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...blomstertid nu kommer...

Fregatten
Stenbocken
Byggd på Skeppsholmen 1676.
Bevakningsfartyg i Östersjön med skärgårdar.
Bestyckad med 24 bronskanoner deltog
Stenbocken i skaget vid Dynekilen 1716. Läs
om fartygets historia och dess anknytning till
vår bygd. Sid 3.
Tavlan ovan skänktes till Söderköpings kommun av konstnären Harry Glosli,
vän till greve Magnus Stenbock på Herrborum.
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lilla tidningen
Handläggning av
Ramunderskolans
ombyggnad
- en skandal
”Trolöshet mot huvudman”, ”okompetenta upphandlare”, ”svågerpolitik”,
”förskingring”. Påståendena är många och förbannelsen stor över ”fördyrningen” av Ramunderskolans
renovering.
Inte undra på det. Det skulle kosta ca 24 miljoner.
Men är i dag uppe i 40 miljoner. En fördyring om 16
miljoner. Allt i en tid då
kommunen har ett accumulerat underskott om 19 miljoner, en skenande låneskuld som ökat från 130 till
170 miljoner och pensionsskuld på över 200 miljoner.
Inte illa!
Det saknas inte undanflykter. Hör här: ”Det blev en
oväntad asbestsanering.”
”Vi var tvungna att installera ny ventilation.” ”Och
så ingick ju inte utemiljön
och inventarier och inredning i kalkylen, vilket vi
räknat med att det gjorde.”
”Våra första beräkningar
var nog lite optimistiska.”
”Vi var inriktade mest mot
funktionen och inte hur vi
tekniskt skulle bygga.” ”Vi
har följt upp det hela för
dåligt.” ”Och använt föråldrade kalkyler har vi också
tyvärr gjort.” - Tänka sig!
Och till råga på allt – ingen
tar på sig något som helst

ansvar. Alla är helt oskyldiga till miljonrullningarna. Politiker skyller på
tjänstemän, som i sin tur
skyller på konsulter, som
skyller på … Och beskyllningshjulet bara snurrar
och snurrar - och kommer
att göra så tills någon sätter
”en käpp hjulet”. Då först
kan vi vaska fram ansvariga.
Naturligtvis finns det en
ansvarig eller ansvariga.
Det finns det alltid. Men
skulden ligger säkert inte
bara hos en. Det kan vara
en kedja av felaktigheter
begångna. Om bara den
ytterst ansvarige utpekas,
går ”småbedragarna” fria.
Även dom måste hittas och
få sina påföljder.
För påföljder måste det bli.
Man dribblar inte bort 17
miljoner utan efterräkningar.
Upphandling, skötsel och
kontroll av ärendet är ett
stort fiasko.

Anders Senestad och
nedläggning av
Engelholmsskolan
Vidar Jansson
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Gruppförsändelse
till samtliga hushåll i
Söderköpings kommun
Tidningen är religiöst och
partipolitiskt obunden

Så till en klen tröst. Nyligen har vi fått höra, att
kommunrevisorer tillsatts
för att utreda. Men ha då i
minnet, att revisorerna är
tillsatta och avlönade av
samma politiker som ska
granskas. Kul va?

Blottlagda brister
i vårt politiska system
Att värna om ett politiskt
system, där förtroendevalda
garanteras immunitet gentemot sina väljare, är dödfött. Systemet måste av
egen kraft genom politikerna själva, eller genom
omvälvning, på sikt förändras. Det är ytterst graverande för vår demokrati,
att folket inte ska kunna
fälla något utslag annat än
under några få timmar vart
fjärde år. Ett system, där
förtroendevalda ständigt
tvingas till lyhördhet inför
folkviljan, skulle i längden
gynna alla.

och dess hantering av sjukvården i länet. Kunniga
läkare flyr politiker som
inte begriper sig på sjukvård, men ändå ska bestämma över den. Politiska beslut har skapat kaos,
onödigt lidande, längre och
längre vårdköer utan att ens
ge lägre kostnader. Patienter är brickor i ett gigantiskt
spel. Skandal!

Ett slående exempel på politisk maktfullkomlighet
och nonchalans mot folkviljan har vi i Landstinget
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Förnuft lyser med sin frånvaro…

Och i skolan ska elever bestämma över lärare, har jag
läst. Allt bestämt av politiker förstås. Dom vet ju bäst
även om skolan.

