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ohållbara
vallöften
genomförs med våra skolbarn som betalningsmedel
Söderköpings politiska majoritet måste
tänka om. Det behövs omgående resurser till skola och barnomsorg, så att
kommande årskullar åtminstone får
samma förutsättningar som sina föregående. Vad hjälper det dagens elever,
att man tror det blir bättre för de

Bergaskolan

årskurser som kommer om tre år...då
har de redan sådana brister att de senare
får underläge i konkurrensen om jobb
och utbildningsplatser.
Detta får inte ske! Våra barn får inte
bli ett betalningsmedel för att politiker
ska kunna realisera ohållbara vallöften.
forts sid 10

”Efterlängtad tidning”
Äntligen en lokal tidning med intressant och varierat
innehåll. - Precis vad vi behöver i kommunen.
Kommunalråd Barbro Tjernström

Kommunalrådet Barbro
Tjernström

”Det är uppfriskande, att tidningen inte
har partipolitisk koppling, utan är oberoende.
Här kan vi då alla, oavsett politisk ställningstagande, komma till tals. Det skapar möjligheter till öppna debatter och kan förstärka den

”Vi-känsla” som är så nödvändig för vår lokala utvecklingen. Vad jag förstått av utgivaren, blir det en hel del olika ämnen som kommer att tas upp - det mesta av vad som händer
och som berör oss i kommunen.” forts sid
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”Vilja och åtgärder räddar miljön. Inte seminarier och prat”
Under 60- och 70-talen besökte företrädare för statsapparaten bönderna och gav dem villkor för hur de skulle kunna behålla sina gårdar.
Nu sviker man och skyller en misslyckad jordbrukspolitik på bönderna, som man tvingat in i ett system de aldrig frågat efter. Som
vanligt försöker politikerna fly från sitt ansvar, säger Roland Arvidsson, skapare av Naturvärnet i Söderköping.

Öppenhjärtig intervju med Roland
Arvidsson, skapare av Naturvärnet i
Söderköping.

Det har kostat mängder med
skattemiljarder varje år för
att hålla subventionspolitiken igång. En politik
som varit katastrofal för
miljön.
Nu kan vi konstatera att

Innehåll
Kalendarium
Ur vår historia
Kultur
Bokrecensioner
Valfri gymnasieskola
Landsbygdscentra
Kort om Östsam
Lokal demokrati
Auktionskammaren
Bygderåd
E 22
Läntrafik till sjöss
Skolsituationen
Oppositionsrådet
Erik Rehnberg
Tyst i Hamradalen
Samhället förändras
Idéhörnan
Inrervju

Medverka!
Tipsa om nyheter
föreslå reportage
skriv artiklar
skriv insändare.
Hör gärna av er
med förslag till hur
den här tidningen
kan bli bättre.
Både till innehåll
och utseende.
lilla tidningen
Borum Ekebo
614 90 Söderköping
Tel 0121-42135
Fax
42141
Välkomna
med bidrag!

dessa pengar varit bortkastade. Vi har inte fått ut
något annart än elände av
den förda politiken.
Och inte nog med det. Vi står
nu inför en gigantisk uppgift
att rätta till misstaget. Hur

mycket det kommer att kosta
oss, är det ingen som vet.
Troligen ofantliga belopp.
Och då har vi bara kommit
tillbaka till ruta ett, där vi var
på 50-talet innan politikerna
beslutade om en uppdelning
av jordbruken i animalisk

eller vegetabilisk produktion. - Ett omdömeslöst
avsteg från den brukningsprincip som under årtusenden fungerat väl.
Fotrs sid 16

lilla tidningen

Räntehöjning
fel väg att hindra inflation

Borum Ekebo
614 90 Söderköping
0121-42135
(fax 0121-42141)
mobil 070-3108370

Företrädare för storbanker samt inflytelserika
ekonomer förbereder nu
svenska folket för kraftiga
räntehöjningar.

e-post
vidarjansson@theglobe.com

Ekonomerna gör gällande att en räntehöjning är
nödvändig för att hejda eller undvika inflation. De
menar, att effekterna av höjningar inte syns förrän efter
ett år eller så. ”Man måste
vara ute i tid.” De skäl man
anger, är grundade på
spekulationer om vad man
antar skapar inflation.
Höjningen minskar det ekonomiska utrymmet för konsumenten, menar man. På så
sätt ska efterfrågan minska
och inflation (prishöjningar)
undvikas.

Ansvarig utgivare
och redaktör
Vidar Jansson

Artiklar och insändare
helst som e-post

Spännande
att ge ut
egen tidning

Annonsprislista
på begäran

Layout
Vidar Jansson

Räntehöjning är dessvärre det mest korkade man
kan ta till för att motverka
inflation.

Tryck
Idrottsbladet
Södertälje

Låt oss se vad som
händer företagen efter en
räntehöjning. Kom då ihåg,
att företag oftast har stora
lån att betala ränta på. Och
inte att förglömma: i alla tidigare led av produktionen
har tillkommit räntekostnader, vilka nu tillhopa, alltid
ingår vid företagens inköp
av sina varor (och tjänster).

Distribution
Gruppkorsband
till hushåll i
Söderköping

Vidar Jansson

Nu är det här. Första numret av ”lilla tidningen”. Jag hoppas att ni
kommer att finna tidning intressant och trevlig att läsa.
Den delas ut gratis till alla
hushåll i Söderköpings kommun.
Till att börja med blir
det ingen tät utgivning. Visar det sig att initiativet bär
och finner annonsörer ”lilla
tidningen” intressant som
media, fortsätter den att
komma, då med tätare utgivning.
Intentionerna är, att
på sikt komma ut med ett
nummer varje vecka. På sikt
alltså. Och om allt går bra.
Men vägen dit är lång. Och
eftersom tidningen distribueras gratis, kommer det att
vara annonsörernas intresse
för tidningen som huvudsakligen avgör tidningens framtid. Tidningen måste bli bra
och intressant för flertalet av
oss. Då kommer också
annonsörerna. Utan annonsintäkter - ingen tidning.
Att göra en tidning är
ingen lätt uppgift. Ändå har
det gjorts olika försök det senaste årtiondet. Inget har
levt vidare. Man kan naturligtvis fråga sig: varför nu
detta försök? Svaret är, att
det helt enkelt finns ett behov av en lokal tidning - en
politiskt fristående mötesplats för frågor som berör
oss i Söderköping.
Med denna tidning
hoppas vi kunna informera
och vitalisera debatten kring

Upplaga
7.000

En begränsad tid efter en räntehöjning kan ett
mindre nogräknat företag
låta bli att ta ut högre pris
för att kompensera sin högre kostnad. Men det håller
naturligtvis inte i längden.
Ett seriöst företag måste
kompensera för högre kostnad genom att ta ut ett högre pris. Åtminstone på lite
sikt kommer alltså ett högre
pris på företagets sålda varor att bli nödvändigt om
inte företaget skall tvingas
till drastiska neddragningar
i sina andra kostnader. Kostnader för arbetskraft har då
en central betydelse - nästan
undantagslöst den största
posten i företagen. Företaget
tvingas oftast att välja
mellan att ta ut högre pris
och/eller att friställa
personal.

de flesta frågor i vår kommun och på så vis medverka
till att fördjupa demokratin.
Det är tänkt, att varje
nummer ska ha speciella
teman såsom EU/närdemokrati, byalag, lokal produktion ock konsumtion, kultur,
skärgården, näringslivet,
historia att minnas,
interviuer med intressanta
personligheter m m. Förutom teman, kommer det att
finnas fasta avdelningar som
t ex reportage, bevakning av
det politiska livet, ledare,
meddelanden, efterannonser
med rubriker, debattartiklar,
insändare etc.
Tidningens ekonomiska ryggrad utgörs ändå
av dess annonsörer. Vi får
tacka dessa för detta första
nummer. Gynnar vi dessa
genom att handla lokalt, då
kanske också tidningen kan
leva vidare.
För att en tidning ska
berika vårt kulturliv, behöver den även näring från
många andra av oss i Söderköping. Kanske man kan
våga påstå, att tidningen blir
vad vi tillsammans gör den
till.
Med dessa korta ord
ber jag att få överlämna detta
första nummer till offentligheten.
Högaktningsfullt
Vidar Jansson

Vad ekonomer vill
åstadkomma med en räntehöjning får alltså motsatt
resultat. Vi får en påspädning av inflationen istället
för en inflationsdämpande
effekt och/eller en ökad arbetslöshet, vilken åsamkar
samhället stora kostnader.
Förutom ökade kostnader för konsumenten när
denne skall betala för dagliga varor och tjänster, tillkommer ökade kostnader för
lån - t ex bostadslån, oavsett
man bor i lägenhet eller
villa. För att klara dessa
ökade kostnader kommer
krav på löneökningar. Tar
man hänsyn till både
konsument och producentledet, förefaller räntehöjningar som medel för att
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motverka inflation som ren
nonsens. Höjningen startar
eller förstärker inflationen.
Det är ytterst anmärkningsvärt, att nationalekonomer och andra ekonomiska
rådgivare tillåts så totalt
dominera dagens samhälle.
Och märk: vår tids
ekonomistuderande vid universitet och högskolor undervisas fortfarande i ekonomiska teorier som gång på
gång visat sig otillräckliga i
verkligheten. Morgondagen
kräver helt andra lösningar.
Ändå utbildas morgondagens ekonomer i teorier som
skapar fler problem än de
löser.
Är det inte ganska
självklart att det är något
allvarligt fel, då våra ekonomiska teorier leder till att
räntan höjs om fler människor får riktiga jobb. När arbetslösheten minskar, går
räntorna upp och börsen ner.
När arbetslösheten stiger,
jublar börsen. En egendomlig värld vi lever i. Egentligen finns det ingen motsättning alls mellan god ekonomi för den enskilde och
god ekonomi för företag och
vårt samhälle.
Vad som händer vid
en räntehöjning är i realiteten att inflationen ökar. Ekonomer kan emellertid alltid
peka på att de hade rätt. Det
finns ingen parallell
utveckling - dvs en jämsides
utveckling, utan räntehöjning, att jämföra med. - Och
ekonomer kan alltid påstå:
”Vad var det vi sa´. Vi
varnade för inflation. Och
den kom.” - En inflation de
emellertid själva skapat!
Konsumentverk ska
värna om och arbeta för konsumenternas intressen. Vad
gör dess företrädare? Varför
ingriper de inte för att balansera debatten? Och vad gör
de stora fackföreningarna
förutom värnar om sina
särintressen?
Och varför är media
bara intresserat av vad
kapitalägarna säger? Kanske
svaret på den sista frågan är,
att vad de yrkesverksamma
tycker, är ointressant. De
som har pengar styr helt
över alla andra. Vad vi i
Sverige mer än väl nu
behöver är helt nya samhällskonrakt. Vi måste få en
förståelse för att samarbete
är den enda vägen. Ett samarbete på lika villkor!
Sverige har dessvärre
blivit en tummelplats för
särintressen. Och då är det
inte konstigt, att det går som
det går. Efter Världskriget
delade vi förstaplats med
Schweiz i levnadsstandard.
Sedan dess har vi värnat om
särintressen så att vi nu bara
har Portugal och Grekland
efter oss i välfärdslistan. I
val efter val, har vi givit så-

dana människor förtroende,
som undvikit helhetens
bästa. Balans, förståelse,
hänsyn och solidaritet är i
dag begrepp som inflytelserika visserligen säger sig
värna om, men som de i realiteten struntar i.
Och våra politiker litar helt till dem de utsett som
sina rådgivare. Rådgivare,
som själva tjänar på rådande
tillstånd. Så gott som
undantagslöst, är alla de som
framträder i media med
synpunkter på vår ekonomi,
företrädande kapitalägarnas
och
spekulanternas
intressen. Och nu vill dessa
alltså åstadkomma räntehöjningar. För vems skull?
För folkets? För de som sliter ihop till vår nationalinkomst?
Knappast! Egenintresset styr nu. I förhoppningen att åstadkomma
räntehöjningar, piskas det
fram ett ”behov” av sådana
höjningar. Och går den bluffen igenom, beträder vi ytterligare ett sorgligt kapitel
i Sveriges historia. För vem
utom långivarna vinner på
en räntehöjning? Ingen! Alla
konsumenter är förlorare.
Och det värsta av allt - i
realiteten finns inget underlag för räntehöjningar alls.
Vi har nu ändå upplevt inledningen till högre
ränteläge. Försvarare av
räntehöjningen anger bl a
höjt pris på olja som inflationsdrivande och skäl för
höjningen. Det nu höjda
”priset på kapital” dvs räntekostnaden drabbar emellertid urskiljningslöst alla
människor. I ännu högre
grad inflationsdrivande än
höjt oljepris.
Räntekostnader ingår
i allt vi betalar. För tjänster,
varor, banklån. Att denna
kostnadsökning
är
inflationsdrivande, blundar
ekonomer för. Om något
ställer krav på högre priser
och på högre löner, så är det
just räntehöjningar. En hög
räntenivå måste kompenseras! I alla led dessutom. Häri
ligger det inflationsdrivande.
De senaste 5 - 6 årens
räntesänkningar visar tydligt, att låg ränta är förutsättningen för låg inflation.
Aldrig under efterkrigstiden
har vi haft så låga räntor som
nu - och så låg inflation.
En låg räntenivå är
förutsättningen för en sund
ekonomi. Låg räntenivå ger
inte med automatik vare sig
inflation eller ökad arbetslöshet. Det är bara påhitt.

