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Leg vet. Krister Julinder

Tel 0121-10065     Jour 0768-664699
Ringvägen 40, 614 31 Söderköping

animalartroclinic@comhem.se
www.animalartroclinic.se

Söderköpings
Möbeltapetsering

Jag stoppar och klär om
Dina möbler

Mån - fre 8 - 16 eller
enligt överenskommelse

Hjärtligt Välkomna
till Telegatan 7

Camilla Fransson
0121-10360
070-7413058

En bantning av kommu-
nala organisationen skulle
nog kunna vitalisera det
politiska arbetet och inne-
bära mindre resurskrävan-
de arbete och snabbare be-
slut.

Det är ju oförsvarligt att
beslut ska kunna dröja flera
år. Flera exempel på detta
har har vi kunnat läsa om.

Vi har i dag en tungrodd
organisation där ärenden
först bereds i nämndernas
arbetsutskott, för att sedan
beslutas i nämnder. Däref-
ter till ytterligare ett arbets-
utskott, nämligen kom-
munstyrelsens. Där förbe-
reds ärendet på nytt och
sänds vidare för ett nytt
beslut- nu i kommunsty-
relsen. Och slutligen till
beslut i fullmäktige (även
om inte alla ärenden går
ända dit). – Är det inte lite
väl många instanser? Lite
väl resurskrävande, tidsö-
dande och onödigt dyrt?

Nämnder lyder i dag under
fullmäktige. Skulle dessa
möjligen kunna ersättas av
lämpligt sammansatta ut-
skott direkt under kom-
munstyrelsen? En klart
mindre byråkratisk organi-
sation med snabbare be-
slutsvägar.

I dag har vi ett fullmäktige
som i stort sätt bara tar
ytterligare ett beslut, vilket
i realiteten redan är fattat
ett flertal gånger i lägre
instanser.

Kanske vi förutsättnings-
löst bör undersöka hur vi
på effektivast och snabbast

sätt kan ta beslut. Är det
möjligen så att vi bara
traskar på i gamla vanda
hjulspår utan att upptäcka
att det finns bättre
”färdmöjligheter”? Varför
inte ställa hela kommunala
organisationen under om-
prövning - den politiska
organisationen såväl som
tjänstemanna-. Analysera
och prova nya grepp.

Så till en annan sak som
också hör hemma här. - Det
är inte utan, att vi invånare
får den uppfattningen, att
man ibland inrättar nya
tjänster och/eller nya poli-
tiska plattformar åt parti-
företrädare efter lång och
trogen tjänst eller som
blivit över vid omorgani-
sation. Det är väl knappast
att spara när man ordnar
kommunal försörjning till
en person som friställts just
i syfte att spara på kommu-
nala utgifter.

Många kommunalt anställ-
da tycker sig nog ha en be-
kväm och säker plats. Inte
minst på högre nivå. Är de
villiga att lämna sin plats
för en ny organisation. -
Knappast. Ändå är det de
som ska ta besluten. En klar
jävsituation. En konstig be-
slutsgång. Även den borde
vara föremål för ompröv-
ning.

Visst finns här att göra –
om bara vilja och mod
finns…

Vidar Jansson

Ersätt kostsam
byråkratisk

ordning
i kommunen

med ny
organisation

Klyftan mellan politikerna
och allmänheten växer sig
allt bredare. Det är en ut-
veckling som oroar for-
skare, opinionsbildare och
till och med politikerna
själva. Även om många av
dem föredrar att kalla poli-
tikerföraktet oförtjänt och
illvilligt.

Unga människor och eld-
själar som engagerar sig i
politisk verksamhet finner
ofta att möjligheterna att
påverka politiken är ytterst
små. Det är därför inte kon-
stigt att unga, driftiga poli-
tiker strömhoppar av från
sina uppdrag. Gustav Fri-
dolin, en av Miljöpartiets
unga begåvningar, slutar
eftersom han tycker sig
sakna gehör. Göran Johans-
son, socialdemokraternas
starke man i Göteborg,
lämnar partiets verkstäl-
lande utskott, eftersom han
saknar inflytande där.
Vänsterpartiet har tappat
en hel rad av sina mest du-
gande politiker. Inom de
borgerliga partierna finns
samma problem, även om
de kanske inte tagit sig lika
drastiska uttryck.

Den politiska makten kon-
centreras alltmer till parti-
ledare och partikanslier.
Politiken utformas över
huvudet på medlemmarna
och allmänheten, istället
för att byggas underifrån.
Bristen på insyn och in-
flytande leder till politisk
apati. Allt fler människor,
speciellt unga, misstror
politik över huvud taget.
Massarbetslösheten och
bristerna i vård, skola och
omsorg är exempel på poli-
tikernas oförmåga att han-
tera stora, för landet avgö-
rande frågor.

Den exempellösa hante-
ringen av Vrinnevisjuk-
huset visar på hur en hand-
full politiker, utan hänsyn
till anställda och en samlad
opinion kan härja utan hän-
syn. Det är inte konstigt att
förtroendet för politikerna
minskar och den politiska
likgiltigheten ökar.

Den här utvecklingen kan
studeras på närmare håll –
i vår egen kommun. I vår
lilla, tillsynes välskötta
kommun råder lugnet. Poli-
tikerna har inga egentliga
stridsfrågor. De drar ner på
vård. Skola och omsorg i
bästa samförstånd. Det kan
orsaka spridda protester ute
bland folk, men i stort sett
härskar lugnet. Det kan
tolkas som om politikerna
åtnjuter närmast obegrän-
sat förtroende, eller kanske
inte folk bryr sig?

Jag är övertygad om att
gemene man bryr sig och
bekymrar sig. Men vad
tjänar det till att göra sin
röst hörd, när man på sin
höjd får ett grötmyndigt
eller irriterat svar från
Östen Johansson eller nå-
gon annan i ledningen. Och
den som ställer ”fel” frågor
möts lika gärna med talan-
de tystnad.

På kommunens hemsida
kan man få det intrycket att
närdemokratin är väl utvec-
klad. Man kan lägga för-
slag i fullmäktige, något
som få personer prövat.
”Åsiktstorget” har blivit
mer av klotterplank än en
kanal till beslutsfattarna.
De förslag som jag sänt till
demokratikommittén har
inte besvarats, lika lite som
förslag till kommunsty-
relsen. Jag har svårt att tro

att jag är ensam om den här
erfarenheten. Minns jag
rätt, så har Söderköpings
kommun fått knäpp på
näsan av JO för liknande
försummelser.

Från grannkommuner och
länsorgan har jag erfarit, att
man emellanåt ser på Sö-
derköpings kommuns age-
rande som något avvikande
och bortvänt. Samma in-
tryck kan läsas ur de rap-
porter som utvecklingskon-
sulter, inhyrda av kom-
munen, skrev. Jag skulle
hellre kalla det östgötsk
självgodhet och självtill-
räcklighet. Påfallande för
arbetet i kommunhuset är
långsamheten och tröghe-
ten i behandlingen av
ärenden. E22:s sträckning
stöttes och blöttes under
decennier, innan man kom
till beslut, men fortfarande
i oenighet. Med framsynt
och energiskt politiskt
arbete hade problemen
kring E22 nu troligen varit
lösta.

Utifrån sett har kommunen
en stor, tungrodd förvalt-
ning med för många bered-
ningar och nämnder. Troli-
gen en rejält överdimen-
sionerad och dyr förvalt-
ningsapparat, som knap-
past låter sig förändras,
eftersom många politiker
och tjänstemän mest värnar
om sitt eget revir. Det
skapar onödiga låsningar
och för lite verkstad. Inför
den kommande valrörelsen
är det kanske dags att vi,
som kommuninvånare,
börjar intressera oss mera
för vad de håller på med i
kommunhuset.