Vidar Jansson

Söderköpings
Möbeltapetsering

Jag stoppar
och klär om
Dina möbler
Öppettider
Mån - fre 8 - 16 eller
enligt överenskommelse
Hjärtligt Välkomna
till Telegatan 7
Camilla Fransson
0121-10360
070-7413058

I mitten av november -05
besöktes Engelholmsskolan av företrädare från
kommunen. Föräldrar, lärare och rektor deltog. Från
kommunen deltog bland
andra Barn och Utbildningsnämndens ordförande
Anders Senestad (m).
Engelholmsskolans framtid
var ämnet för dagen.
Skolans existens hotades på
grund av vikande elevunderlag. På mötet gav Anders Senestad föräldrar och
skolpersonal möjlighet att
fundera igenom om de ville
att skolan skulle läggas ned
efter vårterminen 2006 eller om de önskade ge skolan ännu ett läsår. Föräldrar
och personal uppfattade
alla att de hade fått en
möjlighet att välja själva.
Och att valet skulle ske
utifrån barnens bästa.
Efter mycken diskussion,
enades man i Engelholm
om att skolan skulle ges ett
år.
Cirka 2 månader efter
första mötet kommer ett
nytt möte till stånd mellan
Anders Senestad samt
några företrädare för förvaltningen och å andra
sidan föräldrar och personal från skolan.
Det som utspelades vid
mötet har lilla tidningen

tagit del av från flera av de
närvarande. De ger en samstämmig redogörelse för
vad som skedde och sades
och kan sammanfattas
sålunda:
Anders Senestad var inte
det minsta intresserad av
att då ta del av vad föräldrar, lärare m fl kommit
fram till. Den valmöjlighet
som utlovats var som
bortblåst. Istället började
Anders Senestad att fråga
ut föräldrar i vilken skola
de skulle sätta sina barn till
hösten. När föräldrar och
lärare påpekar hans tidigare löfte, talar Anders
Senestad om för föräldrarna att det inte är socialt
utvecklande för eleverna att
gå kvar i Ängelholm. Han
går så långt att han påstår,
att föräldrarna inte förstår
sina barns bästa. Att föräldrarna är rädda för förändringar. Och att de håller
sina barn som gisslan för
att behålla skolan.
Allt enligt uppgifter som
lilla tidningen fått verifierade från många av de närvarande.

Föräldrar och personal vill
för tidningen framhålla att
de visst förstår att en skola
inte kan ha hur få elever
som helst. Det man vänder
sig mot är att de först givits
en valmöjlighet för att
några månader senare
finna att samma förtroendevalde inte vill kännas
vid vad som utlovats. Men
- framför allt är det sättet
Anders Senestad tar till när
han träffar de berörda.
När lilla tidningen, inför
vårnumret, gav Anders
Senestad tillfälle att kommentera det inträffade och
att rikta några ord till
Engelholmsborna, meddelade han att han redan planerat ett nytt möte i skolan,
troligen i mars, för att reda
ut ”missförstånd”.
Det mötet ville lilla tidningen avvakta innan ovanstående publicerades –
men något nytt möte blev
det aldrig…
Och Engelholmsborna känner sig inte mindre kränkta
nu…
Vidar Jansson

Föräldrar och skolpersonal
känner sig totalt överkörda.
De känner sig kränkta av
Anders Senestad. Omyndigförklarade och utsatta
för nedlåtande omdömen.

Fregatten Stenbocken
och dess historia

Denna bild är en förstoring av en mycket liten akvarell.

Ett av Nordens största sjöslag utkämpades i Dyrekilen mellan Strömstad och
Svinesund - tidigt den 8 juli
1716. I den svenska eskadern ingick bland andra
fregatten Stenbocken.
Det var kapten Peter Wessel
Tordenskiold, som med sin
eskader gick till ett helt
överraskande anfall på den
svenska eskadern under
ledning av konteramiral
Strömstierna. Inom loppet
av någon timma var striden
över.
Tordenskiold erövrade 9
krigsfartyg och 5 transportskepp. 4 skepp sänktes och
3 brann. På den dansknorska sidan (Tordenskiolds) förlorade man 19
man och 57 sårades. Svenskarnas förluster var långt
större. Ingen kunde drömma om att Tordenskiold
skulle våga sig på ett anfall
i så svåra vatten. Det säjs
att han tog beslutet på egen
hand utan att invänta order.
Tordenskiold lade ut från
Köpenhamn 6 dagar tidigare med en eskader som
bestod av hans eget flaggskepp fregatten Vita Örn,
fregatten Vindhunden, de
bestyckade fartygen Noaks
Ark och Hjälparen samt