Lokal tidning efterlängtad
Kommunalrådet Barbro Tjernström om lilla tidningen
Äntligen en lokal tidning som verkar få intressant
och varierat innehåll. Precis vad vi behöver i kommunen.
Det blir intressant,
med en tidning utan partipolitisk koppling. Här kan vi
då alla, oavsett politisk
ställningstagande, komma
till tals. Det skapar möjligheter till öppna debatter och
kan förstärka den ”Vikänsla” som är så nödvändig för vår lokala utveckling. Vad jag förstått av utgivaren, blir det en hel del

olika ämnen som kommer
att tas upp - det mesta av vad
som händer och som berör
oss i kommunen.
Det är också bra att
den är gratis och, via posten
distribueras till alla hushåll.
På så vis kan vi alla ta del
av innehållet.
En tidning av det här
slaget har svårt att klara sig
utan bidrag från oss i kommunen. Jag tänker då på bidrag i form av insändare,
artiklar, tips om nyheter och
reportage m m. Det kan gälla
små vardagliga ”solskens-

Vår
Vår
Vår
Skönbergagatan 7

Skönbergag. 11
historier” eller saker av stort
gemensamt intresse; allt som
vi känner igen som ”vårt” i
Söderköpings kommun. Ju
fler som medverkar, ju större
är förutsättningen för att vi
ska lyckas behålla vår lokala
tidning.
Att tidningen uteslutande skall drivas av annonsintäkter, gör det hela än mer
spännande. Och blir tidningen i fortsättningen om-

Tel 144 45
tyckt till sin form och sitt
innehåll, bör den också bli
omtyckt som annonsmedia
och därmed säkra tidningens
fortsätta utgivningen.
Jag önskar att ansträngningarna med att ge ut
denna lokala tidning verkligen krönes med framgång.
En lokal tidning behövs!
Barbro Tjernström

Fix Tobak

Kaffe
Thé
Hälsokost
Ekologiska livsmedel
Djupfrysta vegitariska rätter
Kravgrönsaker
Glass ( Tofuline och Tofutti )

0121-12676

0121-10052

Konditori vid Hagatorget
sedan 1895
VardagarVardag 9 - 18
Lördag 8.30 - 14

Hyr 3 filmer, 3 dagar, 45 kr. 2
chipspåsar (200 gr), 30 kr. 1 filmnyhet, 1 1/2 l läsk + 200 grams
chipspåse, 60 kr.

Bomullskostym
svart samt beige
795:-

Polin Rock
ljusbeige
995:-

Blazer i bomull
beige grå
895:-

Lisa Videobutik

Nationaldag

Tårtor
Bakelser
Kaffebröd
Matbröd
Fruktbröd
Smörgåsar
Smörgåstårtor
Kaffe
Thé
Cappucino

i Söderköping
Föreningen Norden och
Söderköpings kommun
kommer även i år att arrangera nationaldagsfirande. I år kommer det
att bli lite extra festligt eftersom vi gästas av representanter från våra nordiska vänorter.
Från Kangasniemi i Finland,
Tommerup i Danmark och
Tysvaer i Norge kommer ett
antal personer att besöka
Söderköping den 4 – 7 juni.
Bland besökarna finns en

stor kör från Tommerup. De
kommer tillsammans med
vår egen kör Halsbandet att
uppträda på nationaldagen.
Nationaldagsfirandet börjar
kl.18.00 med att man till
musik avtågar från Rådhustorget Väl framme i Brunnsparken fortsätter det med
mera sång, musik och dansuppvisning.
Högtidstalet kommer i år att
hållas av kommunfullmäktiges ordförande, Bengt
Almkvist. Han kommer
också att ombesörja flaggutdelningen. I år kommer
det att delas ut 7 st flaggor,
2 st som Länskommittén har
skänkt och 5 st som

Söderköpings kommun har
bidragit med. Firandet kommer naturligtvis att avslutas
med ett leve för Sverige och
nationalsången. Arrangörerna hoppas att det ska bli
många som kommer med
och firar vår nationaldag,
inte minst med tanke på att
vi har besökare från Norge
och det är ju välbekant hur
de kan fira sin nationaldag
och vi ska väl visa att vi
också kan. Särskild inbjudan
har skickats ut till många
föreningar och organisationer, men givetvis är alla
hjärtligt välkomna att delta.
Inga-Lill Östlund

Mer blommor
för pengarna hos

Vi är 10 florister som utför
Brudbinderier - Kistdekorationer - Sorgbinderier
Fest- och scendekorationer m m

Rådhustorget 3, 0121-10204

Måndag - Fredag 9.30 - 18
Lördag 9.30 - 14
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Debatt

Shell Söderköping

”Låt hela kommunen leva”
Det går inte att sitta stilla och vänta på att på att kommunen eller andra
myndigheter ska ta initiativet till sysselsättning och utveckling, säger Dag
Södling och pekar på en rad utvecklingsmöjligheter.

0121-10212
I vår kommun, precis
som i landet i övrigt, finns
en motsättning mellan stad
och landsbygd. Att Söderköping bara är en tätort som
hundratals andra, tycks
många av våra lokala politiker ha svårt att inse. Det är
stadens behov och intressen
som dominerar. Kommunpolitikerna är fokuserade på
sin lilla stad, som om den
vore i paritet med de stora
grannarna Norrköping och
Linköping. På den här litet
uppblåsta självbelåtenheten
kunde man se med löje, om
resten av kommunen inte
blev eftersatt.
Halva folkmängden i
kommunen finns i landsbygden. Trots att detta är ett
välbekant förhållande, betyder det föga när det gäller
kommunala satsningar. Att
den kommunala servicen är
lägre utanför tätorten, får vi
oftast ta med jämnmod. Men
bristen på politisk vilja att
satsa på landsbygden är
störande.
Det går inte att sitta

stilla och vänta på att kommunen eller andra myndigheter ska ta initiativ till sysselsättning och utveckling.
Denna insikt predikas idag
överallt i landet. Vi har all
anledning att begrunda den.
Svag förnyelsekraft
i näringslivet och ensidig
näringsverksamhet i kommunen, är slutsatser som
företagskonsulten Thorbjörn Hammerth gjorde i
den analys som kommunen
beställde, men sedan bara
lade på hyllan.
Ni sitter på en guldgruva - var riksdagsmannen
Lena Eks spontana kommentar vid Vuxenskolans
seminarium
kring
landsbygdsutveckling i
kommunen. Ta tag i era
möjligheter och sätt igång
och jobba, var hennes uppmaning. Det är råd från en
insiktsfull politiker med
eget engagemang i utvecklingsarbete.
Men vad ska vi satsa
på? Några av mina tankar
ser ut så här:

Det behövs mera av
samverkan och samarbete.
Den starkaste utvecklingsfaktorn i Gnosjö och andra
framgångsrika orter är samarbete och nätverk. Där ligger vi mycket långt efter, kanske särskilt på landsbygden
med avstånd och gammal
konkurrensrädsla som hinder.
En grupp landsbygdsentusiaster har som mål att
bilda ett bygderåd med folk
från våra kommundelar. Barbro Tjernström har sagt sig
vara mycket intresserad av
initiativet och den dialog och
samarbete, som det skulle
kunna utmynna i. Vi får se,
om det är mer än fagra ord.
Lokal produktion bör
utvecklas för att skapa sysselsättning och lönsamhet och
även för att minska den
ekonomiska obalansen mellan tätorten och landsbygden.
Det är marknad för lokalt
producerad mat. Service- och
kunskapsföretag är starkt
underrepresenterade i kommunen. I dag finns inga skäl
varför sådana satsningar inte

Kalendarium
MAJ
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Alexander Gustafsson och
Clas Schlichting ställer ut sina
expressiva målningar på Stinsen.

10

18.00

Stadsvandring för nyinflyttade
Samling vid Rådhuset, Rådhus
torget
arr: Information och Kultur

10

18.30

Industrilandskapet- guidad tur i
Norrköpings unika område vid
Motala ström.
Samling för samåkning med bilar
vid busstationen 18.30 Turen
startar vid Stadsmuseet kl 19.00
arr: S:t Ragnhilds Gille

12

14.00

Café Blå Porten
PRO-sånggruppen
arr: PRO, SPF, RPG

13

18-21 Sofies Gård - underhållning med
Kjell Jonasson kostnad 50:- anmäl
senast 9.5

skall göras i landsbygdsdelen.
Turismen anses vara
vår
viktigaste
framtidsbranch. Där ligger
vi på efterkälken i både länet och kommunen, trots att
vi har alla förutsättningar tätt
inpå oss. Det är brist på
övernattningsmöjligheter,
rum, stugor, bed &
breakfast, bo på lantgård,
kaféer och lantliga krogar,
kiosker och gårdsbutiker.
Upplevelser och kultur är lönsamma produkter i
skogsbygderna i södra Östergötland. Vi har minst lika
goda förutsättningar att
lyckas i vår kommun.
Vi hoppas få med fler
som vill jobba för utveckling
på landsbygden. Hör av dig
till Bengt Hassel tel 40106
el Dag Södling 51427.

Dag Södling

kulturgruppen
19

14.00

20

11-15

24

18.30 Stegeborgs slottsruin - Britt
Danielsson guidar
Samling för samåkning med bilar
från busstationen kl 18.30
Start Stegeborg ca 19.00, entre 20:arr: S:t Ragnhilds Gille

26

14.00

29.5 - 11.6

Café Blå Porten
S:t Ragnhilds- och Vijkakören
arr: PRO, SPF, RPG
STADENS DAG, öppet hus i mu
seum, kyrkor och gallerier,
guidade stadsvandringar, musik m
m. Se vdare info i press och affi
scher på anslagstavlor.
arr: Information och Kultur,
Stadsmiljörådet

Café Blå Porten
Den blomstertid nu kommer med
Lars Östling
arr: PRO, SPF, RPG
Söderköpings Fritidsmålare
ställer ut på Stinsen

Tryckhuset
18

8.30

På fantasins Vingar
berättarfestival med och för
förskole- och lågstadiebarn i
Söderköping.
Om kring 100 barn deltar. Välkommen att strosa runt i
Drothemkvarteren och kring kana
len och hör barnens berättelser!
arr: Information och Kultur, Barn4

se även www.soderkoping.se
med reservation för ev ändringar.