                     Dag Södling

Söderköping
– en studie i politisk apati?

av Dag Södling
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Välkomna till

Audi A4 1,8T  4D -02 Svart, 15,900 mil                                   134.800:-
BMW 323 Coupé 3D -00 Guldmet, 10,300 mil                         144.800:-
Ford Escort 1,8 RS kombi -97 Röd, 9,900 mil                            39.800:-
Ford Mondeo 2,0 Ambiente kombi -02 Blå, 5,600 mil              119.800:-
Ford Mondeo 2,0 5D -96 Gul, 12,100 mil                                  44.800:-
Ford X Ka 3D -03 Silver, 4,400 mil                                           84.800:-
Mazda 626 2,0 4D-98 Röd, 11,700 mil                                      69.800:-
Mitsubishi Galant 2,5 kombi -98 Röd, 14,900 mil                      69.800:-
Nissan Micra 1,2 3D -97 Lila, 13,200 mil                                  34.800:-
Nissan Sunny Optimal 5D -95 Röd, 13,600 mil                          29.800:-
Opel Astra 1,6 kombi -01 Blåmet, 8,200 mil                              89.800:-
Opel Astra 1,6 Njoy kombi -03 Blåmet, 4,700 mil                      99.800:-
Opel Vectra 1,8 Comfort 4D -03 Vinrödmet, 5,100 mil             127.800:-
Peugeot 306 XT kombi -00 Grönmet, 10,400 mil                        74.800:-
Renault Laguna 1,8 Euroline kombi -02 Silver, 12,900 mil         99.800:-
Saab 900 2,0iS 5D -94 Grönmet, 14,400 mil                              34.800:-
Saab 900 2,0T 5D -98 Blåmet, 13,900 mil                                  64.800:-
Saab 9000 CSE 2,0T 5D -98 Grönmet, 12,400 mil                     84.800:-
Saab 9-3 1,8T Sportsedan aut -03 Silvermet, 5,400 mil             169.800:-
Saab 9-3 2,0T Sportedition 5D -01 Röd, 10,500 mil                  112.800:-
Saab 9-5 2,0T Linear kombi -02 Cosmicblå, 12,100 mil            149.800:-
Saab 9-5 2,3 SE 4D -00 Ljusgrönmet, 10,200 mil                     119.800:-
Saab 9-5 2,3 SE kombi aut -00 Blå, 10,300 mil                         129.800:-
Saab 9-5 2,0 SE 4D -99 Delfingrå, 11,500 mil                            94.800:-
Skoda Felicia 1,6 GLX 5D -99 Röd, 8,500 mil                            39.800:-
Toyota Corolla 1,6 Lxi 4D -97 Röd, 12,100 mil                          62.800:-
Volvo 855 2,5 SE kombi -97 Vit, 11,900 mil                               84.800:-
Volvo S40 1,6 SE 4D -00 Blå, 12,700 mil                                   79.800:-
Volvo V40 T4 -01 Silvermet, 8,300 mil                                     129.800:-
VW Golf 1,6 kombi -01 Röd, 14,400 mil                                    89.800:-
VW Golf 2,0 5D -01 Silver, 11,700 mil                                       94.800:-

Alltid minst 60-talet
väl iordningställda begagnade

bilar i lager

Välkomna till

MOGATA
Lanthandel

MOGATA
Lanthandel
             39:-/kg

Veterinär
Lars Weistedt

Hund o Katt
mottagning

Margaretagatan 27
(Elvalskvarn)

0121-14360

Vaccinations-
Drop in
Onsdagar
kl 17-18

270 - 300:-

SPECIFIC FODER

SPECIFIC

Succe för Creperie
vid kanalhamnen

När det i våras blev känt
att familjen Berge skulle
göra en storsatsning på
Creperie vid kanalham-
nen, var det nog många
som både tyckte det var ett
mycket trevligt initiativ,
men som samtidigt un-
drade hur det skulle gå.
Men det inte bara gick. Det
blev en succé!
- Visst var första som-
maren jobbig. Men så
trevlig! Det har varit en
mycket inspirerande och
lärorik första tid. Nöjda
kunder. Fantastisk perso-
nal.

Nästa sommar ska vi igång
lite tidigare. I mitten av
maj kanske. Tiderna blir
nog som i år från kl 11 till

23. Officiellt stänger vi
tidigast kl 21. Men är det
mycket gäster blir tiden
utsträckt.

I november börjar vi isolera
övervåningen för att från
tiden före Jul kunna ta emot
sällskap året runt. Ann-
Marie Bardler Weibe har
startat ett företag under
namnet Weibes Kök & Vin.
Hon hyr lokalerna under
icke turistsäsong. Ann-
Marie kommer att anordna
matlagningskvällar för
intresserade sällskap. Hon
har Cateringverksamhet och
anordnar vinprovningar för
sällskap och ordnar fester i
våningen en trappa upp. Att
det som serveras smakar
utmärkt är sedan länge känt.

Råvarorna som används är
så långt möjligt närpro-
ducerade. Det ingår i
företagets profil.

Verksamheten sommar och
vintertid är ett gott exempel
på anpassning till givna
omständigheter.

Det var många inbjudna gäster vid
invigningen. Fullt på övervåningen, på

entréplan och lika många ute. Mat och dryck
motsvarade alla förväntningar.

Gouda
ostfilé Arla
gäller så långt lagret räcker

Maria och Benny   0121-20038

Här endast några prisexempel
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Om Gula Husets
studiecirklar

Det var Ingalill Östlund
(fp) fullmäktigeledamot,
som för några år sedan
föreslog att Söderköping
skulle inrätta en Borgmäs-
tartitel. Den skulle bara
användas vid officiella
tillfällen med gäster från
orter i övriga Europa, där
man fortfarande har be-
nämningen Borgmästare
för företrädare för städer.

Så är beslutat.

Själva Borgmästartiteln
medför inga befogenheter.

Söderköping får
Borgmästare

Dessa ligger i det ordinarie
kommunala uppdraget.

Fullmäktige i Söderköping
har bestämt att titeln skall
användas från och med
nästa mandatperiod, vilken
börjar en tid efter valet
nästa höst.

Borgmästare blir kommun-
fullmäktiges ordförande.
Vice Borgmästare blir kom-
munalrådet.

VJ

Först ut blev Söderköpings
stad och några få tätorter
utanför. Sedan kom ingen-
ting. Och vi är många, både
företagare och privat-
personer på landsbygden,
som tålmodigt väntat på att
utbyggnaden skulle nå till
huvuddelen av kommunen.
Men icke.

Enligt Per Sandler på
kommunens samhällsbygg-
nadsavdelning, pågår emel-
lertid i skrivande stund för-
handlingar med ”operatör”.

Dessa väntas klara inom
några veckor. Går de i lås,
startas utbyggnaden och
beräknas vara klar inom 6
månader! Allt enligt Per
Sandler.

Visst känns det konstigt att
staden och några tätorter
snabbt fick tillgång till
bredband, medan lands-
bygden  lämnades utan.
Och fortfarande är utan…

VJ

Bredbands-
utbyggnad

Ny satsning av Inga-Lill
Östlund (kommunfullmäk-
tiges ordförande) för att
vitalisera fullmäktige och
få allmänheten intresserad
och engagerad i det po-
litiska livet i Söderköping.

Försöket med medborgar-
förslag blev inte den vita-
lisering man hoppats på.
Relativt få förslag har
inkommit. Möjligheten
finns emellertid kvar.

Vitalisera
kommunfullmäktige

– Inga-Lill Östlunds önskan

Det nya är att kommun-
fullmäktige en gång om
året (på våren) ska förlägga
mötet till annan plats i
kommunen. Platserna ska
variera. Det är meningen
att ledamöterna ska få
möjlighet att möta befolk-
ningen runt mötesplatsen
och ta del av deras syn-
punkter som ett led i för-
ståelsen för hela kommu-
nens situation.

