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Linus Ahlström tycker att det känns skönt att fylla 30 år. – Mina bröder är över 30 år. Nu blir jag också som dem, säger han.
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Linus är Mjölbys salladskung
LINKÖPING

– Hej, hej!
Linus Ahlström kliver in på
McDonalds i Mjölby för and
ra gången den här dagen,
trots att det var flera timmar
sedan arbetspasset slutade.
‚Har den äran
Eftersom jag vill se hur och var han
arbetar har vi bestämt träff på hans
jobb. Arbetskamraterna vinkar och
räcker Linus två koppar kaffe. Han
sätter sig vid bordet längst in i ett hörn,
en bra bit bort från den långa kö till
kassorna och de pipande maskinerna,
där vi kan prata ostört.
– Jag har jobbat här i tio år, börjar
klockan åtta och jobbar till tre varje
dag och varannan lördag, säger Linus.
Ögonen lyser. Att prata om jobbet
gör honom lycklig.
– Det står ”salladskungen” på min
namnbricka. Jag gör femton sallader
varje morgon. När jag har gjort fär
digt en sallad tar jag fram en pistol och
skjuter en lapp på salladen.
Redigering: Sanna Mäläskä

En riktig pistol? frågar jag.
– Nej, skrattar Linus. En sådan man
skjuter lappar med, som man kan klist
ra fast på salladen. Så att man vet vil
ken tid den är gjord. Har den fått stå
mer än åtta timmar slänger jag den.
Jag är Salladskungen.
Kassan inget drömjobb

Linus berättar att han även är grymt
duktig på att fritera pommes frites.
Särskilt svårt är det inte heller.
– Jag trycker bara på en knapp, ma
skinen säger till när det är färdigt.
Men att stå i kassan, det klarar han
inte. Då blir det för mycket att hålla
reda på. Kassajobbet är i och för sig
ingenting han drömmer om. Han trivs
bra med de arbetsuppgifter han har.
Drömmen är att jobba kvar hela livet.
En period för några år sedan, när
Linus var 23 år och hade jobbat på
McDonalds i tre år, tyckte han att det
var tråkigt att många unga medarbeta
re slutade för att i stället satsa på stu
dier. En dag kom han på att det var just
det han också ville göra. Vara som alla
andra. Plugga. Så Linus flyttade hem
ifrån och in till en studentkorridor i en
barack i en skog bredvid ett slott utan
för Vingåker. Där bodde han i tre år. Att

”Jag gör
femton
sallader
varje
morgon”
Linus ahlström

läsa på folkhögskola är det bästa han
har gjort.
– Jag fick många vänner där. Vi sam
las fortfarande varje sommar och gör
saker tillsammans.
Flyttade till eget

– Min högsta önskan är att jobba på
teater. Inte på scen, utan bakom. En
gång för många år sedan fick jag följa
med scenarbetare en hel dag bakom
scen och se hur de jobbade. Det verka
de roligt.
Ivana Vukadinovic

När Linus hade gått färdigt sin ut
bildning flyttade han ifrån mamma,
pappa och deras två bullterrier, till
en egen lägenhet på tredje våningen
i centrala Mjölby. När Linus kommer
hem på onsdagskvällarna, efter att han
varit och dansat bugg och folkdans på
Mjölbys danssällskap Kvarngillet, står
en tänd lampa i fönstret och väntar på
honom. Personal som jobbar på grupp
bostaden i närheten av bostaden hjäl
per honom med matlagning och städ
ning då och då. På fredag ska persona
len laga pastasallad som Linus kan ta
med sig till lunch i helgen.
– Jag ska spela fotbollscup i Norrkö
ping då, förklarar han.
Vill jobba på en teater

Klockan närmar sig åtta. Linus vill
hem till teven och Mikael Persbrandt
som i kväll spelar i serien ”Oskyldigt
dömd”. Mikael Persbrandt är hans fa
voritskådespelare.

013-28 00 00
ivana.vukadinovic@corren.se

‚Linus Ahlström
Ålder: Fyller 30 år 7/10.
Bor: I en lägenhet i Mjölby.
Uppvuxen: I ett hus utanför Mantorp.
Familj: Mamma, pappa och två bröder.
Gör: Jobbar på McDonalds i Mjölby.
Tidigare: Gått allmänna linjen på folkhögskolan Kjesäter som ligger strax
utanför Vingåker i Sörmland.
Intressen: Spelar fotboll, dansar och
spelar tv-spel.
Styrka: Jag är en bra kille.
Svaghet: Lite seg på morgonen.
Favoritgodis: Chips.
Oanade talanger: Spelar trummor och
sjunger karaoke.
Firar födelsedagen: Med öppet hus
hemma hos mina föräldrar i Mantorp
den 10 oktober.
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