Ur vår historia
Kopior i olika
metaller på
smycken funna
vid arkeologiska
utgrävningar i
Söderköping.
Dessa är från
tidig medeltid.

I Kvinnors Spår
En vandring i ord och bild som berättar om kvinnor, som på ett eller annat sätt har verkat i Söderköping under de gångna 1000 åren.

Storgatan 5
Sommaren 1999
gjorde Information och Kultur i Söderköping ett projekt
med en ”stadsutställning”
som speglade 1900-talets
småstadshandel. Projektet,
som blev uppmärksammat
och uppskattat av både
söderköpingsbor och tillresande, ingick i det länsövergripande projektet ”Ett
1900-tal”.
Till i sommar kommer en ny utställning ” I
Kvinnors Spår ” att arbetas
fram.
Sommarens utställning bygger på millennietalet ”Kvinnor i Söderköping under de senaste
1000 åren”, som hölls på
Rådhustorget på nyårsdagen. Ett antal av de då
presenterade kvinnorna
kommer att placeras ut som
silhuetter på olika platser i
centrala Söderköping.
En del kvinnor finns
redan i stadsbilden, som t.ex.
Katarina Sunesdotter och S:t
Ragnhild och kvar sedan
förra årets utställning är
Alma Gås och tvätterskorna
vid ån.
De nya silhuetterna
är skapelser av konstnären
Anders Nyhlén, som också
arbetade med förra årets utställning. Hans sätt att göra
silhuetterna är lite speciellt.
Utgångspunkten är fotografier som uppförstoras, överförs till en form och sedan
gjuts i cement. Efter det bearbetas silhuetten med en
teknik som heter scrafitto.
Det innebär att man lägger
två eller flera putslager i
olika färger på varandra.
Sedan skrapar man fram det
underliggande skiktet, vilket
då bildar mönster, i detta fall
i svart och vitt. Genom att
formen på den gjutna bilden
är silhuettens får betraktaren
på samma gång se en
mångdimensionell skulptur
och en tvåsidig platt figur.
Det innebär också att
silhuetten är synlig, eller
nästan helt osynlig, bero-

ende på var åskådaren befinner sig, ett par steg fram eller
tillbaka kan helt plötsligt uppenbara hela bildgrupper.
Silhuetterna i sig
själva är alltså spännande
konstobjekt, som man kan
gå runt och titta på, men utställningen är också tänkt att
spegla en del av stadens
1000-åriga historia. En rik
och intressant historia, som
i och för sig är väl dokumenterad, men tyvärr inte så
uppenbar för de som rör sig
i staden idag. Silhuetterna
kommer att kompletteras
med små skyltar som berättar om kvinnan i fråga och
dessutom kommer det att
ges ut en folder i vilken det
berättas lite mera om de här
kvinnornas liv och leverne.
I foldern kommer det också
finnas en karta som talar om
var de olika figurerna är placerade. Att välja ut kvinnor
bland alla de som har verkat
här har inte varit lätt. Tanken
har varit att få med någon
eller några från varje
århundrade. De allra flesta
är kvinnor vars historia är
väl dokumenterad, men en
del vet vi mindre om. Ja, så
lite att vi inte ens vet namnet på dem. En sådan är den
lilla flickan man fann i en
grav från 1100-talet vid
Drothems kyrka i samband
med att man gjorde en utgrävning där i slutet av
1970-talet. Jag har förbehållit mig rätten att kalla
henne för Kristna, eftersom
vi vet att hon var kristen. För
runt sin hals bar hon ett
mycket vackert guldförgyllt
silverkrucifix i en kedja. Det
smycket
gör
idag
guldsmeden Stig Wallman
kopior av och han har också
välvilligt bidragit med ett
smycke till utställningen.
Naturligtvis kommer ett par
drottningar att presenteras,
dels Katarina Sunesdotter
som redan sitter som staty
utanför Östgöta Enskilda
Bank på Hagatorget och dels
drottning Helvig som krön-

tes till drottning här i Söderköping 1281. Kröningen
ägde troligen rum i S:t
Laurentii kyrka och inne i
den kyrkan finns det en annan förtjusande liten kvinnogestalt, Katarina av
Alexandria. Hon är bl.a. bibliotekens beskyddarinna.
Den skulpturen är gjord av
den kände bildhuggaren
Bernt Notke på 1400-talet.
Andra kvinnor som kommer
att finnas med på utställningen är en borgarfru klädd
i
söderköpingskjorteln, Sveriges äldsta funna klädesplagg-, Den Heliga Birgitta,
Sigrid Brahe, S:t Ragnhild,
Göta, Predikare-Lena och
Emelie Rehnberg. Den sistnämnda en fantastisk kvinna
som föddes 1841 i Drothems
församling och dog 1920 på
Viggeby gård. En kvinna
som födde 15 barn och som
var gift med den vida
berömde
vinoch
sprithandlaren Erik Rehnberg (honom kan ni läsa
mera om på annan plats i
tidningen).
Utställningen ”I
Kvinnors Spår” beräknas
vara klar i slutet av juni och
planeras att visas första
gången lördagen den 1 juli i
samband med evenemanget
Musik och dans på gator och
torg, som går av stapeln för
tredje året och som de
tidigare åren har lockat
mycket folk.
Utställningen har
möjligtgjorts tack vare ekonomiskt bistånd från bl.a.
Landstinget, Söderköpings
Turism Ideell Förening,
Vandrarhemmet Mangelgården och Svenska Kyrkan.

0121-15533

Ett av Anders Nyhléns många uppskattade
konstverk förra sommaren. Det blir många
nya i år.

Tellotryck
Inga-Lill Östlund

Många tidningar förr
I boken ”Söderköping” kan man läsa följande fotnot:
Söderköping ägde en
egen tidningspress under
sammanlagt
96
år.
Söderköpings Tidning kom
att äga bestånd 1852 till
1859, efterträddes av
Söderköpings Allehanda,
som levde i två år men dukade under för nykomlingen
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Söderköpings Nya Tidning,
som från 1862 utgavs av
bokbindaren Anders Söderström. 1879 hade tryckeri
och förlagsrätt övertagits av
”konstförvaltaren” Gustaf
Thorén, som 1879 startade
Söderköpings-Posten. Det
blev den lokaltidning som
skulle leva längst. När den
1948 lades ned, så betecknade detta också slutet för

stadens egen tidningspress.
Under åren 1895-1931 hade
Posten konkurrens om den
lokala läsekretsen i
Söderköpings Tidning. Under en del av perioden distribuerades i denna lilla stad
inte mindre än två lokaltidningar och fyra provinstidningar, tre utgivna i Norrköping, en i Linköping.

Södeköping
runt
Under den här rubriken hoppas vi kunna föra in småhändelser från vår kommun. Gärna små solskenshistorier.
Vi vill även passa på att uttrycka vårt önskemål om kontakt med personer i alla delar av kommunen som har
intresse av att förmedla om händeser, tipsa, berätta eller
kanske till och med skriva om intressanta ämnen.
Ska den här tidningen bli ett omtyckt lokalt media, är en
lokal förankring i hela området nödvändig.
Vikten av allmänhetens synpunkter på innehåll och utseende kan heller inte nog poängteras.
Tidningen blir vad vi i vår kommun gör den till.
Det är annonsintäkter som helt finansierar utgivningen.
Att gynna dessa lokala företag och assosiationer genom
att handla lokalt kan stimulera till fortsatt ekonomiskt
stöd för tidningen.
En tidning som denna behöver stå fri från partipolitiska
och andra bindningar. Tidningen är därför politiskt och
religiöst oberoende.
På återseende!

Nytt! Nytt1 Nytt! Nytt! Nytt! Nytt!
Vad många söker, har just kommit in i vår butik.
Strumpan för ömtåliga fötter - Diabetesox är en specialstrumpa utvecklad för ömtåliga fötter. Strumpan sitter
uppe utan tryck. Inga sömmar eller veck som orsakar
skavsår. Finns i två modeller: tunn sula och frottésula.

Din foderleverantör i Söderköping
Vi har även:
Gräsfrö

Medisox

Gödning
Kalk
+mycket mer

Vårhandla - Fabriksförsäljning!

Återförsäljare för

Många sköna strumpor
för hela familjen!
Klipp ut annonsen så får
du 10 % rabatt!

Välkomna !
Våra öppettider är mån-fre 8.00-17.00
Telefon 0121-10025
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Kultur

Om böcker
Carinas bokrecensioner

Komplet evenemangskalender finns på nätet:
www.soderkoping.se och i
form av folder från mitten av
maj. Trevlig sommar med
tid för många kulturupplevelser tillönskas alla
söderköpingsbor och tillresande!

skriv insändare

Frank McCourt
Lyckans land

skriv artiklar

Hans första bok
”Ängeln på sjunde trappsteget” - blev en succe.
Där skildrade Frank
sin allt annat än ljusa uppväxt på Irland. Nu
kommer så äntligen den
efterlängtade efterföljaren!
Frank har hunnit bli
nitton år och lever nu i en
något ljusare tillvaro. Han
har styrt kosan mot Amerika, möjligheternas land
- för att där söka lyckan.
Med lika varm humor och
med stor självironi som i
den första boken berättar
han här vidare om sitt livs
upplevelser.Om hur han
som genom ett under
lyckades komma in vid
New York University - trots
att han saknade highschoolexamen.
Om sitt möte med
sin blivande hustru och
om deras tid tillsammans.
Om sitt arbete som lärare
och om dotterns födelse berättar Frank i sin nya
bok som går emot
strömmen en aning
genom att vara en uppföljare men ändå helt strålande! Missa inte denna
fantastiska och sanna historia om en man vars uppfinningsrikedom och begåvning ledde honom ur
fattigdomen!

föreslå reportage

Upplands Väsby en
gråkall februarikväll på 70talet. Riksteatern gästspelar
i Vilundaskolan. I en scen
klär den kvinnliga skådespelerskan av sig naken! En generad tystnad brer ut sig i salongen. Då - en förtjust
mansröst -”Åh en naken
kvinna, naken kvinna”.
Både publik och skådespelare har under de närmaste
minuterna därefter litet svårt
att koncentrera sig på pjäsen.
Ett kul minne från en
lustfylldkultur upplevelse.
Ytterligare ett teaterminne, en barnföreställning
på Bielken. Pjäsen handlar
om mod, att våga, trots att
man är liten och rädd. Publiken, som består av
4-5-åringar, följer koncentrerat handlingen och jublar
när föreställningen är
över och allt ordnat sig till
det bästa. Efter applåderna
stannar skådespelarna
kvar och pratar litet med
barnen. De delar också ut en
”magisk sten”, som barnen
kan ta till när dom möter
utmaningar. Då reser sig en
pojke ur publiken upp. Han
har helt glömt bort omgivningen, vänder sig överlycklig mot scenen och utbrister
- ”Tack, det är precis vad jag
behöver, för jag är ofta
rädd”. Vi är många som
lämnar den föreställningen
med både glädje och känslan av att något mycket
viktig hänt den där korta
stunden.
Barnen är förstås den
viktigaste målgruppen för
kulturkontoret. Man kan
vara absolut säker på att det
vi ger i form av kulturupplevelser, det får vi tillbaka i mångfald! Glada, inspirerade, kreativa och kunskapssökande barn blir just
de innovativa och skapande
vuxna som behövs i samhällsbygget.
Om barnen är den
viktigaste och största målgruppen så är de som arbetar med barnen, i förskolan
och skolan, våra viktigaste
kulturförmedlare. Tack alla
ni som kämpar för att kulturen skall få finnas kvar, trots
alla krympande anslag.
Faktiskt är det så att de flesta
barn får se åtminstone en
eller ett par teater-eller
musikföreställningar per år.
Just nu spänner vi bågen
ännu högre. I projektet ”På
fantasins vingar” får barnen
lära sig söderköpingsskrönor, mer eller mindre sanna.
Vad tror ni om det barn som