VJ

I maj månad träffades ett
antal entusiaster från några
av S:t Anna bygdens
föreningar, Gula Huset,
Nätverket Skärgårdsut-
veckling, Navet i Havet
och föreningen Konstkus-
ten, studieförbundet Sen-
sus, en sammanslagning av
gamla studieförbunden
TBV, SKS och KFUK-
KFUM. Då diskuterade vi
olika tankar och idéer om
olika utbildningar för

bygden. Efter ett antal
träffar kom vi fram till ett
förslag om olika studie-
cirklar som skulle kunna
vara intressanta. Vi hade
lite tid på oss att skapa detta
studieprogram och allt gick
mycket fort i planering och
utkast, vilket med facit i
handen inte var så bra, men
vi hoppas och tror att
resultatet kan bli något
positivt för S:t Anna
bygden. Vår ambition var

S:t Anna bygden
satsar på samverkan
och bildning

att skapa ett brett studie-
program som kan passa
olika typer av intressen och
människor. Efter många
turer är nu S:t Annas första
egna studieprogram färdigt
och har skickats ut. Studie-
programmet omfattar både
hösten 2005 och våren
2006. Arbetsgruppen hop-
pas och tror att många av
studiecirklarna genomförs
och att intresset för att bilda
sig ökar i bygden. Att skapa

nya mötesplatser, vilket
både studiecirklar och
andra aktiviteter bidrar
med, tror vi är en viktig
nyckel för utvecklingen av
vår bygd. De studiecirklar
som erbjuds under hösten
är följande:

§ S k ä r g å r d e n s
framtidsfrågor

§ S k ä rg å r d s b o r s
arbete och liv i
gångna tider

§ Sankt Anna
skärgård- en
världsunik natur-
skatt

§ Sy i skinn-grund-
kurs

§ Svarva i trä-
grundkurs

§ Skrivarcirkel
§ Utveckla en

skärgårdsprofil.
För anmälan och ytterligare
information, kontakta
Anna Johansson 0121-409
00 eller gulahuset@mok.se

Bilden till vänster:

Peter Steffl visar
hur man svarvar.
Studiecirkelledare
för Svarva i trä.

Bilden till ovan:

Gunnel Bergström studiecirkelledare för ”Gamla
skärgårdsrätter” tillsammans med Monica Södling.
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KaffebönanKaffebönanKaffebönanKaffebönanKaffebönan
Du har väl upptäckt vår nya

uppfräschade butik?

Ekologiska livsmedel & Hälsokost

Kaffe, te & choklad

Hudvård för kropp & själ

Optiker Andersson
www.optikerandersson.se

Skönbergagatan 7          0121-13120

Prova vårt nymalda kaffe och välj
ett te ur vårt mycket stora

sortiment !!
Klipp ur annonsen och du får 10:- rabatt

Gäller vid köp av minst ett ½ kg Kaffe + 1 hg te

VÄLKOMNA !
Gäller tom 05-11-30

Skönbergagatan 12 Tel 0121-10043
kaffebonan@telia.com

Lindgrens Buss AB
Söderköping

Ring för offert
0121-14647
070-5555217

Sofies Gård
- en framåt 8-åring

Mogata lanthandel

För 8 år sedan startade
verksamheten i blygsam
skala. I dag är den utbyggd
och omfattar 17 anställda
varav 12 på heltid.

Det finns 4 hörnstenar i
verksamheten.

1. Skolbarnomsorg (Frita)
för barn i åldern 6 – 12 år.

Och så tre verksamheter
inom LSS (Lag om Stöd
och Service till vissa
funktionshindrade så länge
behov kvarstår):

2. Förlängd skolbarnom-
sorg för barn och ungdomar
som tillhör LSS-lagen - ett
Frita för LSS-barn.

3. Korttidsvistelse. Möjlig-
het för familjer att avlastas
ansvar över kortare tid t ax
helg eller någon vecka.

4. Daglig verksamhet (ar-
betsplats) för unga vuxna.

I somras utökade Sofies
Gård med korttidsboende
även på ”Slussen” på
Rimmögatan.

Verksamheten är unik i lan-
det med så rik samman-
sättning av aktiviteter.
Det finns ett rullande
veckoschema för alla. Här
ingår arbete i kök, på stall,
i trädgård, estetisk verk-
samhet, bad, träning på
Trä-ningsverket, ridning,
körsång mm.

- Det är mycket viktigt för
oss med en rätt balans
mellan antalet ”vanliga”
barn och sådana med någon
form av funktionshinder.
Hittills har allt gått mycket

bra. Och vi har i dag sam-
arbete med 16 olika skolor
och flera kommuner.
Personalen vidareutbildas
via Växt-kraft Mål 3.
Det råder full aktivitet på
Sofies Gård, men verksam-
heten känns ändå lugn och
säker.

- Det var jättekul att ta över
Mogata Lanthandel. Och
det har gått över förväntan.
Nya kunder tillkommer
kontinuerligt. Och lite av
en samlingsplats verkar det
ha blivit också. Det här
med manuell chark är helt
riktigt känner vi. Vi tar
även hem lite ovanliga
varor från Sharkman,
fläsklägg bl a. Vi tror på en
framtid för lanthandeln och
vill gärna bidra till att
skapa en hållbar verk-
samhet här i Mogata.
Framöver hoppas vi kunna
komma med speciella
erbjudanden.



6

 VÄLKOMNA!
Kroons Massage & Hälsa

Skönbergagatan 17 Söderköping

Sommargodis från
Söderköping

Söderköpings Golfklubb grundad 1983 erbjuder 27 välskötta hål i
mycket vacker miljö vid Göta kanal. Anläggningen ligger endast 10
min från Söderköping och Norrköping och 25 min från Linköping.

 Teckna Dig för medlemskap 2006 före 15
oktober 2005

Spela fritt året ut
Kontakta oss för mer information på tfn 011-705 79

Vi arrangerar gärna er konferens i våra nya konferensutrymmen.
Bjud era kunder eller gänget till ett golfarrangemang hos oss med
all service. Våra instruktörer erbjuder olika  golfkurser för både

nybörjare och aktiva spelare.
www.soderkopingsgolf.se  info@soderkopingsgk.golf.se

Prova något nytt!
Varför inte Yoga eller en skön

massagebehandling?
Vi utför:

-klassisk massage för ditt välbefinnande
-avancerad massagebehandling & stretching

-triggerpunktsbehandling & akupressur

Beställ din behandling hos oss
Mikael Kroon Tel 0708-956485

Anne-Louise Kroon Tel 070-7683217

Yoga DropIn varje Måndag kl 19.00
G.a Gymnastiken, Skolgatan 10

Medtag liggunderlag & vattenflaska
95:-/ gång eller 10-kort 900:-

Klipp ur och ta med annonsen
och du får 1:a yogapasset Gratis!

Gäller enbart nybörjare

Storgatan 5                                    0121-15533

Nu 3 guldsmeder
i Söderköping

Håkan Lundgren              Stig Wallman           Gabriella Wallman

Varsågoda och smaka av
mitt sommargodis!!

Efter sommaren och inför
den kommande hösten så
känner jag mig glad och
lycklig. Jag har nämligen
samlat en påse med goda
sommarminnen. Då och då
kan jag plocka fram någon
godisbit och minnas.

Här finns godisbitar med
smak av stark, mörkt kaffe,
några söta och mjuka som
glass när den rinner i
sommarvärmen, en och
annan röd och saftig som
sprudlande, fyllig sangria,
bitar med olika mönster likt
oss människor, saltlakrits
som påminner om doften av
vindfyllda segel och böl-
jande hav och en hel del
örongodis av olika slag? Ja,
påsen är fylld med massor
av godis.

Jag vill naturligtvis dela
med mig av detta. Varsågod
och ta en karamell och njut.
Det gjorde nämligen jag i
somras när detta godisregn
fullkomligt öste ner över
området kring Göta Kanal.
Som nyinflyttad till kanal-
området kunde jag inte
undvika att bli påverkad av
mångfalden runt omkring
mig. Konfettin yrde runt
som en orkan och väckte
upp mig ur vårtröttheten,
vilket den säkert gjorde
med flertalet andra Söder-
köpingsbor.

