Profilen
Jirapat Akarasena-Östlund
Jirapat Akarasena-Östlund började
som låstekniker på Göthes under
hösten 2006 efter att ha ”pendlat”
mellan Sverige, Storbritannien och
Thailand under några år. Anledningen var en lång och fascinerande
kärlekshistoria mellan henne och Jan
Östlund, som startade i Uppsala
1979.
– Jag är så glad att historien fick en
lycklig upplösning säger Jirapat och
skrattar.
När Jirapat var 21 år fick hon möjlighet att studera i Uppsala, Sverige.
Genom vänner kom hon i kontakt
med familjen Östlund i Sverige.
– Jag blev mycket god vän med Britt
och Bengt, som ju var mor och far
till Håkan och Jan. Familjen Östlund
tog hand om mig, samtidigt fick jag
och Jan fick känslor för varandra,
minns Jirapat.
1980 var studierna avklarade och
Jirapat reste tillbaka till sin familj
och sitt jobb som universitetslärare i
engelska i Thailand.
I flera år höll hon sedan brevledes
kontakten med Britt och Bengt Östlund.
– Det kändes naturligt eftersom de
alltid var så vänliga mot mig.
Nästa besök kom 23 år senare. Jirapat fick då ett stipendium att studera
på ett universitet i Manchester. Hon
skickade ett mail till Jan och frågade
om det var möjligt för henne att

komma över till Sverige och att få
träffa honom och hans övriga familj.
– Han sa ja och vi fick träffas igen
efter så många år. Han friade och vi
gifte oss, först i Sverige och sedan i
Thailand under hösten 2004. Nu
känns det fantastiskt att få bo här i
Falun tillsammans med Jan.
I höstas började hon arbeta som låstekniker på Göthes.
– Det är ett spännande, men ibland
svårt jobb. Då känns det bra att ha
vänliga arbetskamrater som gärna
hjälper mig, säger Jirapat, som nu
upplevt ytterligare en vinter i Sverige.
– Det är en spännande upplevelse att
få bo i ett land som har fyra årstider,
säger hon.
Leksands IF är laget i Jirapats hjärta.
Första matchen i december 2003
väckte hennes intresse direkt och nu
missar hon ogärna en match.

