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36 välfyllda sidor med lokala nyheter och annonser

Sveriges nya fibernät
bygger vidare i Östergötland. 

Se på ip-only.se om du 
redan nu kan ansluta 
din villa till vårt nät!

ostergotland.ip-only.se

Snart kan du få möjlighet att ansluta 
din villa till fiber och få supersnabbt 
Internet. IP-Only bygger ut fiber i 
Östergötland på samma sätt som vi 
redan gjort runt om i Sverige. Vi bygger 
ut fiber till villor, flerfamiljsbostäder 
samt andra fastigheter och ansluter 
dem med framtidssäker fiber.

IP-Only driver ett nationellt öppet  
och neutralt fibernät med marknadens  
bredaste utbud av tjänsteleverantörer  
och konkurrenskraftiga priser. 

Välkommen till Sveriges  
nya fibernät!
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Jag är ny ägare till lilla tidningen från 
den 1:a juli. Varför satsar man på en 
papperstidning på 2000-talet? Ja, det är 
nog en fråga många ställer sig när det 
talas om papperstidningens sjunkan-
de upplagor och tidningskoncerners 
kriser.
Jag är övertygad om att 
det även i framtiden finns 
en marknad för pappers-
tidningar. I synnerhet för 
tidningar med lokala ny-
heter. Här är konkurrensen 
från andra medier inte lika 
hård. Det finns alltid ett 
starkt intresse för det som 
sker i närmiljön. Det är ju 
detta som i många fall på-
verkar den boendes miljö 
mest. 

Det är också intressant 
för lokala leverantörer av 
varor och tjänster att synas 
med sina budskap och med 
detta finns en grund för tid-
ningens finansiering. 

Lokal information enga-
gerar och lever längre än 
dagstidningarnas nyhe-
ter som dessutom många 
gånger känns föråldrade 
när de redan publicerats på 
nätet eller andra media.

Självklart måste också 
den lokala tidningen följa 
med sin tid och också satsa 
på webben och sociala me-
dia för att bredda läsarkret-
sen. Därför kommer lilla 
tidningen under hösten till 
att börja med utveckla sin 
webbplats och Facebook.

Något för alla
lilla tidningen är myck-
et populär, förvånansvärt 
populär! Det har jag märkt 
när jag informerar om 
ägarbytet. Här finns något 
för alla! Speciellt populära 
är våra skribenter. Olika 
läsare har olika skribenter 
som man uppskattar och 
följer nummer för num-
mer. Visst är det en härlig 
blandning från dikt till in-
tressanta reportage. 

Roligt är att alla skriben-

ter varit positiva till ägar-
bytet och följer med lilla 
tidningen. Inte alla finns 
med i alla nummer, några 
väljer att skriva när inspi-
rationen faller på. 

I detta nummer har vi nöj-
et att presentera en ny skri-
bent – Jan Jaldeland. Jan 
boende på Vikbolandet har 
en lång yrkeskarriär med 
många intressanta erfaren-
heter. Läs presentationen 
och hans krönika längre 
fram i detta nummer.

Lokal debatt viktig
Vad är då min målsättning 
med tidningen? Prioritet 
ett är att alla trogna läsa-
re ska känna kontinuiteten 
och att allt läsvärt även 
fortsättningsvis finns med, 
som krönikor, aktuella 
artiklar, evenemangska-
lender, debatt och mycket 
mer. 

Den lokala politiska de-
batten tycker jag är viktig. 
I detta nummer har oppo-
sitionen Inga Lill Östlund 
(L) skrivet en debattartikel 
om äldreomsorgen som 
bemötts av Tuula Ravan-
der (S).

Positiv och kritisk
Tidningen ska även fort-
sättningsvis vara kritiskt 
granskande av det politiska 
systemet. Men jag tror ock-
så att det finns utrymme för 
en positiv grundsyn av allt 
bra som finns i tidningens 
spridningsområde. Vi bor 
i en mycket vacker del av 
Sverige med ett böljande 
landskap, trevliga städer, 
vacker landsbygd och en 
härlig skärgård. Dessutom 
kommer stora förändring-

ar inom bara några år som 
byggnation av E22:ans 
förbifart vid Söderköping 
och av Ostlänken. Föränd-
ringar som gör att boende 
och turister kommer att 
kunna transportera sig och 
gods betydligt snabbare 
från och till vårt område. 
Läs intervjun med lands-
hövding Elisabeth Nils-
son i detta nummer. Vi har 
spännande år framför oss!
Jag vill också så här i mitt 
första nummer tacka våra 
annonsörer! Lokala an-
nonsörer syns och budska-
pen lever längre. Utan er 
medverkan skulle det inte 
gå att driva tidningen. Ni 
är viktiga! 

Mitt i Söderköping
Jag ser fram mot att ha 
kontakt med dig kära läsa-
re inte bara genom att läsa 
tidningen. Vi kommer från 
den 20 augusti att också 
synas med kontor i Sö-
derköping på Storgatan 7, 

mitt i Söderköping mellan 
de två centrala torgen Ha-
gatorget och Rådhustorget. 

Invigningsmingel
Invigning sker fredag den 
26 augusti. Välkommen in 
på mingel hela dagen för 
att bekanta dig med oss. 

Om du inte kan kom-
ma den dagen hoppas jag 
ändå att du tittar in när du 
har vägarna förbi. Vi kan 
inte lova att vi alltid är på 
plats då vi också är ute på 
reportage och annat. Vi 
hoppas med kontoret bli 
mer synliga i gatubilden i 
Söderköping och därmed 
mer tillgängliga. 

Tack Vidar för ditt förtro-
ende att låta mig driva lilla 
tidningen vidare.

Välkommen att läsa lilla 
tidningen! Tidningen med 
lokalt innehåll som enga-
gerar. Nu kör vi!

Åke Serander

   
                                                                              

Framtidens tidning är lokal
lilla tidningen har fått ny ägare:

Den lokala och nära papperstidningen har en ljus 
framtid säger tidningens nye ägare Åke Serander.
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Jan Jaldeland 
ny skribent
Vår nye skribent Jan Jal-
deland är utvandrad små-
länning med skrivandet i 
blodet efter sin far, Birger 
Franzén, som var plåtsla-
gare och amatörpoet. Jan 
äger också Birgers för-
lag – www.birgerfranzen.
se med 23 utgivna böcker 
och varje månad en ny dikt 
mm. Över 100 tonsättare 
finns i nätverket  Birgers 
vänner så hans dikter har 
fått vingar. På annan plats 
finns i detta nummer en 
dikt av Birger publicerad 
– ”Sång till hembygden”. 

Som konsult och företa-
gare har Jan jobbat med 
chefsrekrytering och före-
tagsrådgivning i över 25 
år både globalt och lokalt, 
dessförinnan företagsle-
dare i tre olika koncerner. 

Jan har ett växande intres-
se för hembygd och lokala 
och regionala frågor och 
brinner för företags- och 
ledarskapsutveckling som 
konsult i www.extema.se. 

Föreningslivet har Jan 
”tjänat” bland annat som 
distriktsguvernör i Rotary 
International med ansvar 
för 2.800 medlemmar i 
68 klubbar i Östergötland, 
Kalmar län och Lettland.

I detta nummer har Jan 
Jaldeland intervjuat Liisa 
Lipsanen på Mauritzberg.
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Dags för Gästabudet!
Nu är det snart dags för medeltidsfest i 
Söderköping! Under tre dagar i september 
fylls staden av riddare, gycklare, bågskyt-
tar, marknadsförsäljare, sångare, musiker, 

eldartister och inte minst tusentals besö-
kare som tar tillfället i akt att uppleva hur 
Söderköping tedde sig på medeltiden. 
Här presenterar vi det digra programmet.

Riddarspelen är en av Gästadbudets höjdpunkter. Årets program innehåller en lång rad aktiviteter.

0121-29080    0708-773500
            0707-709933

Branschledande sedan 1994

Inte så konstigt om du är osäker.  

Vattnet från en egen brunn kan innehålla 

både det ena och det andra – en av fem  

brunnar i Sverige har till och med  

otjänligt vatten. Vår kostnadsfria vatten- 

analys ger svar på pH-värde, järnhalt,  

hårdhetsgrad m m och är ett första steg  

mot rent och friskt vatten.
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Är du säker på vad du dricker?
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Boka kostnadsfritt hembesök!
Norrköping: Importgatan 46, 602 28 Norrköping, tel. 011-12 70 30  www.jms-vattenrening.se
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Föredrag och guidningar
Gästabudet är inte bara platsen för god mat, förströelse 
och underhållning utan här har man också chansen att 
fördjupa sina kunskaper. Följ med på en vandring i Sö-
derköpings historiska kvarter, en vandring i S:t Laurentii 
kyrka eller passa på att lyssna på något av föredragen i 
S:t Laurentii församlingshem med våra experter.

Alla guidningar och föredrag är kostnadsfria. Det bjuds 
på nio guidningar och tre föredrag under Gästabudet.

Lördag kl 13 ”Östgötar i olika skepnader – skeletten 
berättar”.
Caroline Ahlgren Arcini, osteolog och fil. dr. i medicin-
historia har under flera år arbetat med gravmaterial men 
även med material från skriftliga källor och kyrkoböcker 
från Östergötland. Det är framförallt den medeltida öst-
göten som stått i fokus men hon har även belyst levnads-
förhållanden fram till början på 1800-talet. 

Idag tar Caroline oss med på en resa genom historien: 
Varför är så många stridsskadade begravda i kloster och 
konvent? Varifrån kom spetälskan till Östergötland? Hur 
stigmatiserad blev den som drabbades av syfilis? Kan 
man se spår av lungsot i skelettet? Fanns cancer även 
på medeltiden? Hur illa drabbades östgötarna av pesten 
1710?

Lördag kl 14.30  Torstunamissalet
Fil dr Karin Strinnholm Lagergren föreläser om en 
handskrift med kyrkosånger från dominikanorden, som 
mot medeltidens slut kom från Paris till sockenkyrkan i 
uppländska Torstuna. Ur detta manuskript kommer att 
sjungas under lördagkvällens konsert med Ensemble 
Gemma. S:t Laurentii församlinghem. 

Söndag kl 13 ”Klosterträdgårdar, himmelska platser 
på jorden” 
Vi vill gärna se ljuva bilder framför oss när vi tänker på 
klosterträdgårdar. Det gjorde även Lena Israelsson, som 
skrivit boken ”Klosterträdgårdar – himmelska platser 
på jorden”. Hon berättar hur hennes dröm om kloster-
trädgårdar gick i kras, men också hur besöken i klost-
ren gjorde henne till en skickligare odlare och en bättre 
människa. 

Drop – in bröllop under Gästabudet!
Kanske går du i giftastankar? Varför inte slå till på ett medeltida bröllop under Gästabudshelgen! 

I Drothems kyrka erbjuder Söderköping Sankt Anna församling Drop-in bröllop under lördagen. Klä dig i dina bästa 
medeltidskläder, ta med dina vänner och kom! Det blir en stämningsfull stund ett stenkast bort från Gästabudets larm. 
Här får man förstås inte glömma att ta med hindersprövningen.

Drothems kyrka är en liten, vacker, medeltida kyrka – som gjord för kärlek!

Eldföreställningarna är Gästabudets hetaste nummer!
Vad vore ett Gästabud utan TRiX, dessa sprakande gycklare som varit med under alla elva år!  Årets eldshow med 
”Under” är en stämningsfull föreställning med inslag av livemusik. Föreställningen görs på en uppbyggd scen så att 
alla ska se bra.

I år blir det bara en stor eldshow och den går av stapeln på fredagskvällen när mörkret fallit.
Men misströsta inte om ni inte får biljetter eller inte har tid på fredagen – under lördagens musikfestivalen hettar 

det till i dubbel bemärkelse och TRiX kör en ”Firebattle Sweden vs Japan” med, eller kanske snarare mot, sina ja-
panska (o)vänner. Festivalbiljett krävs men då får man en ruskig massa bra musik och tillgång till mat- och öltältet 
på arenan. 

Och så bjuds det på mer eld… à la Tonks
Följ med på en eldkonstnärlig resa in i det brinnande berättandet. Ta del av musiken, dansen, elden och budskapen. 
Kom som du är och ta med dig det du får. 
Välkommen till fantasin, välkommen till Tonks magiska värld. Tonks (Johanna Blom) kommer att uppträda på flera 
ställen fredag och lördag.

Tre dagars upplevelser
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Gyckel  och Musik 
Som vanligt präglas Gästabudet av alla gycklare och 
musiker på stadens gator och torg. Gyckel och magi är 
smågalet, skickligt, roligt och häpnadsväckande.  Vill du 
ha dig ett riktigt skönt skratt så missa dem inte. 

De olika grupperna vi bjuder på i år har lite olika ka-
raktär, välj mellan Mareld som jonglerar, drar skämt och 
ibland drar fram en och annan fackla, magikern Arkadia 
vars nummer alltid förundrar och får oss att undra om 
han kan trolla på riktigt, Narrarna med akrobatik, stunt, 
fakir och humor, Svart Adam med jonglering i världs-
klass, Gycklargruppen Hyckel som hyckelhäcklar allt 
till tonerna av en ostämd hyckelele, akrobatiska experi-
ment och ljuva sånger. Uthopia med jonglering, balan-
skonst och upptåg, TRiX som kan det mesta; akrobati, 
jonglering, eld och att hålla en publik glad och varm och 
Bastardus Sans som hämtar inspirationen från clown, 
gatuteater och commedians. 

Musik för varje smak
Det finns en grupp för varje smak - Vagando med  trum-
ma, säckpipa, flöjt, vevlira och skalmeja, de musicerande 
arkeologerna Galtagaldr som spelar det som kanske spe-
lades på krogen under medeltiden,  metalbandet Black 
Magic Fools och deras absoluta kontrast Förgätmigej 
med romantisk och lugn musik att drömma sig bort till, 
Loke med gura och sång, Obscurus Orbis från Lettland 
som kör tuff medeltida musik med högt tempo samt Li-
unga pipare som spelar dansmusik från sekelskiftet 1600 
som Italiensk balett och polskegung på blockflöjt, pom-
mer, luta och fiddla.

Gycklarföreställningar
För att kunna erbjuda längre mera sammanhängande 
gyckelföreställningar har vi placerat gradänger på den 
mysiga Wallbergska gården. Här kan 100 personer sitta 
och ändå se föreställningarna bra. Tre magiska föreställ-
ningar av olika karaktär kan avnjutas dagligen.

Doktorn och Arkadia
Många problem har hopat sig när Doktorn och Arkadia 
slagit läger. Arkadia har tappat bort en strumpa, Doktorn 
vill ha frukost och Ugglan Holger vill inte flyga. Hur ska 
dessa livets bekymmer lösas? Med magi såklart! Möt 
Doktorn & Arkadia från den nya magiska TV-serien i 
ett hysteriskt äventyr genom Den Jordiska Dimensionen. 

Bastardus – Ronja Lajvardotter
Gycklargruppen Bastardus Sans spelar sin humoristiska 
improviserade saga Ronja Lajvardotter. En föreställning 
med skratt, musik och överraskningar.  Bastardus sagor 
med fokus på satir, sång och urdumma akter skapar en 
atmosfär på scen som får publiken att känna sig del-
aktiga och närvarande men ändå behålla det trygga 
avståndet. Föreställningens längd ca 40 min

TRiX – En föreställning med det lilla extra
En möjlighet att se TRiX gycklarföreställning med det 
lilla extra! TRiX blandar friskt. Här ser du bra men kom-
mer ändå nära.

Musikfestival på Arenan
Årets stora nyhet är en efterlängtad musikfestival lördag 
kväll. Artisteriet under kvällen spänner från visor till me-
tal, allt med en smak av medeltid.  Den makalösa, im-
proviserande, tidslösa, underhållande och publikvänliga 
gycklargruppen Bastardus Sans är premiärfestivalens 
konferencierer under hela kvällen. 

I Stjärnkrogens öltält serveras mat och dryck hela 
kvällen.  Boka dina biljetter online på  soderkoping.se/
evenemang. Under själva Gästabudet finns biljetter i 
Infotältet på Hagatorget och Biljettältet, Brunnsparken.

Bastardus
Underhållning för folk med bra smak. Gycklarkompa-
niet Bastardus SaNs består av sex gycklare och är ett 
modernt artistkompani med en medryckande spelstil.

Loke och Jordbrand
”Supergruppen” Jordbrand är en fusion av några av med-
eltidsmusikens mest luttrade artister. De har  tagit medel-
tidsmusiken en bra bit utanför ramarna och levererar en 
mix av folkmusik, medeltid, musikal och punk. 

Vagando
Vagando från västkusten spelar medryckande musik 
från medeltiden på tidstypiska instrument som säckpipa, 
skalmeja och vevlira.

Stormfrun
”Röj loss med sommarens hetaste piratband - piratprogg 
när den är som bäst! Den som kan stå stilla är garanterat 
en landkrabba.” Texterna handlar främst om havet, fri-
hetskamp, fest och dryckenskap. 

TriX Sweden vs Japan 
TRiX behöver knappast någon presentation. I denna 
show får vi se en firebattle mellan TRiX och deras ja-
panska motsvarighet. Garanterat hett!

Obscurus Orbis
En lettisk grupp med spelningar över hela norden och 
baltikum. När medeltida hårdrock är som mest magiskt!

Black Magic Fools
Heavy metal mixat med medeltids/folkmusik. Säckpipa 
och fioler och tunga gitarriff. Låtar om livet och döden, 
pesten, svartkonst eller att festa tills liemannen knackar 
på dörren och festivalen är slut!

NoMeMus 2016
Sveriges enda festival för medeltida musik fortsätter i 
Söderköping. Det är som tidigare i samarbete med Sö-
derköpings Gästabud och Svenska kyrkan. Den unika 
festivalen uppmärksammas även i år av Sveriges Radio 
som kommer ner från Stockholm för att spela in två kon-
serter för programmet P2-live.

Festivalprogrammet 2016 har inget specifikt tema. 
Målsättningen är istället att erbjuda ett varierat program 
som ger en bild av den stora spännvidden inom den med-
eltida musiken. Från instrumentala inslag i folklig tradi-
tion till den vokala kyrkosången i både gregoriansk och 
flerstämmig tappning.

Av årets tre konserter är först ut den svensk-estniska 
ensemblen Scala Jacobi. Under ledning av Veikko Kii-
ver. De kommer att bjuda på ett blandat musikprogram 
med inriktning på helgonlegender, folkliga kristna hym-
ner och även gregorianska hymner.

Sydländska toner
Mer sydländska toner blir det med den norska ensem-
blen Al Andaluz. Det är en ganska nybildad ensemble, 
men den består av erfarna musiker. De utgår från musik 
och kultur i det medeltida Spanien, med pilgrimssånger, 
judiska sånger och andra orientaliska traditioner som på-
verkat den europeiska musiken och poesin.

Konsertserien avslutas på lördagkvällen med Ensem-
ble Gemma som kommer att framföra musik från sin 
nya cd med Torstunamissalet. En vacker handskrift med 
liturgisk sång från Paris, som mot medeltidens slut kom 
till sockenkyrkan i uppländska Torstuna.

Karin Strinnholm Lagergren kommer tidigare samma 
dag att föreläsa om detta unika manuskript. Hon förkla-
rar då hur manuskriptet har använts och vad som är unikt 
med det.
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Lite smått…
Programmet är lika digert som vanligt. Här finns något 
för alla!
I kyrkparken återfinner vi förstås den traditionella mark-
naden med alla knallar och spännande produkter, svåra 
att motstå.
Här finns också en rad duktiga hantverkare inom olika 
områden som smide, textil och trä. Du kan också delta 
i en workshop – många av dem är drop-in så du kan be-
stämma dig på plats. Det finns möjligheter till skapande 
för både vuxna och barn.

På Rådhustorget kommer det att finnas massa akti-
viteter, främst för barn och barnsliga. Här kan barnen 
prova medeltida kämpalekar, yxkastning, att skjuta med 
armborst och liknande. Men också lite stillsammare 
saker t. ex. i den skapande verkstaden där tillverkning 
av medeltida varelser står på schemat. På Rådhustorget 
finns också gulliga djur i form av musrouletten samt lan-
traskaniner och höns. 

En lugn stund kan man få vid dockteatern – eller kan-
ske inte – för en fruktansvärd drake hotar att ödelägga 
Babylon och Kung Nebukanesar måste hitta en modig 
Drakdräpare innan hans vackra stad förvandlas till aska...
Hur går det? Se Oskar Hejlls spännande föreställning 
för hela familjen.

Och på tal om drakar… det ryktas att ”Sötnos” tänker 
flyga hit med sin drakryttare… Med lite tur träffar du på 
dem i vimlet. 

Tornerspel 
Fråga vem som helst – vad är viktigast för ett medel-
tidsevent? Svaret blir sannolikt – TORNERSPEL! Det är 
något visst med hästar, hetta, tempo och adrenalin. Årets 
tornerspel kommer att bli bättre än någonsin, livemusik 
och taggade riddare som har kommit hem med inte min-
dre än tre medaljörer från SM, varav en har fått ädlaste 
guld! Gycklare kommer förstås att göra livet lite surt för 
alla möjliga figurer i föreställningarna.

Föreställningarna är fredag kl 19, lördag kl 12 och 16 
och söndag kl 14. Riddarna kommer att strida mot pira-
ter, vikingar och självaste Robin Hood i olika föreställ-
ningar accompanjerade av t ex Stormfrun och Vagando. 

Du får inte heller missa de fina riddarkortegerna som 
går genom staden en halvtimma före spelen och den av-
slutande kortegen till Rådhustorget halv fyra på söndag-
en.

Gillar du hästar ska du förstås också se Frieser-
hästshowen kl halv tolv på söndagen. Frieserhästar är 
vackra varmblodshästar med speciellt utseende som ofta 
används till dressyr och cirkus.

Mer hästar finns i form av ponnyridning för de minsta 
och småriddarna där barnen får testa att dra en lans till 
häst, också de i Brunnsparken.

...och lite gott
I år har Hagatorget förvandlats till en stor gästabudssal 
med mycket att välja på från de olika krögarna och gott 
om plats att slå sig ner. På Hagatorget är du mitt i staden 
med närhet till kyrkparkens marknad och ett stenkast 
(nåja, ett världsmästarkast…) till Brunnsparken. Torget 
är som gjort för ditt eget gästabud med familjen, vänner-
na eller kanske uppstår gästabudsstämning tillsammans 
med bordsgrannen du aldrig sett tidigare! Här bjuds ock-
så på förstklassig underhållning, musik och gyckel, hela 
dagen.

Bland krögarna märks ”Glade Galten” med vild-
svinsklämma, kyckling och korv, ”Skrindan” serverar 
raggmunk med fläsk, ”Fiskboden” står för stekt fisk i 
surdegsbröd, ”S:t Anna Rökeri” lockar med älgke-
bab och viltkorv, ”Sörmlands jakt och vilt” med vild-
svinsklämma och Frittole med vegetarisk bönsoppa och 
smält Caciocavallo-ost på rostat bröd som är ny för i år. 
Är du sugen på något sött finns ”Svarta koppen” med 
kaffe och bakverk och Henrik Töörns brända mandlar.

Nytt i år är också att Stjärnkrogen har ett mat- och öltält 
på arenan i Brunnsparken med utskänkningstillstånd. 
Bästa tiden att prova denna nyhet är under musikfesti-
valen på lördagskvällen.
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Fullspäckat
program

 
 

 
Tid Aktivitet Plats 
 
kl 10-16 
 
kl 10-20 
 
kl 10-20 
  
kl 10-20 
  
kl 10-20 
 
kl 10-20 
  
kl 10.00      
- sent      
kl 10.00 
- sent 
 
kl 11.00 
 
kl 12.00 
kl 12.30 
kl 13.15 
kl 13-18 
 
 
kl 13.30 
 

 
Prova på brickvävning, bandgrind och spinna 
med Louise Ström. 40kr/20min. 
Småriddarna ponnyridning med Vena gård. 
Mindre avgift. 
Drop-in-smide med Järnvilja. 200 kr/20 min 
och 450 kr/tim. 
Drop-in-workshop i nålbindning med Eva 
Lager. 75 kr/halvtimme inkl garn. 
Aktiviteter för barn, som yxkastning och 
knivkastning. Mindre avgift. 
Marknad – ett härligt utbud av tyger, dräkter, 
keramik och mycket mer. 
Mat och dryck – allt från älgkebab och 
bönsoppa till kaffe och brända mandlar. 
Bågskytte – olika sällsamma tävlingar hela 
helgen. Även andra typer av artillerister tillåts 
delta! Anmälan på plats. 
Tornerspel ”Gusten” bokat för skolorna i 
Östergötland. Fullbokat! 
Mareld, jonglering – skratta och häpna!  
Dockteater - Orian & Draken  
Mareld, jonglering – skratta och häpna! 
Prova på att träna i riddarens gym; Svärd, 
kniv, yxkastning, bågskytte och dragkamp. 
Mindre avgift. 
”Mysteria” – Arkadia från SVT Barnkanalen, 
trollar och spexar för barn och barnsliga.  

 
Kyrkparken och 
Storgatan 
Hagatorget 
 
Brunnsparken 
 
Kyrkparken 
 
Brunnsparken 
 
Korps läger, 
Kyrkparken 
Korps läger, 
Kyrkparken 
Brunnsparken 
 
 
Brunnsparken 
 
Hagatorget 
Rådhustorget 
Kanalhamnen 
Brunnsparken   
 
 
Hagatorget 

 
Tid Aktivitet Plats 
 
kl 9.00 

 
Ters – morgonbön. 

 
S:t Laurentii kyrka 

kl 10.00 
 
kl 10.00  
 
kl 10-12 

Gycklargruppen Uthopia utmanar alla sinnen. 
Guidad tur, ca 45 min. 
Kurs i att spinna garn med ull eller lin på slända 
och med spinnrock. 185 kr inkl material. 

Rådhustorget 
S:t Laurentii kyrka 
Kyrkparken 

kl 10-18 Prova på att träna i riddarens gym; svärd, 
kniv, yxkastning, bågskytte mm. Mindre avgift. 

Brunnsparken 

kl 10-19 Småriddarna ponnyridning med Vena gård. 
Mindre avgift. 

Brunnsparken 

kl 10-19 För barn: medeltida hantverk och prova 
medeltida kläder. Pris 10 kr. 

S:t Laurentii Kyrka 

kl 10-19 Drop-in smide med Järnvilja. Bearbeta 
glödande järn och gör en sak att ta med. 
200kr/20min och 450 kr/tim.  

Korps läger, 
Kyrkparken 
 

kl 10-19 Aktiviteter för barn som yxkastning, 
knivkastning, svärdstest, kämpaleker. Mindre 
avgift. 

Rådhustorget 

kl 10-19 Drop-in-workshop i nålbindning med Eva 
Lager. 75 kr/halvtimme inkl garn. 

Korps läger, 
Kyrkparken 

kl 10-19 Servering av soppa, riddarrulle och kaffe. 
  