nattetid hörts gråta i Hornskahuset? Det barn som enligt sägen dödades och gömdes i bjälklagren. Kan det
vara sant? Tro´t eller ej. På
förskolans dag den 18 maj
kommer ett tiotal skolklasser att finnas runt om i stan
och berätta skrönor för sina
jämnåriga.
Skrönorna för tanken
vidare mot de tidsresor och
hål i rymden som vetenskapsmän nämner som
eventuellt möjliga någon
gång i framtiden. Visst, det
låter spännande. Men kanske också litet väl vådligt.
Det finns andra sätt. En
promenad Drothemskvarteren flyttar oss tillbaka till
medeltiden, eller till förrförra seklet. I centrala
Söderköping får trädgårdsodlaren inte sätta spaden
djupare än 40 cm i marken.
Den som vill längre ner får
göra det tillsammans med
en arkeolog- och nästan alltid hittar man saker i vår
mylla!
Under våren och
sommaren bjuder Söderköpings Guidegrupp på
”tidsresor” dvs historiska
vandringar i de gamla kvarteren och i Brunnsmiljö.
Theater Sythercopie framför
sitt ”mobila” skådespel om
Söderköping från forntid till
nutid. Något som inte bör
missas.
Under sommaren
händer också en massa annat i Söderköping som helst
inte heller bör missas. Några
datum:
Storåfestivalen den
11 juni.
Musik och Dans på
Gator och Torg den 1 juli.
Barn-kulturvecka
den 10-14 juli.
Konsert med Olle
Perssonoch Mats Jansson
den 12 juli.
Folklustspel på
Forsemanska Gården med
Teater Sythercopie de första
veckorna i juli.
Örtagårdens Dag
den 22 juli.
Korskullens Dag
den 13 augusti.

Karin Alvtegen
Saknad
Denna svenska
thrillerförfattarinna har redan funnit sin trogna läsarskara. Och det är med
spänning och stor förväntan man öppnar hennes
andra bok.
Man blir inte besviken!
Alvtegens
debutsucce ”Skuld” var
riktigt ruggig. Men den här
är om möjligt bättre skriven. En viss mognad har
tillkommit i hennes sätt att
skriva, och det är med
stor glädje jag här vill rekommendera ”Saknad”!
Den handlar om Sibylla Forsenström, en av
alla dessa bortglömda
uteliggare som ingen bryr
sig om eller vill veta av.
Inte ens samhället har
henne kvar i sina annars
så nogrannt förda register.
Men så händer det
som inte får hända, och all
uppmärksamhet läggs på
Sibylla. En sen natt råkar
hon befinna sig på fel
plats vid fel tillfälle. En

Tipsa om nyheter

Tankar från
Kulturkontoret.

Barbro Mellquist
kultursekreterare

där du lär dig mer!

Kläder för fest och för vardag till
mycket bra priser

LÄS OCH LÄR hos oss
Vi arrangerar kurser efter önskemål
- i allmänna studieämnen
- för fritiden
- för slutna sällskap
- kulturföreställningar
Välkommen med Din förfrågan
Skönbergagatan 16 tel 0121-10309
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man blir brutalt mördad,
och efter femton års
bortovaro från alla minnen, är hon plötsligt den
mest eftersökta personen
i hela vårt land. Sibylla vet
att hon kan klara sig på
egen hand och överleva
från dag till dag - men hon
har aldrig tidigare behövt
fly för sitt liv...

Janet Fitch
Vit Oleander
Det har sagts att
om man bara ska köpa sig
en bok denna vår, så ska
man köpa den här! En
stark historia om en mordotterrelation , är en bra
debut av denna amerikanska författarinna.
Astrid är bara tolv
år gammal då hennes
mor döms till livstids fängelse för mord. Bakgrunden till mordet är tragisk,
en kärlekshistoria där
svek leder till skoningslös
hämnd. Astrid börjar ett
nytt liv när modern blir
inlåst, och som fosterbarn
får hon flytta runt många
gånger - med varje nytt
hem följer nya regler och
krav. Men Astrid växer
också som människa, och
kan sakta men säkert bearbeta sin relation till sin
mor. Och frågan är väl
kanske om hon överhuvudtaget vill ha någon
sådan alls.
Oerhört gripande är
denna historia - berättad
med en nypa humor blandad med en helt osentimental stil. Det här är ett
namn på författarhimlen
som jag tror mycket på,
och kanske kan vi hoppas
på fler berättelser i framtiden - det vet jag att jag
inte kommer att vara ensam om att hoppas på!

Mitch Albom
Tisdagarna med
Morrie Mitch
är en av Amerikas bästa
sportkrönikörer - men
här har han lyckats med
något storartat utanför
sportens värld.
Under hans studietid fanns många professorer och lärare omkring
honom. Men det fanns en
speciell man - Morrie
Schwartz som var annorlunda och som kom att bli

hans mentor och gode
vän.
När skolan var slut
lovade Mitch förstås att
hålla kontakten, men det
vet vi ju alla hur det kan
vara. Lätt att lova, svårare
att hålla...
Tjugo år går och
Mitch har lagt all sin möda
på sitt arbete. Av en händelse får han en kväll se
en intervju med den
gamle professorn på tv.
Morrie har drabbats
av en nervsjukdom, och
den förlamar sakta men
säkert hans kropp.
Då beslutar sig
Mitch för att resa till professor Morrie och återuppta bekantskapen.Och
precis som under skoltiden, besöker han honom
varje tisdag - då de samtalar om känslor,om kärlekens vägar, om saknad
och om döden.
Detta ska komma
att bli professor Morries
sista föreläsning, och han
har fortfarande mycket att
lära oss...

Vänliga hälsningar

Carina Löfving Lundin
Söderköpings Bokhandel

Carina kommer vi ofta att
träffa i den här tidningen.
Hon kommer fortsättningsvis att bidra med recensioner av intressanta nyutkomna böcker. Materialet
kommer att presenteras på
kultursidan.
Carina är allmänt uppskattad och kunnig. Till glädje
för oss alla kommer hon att
medverka i lilla tidningen.
Välkommen Carina!

Närnytt
Gymnasieelever ska
fritt kunna välja linje
och gymnasieskola
inom Östsams område.
”G 14-gruppen” (13 kommuner och
landstinget) i Östsam har lagt förslag till långtgående samarbete
mellan kommunernas gymnasieprogram.
Om elevantalet på en
ort är så litet att
eleverna inte kan bilda
en egen grupp är samordning av program i
flera kommuner att föredra framför samläsning med andra program i den egna kommunen.
Styrelsen för Östsam
har den 7/4 beslutat att
rekommendera kom-

munerna att anta förslaget. Det går i korthet ut
på att elever inom Östsams område fritt skall
kunna välja vilken linje
och gymnasieskola de
önskar oavsett var den
finns inom området. En
utredning funderar på
hur man skall kunna ge
eleverna ”kostnadsneutrala” resor.

Målet för samverkan mellan kommunerna är

-

-

-

-

-

att elevernas önskemål ska få stor genomslagskraft
att erbjuda ungdomar i länet önskad gymnasieutbildning av hög kvalitet inom rimligt avstånd och till en acceptabel kostnad för hemkommunen
att samhällets behov av kompetens vägs in
vid beslut om dimensionering och inriktning
av gymnasieutbildning både lokalt och
regionalt
att skapa en gemensam vision, gemensamma
mål och strategier för gymnasieskolans utveckling i länet
att öka möjligheterna för alla kommuner i länet att påverka utbudet av gymnasieutbildning, dess dimensionering, förläggning, kostnad och kvalitet
att öka antalet elever som söker sig till högskoleutbildning

Centra för
landsbygdsutveckling?
Motion från vår kommun har lämnats
till Östsam om att undersöka möjligheterna att etablera ett landsbygdsutvecklingscentra för att stödja landsbygds- och skärgårdsutveckling i länet.

Kort om
Östsam

Och just detta är det
svåra för partipolitiker.
Byalag och lokala styrelser måste hållas fria
från partipolitik. Till
dessa ”lag” gäller personval - direktval. Där
dominerar sakfrågor.
På flera håll i landet har
kommuner och byalag
skrivit avtal, som innebär förändringar i såväl
politiska organisationen
som
i

förvaltningen.
Medvetet går alltså ytterst framsynta kommuner in för att avhända sig makt och ansvar till en lägre nivå.
Detta är en en planerad
förskjutning av just
makt och ansvar från
kommunal till lokal
nivå - helt i linje med
subsidiaritetsprincipen
inom EU.
Mera på sid 14

Lokal
demokrati?
Utveckling av lokal demokrati är något som
vårt kommunalråd Barbro Tjernström gärna
vill se växa fram. Grupper är tänkta för ”samverkan och lokal utveckling”. De ska alltså
inte få något direkt inflytande. Bara vara ett
slags remissinstans i
frågor av lokal karaktär.
Frågan är nu om en sådan snäv tolkning av
begreppet lokal demokrati kan uppmuntra till
engagemang.
Skall lokal demokrati
inte bara förbli ett uttryck, så måste det fyllas med praktiskt innehåll. Och det är just här
som vi får se vad partipolitiker egentligen
menar när de säger sig
vilja arbeta för lokal
demokrati.
Ska de nya idéerna
kunna ta form så innebär det att politiker
måste lämna ifrån sig
makt och inflytande
över delar av förvaltningen. Byalag och lokala styrelser med befogenhet måste till.

Östsam är en ideell förening. Medlemmar är kommunerna i
länet. Gemenskapen
kan innefatta även andra kommuner än länets.
Uppgiften är att
tillvarata gemensamma regionala
utvecklingsfrågor.
Östsam
har
stämma och styrelse
samt fyra utskott:

1. Internationella
uskottet
2. Marknadsföringoch turism
3.Utbildning och
kompetensutveckling
4. IT-utskottet
I östsams styrelse
sitter vårt kommunalråd Barbro Tjernström.Hon och övriga
styrelsemedlemmar är
politiskt valda.
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www.glitter.se

Bjelken, en annorlunda lokal
lämplig för kurser, föreläsningar och andra arrangemang.
För bokning ring 0121-21260

På gång

Ny ägare
rustar kulturhuset

Söderköpingbo köpte nyligen fastigheten. Den är
redan under upprustning. Huvudbyggnaden skall
renoveras och ägaren vill ställa huset i kultur- och
föreningslivets tjänst. I gårdsbyggnaden upp mot
kanalen ska öppnas en caférörelse till sommaren.

Det verkar alltså som om fastigheten kan komma allmänheten till glädje. Efter försiktig ut- och invändig renovering
kommer ägaren att ställa lokalerna till uthyrning. Så det här
kanske ändå kan bli den kulturella träffpunkt i Söderköping,
som för ett år sedan plötsligt verkade så avlägsen.
Ett rejält initiativ och en härlig solskenshistoria....

Bygderåd bildas
Ett bygderåd skall bildas i vår kommun. Gruppen som arbetar med frågan ska träffas nästa gång i juni.
Den träffen är tänkt som uppstart på verksamheten. Det är ett 10-tal personer från olika områden i vår
kommun som träffats och arbetat fram ett förslag till hur det hela ska fungera.Det blir ett bygderåd som
skall representera olika byalag i kommunen, är det tänkt.Organisationen ligger utanför det partipolitiska livet. Sakfrågor skall dominera.

