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Hon ser
möjligheter
MEST KÄND ÄR HON FÖRSTÅS SOM FOLKKÄR SKÅDESPELERSKA, CHRISTINA SCHOLLIN.
MEN HON HAR MÅNGA STRÄNGAR PÅ SIN LYRA. PRECIS SOM ROLLERNA VARIERAT GENOM ÅREN,
SÅ GÖR ÄVEN HENNES KARRIÄRER DET I STORT. JUST NU ÄR DET SKÖNHETSPRODUKTER, HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE SOM STÅR ÖVERST PÅ AGENDAN.
TEXT: EVA-LOTTA SIGURDH | FOTO: GUSTAV KAISER

bli placerad i ett fack, både
yrkesmässigt och privat.
Men även om hon prisar förändringar och
variation, så finns det en sak i livet som består – det
älskade huset på Värmdö, där hon bott i 50 år.
Det är som att kliva in på ett levande museum att
komma hem till Christina Schollin och hennes make
Hans Wahlgren. Minnen från ett halvt sekel täcker
väggar och golv. Här ryms allt ifrån Oscars-statyetter,
filmkostymer och fotografier till broderier, änglar
och skojiga semesterprylar från strandshopping i
Spanien, där de bor periodvis vintertid. I hallen hoar
en uggla med rörelsesensorer när man passerar och
mitt i vardagsrummet står en apa som skriker högt
om man tar hans plastbanan...
Det är ett kitschigt, romantiskt och definitivt
personligt hem, det här. Ja, väldigt mycket Christina
Schollin helt enkelt.
– JAG VÄGRAR ATT
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Precis som hemmet utstrålar det äkta paret, som
nu varit gifta lika länge som de haft sitt hus, genuin
kärlek och värme. Här trivs man.
VÄRMDÖ ETT SKÄRGÅRDSPARADIS

Och paret trivs. Så bra att de inte har en tanke på
att någonsin flytta härifrån. Visserligen blir det
gamla huset (som från början var ett sommarhus)
kallt och dragigt om vintern, men då har de som
sagt möjlighet att ”fly” till Spanien. I övrigt är
det mest bara ett paradis att vara här, säger Christina Schollin lyriskt. Och menar både huset och
Värmdö som sådant.
– Det finns inget bättre än att ha alla barn och
barnbarn samlade här om somrarna. Då spelar och
sjunger vi tillsammans, lagar mycket mat (”alla
barnen är jätteduktiga på matlagning”) och njuter av
naturen och stillheten. »
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» Både Christina Schollin själv och resten av famil-

jen älskar båtlivet och är ofta ute på sjön.
– Värmdö är ett skärgårdsparadis och det är underbart att kunna ta båten över till Vaxholm eller till
sönerna som bor på en ö i närheten.
Förutom mycket samvaro med den stora och
tighta familjen njuter hon också av umgänget med
vännerna och alla trevliga grannar här ute.
– Det blir många härliga spontanmiddagar, då vi
bara springer över till varandra. Sådant gillar jag!
Att Värmdö ligger en bit ifrån stan tycker hon inte
gör någonting. Tvärtom. Särskilt under de mest hektiska yrkesåren var det bara skönt med ställtiden det
innebar att resa hit ut, efter långa intensiva arbetsdagar i stan.
AKTIV AFFÄRSKVINNA

Men nu är det ju inte så att bara för att hon älskar
naturen och lugnet här ute och för att hon också är
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oerhört social och också älskar att umgås och ha trevligt, så lever hon alls inget stillsamt och passivt pensionärsliv. Sina 75 år till trots är hon lika aktiv som
någonsin – fast numera som affärskvinna i stället för
som skådespelerska. (”men man ska aldrig säga aldrig,
dyker det upp ett bra rollerbjudande, så...”). Hon
arbetar med nätförsäljning och rekryterar kunder till
det multinationella hudvårds- och forskningsföretaget
Nu Skin Enterprises.
– Det är ett perfekt jobb. Dels har jag friheten att
kunna arbeta hemifrån, dels går en stor del av pengarna till välgörande ändamål, som till barn i fattiga
länder.
Och just engagemanget för utsatta barn är något
hon alltid har brunnit för, liksom viljan att dela med
sig, både ekonomiskt och materiellt – och kunskapsmässigt. Oavsett vad hon har gjort har det gått som
en röd tråd genom hela hennes liv. Först som skådespelerska, sedan som bodmadam för änglabutiken i

Gamla Stan och nu alltså som nätförsäljare.
Något annat som också alltid gått igen är de
nämnda änglarna. Både bokstavligt (änglabutiken)
och i vidare bemärkelse.
– Änglarna representerar så mycket, som godhet,
kärlek, trygghet och omvårdnad. Och sambandet
mellan himmel och jord. Alla änglar jag har i min
ägo och de jag tidigare sålde i butiken (som nu dessvärre har slagit igen) har ett budskap. Budskap som
handlar om hur vi ska leva och vara mot varandra.
TROR PÅ TANKENS KRAFT