Klockaregården,  
kyrkparken 

kl 10-19 Marknad – ett härligt utbud av tyger, dräkter, 
keramik och mycket mer! 

Kyrkparken och 
Storgatan 

 
Tid Aktivitet Plats 
 
kl 9-14 

 
Servering av riddarrulle, kaffe och vetekuse. 

 
Klockaregården 

kl 11.00 Jonglören Svart Adam! En hissnande 
föreställning med allt för många saker i luften. 

Hagatorget 

kl 11.00 Magiska mysterier, Doktorn och Arkadia. 
Entré 80 kr 

Wallbergska gården 

kl 11.00 Medeltidsinspirerad mässa med Linköpings 
gosskör. Söndagsskola under mässan. 

S:t Laurentii kyrka 

kl 11-12 Drop-in-workshop i att spinna ull eller lin med 
slända med Louise Ström. 40 kr/20 min inkl 
material. 

Kyrkparken 

kl 11-16 Mat och dryck – allt från älgkebab och 
bönsoppa till kaffe och brända mandlar. 

Hagatorget 

kl 11-16 Marknad – ett härligt utbud av tyger, dräkter, 
keramik och mycket mer!  

Storgatan och 
Kyrkparken 

kl 11-16 Ponnyridning – prova på Småriddarna med 
Vena gård. Mindre avgift. 

Brunnsparken 

kl 11-16 Prova på att träna i riddarens gym; svärd, 
kniv, yxkastning, bågskytte och dragkamp. 
Mindre avgift. 

Brunnsparken 

kl 11-16 Aktiviteter för barn som yxkastning, 
knivkastning, svärdtest och kämpalekar.  
Mindre avgift. 

Rådhustorget 

kl 11-16 Drop-in-smide med Järnvilja. Bearbeta glödande 
järn och gör en sak att ta med. 200 kr/20 min 
eller 450 kr/tim. 

Korps läger, 
Kyrkparken 

SÖDERKÖPINGS GÄSTABUD lockar årligen tusentals besökare till de 
gamla kvarteren i den medeltida staden. I tre intensiva dagar finns det rika 
möjligheter till spännade upplevelser. 
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 Fem frågor till landshövdingen

”Förbifarten byggs”
Hur länge har du varit vår landshövding 
och hur långt är det kvar på ditt förordnan-
de?
Jag har varit landshövding i sex år och stannar till hösten 
2018. Mitt första förordnande gick ut 6 juni 2016 och jag 
begärde förlängning till hösten 2018 och fick det.

Vad är din bakgrund?
Jag är bergsingenjör från Luleå Tekniska högskola (nu-
mer Luleå Tekniska universitet).

Jag har arbetat 25 år på SSAB varav 20 år på olika chefs-
befattningar. Ledamot i olika styrelser och utredningar.

Vilka är de stora frågorna som har be-
handlats och behandlas under din tid som 
landshövding?
Infrastrukturfrågor, inklusive Ostlänken, integration, 
bostadsbyggande, landsbygdsfrågor, livsmedelsstrategi, 
internationalisering samt kompetensförsörjning.

Vilka är de stora kommande frågorna för 
Östergötland 2016-2018?
Integration, bostadsförsörjning och infrastruktur (beto-
ning Ostlänken). Kompetensförsörjning, stor konkurrens 
om arbetskraft både inom privat och offentlig sektor.

Hur utveckla arbetsmarknaden så att den stora gruppen 
av utomeuropeisk härkomst och låg utbildning, kan kom-
ma in på arbetsmarknaden. Hitta lämpliga insatser etc.

Kommer förbifarten genom E22 att byg-
gas? Oberoende av kommande politisk 
styrning? Finns medel nu avsatta? Många 
Söderköpingsbor tvivlar när frågan har 
varit aktuell i decennier.
E 22 –förbifart Söderköping kommer att byggas. Byggstart 
är planerad år 2019.

Åke Serander

Landshövding Elisabeth Nilsson konstaterar att 
infrastrukturfrågorna hör till länets viktigaste fram-
tidsfrågor och att E22:ans förbifart i Söderköping 
ska börja byggas 2019.

Den blå medel-
tidsklänningen

Vår lilla stad är smyck-
ad med vimplar i blått, 
rött och gult. Färger som 
har blivit signifikanta för 
Söderköpings Gästabud. 
Själv är jag mest förtjust i 
den blå färgen. Jag älskar 
veklingen blått i olika fär-
ger, och allra helst den som 
finns i den blåa vimpeln. 
Vad kan den heta? Royal-
blå eller kornblå, typ? Hur 
som helst så är den vacker 
som bara den.

Under sommaren 2000 
var jag i Visby och arbetade 
inom sjukvården, och hade 
då förmånen att få vara 
med om Medeltidsveck-
an. Hela Almedalen var ett 
myller av människor kläd-
da i dräkter för ändamålet. 
Innanför murarna bytte 
stan skepnad, och det var 
skådespel med prinsessor 
och kungar, drakar och 
massor av andra spännan-
de karaktärer och figurer. 

Redan då fastnade jag för 
den blåa färgen som flera 
kvinnor hade i sina dräk-
ter. Jag bestämde att om 
jag någon gång skulle vara 
med på Medeltidsveckan 
så skulle jag sy en klän-
ning i blått linnetyg med 
snävt liv och böljande kjol.

Nu föll det sig så att det 
inte blev någon nästa som-
mar för mig i Visby. Livet 
med dess krokiga vägar 
förde mig tillbaka till Sö-
derköping året därpå. På 
den tiden fanns det inget 
Gästabud i Söderköping, 
det kom till ett par år se-
nare. Det blev dock inga 
kläder de första åren hel-
ler. Jag fick liksom inte till 
den rätta känslan.

Men för några år sedan 
blev jag sugen som sjutton 
på att sy en klänning till 
mig, och maken fick ock-
så beställa vad han ville 
ha. Projekt medeltid sattes 
igång.

Sagt och gjort. Jag fick 
med mig en mycket sykun-
nig väninna som styrde 
upp det hela. Jag fick låna 
mönster av henne, sedan 
åkte tyget fram och lägen-
heten såg ut som en sya-
teljé under hela augusti. 

Jag kan motvilligt er-
känna att jag faktiskt hade 
behövt haft lite mer tid på 
mig, för det sista jag gjorde 
på lördagsförmiddagen var 
att temporärt fixa till ma-
kens krage på dräkten med 
något bomullsband. Helt 
klart för sent, då Gästa-
budet redan var igång med 
buller och bång. 

Året därpå hade jag mer 
tid att göra en snygg krage 
i mocka, med mässingsk-
nappar inköpta på medel-
tidsmarknad i Kyrkparken.

Det första året köpte 
maken en kalott i skinn, 
och jag fick tag på en li-
ten väska i rävfärgat skinn 
som ska hängas i ett skärp. 
Skärpet som jag har fixat är 
en egen design. Jag köpte 
tre smala skärp, sedan fick 
en skomakare sy ihop skär-
pet så att det kunde viras 
dubbelt runt midjan. 

Det känns kreativt att 
bygga på klädseln varje 
år. Inför kommande gäs-
tabud ska jag försöka hitta 
på någon huvudbonad av 
ett grått ylletyg som jag 
hittade i en låda. Mannen 
kanske också vill ha något 
nytt till sin dräkt. Vi får se. 

Men det börjar dra ihop 
sig, så jag måste nog sätta 
igång snabbt som ögat, för 
jag vill inte sitta den sista 
veckan och känna stressen 
som jag tidigare gjort.

Nåja, vi får väl se hur 
det blir med den saken. 
Hur som helst så ser jag 
fram emot trollkarlar och 
gycklare, massor av folk 
och annorlunda musik på 
Gästabudet.

KRÖNIKA

Christina 
Forsman 

Nilsson

Christina Forsman Nilsson berättar i sin krönika om sitt projekt med den blå 
medeltida klänningen. Här tillsammans med maken Janne Nilsson.



9

Örtkorgen: Att använda örter och vilda växter

Rölleka
I samband med Medeltidsdagarna i Söderköping passar det bra att berätta om en växt som 
var mycket viktig på den tiden som en ”universal” läkeört. Röllekan (eller Röllikan) är en av 
de äldsta, mest kända läkeväxterna och har nyttjats i minst 4,000 år i Kina. Även nu för tiden 
uppskattas växten vid många besvär. Tyvärr anses den också av många som ett ”ogräs”, men 
jag hoppas kunna ändra den åsikten! 

(Achillea millefolium)

Rölleka (Achillea millefolium) 
Det latinska namnet Achillea baseras på grekiska myto-
logins hjälte Akilles. Han ska ha botat sin skadade häl 
med örten och också använt den till att bota sina krigare. 
Hälen var den enda sårbara delen på Akilles kropp då 
gudinnan Thetis höll i den när hon doppade honom som 
nyfödd i floden Styx för att göra sin son osårbar. Därav 
uttrycket Akilleshäl som syftar på någons sårbara punkt. 

Röllekans mörkgröna flikiga blad har en fjäderliknande 
form, den har få blad men varje blad består av otaliga 
pyttesmå blad (millefolium i artnamnet som betyder tu-
senbladig). Örten blir ca 20 – 70 cm hög, stjälken är upp-
rätt och seg, Den blommar i juni – oktober med många 
små vita eller ljusrosa väldoftande blommor som sitter i 
flockar och är älskade av fjärilar och insekter. 

En härdig perenn som trivs på torr, öppen mark som 
ängar, gräsmattor (även trädgårdar) och vägkanter. Den 
tillhör familjen korgblommiga växter och växer i stort 
sett över hela världen.

Matlagning  
Blommor och blad: Har något besk smak vilket tyder 
på bitterämnen som är hälsosamt att inkludera i kosten 
för att stödja matsmältningen. Samtidigt får du i dig lite 
extra vitaminer och mineraler! 

Använd en liten mängd små, unga blad i sallad, klippt 
som dill i potatissallad, hackade över ägg, pasta, risot-
to, fisk, kött, soppa, grönsaksrätter eller på smörgåsen. 
Blanda med ris, risotto, couscous eller pasta strax före 
serveringen. I bröd, i gräddfilsdipp, vinäger, olja eller 
torkad tillsammans med andra örter i salt. 

Blommorna är vackra, kryddiga och smakar mer än 
många andra ätbara blommor. Själv använder jag dem 
sparsamt. Återigen tillsätt lite till vinäger, olja och ört-
salt, samt i grytor, potatismos, tomaträtter och såser. 

Röllekan kan användas till kryddning av brännvin.

Örtmedicin och hälsa
Blad, blommor och stjälk används. Läkeörten 
innehåller många verksamma ämnen bl. a. achillicin 
(prochamazulen), bitterämnen, flavonoider, eterisk olja 
(chamazulen) och salicylsyra. 

Några användningsområden:
• Sår, blödningar och blodkärl: Röllekan drar samman 
sår (även svårläkta) och stoppar blödningar (utvärtes 
och invärtes), är bakteriedödande och inflammations-
hämmande. 

Den lindrar och är sammandragande vid åderbråck, he-
morrojder och blåmärken. Örten anses stärka och vidga 
blodkärl samt vara blodtryckssänkande. 

• Matsmältning: Den stimulerar och stödjer matsmält-
ningen (levern och gallflödet). Den används ockå som 
kramplösande i mage/tarm, vid gaser/rapningar, diarré 
och IBS.

• Menstruation: Örten är värdefull för kvinnor vid ore-
gelbundna eller kraftiga menstruationsblödningar samt 
vid relaterad kramp och smärta.  

• Förkylningar och feber: Febernedsättande, milt svett-
drivande och bakteriedödande vid förkylning, infektio-
ner och influensa.

Hur gör man?
Stjälken är seg så klipp av den med sax. Sen klipper 
jag av blomman, repar av bladen och klipper stjälken 
i mindre bitar. Det här används sen direkt eller torkas. 

Man gör te och doserar enligt min artikel i tidningens 
vinterupplaga 2015 för invärtes bruk eller infusion (av-
svalnat starkt te som dragit 15-20 minuter) utvärtes till 
omslag och baddning av sår. Färska blad/blommor kan 
krossas och läggas direkt på sår. 

Med ett så brett användningsområde, passar det bra att 
ha denna läkeört nära till hands. 

Därför passar jag på att berätta om ett sätt att göra tink-
tur som kan användas invärtes och utvärtes och som hål-
ler sig i många år.  

Tinktur
1. Använd en ren glasburk med lock. 
2. Lägg i 1 del färsk ört och häll på 5 delar med 40 % 
okryddat brännvin eller 1 del torkad ört till 10 delar.  
3. Stäng burken och ställ i rumstemperatur (ej direkt sol). 
4. Ska stå i två veckor och burken skakas försiktigt varje 
dag.
5. Sila och häll upp i en ren, helst färgad, flaska. Gärna 
med droppinsats.   
6. Sätt på en etikett med örtnamn och datum.
7. Använd tinkturen för att badda på sår eller i stället 
för örtte (då 20 droppar i ett glas 3 ggr/dag). Vill man 
undvika alkohol kan man ta dropparna i en kokhet dryck. 
Alkohol förångas vid 78.5 grader Celsius (bra att komma 
ihåg till glöggtider…). 

Andra användningsområden
• Sommarplågor: Avvisande mot mygg, knott, flugor 
och fästingar. Färska blad eller blommor gnids på huden 
så växtsaften kommer fram (doftar gott) men undvik om 
du är i solen. Prova lite växtsaft eller någon droppe tink-
tur runt halsen på hundar/katter mot fästingar. 
• Komposten: Tillsätt några Röllekablad för att skynda 
på förmultningsprocessen.

• Blomsterarrangemang: En vacker vild blomma som 
snabbt fyller buketten och kan torkas, samt lätt och fin 
att göra kransar av.

OBS! Användes ej av gravida, vid amning eller allergi 
mot korgblommiga växter. Växtsaften har ett fotosensi-
biliserande ämne och kan orsaka utslag hos känsliga per-
soner. Ska ej intas i stora mängder eller personer käns-
liga mot salicylsyra (kan irritera magens slemhinnor).

Visste ni att… 
• Förr blandades den i snus och tobak till ’farfarstobak’.
• Tidigare användes Röllekan till frisyren. Håret rullades 
upp runt dess sega stjälkar, knöts ihop och sen lät man 
det torka (en form av ’papiljotter’, dock ej för ljust hår). 
Låt ingen komma i närheten med en kamera bara! 
• Rölleka kallades Sårläka, Soldatört och Timmerman-
sört i gamla skrifter för dess sårläkande egenskaper.
• Utomlands uppskattas Röllekan så pass att man till och 
med säljer den i kruka bland kryddörterna på den kända 
marknaden Schranne i Salzburg, Österrike, för 2 Euro. 

Slutligen
När du ser vår fina och värdefulla Rölleka i gräsmattan 
så kör inte över den med gräsklipparen utan tag en sax i 
stället och klipp av för användning. Eller så tar du med 
en sax och påse redo för att samla Rölleka på promenaden. 

Några litteraturförslag: 
• Mina tidigare artiklar i Lilla Tidningen i serien Ört-
korgen finns på: http://lillatidningen.com/tidningar/. Se 
utgåvorna under ’2015’ och ’2016’.
• Bergenström, Anna, Annas örtagård, Albert Bonniers 
Förlag, 2005
• Juneby, Hans Bertil, Fytomedicin, Artaromaförlaget, 
1999
• Ljungqvist, Kerstin, Nyttans växter, Calluna Förlag, 
2006 

Var alltid helt säker på att ni identifierat växten korrekt 
och förväxla ej med andra flockblommiga växter. Om ni 
är osäkra på om, hur eller när en ört kan användas bör ni 
konsultera en örtkännare. 

Rose-Marie Wilkinson

Rose-Marie är utbildad Örtpedagog och Örtterapeut. 
Hennes specialinriktning är på nordeuropeiska läkeväx-
ter (fytomedicin), läketräd, ätbara vilda växter och ogräs. 
Växter som vi har här i vår natur eller i trädgården och 
som alla kan plocka själva. 

Hon behandlar ett brett spektrum av besvär med ört-
terapi som komplementärmedicin, håller föreläsningar, 
örtvandringar och kurser i bl. a. örtmedicin och matlag-
ning med vilda växter och ogräs. Rose-Marie bor sedan 
ett antal år strax utanför Söderköping.      

Kontakt: Email: r.wilkinson@telia.com
     Tel: 0730 224570.

Augusti 2016.

Rose-Marie
Wilkinson
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Nyinflyttade på Vikingavallen

Den första byggnadsetappen av Vikingavallen 
är nu klar och inflyttad i juli. Vi träffade det ny-
ligen inflyttade paret Reidun och Rolf Johans-
son för att tala om det nya boendet. 

Här har Ramunderstaden 
byggt 40 nya hyreslägen-
heter med balkong eller 
uteplats. Lägenheterna har 
2–3 rum och kök och finns 
i storlekarna 60-72 kva-
dratmeter. I den första av 
de två etapperna har man 
byggt två fyravåningshus 
och ett tvåvåningshus, alla 
med hiss.

- Vi trivdes direkt när vi 
steg in i lägenheten! Allt 
är så ljust och fräscht. Vi 
är också mycket nöjda med 
planlösningen för vår 2:a. 

Allt har fungerat från för-
sta dagen. Asfalt, plante-
ringar och gräsmattor.

Något som är mindre bra 
är att hyllorna och stäng-
erna i garderoberna sitter 
högt upp, och passar där-
för inte så bra för många 
äldre som är korta i väx-
ten eller är handikappade. 
Köksskåp och garderober 
kunde varit bättre planera-
de. Ett mindre problem är 
porttelefonen som har en 
liten display - det gör det 
svårt för oss äldre att läsa. 

Mest äldre
Det är mest äldre som bor 
i området. Det finns ock-
så några yrkesverksamma 
familjer, men de flesta är 
pensionärer. I nästa etapp 
som blir klar 2017 med två 
höghus blir det inte bara 

2-3 rummare, utan också 
1:or och 4:or - Då blir det 
säkert också fler yngre och 
barnfamiljer.

Månadshyran är relativ 
hög, drygt 8 000 kr för 
2:an. Men då ingår myck-
et: värme, vatten, tvättma-
skin, diskmaskin, bred-
band, telefon och ett brett 
TV-utbud. När vi jämför 
med vad vi hade för drift-
kostnader för vårt tidigare 
boende, i villa, så tycker 
vi ändå att vi får mycket. 
Det är ett bekvämt boende 
med bra service.  Ramun-
derstaden är en bra hyres-
värd. Läget är toppen med 
närhet till resecentrum, 
biblioteket Stinsen, stads-
kärnan och alla affärer. 

- Här trivs vi, det kan inte 
bli bättre, avslutar Rolf.

Åke Serander

”Vi trivdes direkt!”

Reidun och Rolf Johansson är nyinflyttade till nya husen på 
Vikingvallen i Söderköping.

Första etappen av byggnationen på Vikingavallen 
är nu klar.

Tel. 0121-148 49           Prästgatan 4, 614 30 Söderköping

John Hennings
- Leg. Sjukgymnast
- Specialiserad på fotrelaterade besvär
- SuperSole™ -skoinlägg
  www.hennings fysio.se

Rundqvist Allservice
Hårtorpet 1
614 93 Söderköping
ludde_runqvist@hotmail.com
0707-19 19 26

Har du en gammal sliten 
betongtrappa?

Vill du ha något nytt som inte alla andra har? 
Vi lägger på nytt cementbaserat ytskikt 
med stenstruktur och den färg du vill ha 

som passar till huset.
Skön varm yta, matt eller blank. Slät eller 

sträv med Antihalk.

Du väljer!
Ring 0707-19 19 26 så får du ett pris.
Från 3 750 kr färdigt och klart inkl.ROT 

avdrag.

Sörby Gästgivargård
Gårdsbutik & Café

Tack alla kunder för en 
händelserik och trevlig sommar

Nu satsar vi på Skördemarknaden med lokala 
hantverkare m.m. den 17 september kl 10-15.

Alla välkomna till oss på Sörby. 
Med vänliga hälsningar familjen Sundell 

Telefon till Elvy 0730-310510

detlillahonshuset.se  -  0706-838620 VARMT VÄLKOMNA 
ÖNSKAR MARIE OCH NINNI

Vikbolandets Nostalgitraktorklubb, 
Oriflame & Köksdesign i Norrköping 

AB finns på plats.
Korv med bröd och kaffe med 

hembakat som serveras i gamla fina 
porslinskoppar.

Öppet under Östgötadagarna 
den 3-4/9 kl 10-17

Ordinarie öppettider ända fram till jul: 
Torsdag och fredag 14–18 Lördag 10-14

Vi finns på Stora Grönhög på Vikbolandet 
mellan Norrköping och Söderköping

DEN CHARMIGA GÅRDSBUTIKEN PÅ VIKBOLANDET
HÄLSAR ER EXTRA VÄLKOMNA UNDER ÖSTGÖTADAGARNA 3-4 SEP

Reservation för slutförsäljning.

Gilla oss 

på Facebook!

Manuella disken erbjuder: 

Gästabudsskinka 

Söderköpings nya Saluhall

Ditt skafferi!
SÖDERKÖPING  0121-196 90

1190
/hg
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KRÖNIKA

Mikael
Malmqvist

Kära Läsare!
Stunden är nu inne att få en aning hälsosammare livsstil, 
ja i varje fall för min del. En sommar som denna har 
jag inget att klaga på. Solen har visat sitt rätta jag och 
med en värme som krävt ett otal mängder onyttiga svala 
drycker och mycket god mat som gjort att ”stå i vassen” 
är ett faktum om inte innan. Nåväl, det är ju självförvållat 
och ingen annan hur ju bundit fast mig och tvingat i mig 
dessa trevligheter med hot om spöstraff och oförnäma 
tillhyggen som straff, mat och dryck är gott inget att orda 
om, men som en liten början på en sundare väg kommer 
jag att försöka göra lite mer nyttiga rätter och med kryd-
dor och örter som till stor del har läkande effekt på vår 
kropp och det som finns inuti. 

I sommar har jag läst en hel del om självläkande, och 
mat som gör oss friskare, och det är inte alls tråkigt eller 
på något sätt svårt att börja byta ut eller ändra sin egen 
matvana, tro mig jag har varit en rasist mot detta innan.

Men jag vill absolut inte vilseleda er med att jag kom-
mer bli någon ikon och en ny fitnessförebild för den ti-
den passerade för 37 år sedan, nä att äta och dricka gott 
och må väl med familj och underbara vänner kommer i 
första hand i alla fall. 

Tonfiskburgaren som jag ska presentera i denna artikel 
är en kanonbra ersättare till kött, samt hälsosam (javisst 
på bilden är det ju även chips och öl samt knaperstekt 
bacon men konsten ska ju ha sitt också). Min son som 
fullkomligt hatar tonfisk åt för fullt och sa att den var 
”skitgod” och frågade om det var pullporkburgare? Nä 
sa jag det var tonfisk varvid han svarade ”å fy fan va äck-
ligt det vill jag aldrig mer ha”. Jag vet att våra smaklökar 
ändrar sig vart sjunde år i början av våra liv men hans 
har en förmåga att tvärvända, hehe. Jag hoppas några av 
er uppskattar den trots sonens gutturala recension.  Och 
som dessert blir det en LCHF-röra med blåbär och vild-
hallon samt mynta,  sommaren har ju inte bara bjudit på 
värme och sol utan även rikligt med svamp och bär. Själv 
har jag förmånen att bo mitt i ett hav av vilda hallon och 
blåbär så självklart plockar jag så mycket jag bara kan.

Detta behövs till två Tonfiskburgare
1 burk tonisk i olja obs bra kvalitet
1 ägg
1 msk grädde 40%
1 msk tomatpuré
1 pressad vitlöksklyfta
1 kryddmått gurkmeja
2 msk färskhackad koriander
1 msk färskhackad spansk peppar
Några stänk tabasco
Salt/peppar efter behag
Cheddarost
Bacon knaperstek för garnering
Saltgurka för garnering
Sallad, tomat, rödlök  ja och annat ni vill ha i.

Dressing
3 msk crème fraische 
1 msk majonnäs
3 msk chilisås eller bbq smoke sås
Några stänk Tabasco

Dessert
200 g frysta blåbär
200 g frysta hallon
2-3 blad mynta
Citroncest som garnering
3 dl vispgrädde
Vispa grädden, mixa de frysta bären och myntan, blanda 
ihop allting och häll upp och servera direkt.
Det går bra att frysa röran.

Dags att fixa burgarna
Blanda ihop tonfisk, ägg, tomatpuré, koriander, spanska 
pepparn, vitlök, samt kryddorna och grädden
Rör ihop till en fin smet och låt den dra i 10 min
Under tiden knapersteker du bacon och låter stekfettet 
vara kvar för att sen steka burgarna i.
Forma två burgare och stek på medelhög värme ca 3 min 
på var sida, lägg sedan på cheddarosten så att den får 
smälta ner lite på burgarn, sen är det bara att lasta på det 
ni önskar ha på burgaren.
Ät den direkt som den är eller med lite råkost till för 
hälsans skull. 

Att dricka till detta
Tja, inte fasen öppnar jag en Amarone,  nä en kall Åbro 
Bryggmästarn Pale Ale fick det bli och det blev sanner-
ligen ingen besvikelse må ni tro. Ät gott och ta hand 
om er. I höst så hoppas jag komma med ett ännu mer 
hälsosammare recept.

Skål bröder och systrar!

Gör en het tonfiskhamburgare

Vem har ansvar för 
underhåll av telefon-
kiosken på Rådhus-
torget? Inte Kungliga 
Telegrafverket i alla 
fall.
  Mejla gärna redak-
tionen och berätta om 
du vet!
  

Vem har
ansvaret
för luren? 

Sörby 2x70

Håkan 0705-777546  
www.lbmbygg.se 

Besök gärna vår 
uppdaterade hemsida för 
att läsa mer om hur vi kan 
hjälpa dig att förverkliga 

just ditt byggprojekt.

i Söderköping AB 

Virkesgatan • Söderköping • 0121-131 70 

Din lokala installatör 

www.elcenter.se 

Johans Däckservice AB | 0121-10586 | www.dackia.se

Kör säkert!
Kontrollera dina däck 
och hjulinställning 
innan semesterresan.

Spara tid och plats!

0121-721730

Vi förvarar och monterar dina däck. 
Boka plats i vårt  däckhotell 

redan idag.
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KRÖNIKA

Bengt
Axmacher

Städmani!   
Eller bara en ordningsfråga?
Städning skrivs det inte så ofta om längre. Håll Sve-
rige Rents kampanjer av olika slag pågick i mitten av 
förra seklet och bevakades ofta i den tidens medier. Jag 
hade inte hunnit mer än ett par år på livets bana förrän 
jag och i någon mån även yngre syskon, drillades i hem-
miljö med att bädda våra egna 
sängar. Vi lärdes vika ihop 
kläder, bona golv och släpa 
runt en dammsugare och fick 
delta i disk- och torkning när 
det ännu inte fanns maskiner 
för ändamålet. Var man scout 
- många var det alldeles efter 
kriget - fick man inte slänga 
skräp i naturen och skulle 
hjälpa gamla tanter över ga-
tan. 