Ett av sommarens första
minnen har jag ifrån när
det var dags för den första
kanaldansen. Min sambo
och jag satt på vår balkong
och åt middag i kvällssolen.
Människor strömmade till
när kvällens band började
spela, stämningen var
skönt sommaravslappnad
och solen värmde. Jag fyll-
des av samma känsla som
när man precis har anlänt
till en semester. Ni känner
säkert igen hur det är när
man sitter på sin hotell-
balkong och lyssnar till
ljuden och känner de nya
dofterna. Blandningen av
förväntan och spänning

denna kväll var bara början
av sommarens stundande
smakupplevelser.

På midsommaraftons mor
gon satt jag och tog en kopp
kaffe i köket när jag hörde
vacker musik som ström-
made någonstans ifrån. Det
var himmelska trumpeter
och smäktande piano som
ekade nedanför Ramunder-
berget. Rysande sprang jag
till mitt fönster ut mot
kanalen samtidigt som
Shalom, den kristna båten
slussade sig ut. Det var
mäktigt att höra Store Gud
spelas och jag fick en
känsla av att den vackra
musiken önskade mig en
skön midsommarhelg. Det
var en häftig och god start
på vår årliga sommartra-
dition.

Om jag håller mig kvar
inom den andliga sfären en
stund så vill jag ta mig
tillbaka till en kväll när vi
satt på  Å-cafeét. Plötsligt
så började det att höras ryt-
miska trummor någon-
stans ifrån. Efter en liten
stund stod gycklare, eld-
slukare och trumslagare
runtomkring oss i mörkret.
Helt plötsligt så kastades
jag i mina tankar tillbaka
till medeltiden. Vi bor ju en
gammal medeltida kultur-
stad och vad passar bättre
än en grupp estradörer av
detta slag. Säkert har
Söderköping fått upplevt

liknande kulturfenomen
genom sina gångna
århundraden.

En annan kväll satt vi på
den spanska restaurangen
bakom Silotornet när ett
gäng människor från olika
länder i Afrika bjöd på en
dans och musikföreställ-
ning. De hade ett flertal
olika instrument som både
lät och såg annorlunda ut
än vad vi kanske är vana
vid. Jag satt och tänkte för
mig själv att allt behöver ju
inte vara så förutsättnings-
bart eller hur? Livet blir så
mycket roligare om man
vågar bredda sin blick och
se lite utanför den gängse
normen. En liknande kän-
sla fick jag en annan kväll
när jag och några vänner
var på Å-kafeét och
lyssnade på en trubadur
som heter Juno. Några
gästartister gick upp på
scenen. De hade dragspel
samt afrikansk gembetrum-
ma. Ett annorlunda och
spännande örongodis
tycker jag.

Och det är ju faktiskt detta
som min påse innehåller,
en mångfalds blandning.
Jag vill med mina funde-
ringar slå ett slag för den
kulturella mångfalden som
odlas och återskapas i vår
lilla stad. Min förhoppning
är att vi fortsättningsvis
kan välkomna mångfald-
skapande i Söderköping,

vilket jag fick mersmak av
i somras. Jag hoppas att jag
gjort er nyfikna med mina
tankar  och kanske även lite
godisberoende så att ni kan
vara beredda att smaka av
nästa sommars godisregn.

Christina Forsman

av Christina Forsman

...jag fylldes av samma känsla
som när man precis har anlänt

till en semester...

Behöver du mer
Energi och Livslust?
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Café
Tant Brun

- Bageri
- varma luncher
- delikatesser
- sorbétglass
- smörgåstårtor
& större bakverk
på beställning

Även glutenfria produkter

Rådhustorget 0121-14822 Öppet må-fr 9-18, lö 10-16, sö 12-18

Rörservice satsar stort
i Söderköping

Helt nya generösa lokaler, utvidgad verksamhet
och med länets kanske största energiutställning

Peter Larsson och Göran
Svensson övertog företaget
Rörservice 1995. I början
var det bara ägarna som
ombesörjde all  verksam-
het. Men efterfrågan växte
och därmed kravet på fler
medarbetare. Efterhand
blev de fler och fler.

I dag sysslar Rörservice
med alla inom VVS
tillhörande arbeten. De
utför arbeten huvudsak-
ligen inom området Norr-
köping, Söderköping, Val-
demarsvik och Vikbolan-
det. På senare år har efter-
frågan på snåla och säkra
energilösningar ökat. I takt
med efterfrågan har före-
taget också satsat på pellets
och värmepumpar.

- I dag ger vi våra kunder
totallösningar dvs kom-
pletta och installerade
energilösningar. Det är
viktigt att noga ta reda på
förutsättningarna, så att

man kan ge kunden rätt
dimensionerad anläggning,
rätt installerad.

I dagsläget har vi installerat
ett 60-tal värmepumpar.
Alla väl fungerande an-
läggningar. Ännu fler
pelletsanläggningar är
installerade. I dag ca 200.
Nu gör vi ungefär 3 i
veckan.

Företaget har hittills varit
minst sagt trångbott.
Knappt 200 kvm i 3 små
utrymmen på 3 olika plat-
ser. Ohållbart i längden.

Nyligen inköptes en
fastighet precis intill E22
på övre Hamra. Tomten är
ca 7000 kvm med diverse
äldre byggnader. Den
största av dom, en lada om
ca 600 kvm golvyta, är nu
helt omgjord efter före-
tagets önskemål. På
övervåningen finns kontor
och personalutrymmen

samt en stor yta där den nya
energiutställningen kom-
mer att finnas. Här kommer
också att finnas butik för
allt inom VVS - från små
packningar till duschka-
biner och bubbelbad.

I undervåningen återfinns
företagets lagerlokaler.
Även dessa generöst
tilltagna.

Och naturligtvis – en
energilösning för bygg-
naden – en stor pelletsan-
läggning.

Snart syns skyltarna från
E22. Och om några veckor
blir det invigning.

- I dag arbetar 5 ute på fältet
och en på kontoret. Och vi
har fullt med jobb.
- Det är bråda tider nu. Men
det är värt insatsen när det
står färdigt, säger Peter
Larsson och Göran
Svensson.

Del av lagerlokalerna Del av nya utställningshallen

 ”Rör det rör rör det oss”,
säger man på Rörservice
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Karl-Erik Edström, 89 år, gammal söderköpingsbo, numera
boende i Norrköping, berättar minnen från 1920-  och 30-talen

Karin och Karl-Erik Edström

Killingholmen
- en ö av betydelse förr

Killingholmen ägdes förr
av Jönköpings Tändsticks-
aktiebolag. Till Killing-
holmen kom förr båtat
österifrån in i Slätbaken.
Det var lastbåtar både från
Sverige och från utlandet t
ex från de baltiska län-
derna. Lasten var aspvirke
som skulle till Jönköping
för att där bli till tänd-
stickor.

På Aspholmens östra sida
fanns en stor brygga. Där
var det omlastningshamn
till mindre båtar som förde
lasten genom Göta Kanal ut
i Vättern och söderut till
Jönköping.

Till Killingholmen kom
också mycket timmer på
släp. Då fick en dragbåt ta
timret genom kanalen.
Först slussades dragbåten.
Sedan drogs pråmarna en
och en in i slussarna.
Hästar på kanalbanken
användes för att dra in i och
ur slussarna. Det kunde
vara upp till tre pråmar att
forsla bakom dragbåten.
Det gick inte fort. Men det
var mycket trafik på
kanalen på 20- och 30-
talen.
Men Killingholmen var
inte bara en omlastnings-
plats för sjöfrakt. Den hade
också betydelse som

utflyktsmål för Brunnens
gäster. Båten Ragnhild (för
länge sedan upphuggen)
tog med gäster ut till hol-
men. Det gick en tur på
morgonen. Vid lunchtid
ännu en, som då tog första
båtens gäster med tillbaka.
Sedan än tur på kvällen för
att ta hem lunchturens pas-
sagerare.