”Baslinjenät” i skärgården?
I maj blir det ett seminarium om
skärgårdsfrågor. Representanter från
skärgårdskommunerna med programmet Hållbar skärgård skall träffas för
att ta upp några av de viktigaste punkter på det 15-punktiga programmet.
Det blir troligen punkter som Kultur-

E 22 . . . . . . . . .
var god dröj!
Det finns två ärenden i vår kommun som verkligen engagerar. Det ena är skolans situation.
Det andra är den planerade E22-dragningen
Frågan som många ställer sig är om det verkligen
ska bli en förbifart som det var tänkt från början,
eller en sträckning som när den väl byggs om 10
- 20 år i praktiken blir en ny genomfart. Det stadsnära alternativet ”slickar” stadens nuvarande bebyggelse på västra sidan och innebär redan nu
tvärstopp för en naturlig utbyggnad västerut. Alternativet kan när det byggs, innebära att staden
delas av en motorväg med alla olägenheter det
för med sig. Vad har vi då vunnit?
Det stadsnära alternativet redovisas med en tunnel/akvedukt under kanalen. De yttre alternativa
dragningarna med långa och höga broar.
Skulle det vara omöjligt att genomföra ett yttre
alternativ med tunnel/akvedukt? Vilket förordas
av de flesta man talat med!

landskapets bevarande och inte minst
det intressanta förslaget om att utöka
baslinjenätet till att omfatta även sjötrafik i skärgården. - En utveckling av
infrastrukturen i skärgården med fasta
regelbundna turer.

Vägverket besökte nyligen kommunstyrelsen för
att informera om arbetet. Man redovisade de olika
alternativen med hjälp av ”databilder” (mycket
realistiska). Det är ingen tvekan om att stadens
omgivningar totalt skulle ändra karaktär om högbroar byggdes. Motorvägstrafik från dessa skulle
dessutom höras vida omkring.
Men kommunens folkvalda tar inte ställning ännu.
”Det saknas en del underlag.” Så Vägverket får
utreda vidare och beslut dröjer.
Det hör till saken, att om våra politiker åtminstonekunde enas om vad man inte vill ha, så skulle vägverket ta hänsyn till detta. - Vi går aldrig emot en
kommuns vilja, säger man på Vägverket. Men som
sagt, man väntar på ett ”remissunderlag”som kanske kommer i september. Tillsvidare ligger en
”död hand”över allt utvecklingsarbete och all
byggnation i de områden som kan komma att
beröras.
Vägverket lät tidigare meddela att det alternativ
de förordade skulle meddelas för ett år sedan.Nu
säger man att det blir i september.
E 22.......var god dröj!
9

Catering
från 15 personer

Skor
Väskor
Hattar
Kläder
Accessoarer
i annorlunda miljö

Skoldebatt forts fr sid 1
Efter ett flertal stora
manifestationer, uppvaktningar och skrivelser - allt
av oroliga skolföräldrar visar sig kommunens politiska majoritet fortfarande
kallsinnig till de krav föräldrarna framför. Nu senast den
11 april, vid nätverksträff
mellan representanter för
föräldraföreningarna och representanter från kommunen, kunde man konstatera
att det saknas politisk vilja
att ta till sig av föräldrarnas
oro.
Det finns två krav på
kommunen som man i sammanhanget hänvisar till. Det
ena, är det krav på balans i
kommunernas ekonomi som
uppställts för år 2000. Det
andra, är kravet på kommunerna att leva upp till
skollagens förpliktelser.
Kommunen är alltså skyldig
att följa båda dessa krav.
Från skollagen finns inga
undantag. Den skall följas.
Däremot så finns det en öppning i balanskravet. Kommunerna kan välja att avstå
från kravet nu, men måste
vara ”ifatt” om några år.
De här båda kraven
verkar helt uppenbart inte
kunna uppfyllas samtidigt i
vår kommun. På punkt efter
punkt kan man visa att vår

kommun inte uppfyller
skollagen. Ska kommunen
ha balans i sin ekonomi så
är resultatet att man bryter
mot skollagen.
Ett flertal andra kommuner har samma problemställning som vår kommun.
Men där har man valt att
ställa balanskravet på framtiden. I vår kommun kunde
den politiska majoriteten ha
gått på samma linje, vilket
hade kunnat innebära att
man räddat skolan från ständiga neddragningar. Men
våra ungdomars framtida
möjligheter låter man stå tillbaka för ett konstruerat och
omänskligt balanskrav.
”Vi ska satsa på Skola
Vård och Omsorg” lovade
alla de som ville få ett politiskt mandat. I dag vet vi, att
den politiska majoriteten i
Söderköping inte bryr sig
om att uppfylla sina löften.
I stället för att lyssna och
göra något positivt av
föräldrarnas uttryckliga vilja
att samarbeta med de
folkvalda i avsikt att söka
finna lösningar på skolsituationen, hänvisar t ex Björn
Dahlskog (ytterst ansvarig
för skolsituationen) till att
”det är val vart fjärde år”! Jag kan lova BUNs ordförande, att föräldrar känner
sig minst sagt kränkta av
sådana behandling. Har just

det varit avsikten, har man
lyckats väl. Annars är uttalandena obegripliga.....
Det finns en påtaglig,
allmän olust hos politisker
inför föräldrarnas ”inblandning” i politikersfären. Man
talar bl a om ”för mycket utomparlamentarisk debatt”
och om ”Vulgärdebatt”. Och
så tar man till den klassiska
men simpla metoden att
kasta skulden på de som
påtalar (avslöjar) missförhållandena. Genom att fokusera på att de är illojala mot
själva kommunen, vill man
ge dem skuldkänslor och
försöka styra bort ansvarsfrågan från de som har det
verkliga ansvaret för utvecklingen - politikerna.
När blev medborgarnas uppfattning om hur
kommunala angelägenheter
sköts underordnad de folkvaldas? Och vilka är egentligen de illojala - är det de
som påtalar missförhållanden, eller de som är ansvariga för dem?
Debatten i dag ger
tyvärr inga signaler om att
medborgare och styrande
går hand i hand. Siffror har
blivit viktigare än människor. Maktfullkomlighet viktigare än omsorg och omtanke. Och lyhördheten, ett
viktigt socialt instrument för
framgång i all mänsklig

kontakt, är undanträngd.
Partipolitiska mål går före
allt. - Det här kallades förr
för högmod. Man sa något
vidare också: ”Högmod går
före ....”
I den uppkomna situationen finns emellertid en
lite strimma av hopp. Vårt
kommunalråd
Barbro
Tjernström bejakade vid
stormöte på Ramunderskolan den 4/4 uppmaningen
föräldrarna framförde nämligen att kommunen
tillsammans
med
föräldraföreningarna snarast
tillsätter en lämpligt
sammansatt grupp, som
skall utarbeta en långsiktigt
och politiskt brett förankrad
plan för hur vi skall kunna
återställa tidigare års ambitionsnivå/kvalitet inom
BUNs verksamhetsområde.
Det är bara att hoppas på, att
detta kan vara den öppning
till samarbete som så
uppenbart är nödvändig.
Vi återkommer i tidningen om händelseutvecklingen.
VJ

Arbetsmarknad

Välkommen till

Hos oss hittar Du plagg som inte finns i
någon annan butik.
Vi syr på beställning efter Dina personliga mått och önskemål.
Vi utför ändringar, reparationer och andra
förekommande uppdrag inom sömnad.
Vi säljer garner av hög kvalité för stickning och virkning.

Öppet Måndag – torsdag 11 – 18
Lunch 13 – 14
Varmt välkomna önskar
Martina Eriksson & Lena Victor

Skönbergagatan 2 614 30 Söderköping
Tele 0121 – 102 50

Kom in och prata bil med oss!
Vi har alltid ett 40-tal nyare fräscha bilar i
lager samt ett antal billigare inbytesbilar.

- en bra bit av
Söderköping

Köper - Byter - Säljer begagnade bilari kan också
erbjuda förmånliga försäkrings- och finansieringsvillkor.
Öppet alla dagar
Vard 10 - 18 Lörd 10 - 15 Sönd 11 15
www.bilgross.com
Thomas Andersson

Vera Monda
tel 12115
Medtag denna annons så får du 10%
på valfri behandling
Öppet Månd, Torsd, Fred 10 - 18
Kvällsöppet Tisd, Onsd 10 - 20
Välkomna!

3 byxa i flera färger
4 endast 199:-

Färgex pressar priserna
PAKETPRIS
12 kg Äkta Falu rödfärg
4 L vit Linoljefärg

5 L Lacknafta
1 st Planfondpensel

Nu 500:-

Ordinarie pris 900:-

Vi har stor sortering av utplanteringsväxter. Välkomna!
Roland Larsson

Välkommen till

HELÉNS PRESENTER
Beställning av
Smörgåstårtor, smörgåsar, tårtor, kaffebröd,
landgångar, sallader, partybricka, exotisk
bricka, kalla tallrikar, festcartering m m

Bra spis till rätt pris
Välkomna
Anne-Lie 0121-15555

Fixpunkten, Ringvägen 44

Ta med annonsen och du
får 10:- rabatt på valfri dekorerad smidesljusstake.
Gäller endast denna vecka!
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Kaffebryggare Braun 229:Brödrost idéline 2 skivor 129:Glödlampor 40-60 w 10-pack 29:(Begränsad tid)

Vi har begagnade TV till sommarstugan mm. Mot uppvisande
av annonsen får du 3 mån extra
garanti, totalt 6 månader.

Oppositionsrådet
har ordet
Gerd Aronsson

Fastighetsförmedling
Bouppteckningar
Försäkringar

Det går bra för
Sverige!
Den socialdemokratiska regeringen har, efter ett
hårt arbete, fått ordning på
Sveriges ekonomi. Uppoffringar har gjorts av många
människor. Vi kan nu se ett
land som börjar att blomstra
igen. Flera människor har
fått arbete. Det flyter in mera
pengar till statskassan och
kommunerna. Äntligen kan
ytterligare medel tillföras
den hårt bantade kommunala verksamheten.
Det är tur för
Söderköpings borgliga majoritet att den socialdemokratiska regeringen
har lyckats med landets ekonomi så bra. Det
finns, nu, mera pengar att
tillföra den kommunala
verksamheten.
Årets kommunala
budget, har nyligen, skrivits
upp med 4.2 miljoner. Socialdemokraterna ville ge
två av dessa miljoner till
grundskolan
eftersom
besparingskravet på BUN
var ca 7 milj. Men moderaterna och övriga stödpartier
beslutade att endast en
miljon skulle gå till skolan
och övrigt läggas i
prisregleringsanslaget som
en reserv för kommande behov.
Den borgliga majoriteten, med moderaterna i
spetsen, har inte givit tillräckliga resurser till barnoch utbildingsförvaltningen. Det har minskat möjligheterna för personalen att ge
alla barn en bra utbildning,
bra fritidsverksamhet eller
god barnomsorg.
Den borgliga majoriteten blundar också för de
behov som finns inom socialförvaltningen, åldringsvården eller inom tekniska
förvaltningen till det eftersatta gatuunderhållet.
Den borgliga majoriteten sitter nu och hoppas på
att regeringen ska hjälpa
dem med ytterligare pengar
till den kommunala verksamheten. Men det kommer
nog inte att räcka för de uppdämda behov som finns
inom vård, omsorg och
skola.
Moderaterna väntar
på rätt tillfälle att sänka skatten och vill egentligen inte
utöka ramarna för nämnderna. Vi socialdemokrater
är inte rädda för att betala
skatt till sådant som vi
tycker är angeläget t.ex
barnomsorg, skola och vård.
Vi anser fortfarande att det
var dumt att sänka skatten,

Personligen, är jag
mycket intresserad av att vi
i Söderköping vidareutvecklar ungdomsarbetet.
Vuxna och ungdomar
måste tillsammans skapa ett
större förtroende och respekt
för varandra. Ungdomar bör
ges större inflytande och
ansvar över de kommunala
frågor som berör dem
närmast. Tillsammans måste
vi också hjälpa dem som har
behov av stöd på ett eller
annat sätt. Samverkansgruppen är ett exempel på
stödjande verksamhet för
ungdomar.