När livet börjat mer på all-
var lärde vi oss sopsortera, att 
cykla istället för att köra bil, stå 
stilla långa tag på snabbköpet 
för att läsa den minimala stil 
på etiketter som berättar om 
E-nr och en rad långa kemi-
kalienamn på maten, liksom 
vad det producerats i för land 
och leta noga efter särskilt 
miljövänlig dekal någonstans 
och givetvis också kolla  bäst-
föredatum. Att slarva med 
detta ledde till förebråelser, 
ånger och skamkänslor. Möj-
ligen bidrog det i obetydlig 
mån till ökad livslängd (eller 
kanske snarare minskning av 
medellivslängdens öknings-
takt, som proferssor Hans Rosling säkert skulle sagt).
Vanlig städning däremot överlåtes på andra för att tjäna 
pengar på RUT, som det heter. Tyvärr har mindre be-
medlade inte råd att tjäna pengar på detta sätt.

Sådana här tidens tecken funderar jag över när jag tar 
min dagliga morgonpromenad (två gånger i veckan som 
bäst). Sedan jag kom till Söderköping har det gått mer än 
50 år och sett över denna långa tid har nästan allt blivit 
mycket bättre. Möjligen kan någon ibland tycka att för-
bättringstakten vad gäller ordning, reda och prydlighet  
sackat en aning.

Mina promenader leder mig oftast till norra sidan av 
Göta Kanal för att sedan följa olika spår in i Ramunders 
rekreationsområde. Under vintern pågick dramatiska re-
parationsarbeten på slussen och stökigheten tilltog dag 
för dag tills det nästan var förenat med livsfara att ta 
sig genom alla grushögar, uppstaplat arbetsmaterial för 
att inte tala om entreprenadmaskiner i stort och bullrigt 
antal. Men gubbarna som slet med detta var vänliga 
och förstående och bedyrade att till sommarsäsongen 
ankomst skulle allt vara färdigt och i funktion, gräs-
mattorna restaurerade och planteringarna fler och bätt-
re. Kaninerna vid Rabbit Crossing skulle kunna samla 
anletsdragen efter den skrämmande långa period som 

kanalen inte haft något vatten och de varit tvungna att 
klafsa i dy och lera för att ta sig över. (De var egentligen 
aldrig hotade på allvar).

I slutet av april vände det. Den ena maskinen efter den 
andra försvann, det planerades, kördes på matjord,  plat-
tor lades och gräs rullades ut och blommor av olika slag 
planterades. ”Det är utan tvivel ännu bättre än det var 
förut” sade  jag mig själv, precis som åsnan Ior  när hans 
raserade usla boning reparerats av Nalle Puh, Christoffer 
Robin och Nasse, fast ingen såg skillnaden.

På andra sidan kanalen har det också rått febril aktivi-
tet av miljövänligaste slag. Sly och halvvuxna oönskade 
lövträd har rensats från kanalbrinken och två hästar har 
släpat ut riset,

Det har blivit snyggt och fint. Den gamla snirkliga trap-
pan upp till utsiktsplatsen har varit i rekonstruktion och 
är så ännu. Stupet och slänten ser stökigt ut med allt 
rivningsvirke, men den färdiga delen av trappan lovar 
onekligen gott. 

När jag vid min senaste promenad passerade vad som 
varit något av ett nålsöga, var alltså allt till min stora 
belåtenhet, och denna förminskades inte av att ett flertal 
maskiner härjade med grus och fyllnadsmaterial för att 
färdigställa parkeringsytan för campingbilar mitt fram-
för ängen där en gång den sedan tre decennier nerbrunna 
Villa III stått. Säsongen är precis runt hörnet och jag är 
övertygad om att även campingbilarnas nya plats skall 
vara färdigställd, snygg och vattenkammad när det är 
dags.

Men uppe på berget återfanns mitt gamla sorgebarn, 
skadorna efter Gudrun, orkanen 2005, för snart elva år 
sedan alltså. Den gick ganska hårt åt Ramunderbergets 
skog och jag minns hur folkilsken jag kände mig efter 
den diskussion som uppstod i Söderköping, när Natur-
skyddsföreningen satte sig på tvären mot att allt virket 
skulle tas om hand. (Det var säkert värt hundratusentals 
kronor.)  De talrika stigarna skulle först inte få röjas, men 
där fick man tydligen backa i alla fall. Naturskyddsför-
eningen, som ibland tycks tro att de är en del av reger-
ingen, menade på allvar att skogen skulle lämnas exakt 
som stormen lämnat den.  Detta var ett gyllene tillfälle 
att omsorgsfullt studera hur alla skadeinsekter som lever 

på skadad skog, ruttnande stammar och multnande ris 
skulle utvecklas. 

Långt om länge togs de värsta hindren bort på alla sti-
gar. Resten ligger kvar, fina furustockar av fanérkvalité 
och mängder av blandat timmer, nu med tilltagande röta 
och oanvändbart. Ett slag fanns det uppsatt skyltar över 
alla små skadeinsekter som här fått ett schlaraffenland 
serverat. Fortfarande finns en del skyltstolpar kvar, men 
utan innehåll. Och ännu hänger enstaka träd kvar i träd-
kronor på kvarstående skog, utgörande en risk för folk 
som vill springa i själva skogen, vilket praktiskt taget är 
omöjligt. För de flesta skogsmänniskor ser det anskräm-
ligt fult ut. Naturskyddsfolket, som bara gillar vad de 
kallar för urskog, tycker det är ett underbart område. De 
delar inte min mening att det är skräpigt och hindersamt 
för folk som vill använda det som ett vanligt strövom-
råde för t. ex. svamp- eller bärplockning i stadens ome-
delbara närhet.

Något dämpad och surögd stånkade jag mig ända upp 
till utsiktsplatsen, som 
nyligen blivit utökad 
till ytan. Här stod det 
dukat med fem tom-
ma burkar energid-
ryck, sönderriven om-
slagsplast, samt några 
få kvarliggande kakor 
som kajorna lagom 
gjorde slut på. Fimpar 
i avsevärt antal fanns 
direkt vid bordet, ett 
par intryckta i plank-
springorna och mäng-
der med äldre fimpar 
överallt i hela områ-
det på toppen, runt 
alla bord och sittplat-
ser men även en bra 
bit ifrån. Jag har ju 
gubevars varit rökare 
själv och skulle nog 
i min ungdom  kun-
nat medverka,  även 
om vi – rädda för ef-
terföljande bränder – 
använde en medförd 
burk att samla fimpar 
i. Jag hittade också ett 
par slängda vinpavor 
bredvid stigen, säkert 
fanns det fler men jag 

upphörde att leta, jag hade redan lagom börda med mig 
hem. 

På hemvägen filosoferade jag dystert vidare på hur det 
såg ut efter Bråvallafestivalen på campingområdet när 
det var färdigspelat. Tidningarna i området hade stort 
uppslagna bilder som var fasaväckande att se. Jag erin-
rade mig mitt glada sjuttiotal när jag med liv och lust var 
orienterare och sprang kors och tvärs letande efter kon-
troller i de flesta av södra Sveriges skogar. (Jag var allt 
annat än framgångsrik, men hade roligt och trevligt.) Åt-
skilliga tävlingar varade mer än en dag, oftast en veckän-
da, ibland tre dagar och vid årets största evenemang fem 
dagar. Folket som sprang, deras familjer, åskådare och 
funktionärer räknades i tusental. Alla campade. Men ett 
par timmar efter tävlingarnas slut var gräset visserligen 
nertrampat en del på förläggningsområdet men i övrigt 
gick det knappt att hitta så mycket som en kapsyl. Orien-
terarna har i alla år bara skördat beröm för denna väl 
intränade tradition. Kan andra försöka ta efter? 

Kan kommunen i Söderköping, som förtjänar mycket 
beröm i övrigt, placera ut returkorgar och gjuta fast stora 
askkoppar i stål i berget?
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Det är vi som är 
dina rådgivare i 
alla frågor som 
rör din ekonomi. 
Välkommen!

Ågatan 21, Söderköping
Telefon 0121-60770
handelsbanken.se/söderköping

KAREM LIVSMEDEL
På Fixområdet

- Nötter i lösvikt finns i flera 
olika sorter (1 klass)

- Lösvikt oliver, Fetaost, Inlagda
- Kryddor

- Frukt och Grönt
- Konserver

Öppettider
Mån-lörd 10-19
Sön 11-16

Telefon
0739-31 56 38

Hög kvalitet till lågt pris

Hjälp oss att lätta på lagret 
inför vår inventering

Stor REA 20-25 augusti

info@soderkopingsbokhandel.se
eller ring 0121/100 98

Storgatan Söderköping
Varmt välkomna hälsar

Anders och Louise

Följ oss på Facebook

Söderköping, centralt
Två rum o kök 60 kvm med strålande 
utsikt
Bostadsrätt centralt med låg mån.avg 
2 908 kr inkl el/bredb på 2 tr. Söderkö-
pings vackraste utsikt över Rådhustor-
get. Fransk Balkong. Fräscht badrum 
från 2009.

Utgångspris: 790 000 kr
Adress: Rådhustorget 3A
Visning: 21 aug enligt ö.k.

Energiprestanda: 159
Mån.avg:  2 908 kr inkl värme, VA, 
bredband, el samt kabel-TV

Spinkenäs, Söderköping
Fritidshus med panoramautsikt över 
havet
Unikt läge vid Slätbaken vid havet. 
”Egen” brygga med möjlighet till båt-
plats och badstege. Tre äldre byggnader. 
Gemensamt sommarvatten, avlopp 
saknas. Trefas el. En P-plats.

Utgångspris: 1 790 000 kr
Adress: Udden 21, Spinkenäs
Visning: 21 och 24 aug enligt ö.k.

Vilbergen, Norrköping
3 rok och kök på entréplan
Bostadsrätt med bra planlösning. 82 
kvm. Entréplan utan trappor. Stam-
bytt 2011 med fräscht ljust badrum. 
Balkong i väster. Utsikt mot grön gård. 
Gen friskrivning mot fel och brister.

Utgångspris: 950 000 kr
Adress: Blockstensgatan 27
Visning: 22 och 23 aug

Energiprestanda: 140
Mån.avg: 4 930 kr inkl värme, VA, 
bredband, TV, fast avg el/tel

www.serander.se

Ett mindre mäklarföretag med mycket personlig service! 

Repslagareg 19, Norrköping, 011 12 80 28  -  Storg 7, Söderköping 0121 219 20 

Välkommen på 
öppet hus! 

Fredagen den 26 
augusti kl 16-20 till 
lilla tidningens nya 

lokaler på Storgatan 7 
i Söderköping. 

Café JägmästargårdenVälkomna till
Söderköping

Östgötadagarna 3 & 4 sept

Tårtbuffé 150:- exkl dryck/pers
Smörgåstårta och olika sorters 

grädd och kaffetårtor.
Den 4 sept kl 14.00 underhåller 

Stor och Liten
Glöm ej att planera in ditt JULBORD!

Öppettider i september se hemsidan 
www.cafejagmastargarden.se
Förfrågningar café 0761-383156

Öppet måndagar & torsdagar 9 - 17 
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Svar till Inga-Lill Östlund m.fl.

Äldreomsorgen är i förändring. Ny teknik och nya 
mediciner samt utveckling av hemtjänst och hemsjuk-
vård gör det möjligt att bo kvar hemma längre. Efter-
frågan av traditionellt äldreboende har minskat. Det vi 
tror är att det kommer behövas fler mellanboendeplatser 
som trygghetsboende och tillgängliga lägenheter samt 
fler platser för demensvård.

Vi har tagit fram en boendeutredning där efterfrågan 
och behov av framtida platser i Söderköping har tagits 
fram. Nu planerar vi att bygga ett nytt boende centralt 
i Söderköping med ca 40 platser där största delen skall 
vara demensvård, klart till 2019. Ytterligare ett boende 
centralt i Söderköping med ca 80 platser planeras till 
2023. De befintliga boendena måste renoveras och ett 
antal platser försvinner i samband med det så en del av 
de nya platserna ersätter befintliga platser. Total ökning 
med 80-90 platser till 2023 är enligt vår bedömning idag 
tillräckligt. Vi skall ha en balans mellan kommunalt res-
pektive privat drivna enheter. De som drivs av privata 
entreprenörer efter upphandling bör vara minst 30% för 
en sund konkurrens.

Centrala korttidsplatser
Alla korttidplatser skall finnas centralt i Söderköping. 
Planeringen är att de från 2017 skall finnas på Gläntan, 
12 platser, med utökad bemanning och kompletterad 
med kommunens rehab. Möjligheten finns att öka an-
talet platser framöver om vi ser att efterfrågan är större.

När det gäller trygghetsboende så finns det med i pla-
neringen att omvandla kommunens serviceboende till 

trygghetsboende. Seniorboende kommer att byggas i Er-
iksvik. Vi kommer att på olika sätt stimulera till att skapa 
fler trygghetsboende och seniorboende i kommunen. Det 
är svårt att säga idag hur många och vart de ska byggas.
Både hemtjänsten och hemsjukvården är viktiga grund-
stenar inom äldreomsorgen. Vi har satsat på hemtjänsten 
med att förbättra arbetsmiljön, öka inflytandet för både 
personal och brukare, infört arbetskläder, anställt fasta 
vikarier för att öka kontinuiteten och satsningarna kom-
mer att fortsätta.

Team för hemrehabilitering
Under hösten startar vår hemrehabilitering med hemte-
am. I teamen deltar alla yrkesgrupper, enhetschef, hem-
tjänstpersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgym-
nast och myndighetshandläggare. Arbetet utgår från den 
rehabiliteringsplan som finns. 

Rehabilitering i hemmet har med framgång bedrivits 
i flera kommuner i Sverige. Utvärderingar från dessa 
kommuner visar resultat i form av förbättrad funktion 
och förmåga hos brukarna, bättre arbetsmiljö för hem-
tjänst- rehabiliteringspersonal och reducerad kostnads-
utveckling för kommunen.  Ur brukarperspektivet finns 
också resultat som pekar mot större självständighet och 
förbättrad livskvalitet.

Söderköping ska bli attraktivt
Kompetensförsörjningen kommer att vara en svår upp-
gift framöver. Vi ska göra Söderköpings kommun till en 
attraktiv arbetsplats. Rätt till heltid och bort med oön-
skade delade turer är reformer som kommer att genom-
föras senast 2017. Vi kommer att erbjuda kompetensut-

veckling till både undersköterskor och sjuksköterskor. 
Traineeplatser och språkpraktik kommer att finnas inom 
äldreomsorgen för att locka ungdomar till sektorn.

Rätt mat och näring viktigt
Medvetenheten för kostens betydelse för de äldre har 
ökat de senaste åren. I Söderköping har vi en medveten 
och kompetent kostenhet. Det krävs ett samarbete och 
en samsyn i att hela dygnet räknas och ett samarbete har 
inletts mellan kostenheten och vårdpersonalen. Ett gott 
näringstillstånd är nödvändigt för god livskvalitet, för 
att förebygga sjukdom, återvinna hälsa och för att med-
icinsk behandling ska ha bästa möjliga effekt. Rätt mat 
och näring är en viktig säkerhetsfråga i vård och omsorg.

Frivilligcentral startas i höst
Vi har anhörigstöd idag men det behöver utvecklas. I 
planeringen finns ett ”Äldrecentrum” där både äldre och 
anhöriga kan få stöd och hjälp på olika sätt och där stödet 
finns samlat i samma lokaler.

Under hösten kommer också en frivilligcentral att star-
ta i kommunens regi.

Majoriteten i Söderköpings kommun tar ansvar för att 
planera för ökningen av antalet äldre. Vi följer utveck-
lingen och vet att planeringen behöver utgå ifrån efter-
frågan och behov och därför också justeras under resans 
gång. Medborgarna i Söderköping kan känna sig trygga.

För Majoriteten (S, M och MP)
Tuula Ravander, socialnämndens ordförande

Majoritetens svar

Frivilligcentral en av satsningarna

Till Mattias Ravander och övriga i majoriteten:
Hur tänker ni när det gäller vård och omsorg 
av äldre nu och i framtiden?

Vi vet att vi blir fler och fler äldre. Därför är det viktigt 
med en god planering och beredskap för att möta både 
dagens och morgondagens behov.
• Hur många särskilda äldreomsorgsplatser ska finnas 

nu och om 10 år?
• Var ska de finnas? 
• Vem och vilka ska driva dem?
• Hur ska vi få ungdomar att utbilda sig och jobba 

inom den här sektorn?
• Hur många platser ska vara demensboende och var 

ska de finnas?

Fler korttidsplatser behövs
Vi tror att behovet av korttidsplatser kommer att öka. De 
behövs dels när man på grund av sjukdom eller skada 

inte kan åka direkt hem efter en sjukhusvistelse och dels 
för de som till största delen klarar med hjälp av anhörig 
att bo i sin vanliga bostad. Det sistnämnda är nödvändigt 
om inte den anhöriga (oftast kvinnor) totalt ska slitas ut. 

Att kunna vistas hemma tre veckor och den fjärde 
veckan på ett boende (växelboende) är ytterst betydelse-
fullt och dessutom ekonomiskt lönsamt för kommunen. 
Naturligtvis också en höjd livskvalité både för brukaren 
och de anhöriga.

Var ska det finnas korttidsplatser och hur många? 
Anhörigstöd är viktigt. Hur kommer det att se ut i fram-

tiden?

Satsa på hemtjänsten
Hemtjänsten är mycket viktig och fortsatta satsningar 
behövs där. 

Viktigt att vi har välutbildad personal som trivs med 
sitt jobb. Att brukaren får vara mer delaktig i vad, när 
och hur insatserna ska utföras och att tiden som brukaren 

beviljats följs. Hur ska ni jobba med det? 

Undernäring problem
Att äldre behöver god och näringsrik mat vet vi alla. Yt-
terst få lider av övervikt, men desto fler av undernäring 
har många utredningar visat på. Vad ska göras inom det 
här området?

Hur ska vi bli bättre på det medicinska området och 
inom rehab?
När det gäller trygghetsboende är det ett bra alternativ, 
men det ersätter inte behovet av särskilda boendeplatser. 
Var och hur många trygghetsbostäder planeras?

Bäst i Sverige?
Vi vill att i hela Söderköpings kommun ska alla känna 
sig trygga och veta att hjälp finns att få när den dagen 
kommer samt sträva efter att ha en mycket god vård och 
omsorg. Kan målet vara ”Sveriges bästa äldreomsorg”? 

För Den borgerliga alliansen (C, L och KD)
Inga-Lill Östlund, oppositionsråd

Oppositionen

Hur löser vi omsorgen för äldre?

DEBATT
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Lilla Tidningen träffade filmskaparna Marian-
ne Wik och Sune Johansson för en intervju. 
Duon som nu samarbetat i drygt 10 år, med ett 
flertal filmer bakom sig, har tillsammans stått 
för många populära filmvisningar bland annat i 
Söderköping och S:t Anna.

Startskottet för duon blev 
samarbetet som result-
erade i filmen ”Såsom i 
Söderköping” – en an-
spelning på Kay Pollaks 
film ”Såsom i Himmelen” 
– en mycket lyckad start 
som fick stor uppskattning. 

– Jag var tveksam till 
hur stor uppslutning det 
skulle bli men vi fick visa 
filmen flera gånger, till och 
med samma kväll, då alla 
åskådare inte fick plats i 
lokalen, berättar Sune.

Sysslat med film hade de 
bägge gjort redan innan de 
kom att filma tillsammans.

 – Jag har alltid tyckt om 
att skriva, det har jag gjort 
ända sedan jag började 
skolan, förklarar Mari-
anne, som har en rad dikt-
böcker på sitt cv. 

Dikter på video
Ett par av dessa böck-
er, diktsamlingarna ”Till 
Söderköping” och ”Vin-
den, träden och havet” 
resulterade 1999 i en film 
där Mariann läser dikter på 
olika platser, däribland på 

Ramunderberget och ute i 
skärgården; ett samarbete 
Marianne gjorde tillsam-
mans med Lasse Johans-
son, Mediehuset Söder-
köping.

Sunes foto- och filmin-
tresse har funnits så länge 
han kan minnas. 

– Min första analoga 
kamera skaffade jag redan 
i början av sextiotalet. Det 
var en stor händelse när 
man på egen hand kunde 
framställa rörlig bild, 
minns Sune. 

Digital film startade Sune 
på allvar med vid millen-
nieskiftet, då han bland 
annat gick runt och filmade 
olika söderköpingsmotiv. 

– Folk iakttog till en bör-
jan nyfiket mest på avstånd, 
men så småningom kom de 
fram och frågade om man 
inte kunde hålla en film-
visning offentligt. Och så 
blev det. 

Medeltiden startpunkt
2004 visades filmen ”Me-
deltidsåret 2003”, en 

visning även Marianne 
gick på. Det var vid den 
här tiden duon inledde sitt 
samarbete. Marianne hade 
en idé om att skriva en bok 
om ett antal profiler från 
trakten, en idé som efter 
samtal dem bägge emellan 
alltså skulle resultera i den 
framgångsrika ”Såsom i 
Söderköping”.

Personporträtt 
Sedan dess har det bliv-
it en mängd filmer, bl.a. 
har filmatiseringar av ett 
tjugotal personporträtt 
hunnits med. Några sär-
skilt uppskattade filmer är 
t.ex. ”Kalle på Kallsö” och 
”Greven”. 

Skärgården populär
–Filmer från skärgården 
är särskilt populära. Våra 
filmer håller generellt ett 
lugnt tempo, vi vill att 
människor ska få kom-
ma till tals och berätta 
sin historia. Karaktärerna 

i filmerna väljer duon of-
tast själva ut, även om tips 
också är vanligt förekom-
mande. 

– Det handlar om perso-
ner vi vet har intressanta 
historier att berätta. Det 
kan röra sig om intressanta 
bostadsplatser, eller äldre 
personer som har upplevt 
mycket och har en berät-
telse om hur saker och ting 
förändrats.

Espholm nästa
Duon är aktuell med 

sin nästa film i höst, som 
kommer ha titeln ”En film 
om livet och människorna 
på ön Espholm i St Anna 
Skärgård”. Det blir fler 
intressanta personporträtt 
och en skildring av den 
vackra skärgårdsmiljön. 
Premiären kommer hål-
las den 17 september i S:t 
Anna, men framöver är 
även visningar i Söderkö-
ping planerade.        

Johan Serander       

Marianne och Sune gör populär lokal film

Espholm premiär i höst

Marianne Wik och Sune Johansson är lokalfilmare med en lång rad produk-
tioner bakom sig. I höst blir det premiär för filmen om Espholm.

Karl-Erik Bergström är en av de medverkande i 
den nya filmen på Espholm.

Skärgården är vidunderligt vacker i sommarkvällen.

Sjöbodar på Espholm.

Bergströms brygga på Espholm.

Bästa Tuula, du avslu-
tar med att medborgarna 
kan känna sig trygga. Jag 
lovar dig att de i östra 
kommundelen inte känner 
sig trygga med ert beslut 
att lägga ner Stenbrinken. 
Många i västra kommun-
delen känner sig också 
oroliga. Frågan de ställer 
sig är: Kommer Aspgården 
finnas kvar? 

Först ska det byggas 40 
platser till 2019 och se-
dan ytterligare 80 platser 
till 2023. Innebär det att 
det blir nya platser eller 
ska hyreskontraktet för 
Storängen ej förlängas (det 
går ju ut 2023)?  Allt ska 
byggas centralt... Delar 
inte er åsikt. Det är myck-
et och bättre att satsa en 
del på nybyggnation i öst-
ra delen med cirka 20-25 
platser. 

Seniorboende ska byg-
gas i Brunnsparken. När, 
för hur många och hur de-
finierar du begreppet seni-
orboende?

Äldrecentrum och Fri-
villigcentral låter bra, men 
jag tror att många med mig 
vill veta mer om vad det 
innebär.

Visst är det viktigt att ta 
till sig ny teknik, men allt 
måste ske i samklang med 
brukarna.

Själv tycker jag att vi kan 
förenkla en del biståndsin-
satser. Vill man ha larm 
och/eller matlådor ska det 
inte behöva biståndsbedö-
mas.

Att satsningar görs på 
befintlig personal och för 
att flera ska utbilda sig för 
att jobba inom äldreom-
sorg är inte bara bra utan 
absolut nödvändigt.

Att många vill bo hemma 
så länge det går är en rät-
tighet, men den dagen det 
inte går är det viktigt att 
det finns särskilda äldre-
omsorgsplatser i hela kom-
munen. I min värld är det 
självklart att människor i 
alla fall över 90 år ska ha 
rätt till en plats om de själva 
vill. 

Glöm inte att många äldre 
känner en stark oro idag. 
Ensamheten är större än 
många tror. 

Låt oss arbeta för att 
Söderköpings kom-
mun är en kommun som 
står upp för de äldre! 
Inga-Lill Östlund

Slutreplik

Stå upp för
våra äldre!
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Vi träffar Hans barn Pia Carstens och Kaj Hö-
berg som berättar om sin far Hans Högberg.

Släkten Högberg kom till 
Söderköping i slutet av 
1700-talet. Där lät man 
bygga Thorstorps Gård 
bl.a. med material från 
en byggnad som revs vid 
Hospitalet utmed Linkö-
pingsvägen. På gården 
bodde man sedan i tre ge-
nerationer innan Hans far-
far Adolf Gottfrid flyttade 
till ett hus i vägkorset vid 
Hösterum, här drev famil-
jen lanthandel. Här föddes 
Hans far Henning.  

År 1900 flyttade Henning 
till handelsgården i kv. 
Köpmannen där Henning 
bedrev speceri- och deli-
katessaffär belägen på den 
senare s.k. Djurbergs gård 
i Söderköpings stadskär-
na mellan Storgatan och 
Gamla Skolgatan.

Handelsgården  
i stadskärnan
I handelsgården föddes 
Hans 1908. I skolan blev 
Hans kamrat med Nils 
Delden, en vänskap som 
varade livet ut mellan fa-
miljerna Högberg och Del-
den. I minnesord från 1987 
skriver Nils Delden att 
redan i skolåldern visade 
Hans talang med begåvade 
teckningar.

1926, 18 år gammal, gick 
Hans som elev för målaren 
Albert Sjöström i Norrkö-
ping. Talangen utvecklades 
till konstnärskap. 1933 vid 
25 års ålder övertog Hans 
Högberg affären efter sin 
far. Det var en lanthandel 
med brett sortiment, för-
utom livsmedel bl.a. kalk, 
hästskor, sill och godis. 

Hans gjorde på 40- och 
50-talet målningar och 
material till butikens skylt-
fönster. Något som äldre 
Söderköpingsbor kommer 
ihåg än idag.

Ägare till Kastenhof 
från tidigt 1900-tal
Konstnärskapet tog egent-
ligen inte fart förrän på 
50-talet när familjen sålde 
speceriaffären och Hans 
fick nu mer tid för sitt 
konstnärskap vid sidan av 
sitt arbete med skötseln av 
sin fastighet Kastenhof be-
läget utmed Ågatan. 

