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Protokoll fört vid ordinarie i Uddevalla-Byfjorden RotaryKlubb den 21 september 2018. 
 
 
Antal deltagare: 22 st. 
 
Gäster:  Ulla Grahn införd av Staffan Cronholm 

  
Dagens ämne: Tillhörig - En uppsättning om psykisk ohälsa  
 
Föredragshållare: Ulf Michal  
 
Nästa vecka:  Klubbstuga med vinlotteri 
 
Nästa möte:  Fredagen den 28 september 2018 
 
 
Efter avslutad lunch öppnade vår president Richard Bergström veckans möte. Presidenten 
påminde kort om nästa styrelsemöte som avhålls den 26 september hos Leif H. Karlsson på 
Nokas Security AB, Kurödsvägen 24 B, Uddevalla, kl. 1730 samt stundande 40-årsfest den  
10 november på Bohusgården Hotell & Konferens där bl. a. övernattning kan bokas till ett 
pris av 795 kr/person, (normalpris 995 kr/person), gällande del i dubbelrum och med 
ingående tillgång till SPA-avdelning. 
 
Ulf Michal inledde med frasen -: Man är inte äldre än sig själv! Ulf som i grunden är 
skådespelare kom till Uddevalla 1992 och var med om uppstarten av Bohusläns Teater. Där 
träffade han även sin fru med vilken han fick tre barn tillsammans med. Efter det sista 
barnets födelse och vid en egen ålder av 36 år hamnade Ulfs fru i en förlossningspsykos 
vilket ledde till en utvecklad alkoholism. Hon sjönk djupt ner i sin sjukdom och avled 
sedermera pga. av alkoholförgiftning. 
Ulf lämnades därvid ensam med en tonåring och två blöjbarn. Mentalt kraschade Ulf men 
stark nog levde vidare med sin familj. 
Ulf träffade en ny kvinna som han idag har två små barn, 4 och 7 år gamla, tillsammans med. 
 
Vid egen 40 års ålder hamnade Ulf i en livskris. Ulf förändrade sin profession och blev 
fotograf vilket han arbetar som idag likväl som regissör. 
Vid 50 års ålder kände Ulf att han ville bli ”popstjärna” och så fick det bli. Idag spelar han i 
”popband” och har bl. a medverkat i Bingo-Lotto. 
 
Efter att ha regisserat föreställningen ”Varvsspelen” blev Ulf kontaktad av en granne som 
undrade om han inte kunde komma till Munkedal för att träffa och prata med människor 
som hamnat i psykisk ohälsa. Sagt och gjort, så fick det bli. Ulf träffade många människor och 
mötte dem i sitt öde. Berättelser som tog hårt på Ulf själv vilket medförde en inläggning på 
psykiatrisk klinik där han sov i princip i två dygn innan verkligheten tog vid igen. 
 



Den 21 november blir det premiär på föreställningen ”Tillhörig - En uppsättning om psykisk 
ohälsa”. Detta blir resultatet av ett års mötande och intervjuande av människor och deras 
livssituationer. Manuset har Ulf delat upp i fem olika delar där ledordet är just, Tillhörighet. 
 
Statistiskt benämnde Ulf att under år 2017 tog 1 144 personer sitt liv i Sverige. Det är ca fyra 
personer/dygn varav ett barn/vecka. Av alla sjukskrivningar som sker är ca 46 % beroende på 
psykisk ohälsa. 
 
Som avslutning läste Ulf en del av sitt manus. 
 
Vår president avslutade efter detta mötet och önskade alla en trevlig helg. 
 
 
Vid pennan:   
 
Leif H. Karlsson 
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