Nästa
nummer av
lilla tidningen
utkommer
preliminärt
torsdagen
den 21
september

galärerna Charlotte Amalie, Prins Kristian och
Louise. Fregatter och de
större bestyckade fartygen
förde tillsammans 116 kanoner. Galärerna 25.

svenska eskadern ovetande
om att den danska smugit
fram i fjordens mynning
och blockerat reträttvägen
för svenskarna. På morgonen brakar striden loss.

Ordern som eskadern hade
fått från amiralitetet gick ut
på att de skulle uppsöka och
eventuellt ta upp kampen
med en svensk flottavdelning, som man visste gått
till sjöss från Göteborg.
Spioner hade upplyst om att
den givit sig av norrut i
skärgården och att den
medförde förnödenheter,
vapen, ammunition och
annat till svenska trupperna
i Norge. Om Tordenskiold
lyckades att hindra transporten, skulle det kunna få
avgörande betydelse för
Karl XII:s fälttåg. Det var
mycket som stod på spel.
Tordenskiold var inte sen
att utnyttja tillfället.

Svenskarna försvarade sig
tappert så länge de kunde,
men gav sig till sist för
övermakten. Då de förstod
att slaget var förlorat, satte
de eld på en del av lastfartygen för att hindra att de
föll i dansk-norska eskaderns händer. Tordenskiold
ville emellertid inte se
krigsbytet gå upp i rök. De
modigaste rodde i småbåtar
fram och påbörjade släckningsarbetet. Svenska skyttar på fjordens sidor ställde
till stora problem för dessa
modiga män. Men de
lyckades ändå rädda flera
skepp bland annat ett som
var lastat med 260 tunnor
krut.

På sin väg norrut hade den
svenska eskadern gått in i
den trånga fjorden Dyrekilen och ankrat för natten.
Enligt uppgift hade de
svenska officerarna lämnat
fartygen för att delta i en
bröllopsfest i grannskapet.
När slaget stod på morgonen, hade de svenska officerarna ej återkommit.
Långt in i fjorden låg den

På eftermiddagen samlade
Tordenskiold sina officerare och manskap och berömde dem för deras modiga insats.
Slaget fick stor betydelse.
Karl XII fick vänta förgäves på förnödenheter, vilket
gav de norska trupperna i
Fredrikshaldsområdet större möjligheter.

Här syns sjöslaget i Dyrekilen. Svenskarna för ankar längst in i viken. Till
höger i bild ser vi Tordenskiolds eskader under eldgivning och blockerande
reträttvägen för svenskarna

Fregatten Stenbocken
38 meter lång och 8 meter
bred, byggdes på Skeppsholmen i Stockholm - sjösattes 23 mars 1679 och
gick som bevakningsfartyg
i Östersjön och dess skärgårdar. Hon lär enligt uppgift ha varit ett av våra
vackraste fartyg, med en
utsmyckning som inte stod
regalskeppet Wasa långt
efter. Namnet fick hon efter
Riksamiral Otto Stenbock –
en av greve Stenbocks på
Herrborum förfäder.
Karl XII bestämde emellertid att hon skulle byggas om
till fregatt. Hon försågs
1713 med bland annat 2
kanondäck och 24 bronskanoner - 10 st 18-pundskanoner, 4 st 12-pundsoch 10 st 3-punds. Med en
besättning om 150 man
gick hon i krigstjänst.
(Pund anger kanonkulans
vikt. 1 pund motsvarar ca
0,5 kg. Således motsvarar
18 pund en kula på 9 kg

med en räckvidd om ca 700
m.)
Den svenska fregatten
Stenbocken blev skadad vid
Dynekilen, men sjönk inte.
Efter slaget togs hon på
släp upp till Fredrikstad i
Norge, där hon låg i 200 år
innan hon sjönk. 1936
bärgades hon och skulle
restaureras, men gick
sorgligt nog ett helt annat
öde tillmötes. 1952 tog sig
några pojkar in i skeppet
för att leka. Ett försök att
koka potatis vid mastfoten
fick till följd att hela
skeppet brann upp. Ett
ankare och skeppsnamnet
Stenbocken är det enda som
i dag återstår. Det förvaras
nu på Fredrikstads museum.
En god vän till greve Magnus Stenbock, norrmannen
och konstnären Harry
Glosli från Fredrikstad, har
målat många berömda
skepp från stormaktstiden.
Ett av dessa skepp är fre-