Somrarna tillbringades 
i segelbåten i skärgår-
den kring St Anna och 
Gryt. Här blev det inte så 
mycket oljemåleri utan 
mer akvarell och tusch 
med gestaltning av naturen 
och skärgårdsborna. Hans 
var en driven seglare och 
vann flera kappseglingar 
med sin båt Satana, en av 
ostkustens snabbaste skär-
gårdskryssare.

Konstnärskapet
Hans ställde aldrig ut sin 
konst. Den efterfrågades 
och såldes snabbt. 

– Det var dock ingen 
massproduktion säger Pia. 

Vissa tavlor såldes i bok-
handeln på Storgatan andra 
i stadens tobaksaffärer. En 
oljemålning kunde ta en 
månad att utföra. Var dag 
tillkom kanske en figur på 
tavlorna. Det förstår man 
när man noterar den detalj-
rikedom som finns i Hans 
måleri. 

Kan man indela hans 
måleri i några perioder? 
-Nej egentligen inte, 
svarar Kaj. Visst var det 
många stilleben till att 
börja med, senare stads-
motiv och skärgårdsmiljö. 

Efter en tid blev stadsmil-
jöerna präglade av Söder-
köpings historia med mål-
ningar av staden och andra 
miljöer, bl.a. Stegeborgs 
slott. 

Lustigt är att Hans i de 
historiska målningarna 
ibland lade in ansikten på 
personer som levde i nutid, 
ibland familjemedlemmar-
na. Ett exempel på detta 
är ett motiv från Rådhuset 
(illustrerat med foto på 
denna sida) där finns kän-
da Söderköpingsprofiler, 
trots att tavlan föreställer 
unionstiden med Norge, 
se flaggan i Rådhustornet. 
Denna tavla tillkom efter 
att vår bror Eje spelade 

Söderköpingskonstnären Hans Högberg

Målade då och nu i ett

blåsinstrument en Valborg 
från Rådhustornet.

Blandning av stilar
En del målningar har en 
klarare färg och andra är 
mer dova, kan detta datera 
om målningen är från bör-
jan eller senare i konstnär-
skapet?

 – Nej säger Kaj, det är en 
blandning av stilar genom 
livet.

Finns på Brunnen  
och Rådhuset
Hans måleri är en skildring 
av folkliv och kommers 
från staden och skärgården. 
Många Söderköpingsbor 
har sett hans konstnärskap 
med målningar placera-
de bl.a. på Söderköpings 
Brunn och i Rådhuset.  
Andra återfinns i privata 
samlingar företrädesvis i 
och omkring Söderköping.

Åke  Serander

Hans Högberg är söderköpingskonstnären som 
arbetade i flera tekniker och motiv.

Hans Högberg teckade 
och målade det gamla 
Söderköping och han 
blandade gärna histo-
riska motiv med moder-
na inslag.

Öppet Mån-fre 8-18, Lör 9-14
Telefon 0121-139 60

Figurtårtor - Smörgåstårtor - Färskt bröd

Smörgåsar - Konditorivaror

Fråga en Beckerskund                  
vart du ska vända dig för att få en 

bra, begagnad bil.
Svaret blir: 

Beckers så klart!

Köper & säljer 
beg. cyklar 

Cykel- & nyckelservice   
0121-14765, 076-0522470
Vard 120-18     Lörd 10-13

FIX PUNKTENS
SKO & NYCKELSERVICE

SVERIGES TREVLIGASTE FLYTTFIRMA

NU MED 50% RUT-AVDRAG!

0768 - 95 40 40
0708 - 51 01 10

RETROkulturhistoriska
tillbakablickar

Kl 18.30 - Stinsen, Söderköping - fri entré
20.9 Lars Hedenström
Natur och kultur kring Ramunderbergets bäckravin
6.10 Martin Rundkvist
Sommarens utgrävningar av Skällviksborg
20.10 Annika Sandén
Bödeln i svenskt 1600-tal
15.11 Martin Berntson
Söderköpings kloster och reformationen
Arr: Medeltidscentrum, S:t Ragnhilds Gille, Folkuniversitetet, Skällviksborgs vänner 
soderkoping.se/evenemang
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Mats Huddén satsar på Brunnssalongen

Helt galen komedi
Nu sätter äntligen Mats Huddén upp en härligt 
galen, spännande och romantisk komedi igen i 
Söderköpings brunnssalong!

Nu repeteras Carlo Goldo-
nis mest kända mästerverk 
Två herrars tjänare för 
fullt i Brunnssalongen. 

Det är femte gången Mats 
Huddén med ensemble 
spelar en italiensk komedi 
och det ska firas ordent-
ligt! Biljettförsäljningen 
är i full gång. Passa på att 
få biljetter! Premiären är 
lagom när det känns my-
sigt att krypa in i en fest-
lig, varm teatersalong, den 
första oktober. Det blir 13 
föreställningar fram till 
den 29 oktober.

I årets fantastiska ensem-
ble återser vi flera kända 
ansikten. 

Mattias Schönbeck ser vi 
i huvudrollen. Det bäddar 
för succé, eller hur! 

Josefin Schönbeck, förra 
pjäsens listiga änka, spelar 
även denna gång en fram-
trädande roll som påhittig 
kvinna. 

Bo Höglund och Mats 
Huddén, gamla arbetskam-
rater från Östgötateatern, 
spelar de två charmanta 
äldre herrarna i pjäsen. 

Caroline Albrecht är änt-
ligen tillbaka i ensemblen! 

Klas Johansson och 
Fredrik Pettersson känner 
vi också sedan tidigare på 

Klas Johansson, Josefin Schönbeck, Lieze Broeders, Johan Isaksson, Mattias Schönbeck, Frippa Pe-
tersson, Bo Höglund, Timmy Jacobsen och Mats Huddén inför en repetition på Brunnssalongen.

Hembygd - 
en plats på jorden 
där stenarna talar till dig 
där träden bjuder dig sin skugga 
och vindarna viskar ditt namn

Hembygd - 
som du aldrig glömmer 
för alla minnenas skull 
- som såg dig födas en gång 
och sedan formas till människa

Hembygd - 
dit du ofta återvänder 
om så bara i tankens värld 
- bäcken bar dina barkbåtar 
och marken dina små barfotafötter

Hembygd - 
vägen till skolan 
- kanske genom mörka skogen 
där ugglor hoade om hösten 
eller sommarhagens smultronställen

Hembygd - 
en plats på jorden 
där drömmen får fjärilsvingar 
där livet får en djupare mening 
och släktenas strävan förenas
                               

Hembygd

Emilia erbjuder 
25% rabatt på 
behandlingar. 
Drop in i mån av tid.

Bli höstfin hos oss! 

Välkomna önskar Bettifixtjejerna
Mån-Fre 10-18  Lör 10-14     0121-21404

Den här annonsen är en 
biljettt till en trevlig kväll 

hos Bettifix.
Kom och prova kläder, 

bli inspirerad 
och få råd och tips.

Vi bjuder på vin, cider 
och snacks.

Mingel-
kväll
31/8  kl 18
Klipp ut annonsen och 

lämna den i butiken 
senast 30/8 
Fixpunktens 

köpcentrum Hoppas vi 
ses! 

KIRURGI - MEDICIN - FODERRÅDGIVNING   
ID-MÄRKNING - ULTRALJUD - RÖNTGEN 

VACCINERING - KASTRERING
Telefontid vard 8 - 9. Beredskap dygnet runt. Alla 

djurslag. Drop in Norrköping och Söderköping 
onsdagar 16-18 för vaccinering och enklare åtgärder. I 

övrigt mottagning efter tidsbeställning.

Norrköping    Söderköping    Valdemarsvik
010-1229060   010-1229110     010-1229100

 Av Birger Franzèn

www.birgerfranzen.se

Brunnssalongens scen. De 
och övriga  skådespelare 
är också flitiga på Norrkö-
pings olika scener. 

Helt nya unga skådespe-
lare i ensemblen är Lieze 
Broeders, Johan Ivarson, 
Tim Brodin och Timmy 
Jacobsen. 

De tre första kända från 
Norrköpings scener och 
Lieze och Tim också från 
sommarteater för barn, på 
Wallbergska gården i Sö-
derköping. Timmy var luf-
faren i Rasmus på luffen i 
somras och Alfred i förra 
årets Emil-föreställning. 
Timmy har studerat teater 
vid Marieborgs folkhög-
skola.
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FYRA FRÅGOR 
Fråga 1: Vad är det viktigaste som ditt parti i maktposition åstadkommit 
hitintills under denna mandatperiod i Söderköping? Respektive: Vad hade 
varit annorlunda om ditt parti varit vid makten i Söderköping?
Fråga 2: Hur tycker du att Söderköping behandlat flyktingfrågan? Hur har 
kommunen lyckats med integrationen?
Fråga 3: Många vill flytta till Söderköping men bostäder saknas. Har ditt 
parti någon lösning på detta?
Fråga 4: Vad är den viktigaste frågan för Söderköping under de komman-
de 5 till 10 åren?

1. Kommunekolog, nytt kostprogram, ÖP, alltid kli-
matsmarta lösningar på kommunalt nybygge.

2. Vi ska vara stolta över hur vi lyckats bygga  
en organisation på kort tid som fungerar. Vi har 
fortfarande en bra integration.

3. Förtätning av staden är bra både för miljö och 
människor. Ligga i framkant med bostadsbygge och där 
har vi börjat.

4. Vårt växande samhälle med service och bostäder 
och så klart vårt vatten, det måste vi fixa!

1. Beslutet att sälja delar av Mariehov så att 
staden utvecklas öster om E22:ans nya sträckning och 
inte på båda sidor om E22.

Första spadtaget är taget för en förskola i centrala 
Söderköping som innebär att förskolor med mindre 
ändamålsenliga lokaler kan flytta och att dessa lokaler 
kan byggas om till t.ex. bostäder och att nya förskole-
platser tillkommer. 

Turistinformationen på Lagnö, Edgards hus, drivs och 
utvecklas av privata entreprenörer i sommar.

Idéerna för utveckling av Tyrislöt påbörjats och ska 
börja förverkligas under 2017.

2. Kommunen har proaktivt och tidigt tagit tag i 
den akuta situation som uppstod hösten 2015. Söderkö-
ping är ett föredöme på integration, inte minst tack vare 
stort engagemang från olika föreningar och enskilda 
medborgare.

3. Det behöver alltid finnas färdiga detaljplaner 
för 250 bostäder att erbjuda den som vill bygga, och så 
är det inte nu, därför har vi prioriterat insatser för att få 
till tomter som är färdiga att bebyggas, dvs. färdiga de-
taljplaner, i hela kommunen. Processen för att komma 
dit är dessvärre lång på grund av gällande lagar.

4. Bostäder med hög tillgänglighet för såväl unga 
som äldre och att flickors och pojkars resultatnivåer är 
på samma nivå och att nivån är hög.

 

1. Socialdemokraterna har varit med och satt en 
ny politisk organisation som gör uppdelningen mellan 
tjänstemän och politik mycket tydligare. Vi har påbör-
jat alla vallöften så att de skall vara infriade till nästa 
val. Det är taget beslut om nybyggnation av förskola 
och restaurering av två skolor.

2. Alla i kommunen har varit villiga till att hjälpa 
till att ta emot flyktingar. Söderköping har lyckats bra 
med både mottagande och integration. 

3. Målet är 450 ny bostäder till 2020 och vi är på 
god väg att nå upp till det. Det finns detaljplaner och 
bygglov, så förutsättningarna finns för att fler skall 
kunna bo och leva i Söderköping framöver. 

4. Att ha en långsiktighet i sitt arbete och planera 
och bygg i tid så att vi slipper att göra nödlösningar 
som inte är bra för Söderköpings invånare. Det gäller 
boende men även vård, omsorg och skola.

Halvtid för Söderköpings politiker

MAJORIETEN

Partiernas talespersoner
Centern: Katarina Karlberg
Liberalerna: Inga-Lill Östlund
Miljöpartiet: Åza Diaz Mägi 
Moderaterna: Yvonne Persson
Socialdemokraterna: Anders Bevemyr
Vänsterpartiet: Malin Östh
KD och SD har trots flera kontakter inte kommit 
in med några svar.
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Halvtid för Söderköpings politiker

1. Byggnationen av bostäder hade skett i en 
högre takt, men inte genom förtätning i äldre villaom-
råden, på det sätt som sker nu. Äldreboendet i Sankt 
Anna hade inte lagts ner utan skulle ha haft en fortsatt 
framtid.  Vi hade prioriterat ett bindande avtal med 
Trafikverket som reglerar tider och kostnader gällande 
”Ny sträckning E22”.

2. Söderköping har på grund av bostadsbrist inte 
haft något stort mottagande av flyktingar men de senas-
te åren har vi tagit emot vår andel av ensamkommande 
flyktingbarn. Mottagandet har tack vare alla insatser 
från samhället, inklusive frivilliga krafter, fungerat bra 
och fått mycket goda resultat i nationella mätningar. Nu 
gäller det att jobba med att finna vägar ut i arbetslivet 
för våra ”nya” medborgare.

3. Vi stöttar Centerpartiets regionala förslag om 
ökat och regelförenklat bostadsbyggande. Kommunen 
måste öka takten i arbetet med flera färdiga planer för 
byggnation. Bygg även utanför staden - på landsbyg-
den, i Östra Ryd, Västra Husby, Mogata och Sankt 
Anna.

4. Ta väl hand om barnen och skolbarnen, ta väl 
hand om de äldre och de som behöver omsorg i HELA    
kommunen. Satsa på kommunens duktiga och kompe-
tenta anställda.Håll ordning och reda i den kommunala 
ekonomin. Vi ska för varje år bli ”ett strå vassare”.

1. Numera är vi liberaler i opposition tillsam-
mans med centerpartiet och kristdemokraterna ”Den 
borgerliga alliansen i Söderköping”. Det är en ny 
situation för oss. En roll som tagit lite tid att anpassa 
sig till, men nu tycker jag att vi funnit oss till rätta. Att 
driva oppositionspolitik är först och främst att stå upp 
för de åsikter man har, men även att granska majorite-
tens beslut.
Det som varit annorlunda om vi fått bestämma är:

Äldreboendet i Sankt Anna skulle funnits kvar. Om-
byggt, tillbyggt eller nybyggt? Ja det måste noggrant 
analyseras. Det väsentliga är att det finns ett äldreboende 
även i den här delen av kommunen.

Arbetat intensivare för att en överenskommelse med 
Trafikverket ang. ny sträckning E22 kommit till. 

När det gäller investeringar så ska man jobba enligt; 
behovsanalys, kostnadsberäkning och tidsplan. Vi kän-
ner en viss oro för att de planerade investeringarna inom 
idrott och fritid är mer än vi har råd med.

En ekonomi i balans med överskott på cirka 2 procent 
är nödvändigt om vi vill fortsätta att utveckla Söderkö-
ping till en ännu bättre kommun att bo och verka i.

2. När det gäller flyktingfrågan så har kommu-
nen lyckats bra med den hittills. Inte minst tack vare 
många ideellas insatser. Det vi nu måste arbeta för är 
att hitta bostäder till de som ska kommunplaceras här. 
Viktigt att vi inte skapar segregerade bostadsområden. 
Det gäller också att se de som kommer hit som en 
tillgång och snabbt se till att de finner sin roll. Därför 
tycker vi det är mycket olyckligt att SFI-undervisning-
en ska ske i Norrköping i fortsättningen.

3. Nu byggs det en hel del bostäder på Vikinga-
vallen (beslut som togs under förra mandatperioden) 
och ett antal bostäder inom staden ska byggas. Bygglo-
vet för Brunnsparken har den nya majoriteten rivit upp 
och föreslagit ett annat område i parken. En process 
som tar tid. Vi tycker att man ska undersöka möjlighe-
terna att  bygga hyreslägenheter även på andra platser 
t.ex. Mogata, Sankt Anna, Östra Ryd och Västra Husby. 
Viktigt att man har långsiktiga planer och markbered-
skap när nya sträckningen för E22 och Ostlänken är 
klara. Vi tror att då kan Mariehov vara mycket lämp-
ligt.

4. En kommuns kärnverksamheter är skola, vård 
och omsorg. Därför är det de frågorna vi i första hand 
ska jobba med. Söderköping är en bra kommun, men vi 
kan alltid förändra och förbättra. Att inte ställa stad och 
landsbygd mot varandra utan jobba för att hela Söder-
köping ska leva. Miljöfrågorna i både stort (Slätbaken/
Östersjön) och smått (arbeta för mer miljömedvetenhet 
i vardagen) måste lyftas fram. En aktiv personalpolitik 
så vi klarar att ersätta vid pensionsavgångar, kan möta 
de nya krav som ställs och en nöjd personal är en god 
investering.
 

1. Vi hade inte sålt ut Mariehov och det hade inte 
byggts i Brunnsparken. Stenbrinkens äldreboende hade 
fått vara kvar. Bredbandsnätet skulle varit  i kommunal 
regi och vi hade säkerställt att SFI-undervisning för 
flyktingar i Söderköping och Valdemarsvik hade varit 
kvar i Söderköping. 

2. Ganska väl, mycket tack vare föreningars 
och enskildas engagemang. Men även kommunens 
handläggare har gjort ett bra jobb. Mer bör satsas på 
att skapa utbildning, praktik och jobb för ungdomarna, 
inte minst gäller detta inom vård- och omsorgssektorn.

3. Ramunderstaden hade fått ändrade direktiv 
och bättre möjligheter att bygga. Men framför allt 
gäller det att staten öppnar upp för bättre statliga låne-
garantier vid byggande, framför allt hyreslägenheter. 
Vänsterpartiet arbetar för detta i Riksdagen.

4. Vi tror att det är viktigt att motverka klyftor 
och ökande skillnader i samhället. Det kan gälla mellan 
centralort och landsbygd, mellan rik och fattig, mellan 
den som har arbete och den som går arbetslös, mellan 
kvinnor och män, mellan gammal och ung.
 
  

OPPOSITIONEN

OPPOSITIONEN
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Ola Linderoth ny kyrkoherde

Officer som bytt bana 
Jag heter Ola Linderoth och är den nye kyrkoherden från 
den 1 september i Söderköping S:t Anna församling. 

Efter några år inom 
Trygghetsrådet som råd-
givare så kommer jag att 
efterträda Åsa Ström Bro-
man som var den tidigare 
kyrkoherden.

Det är med stor förväntan 
jag ser fram emot det nya 
och det ska bli spännande 
att ta mig an en ny utma-
ning. 

Min hemtrakt är Björsä-
ter utanför Åtvidaberg där 
min pappa var kyrkvakt-
mästare. Redan som ung 
var jag fascinerad av kyr-
korummet och trivdes där. 
Fick bli betrodd kyrknyck-
eln tidigt till kyrkan och 
kände att det blev som ett 
andra hem för mig.  Kärle-
ken till kyrkan kom tidigt 
även om yrkeslivet först 
gick åt ett annat håll. 

Yrkesofficer
I arbetet som yrkesofficer 
på A1 i Linköping ingick 
ledarskapsutbildning, och 
de åren gav mig en bred 
erfarenhet av vad chefskap 
innebär. 

När regementet varslade 
om nedläggning fick de an-
ställda chans till vidareut-
bildning. Mitt intresse för 
teologi och filosofi gjorde 
att jag egentligen ville stu-
dera till lärare i de ämnena, 
men redan efter några kur-
ser i teologi kände jag att 
det var präst jag skulle bli. 

Det är stort att få leva i 
kyrkan som jag älskar och 
att få förmånen att föra 
kyrkans tro vidare.

Arbete i byarna
1998 vigdes jag till präst 
och tjänstgjorde den första 

tiden i Vårdnäs församling 
och vid Stiftsgården där. 
Efter fyra år kom jag till 
Åtvidaberg som försam-
lingspräst. 

Det finns många likhe-
ter med Söderköping; en 
centralort med flera små 
församlingar som inför-
livats med den större för-
samlingen. Mitt arbete låg 
mest i ”kransbyarna” och 
där fanns oron för att inte 
bli lyssnad på i den större 
orten. En oro som ibland 
var befogad. 

Kyrkan är ibland en 
verksamhet som kan vara 
ganska så trögarbetad till 
formen och förändringar 
ses inte alltid med blida 
ögon vare sig utifrån eller 
inifrån. Ibland är det som 
en slags brustenhet i hur 
kyrkan kan vara en spegel-
bild av övriga världen som 
också brister på många 
områden. 

Segla vidare
Men som tur är lever vi i 
hoppet. Vi människor är 

just djupt mänskliga. I 
relationer går saker snett 
ibland. Men vi får försöka 
igen, göra om på nytt och 
gå vidare. Likadant med 
kyrkan som ibland kallats 
för skepp; Vi får mönstra 
på och segla vidare, om än 
med fladdrande, brustna 
segel och föra kyrkans tro 
vidare så gott vi kan.

Pendlar
Jag ser verkligen fram 
emot att få arbeta i Sö-
derköping och det känns 
verkligen som en förmån 
med alla vackra kyrkor i 
församlingen. Att verka 
i en miljö som lockar till 
möten med människor. 

Jag kommer att pend-
la från föräldrahemmet i 
Björsäter till Söderköping. 
Det är så krokiga vägar på 
vägen till Söderköping via 
Östra Ryd från Björsäter så 
man möter nästan sig själv. 

Men det är kanske det 
man ska i livet; Möta sig 
själv, det är väl det som 
kyrkan med varsamhet, 
ömhet och förståelse ska 
ge möjlighet till. Att få 
lyssna till Guds röst som 
viskar ens eget namn.  

Friluftsmänniska
Sen får vi inte glömma 
bort naturen i Söderköping 
S:t Anna församling. Det 
lockar verkligen fram fri-
luftsmänniskan i mig. 

Jag vandrar gärna i skog, 
vid hav och tar gärna fram 
kajaken och upplever Guds 
vackra skapelse. 

Så håll ögonen öppna! 
Nästa gång ni ser en gul 
kajak kan det vara jag! 

Ola Linderoth blir ny kyrkoherde i S:t Anna i höst. 
Han ser fram emot att få arbete i skärgården.

Det är inte varje dag 
en bilverkstad startar 
i Söderköping, men i 
augusti öppnade Bil-
experterna Söderkö-
ping portarna utmed 
Gamla Norrköpings-
vägen på Dockgärdet.   
Johan Lundell och Rog-
er Andersson är inga 
nybörjare, de har tillsam-
mans över 30 års erfaren-
het av branschen och har i 
kundvänlighetsmätningar 
för verkstäder i Sverige 
placerat sig i toppen. Rog-
er har dessutom deltagit i 
lagtävlingar i felsökning, 
teori- och praktikövning-
ar och har under flera år 
placerat sig i toppskiktet, 
i år med en andraplacering 
som resultat. Det finns ett 
gediget intresse av bilar, 
mekanik och elektronik.

Bilexperterna 
slåss med kvalitet

-Vi erbjuder alla typer av 
service och reparationer på 
alla bilmärken, även vad 
det gäller AC och hjulin-
ställning. 

I lokalerna har det fram 
till för några år sedan 
varit verkstad, så mycket 
utrustning finns, men grab-
barna har investerat bland 
annat i en ny lyft och i en 
ny maskin för AC-service.

-Våra servicepriser är hu-
mana, lägre än vad de stora 
verkstäderna debiterar. Vi 
kommer också att reparera 
bildelar i viss utsträckning. 
Andra verkstäder är mer in-
riktade på att sälja reserv- 
delar.

De båda ägarna tycker 
det ska bli roligt att kom-
ma igång och hoppas på att 
kunna utveckla företaget 
på sikt. 
 

Johan Lundell och Roger Andersson öppnar ny 
bilverkstad i Söderköping.

Vi bygger för 
framtidens kundmöten  
 
Vi på Swedbank i Söderköping satsar på framtiden och bygger därför om 

våra lokaler på Skönbergagatan. Vi hoppas att kontoret blir en plats där vi 

kommer närmare dig som kund, i en bekväm och trevlig miljö.  

 

Varmt välkommen in till oss. Här växer livet.  
Mauritsbergsvägen 5, 
61031 Vikbolandet
Tel. 0125 50100

Slott • Hotell • Konferens
Restaurang • Golf • Gästhamn

www.mauritzberg.se

Du vet väl om att du även 
kan läsa lilla tidningen 
på nätet?
www.lillatidningen.com

Vill du synas här med 
en annons? 

Kontakta oss på lilla tid-
ningen så berättar vi mer 
om hur vi kan hjälpa dig 
att synas lokalt med ditt 

företag.

info@lillatidningen.com
0121 421 35
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Peter Johansson om S:t Annas utveckling

Satsa på landsbygden
Peter Johansson, världsstjärna från S:t Anna, 
som har bestämda uppfattningar om bygdens 
utveckling.

Du är engagerad i S:t 
Anna och bygden här-
omkring, hur kommer 
det sig? 
– Jag är uppväxt i S:t Anna 
och tillbringade mina 
första 19 år här. Jag gick 
gymnasiet i Norrköping 
men åkte varje dag mellan 
S: t Anna och Norrköping. 

- Att vistas här ute ger ett 
lugn i kroppen. Om skolan 
skulle stängas här så skulle 
det vara en katastrof för 
bygden. Landsbygden har 
det verkligen tufft i dessa 
dagar
Hur ser du på att Sten-
brinkens äldreboende 
ska läggas ner? 
- Jag förstår inte, det är 
klart att man som äldre 
vill stanna kvar i sin hem-
bygd. Det är också viktigt 
med arbetstillfällen på 
landsbygden. 

- Om jag vore politiker 
så skulle jag försöka få 
förskolan och äldrevården 
att samverka. När jag gick 
i lekis så kunde de äldre se 

oss barn leka på gården. 
Varför inte mer försöka att 
sammanföra generationer? 
Bara bra att som äldre få 
vara med barn om man vill 
och orkar. 

Satsa på landsbygd
- Politikerna borde tänka 
till på hur man ska satsa på 
landsbygden. Det känns 
som det gått prestige i frå-
gan om Stenbrinken nu när 
S:t Anna paketet inte gått 
igenom. Tydligen är det 
viktigt för politikerna att 
ändra på något. 

- Jag förstår inte, varför 
satsa på dyra utredningar 
istället för att lägga peng-
arna på verksamheten? 
Hur tänker dom? De sä-
ger att de vill satsa på 
landsbygden men hur ska 
arbetstillfällen skapas? 

Satsa på Stenbrinken
- Om Stenbrinken läggs 
ner, vad ska då istället 
komma i lokalerna? Satsa 
på upprustning och något 
nytt, ta in ny energi!                                                                       

- S:t Anna skola är fanta-
stisk! Den är mycket bättre 
än när jag gick här. De har 
verkligen rustat upp och 
utvecklat den. Önskar att 
mina barn kunde få gå här. 
Tyvärr fungerar det inte 
just nu med det jobb jag 
har, men det är en lugn och 
trygg miljö! 