På ön fanns endast en bygg-
nad. Det var en serverings-
villa som ägdes av Brun-
nen.
I serveringsvillans västra
del fanns en mindre bo-
stadsdel för de unga damer
som skötte om serveringen.
De bodde över på holmen
men åkte ibland hem över
natten även de. I östra delen
av villan fanns serveringen.
Och man hade utsikt mot
Stegeborg.

Med morgonturerna kom
även proviant för dagen.
Brunnens köksdräng bar på
ok fram två 25-liters kar
med vatten till båten. Och
färskt bröd fördes med från
Brunnens eget bageri.
Skaffningen tillreddes på
holmen.

Båten Ragnhild hade öppen
sittbrunn för ca 10 passa-
gerare och ruff för ungefär
15. Skulle det bli fler som

önskade sig till holmen
samtidigt fanns en annan
båt, nämligen Fram, i be-
redskap.

Karl-Eriks far var, som vi
tidigare nämnt, trädgårds-
mästare på Brunnen. Karl-
Erik tjänstgjorde också på
Brunnen och skötte bl a
städning och annat i och
kring serveringsvillan på
Ramunderberget. En gång
i veckan följde han med
båten till Killingholmen för
att där uträtta liknande
sysslor.

I sammanhanget kan näm-
nas, att just öster om och
intill Mem fanns på den
tiden ett sågverk. Även här
fanns mängder av timmer
och brädupplag, men för
annat ändamål än tänd-
stickor.

Karl-Eriks far

Karl-Erik

Bilden intill är
tagen 1924-25. Det

är Brunnens
personal som är på

utflykt på
Killingholmen

Bilden ovan visar utsikt från Killingholmen mot
öster och Stegeborg. Till höger i bild skymtar

serveringsvillan

Bilden ovan visar Killingholmens omlastningshamn. Enligt
söderköpingsfotografen Ström, hade här också Norrköpings

Simsällskap sina hopptävlingar
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Välj redan nu
God kvalitet  ger bra bild

27/2 -06 behöver du digitalbox

SÖDERKÖPINGS
RADIO TV

Margaretegatan 2   0121-13200

Söderköpings Konferens & Pensionat
Konferenser, utbildning i ledarskap eller bara boende/

övernattning i ljuvlig miljö från sekelskiftet

Strax intill Posten hittar
man det mycket vackert
iordningställda sekelskif-
teshuset. Miljön är varm
och ombonad, snudd på
riktigt lyxig, men på ett
annorlunda sätt. Här igen-
känner vi förra sekelskiftet.
Herrgårdsmiljö. När man
vandrar här förvånas man
hur allt är iordningställt i
minsta detalj och mycket
smakfullt dessutom.

I den här miljön kan man
övernatta om man önskar.
Det finns rum från 1 - 3
bäddar till svit om hela
övervåningen med sov-
vardagsrum och bad med
bubbelpool.

Något av de andra rummen
har egen toa med dusch.
Vanligtvis finns toa och
dusch i gemensamma ut-

rymmen strax intill rum-
men.

Här kan upp till 25 per-
soner konferera. Grupprum
finns. 15 kan övernatta. I
övernattning ingår frukost.
Och konferenser kan få alla
målen om dagen.

Sommartid och helger året
runt, kan man övernatta
med frukost för bara 350:-

Här finns också behörig
personal med gedigen
kunskap och utbildning i
ledarskap. Kurser i ledar-
skapsutveckling och grupp-
dynamik, konflikthante-
ring mm erbjuds.

De flesta män
som talar illa
om kvinnorna
talar illa om en
bestämd kvinna

 Rémy de Gourmont

Vi erbjuder företag och grupper en behagligVi erbjuder företag och grupper en behagligVi erbjuder företag och grupper en behagligVi erbjuder företag och grupper en behagligVi erbjuder företag och grupper en behaglig
och annorlunda konferensmiljöoch annorlunda konferensmiljöoch annorlunda konferensmiljöoch annorlunda konferensmiljöoch annorlunda konferensmiljö

Pensionatet som är från sekelskiftet har en varm
och tidsenlig interiör som vi hoppas ska förmedla

vår lilla stads rofyllda atmosfär vid Göta Kanal
Välkomna att kontakta oss för prisbild

utifrån era önskemål och behov
0121-15260                           www.sodkop.se



Fynda och känn dig rik i vår Loppisbutik
Har du något att skänka?
Ring 0121-12915! Vi hämtar gratis!

Vi har insamling av kläder till Lettland

Fixpunkten öppet vard 10 - 18, lörd 10 - 14
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Fix-området     0121-15555    0739-624646

Tårtor
Smörgåsar
Smörgåstårtor
Hembakat bröd
Exotiska brickor

www.lumiere.nu/tartfixarn

Fix-punkten 0121-13185

Vitvaror
Hushållsprodukter
Belysning
Elmaterial
Reparation av
vitvaror

Östergötlands
största tygaffär

www.jofotex.se
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Massor av tyger
från 20 kronor/meter

Fixområdet  0121-15048

Trivsam familjerestaurang
på Fix-området

Köket erbjuder luncher med svensk
husmanskost, a la carte, pizza, kebab,

gyros, kyckling, barnmeny, sallader
Fullständiga rättigheter

FÖRMEDLINGS
centralen

Köper . Säljer . Förmedlar
Allt inom hemmet, även cyklar,

trädgårdsmaskiner,båtar, bilar etc

Konstutställningar arrangeras
Marknadsplatser uthyres (OBS! Begr antal)

Inlämning till auktion
Välkomna! Info 0708-327398

Öppet vard 12-19, lör-sön 11-16

 Konditori med servering
på Fixorrådet

För ett år sedan startade
Jawad Söderköpings Ba-
geri på Stureplan i Söder-
köping. Nyligen (1/9)
öppnade han ett konditori
med servering på Fix-
området. Här erbjuds färskt

matbröd och konditori-
varor.

-Starten har varit bra, säger
Jawad. Och personalen
känner gott stöd från kun-
derna. Läget är fint, just i

blickfånget när man kör in
på Fixområdet från ”Shell-
sidan”. Här rör sig mycket
folk och här finns gott om
P-platser.

Så här långt känns det bra.
Vi hoppas kunna erbjuda
kunderna ett brett sortiment
av god kvalitet.

Dags för auktioner igen

Nu ska det bli auktioner
igen på Fixområdet.
Förmedlingscentralen går
in i ett samarbete med
Auktionshallen Antons i
Helgenäs med 25 år i
branschen.

Efter det att Ragnar slutat
med auktionsverksamhet
på Fixområdet har verk-
samheten på förmedlings-
centralen huvudsakligen
bestått i försäljning av
antikt och begagnat från

lokalerna. Nu ska det alltså
bli ändring på det.
Första auktionen blir redan
i oktober, säger inneha-
varna. Åter kan det bli
folkfest på området. Det
bidrar nog till ett lyft och

intresse för området som
helhet.
I början planeras auktioner
varje månad. Senare
kanske två gånger i
månaden. Mellan dessa
auktioner sker försäljning
som vanligt.

Passa på!!!

 Massor av

Belysningsnyhet
er!
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Hösthandla
ur ett brett

strumpsortiment
till mycket bra priser

Öppet måndag - torsdag  8 -18
fredag 8 - 1630

Välkommen till

Medisox

10 % mot uppvisande av denna kupong
Gäller tom november 2005

Medisox

0121-15940
Fixpunkten

Cykelreparationer, Lagning  av
Dragkedjor, Skinnjackor & Kapell

20% på cykelrenovering
Däck och slang 155:- (ord 185:-)

0121-14765

0121-15064,   070-761 70 98   (Fix-omr)

Friggebodar ~ Fritidshus ~ Garage
Tegeltak ~ Övriga snickeriarbeten

Allt efter kundens önskemål!