Johans Däckservice
Vardagar 0730-1700
lunch 12-13

Erik Dahlbergsgatan 46

med 45 öre 1997, när vi som
bäst behövde den.
Vi tror att Söderköpingsborna kommer att
trivas ännu bättre om vi kan
ge dem den service som de
önskar. Och där är bra skola,
barnomsorg och åldringsvård av största betydelse.

Fordon

Fastighets
marknaden

10586
Söker Du bostad, kontor eller butikslokal? Ring Roland på
Mandamus Fastigheter AB. Nu med
Bo Butik och kontor på Fixpunkten.

Där sortimentet är störst
kv
alitet och pris som bäst
kvalitet
köps d
et tydlig
en mest
det
tydligen
Här endast några prisexempel

Ringvägen 44
0121-15960

Audi 100 2,3 E 4 d 5 vl acc fh lm drag sov -92
1900 mil vinrödmet 69.800:-

Marknadens miljövänligaste värmepump
sparar upp till 80% av
energin

Audi A6 Avant 2,4 hgv 5 vl tipptronic+165 hk
acc -00 2000 mil guldmet 249.800:Chrysler Voyager aut 3.3 se ac fh drag lb-r -95
9.100 grönmet 124.500:Ford Cougar 24 v v6 aut 2d acc 2xairbag fh cd
mm mm -99 1600 mil silvermet 189.800:Ford Mondeo td hgv 5 vx ac/cd 2xelh mm -98
10500 mil röd 119.800:-

Den nybildade gruppen för ungdomssamverkan
är ett annat spännande exempel på att det finns intresse för att göra något som
kan förbättra ungdomars situation.

Mits Galant gls 4d 5vl glsi-pkt fh -98 3200 mil
röd 134.800:Opel Astra 1.6 gl hgv 5vl abs -95 7600 mil
blåmet 79.800:Volvo v70 glt hgv 5vl all utr -00 2000 mil
silvermet 229.800:-

Om vi kan skapa ett
samhälle där alla blir
”sedda”, känner sig viktiga
och delaktiga så tror jag att
människor kommer att få
mera självförtroende och
därmed större förutsättningar att skapa sig ett bra
liv. Det kanske är en dröm,
men jag tänker arbeta för att
den förverkligas.

Din lokala bilhandlare
Alltid ett 40-tal fräscha nyare beg bilar i lager till marknadens
bästa priser. Trygghet och garanti får du på köpet. Förmånliga
försäkrings- och finansieringsalternativ. Du kan även fynda
bland våra många billiga inbytesbilar. Besök oss på Fixpunkteneller gå in på vår hemsida www.bilgross.com.
Köper - Byter - Säljer begagnade bilar

Hälso- och
trygghetsplan

Öppet alla dagar
Vard 10 - 18 Lörd 10 - 15 Sönd 11 15
www.bilgross.com

Jag är en av ledamöterna i en grupp som har till
uppgift att ta fram en hälsooch trygghetsplan
för Söderköpings
kommun. Jag är också med
i en grupp, som tillsammans
med politiker och tjänstemän i Östergötlands kommuner och landsting, ska ta
fram ett folkhälsoprogram
för länet.
Det är ett spännande
och viktigt arbete.

Thomas Andersson

Allt förebyggande
arbete, vare sig det gäller
hälsa, skada, brott osv måste
kunna ses som lönsamt. Det
är ”lönsamt” att förebygga,
att personligt lidande
uppstår. Här kan vi
tillsammans göra mycket
mera än idag. Håller du med
mig? Vill du vara med i arbetet för ett tryggt och hälsosamt Söderköping? I så
fall är Du välkommen att
deltaga.

Peter Eldh

Peter Adsell

Vi köper in din begagnade bil

Gerd Aronsson
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En storföretagare i Söderköping
under senare delen av 1800-talet
och början av 1900-talet

ERIK REHNBERG
- en man som hade en mycket omfattande
vin- och sprithandel här i Söderköping.

av Märta Svensson
och Inga-Lill Östlund

Erik Rehnberg föddes i Skedevi socken den 18
maj 1841. Han var son till
en glasslipare, som var anställd vid Rejmyre glasbruk.
Rehnberg visade tidigt intresse för handeln
med spritdrycker och flyttade 1858 till Stockholm och
där gick han i lära för att
skaffa sig kunskap om olika
ädla drycker.
1859 flyttade han till
Söderköping och hade först
anställningar hos andra företagare här i staden, men redan 1861 etablerade han sin
egen firma och verksamheten kom i gång 1862. Han
hade servering på gården
med port nr.8 i Hospitalskvarteret. 1867 övertog han
källarmästare Granströms
rörelse vid Rådhustorget och
1870 bosatte sig Rehnberg
med familj på den gården
och det var här han utvecklade sin firma till en av de
största och förnämaste i
riket. Men det var inte bara
på Rådhustorget han bedrev
handel. Han hade en restaurangrörelse med biljard på
Skönbergagatan, Boréns
Schweizeri ett kafé med
spritservering och under
några år på 1870-talet drev
han Söderköpings Gästgiveri.
På 1880-talet öppnade han filialer i Gryt och
Valdemarsvik. Han öppnade
en läskedrycksfabrik 1896,
där tillverkades över 30000
liter läskedrycker per år, och
hade egna lagerlokaler både
vid Mem och i ett av
kanalmagasinen.
Att hans verksamhet
växte snabbt kan man förstå
av att han 1870 taxerade för
3000 kronor och redan 1876
för 10000 kronor. Vid sin
död 1905 taxerade han för
drygt 40000 kronor, en betydande inkomst på den
tiden. 1871 hade Rehnberg
rättighet att försälja 11500
kannor till minutförsäljning
och 15500 kannor till utskänkning. En kanna motsvarar 2,617 liter.
Det
var
hos
Magistraten i staden man
fick inropa dessa rättigheter

och i gengäld fick men betala en avgift till staden, en
form av skatt.
Erik Rehnberg var
även en stor arbetsgivare här
i staden. På 1880-talet sysselsatte han c:a 35 personer
samt ett antal säsongsarbetare och dessutom var flera
personer anställda i
hushållet.
Familjen Rehnberg
var en stor familj. 1862 gifte
sig Erik med Emelie, född
Persson, och de fick 15 barn.
Sorgligt nog uppnådde bara
9 av barnen vuxen ålder.
Erik Rehnberg var
hela tiden aktivt deltagande
i allt arbete som hörde samman med firman. Han gjorde
inköpsresor både i Sverige
och i utlandet. Han var med
och blandade recept till olika
sorters vin och sprit, ägnade
mycket tid åt sina salonger
där det inte bara serverades
mat och dryck utan också
mycket underhållning, som
t.ex. teater, maskerader,
soaréer, baler och musikunderhållning. Dessutom
hade han en konstnärlig ådra
som resulterade i att han utformade sitt eget firmamärke, en ren stående på ett
berg, firmans brevpapper
och konstfulla etiketter till
sina varor.
Rehnberg var också
under en kortare period politiskt aktiv i stadsfullmäktige, suppleant i Hälsovårdnämnden, väginspek-tör
samt satt med i några bolagsstyrelser.
Själva råspriten till
Rehnbergs produkter tillverkades inte här i Söderköping
utan köptes från annat håll.
Här renades och smaksattes
spriten på olika sätt och tappades på flaskor och
kuttingar. ”Gammalt östgöta
sädes” tappades på s.k.
rehnska buteljer och
”Rehnbergs sädesbrännvin”
tappades på de berömda
åttakantiga literflaskorna.
Det fanns en mängd
olika produkter i sortimentet. T.ex. Prima Falu, dubbel
pomerans, dubbel kummin,
vinrutebrännvin, dameb r ä n n v i n ,
Landtmannapartiets blandning och smultronbrännvin.
Det sistnämnda lär ha varit
en produkt som Rehnberg
var ensam om i Sverige. Det
var dock inte bara brännvin
som tillverkades utan även
en mängd olika sorters vin,

som gjordes av råvaror från
trakten. T.ex. blåbärsvin,
körsbärsvin, äpplevin och
det mycket populära
krusbärsvinet. 1899 tillverkades 5000 liter krusbärsvin.
Att det gick åt mycket frukt
och bär kan man förstå med

tanke på att endast äkta
råvaror användes på den
tiden.
En annan stor produkt i Rehnbergs sortiment
var punsch. 1892 tillverkade
han 12392 liter punsch.
Rehnberg ansåg att en av

hemligheterna med att
kunna tillverka god punsch
var att vattnet måste vara av
mycket god kvalité, så därför hämtades det från Bergskällan. Den mest berömda
punschen benämndes Bellmans-punsch, en sort som

Rehnberg fick flera utmärkelser för.
Mycket av den vin
och sprit som Rehnberg försålde tillverkade han inte
själv, utan han hade en stor
import från bl.a. Tyskland,
Frankrike och Italien.
Han exporterade
även en del av sina varor och
han bedrev handel med såväl Sydamerika som med
Kina och Japan.
Erik Rehnberg dog
1905. Enligt uppgift ska han
ha varit i full verksamhet
ända in till sin död. Enligt
boupptäckningen var behållningen i boet 330575 kronor.
Efter Rehnbergs död
kom svärsonen Ragnar
Swahn att överta ledningen
för firman. Han drev den
med framgång tills den köptes upp av Vin- och Spritcentralen den 3 oktober
1917 och sedan dess har vi
inte haft ( eller rättare sagt
fått ha) någon privat spritfabrikör i staden, som har
fått sälja sin produkter direkt
till allmänheten.
Gården där Erik
Rehnbergs firma låg revs på
1920-talet. På platsen har
idag Systembolaget sina lokaler.
På S:t Ragnhilds
Gilles museum kan man
idag se en liten samling som
minner
om
en
av
Söderköpings största näringsidkare genom tiderna.
Märta Svensson och
Inga-Lill Östlund

Hör gärna av er
med förslag till
hur
den här tidningen
kan bli bättre

....både till innehåll och
utseende.
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Tyst i Hamradalen
Här borde sjuda av liv nu..... en snart färdig campingplats med plats för ett 50-tal husvagnar, åtskilliga tältplatser, serviceanläggning och allt
kombinerat med ett rikt urval upplevelsepaket.
Här borde ungdomar engageras för att få utbildning och praktisk erfarenhet av miljöarbete. Här
borde uppförandet av en universitetsfilial för ett
30 tal studenter vara i full gång, liksom en liten
by för eleverna, i äldre svensk stil. Hit borde
människor söka sig för att njuta av en god kopp
kaffe med bröd i vacker miljö. Här borde man
höra barns förtjusta utrop inför nya upptäckter i
naturen. - Men här är tyst. Stilla.
Vandrarhemmet
står tomt. 6 moderna dubbelrum
förblir outhyrda.
Undervisningslokalena används
inte. Ingen sköter
området. Naturen
själv har liksom tagit över. Och det
som lever som rester av mänsklig aktivitet i området är
minnena.

Inga skolbarn blir
längre guidade
längs den naturhisoriska stigen.
De vackra spångarna, från vilka
barn blickade efter
spännande småkryp och fiskar,
står öde. Träden
blir inte beskärda.
Och örtagården får
sköta sig bäst den
kan.