Lugn uppväxt
- Jag vet att det till och med 
är barn från Söderköping 
som går här. Med skolbuss 
max en halvtimmes resa. 
I S:t Anna skola får man 
kamrater och man trivs, 
det är lugnt och skönt. 

- För mig har det betytt 
mycket att växa upp i S:t 
Anna. När jag är ute i stor-
städer i världen känner jag 
ett lugn och en harmoni. 
Jag är säker att jag fått det 
genom min barndom.

Vad händer i höst?                                                                                                                 
- Nu i höst kommer jag 
vara i Sverige på turné med 
musikalen ”Rock of 80’s”. 

- Sen under våren 2017 
ska jag och min kom-
pis Bruno Mitsogiannis 
från Valdemarsvik ut på 

en turné med en egen 
föreställning vi gjorde på 
Chinateatern: ”Bruno och 
Peter live”. Efter fyra ut-
sålda shower på Chinate-
atern ska det bli kul att ta 
föreställningen ut i landet. 
Sen blir det säkert fler tur-
néer med min Queenhyll-
ning Champions Of Rock.

- I dagsläget har jag inte 
någon musikalroll inpla-
nerad, men man vet aldrig 
vad som dyker upp.

Man ur huse
- Matilda och jag har som 
vanligt gjort en sommar-
vecka i S:t Anna Kyrka. 
Biljetterna sålde slut på en 
vecka, det är fantastiskt! 
Något som musikprodu-
centerna i Stockholm inte 
kan förstå, att östgötarna 
går man ur huse för att 
höra på oss. Vi är mycket 
glada för det.

- Vi ska också göra jul-
konserter i Norrköping och 
Linköping.

- Det är alltid skönt att 
komma hem till S:t Anna 
och träffa släkt och vän-
ner!

Åke Serander

Musikalartisten Peter Johansson från S:t Anna ser med förskräckelse på 
utvecklingen i skärgården och hoppas på satsningar istället för nedläggningar.

Plötsligt händer 
det eller inte!
Man går där och drömmer i invanda spår
Med värkande fötter och luggslitet hår
Förväntar en bättre värld över nästa krön
Med soldränkt natur inbjudande grön

Och ständigt man ser hur ens dröm 
Helt spolas bort genom tidens ström
Då kan man bli nedstämd vresig och sur
När skall det då äntligen bli ens tur

Att få telefonsamtalet man väntat på
Som säger du äntligen nått hög nivå 
Lottoraden ett hopp du haft några år
Kan göra  att Du i livet en guldkant får

När veckans lottodragning är klar
Du konstaterar en nitlott det var
Raden var inte skrivna med tursam runa
Den blidkade inte alls Fru Fortuna

Man sätter sitt hopp till nästa vecka
Till dess måste all din förväntan räcka
Då på nytt du nog säkert en vinnare är
Och får chansen att kalla dig miljonär

Hur sannolik är att din lottorad vinner
När man ser hur alla chanser försvinner
Fru Fortuna må vara ett svårflörtat kvinns
Som bestämmer hur alla pengarna vinns

Men för att få vara med i lyckorusdansen
Och varje dragning ändå ha chansen
Du satsar en slant i Fortunas sfär
Att INNAN DRAGNINGEN känna dig 
som miljonär

Hans Fredriksson
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Lämna in din lösning till redaktionen eller posta till:
lilla tidningen, Storgatan 7, 614 30 Söderköping
Vi lottar ut fem trisslotter bland de rätta lösningarna.

lilla tidningens KORSORD

Var är bilden tagen?
Känner du igen platsen? 

Skicka ditt svar till: 
info@lillatidningen.com 
eller posta till
lilla tidningen
Storgatan 7
614 30 Söderköping. 

Bland de rätta svaren lottar vi ut varsin  
trisslott till fem vinnare. 
Lycka till!

KRÖNIKA

Bodil
Kärnfelt

När Lille-ja satte
handelsresanden på plats
Söderköping var (är) en småstad som många andra, eller 
kanske inte. Här fick många personligheter sin beskärda 
del av folkhumorn i form av öknamn. Eller vad tycks om: 
Kalle Järn, Lille-ja, Krypskytten, Trötte Teodor, Locken, 
Ormen, Älgen, Prat-Fina, Stryk-fina, Mat-Lina m.fl  alla 
med anknytning till yrke, lyte, hustru eller annat som per-
sonen blamerat sig med, alla med humoristisk vänlighet.

En snabb flykt
I firman Djurbergs järnhandel var det sedan många år 
en anställd trotjänare kontoristen och biträdet Liljegren 
allmänt kallad Lille-ja. Han var känd för sina kvickheter 
och roliga historier, vilka han alltid iklädd knallhatt och 
på sitt eget manér kunde berätta för kunderna för att sätta 
fart på kommersen.

En dag kom det in en ung handelsresande knogande på 
ett par tunga väskor för att pröva lyckan. Han blev mot-
tagen av Lille-ja. I sitt anletes svett började han plocka 
upp sina prover på disken och pekade på de billiga priser 
han kunde erbjuda. Lille-ja svarade bara: -Det har vi re-
dan, det har vi i order eller den varan går inte här och så 
vidare. 

Efter alla avvisade försök att sälja utbrast handelsresan-
den spydigt:

- Vad går egentligen i denna lilla bondby?
- Här går bara difteri och scharlakansfeber, svarade Lil-

le-ja. 
Den förskräckte handelsresanden försvann i ilfart med 

sina tunga väskor och tog första tåglägenhet till Norrkö-
ping. Han lär enligt uppgift efter den betan inte ha satt 
sin fot i Söderköping.

Känd seglarprofil lär hustrun att köra bil
Fabrikör Allan Palmgren ägde två smäckra segelbåtar, 
vilkas vindsnabba framfart resulterde i toppplaceringar i 
tävlingslistorna.

Han ägde också en finare bil. En dag ville han instruera 
sin hustru Anna i bilkörandets konst. Vid Husby backe 
förlorade makan herraväldet över fordonet, som gled ner 
i diket utan några men. Palmgren rusade till närmaste te-
lefon, begärde Bilcentralen och skrek: -Kom genast med 
bärgaren! Det har olyckat sig för Anna i Husby backe!
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Ny husbilsparkering
I juni färdigställde Göta kanalbolag en 
husbilsparkering öster om kanalham-
nen, inte långt från Bergaskolan alldels 
invid Kanalen.

Parkeringen har snabbt blivit populär. 
En plats kostar 185 kr per dygn och då 
ingår gästhamnsservice. Parkeringen 
är öppen fram till 30 september.

Den nya husbilsparkeringen har snabbt blivit popular med sitt smidiga 
incheckningssystem och sitt centrala läge alldeles vid kanalen.

Ramunder Spel och Dansgille är en ideell för-
ening som arbetar för att föra vidare traditioner 
med folklig musik och dans. 
Föreningen har funnits se-
dan 1998 och har för när-
varande cirka 45 medlem-
mar. Av dessa är det cirka 
30 som regelbundet utövar 
dans och musicerande. 
Medlemmar från fören-
ingen går varje år kurs i 
dräktsömnad. Spelmännen 
förkovrar sig i spelande 
genom olika spelkurser.

Uppvisningar efterfrågas 
alltmer på t ex äldrebo-
enden. Under det här året 
har vi dansat på sex olika 
äldreboenden under våren, 
framförallt i samband med 
midsommar.

Vi deltar också vid Natio-

naldagsfirande i S:t Anna 
och i Söderköping. Dans 
i samband med gudstjänst 
i kyrkor har det också bli-
vit ganska många under 
åren. När ”Dans på Gator 
och Torg” går av stapeln i 
Söderköping är Ramunder 
Spel och Dansgille en gi-
ven deltagare. 

Dansfestivaler
Föreningen har deltagit vid 
dansfestivaler utomlands 
också, i Prag, på Bornholm 
och i Odense i Danmark. Vi 
har också haft utbyte med 
ett dansgäng i Lettland un-
der flera år. De var här och 

vi var i Lettland och deltog 
i en dansfestival.

Midsommarfirande
Föreningens stora årliga 
åtagande är midsommar-
firande vid Söderköpings 
Brunn. Då ordnas lotterier, 
fiskdamm, hästskokast-
ning, klädning av mid-
sommarstång, dans kring 
midsommarstången och 
dansuppvisning.  Det är ett 
populärt arrangemang som 
genomförs tillsammans 
med Söderköpings Brunn. 
Arrangemanget besöktes i 
år av ca 2000 personer.

Måndagsträning
Träningar är varje måndag 
från början av september 
till mitten av november 

och avslutas med en höst-
fest med dansuppvisning 
och allmän dans till våra 
musiker. Då är alla hjärt-
ligt välkomna.
 2016 är höstfesten lörda-
gen den 12 nov. Vårtermi-
nen är från början av febru-
ari till midsommar. 

Vi välkomnar gärna nya 
medlemmar som vill vara 
med och dansa. Du behö-
ver inte vara någon stjärna 
på gammaldans, det räcker 
bra med intresse att lära 
sig.

Vi finns på nätet med 
adress: 

www.ramunderdans.se 

Margareta  
Gustavsson

Ramunder Spel och Dansgille sätter färg och fart på olika arrangemang i 
Söderköping. 

Ramunder Spel och Dansgille

Sätter fart på firandet

Barnsliga lördagar 
på Stinsen har varit 
ett stående inslag i 
många barns vecka 
under en längre 
period. I år återvän-
der programmet med 
förnyad styrka – både 
med nytt innehåll och 
favoriter i repris. Varje 
lördag kl.14 händer 
något kul för barnen! 
Den så populära barnyo-
gan återkommer med två 
tillfällen under hösten, och 
då gäller det att vara i god 
tid. Sist de små yogisar-
na intog Stinsen blev det 
fullsatt fortare är kvickt! 
Yogan leds av Kathleen 
Ginyard, som bland annat 
lär ut yoga på Norrköping 
Kundalini Yogacenter. 

Under flera lördagar 
kommer barnen också 
kunna träffa de duktiga 
bildpedagogerna, som var-
je gång har nya påhittiga 
verksamheter. Många är de 

Barnyoga, bild, film 
och teater på Stinsen

som gjort kreativa alster på 
Stinsens övervåning.

Knyttet kommer
På teaterreportoaren för 
de minsta finns flera roli-
ga alternativ. Dels så visas 
”Kanel och Kanin och alla 
känslorna”, en underbar 
liten pjäs om alla käns-
lor som rör sig i kroppen 
på stora och små. Teater 
Pelikanen har producerat 
denna pjäs baserad på Ulf 
Starks bok, och efter pjäsen 
följer en dansworkshop.

Stinsen gästas också av 
pjäsen ”Vem ska trösta 
knyttet?”, efter boken med 
samma namn skriven av 
Tove Jansson. 

Föreläsning, samtal 
och återblickar
Under både vår och 
höst fylls kulturhu-
set Stinsen av flera 
föreläsning- och 
samtalsserier. Alla 
föreläsningsserierna 
är ett samarbete med 
Folkuniversitetet. 
Filosofiskt forum leds av 
Lars Sundberg, som står 
bakom företaget Existen-
siella Samtal i Östergöt-
land och har en bakgrund 
som kurator inom både 
sjukvård och skola, samt 
har skrivit böcker om sam-
talskonsten och värdet i ett 
möte och ett samtal. 

Varje tillfälle har ett eget 
tema och samtalet inleds 
av samtalsledaren. Bland 
höstens teman finns till ex-
empel Godhet, Integration, 
Skuld och Förlust. 

Filosofiskt forum äger 
rum under åtta tillfällen på 
Stinsens övervåning, med 
start den 14 september 
med temat ”Godhet”.

Nyfiken på...
Nyfiken på har en lång 
historia av intressanta fö-
redragshållare, och hös-
tens gäster är ingalunda ett 
undantag. 

Bland annat syns Carola 
Hansson, författare till den 
litterära triptyken om fa-
miljen Tolstoj där den se-
naste Masja utkom under 

hösten 2015. Programmet 
inleds den 8 september 
med utrikeskorresponden-
ten Bertil Karlefors. Pro-
grammet publiceras i sin 
helhet mot slutet av som-
maren. 

För den musikintresse-
rade rekommenderas Mu-
sikkåserierna med Stig 
Jacobsson, i höst med te-
mat Musik från Romanti-
kens Prag. Prag har alltid 
varit en musikstad med 
stora tonsättare, musiker 
och orkestrar. Stig Jacobs-
son kåserar denna höst om 
staden och dess musik år-
tiondena runt 1900, med 
många musikexempel och 
bilder.

Återblickar
Retro är föreläsningsse-
rien för den som är sugen 
på Kulturhistoriska åter-
blickar i olika varianter. 
Programmet är ett samar-
bete mellan Kulturkonto-
ret/Medeltidscentrum och 
S:t Ragnhilds gille. Detta 
program presenteras likt 
de andra serierna mot slu-
tet av sommaren. 
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Sitter vid havet 
i solskenet med 
fötterna i vattnet 
och njuter. Tänker 
på höstmyset.

Inte för att jag saknar 
hösten än, men vill planera 
lite för att pigga upp till-
varon till det kommande 
höstmörkret.

Med små enkla medel 
kan man inreda sitt hem 
så att hösten inte känns så 
trist och tråkig.

Ljus är alltid en härlig 
mysfaktor i mörkret. Ett 
fat med ljus i olika längder, 
höstlöv och svampar är en 
riktigt fin höstdekoration 
på matbordet eller på ett 
bord vid den öppna spisen. 

Batteridrivna ljus är 
ett väldigt bra alternativ 

till riktiga ljusen. Säkra 
och väldigt naturtrogna. 
De kan enkelt placeras på 
platser som de riktiga lju-
sen inte kan ställas på på 
grund av brandrisk. T ex 
bakom gardiner eller på 
hyllor nära till väggar och 
tak.

Lek med färger
Det är roligt att leka med 
färger när man inreder 
hemmet. Ofta har man ju 
bestämt sig för en grund-
färg i sin heminredning. 

Gäller att hitta färgerna 
som passar till grundfär-
gen. Sedan är det bara att 
lägga färger på sina platser 
för att pigga upp och bryta 
av. T ex färgglada kuddar, 
dukar, gardiner, blommor. 
Det är bara att låta fantasin 
flöda fritt.

Fixa höstmys med enkla inredningsknep

Ta vara på ljuspunkterna

Dekorativ gren
En trevlig väggdekoration 
går lätt att fixa av en troll-
hasselgren. Sätt små fåglar 
och löv på grenarna. Det 
passar mycket bra att sät-
ta en liten ljusslinga med 

riktigt små lampor på den 
också. Mysigt!

Med ljuslyktor kan du på 
ett lätt och bra sätt skapa 
härlig höststämning i hem-
met. Det finns lyktor i oli-
ka färger och storlekar.

Tekopp och bok
Stora härliga tekoppar hör 
hösten till och en bra bok 
förstås. Så kan vi krypa in 
i den mysiga soffhörnan 
med härliga kuddar och 
en varm pläd. Oj, det är 
nästan så jag blir sugen på 
att fixa höstmyset nu på en 
gång.

Hmm. Bäst att börja med 
att skaffa hem några trevli-
ga inredningsdetaljer inför 
höstmyset.

Pirjo Svensson 

Det går att lysa upp det kommande höstmörkret 
med ganska enkla medel. 

För mer info eller boka din medlemsrådgivning 
traningsverket@telia.com  

eller ring 0121-142 61
www.traningsverket.com

Bli medlem nu så får du en
Nordic Cooker som lagar

Investera i din 
framtid, börja 

träna nu!
Just nu får du tre timmar med 

Personlig Tränare.
Gäller vid tecknande av medlemskap t o m 30 sep.

Eget hantverk             
från utsökta råvaror  

till det läckra              
på ditt bord

Tårtor                     
Smörgåsar               

Smörgåstårtor              
Hembakat bröd               

Exotiska brickor

0121-15555  0739-624646

Bli Barnsupporter och 
ge 100 kr i månaden.
barncancerfonden.se
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Nedanstående kapitel är hämtat ur Sonja Hoff-
mans bok ”Allt medan tiden går”. Detta kapitel 
handlar om farmor som bodde på Bastugränd, 
Söderköping och arbetade bl. a. som baderska 
på Söderköpings Brunn. Boken finns att köpa 
på Söderköpings Bokhandel.

Kapitel ur Sonja Hoffmans bok ”Allt medan tiden går”

Anna Augusta 
Om min farmor
Jag är tillbaka igen. Det var länge sen jag stod utanför 
grinden till farmor och farfars hus. En del av min barn-
dom och uppväxt finns här. Här i det fina gamla huset 
nära Göta kanal i Söderköping. Grinden knarrar när jag 
öppnar den. Det finns ingen här längre som smörjer den. 
Dom är borta och huset står tomt. 

Jag går den gamla grusgången fram mot ytterdörren. 
Går förbi hallonplantorna på höger sida. Innan jag når 
dörren passerar jag också det lilla uthuset. Där satt far-
far ofta och mekade med sina verktyg och prylar. Tre 
trappsteg i vanlig betong, sen dörren till köksingången. 
Det var här vi alltid gick ut och in. Huvudingången, på 
andra sidan huset, är betydligt större men den använde 
vi nästan aldrig. Jag tar upp nyckeln ur min varma inner-
ficka och sätter den i låset. Vrider om och dörren knarrar 
riktigt rejält. Jag måste ta tag ordentligt och skjuta till 
med kroppen för att få den att öppna sig. 

Jag stannar innanför i den lilla hallen. Genast slår dof-
ten emot mig. Tänk att dofter kan sitta i så länge, tänker 
jag. Det doftar instängt, men inte bara så. Jag är helt 
säker på att jag urskiljer farmors eau de cologne, 4711. 
Jag sätter mig i trappan som går upp till lägenheten på 
övervåningen. Där bodde mamma, pappa och jag när vi 
kom hit från Stockholm i juni 1947. Dofterna förstärker 
mitt minne och jag kan se farmor framför mig, hur hon 
plockar med sina blommor. 

Min farmor, Anna Augusta Nilsson föddes 1880 den 
7 juli. Hon var näst äldst av fyra syskon. Gustaf Dolmar 
var storebror och Karl Ernst lillebror. Allra sist kom Elin 
Margareta, som ledsamt nog drunknade 1895, endast två 
år gammal. 

Alla bodde dom på Farmen, en gård som ligger i byn 
Kymnevik utanför Ringarum i Östergötland. Farmors 

pappa Karl Johan och mamma Hulda Helena hade kom-
mit från småländska sidan och slagit sig ner här för att 
bruka jorden. Karl Johan var också en duktig möbelsnick-
are. Och i mitt hem står en vacker sekretär i masurbjörk, 
tillverkad av min farmors far Karl Johan. Augusta går 
ut skolan 1893 efter en sexårig skolgång. Vid tjugofem 
års ålder gifter hon sig med Ludvig Vilhelm och 1906 
kommer min pappa Karl Gösta Vilhelm till världen. Och 
då är dom bosatta i staden Söderköping. Pappa Gösta får 
också en lillasyster 1912, min faster Sonja. 

Augusta har svårt att få hushållspengarna att räcka till 
och Ludvigs lön är inte stor. Hon vill så gärna försöka 
hitta ett arbete och hjälpa till att dryga ut kassan. 

– Jag läste i Avisen att dom söker baderskor till Söder-

köpings brunn, säger Augusta en morgon till sin man. 
Jag går ner imorgon och talar med direktören, avslutar 
hon. 

Ludvig tittar länge på henne, reser sig från stolen och 
stryker henne över kinden. 

– Ja, måste vi, så måste vi, säger han.

Dagen därpå går Augusta Skönbergagatan fram, ner-
till Brunnen och ber att få tala med direktören. Hon har 
hört rykten om honom att han lär vara en sträng, men 
gedigen man. Så visst känner hon sig lite spänd. Väl inne 
i entrén till Brunnshotellet blir hon hänvisad till rummet 
längst ned i korridoren. 

Hon knackar lätt på dörren och stiger in på direktörens 
kontor. Där sitter han bakom sitt stora skrivbord. Det 
här är hans domäner. Brunnslasarettet, Brunnskyrkan 
och hela den stora parken, på bägge sidor om ån, hör 
också till. 

På den här tiden är det mycket gäster och besökare, 
inte minst av fint folk från Stockholm. Dom kom hit för 
att ”dricka brunn”, som man sa’. Här kurerar man sig 
och vilar ut. Kallbad, varmbad och många ordinationer 
förekommer. ”Sane per aqua – Sundhet genom vatten”. 
Och Söderköpings Brunn erhöll redan på Gustaf IIIs tid 
kungliga privilegier. 

Augusta hostar till ett par gånger innan direktören tit-
tar upp, drar sig i mustaschen och rättar till glasögonen. 

– Jo, jag läste i tidningen att ni söker baderskor till 
brunnen, säger hon samtidigt som hon räcker fram sina 
papper. 

– Jaha, jo det stämmer det, säger han. 
Han granskar Augusta uppifrån och ner. Och hon tål att 

ses på. Augusta är ett ståtligt fruntimmer. Rak i ryggen, 
ganska lång för att vara kvinna. Och hennes hållning 
vittnar om styrka och pondus. 

– Ja, frun ser ju stark och kraftfull ut, säger han. Nog 
tror jag hon klarar av det tunga och viktiga arbetet som 
baderska. 

Hon sitter på yttersta delen av stolen hon blivit anvisad. 
Hårt kramar hon tummarna inne i händerna och upprepar 
tyst för sig själv ”låt honom säga ja, låt honom säga ja”. 
Hon behöver verkligen det här arbetet. Det känns som 
en evighet har passerat innan direktören öppnar munnen 
igen. 

– Ska vi säga så då, att Augusta börjar klockan 06.00 
i övermorgon. 

– Och lönen, säger hon försiktigt. 
– Ja, lönen ja, det är ju klart att hon ska ha lön. Vi börjar 

med femton kronor i veckan, och så får vi se. Blir det 
bra, lilla frun? 

Augusta reser sig och niger djupt. 
– Tack så mycket. Direktören ska inte behöva bli be-

sviken. 
– Det blir nog bra. Och välkommen till oss och Brunn-

nen, avslutar han. 

Augusta niger en gång till och går mot dörren. Väl ute 
i korridoren nästan springer hon mot entrén och stannar 
först på trottoaren utanför. Hjärtat bultar och hon känner 
sig nästan euforisk och inte minst tacksam. Vad Ludvig 
ska bli glad, tänker hon när hon med lätta steg skyndar 
hemåt.

Copyright Sonja Hoffman 2015. Ur boken Allt medan tiden 
går utgiven på Författares Bokmaskin, Stockholm. ISBN 
978-91-637-8030-1 

Så blir Augusta baderska

Här träffar författaren Sonja Hoffman sin farmor 
Anna Augusta Karlsson.

Det är här på Söderköpings Brunn som Anna Augusta Karlsson får arbete 
som baderska i början av 1900-talet och som den här berättelsen handlar om.
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KRÖNIKA

Emil
Friis

På två hjul
genom Europa
Semestern har just börjat och jag åker iväg på en MC- 
resa. Tidigare har jag inte åkt motorcykel någon längre 
stäcka, men det ska jag göra den här gången!

En vanlig eftermiddag börjar resan med att jag och min 
vän Jonas åker ner till Västervik och tar en fika, där stan-

nar vi och snackar lite skit innan jag åker vidare, helt 
själv. Jonas var sugen att hänga med på resten av resan 
men hade inte tid denna gång. Det var i alla fall kul att 
han kunde hänga med en bit!

Efter att vi varit i Västervik en stund måste jag åka 
vidare, jag ska nämligen till min syster som bor längre 
ner i Sverige, där ska jag också övernatta.

Den här resan innebär att passera många olika länder 
på relativt kort tid. Danmark är ett land jag snabbt su-
sar förbi och Tyskland likaså. Däremot i Prag, Tjeckien 
stannar jag ett par dagar. Vilket fint ställe! Den här staden 
är härlig att åka till som turist och ganska mycket finns 
att se.

Däremot när jag kommer till Ungern och Serbien åker 
jag mest förbi. Jag stannar i centrala Belgrad och tar en 
lunch samtidigt som jag sedan tar ett varv inne i staden 
med motorcykeln.

Ett land jag faller lite extra för är Makedonien. Här 
skiljer sig landet en hel del jämfört med många andra 
länder jag varit i. Det är liksom varmt och torrt, vägarna 
jag åker på i staden består av asfalt men även jord. Bu-
tikerna är fyllda med udda varor och folket är vänliga. 

På ett ställe utanför staden Skopje hittar jag ett fik där 
de endast säljer kaffe. Han som jobbar här och de andra 
kunderna tittar på mig som om jag vore ett UFO, men 
vi börjar snacka med varandra och det är riktigt trevliga 
människor må jag säga! Även fast dom tycker jag är lus-
tig som åkt motorcykel hela vägen från Sverige.

Samma dag som jag var i Makedonien har jag nu kom-
mit till Albanien. Detta är ett bra land för dem som tycker 
om att åka på serpentinvägar med motorcykeln! Vägarna 
är till och från väldigt slingriga och leder långt in bland 
berget. 

Mitt mål för dagen är att ta mig till huvudstaden Tirana. 

Men det är en bit dit och klockan börjar bli mycket. Så 
småningom kommer jag till centrum i staden, men efter-
som det är sent behöver jag hitta ett hotell ,vilket jag gör, 
det är dock alldeles för dyrt så jag åker vidare. Solen åker 
ner bort mot horisonen och är väldigt vacker, den största 
kvällssol jag någonsin sett!

Medan jag åker genom och ut ur centrum letar jag 
fortfarande efter hotell. Till sist får jag syn på ett hotell 
längst motorvägen. Jag kör in mot vägkanten, hoppar 
över ett dike och går sista biten till hotellet. Det ser mörkt 
ut och knappt några lampor är tända.

När jag kikar in mot receptionen ser jag ett par grab-
bar som pratar med varandra, de börjar tända lysen och 
hälsar mig välkommen. Det finns lediga rum jag kan ta 
säger en av dem. Men först ska jag parkera min motor-
cykel som nu står bredvid motorvägen talar jag om för 
dem, varpå en av grabbarna tar sin moped för att leda 
mig från motorvägen till hotellet.

En natt här kostar 11 euro och det är bra pris tycker jag. 
Men det visar sig att inga andra gäster verkar finnas på 
hotellet, inte en enda själ.

Efter att jag fått nyckeln till mitt rum går jag upp till 
andra våningen, där ser jag en städerska, annars är det 
tyst, mörkt och tomt.

Klockan börjar bli mycket och jag förbereder för att 

lägga mig. Men det här hotellet känns obehagligt och 
jag känner mig inte särskilt trygg. Precis innan jag lägger 
mig börjar jag tänka tanken ”tänkt om någon försöker ta 
sig in här medan jag sover”, varpå jag funderar ut vad 
jag kan göra för att minimera risken.

Det känns lite nojigt att tänka så, men tänk om... Till 
balkongen finns en stadig persienn av stål som går att 
hissa ner, det gör jag. Men jag lämnar en glipa från gol-
vet ifall jag måste krypa under. Sedan tittar jag mot dör-
ren, hm... Om grabbarna som arbetar här vill ta sig in 
har dom garanterat en reservnyckel till mitt rum. Dessa 
grabbar såg inte särskilt pålitliga ut och jag vill inte ha 
besök av dem mitt i natten när jag sover.