Tant Brun vid Rådhustorget
- ett café för kropp och själ

Med samma affärsidé går
Karin Brun vidare. Föru-
tom glutenfritt och catering
satsar hon nu i höst på
poesi- och musikkvällar.
Hon har också gått in i ett
samarbete med Tränings-

verket som kommer att
hålla föreläsningar om kost
och träning. Samarbetet
mynnar snart ut i en ny
meny efter Fredrik Paulins
recept enligt GI-metoden.
Det blir också föreläsningar

om yoga i samarbete med
Kaffebönan.

Karin vill att både kropp
och själ ska få något
värdefullt.

På caféet pågår alltid
utställningar av olika
konstnärer.

Miljön känns mysig. Och
man känner sig ompysslad
när man besöker Tant Brun.
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Auktoriserad Nissan och Toyota verkstad
Service och reparation även av övriga märken.

Vi är samarbetspartner med Söderbergs Bil.

Margaretagatan 41      0121-21760     Fax 0121-15938

Ung
i Söderköping Första mingelkvällen

på Caféet blev helt
klart lyckad!

Ungdomarna tyckte att lokalen var
mysig och trodde att dom skulle
komma att trivas där.

Caféet öppnar den 30/9-05 klockan
18.00.

Emelie Hjerth  går andra
året på Nyströmska skolans
samhällsprogram med in-
riktning på samhäll.
Ålder: 18 år
Favoritmusik: Elin Sig-
vardsson
Intressen: Musik, spela
piano, skriva och umgås
Favoritmat: Lasagne
Vad jag helst gör på fri-
tiden: Sjunger eller bara
sitter och pratar med
kompisarna.
-Nyströmska är en bra sko-
la med en skön stämming,
där man kan vara sig själv
och ha sin egna stil, säger
hon.
Lärare och elever har en
annan relation än på många
andra skolor. Lärarna litar
på eleverna på ett annat
sätt, och på utvecklings-
amtalen så är inte föräldrar-
na med.
- De behandlar oss som
UngaVuxna, men självklart
så finns det ju tyvärr de som
inte klarar av det ansvaret
och ”leker” bort det, och då
ringer lärarna till föräldrar-
na.
När Emelie gått ut skolan
så har hon planer på att åka

och jobba lite där, och jag
svarade ja eftersom jag har
en speciell dragning dit.
Jag tycker om Klockaregår-
den för att det är ett ställe
där man lär sig mycket av
de som är där. Alla lär sig
av alla hela tiden.
Det är så många olika sorts
folk som kommer dit. Allt
från missbrukare till
”vanliga” turister från hela
världen på sommaren.
-De man kanske har und-
vikit på stan förut sitter
man nu och småpratar med
där, och de är bra, precis
som alla andra.
Man kan inte ha några
fördomar, för de stämmer
inte iallafall.

Hur var det att jobba
ideéllt?
- Det gjorde inget, jag
tycker att det är kul att
kunna hjälpa till.
När jag jobbar inom kyrkan
får jag inga pengar heller.
Vi gjorde en pilgrimsresa
till Norge i somras. Det var
som en sorts betalning,
säger Emelie.

Hur var det att jobba på
Klockaregården?
Det var kul! Man måste
vara flexibel eftersom det är
så många olika som jobbar
där. det är alrdig långtrå-
kigt.

Det låter ganska stressigt
att gå i skolan och sen
jobba så mycket inom
kyrkan. Är det stressigt?
Jo, ibland. Men det är ett
tempo jag tycker om att
leva i. Jag har ju själv valt
det.

Hur längehar du bott i
Söderköping?
-Jag har bott här sedan jag
var 2 år. Jag trivs bra här,
det är nära till allting. Jag
kommer från Linköping.
men där ifrån kommer jag
inte ihåg nånting.

Vad är negativt med
Söderköping?
Alla rykten bland ungdo-
mar. Får man en stämpel i
tex mellanstadiet så har
man den stämpeln sen. Den
är svår att bli av med.
Det är säkert likadant bland
vuxna, framförallt bland de
som bott här länge.  Men
jag ser mest fördelar med
att bo här.

Vad tycker du är viktigast
i innehållet på en mötes-
plats?
Att man har ett ställe att
komma till och prata, dit
alla känner att man kan
komma.
Jag saknar en sådan plats
där man bara kan träffas.

När Emelie inte är i skolan
så jobbar hon i en ung-
domsgrupp och som konfir-
mandledare i Tingstads
församling i Navestad. Där
har de även ett Nattcafé där
jobbar hon någon gång/
månad.

I somras jobbade Emelie på
Klockaregården i Söderkö-
ping.
Hon hade sökt några andra
jobb men fick tyvärr inget.
-Anna-Karin frågade om
jag ville komma tillbaka dit

Mycket arbete innan caféet invigs
Under sommaren har 4 killar jobbat med att
renovera byggnaderna på innegården inför
öppnandet

Tommy

Rickard

Tobias

Emil

Intervju

Är du i åldern 16-20 år kan
du anmäla dig till en
grundkurs i styrketräning.
Det är Träningsverket som
gratis ställer erfarna
tränare till förfogande.
Kursen omfattar 20 timmar
och går ett par gånger i
veckan. Det blir två grup-
per. En tjej- och en kill-

grupp med vardera 10 – 12
deltagare. Det enda som
behövs är fullt medlemskap
på Träningsverket. Litte-
ratur till självkostnad. Var-
vad teori och praktik. Me-
ningen är att ungdomar
som gått kursen ska vara
”självgående” och veta vad
de sysslar med och hur man

bäst sköter sin träning och
kost. - Här väntar nya kom-
pisar. Och en fortsättnings-
kurs för de som önskar
förbereds.

Först till kvarn gäller.
Så anmäl dig!

Grundkurs i styrketräning

till Frankrike och plugga
för att lära sig franska
riktigt bra. Annars så vill
hon kanske ta ett Volon-
tärår inom Svenska kyrkan.
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Ung
i Söderköping

Democrisis är ett befintligt
3-års EU-projekt som
handlar om hotet mot de-
mokratin. Det är ett samar-
bete mellan Sverige,
Spanien, Bulgarien, Polen
och Tjeckien.
Det är skolor som driver
projektet. En skola från
varje land. Spanien har en
valbar kurs för detta. I
Sverige är det Nyströska
skolan och det är Samhälls-
programmen som är ut-
valda.
Idé till projektet kom den
11 september efter terror-
dåden i USA och projektet
startade hösten 2003.
Sverige jobbar med att
försöka få ungdomar enga-
gerade i politiken, så att
den inte dör ut.
Nyströmska är koordinator-
skola. Det är två lärare med
från Nyströmska. Huvud-
ansvarig är José Miolina
och den andra är Lena
Widen Kornebäck.

Maria Pihl, 18 år, är en av
ungdomarna från Sverige.
Hon läser 3:de året Sam-
häll- ekonomi på  Nyström-
ska skolan.
Hon jobbar med Democri-
sis som projektarbete i
skolan som går ut på att
hon ska planera de andra
ländernas vistelse här i
Sverige.

1:a året.
De började med att ta reda
på fakta om de olika
länderna. Fakta om hur
länderna är uppbyggda,
vem/vilka som styr mm.
Det var framförallt om
Tjeckien och om Spanien
eftersom de inte haft
demokrati så länge.
Våren 2004 var det första
gången eleverna skulle
träffa de andra personerna
i projektet. 10 elever, 5
lärare från Nyströmska och
3 elever, 2 lärare från

Spanien åkte till Bulgarien
och träffade 1 klass. Där
diskuterade de demokrati
och fick se Sofia,
Bulgariens huvudstad.
2:a året
Våren 2005 åkte 13 elever,
4 lärare och rektorn från
Nyströmska till Spanien.
Då fick de träffa deras
motsvarighet till riksdagen
och representanter från
olika partier.
De träffade även borgmäs-
taren och diskuterade det
politiska läget i Spanien.
Det handlade mycket om
skolan.

Samhäll- kultur och språk
gjorde en utställning som
heter ”Ta tempen på demo-
kratin” och ställde ut den i
Linköping.