Harry Glosli
gatten Stenbocken. Originalet - en större oljemålning - skänkte Harry Glosli
till Söderköpings kommun
med förbehåll att den skulle
hänga så att allmänheten
skulle kunna ta del av den.
Av ”platsbrist”, som det
hette, kom konstverket
ganska snart att ha sin plats
på ett enskilt tjänsterum.
Det inträffade gjorde att
Harry Glosli tog tillbaka
konstverket.
Strax efter såldes målningen och ingår nu istället i
en privat samling i Nyköping…
Vidar Jansson
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Jag minns.....
minnesbilder från 1930-talet och
trakterna mellan Mogata och Stegeborg
av Åke Larsson, söderköpingsbo 1927-1940
På väg från Stockholm
stannade vi till vid Statoil i
Söderköping för en kopp
kaffe. Där hittade jag ”lilla
tidningen” och fann att
flera artiklar handlade om
platser där jag bodde som
liten. Far och mor och bröder bodde i början av 30talet vid Övre Slatorp. Platser och händelser från den
tiden fick minnen att bli allt
tydligare. Jag kunde inte
låta bli, när vi kom hem, att
slå en signal till Vidar Jansson och tacka för hans tidning. Där stod t. ex. att läsa
om Mogata Handel, som vi
alltid kallade Sand-liden,
som startades och äg-des av
Axel Andersson och hans
familj. De hade tidi-gare
ägt och drivit affärs-rörelse
vid Högalid. Hur det gick
till, att just min äldre bror
Kalle och hans kamrat John
i Färja, som vi sa, fick
arbeta med etableringen,
kommer jag inte ihåg
exakt. Där blev Kalle kvar
flera år och Sandliden blev
en populär butik och konkurrerade snart ut Konsum,
som låg lite längre bort i
samhället åt Söderköpingshållet.
En annan händelse, som
jag kommer ihåg från min
tidiga barndom, hände en

kunde vara svårt att förstå.
Det kunde vi hålla med om.
Mina bröder var som sagt
äldre och hade sina lekkamrater. Två av dessa var
Evert och Elis i Låsta.
Evert, eller EWK, har vi
fått höra talas om för hans
teckningar och Elis för
hans snidade karikatyrer.
Som jag ser det, minst lika
skicklig som Döderhultarn
men inte lika känd.
När skolan var slut för
dagen fick jag hjälpa till
med allehanda sysslor i
Högalid. Högalid hade nu
nya ägare. När inte mannen
i familjen var hemma fick
jag arbeta i butiken, tanka
kundernas bilar osv. Men
när han kom hem var det
vedboden och snöskyffeln
som gällde. Och det skulle
ju också göras, det får jag
hålla med om.

Övre Slatorp. Bilden troligen från 1930- eller -40-talet.
vårvinterdag. Mina bröder
spelade bandy på Yxeltorpsviken och jag fick följa
med med min sparkstötting. Det blåste en bra vind
från land och jag kom
underfund med att om jag
höll upp den uppknäppta
rocken blev den ett effektivt
segel. Det bar med god fart
iväg mot Spinkenäs. Då
upptäckte grabbarna vad
som var på gång. På Slätbaken gick sjön öppen och
de hann fånga upp lillbrorsan innan det var för sent.