Den där dörren alltså... Och så kommer jag på en idé! 
Jag tar en pantflaska som jag har i väskan, skruvar loss 
korken och trär in flaskan på dörrhandtaget! Om någon 
drar ner handtaget kommer flaskan ramla ner på golvet 
och då kommer jag att vakna, tänker jag. Sagt och gjort 
har jag nu satt flaskan på dörrhandtaget. Men visst känns 
det lite fånigt av mig att göra på det här viset.

Nu har jag åtminstånne säkrat båda ingångarna till 
mitt rum och jag lägger mig, för nu är jag riktigt trött. 
Först ska jag bara ställa larmet på telefon så att jag kliver 
upp på morgonen, sedan somnar jag strax efter det.

Klockan visar 00.00 sedan 01.00 och till sist 02.30 när 
jag sover som djupast. Vad händer då!? Jo, jag vaknar 
helt plötsligt av att flaskan ramlar ner på golvet och låter 
högt! Det dröjde inte många hundradelar innan jag för-
stod vad som var på gång, någon har försökt öppna dör-
ren. Och vilken jävel vill mig något mitt i natten tänker 
jag. Pulsen ökar stadigt och jag känner mig lite utpekad 
så att säga.

Jag släcker nattlampan som var tänd och är tyst som 
en mus.

Utanför dörren hör jag inget, däremot ser jag en ljus-
springa längst ner vid tröskeln, att skuggor från fotspår 
går ljudlöst förbi precis från andra sidan dörren.

Först nu förstår jag att något verkligen är på G, varpå 
jag försiktigt plockar fram självförsvarsspray och kniv 
jag köpte i Prag. I min packning har jag även med mig 
en fiffig batong i tjockt stål, som är kombinerad med en 
ficklampa så att gränskontrollen i alla länder inte ska 
märka något.

Jag passar även på att skicka SMS till min vän Jonas 
med info om vart jag är någonstans ifall något händer 
mig, och att han ska ringa polisen om han inte hör något 
från mig inom 40 minuter. För snart drar jag! Och medan 
jag skickar SMS till Jonas ser jag en skum snubbe utan-
för hotellet som hastigt tittar upp mot just min balkong, 
och på vägen utanför hotellet står en mörk bil parkerad.

 Men sedan händer något oväntat, en polisbil med blå-
ljus passerar motorvägen förbi hotellet. Den skumma 
personen och den parkerade bilen utanför hotellet för-
svinner i samma stund. Om detta var en slump vet jag 
inte, nu ser jag i alla fall min chans att pysa härirån.

Min kniv lägger jag tillbaka i väskan för den vill jag 
inte använda, eftersom jag är så omtänksam. Däremot 
mina andra medel kommer jag ta till om jag behöver 
försvara mig.

När jag väl öppnar dörren och går ut finns det inte en 
enda själ någonstans, vilken iofs är bra. Tanken slog mig 
om jag ska betala eller inte, för det finns ingen person 

i reception heller. Jag lägger en slant på bordet, går ut 
mot motorcykeln och låser upp. Då kommer det fram 
två typer till mig som frågar vart jag ska. Normalt sett 
brukar jag inte ljuga men nu gör jag det på ett snyggt 
sätt samtidigt som jag förklarade att mina vänner är här 
när som helst.

Efter att jag satt mig på motorcykeln stannar jag inte 
förrän jag åkt hela vägen till Montenegro.

Detta land är helt utsökt! När solen börjar stiga upp 
blir det riktigt varmt och skönt. Kusten är precis vid si-
dan om mig och stränder börjar dyka upp. Likaså Kro-
atien som jag kommit till är en riktigt bekväm plats att 
vara på. Här åker jag en liten bit upp i landet och stannar 
till ett par dagar. Vattnet här vid kusten är klarblått och 
jag passar även på att dyka för första gången.

Efter att jag lämnat den platsen och fortsätter åka uppåt 
i landet försvinner mer och mer av kusten. Då börjar 
det egentligen bli dags att sätta kurs hem mot Sverige, 
vilket jag gör. Medan jag passerar Österrike hör jag av 
mig till syrran, hon hade planer på att åka tåg till Wien. 
Jag får dock inget svar och är snart ute ur Österrike. Men 
så ringer hon tillbaka senare och tycker jag ska hälsa på 
henne och hennes vänner i huvudstaden. Enligt min GPS 
är det drygt 30 mil dit och jag kommer fram vid midnatt.

Innan jag lämnade Sverige övernattade jag hos henne, 
nu helt plötsligt är både jag och syrran i centrala Wien!

Första dagen händer det inte så mycket eftersom det 
snart är midnatt. Däremot dagen efter  är vi några styck-
en som tar oss en sväng bland vinfält och sedan in mot 
centrum. Vi besöker även en brandstation i staden där 
vi ser oss omkring och tittar närmre på deras helt nya 
brandbil.
  Efter att ha tillbringat ett par dagar i Wien som jag 
tycker väldigt mycket om börjar jag röra mig hemåt igen.

Vilken resa jag varit med om, ännu en gång!
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Namnet Klevbrinken kommer troligen av landskapets 
form här i västkanten av Ramunder. Enligt ordboken 
kan klev stå för ”brant och trång bergsstig” och brink 
för ”kort brant backe ofta vid strand”. Vanligtvis säger 
man Dockan(området) efter den verksamhet, som präg-
lat området under närmare 200 år.

En vacker ”port” till Söderköping
Under sommarhalvåret sätter söderköpingsbesökare färg 
på området. Här vid kanalen kring den gamla skepps-
dockan ligger en av Sveriges vackrast belägna camping-
platser. Många kanalfarare stannar till för att få service i 
gästhamnen. Vandrarhem finns i renoverad kulturbygg-
nad från 1832. Förr kunde byggnaden rymma upp till 
fyra arrendatorsfamiljer samtidigt. 

Via en kort promenad kan besökarna nå stadens utbud. 
På de gamla dragvägarna kan man till fots eller per cykel 
studera kanalmiljön och båttrafiken på nära håll. Platsen 
är även strategisk för dem, som vill nå andra attraktiva 
besöksmål i regionen.

Skeppsdockan
Dockan byggdes 1827 och är en av tre längs med kanal-
en. Påfyllning görs genom luckor på samma sätt som i 
slussarna. Avtappning sker genom kulvert under kanalen 
till en bäck på sydsidan. Dockan var i första hand tänkt 
för skärgårdsflottans behov av reparationer. Den skulle 
rymma sex ”vanliga” och tre mindre fartyg. Kvar finns 
den gamla verkstadsbyggnaden från 1800-talet.  

I dag är det båtentusiaster från närområdet, som under 
vinterhalvåret inkvarterar och pysslar om sina båtar. Här 
ryms upp till ett 30-tal fritidsbåtar. Många arbetstimmar 
läggs ner för att hålla de flytande skönheterna sköna och 
inte bara flytande. Särskild aktivitet råder vid ut- och 
indockning, som även kan locka extra åskådare.

Båtbyggeri
Man började tidigt bygga båtar på platsen. A. G. Jansson 
d.ä. startade 1885 ett litet båtbyggeri, som senare togs 
över av hans båda söner. En av dessa, August Jansson, 
har betecknats som en pionjär för den båtindustri som 
växte upp i Söderköping. Svårigheter gjorde att han 
tvingades lägga ner den ena verkstaden efter den andra. 

Räddningen kom  när firman 1910 under uppgående 
konjunkturer togs över av bättre rustade företagare. Det 
var Carl Sundberg och Herman Gottschalk, som 1906 
hade startat Söderköpings Båtbyggeri AB i Egnahems-
området (nuvarande adress Vikingagatan 2). 

1976 sjösattes den sista båten som tillverkats vid 
skeppsdockan. Det var konstnären Rein Norbergs 
Yemaya, som påbörjades 1972 och alltså tog fyra år att 

Fotoboken SÖDERKÖPING Nu och Då har rönt uppskattning av söderköpingsälskare när och 
fjärran. Bokens författare Lars Hedenström och Lars Sylvan har lovat medverka i en artikelserie, 
som följer upp och kompletterar boken. Nya foton har tagits av Lars Hedenström. Gamla bilder är 
i regel hämtade från S:t Ragnhilds Gilles bildarkiv.

Första avsnittet av artikelserien Söderköping Nu och Då: KLEVBRINKEN

E22:an dyker ner i historien

färdigställa. Båten byggdes under ledning av den legen-
dariske båtbyggaren Ingvar Mattson, som på den tiden 
arrenderade skeppsdockan. Med den kom Rein att göra 
långa färder över världshaven till bland annat Västind-
ien, Island, Färöarna och Skottland. 

I skrivande stund sågs dock båten stäva ut ur kanalen 
med ny ägare och skymtades senare i bl a. Tyrislöt och 
Harstena. 

Kastenssons företagsamhet
Läroverksläraren Erik Kasten Kastensson ”sadlade om” 
under 1890-talet, arrenderade dockan och satsade på af-
färer. Under hans ledning utvecklades varvet betydligt. 

Han uppförde snickerifabrik, startade rederi och ex-
portföretag för utförsel av trävaror. Järnvägen från 1893 
gav extra stimulans åt byggverksamheten. Det var också 
detta år, som Kastensson invigde sitt mäktiga bostads- 
och affärshus Kastenhof vid Ågatan. 

Många minns  
barnvagnen
Du som är född på 30- 
eller 40-talet kan ha 
legat och jollrat i en 
av fabrikens produkter. 
Från 1935 och till slu-
tet av 40-talet fanns här 
Weströms barnvagns-
fabrik. 

Över tid har även många andra småindustrier hållit till 
i fabriksbyggnaden. Plastbåtar, idrottsredskap, rullar till 

trådspolar åt industrin och projektilhylsor åt försvarsin-
dustrin är några produktexempel. 

E22:an gör djupdykning
”Klevbrinken nästa!” var sista hållplatsen före Söder-
köping när tåget från Östra station i Norrköping brom-
sade i backen ner mot kanalen. Arbetande och boende 
i området liksom folk  uppåt Tåbyhållet drog nytta av 
hållplatsen. 

Detsamma kunde gälla danslystna besökare till Folkets 
Park i backen intill. Järnvägstrafiken pågick åren 1893-
1966. För järnvägen fanns en svängbro belägen strax 
väster om läget för nuvarande klaffbro. Järnvägsbron 
och järnvägsbommarna norr och söder om kanalen sköt-
tes av banvakt i stuga invid bron.

Rester av den gamla riksvägen visar var den passerade 
kanalen. Dess svängbro sköttes av kanalbolagets bro-
vakt. Brovaktarstugan Klevbrinken från 1907 finns kvar. 

Efter omsorgsfull beslutsprocess och planering kan vi 
nu se fram emot nya trafiklösningar vid Klevbrinken. 
E22:an kommer att ”dyka” i akvedukt under kanalen och 
väganslutningarna norr därom samlas i ny trafikplats.  
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Full snurr på flygplatsen
På Söderköpings flygplats vid Kungsängen har klubben Spinn fått full snurr 
på sin verksamhet. Här visar Tage Lifberg ett av modellplanen.

Finns det verkligen en flygklubb i Söderkö-
ping? Ja, den frågan får vi ofta, och det beror 
nog på att vi har varit lite anonyma genom 
åren. Men från och med i år har vi satsat på 
mera utåtriktad verksamhet och det har givit ett 
gott resultat med flera nya medlemmar. 

Klubbens målsättning är 
inte att tävla och satsa på 
elitnivå, utan snarare att 
erbjuda en trivsam och 
välkomnande miljö för li-
kasinnade med intresse för 
flyg, teknik och byggande.

Klubben startade sin 
verksamhet 1977, och då 
som en ren modellflyg-
klubb. Det var ett fåtal 
entusiaster som bildade 
klubben och hyrde en liten 
del av en åker tillhörande 
gården Kungsängen i Sö-
derköping. Sedan dess har 
verksamheten långsamt 
utvecklats. Epitetet ”mo-
dell” försvann i klubbnam-
net när andra aktiviteter 
kopplades till verksam-
heten. Klubben har idag 
tre sektioner. Förutom 
modellflyget finns nu även 
skärmflyg och fullskala.                                                                                                                              
Klubben har idag ett fem-
tiotal medlemmar där mer-
parten är modellflygare.

Modellflygsektionen
Många har i sina unga år 
drömt om att få flyga på 
olika sätt – helst då som 
piloter. Dessvärre är det 
få som kan förverkliga en 
sådan dröm, men modell-

flyget erbjuder något som 
många menar till och med 
överträffar fullskaladröm-
men. En stor fördel är 
dessutom den lägre kost-
naden och den mindre ris-
ken för liv och lem.                                                              

När begreppet modellflyg 
nämns så tänker många på 
enkla leksaksmodeller. Det 
är inget fel på dem - de 
kan ofta utgöra ett insteg 
i sporten. På klubbnivå är 
det helt andra saker som 
gäller. En strävan hos de 
flesta modellflygare idag 
är att flyga skalamodeller 
som så långt möjligt ef-
terliknar ett original såväl 
i utseende som i beteende 
i luften. 

Flera av våra modellfly-
gare har kvartsskalamo-
deller med en spännvidd 
mellan två och tre meter. 
Dessa drivs av förbrän-
ningsmotorer, elmotorer 
eller jet. Här går teknikut-
vecklingen mycket snabbt, 
och tack vare en ny typ av 
batterier börjar elmotorer-
na komma starkt på mark-
naden. 

Skalamodeller av mo-
dernare flygplan drivs ofta 

av jetmotorer som också 
är skalaversioner. För att 
möjliggöra ett säkert sätt 
att styra och hantera dessa 
modeller i luften krävs en 
mycket avancerad elektro-
nik såväl i flygplanet som i 
sändarkontrollen i pilotens 
hand. Dessutom krävs stor 
erfarenhet och omdömes-
förmåga, även om all ny 
teknik också har under-
lättat utövandet av denna 
fascinerande sport. 

Numera finns också 
mycket bra simulatorer 
tillgängliga att installe-
ra i en dator. På detta sätt 
undviks många onödiga 
och kostsamma krascher i 
nybörjarstadiet. Dessutom 
erbjuder klubben möjlig-
het till skolning med dub-
belkommando, vilket ock-
så bidrar till att reducera 
haverikostnaden initialt.                                                                                                                            

I klubben förekommer 
också annat modellflyg, 
som t. ex. segelflyg, heli-
kopter och drönare. 

Skärmflygsektionen
För ett antal år sedan kom 
önskemål från skärmflyga-
re i regionen att bli med-
lemmar i klubben, och i 
samband med det utökades 
fältet för att tillgodose de-
ras speciella behov. 

Skärmflygpiloten är för-
sedd med en särskild form 
av fallskärm och vinschas 

upp med en cirka 800 me-
ter lång wire. När ekipa-
get nått 500 – 600 m höjd 
frikopplar piloten sig och 
styr sedan med linorna till 
skärmen. Finns termik kan 
piloten hänga kvar i luften 
ganska länge, men i annat 
fall sker landningen vid 
utgångspunkten efter ca 
10 min för att sedan kunna 
bogseras upp på nytt. 

Vissa skärmflygare har 
en propellerförsedd motor 
fastspänd på ryggen. Då 
behövs naturligtvis ingen 
vinsch och piloten bestäm-
mer helt över sin flygtur. 
Med viss regelbundenhet 
genomförs kurser för cer-
tifikat och högre behörig-
heter för skärmflygare.

Fullskalasektionen
Två av våra medlemmar 
disponerar egna fullska-
lamaskiner. På bilden vi-
sas en av dem av modell 
Yodel. En av våra dukti-
ga klubbmedlemmar har 
byggt den själv. Den flygs 
och ägs numera av en an-
nan medlem i klubben. 

Flygfältet
Vårt flygfält ligger strax 
utanför Söderköping. 
Några hundra meter in på 
väg 210 mot Linköping 
finns en liten avtagsväg 
till höger förbi en röd lada. 
Marken tillhör gården 
Kungsängen, vilket är ett 
passande namn i samman-
hanget. Fältet är cirka 800 
x 40 m. Fullskaliga och 
skärmflyg behöver dessa 
mått. Vägen ner till fäl-
tet är försedd med en låst 
bom. Om någon aktivitet 
pågår på fältet är bommen 
öppen. Intresserade av att 
besöka oss är mycket väl-
komna. 

Roland Nilsson                                                                                                             
Ordförande Flygklubben Spinn

www.fkspinn.se                                                                                                                           

Vikbolandet
får digital
motorväg

Frågan går också vidare till 
Norrköpings kommuns an-
svariga kommunalråd (c) 
som berättar att hon redan 
2009, då som oppositions-
råd och senare som en i 
den styrande kvartetten 
fick ansvaret att samordna 
kommunens intresse och 
stöd till landsbygden ge-
nom tillgång till fiber. 

Från november 2015 pre-
senterade sig en ny aktör 
på marknaden IP-Only 
som hade ansökt och fått 
statliga medel för utbygg-
nad av stamnätet som 
ledde till en politisk över-
enskommelse och ett avtal 
med erbjudande också till 
spridningsnätet i hela Vik-
bolandet. Karin Jonsson 
känner nu en övertygelse 
om att nätet kan vara ut-
byggt och anslutning kan 
ske under hösten. 

Filip Åberg är försälj-
ningschef på IP-Only och 
som tecknat avtalet med 
Norrköpings kommun & 
IP-Only förklarar att det 
är ett unikt samarbets-
avtal som möjliggör en 
solidarisk utbyggnad på 
hela Vikbolandet, tätort 
som landsbygd. Modellen 
bygger på ett samförlägg-
ningsavtal. Samtliga boen-
de på Vikbolandet får ett 
erbjudande om 19 900 kr 
inklusive moms på lands-
bygd, och 21 900 kr inklu-
sive moms i tätort.

En stor fördel som gör att 
så många väljer att teckna 
sig för fiberanslutning är 
de fritidsabonnemang som 
IP-Only tagit fram. Abon-
nemanget vänder sig i för-
sta hand till fritidsboende 
som inte vill betala för in-
ternet året om. 

Samarbetet mellan 
Norrköpings kommun & 
IP-Only har fungerat väl-
digt bra enligt min mening. 
Nu är försäljningen nästan 
helt klar. Därefter kommer 
markavtalsarbetet att på-
börjas.

Utbyggnadstatus
I tätortsområdena Öst-
ra Husby, Ljunga & Ar-
kösund pågår/kommer 
schaktarbeten att påbörjas 
under sommaren och slut-
kunder kommer att börja 
tändas under hösten.
För landsbygdsområdena 
på Vikbolandet har vi nått 
anslutningsgraden i 3 av 6 
områden. Där håller vi nu 
på med tillståndsarbetet. 
Vi är nästan framme i de 
övriga områdena och för-
hoppningen är att vi når 
rätt anslutningsgrad un-
der augusti månad. Däre-
mot kan man fortfarande 
anmäla sig. Det kommer 
att kosta betydligt mer i 
framtiden och det är en bra 
framtidsinvestering för sin 
fastighet.

Jan Jaldeland

Få frågor kan vara viktigare för företag och bo-
ende på Landsbygden i Vikbolandet än att få 
tillgång till bredband i dagens alltmer digitala 
informationsflöden säjer Bosse Axelsson, ord-
förande i Vikbolandets företagsgrupp och hand-
lare i ICA Supermarket, Östra Husby. 

Karin Jonsson känner nu en övertygelse om att  
anslutning kan ske under hösten. 

Owe Fredriksson
flyger en Stavas Jodel.
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Just nu pågår arbetena med att färdigställa Östra Ryds nya livsmedelsaffär. 
Här ser du byalagets ordförande Ulrik Nilsson i arbete. 

Östra Ryd får livsmedelsbutik och café
Det fantastiska händer under Östgötadagarna. 
Den 3 september öppnas en livsmedelsaffär i 
Östra Ryd. Det berättar Margareta ”Maggan” 
Hultström. 

Hur kan det komma sig 
att ni öppnar en affär i 
Östra Ryd? 
- Samhället är i utveckling. 
Nya familjer flyttar in och 
antalet barn i skolan ökar, 
förskolan är nästan full! 
Samtidigt har öppnandet 
av bensinstationen varit en 
framgång mot vad många 
trodde. Verksamheten går 
bra och genererar över-
skott som vi nu kan satsa 
i den nya affären.

Ekonomisk förening
Förutom dessa överskott 
kommer insatskapital till 
den ekonomiska förening 
som har bildats. Initiativet 
kommer från Byalaget där 

bland annat idrottsfören-
ingen och kyrkan ingår. 
100 medlemmar har sat-
sat 800 kr var. Därutöver 
kommer pengar från Jord-
bruksverket och Länssty-
relsen, bl. a. EU-bidrag.

Viltbutik också
Lokalerna är de före detta 
barackerna som stått vid 
skolan och som flyttades 
upp till bensinstation i 
början av juli. Barack-
erna skulle rivas genom 
Ramunderstaden men 
kommer nu till användning 
efter ombyggnation. Bland 
annat så görs taket om och 
ny inredning tillkommer. 
Affären står på kommu-

nens mark så ett arrende-
avtal har träffats.

Blir det en jourbutik? 
- Nej det blir en liten lant-
handel och viltbutik med 
kött från Björkviks säteri. 

I anslutning till lant-
handel iordningsställs ett 
café där det (förutom kaf-
fe) kommer att erbjudas 
mackor och hembakt bröd. 

Från Östra Ryd pend-
lar många till Norrköping 
och Linköping. Kan man 
tänka sig en bättre start på 

morgonen än en mugg ny-
bryggt kaffe? Sen kommer 
caféet bli en naturlig träff-
punkt för boende i samhäl-
let och bygden omkring.

Positiva politiker
- Politikerna har sett väl-
villigt på vår planering av 
butiken och det är roligt 
att kommunstyrelsen den 
23 augusti har planerat ett 
fikastopp vid vår butik och 
café på sin rundresa i kom-
munen. De är välkomna, 
avslutar Maggan.

Överskottet från macken investeras i nya affären.

Gårdeby skola har egen kock
Har du varit i Gårdeby? Då har du säkert också 
sett Gårdeby skola, eller Gårdeby natur- och 
musikskola som den egentligen heter, den idyl-
liska friskolan på landet. 
Skolan drivs som en eko-
nomisk förening helt utan 
vinstintresse. Operativt an-
svarig är rektorn, Margare-
ta Andersson. Ansvarig för 
driften är annars skolans 
styrelse, som har kompe-
tenser inom olika områden 
som ekonomi, juridik, per-
sonaladministration m.m. 
Man lägger stor vikt vid 
att alla på skolan känner 
till Gårdeby socken och 
dess historia.

I höst går det 43 barn i F-6 
skolan, 35 i förskolan (6-
12 år) samt 36 i fritidshem. 

För att skolan ska fungera 
optimalt finns det plats för 
ca 50 barn i grundskolan. 

Småskaliga fördelar
Det finns många fördelar 
med en skola på landet, 
den är lite mindre och 
lugnare. Här känner elev-
er, föräldrar och personal 
varandra. Skolan har egen 
kock som ordnar hemlagad 
mat, stort salladsbord samt 
frukt varje dag. 

Vad skolan satsar på är 
bl. a. hög lärartäthet, små 
elevgrupper, många utom-

husaktiviteter samt mycket 
musik och sång.

Som andra verksamheter 
på landsbygden så är sko-
lan en viktig arbetsgivare 
med 13 årsarbetare.

För närvarande pågår 
diskussioner med Söder-
köpings kommun om att 
köpa fastigheten, eller att 
fortsätta hyra. Huset be-

höver hur som helst rustas 
upp på olika sätt.

Enligt Margareta Anders-
son så är det inte troligt att 
regeringens nya friskole-
politik kommer att påverka 
skolan eftersom den inte är 
vinstdrivande.

Vill du veta mer om Går-
deby skola?

www.gardebyfriskola.se

På Gårdeby skola har eleverna hög lärartäthet, en 
trygg miljö och till och med en egen kock.

Gårdeby skola drivs av en ekonomisk förening 
utan vinstintresse.

Filmpremiär!
Sune Johansson och Marianne Wik

visar sin nya film som handlar om Espholm.
Den skildrar människor på ön i S:t Anna skärgård 

och dess vackra natur.
Plats: S:t Anna församlingshem vid S:t Anna kyrka.

Datum: 17 september 2016
Tid: 15.00 och 17.30

Entré: 80 kronor 
För ev. platsbokning ring: 070-353 90 65 

eller 070-610 55 04
Filmen är ca 1,5 timme lång.

Den kommer att visas senare under året i Söderköping.

Även reparation & service av AC

Norrköping 011-105080 
Smedbygatan 3, (mitt emot Coop Kungsängen)  

Söderköping 0121-21760
Ringvägen (vid Shell)

Dela upp kostnaden 
med Mekonomenkortet

Afternoon tea på 
Thorstorps Gård                              

Njut av goda teer, kakor, bakverk, 
scones, matiga pajer mm i salen 

på Thorstorps Gård strax utanför 
Söderköping. Ta del av ett gammalt 

svenskt kulturarv och upplev 
atmosfären i mangårdsbyggnaden 

från 1700-talet. Vi bakar efter gam-
la recept från början av 1900-talet. 

Höstens första Afternoon tea 
serveras under

Östgötadagarna, 3-4 september 
(Och varannan lördag framåt under hösten)

mellan kl 12-16. Pris 199:- inkl thé/
kaffe/saft.

 Boka  på Tel: 0706-926 737 
eller mail info@thorstorp.se

www.thorstorp.se  
www.facebook.com/thorstorpsgard   

instagram.com/thorstorp
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Helgen 3-4 september är det Östgötadagar med 
extra öppet runt om i Östergötland. I Söderkö-
ping erbjuds många aktiviteter för stora och 
små. Programmet finns att hämta på turistby-
rån på Stinsen och på www.soderkoping hittar 
du mer information.

Turistinformationen i S:t Anna
Öppet lördag och söndag 10:00 - 17:00
Helgen 3-4 september medverkar vi på Östgötadagarna 
med öppet hus och trädgård. På Nedre Lagnö i S:t Anna 
hittar du turistinformation och café, hantverk, historiskt 
hus och aktiviteter. Besök vår strandängspromenad till-
gänglig även med rullstol och barnvagn, eller den mer 
kuperade skogsstigen. Njut av havsutsikten från vår träd-
gård med egen matsäck, eller hjälp oss skörda trädgård-
sängarna. Parkering finns, busshållplats ca 100 m bort. 
Lägg till vid vår brygga och promenera ca 350 meter till 
området. 