Nu är det 3:de och sista
året.  Så nu är det  Sveriges
tur att ta emot besöken. Nu
ska man sikta in sig på
terrorism.
Maria har nu planerat deras
besök. En av sakerna de ska
göra är att ha en panel
diskussion där alla sam-
hällsklasser kommer att
delta. 1 från FN, 1 från
Barn & Ungdomsnämnden
och 8 kommunpolitiker
från olika partier är in-
bjudna till att delta.

Maria började med det här
för att hon tyckte att det
skulle vara kul att åka
utomlands. Politiken var då
inte så viktig men intresset
växte hela tiden. Det var
framförallt när de var i
Bulgarien och hade en
diskussion då en kille
berättade vad han tyckte
och tänkte om att skolan
inte var demokratisk. Han
blev då utkallad och kom in
efter 5 minuter, då han bad
om ursäkt för vad han sagt
och tog tillbaka det. Maria
såg då skillnaden från
Sverige och blev intres-
serad av att veta mer.

När Maria inte är i skolan
så jobbar hon men miniorer
och konfirmander inom
kyrkan i Söderköping. Hon
var själv med i miniorerna
och sen juniorerna så på
den vägen är det att hon
jobbar med det nu.

Jag började teckna när jag
var runt 7 år. Det skulle
vara väldigt detaljrikt.  Jag
blev inspirerad av min bror
som var väldigt duktig på
att teckna, säger Nicklas
Gustafsson.
Nicklas är 22 år och bor i
Söderköping. Han gick på
Nyströmska skolan och
läste Estetisk Konst och
Form i 3 år.
Jag var väldigt intresserad
av konst och ville utveckla
det intresset. Jag vill helst
lära mig grunden i allt som
har med konst att göra. Det
är väl därför jag sökte det
programmet.
Nicklas inriktning inom
måleri är framförallt olje-
målning.
Det är för att jag tycker om
när färgen är våt länge så
man kan blanda direkt på
duken, säger han.
Jag målar surrealistisk stil
med symbolik och budskap.
Jag tecknat och målar hela
tiden. Ibland kan jag sitta i
flera timmar. Tiden för-
svinner när jag målar och
tecknar.
Nu har Nicklas praktik hos
Allkonstnären Anders
Nyhlén och har varit där i
sammanlagt 9 månader.
Hos Anders har jag fått prö-
va på både det ena och det
andra så som tex. måla i
olika tekninker såsom mar-
morering och lasering mm.
Och jag har hjälpt till att
byggt scenografi till både
sommarrevyn och nyårs-
revyn.

Nicklas kommer att ha en
visning av sina konstverk
på Café magasinet. Den
kommer att innefatta lite
olika ”delar” (tavlor), lite
olika stilar. Det kommer att
vara både oljemålningar
och blyertsteckningar.

För drygt 30 år sedan lades
grunden till vad vi idag
kallar hobbyrollspel. Det
var då Dungeons and
Dragons började produ-
ceras i USA. Då handlade
det ofta om att gå in i en
grotta och slå ihjäl mon-
stren för att rädda prin-
sessan. Idag har utveck-
lingen kommit en liten
längre bit på väg. Idag kan
man klä sig rollen som
snickare, professor, adels-
man eller precis vad spe-
laren vill.  Men vad är nu
då rollspel? Ett gäng ung-
domar som samlas en natt
för att offra katter?
Nej, det funkar så här:

Arne har suttit på sin
kammare och låtit fantasin

grundlig redogörelse för de
olika karaktärerna som
finns i boken. Arnes vänner
får välja en varsin karaktär
och sedan bär det av. Arne
slänger ut en handritad
karta över ön Navarone och
säger ”Ni har landstigit
här, vad gör ni?”. Lisa
säger att hon tänker resa ett
tält under ett buskage innan
de fortsätter medan Boris
håller vakt.
Så här kan det gå till vid
ett såkallat bordsrollspel.
Men det finns flera andra
varianter av rollspel. Tex
Lajv. Här har spelledaren
en mycket mindre fram-
trädande roll. Allt han har
gjort är att ha skapat en
bakgrundshistoria. Resten
av äventyret är helt upp till

flöda. Framför sig har han
boken Kanonerna på Nava-
rone. Han tänker, ”vore det
inte häftigt att själv vara
den där gruppen med
elitsoldater som skall
spränga de tyska kano-
nerna”. Jo visst vore det
det. Men nu kan det ju vara
lite svårt att göra det på
riktigt. Då får man låtsas.
Han sätter sig för att
omstrukturera boken till ett
rollspelsäventyr. Ett par
kvällar senare har han
bjudit in sina vänner Boris,
Lisa, Kalle, Lotta och
Nisse. De sätter sig runt
köksbordet och Arne
berättar lite om historien,
samt ger en kort men

spelarna att styra. Här har
även bordet byts ut mot
verkliga miljöer, tex en
skog, slott eller ruin. En
annan aspekt utav lajv är
att man lär sig tillverka
rekvisita så som tidsenliga
kläder, och vapen i gummi.
Nu har Arne bestämt sig för
att göra Kanonerna på
Navarone till ett levande
rollspel (lajv). Med tur och
lite kontakter hittar han en
lämplig ö ute i den svenska
skärgården. En bakgrunds-
historia om andra världs-
kriget och läget i Medel-
havet när äventyret utspelar
sig ges till alla spelare (10-
hur många som helst) och
spelarna i sin tur lämnar in

”Rollspel” i dag
sina egenhändigt skrivna
roller. Arne bestämmer ett
lämpligt datum för arran-
gemanget och när det är
dags körs alla spelare ut till
ön av Arnes morfar. Nu kan
inte Arne göra mer som
spelledare än att hoppas.
Historiens utveckling är
helt upp till spelarna. Kan-
ske lyckas de spränga kano-
nerna, kanske inte.

Vi i Ingentes Dracones (Id)
favoriserar den sistnämnda
formen. Id består av fem
killar, alla 18 år som vill
aktivera Söderköpings ung-
dom. Receptet heter Lajv.

Den 29 oktober går Gan-
gster av stapeln. Ett nutida
kampanjlajv i ett nutida

modifierat Söderköping.
Handlingen kommer att
kretsa kring svartklubben
nere på Munkbrogatan där
Papa Joe firar sin seger över
Bowlingmaffian. Är du
intresserad och minst 15 år
så kan du kontakta oss på
vår mail:
ingentes_d@hotmail.com.

Daniel Lundahl ordf
Björn Larsson sek
Rikard Hedling kassör
Erik Johansson
Materialansvarig
Axel Johansson Idéspruta

Intervjuer

Grundkurs styrketräning
för ungdomar 16 - 20 år

kontakta

0121-14261
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Av en dubbelvikt hälsena blir ett korsband

Förberedelser

Skönbergagatan 6,  Söderköping    Tel/fax 0121-12135
Måndag-Fredag 10-18, Lördag 10-14

INRAMNINGAR KONSTGALLERI
Vidar Hansen tom 6/10

Rune Johansson 15-27/10
Annika Axenstedt 29/10-3/11

Ronny Knutsson 5-17/11
Hans Hallin 19/11-1/12

Välkommen till

Jag vaknar av att ett ljus
fladdrar på ögonlocken.
När jag så småningom
öppnar ögonen ser jag rakt
in i den skimrande sol-
katten på väggen. Den
kommer från sjön och den
klara solen som redan står
högt uppe på himlen.
Klockan är fem på mor-
gonen. Om en stund går jag
upp ur sängen, rakt ut i
gräset, hukar mig lite och
går sen till stranden för ett
morgondopp. En rejäl gröt-
frukost följer, i sällskap av
boken jag läser och så
kanske en smula eftersömn.
Sen kan jag vakna en gång
till, vila tankarna på de o-
lika projekt jag har på
gång. Smaka på dem och
låta en plan för dagens
göromål växa fram.
På grund av en serie opla-
nerade händelser fick jag

leva så under ett par veckor
i somras. Ibland har man
tur!