SSK avvecklas
Det är alltid svårt att ligga före sin tid med utvecklingsidéer.
Inte sällan blir idéer kvar på skrivbordet. I fallet SSK fick
det ändå en praktisk tillämpning. Ett tag. I början drevs
arbetet idéellt. Men snart nog ansågs att man inte skulle
komma framåt utan att människor arbetade på heltid. Kommunen engagerade sig. Man lyckades med arbetsmarknadspolitiska åtgärder hålla ett flertal sysselsatta på heltid. Men
arbetsmarknadsåtgärder är korta och ständigt utsatta för förändringar. Hastiga svängningar i regelsystem och oklarheter
om framtiden för de sysselsatta var ständig källa till otrygghet i anställning och beslut kunde endast tas och påbörjas i
korta perioder.
Det fanns emellertid en oerhörd dynamik i konstruktionen,
som förenade utbildning, ett socialt engagemang, social ekonomi med ekologisk framförhållning och miljövård utöver
det vanliga. Kunskap fanns i övermått. Och allt arbete resulterade i att omvärlden snabbt fick blickarna på Söderköping och SSK. Föreningen blev av ett universitet för något år sedan utsedd till det ”goda exemplet” i Sverige. Allt
för sitt banbrytande arbete.
Kontakter etablerades med Linköpings Universitet, som
ville vidareutveckla samarbetet. Och representanter från
Universitetet tog plats i SSKs styrelse. Man ville lägga en
universitets-filial för miljövård på SSKs område.

En förutsättning var att kommunen var med på det hela.
Reaktioner från kommunen uteblev! Och det blev inget av
dessa intressanta planer.
Inte heller gick det att gå vidare med kommunalt samarbete
i övrigt. SSK behövde nu ställa om helt till kommersiell
verksamhet, bl a bygga Campingplatsen färdig för att få
intäkter. Försök gjordes, men ingen utomstående eller bank
ville satsa eller låna pengar till utveckling av SSKs idéer.
Eldsjälarna blev utbrända, sjukskrivna eller sökte sig nya
arbetsuppgifter. SSKs verksamhet avstannade. Och på årsstämma sågs ingen möjlighet att driva SSK vidare. SSK
begärde sig själv i likvidation. - Internationella samarbetspartners som t ex Tekniska Universitetet i Berlin, likväl som
många andra, beklagar att det inte finns tillräcklig framsynthet för att ge SSK en framtid. - Idén lever emellertid
vidare - fast nu på andra håll.
VJ
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Överstatlighet - Regioner - Lokal identitet
Samhället håller på att förändras i grunden
Nya gemenskaper söker sin identitet - sin legitimitet
Det är en kluven
samhällsutveckling,
som den observante
kan iakttaga idag. Å
ena sidan har vi de
krafter, som inte bara
vill centralstyra vårt
samhälle, utan också
lägga de avgörande
besluten i en alltmer
dominerande överstatlig union - EU. Å
andra sidan finner vi,
sedan ca 10 år och i
det tysta, ett växande
intresse för bygderörelser, för byalag,
för decentraliceringstanken, småskaligheten, för social ekonomi - egentligen
tankar, som EU i ord
förespråkar, men i
handling avvisar.
Människor
misstror politiker,
som säger och lovar
en sak, men där det
förväntade resultatet
av ett lämnat förtroende uteblir, eller
kanske till och med
går i helt oönskad
riktning. Låt mig ge
några exempel:
Exempel 1: När
kritik riktas mot EU
för korruption, för
svindleri med EUmedel, för att tysta
människor som berättar sanningen
bakom dessa upptäckter, för att lägga
sig i struntsaker, för
att stifta lagar som får
horribla konsekvenser, vid sådan kritik
blundar företrädare
för vad kritiken
egentligen gäller och
börjar istället tala om
fredstanken och att
de kritiska rösterna
inte vill fred i Europa. Detta är tyvärr
ett allt för vanligt sätt
av politiker att
försöka glida undan
ansvar och att lägga
locket på. Ingen
kritik tillåts, som kan
äventyra den födkrok
man lever gott av.

Politiker verkar för
de flesta människor
vilja leva sitt eget liv.
Ett liv som tappat
förankring hos flertalet.
Exempel 2: I
vårt land har samhällsutvecklingen
inneburit en ytterst
pressad ekonomisk
situation för den
ensilde. Ideligen
kommer åtstramningar, som det hos
många omöjligen
finns utrymme för.
Den nödvändiga politiska
fingerkänsligheten är ett
minne blott. Man
upplever, att politikerna inte tar denna
situation på allvar.
Detta förstärkes av
den misstänksamhet
som naturligtvis uppstår inför ett politiskt
system, där chefer
med förhållandevis
skyhöga löner, får
ofantliga fallskärmar
och avgångsvederlag, till och med när
de sparkas från sitt
uppdrag. När fick en
vanlig anställd något
som tillnärmelsevis
kan jämföras med det
som är kutym inom
närings- och förvaltningslivets toppar. Vilka har fått arbeta ihop dessa miljoner? Och vari
ligger den solidaritet,
som politiker säger
sig värna om, när de
själva beslutar att
höjda sina löner med
20 %, medan andra
får nöja sig med 2?
Människor känner
sig
övergivna.
Svikna.
Mot den här
bakgrunden, är det
inte så konstigt, att
det håller på att växa
fram en ny folkrörelse. Och det oavsett
vad politiker än
tycker om den. En
motrörelse till det,

som upplevs som
orättfärdigt. En rörelse, som är mycket
demokratisk. Men
som inte bär partipolitik prägel. En rörelse som vill uträtta
det, som det politiska
systemet inte förmår
uträtta. Där småskalighet råder. Där
människor, som berörs av besluten
också beslutar i sådana frågor. Där sakfrågor inte blockeras
av kortsynt politiskt
tänkande. Där enkelt
uttryckt plats-ideologi ersatt gammal
parti-ideologi.
Aktiviteterna
skapar ett positivt
klimat. En Vi-känsla.
Man slår vakt om
bygdens möjligheter.
Hoten mot bygdens
utveckling vänds i
engagemang för förändring i positiv riktning. Sakfrågor är
dominerande. Demokratin fördjupas, som
också är en oundviklig förutsättning för
en god ekonomisk
utveckling. Via stöd
hos de äldre folkrörelserna, växer denna
nya rörelse fram.
Den här utvecklingen är sund. Det
osunda kan emellertid ganska snart uppenbara sig om inte
dessa byalag, hembygdsrörelser och
föreningar är tillräckligt observanta på
otillbörlig inblandning. Det är ju inte
helt obekant, att så
fort något verkar ha
bärkraft, andra krafter, för egen vinning,
försöker ta över. Eftersom dessa krafter
ofta har näst intill
obegränsade resurser, kan ett litet felsteg få förödande
konsekvenser.
I två riktningar
pågår nu samhällsut-

vecklingen:
Den ena riktning går hand i hand
med vad många
politiker och framför
allt vad ”marknaden”
önskar. Här går
vägen mot centralisering av makt och i
förlängningen den
tidpunkt då politiker
helt tappar kontrollen
inför marknadens beslut.
Den andra riktningen går mot decentralisering, mot
småskalighet.
I
tanke, att människorna i mindre
enheter svarar för
sina gemensamma
angelägenheter. Samt
strävan till gemenskapsbildningar
mellan olika grupper
av människor där naturligt behov finns
för ekonomiskt eller
kulturellt utbyte. Där
samhörighet och
samupplevande uppstår. Där deltagande,
delaktighet, ansvarstagande är synonymt
med livskvalitet.
Även om det
finns lysande undantag, är det helt obegripligt varför de
flesta politiker inte
inser, att den väg
människor går, måste
politiker också gå.
Det politiska systemet traskar tyvärr på,
som om inget hänt.
Skulle politiker förstå sin uppgift rätt,
skulle de vara ytterst
lyhörda för vad som
är i vardande. De
skulle uppmuntra utvecklingen. Men inte
försöka styra den.
I denna smältdegel befinner sig nu
stat och kommun. De
har haft en stark ställning. Nu hotas denna
av helt nya strömningar i utvecklingen. Nationalstatens gränser betyder
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inte längre så
mycket. Det är
intressegemenskaper
människor emellan
som nu bygger nya
konstellationer - nya
regioner
som
sträcker sig långt ut
över tidigare geografiska avgränsningar.
Dessa nya gemenskaper strålar genom
varandra och binder
mänskorna på en
mångfald sätt närmare varandra.
Behovet av en
helt ny typ av samhällsstruktur håller
på att växa fram. Det
verkar helt enkelt
som om stat och
kommun håller på att
bli omsprungna av
utvecklingen. Stat
och kommun måste
bereda sig på att gå
in i helt andra roller
eller kanske ersättas
av något som svarar
mot den nya utvecklingen. När de gamla
strukturerna inte efterfrågas av människorna, är det dags att
tänka om!
De första stegen
i en förändring kan
alltså tydligt skönjas.
De kommer med all
sannolikhet att väsentligt förändra vår
värld.
Den Europeiska
Unionen (oavsett vad
man tycker om den)
är den stora gemenskapsbildningen. Det
är just de gemensamma intressena
som är och har varitvägledande.
Nästa steg är de
mindre Regioner
som även de bildas
ur ett ekonomiskt,
kulturellt
eller
rättsligt perspektiv.
Geografiskt kan de
ha en helt annan
utbredning än vi är
vana vid som t ex län.
Även här tas alltså

initiativ till en
gemenskap, som
hålls samman ur ett
behov av samarbete
och samordning.
Och så har vi
människornas krav
på direktinflytande i
närsamhället.
Vi har här att
göra med olika processer som alla söker
sin identitet, sin legitimitet.
Det
överstatliga, t ex EU och
de nya Regionerna
söker förankring och
legitimitet hos medborgarna. Medan
medborgarna med sin
nya lokala identitet
söker förankring och
legitimitet hos makthavarna.
Nedbrytningen
av det gamla samhället har makthavarna
själva påbörjat genom kommunsammanslagningar, centralisering och maktmissbruk.
Initiativet till
det nya samhället tar
form där det gamla
samhället, dvs de
gamla idéerna, inte
längre är livskraftiga.
Det nuvarande
politiska systemet
måste snart välja: antingen stödja, eller
hamna utanför denna
nya utveckling, vilken inte inväntar något partipolitiskt
ställningstagande för
sitt berättigande.
Vi ser morgonrodnaden av en ny
tidsålder.
Något nytt, något mycket spännande, är i vardande.
VJ
I kommande
nummer återkommer
vi för att redovisa
händelseutvecklingen.

Idé

Rangliga stolar?

hörnan
Har du rangliga ben på
stolar, kan de här enkla
knepen av Anders
Nyhlén hjälpa enkelt.
Märk de delar du behöver ta loss så att du kan
sätta dem på rätt plats
rättvända när du ska
sätta ihop.

Foga samman (utom
stödklotsar).

plant golv. Ev justering.

Sätt på reptving och
spänn hårt.

Fäst stödklotsar med
lim och skruva fast.

Kolla stolsbenen mot

sluta
avluta!
Allt för många möbler
har misst sin ursprungliga själ efter avlutning.
Misslyckat avlutningsmode har lett till att
gamla kulturföremål
blivit förvanskade.

Låt torka 2 - 3 timmar i
rumstemperatur.

Tag bort eventuella
stödklotsar under.

Förr var nästan alla
möbler målade. Försök
därför att bevara den
gamla målningen. Förstör den inte.

Vicka försiktigt isär
benen från fästet (sargen). Skrapa ren ytorna
från gammalt lim.

Det går faktiskt att
komplettera eller bättra
gammal målning.Och
det bör man göra med
den gamla typen av färger.

Förbered reptving (hur
den sedan ska dras åt
ser du på bilden).
Lägg trälim på samtliga
ytor som ska fogas.

Här inför vi förslag som på olika sätt kan
nytta, glädja och berika våra
liv i Söderköping
Hör av er med tips eller frågor!

Oljefärgen är vanligast.

används då som bindmedel.

Den köpes i färgaffär.
Ev kan man använda
sig av konstnärsfärger,
om det inte är större
ytom som behöver
bättras. Sådana färger
ligger som ligger i små
tuber och kan blandas.