Tjärholms Skärgårdscafé
Öppet lördag och söndag 11:00 - 17:00
Tjärholms Skärgårdscafé erbjuder vacker miljö intill 
vattnet, med utsikt över Lindersfjärden. Hembakat bröd 
från eget litet bageri till cafégästerna. Olika sorters bul-
lar, mjuka kakor och traditionella småkakor, frukt- eller 
bärpaj samt enkla smörgåsar. Vi kan erbjuda ett begrän-
sat utbud med gluten- och laktosfritt bröd, vilket köps in 
från specialiserat bageri i Söderköping. Vi serverar även 
det bakverk som korats till årets Östgötabakverk. Myck-
et av miljön är från 1800-talet. Gästerna kan sitta inne i 
den gammeldags f.d. handelsboden eller ute i trädgård-
smöbler längs strandkanten. Vid cafébryggan finns plats 
för 2-3 båtar. Bra möjligheter till bilparkering. Handikap-
panpassat.

Sankt Anna Skärgårdsmuseum
Öppet lördag och söndag 11:00 - 17:00
Det erbjuds lekar för barn i alla åldrar. ”Barnsliga lekar 
för alla. ”Årets utställning visar Skärgårdskläder genom 
tiderna. ”Pärlor ur gömmorna” (Äldre mode). Museet 
skildrar skärgårdsbornas levnadsvillkor i gången tid och 
ger också utblickar och information om dagens möjlighe-
ter att leva och verka i skärgården. Huvudtema är givetvis 
fisket. Bruksbåtar som roddsump, segelöka och notöka 
visas liksom olika fiskemetoder. Här berättas också om 
sjöfågeljakt och andra fångstsätt. Skärgårdsjordbrukets 
enkla redskap, visthusbod och kök visas också. Inne i 

lokalen har byggts en sjöbod och ett sköve som förstärker 
upplevelsen. Det berättas också om skutor och bruksbåtar 
och de båtar som fraktade gods och passagerare. Ett bild-
material visar också vardagsarbetet i skärgården.

Loppis och hantverk på Tyrislöt Camping
Öppet lördag och söndag 10:00 - 16:00
Besök vår övervåning med heminredning, hantverk och 
presenter. Servering 9-16. Extra erbjudanden i butiken. 
Lördag: Loppis i trädgården kl. 10-16

Tårtbuffé med musik på café Jägmästargården
Öppet lördag och söndag 11:00-17:00
Nu har vi åter vår populära tårtbuffé! Denna gång båda 
dagarna 3-4 september. Du kan äta så många sorter du 
vill, bara välj ut dina favoriter eller hitta nya!

Afternoon Tea och Butik på Thorstorps gård
Öppet lördag och söndag 10:00-16:00
Under Östgötadagarna dukar vi upp vårt Afternoon tea i 
stora salen. Njut av hembakade scones, pajer och bakverk 
i vacker 1700- talsmiljö för 159:- inkl. thé, kaffe eller saft. 
Öppet i inredningsbutiken med extraerbjudanden dessa 
dagar. Titta runt i gårdens byggnader och i stallet, eller 
hälsa på fåren. I trädgården växer gammaldags trädgårds-
växter och på gården finns även hästuppfödning. Boka 
afternoon tea på info@thorstorp.se eller 0706-926 737

Östgötadagarna på Korskullen
Öppet lördag och söndag 11:00-16:00
Café Korskullen extra öppet. Fiskartorpet öppet, Visning 
av gammaldags hantverk, Sagoberättelser kl.14 i Fiskar-
torpet. Sön kl.11-13 är det spelmansträff. 

Hantverk på Simonstorps Gård i Drothems 
socken
Öppet lördag och söndag 10:00-16:00
Välkommen till Simontorps Gård i Drothems socken!
Här på Söderköpings landsbygd kommer du finna gediget 
hantverk och work-shop i virkad nålbindning. Gårdens 
gamla traktorer kommer finnas att beskåda. Kaffe med 
dopp finns att köpa! Hantverk som kommer finnas till 
försäljning är bl.a. motivmålade barnstolar, ullproduk-
ter, tenntrådsarmband, keramik, smide, honung, väskor 
av återvunna förpackningar, virkade bakverk, stickade 
vantar och sockar m.m. Work-shop i virkad nålbindning, 
kl.14 både lördag och söndag. Virkad nålbindning är en 
gammal teknik som i sin struktur påminner om nålbind-

Många aktiviteter på Östgötadagarna
ning. Till den Virkade nålbindningen används inte nål 
utan en virknål. Pris: 50kr inkl. provnystan och beskriv-
ning på vante. Virknål finns att låna. Anmäl gärna ditt 
deltagande till lotta@tygsparven.se eller drop-in i mån 
av plats.

Västra Husby Hembygdsförening
Öppet lördag och söndag 10:00–17:00
Kom och upplev jordbruk och hantverk på gammalt vis 
bl.a. smideskonst och motorsågsskulpterade träfigurer. 
Om vädret tillåter blir det spannmålsskörd med självbin-
dare. Diverse lekar för barn. Servering av kaffe, smörgås, 
m.m.

Skördedag på Vänneberga gård
Öppet lördag och söndag 10:00–16:00
Under Östgötadagarna kan ni äta och fika gott på vår un-
derbara plats på jorden. Här finns allt gott man kan öns-
ka från bakverk till hemlagad mat. Butiken är fylld med 
nyskördat, inredning och annat fint att njuta av. Under 
Östgötadagarna har vi extra fokus på det vi själva odlar 
såsom äpplen, rabarber, hallon, vitlök m.m. Vår butik och 
servering är öppen varje dag i veckan men just dessa två 
dagar bullar vi upp lite extra med mat och dryck i serve-
ringen liksom finfina godsaker att handla. 

Fler roliga aktiviteter samma helg

Säl- och havsörnssafari
Lördag 10:00-16:00 
Upplev skärgårdens karaktärer från inner- till ytterskär-
gård via båt. Med lite tur och bra väder kan vi möta gråsäl. 
Skärgårdsturen startar i Mon, på vägen ut till ytterskärgår-
den gör vi strandhugg på en ö och tittar på hur utskärsfiske 
bedrevs förr i tiden. Och se upp - havsörnen syns ofta 
här. Minst 10 pers. Medtag matsäck. Obs! Föranmälan till 
Söderköpings Turistbyrå. 

Gudstjänst på Capella Ecumenica
Söndag 11:00-12:00 
Välkommen till gudstjänst på Capella Ecumenica, en 
ekumenisk kyrka i S:t Anna skärgård. Den ligger på Väs-
tra Gärsholmen, som är en av skärgårdens vackraste öar 
med sina hamlade lindar och det lilla kapellet högst upp 
på klippan. Gudstjänsten börjar kl 11. Båt går från Kungs-
hällsudden utanför Bottna kl 10.00 och 10.30 Kaffeserve-
ring efter gudstjänsten.
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KRÖNIKA
Sune

Nu är jag tillbaka igen. Tillbaka med mina kompisar 
på gården, tillbaka med vad som händer och sker i en 
liten hunds liv, och det är inte lite. 

Det är upp, det är ned, det är roligt och det är sorgligt. 
Inte alltid man hänger med själv, inte alltid man begriper.

Jag begriper t.ex inte varför mina människor envisas 
med att resa en massa. Är de inte här, så är de där, och 
jag blir inackorderad, eller om det nu är utackorderad, 
har inte begripit det heller. Beror kanske på att jag bara 
har en ärthjärna, det säger i alla fall Husse. Han kan vara 
glad han som har fått en större en.

Men något fel på honom måste det vara. De drog iväg 
till det där bergiga landet, Husses bagage bestod av 
sparkdräkt, insektsglasögon, livsfarliga jätteskor samt 
två rejäla brädlappar. Måtte det gå vägen tänkte jag, och 
det gjorde det. Hem kom de igen, hela och rena. Husse 
hade visst åkt vilse en dag där på berget. Det hade varit 
sådan snöstorm att han ringde Matte.

Jag hittar inte hem!!!
Han som brukar säga att jag skall ha ett chip i nacken, 

så de vet var de skall leta när jag drar iväg på mina ut-
flykter. 

Undrar jag vem som skall ha chip? Borde utrusta ho-
nom med någon slags GPS också. Jag ränner bara runt i    
skogarna här hemma på Vikbolandet, han kommer vilse 
i ett främmande land.

När de kommit hem parkerade vi Husse hemma och 
åkte till Gotland och de gamla.

Ett himla styr. Nu skulle ju uteplatsen vid nya lägen-
heten göras i ordning. Det skulle hem jord, massor med 
jord och mera jord. Sätena fälldes i bilen, min bur fäll-
des ihop och jag blev intryckt längst bak. Gnäll inte sa 
Matte, värre saker har hänt. Herregud tänkte jag, skall de 
anlägga en hel åker? Det köptes plantor och buskar, det 
bars och det planterades. Himla bra blev det. Vi satt där 
i slutet av veckan och var riktigt nöjda. Det hade till och 
med kommit dit några pallkragar, så i nödfall kan jag gå 
ut och kissa på dem. Praktiskt, riktigt praktiskt, särkilt 
när det regnar.

Det var frid och fröjd, alla var glada och nöjda, vi tog 
den inte allt för roliga båten tillbaka till fastlandet.

Nu blir det inte så roligt längre, och det är därför jag 
inte skrev något i förra numret av lilla tidningen. 

Vi kom hem sent på söndagskvällen, tidigt nästa dag 
ringer telefonen. Gammelhusse har halkat, fallit bakåt, 
slagit huvudet i golvet, och låg på sjukhus. Vi tog båten 
tillbaka. Mina ”mattar” och alla andra jag känner där på 
ön var hos honom. De kom bara hem och duschade då 
och då. Så där höll de på en vecka, sedan var det slut. 
Min gammelhusse hade slagit ihjäl sig. Jag var jätteled-
sen, ja inte bara jag. Allihopa. Så fort det kan gå. Har ni 
tänkt på det?

Ena stunden lever man, nästa är man död. Man skall 
vara rädd om livet, rädd om sina dagar och stunder. Rädd 
om varandra. Man skall kramas mycket, och vi hundar 
skall klappas om, då viftar vi på svansen och sprider en-
dorfiner.
Det mår alla bra av.

Nästa begrip i mitt liv var att Matte skulle fylla jämt. 
Det är något jag inte begriper.

Man har ju födelsedag varje år, då måste det väl vara 
jämt? Hur kan man fylla ojämt?

Då stack de igen, mina människor. Bodde på hotell, åt 
och drack gott medan jag var in-ut ackorderad. Hörde 
bara när de kom hem, hur bra och mysigt det varit. Så 
skyller de på att hundar inte får bo på hotell. Det har jag 
bara trott vara rent skitsnack. Men nu vet jag bättre. Av 
tusen och en anledningar blev det så att vi var tvungna 
att ”ta in på hotell”.

Äntligen tänkte jag. Nu skall jag bo fint jag också. Icke 
sa Nicke. Hundförbud. Vadå hundförbud????
Jag har hört, läst och vet att folk mår bra av hundar, och 
så får vi inte vara med. Tror jag skall starta ett miss-
nöjesparti. Någon måste ta tag i livets galenskap någon 
gång. Jag fick till slut bo i bilen, hade ju min goa bur med 

fårskinn att ligga på. Matte gick till ICA och handlade 
tandborstar, tandkräm, deo och kam. Livets nödtorft sa 
Matte, vad nu det betyder? Åt gjorde vi på restaurang, 
utomhus.

Några dagar senare var vi i Sörping. Matte skulle ha 
några småsaker. Anar ni kan räkna ut resten?

Småsaker. Vi fick fälla sätena, packa ihop min bur. 
Olagligt. Skyll inte på mig. Jag fick sitta fram, utan bälte. 
Ducka om polisen kommer sa hon. Blir det böter tänkte 
jag, då får banne mig hon betala. Jag är oskyldig som 
ett lamm.

När jag nu för en gångs skull fick sitta fram skulle jag 
i alla fall se ordentligt. Ställer mig med framtassarna på 
instrumentbrädan, skall man vara olaglig så är det väl 
lika bra att man är det ordentligt. Matte lovade köra för-
siktigt.

Vi lämnar stan, närmar oss bron vid kanalen, som van-
ligt en jäkla kö med bilar som stod stilla. Man får inte ha 
bråttom om man skall genom Sörping.

Va fan?? Vi ropar samtidigt. Matte bromsade och jag 
tog spjärn. Blåsljus uppe i backen och en bil som kom-
mer farande förbi kön, trots att det bara är en fil. Vi står 
stilla på vår sida av vägen, att det var något tokigt begrep 
vi ju.

Precis framför oss slår han i bilen på en ”rundpall”, 
tydligen tänker han sig tillbaka in mot Norrköping.

Döm om min förvåning, det kommer två poliser spring-
ande E22:an fram. Poliser med dragna vapen skrikandes

Springer polisen ifatt bilar?? Jag blundade och höll för 
öronen. 

Jag kör på honom ropar Matte, då kommer han inte 
undan. Nej för guds skull skäller jag, tänk om försäk-
ringen inte gäller. Hon sansade sig. Killen vräker runt 
bilen igen och fortsätter mot Sörping med de springande 
poliserna efter sig. 

Uppe i backen stod en kvaddad polisbil. Kom inte och 
säg att det är lugn och fridfullt i Sörping. Biltjuvar och 
springande poliser. Man kanske skulle göra en film?

Som jag skrev förut har Matte fyllt jämt. Med andra 
ord börjar hon bli ”lite till åren”. Husse är ingen ungdom 
han heller. Så när de började prat om ”smått” fattade jag 
ingenting. Smått, det är ju mycket små varelser med två 
ben och ett ordentligt paket i baken. Smått slipper bli 
utslängda i regn, snö och drivis. De gör vad de skall i 
sina paket, sedan kommer någon vänlig större människa 
och byter till ett torrt och rent omslag. 

Nu för tiden är vi omgivna av många små. Mattes alla 
ungar har gift sig och fått smått. Det skriks, matas, joll-
ras och nyps. Jäklar va de nyps, och inte får man nypa 
tillbaka. Då blir Matte galen. Vore det inte bättre om hon 
blev galen på de som nyps?

Alltså, Matte har fyllt jämt, passerat bäst före datum 
när det gäller smått. Tänkte för mig själv att det spelar 
ingen roll hur mycket ni knökar och bökar i sängen. Det 
blir inget, läget är under kontroll, de får nöja sig med 
lilla mig.

Läget var inte under kontroll!!!

Smått i deras ålder betyder att man införskaffar en valp. 
Fattar ni, hänger ni med? Valp!!

Har vi inte nog? Vi har spindelhunden, vi har Mårten, 
Alvin, Tintin och Lisa. Vi var fem. Nu är vi sex.
Matte satt med telefonen, fattar inte det heller, men man 
kan tydligen göra allt, utom smått, med telefonen.
Man kan köpa smått. På blocket. Finns tydligen hur 
många som helst som vill flytta hemifrån till egna fa-
miljer.

Här har jag hittat något, en liten blandistik. Jag började 
lyssna, vad yrade hon om? Hon yrade om Tyra.
Tyra fanns i Norrköping, in med mig i bilen och iväg. Jag 
fattade nada. Absolut nada.

Låg där bak i min bur och funderade på livet. Skulle 
mina människor skaffa valp?

Du behöver en syster sa Matte. Det är inte bra att vara 
ensamhund, du blir för bortskämd. Du behöver lite kon-
kurrens.

Någon att dela saker med. Herregud, har människan 
läst för mycket barnpsykologi eller vad är det frågan om?
Någon talan hade jag ju inte. Så, vi ringer på i ett hus, en 
man öppnar med en liten halvt vettskrämd valp i famnen.

Hon började nog begripa att något var på gång. Arma 
krake tänkte jag. Kommer precis ihåg hur det kändes. 

En främmande kvinna som trycker en mot sitt bröst 
och säger att man är så sööööt! Att man är precis det 
hon tänkt sig.

Pengar på bordet, ett skrivet kvitto, friskintyg och en 
påse valpfoder, en liten filt. Tack och adjö

Sedan är ju Matte som hon är. In med oss i buren och 
sedan hemåt. Tyra stackarn var helt förstörd. Darrade 
som ett asplöv, och inte nog med det, hon kräktes på mitt 
fina fårskinn i buren. Tjafsa inte sa Matte, värre saker 
har hänt.

Tröstade henne så gott jag kunde, och när vi kom hem 
tog Matte över, tryckte henne mot sitt bröst där Tyra 
slocknade som ett utblåst ljus. Sedan hängde hon där 
hela kvällen. Såg ut som en kylskåpsmagnet. Smack, satt 
hon fast. 

Jag försökte låtsas som om hon inte bekom mig ett 
dugg, vill ha all uppmärksamhet själv. Fast hon var gan-
ska söt, och när gårdens hundar kom rusande nästa mor-
gon för att beskåda underverket, ställde jag mig emellan 
som den riddare jag är. Kom inte här och skräm livet ur 
lilla Tyra. Har delat med mig av mina leksaker också, 
men mitt gosedjur jag fick när jag flyttade in här på Hö-
ganäs, det skall hon ge fasen i. 

Så nu får man stå ut med en hel del, hon nyps, bits, 
hänger i min svans, hon är som en pingpongboll.
Hon håller på att upptäcka världen. Hönsen är varelser 
från yttre rymden. När en häst, som hon stirrade misstro-
get på, gnäggade drog hon, in under köksbordet. Diken 
är livsfarliga, när man ramlat i där, tjuter man som en 
liten mistlur.

Matte livräddar. Brännässlor är otäcka, särskilt när man 
kör nosen i dem. Kissa och bajsa skall man göra ute, 
inga blöjpaket här inte. Flugor är irriterande och getingar 
sticks. Ja, ungefär så långt har hon kommit i sitt lilla liv.

Nu har jag skrivkramp i vänster framtass, vi hörs fram-
åt höstkanten. 

Sköt om er, akta er för getingar och mygg, de sticks!!

SUNE  - Berättat för Lena Grip Börjesson

Hallå alla människor

Min nya kompis Tyra. 
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Liisa Lipsanen

Dröm om Mauritzberg halvvägs
Liisa Lipsanen har sedan 1990 byggt upp slottet Mauritzberg på 
Vikbolandet till en modern anläggning. Jan Jaldeland träffade hen-
ne för att få veta historien bakom framgången.

Liisa Lipsanen har byggt upp Mauritzbergs slott på Vikbo-
landet till en modern anläggning som även framöver har stor 
potential. 

Jag mötte ”slottsfrun” och ägaren till Mau-
ritzberg, Liisa Lipsanen en underbar som-
mardag i slutet av juli. Vi fick ett samtal 
under högsäsong i Mörner-rummet (greve 
Birger Mörner som ägde slottet 1912-
1918). Senare fick vi tillfälle att ta några 
foton från Röda rummet med ungdom-
sporträttet av Liisa. 

Jag fick vänta på Liisa en kvart, vilket 
var väldigt bra för att komma i balans 
med den mer än 400-åriga historien i 
slottsmiljön med 400 hektar land och den 
mer än 25-åriga epok som förflutit sedan 
Liisa köpte Mauritzberg 1990. Hon blev 
den tredje av betydande kvinnor som ut-
vecklat slottet efter Ebba Grip och Han-
na Lindmark, som ägde Margaretaskolor 
i Sverige. Det är svårt att ge en rätt be-
skrivning av allt det Liisa och sonen Juha 
hunnit åstadkomma under dessa år. Liisa 
använde själv begreppet – ”i halvtid”, vil-
ket antyder att det finns minst lika mycket 
kvar att förverkliga av hennes drömmar 
och mål med Mauritzberg!

Butikskedja
Vi började samtala om ”drömmarna” om 
hur Liisa tänkte när hon och familjen 
Seppälä sålt sin framgångsrikt uppbygg-
da kedja av modebutiker med butik i New 
York som den sista byggstenen utöver 
50-talet i Finland och tio i Tyskland.  
Varifrån kom denna urkraft som den idag 
75-åriga företagaren Liisa utstrålar? Kan-
ske en del finns i familjen och uppväxten 
med pappa som drivit eget företag med 
herrekiperingsaffärer  sedan unga år med 
start i Kouvola, 13 mil nordost om Hel-
singfors där familjen bodde med mam-
man från gränsbygderna i Karelen. 

Mamma var också aktiv i företaget och 
familjen bejakade Liisas ambitioner att ut-
vecklas genom sin utbildning till civileko-

nom som 23-åring på Handelshögskolan i 
Helsingfors. Pappan dog redan 1958 när 
Liisa var 17 år, mamman var då bara 42 år 
och fortsatte verksamheten tills Liisa och 
hennes bror kom med 1964-1968. Mam-
man levde till 1999. Brodern delade Lii-
sas engagemang i butikskedjan Seppälä 
fram till försäljningen 1988, då han köpte 
mark i Portugal men dog på 90-talet och 
systern på 2000-talet. 
Liisa har tre barn med sin f.d. man och ar-
tisten Danny som är en känd underhållare 
i Finland. Under barnens uppväxt då hon 
reste mycket och ansvarade för inköpen 
framför allt i Asien fick en barnsköterska 
under sju år ta hand om mycket i hushållet 
och de tre barnen med bara fem års ålders-
skillnad mellan äldsta och yngsta. Hen-
nes son Juha är idag VD i ägarbolaget där 
Liisa har rollen som styrelseordförande 
efter advokaten Henrik Hästö, som varit 
ett stort stöd under uppbyggnaden.

Vi kommer naturligt in på framgångskri-
terier i företagande och ledarskap utifrån 
Liisas erfarenheter. 

- Ensam kan inte göra mycket, man mås-
te omge sig med människor som har entu-
siasm för att skapa en särskild kultur och 
värdegrund med samma mål.

Ledarskap
Samtidigt har Liisa ett intresse för kultur, 
mode, design och en känsla för detaljer 
och är pedantisk i sitt ledarskap. Här har 
både seniora finländare följt Liisa och 
familjen i många år både med juridiskt, 
tekniskt, ekonomiskt, arkitektonisk och 
historiskt kunnande, där sonen Juha bli-
vit den som nu är den viktiga resursen i 
den fortsatta utvecklingen av Mauritzberg 
med sin kompetens och kontakter i alla 
byggprocesser och annat. Det känns som 

en generationsväxling men också ett bra 
samspel. Liisa talar också varmt om sam-
arbetet med Bengt Lundsten, professor 
vid Tekniska högskolan i Helsingfors som 
betytt mycket.

Liisa talar om ”halvtid” eller att hon nått 
mer än halva vägen. En vändning i före-
taget kom när man lyckades få alla planer 
om förändring igenom alla processer med 
överklaganden i tre instanser; kommunen, 
länsstyrelsen och regeringen efter en arki-
tekttävling om områdets utveckling.

Idag har man tre laga kraftdomar i en 
detaljplan från 2004-2009 för sina 400 ha 
mark med utbyggt VA-nät till alla tomter 
vid golfbanan med 18 hål. Kulmen och 
vändningen kanske kom när ”ladugår-
den”, som idag är Bistro till golfbanan 
kunde invigas 2012, till stor del sonen 
Juhas förtjänst. 

Vad kännetecknar Liisas ledarskap? Hon 
har tidigt lärt att jobba hårt och bara vara 
en vanlig människa med tacksamhet för 
det man gjort. Hon känner att hon fått ett 
erkännande från trakten och grannarna, 

utan någon avundsjuka liksom från kom-
munen, men säger samtidigt att hon som 
finne inte är så social och att Mauritzberg 
därför inte heller blivit så omskrivet och 
omtalat som det borde eller behövde. 

Fler rum och mer samarbete
Det kanske är nästa epok som kan ut-
veckla Maurtizberg i ”andra halvlek”.
Liisa nämner behovet av flera rum för att 
förlänga säsongen med flera konferenser 
och events med ett företag i samverkan 
med 100 rum där infrastrukturen redan 
finns. Hon ser också framför sig ett när-
mare samarbete med Norrköpings kom-
mun och inte minst Kolmårdens djurpark.

Vi kunde fortsatt flera timmar till, men 
jag ville försöka fånga och förmedla mina 
intryck av personen bakom drömmen om 
Mauritzberg utan att beskriva årtal eller 
siffror i verksamheten. Nyckeltal ges i en 
särskild faktaruta och jag kan bara rekom-
mendera besök både på slottet och spel på 
golfbanan. Ett tillfälle kan vara jazzeve-
nemanget den 10 september. 

Jan Jaldeland

Fakta
Mauritzberg AB – Mauritzbergs Slott & 
Golf- http://www.mauritzberg.se
Omsättning  17 milj kr:  17 rum i slot-
tet,  2 lodgevillor, 4 lägenheter, 18 håls 
golfbanan, 2 restauranger. Öppet året 
runt (stängt två veckor jul-trettondag). 
7 heltidsanställda året runt, många 
säsonganställda inkl. golf från maj-sep-
tember. 

Liisa Lipsanen har designat 
Mauritzbergs egen flagga.
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Sommaren hade gått och det var redan skördetid när hon 
kom in i Estland. Från Narva fick hon skjuts till Tallinn 
och kom fram på kvällen. De sista tio milen gick hon 
utan uppehåll och var framme i Rickul på eftermiddagen.

Gården i Bergsbyn där hon hade flyttat in som nygift var 
besatt av ryssar och när hon frågade efter sin man skrat-
tade de åt henne, tokkärringen på vägen. Hon fortsatte att 
gå och gladdes åt det välkända i hembygden. Nere vid ån 
stod en grupp kvinnor och tvättade. Lydia nickade mot 
dem hon kände igen och kavlade upp ärmarna.

KRÖNIKA

Rein 
Westerbush 

Norberg

Ett rejält fruntimmer 

De två sjuksköterskorna tog ett stadigt grepp om den 
gamla kvinnans överarmar.

- Försök nu att stå upp!  Vi hjälper till!
Patienten sköt upp axlarna och knep hårdare om rullsto-

lens hjul. Hennes fårade ansikte drogs ihop i en ansträngd 
grimas.

-Vi måste upp och stå. Annars kan vi aldrig lära oss att 
gå! Det kanske känns lite obehagligt just nu. Men så är 
det när man brutit lårbenet. Se så! Nu hjälper vi till!

Det de två sjuksköterskorna inte visste var att moster 
Lydia inte hade en tanke på att lära sig gå igen. Hon hade 
gått färdigt och trivdes alldeles utmärkt i rullstolen och 
tänkte inte lämna den så länge hon levde. Med den gick 
det lekande lätt att ta sig från den ena sjuksalen till andra 
och hälsa på dem hon kunde samtala med. Det fick Lydia 
att känna sig fri på ett sätt hon aldrig gjort tidigare. Hon 
som aldrig ens hade suttit på en cykel hade nu ett eget 
fordon.  Visst hade det funnits en och annan cykel där 
hon växte upp i Estlands svenskbygder, men det var ju 
ingenting som kvinnor flängde omkring på. Hur skulle 
det se ut.

Lydia var den vackraste flickan i byn. Hon hade bre-
da höfter och starka nypor och behövde inte som de an-
dra flickorna bära dubbla yllestrumpor på dansen för att 
framhäva sina svällande vader. Alla kunde se att Lydia 
var ett rejält fruntimmer som kunde dela en mans bördor 
både på åker och i fähus.

Det var hennes lycka och olycka. Hon blev gift med 
Anton, storbondens son och var lycklig i nästan ett år.   