Insjöar har sin charm, men
nu ville jag ut i skärgården.
Jag måste se med egna
ögon hur det stod till med
den, den var ju tydligen helt
nersölad av blommande
alger. Jag fick blandade
rapporter om tillståndet,
kanske var det värsta över.
Man ska inte ge sig ut i
kajak utan sällskap! Men
alla vänner och bekanta var
upptagna med annat, så det
fanns inte mycket att välja
på. Kompromissen fick bli
att jag höll mig borta från
ytterskärgården. Och det
har sina fördelar också att
vara ensam. Det är väldigt
rogivande att bara låta de
egna ingivelserna styra
färden. Jag kunde välja allt

efter eget behag - vila,
raster, färdväg, tempo, bad.
Enkla ordlösa beslut. Och
även om varje paddeltag är
individuellt och måste
anpassas till stundens våg-
och vindförhållanden, så
framkallar den upprepade
rörelsen och de långsamma
sinnesintrycken ett tillstånd
som är ganska meditativt.
Ord skulle störa då.

Jag tänkte på att min ur-
sprungliga hemvist var
Skogen. Skogen i Småland
bakom vårt hus var den
naturliga lekplatsen. Där
fanns en aldrig sinande
tillgång till lekmaterial och
fysiska utmaningar. Där
fanns de bekanta dofterna
och tryggheten. Jag kände
mig varm och omsluten
som i en modersfamn och
jag visste att jag aldrig

Låta Udda vara Jämt
av Tullan Willén

Det kan vara både blött och vackert på samma gång i skärgården

skulle kunna gå vilse i
skogen. Den var mitt rätta
element. Havet däremot var
stort, främmande och
ödsligt och fyllt av okända
krafter.
Men så småningom, för
ungefär tio år sen, hände
något. Det var väl en kom-
bination av människor jag
mötte och livsfaser jag gick
igenom som påverkade
mig. Jag började känna att
skogen kanske var lite
instängd, nästan lite kvä-
vande. Havet å andra sidan
representerade frihet och
oändliga möjligheter! Vä-
gen till havet går genom
skärgården. Jag måste göra
den till min, kände jag! Jag
måste erövra skärgården
och införliva den i mitt inre
system! Och nu, med min
ensamma paddling, var jag
på god väg att göra just det.

Jag såg inget spår av
blommande alger, kanske
hade de hunnit blåsa iväg.
Regnet följde mig nästan
hela dagen, och åskan
mullrade runt omkring. Till
sist kom det några vindbyar
som ville slita paddeln ur
händerna på mig. Jag tog
mig iland och hittade lä där
jag snabbt kunde slå upp
yttertältet. När jag satt där
lite senare, med åska och
skyfall utanför tältet, torr
och varm och med storm-
köket igång, var jag glad att
jag var ensam. Det här var
precis i min nivå, jag
mådde så gott! En följe-

slagare kanske hellre hade
velat paddla vidare eller
tvärtom gnällt och undrat
vems idiotiska idé det var
att paddla just den här
helgen!
Tänk om jag håller på att
bli eremit! En enstöring har
jag väl alltid varit, men det
har känts mer som ett pro-
blem än som något efter-
strävansvärt. Kanske börjar
det bli dags att byta fot!
Från ”Hjälp! Jag vill inte
vara så ensam!”, till  ”Jag
mår så bra för att jag är en-
sam!”.

Men hur gör man?

Jag var i ett hus där en
kvinna bott ensam i över
trettio år, tills hon dog. I
bokhyllan med läroböcker
hittade jag en som handla-
de om ensamhet. ”Den är
till mig”, tänkte jag. Säkert
kunde jag där hitta samma
stöd som den gamla kvin-
nan för att klara ensamhe-
ten.
Till min stora förvåning var
den helt osprättad!

Det finns andra böcker i
ämnet som är mycket bättre
än den här, men den var
oerhört intressant på ett
annat sätt, utgiven i
Tyskland 1967. För mig
betyder -67 den första
pojkvännen och Seargent
Pepper’s Lonely Hearts
Club Band, och det är svårt
att komma ihåg hur
annorlunda man tänkte då
om människan i samhället.
Om änkor till exempel
konstaterade boken torrt att
de naturligtvis mister sin
ställning i samhället när de
inte har en man vid sin
sida. Krigens följder i

Tyskland beskrevs i termer
av splittrade familjer och
uppbrott, men förintelsen
nämndes inte med ett ord.
Man pratade fortfarande
inte om den!
Det fanns också lite lustiga
passusar som: ”Hos
Beatlesanhängare är …
”hypermotoriken” endast
en övergående mognads-
kris. En insiktsfull och väl
utbildad ledare kan länka
dessa tendenser på positiva
banor, till exempel idrott.”
Som om musik och dans
skulle vara skadligt!

Och vad sägs om detta:
”Kärnan i all så kallad
sällskapssjuka är ett
bedövningsbehov”!

Haha! Sällskapsjukan är en
sjukdom!

Jag ropar på Dig:
”Kom och känn på min
panna!”, säger jag. ”Är den
inte lite varm? Kan det vara
ensamhet, tror du?”
”Ensamhetta, menar du”,
säger Du förnumstigt.
”Tihi! Ensamhetta! En-
samvärme! Ett nytt be-
grepp! Vad kan det vara för
något?”
 Jag måste skutta iväg
tillbaka till min tänkar-
hörna och Du löses upp
igen.

                   Tullan Willén

har dragit sig tillbaka och tackar för
den här sommaren

Annika och Magnus
0121-10542 0121-13858

www.bondenscreperie.se

Weibes
Kök & Vin

Ann-Marie finns kvar i Bondens kök
och erbjuder: Festvåning, julbuffé,

catering, matlagningskvällar och
vinprovningar.

Ring mig så ordnar jag din fest!
Ann-Marie

0121-12406 070-7551873

Ljus fr 5:-
Lyktor fr 50:-

Etabl 1876

Creperie
Crêperie & Lanthandel
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Gamla bilder från vårt kära Söderköping
De bilder vi presenterar i flera nummer framöver kommer
från S:t Ragnhilds Gille i Söderköping. Fotograf är Emil
Ström. Han föddes 1872 i Skönberga socken och har sedan
1910-talet och fram till början av 1940-talet tagit inte

mindre än 10.000 bilder från miljöer i Söderköping. Emil
var ofta sedd dragandes sin cykel, på vilken han hade sitt
stativ. I en läkarväska förvarade han kamerautrustningen.
Bilderna, som är sk glasplåtar, har under åren framkallats

och finns numera i pärmar i Söderköpings muséum intill
Drothems kyrka. Ett urval bilder finns också i Svante
Lihoffs bok: ”Emil Ström - en söderköpingsfotograf”.

Redan på 1930-talet hade vi bilförsäljning i
Söderköping. Den här bilden är tagen i en i
en bilhall som fanns i dåvarande
Stadshotellets, på Ågatan, bottenvåning.
Försäljare är Bengt Brangenfeldt.

Tre på samma mc innebär säkert böter.
I varje fall förr. De uniformerade var från

”landet” runt Söderköping. Fr v Gösta
Franzèn i Närby (den kände ortsnamns-

professorn), Bengt Månsson i Nybble och
Ragnar Hesse i Västra Husby.

Nafta bensinstation verkar ha legat där ännu
en låg - på nuvarande parkeringen intill
”Kockens”. Det var kletigt på vägarna förr.
Bara grus och sand och inga vindrutespolare
som nu. Omkörningar vid blöt vägbana var
ytterst farliga. Men bensinen var billig. Jag
minns när jag själv tankade 1956. Då kostade
bensin 61 öre litern!

Här är en riktigt gammaldags bild. Utflykt i häst
och vagn. Det är patron Gottfrid Andersson på

Wiggeby som bjuder spannmålshandlaren
Skoglund på en rundtur. Gårdens kust heter

Pettersson.