I bindmedlet inblandas
lämpligt sigment (finns
i färghandel). Rör om
och prova fram till rätt
nyans. Måla på.

Pilsnerlasyr
och
Filmjölkslasyr var andra typer av färger, som
var mycket vanliga
förr. De användes ofta
av allmogen.
Pilsner, eller filmjölk

Slut nyans uppnås först
när oljefernissa (typ
båtfernissa) lagts på.
Prova på en provbit.
Nästa nummer om
Äggoljetempra,
kasseintempra och moderna vattenbaserade
färdiga lasyrer. Och om
”nävamålning”.

Auktorisead Nissan och Toyota verkstad
Service och reparation även av övriga märken
Framvagnsjustering och 4-hjulsinställning

Margaretagatan 41

Träningsverket erbjuder.....
Café och lunchservering
Styrketräning i 2 lokaler
Aerobic / Gympa
Tidro ( cirkelträning )
Massage
Muskelbalansering
Instruktioner med personlig tränare
Pulsbaserad träning
Solarium ( 3 st )
Konditions- och Fettförbränningsprogram för hemmaträning
Barnpassning
Välkommen!
Månd - Torsd 10 - 21, Fred 10 - 18,
Lörd 10 - 14, Sönd 1630 -2030
Tel 0121-14261
Fax 0121-14261
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0121- 21760

Fax 0121-15938

Intervju

”Våra vattendrag

måste räddas till efterkommande generationer.
Vår aktivitet ovan vattenlinjen blir avgörande.”
Roland Arvidsson
Naturvärnets skapare

Det är mars och kallt
ute. Roland Arvidsson värmer händerna runt en stor
kopp med rykande kaffe när
vi kommit in. Ska vi börja
nu, frågar han lite ivrigt.
- Vattnet är viktigt ,
säger du. På vilket sätt? frågar jag genast.
- Innan jag svarar på
den frågan vill jag säga att
jag under en sådan här intervju helt enkelt måste göra
mig skyldig till en del generaliseringar - huvudsakligen
för att göra svaren mer lättfattliga.
Så till svaret... Vattnet
är ämnenas lösningsmedel
och fördelar dessutom solenergin i naturen. Lite slarvigt kan man säga att vattnet är alltings bärare. Det
deltar överallt i planetens
alla processer på ett eller
annat sätt. Vatten finns i
berggrunden, jorden, havet,
floder, sjöar, i levande organismer och i atmosfären
(luften). Så visst är det viktigt - livsviktigt.
- Övergödning då förstör vi inte våra hav med
alla utsläpp?
- I ett kortare perspektiv, ja. I dag vet vi att
abborrens reproduktion är
störd. Ålen dör. Gäddan är
sårig. Fisken minskar generellt sett. Blåstången dör och
därmed försvinner en viktig
miljö för yngel. Planktonalger massproduceras av
övergödningen och faller till
botten. Där skapas syrebrist
vid åtgången av allt syre vid
förruttnelseprocessen. Så
mycket som 1/3 av
bottnarna i Östersjön och
Slätbaken är nu döda bottnar.
Den kletiga massa
som alger bildar i skärgården och en stor del av fiskdöden är resultatet av
övergödningen. Det tar säkert hundratals år att återställa skärgården helt igen.
Detta är ju ett helt onödigt
och fullständigt vansinnigt
ekonomiskt slöseri, men i
sig ingen katastrof för miljön. Naturen fixar själv det
här med tiden - om
övergödningen minskas rejält vill säga. Det jag aldrig
kan förstå är, att vår kommun har låtit detta ske... Vi
är ju beroende av turismen.
En arbetsmarknad i skärgården är ju en del av kommunen...
Vad som är allvarligare är emellertid den felaktiga struktur för jord- och
skogsbruk, som samhällsplanerare byggt fast oss i.
Vi har idag mänsklig aktivitet på platser, som kräver att

vi dikar ut och flyttar på
vattnets vägar i landskapet.
Om vi ser vattnet som ett
problem som måste bort,
har vi gjort oss själva till
ett problem. Det slår
tillbaka förr eller senare.
- Hur menar du?
Om man dikar och
rätar ut vattensystem,
minskar uppehållstiden för
vattnet i landskapet.
Vattnet är som sagt
ämnenas lösningsmedel
och transporterar ämnen i
naturen. Detta kräver tid
och utrymme. När vi rätar
flöden och sänker nivåer,
tar vi bort tid och utrymme
som vattnet behöver för att
klara det här. Vattnet blir
då i första hand bara transportör av gifter och näringsämnen, som går rakt
ut i havet, som växer igen.
Det allvarligaste är alltså
vad som då händer på land.
Den process som nu pågår
i våra landskap tömmer
nämligen landskapet på
viktiga ämnen.
- Vi har tydligen
ändrat i ”naturens ordning”, eller hur?
- Vattnet och ekologin - samspelet mellan
växter och djur - drivs hela
tiden av solens energi. Alla
processer sker genom att
ojämnviktstillstånd hela
tiden bildas. En ordnad
struktur är ett ojämnviktstillstånd - så konstigt det än
må låta. En levande
blomma t ex är en ordnad
struktur. Den befinner sig
alltså i ett ojämnviktstillstånd. När den vissnat
och dör, övergår den till
jämnvikt igen. Ett ständigt
kretslopp: Ordning, komplexitet, kaos. Om och om
igen. Det fungerar så här...
Naturromantikerna brukar
tala om ”naturens ordning”
. Jag skulle snarare vilja
tala om Naturens kaos,
komplexitet och ordning.
Vi får inte glömma, att
nedbrytningsprocessen är
lika
viktig
som
uppbyggnadsprocessen,
eftersom den fördelar solenergin vidare i naturen
och den har stor betydelse
även för lokalklimatet.
- Loklalklimatet?
- Nu kommer vi till
vattnets betydelse igen.
Kemisk energi, som bildas
vid t ex nedbrytningsprocessen, övergår till värmeenergi som i sin tur frigörs till marken. (Vem har
inte sett hur det ryker ur
gödselstackar när omgivningen är kall.) Marken har
två sätt att ”svettas” bort
sådant överskott: Vattenavdunstning och trädens
upptag och svettning. En
miljö med rik växtlighet
verkar utjämnande på
temperaturvariationerna.
Vattendrag kyls av det

värmeupptag
som
intilliggande växtlighet
måste hämta för att kunna
transpirera. Härigenom får
vattnet en gynnsam temperatur för sitt arbete med
transport och fördelning av
ämnen. För hög temperatur
försvårar arbetet.

enkelt skapas tillräckliga
förutsättningar
för
genomgripande förändringar!
Människor är lurade
av ett subventionssystem,
som har kostat samma människor stora skattepengar att
införa. Dessa pengar är nu
bortkastade. Och inte bara
det, utan misstaget kräver
även nya utgifter för att
kunns rättas till. Som konsument känner jag mig lindrigt sagt retad. - Personligen
tror jag att det kommer att
växa upp nya sammanslutningar människor emellan,
som går sina egna vägar och
som kommer att axla det
som politikerna struntar i.

Om vi nu sänker
vattennivåerna och hugger
ned växtligheten vid vattenrika miljöer, upphör denna
process. Vi får lokalmiljöer
som varierar stark i temperatur, kalla nätter - varma
dagar. Kallare vintrar - varmare somrar. Behovet av
konstbevattning ökar i en
accelererande takt och snart
har vi en bevattningskonflikt, eftersom man samtidigt har dikat bort allt ytvatten till havet. Detta kan
betecknas som ”den ädla
konsten att binda ris åt egen
rygg”. En sådan konflikt är
gryende i Söderköping och
på Östgötaslätten.

Jag anser vidare, att
den process som lett oss in
på denna fullständigt vanvettiga väg mot kollaps,
startad av okunniga och oansvariga politiker, inom en
nära förestående tid kommer
att hänföras till ett av
historiens största miljöbrott.

Mänsklig aktivitet
vid exempelvis Aralsjön - ett
stort innanhav i f d Sovjetunionen - har totalt ödelagt
havet och miljön runt om.
Det ligger nu öde hamnar 5
mil upp på land från ett
uttorkat och förstört hav.

konsumenterna är ordet. Vi
måste
också
skapa
recirkulation av näringsämnen. Det behövs rejält stöd
för att pröva nya vägar. Jfr
vad vi inom SSK försökt,
men ej fått gehör för.
Kort sagt: Klarar vi
att på landbacken anpassa
vår aktivitet så att miljön kan
balansera vår ofrånkomliga

miljöpåverkan, har vi också
löst problemen för våra vattendrag, sjöar och hav.
Med detta slutade vår
samtalsstund och Roland
hastade iväg till möte utanför kommunen. Orter med
öppen attityd är miljöer, där
utvecklingsidéer kan bära
frukt
VJ

Företaget etablerat 1872

Antika klockor
renoveras
urmakare Per Franzén

Tel 10150

Hagatorget

- Och vad tycker du
vi ska göra i vår kommun?
- Jag har en vision i
två punkter om hur skärgården och Söderköping skall
kunna utvecklas.
1. Jag vill att vi undviker partipolitiskt spel i
dessa frågor.

- Vem anser du bär
ansvaret hos oss för att det
blivit så här?
- Jag anser att politikerna bär ansvaret. ”Politik
är att vilja”, sa någon. - ”Politik är att blunda”, skulle jag
vilja säga. I det stora
”slaget” om väljare, har billiga livsmedel varit ett slagträ. Politikerna har givit
statsapparaten i uppdrag att
pressa bönderna till s k rationaliseringar i ett kortsiktigt perspektiv.

2. Att politikerna i
Söderköping slutar skjuta
över allt ansvar på lantbrukarna. Det är politikernas
egna partiapparater, som
tvingat fram denna utveckling. Under 60- och 70-talen
besökte företrädare för
statsapparaten bönderna och
gav villkor för hur de skulle
kunna behålla gårdarna. Nu
sviker man och skyller på de
bönder, som man tvingat in
i ett system de aldrig frågat
efter. Om jag var
lantbrukare, skulle jag vara
ursinnig.

När dessa rationaliseringar visade sig fördyrande
i ett längre perspektiv,
skapade man ett system med
subventioner. Detta innebär,
att vi betalar 1/3 av matpriset
via skattsedeln. Med detta
system tvingas vi att betala
för livsmedel, som vi
kanske inte efterfrågar.
Väljer vi t ex biologiskt odlad mat, tvingas vi ändå via
skatten bidra till mat vi inte
vill ha. Jag anser, att konsumenten och inte politiker ska
styra produktionen av
livsmedel. Det behövs information och utbildning på det
här området, så att konsumenten får sin chans.

Vi kan aldrig få igång
några meningsfyllda åtgärder förrän dessa två villkor
är uppfyllda. Allt annat
kommer att utmynna i överreklamerade halvmesyrer.
- Nämn några konkreta åtgärder!
- Dom jag nu nämnde
är väl nog konkreta, men jag
förstår vad du menar...
Kortsiktigt och strategiskt mycket viktigt är att
skaffa kommunen kompetens att söka pengar. Detta
har andra lyckats framgångsrikt med: t ex Halmstad och Dalsland. Då gäller det i första hand att använda pengarna till att återställa sänkta sjösystem och
att nyskapa våtmarker och
kantzoner (vegetation kring
vattendrag).

Nu åter till vems felet är...Hela den här frågan
är uteslutande politisk. Om
inte företrädare för de gamla
organisationerna erkänner
de historiska misstagen och
tar på sig ansvaret samt ser
till att stötta ny utveckling och då menar jag inte
allmosor i bortförklarande
syfte - så tror jag, att dessa
organisationers dagar är
räknade. Det måste helt

Långsiktigt:
Kompetensutveckling hos
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