När ryssarna invaderade Estland blev både hon och 
Anton arresterade. De betraktades som klassfiender efter-
som de var markägare och hade både pigor och drängar.  
Det sista hon såg av sin man var hans vinkande arm från 
ett lastbilsflak.

Dagen efter blev Lydia arresterad och instoppad i en 
godsvagn fullproppad av andra kvinnor. Efter tio dagars 
resa blev de överlevande utsläppta och efter en lång 
marsch var de framme vid ett skogshuggarläger i Sibi-
rien, den del av världen där tjälen aldrig går ur jorden. 
Hon förstod att det här var en prövning av vår Herre och 
hon ville visa sig värdig. Hon var duktig med yxan och 
högg sin kvot och på lediga stunder anlade hon en liten 
trädgård där hon efter fem år kunde skörda potatis och 
morötter och kål. Lägret hade fått en ny kommendant 
som gav henne en schäfervalp i belöning för de grönsaker 
hon producerade. Valpen döpte hon till Attila och livet 
blev drägligare när hon fick en livskamrat.

Under de kallaste nätterna när andedräkten bolmade 
som tjock rök och kölden  brände i lungorna hjälpte Attila 
till att dra ris till eldarna de höll brinnande runt skjulen.

Efter tjugo år hade Lydia sonat sitt straff mot den Sovjetis-
ka staten och en tidig vår blev hon frisläppt. Attila var död 
och det var utan saknad hon lämnade skogshuggarlägret.

De första milen från lägret fick hon åka lastbil. Hon 
blev avsläppt vid en järnvägshållplats men Lydia mindes 
den fasansfulla resan tjugo år tidigare och hade lovat sig 
själv att aldrig mer låta sig forslas i en boskapsvagn.

Det var vår och Lydia hade bytt till sig ett par kraftiga 
kängor. Hon tog sin väska i handen och vandrade söderut. 
Hon vandrade hela dagen och sov på natten hopkurad 
som ett djur under en gran. Dag efter dag vandrade hon 
tills hon fick sällskap med några herdar som ledsagade 
henne genom passen i Uralbergen. På andra sidan var det 
slättland och lätt att gå. Mil efter mil av den dammiga 
lössjorden lade hon bakom sig. Hon tog tillfälliga arbeten 
i byar hon passerade, högg ved och hjälpte till med vår-
sådden. Ibland fick hon skjuts mellan byarna men för det 
mesta vandrade hon; vandrade oförtrutet västerut och vid 
floden Volga fick hon skaffa nya kängor. 

Illustration: Stellan Ekegren.

Anslut din villa med fiber

Anmäl ditt intresse på

www.fibertillalla.se

BARNSLIGA LÖRDAGAR 

Fri entré utom teatern 40:-

17 sept
Vem ska

trösta 
knyttet? 

Teater Pelikanen
från 4 år.

1 oktober
Sago-
säcken

Sofia Nerman

22 oktober
Kanel &
Kanin 

och alla känslorna
Teater Pelikanen

från 2 år.

September & Oktober

kl 14.00 på Stinsen

24 sept, 8 okt 
& 15 okt

Skapande
verkstad

Ola & Anna-Lena

10 sept 
& 29 okt

Alla barn 
kan yoga

Kathleen

Arr: Kulturkontoret & Stadsbiblioteket i samarbete m. Söderköpings 
Teaterförening. 0121-18291 www.soderkoping.se/evenemang

Tack för att du läser lilla tidningen!
Nytt nummer ute den 19 november.

Telefon: 0121-102 04
Hemsida: www.angen.se
E-post: blommor@angen.se
Mån-Fre 10-18 Lör 10-15 Sön 10-14
Håll dig uppdaterad

Välkommen in till oss

- Jag är här nu, sa hon och ställde sig vid en tvättgryta.
Först nu avslutade hon sin långa marsch. När tvätten 

var klar tog hon av sig kängorna och satte sig att svalka 
fötterna i det porlande vattnet.

Hon var närmare sjuttio när hon fick hon de sovjetiska 
myndigheternas tillstånd att återförenas med sina syskon 
i Sverige. Under många år sökte hon klarhet i vad som 
hade hänt Anton, hennes man men fick inga svar. Hon var 
nästan åttio år när hon halkade omkull utanför Konsum 
och bröt lårbenshalsen.

Den ene av sjuksköterskorna släppte greppet om Lydias 
arm.

- Vi kan ju inte tvinga henne…
- Men doktorn sa ju att hon skulle upp…
Medan de två sjuksköterskorna brottades med sina sam-

veten passade Lydia på att rulla ut ur salen. Korridoren 
låg öde och gummihjulen sjöng mot de  nybonade golven. 
Oj, vad det gick! Så här skulle hon ha kommit hem till 
Rickul. Hon skulle ha kommit landsvägen från Dirham 
och hon skulle vinka åt dem hon kände igen på slåtteräng-
ar och åkrar och alla skulle förstummas när de såg hennes 
silverskimrande fordon.

Sista gången jag skulle besöka henne var en solig vår-
dag. Jag möttes av ett allvarligt sjukvårdsbiträde som be-
rättade att Lydia på morgonen hade rullat ut i samlings-
salen och parkerat framför fönstret och somnat in med ett 
leende på läpparna.

Hon hade rullat in i evigheten och jag tror att Gud Fader 
själv var imponerad när Lydia steg ur rullstolen och på 
kraftiga vader vandrade in genom Pärleporten.

1992 restes två svarta marmorblock i Rosleps kapell i 
Rickul kommun. Där står namnen inhuggna på de est-
landssvenskar som blev deporterade till Sibirien. 

På sista raden står: Endast Lydia återvände.
Copyright REIN WESTERBUSCH NORBERG.

Välkommen på öppet hus! 

Fredagen den 26 augusti kl 16-20 

Träffa oss som arbetar med tidningen. 
Vi bjuder på förfriskningar. 

Vi ses i lilla tidningens nya lokaler på 
Storgatan 7 i Söderköping. 
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Ordet kommunikation innefattar så mycket: tut 
i näverlur, brandsirén, morse, telefon, skylt, flagga, 
TV, radio, internet och inte minst Lilla Tidningen.  
Vad jag här avser är att begränsa tankarna kring kom-
munikationen främst mellan två eller några personer 
– och göra en helt ovetenskaplig analys av de olika 
alternativen – från rikaste mest mångfasetterad till 
erbarmligt fattig och högst begränsad. Kommunika-
tion kan innefatta så mycket mer än ett sterilt av-
klätt meddelande.  Det kan innefatta bilder ljud och 
lukter, men också känslor som empati, glädje, sorg, 
avundsjuka, ilska mm. 

Personlig närvarande kontakt är helt överlägsen 
alla andra sätt. En konversation nästan utan slut. Där 
erfar vi tillfredsställelsen av att bli hörda, bli förståd-
da, kan förmedla outsagda emotionella känslor, med 
andra ord att vara sociala.  

Personlig längre kontakt
Besök i någons hem ger möjlighet att samtala på ett 
något djupare plan, lära känna varandra bättre, men 
också att erfara motpartens värderingar på många 
områden; konst, musik, litteratur, hobbys, inred-
ning, matvanor, önskningar och drömmar.  Tiden är 
en mindre begränsande faktor.  En kopp kaffe vid 
köksbordet kan vara en god variant – ett vanligt um-
gängessätt för en generation sedan.  Opretentiöst och 
gästvänligt: ”Kom över på förmiddagskaffe, jag har 
bakat härliga kardemummabullar”.

Den här typen av samvaro känns för många allt för 
utlämnande och till och med hotfullt för integriteten:  
”Mitt hem är min borg och jag släpper ingen jävel 
över förstubron! Har de något att säga kan de göra 
det vid grinden eller helst skicka ett SMS”.  

Svenskar är generellt kända för sin avsaknad av 
social kompetens och gästfrihet, men det finns un-
dantag.

Personligt möte
Ögonkontakt är den starkaste förbindelsen mellan 
människor. Vi visar vårt temperament inte bara ge-
nom ord utan ansiktsuttryck och kroppsspråk – vi 
skapar trovärdighet, kan både visa och få empati. Då 
är det också enklare att visa, förstå och respektera 
både sina och motpartens känslor.  Vänskapen får 
möjlighet att växa.

Denna kommunikationsform är den överlägset 
bästa – men fordrar viss social kompetens. En egen-
skap som många har brist på.  Kanske träffas på ett 
av stadens konditorier för en stunds trevligt samtal, 
med eller utan kardemummabullar.  Eller under en 
långpromenad i naturen.  Dock inte en löprunda då 
samtalen troligen blir både korta och magra med pre-
station som huvudtema.  

Ansiktsuttryck och kroppsspråk säger ibland mer 
än ord. Likaså kan beteendemönstret uttrycka en 
hel del. Långvarig arbets- eller granngemenskap 
kan ibland sorteras under den här rubriken.  Men 
människor kan arbeta eller bo på samma plats i åra-

tal utan att känna människan till mycket mer än namnet 
– det är sorgligt med denna fattiga utstrålning. Kan det 
bero på rädsla, dum stolthet eller bara total avsaknad av 
den så värdefulla sociala kompetensen.

Videosamtal
Denna kommunikationsform är inte allmänt utbredd 
som man trodde när den introducerades.  Möjligen kan 
det bero på att de tekniska förutsättningarna inte är smi-
digt anpassade för spontant vardagligt bruk.  Videosam-
tal förmedlar mer än ett vanligt telefonsamtal, men på 
grund av sina begränsningar kommer endast ansiktet 
med i bilden och om kvalitén är god kan ansiktsuttryck 
då överföras och ge en extra krydda till kommunikatio-
nen.

Telefonsamtal
Telefonsamtal är kanske den vanligaste formen att kom-
municera. Den ger en dubbelriktad omedelbar kommuni-
kation. En fråga kan få ett svar direkt – en mycket viktig 
aspekt. Rösten kan ge en viss indikation på sinnesstäm-
ning, och känslor kan verbalt uttryckas.  Annars är det 
talade ordens betydelse som är det primära med mediet.   

Textmeddelande
Under den här rubriken döljer sig ett stort antal system 
av mer eller mindre teknisk sofistikering.

Om vi ska göra en lista av några av de mest iögonfal-
lande bör vi börja med det handskrivna brevet med eller 
utan parfymerat brevpapper och inlagda blommor.  Det 
var tider det, som nu endast återstår som ett minne.  När 
fick du ett handskrivet brev sist?  

Sedan kom den manuella, sedan den elektriska skiv-
maskinen och sist datorutskrift för Kungliga Postverket 
att vidarebefordra i bästa fall över natten.  Man kunde i 
snabbhetens namn också faxa meddelandet med omedel-
bar verkan. 

Något senare kom en drös av elektroniska meddelan-
demetoder: E-mail, Instant Message, Reddit Facebook, 
Twitter, Snapchat, WhatsApp, SMS för att nämna några 
få.  Många av dessa kanske särskilt SMS missbrukas.  
Mediet är bra för att kort bekräfta en tid, plats etc. men 
används allt för ofta av många som ersättning för ett röst-
samtal eller personligt möte.  Är vederbörande blyg, vill 
inte få några frågor, eller allmänt folkskygg?

För att slippa läsa långa till dig adresserade e-mails 
skapades en av de senaste kanalerna, Slack, ett inte-
roffice software som redan har 1.7 miljoner använ-
dare sedan förra året.  Där kan man i en gruppering 
i nutid ta del av allt som skrivs (säger) inom den 
kanalen man tillhör. Så kan också ens chefer. Medde-
landena kan märkas med ditt namn för särskild upp-
märksamhet, men för att hänga med vad som händer 
bör man läsa så mycket som möjligt, helt transparent 
för alla i gruppen. Systemet kan stängas ner mellan 
kl 22-08 för en stunds sömn.  Allt är dessutom arki-
verat i lätt åtkomliga arkiv.  För att dina chefer ska 
se att du är intresserad av ditt jobb bör du vara så 
aktiv som möjligt.

Tekniken isolerar oss från mänsklig kontakt
Många spenderar stor del av sin fritid med mobilen 
eller framför datorn.  Vi vänder oss hellre till våra 
digitala skärmar än till varandra.  I många fall, t.ex. 
Facebook, finns det möjlighet att uppträda i en roll 
som du önskar dig vara, men som ej stämmer med 
verkligheten. Önskan att få så många ”vänner” som 
möjligt dominerar.  Utan ”vänner” är man värdelös.  
Processen uppmuntras också av en del föräldrar som 
känner sig stolta över barnets ”sociala framgång”.  
Alltid uppkopplad.  Det är därför inte överraskande 
att intensivt bruk av sociala media kan leda till en 
distans till den verkliga värld vi lever i, social fobi 
och depression. 

Mobiltelefonen användes som en utväg från de lug-
na overksamma momenten;  I stället för att observera 
omgivningen, läsa av andra människor och reflektera 
över det egna jaget i ett större sammanhang, tar vi 
upp mobilen och skannar.

 Intensivt dataspelande med virtuella verkligheter 
är ett annat exempel som kan ifrågasättas.  Kan em-
patin reduceras permanent?  Påverkas inte det per-
sonliga sociala umgänget genom att övervägande 
interagera med människor som inte är fysiskt närva-
rande?  Kan det skapa social inkompetens, leda till 
psykiska personliga problem och i värsta fall skapa 
ett socialt fobi?    

Framtiden
Den digitala kommunikationen i dess olika former är 
här för att stanna.  Vi kan inte vara utan den.   Detta 
är bara början på en intensivt uppkopplad framtid.  
Genom ändrade arbetsstrukturer, skolformer och 
organisationskontakter ”måste” allt fler människor 
kunna nås 7-24. Ting i vår omgivning kommer att 
”kräva” ett svar utanför vanlig arbetstid.  

Själv gör jag ett medvetet val; lämnar datorn, 
stänger av mobilen och tar en promenad i skogen 
med min hustru.  Vi har långa intressanta samtal, hör 
alla de årstidsvarierande välbekanta ljuden, känner 
de svaga dofterna i den friska luften och bara trivs.  
Vi är avkopplade.

Tekniken försvårar våra kontakter
KRÖNIKA

Jan Clewestam
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Evenemangskalender
Augusti

2016-08-20 
Kl 10:00-10:45 
Hästguidning- stadsvand-
ring -Nyhet för i år är 
stadsvandring med häst 
och vagn. Start vid Råd-
hustorget.

2016-08-20 
Kl 11:00-12:00 
Hästguidning– stadsvand-
ring, Nyhet för i år är 
stadsvandring med häst 
och vagn. Start vid Råd-
hustorget.

2016-08-20 
Kl 13:00
Hästguidning ToR Mem 
Nyhet för i år är en guidad 
tur med häst och vagn tor 
Mem. Start vid Rådhustor-
get.

2016-08-20 
Kl 11:00-17:00 
Sommarutställning bland 
Art- Medlemmarna i konst-
närsföreningen blandArt 
visar sina verk i Rådhus-
galleriet. I utrymmet Lilla 
Galleriet visas nya utställ-
ningar varje vecka!
Plats Rådhuset, Rådhus-
torget

2016-08-20 -2016-08-26
Kök och Käk i Söderkö-
pings medeltid, Om råva-
ror, matlagning, dukning 
och bordsskick.
Plats: Margaretagatan 19

2016-08-20 
Kl 18:00
Konsert i S:t Laurentii kyr-
ka med körerna Coro "Le 
viole" Torsa Italien och S:t 
Laurentii kyrkokör.
Plats: Prästgatan 9

2016-08-21 
Kl 11:00-12:00 
Välkommen till gudstjänst 
på Capella Ecumenica, 
en ekumenisk kyrka i S:t 
Anna skärgård.
Plats: Västra Gärsholmen

2016-08-21 
Kl 11:00-17:00 
S o m m a r u t s t ä l l n i n g 
blandArt
Plats: Rådhuset, 
Rådhustorget

2016-08-21 
Kl 14:00-15:30 
Sommarlov - dansa!
Med start den 3 juli kan 
du som är mellan 12-18 år 
komma till Focus fritids-
gård och prova på och lära 
dig ett antal olika danser, t 
ex disco och hiphop! Ak-
tiviteten är gratis & inga 
förkunskaper krävs! Obs! 
föranmälan.
Plats: Focus fritidsgård

2016-08-25 
Kl 19:00
Nordisk Medeltida Musik 
– NoMeMus 2016- SCA-
LA JACOBI : Benedicti e 
Llaudati
Den Stockholmsbaserade 
svenskestniska ensem-
blen Scala Jacobi har varit 
verksam i olika konstella-
tioner sedan 1999. I detta 
program gestaltas helgon-
legender genom finstämd 
gregorianik och jublande, 
folkliga lovsånger ur den 
italienska Lauda-traditio-
nen. 
 Plats: S:t Laurentii kyrka  

2016-08-26 -2016-08-28 
Söderköpings Gästabud
Ett vikingatida och med-
eltida evenemang i Sö-
derköping. Nytt för i år är 
en hejdundrande medelti-
da konsert. Förundras av 
alla historiska aktiviteter 
såsom marknad i Kyrk-
parken, tornerspel och 
bågskytte i Brunnsparken, 
Mattorget på Hagahustor-
get och aktivitetstorg på 
Rådhustorget.
Plats: Centrala 
Söderköping

2016-08-26 
Kl 17:00-17:45 
Magiska mysterier – 
TV-kända Doktorn och 
Arkadia. Många problem 
har hopat sig när Doktorn 
och Arkadia slagit läger. 
Arkadia har tappat bort en 
strumpa, Doktorn vill ha 
frukost och Ugglan Hol-
ger vill inte flyga. Hur ska 
dessa livets bekymmer lö-
sas? 
Plats: Wallbergska gården, 
Storgatan

2016-08-26 
Kl 18:30-19:10 
Bastardus – Ronja Lajvar-
dotter
Gycklargruppen Bastardus 
Sans spelar sin humoris-
tiska improviserade saga 
Ronja Lajvardotter.
Plats: Wallbergska gården, 
Storgatan

2016-08-26 
Kl 19:00
 Nordisk Medeltida Mu-
sik – NoMeMus 2016- AL 
ANDALUZ
Den norska ensemblen Al 
Andaluz tar oss med på 
en musikalisk resa till det 
mångkulturella, medeltida 
Spanien, där judisk, kris-
ten och muslimsk tradition 
hyllade det goda livet med 
förförisk musik och hög-
stämd poesi. Sverre Jen-
sen: luta Liv Ulvik: sång 
Mona Hansen: flöjter Kris-
tine Rustad: rebab, fiddla 
Tomas Nilsson, slagver
Plats: Drothems kyrka

2016-08-26 
Kl 19:00-20:00 
Tornerspel-Se riddarna 
kämpa i årets tornerspel! 
Plats: Brunnsparken

2016-08-26 
Kl 22:00
Eldshow med gycklar-
gruppen TRiX - Under
Gycklargruppen TRiX- en 
av Europas hetaste elden-
sembler!
Plats: Brunnsparken

2016-08-27 
Kl 12:00-17:00 
Gammaldags kafferep på 
Thorstorps Gård 
Välkommen till oss på 
Thorstorps Gård i Söder-
köping, för att lära dig mer 
om det svenskaste som 
finns – kafferepet. I stora 
salen dukar vi upp till ett 
gammaldags kafferep, så 
som det kunnat gå till i 
början av förra seklet på 
en större gård och berät-
tar om kafferepets historia 
och betydelse.
Plats: Thorstorps Gård 
B&B, Söderköping

2016-08-27 11:00-11:40 
Gästabuds Happening 
2016
Mitt bland marknadsstån-
den framför Teater Syther-
copie några medeltida sce-
ner i form av spontanteater 
- en form av promenadtea-
ter fast utan guide.
Ta sikte på och följ gyckla-
ren med plakat som dyker 
upp vid Stadshistoriska 
Museet, Skolgatan 10 kl 
13.00 och kl 15.00 som 
kommer att ta dig runt i 
kyrkparken runt S:t Lau-
rentii kyrka.
Plats: Gamla Skolgatan 10

2016-08-27 
Kl 11:00-11:45 
Magiska mysterier – 
TV-kända Doktorn och 
Arkadia. Många problem 
har hopat sig när Doktorn 
och Arkadia slagit läger. 
Arkadia har tappat bort en 
strumpa, Doktorn vill ha 
frukost och Ugglan Hol-
ger vill inte flyga. Hur ska 
dessa livets bekymmer lö-
sas? 
Plats: Wallbergska gården, 
Storgatan

2016-08-27 
Kl 13:00-14:00 
År 1302 år Kröningscere-
moni i St Laurentii kyrka
Teater Sythercopie gestal-
tar 1302 års Kröningsce-
remoni av kung Birger 
Manusson och drottning 
Märta.
Plats: St Laurentii kyrka

2016-08-27 
Kl 14:00-14:40 
Bastardus – Ronja Lajvar-
dotter
Gycklargruppen Bastardus 
Sans spelar sin humoris-
tiska improviserade saga 
Ronja Lajvardotter.
Plats: Wallbergska gården, 
Storgatan

2016-08-27
Kl  16:00-17:00 
Tornerspel -Se riddarna 
kämpa i årets tornerspel! 
Plats: Brunnsparken

2016-08-27 
Kl 16:00-16:40 
TRiX – En föreställning 
med det lilla extra
En möjlighet att se TRiX 
gycklarföreställning rik-
tigt bra och med det lilla 
extra! TRiX blandar friskt. 
Föreställningens längd ca 
40 min
Plats: Wallbergska gården, 
Storgatan

2016-08-27 
Kl 18:30
Nyhet – Gästabudets egna 
musikfestival, En helkväll 
med musik, show-biz och 
fire-battle!
Plats: Brunnsparken

2016-08-27 
Kl 19:00
 Nordisk Medeltida Musik 
– NoMeMus 2016- EN-
SEMBLE GEMMA: Tor-
stunamissalet
Den svenska vokalkvartet-
ten Gemma framför delar 
av ett ovanligt, svenskt ma-
nuskript från 1300-talet. 
Där ingår kyrkliga hymner 
och sånger ur den kristna, 
dominikanska ritualen. 
Det blir både enstämmigt - 
gregorianskt och flerstäm-
migt, polyfont. 
Karin Strinnholm Lager-
gren: sång, ledning Lena 
Palm, sång Aino Lund La-
voipierre, sång Ida Zack-
risson, sång

2016-08-28 
Kl 11:00-12:00 
Gudstjänst på Capella 
Ecumenica i S:t Anna skär-
gård
Plats: Västra Gärsholmen

2016-08-28 
Kl 11:00-11:45 
Magiska mysterier – 
TV-kända Doktorn och 
Arkadia. Många problem 
har hopat sig när Doktorn 
och Arkadia slagit läger. 
Arkadia har tappat bort en 
strumpa, Doktorn vill ha 
frukost och Ugglan Hol-
ger vill inte flyga. Hur ska 
dessa livets bekymmer lö-
sas? 
Plats: Wallbergska gården, 
Storgatan

2016-08-28 
Kl 12:30-13:10 
Bastardus – Ronja Lajvar-
dotter
Gycklargruppen Bastardus 
Sans spelar sin humoris-
tiska improviserade saga 
Ronja Lajvardotter.
Plats: Wallbergska gården, 
Storgatan

2016-08-28 
Kl 14:00-15:00 
Tornerspel- Se riddarna 
kämpa i årets tornerspel! 
Plats: Brunnsparken

2016-08-28 
Kl 14:30-15:10 
TRiX – En föreställning 
med det lilla extra
En möjlighet att se TRiX 
gycklarföreställning rik-
tigt bra och med det lilla 
extra! TRiX blandar friskt. 
Föreställningens längd ca 
40 min
Plats: Wallbergska gården, 
Storgatan

2016-08-28 
Kl 14:00-15:30 
Sommarlov - dansa!
Med start den 3 juli kan 
du som är mellan 12-18 år 
komma till Focus fritids-
gård och prova på och lära 
dig ett antal olika danser, t 
ex disco och hiphop! Ak-
tiviteten är gratis & inga 
förkunskaper krävs! Obs 
föranmälan!
Plats: Focus Fritidsgård

2016-09-03 -2016-09-04
Kl 10:00-17:00 Turistin-
formationen i S:t Anna
Östgötadagarna i Nedre 
Lagnö, S:t Anna
Helgen 3-4 september 
medverkar vi på Östgö-
tadagarna med öppet hus 
och trädgård. På Nedre 
Lagnö i S:t Anna hittar du 
turistinformation och café, 
hantverk, historiskt hus 
och aktiviteter.
Plats: Nedre Lagnö 1

Gå in på www.soderkoping.se/turism för att hitta fler kommande evenemang! 



Drömmer du om att sjunga i kör?
Nu har du chansen att delta i någon av våra 
vuxenkörer eller barnkörer. Eller kanske vill du 
medverka i någon av de andra verksamheterna 
som startar under hösten?

Kontakta församlingsexpeditionen för mer information. 
Välkommen att höra av dig!

svenskakyrkan.se/soderkoping

Telefon: 0121-385 00
E-post: soderkoping.sanktanna.forsamling@svenskakyrkan.se

STADSKÄRNAN I

Handla lokalt med 
unikt mynt!
Myntet är unikt och har tagits 
fram för att få handeln att 
stanna kvar i vår stad. Myntet  
fungerar som ett traditionellt 
presentkort och gäller hos 
föreningen Stadskärnans 
medlemmar, se 
www.isoderkoping.se 

Myntet finns i valörerna; 100, 250 
samt 500 kronor och går att köpa 
hos Guldmakeriet, Turistbyrån 
och på Söderköpings Brunn. 

Föreningen 
Stadskärnan önskar 
Dig trevlig handel i 
Söderköping!

Öppe�der

Mån-fredag 8-18
Lördag 10-14

www.medisox.se
Medisox AB
Ringvägen 44
Fixpunkten
614 31 Söderköping
tel 0121-159 40
fax 0121-15941

10H mot uppvi-
sande av denna
kupong.
KAN kombineras
med andra
erbjudanden
tom okt 2016

Fabriksförsäljning
Stödstrumpor

Välkomna �ll vår bu�k-

Comfort - Trend - Office -
Hiking - Travel - Sport

Välkomna-

Nyheter droppar in hela �den-

Dags att ta körkort? 

Margaretagatan 1   Söderköping    0121-100 11

Mer information och aktuella kursstarter hittar du på vår hemsida
www.helensforkorkort.se

BESÖK OSS GÄRNA PÅ WWW.EXTEMA.SE ELLER RING 0125-204 06

Konsultföretag som utvecklar och  
skräddarsyr koncept för individ-, 
grupp- och företagsutveckling. Vi 
vill stärka den egna potentialen och 
motivationen till förändring. Därför 
utgår våra tjänster från individen 
och är personligt utformade.

EXTEMA ERBJUDER
• Chefsstöd 
• Karriärplanering 
• Affärsutveckling
• Styrelseutveckling

Vill du synas här 
med en annons? 

Kontakta oss på 
lilla tidningen så 

berättar vi mer om 
hur vi kan hjälpa dig 
att synas lokalt med 

ditt företag.

info@lillatidningen.com

0121 421 35