Hon återkommer ofta till detta, Christina Schollin,
hur vi ska leva våra liv – både till mans och tillsammans. Med en stor portion medmänsklighet och ett
positivt och nyfiket förhållningssätt blir livet så mycket
roligare och lättare att leva, menar hon. Hon missionerar för tankens kraft, inspirerad av ideologin bakom
världssuccén ”The Secret”. Som den doer hon är håller

hon föredrag på ämnet, där hon avslöjar ”hemligheten”
bakom optimal hälsa och välbefinnande.
– Ja, jag tycker att om man hittar något som är
bra så ska man inte hålla det för sig själv. Återigen –
då ska man dela med sig!
Mycket handlar om att se möjligheterna i allt som
kommer i ens väg, ”avslöjar” Christina Schollin.
Då öppnas nya dörrar och livet tar vändningar man
aldrig kunnat förutse.
– Så var det med jobbet jag har nu. Det ramlade
på mig av en ren tillfällighet, genom en väninna som
är hudvårdsterapeut. Plötsligt föll allt på plats i den
fas jag befinner mig nu. Vid sidan av skådespeleriet
har skönhetsvård (på naturlig väg) alltid varit ett
stort intresse. Och nu får jag dessutom kombinera
detta med att ägna mig åt välgörenhet och vara en
god kraft i världen!
Skådespeleriet då, har du lagt det helt på hyllan?
– Nejdå, dyker det upp ett topperbjudande kan »
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» det som sagt fortfarande bli aktuellt. Men jag tar

inte längre vilka roller som helst. I dag är jag mer
kräsen.
Exakt hur en sådan roll skulle se ut vet hon dock
inte.
Genom åren har vi sett henne som det mesta – allt
ifrån söt och ljuvlig flicka på filmduken och i Dramatenuppsättningar, till humoristisk farsskådis och
illistig VD-kvinna i TV-programmet Varuhuset.
– Jag har aldrig velat bli placerad i ett fack. Vare
sig som människa eller skådespelerska. Sedan är
det ju en tuff bransch också, så många gånger har
man helt enkelt fått ta det man fått, erkänner hon
ödmjukt.
Men samtidigt vågade du säga upp dig från Drama-

ten när du fick barn? Och tacka nej till att vara med i
en Elvis Presleyfilm...?!
– Ja, jag ville satsa på barnen då.
Och det har hon gjort genom alla år. Oavsett jobb
har barnen och familjen alltid kommit först. Och
gör så fortfarande. Men precis som tidigare hinner
hon alltså med både det ena och andra ”vid sidan
om”. Och hon är långt ifrån framme vid mål än.
– Nej, jag har massor med framtidsplaner!
Som vad då?
– Att öppna skönhetssalong i Gamla Stan nästa år,
som jag nu söker medarbetare till och resa på yoga
retreats. Sedan håller jag på att skriva mina memoarer. Har just nu fullt upp med att researcha om mig
själv, haha. ✥

I KORTHET: CHRISTINA SCHOLLIN
Född: 26 december 1937. Familj: Maken Hans Wahlgren, de fyra barnen Peter, Niclas, Pernilla och Linus samt åtta barnbarn.
Bor: Villa på Värmdö. Aktuell: Ständigt aktuell! Men just nu mest som affärskvinna, som rekryteringskonsult för det multinationella
hudvårdsföretaget Nu Skin Enterprises. Karriär i korthet: Slog igenom som skådespelerska redan som tonåring, i Swing it, fröken med
Alice Babs. Hon har sedan dess medverkat i en mängd teateruppsättningar, filmer och TV-program som Hamlet, Måsen, Köpmannen i
Venedig (Dramaten), Charleys Tant (Vasan), Jarl Kulle-filmen Änglar, finns dom? och Ingmar Bergmans mästerverk Fanny och Alexander. På TV-sidan har hon gjort sig mest känd som intrigmakerskan Margaretha Öhman i Varuhuset och som den olyckliga Birgitta i Tre
Kronor. Favoritplatser på Värmdö: Grisslinge Värdshus och de små krogarna vid Strömma Kanal. Och så skärgården, förstås.
Värmdö är ett skärgårdsparadis! Motto: Drömmar är till för att förverkligas.
Läs mer på www.schollin.nsedreams.com
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Ägaren till den här fina bilen vill inte sälja. Vi fick endast låna den från en av
våra kunder för att ta bilden.
Våra kunder vill köra en snygg och proper bil som
minskar så lite som möjligt i värde. Med hantverksmässig
noggrannhet ser vi till att optimera bilvärdet och bilens
utseendemässiga standard.
FormulaU™ är vår alldeles egna unika lackytbehandling.
Den skyddar din bils lack mot glansavmattning och slitage
många år framöver. Billacken blir till nära nyskick – ibland
till och med bättre! På din nya bil bevaras nyskicket.

Just nu har Mr CAP i Nacka ett förmånligt erbjudande till dig.
Ring oss på 08-574 118 18, så berättar vi mer.
Mr CAP Nacka Alphyddevägen 1, www.mrcap.com

Genom ett mindre slitage på lacken optimeras bilvärdet
samtidigt som du får en bil som gnistrande väcker din
stolthet, så länge ni är tillsammans.
Mr CAP är ett svenskt Franchisesystem och är dessutom
det enda företaget på marknaden som har egen
produkttillverkning. Vi behandlar fler än 55.000 bilar per
år åt privatpersoner och företag i tio länder.
Välkommen till Mr CAP!