Övre Slatorp ägdes vid den
tiden av familjen Wallberg
från Norrköping och min
far och mor arrenderade
mark och ekonomibyggnader. Vi bodde i den låga
flygelbyggnaden.
Ett annat minne. Det var
julafton och vår gäst var
tant Johanna som bodde
vid Änglund, en liten stuga

som låg vid ängarna innanför Slatorp. Hon ville absolut läsa högt ur julevangeliet för familjen. Hon såg
lite dåligt och bibelns spalter låg väldigt nära varandra och det var lätt att läsa
rakt över sidan. När hon
slutat läsa tackade hon
skaparen för de ord som
han givit men konstaterade
kritiskt att det han sagt

En bestämd dag i veckan
var det viktigt att hålla
uppsikt bortåt vägen mot
Dammsätter.
Smeden
Bäckström kunde vara på
ingående. Så fort man fick
syn på Bäckström skulle en
pilsner värmas på spisen
och serveras när han kom
in. Annars blev han ljudligt
irriterad. Bäckström bodde
vid Ingbo, en stuga som var
belägen på väg mot Borum.
Han var både sommar och
vinter klädd i ben- och

Idrottsbild från Mogata omkring 1940. Nummer 42 är Åkes bror ”Kalle i
Sandliden”. Längst upp till höger i bild syns Ewert - eller EWK, som han
kom att kallas.

fotlindor av säckväv. Förmodligen för att fötter och
ben var skadade på något
sätt.
Bygden hade vid den här
tiden många personligheter
som gav samhället innehåll
och individuell färg. Där
var t.ex. Landström vid
Nedre Slatorp. En hemvänd svenskamerikan som
på olika sätt hade ambitionen att modernisera lantbruket men med växlande
framgång. Där var Gunnar
Stenlid, skolläraren som
inte gav läxor därför att
tiden utanför skolan var
fritid. Skolan var barnens
arbetstid. Hilding Bjelkhammar, auktionist och
nykterhetsivrare, Dahlin i
Minnet, specerihandlare
och imitatör. Hans vänner
kunde räkna med vänliga
practical jokes när han
imiterade gemensamt kända personligheter.
Tack Vidar för att du med
din tidning levandegör
både nutid och gångna tiders bygdekultur för den
plats som betyder så mycket
för mig och de mina.
Åke Larsson
Åke Larsson föddes 1927.
Vid 2 års ålder arrenderade
hans far jord och skog på
Övre Slatorp och familjen
flyttade in i flygeln där.
Ägarna till Slatorp bodde
kvar i det större huset. Efter
4 år var arrendetiden slut
och familjen flyttade till det
lilla huset Aspkullen (vid
infarten till övre Väle). Åke
slutade skolan 1940 och
följde med familjen till
Ljusfallshammar. Efter
kurser i reklam flyttade han
som ung till Stockholm och
olika arbeten inom reklamyrket. Via Liljeholmens företag kom han till Oscarshamn. Och före sin
pensionering var han Näringslivschef i Vimmerby.
Åke är numera bosatt i
Oskarshamn. Men - om
somrarna återvänder han
gärna till sin ungdoms
bygd.

Söderköpings
hunddagis & pensionat
vid brukshundklubben, Mariehov
Öppettider: måndag-fredag: 06.00-18.00
helger: enligt överenskommelse
(endast pensionat)
Hemsida: www.skphunddagis.se
mail adress: info@skphunddagis.se
för info ring Pernilla på 0704-710753
Välkomna!
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Kakbuffé 50 kr

1 km söder om Söderköping efter E22. ”Mitt
emot Skönberga kyrka”

Vikingatid och Medeltid
- och Söderköpings Gästabud i september
Bielken har fått nytt liv!
Sista helgen i november
förra året flyttade firma
Korps in i det gamla
Missionshuset från 1905
med Korp Engstrand och
treåriga dottern i spetsen.
När jag möter Korp är
hon klädd i en snyggt
skuren tunika i ett tyg som
hon själv vävt i gåsögeteknik. Tyget har en
vacker och ovanlig färgsammansättning och med
diskreta broderier. Hon
bär byxor gjorda i många
meter tunt siden efter ett
medeltida mode hos de
välbärgade.
Korp studerade i Uppsala
och prövade då på levande rollspel. Hon blev snart
lidelsefullt intresserad av
forntida och gammalt
hantverk och bytte bana
efter examen till husdjursagronom. Intresset utvecklades så att hon 2001
startade en verksamhet
kring hantverk från
medeltid och vikingatid.
Hon lär om och av vikingatiden från tidsperioden 600 till 1050 och
medeltiden fram till
högmedeltiden vid 1300talet.
Den gamla kyrksalen
härbärgerar nu mängder
med tyger i uteslutande
naturmaterial - ull, lin och
silke. En avdelning rymmer attiraljer till levande
rollspel med delar av
rustningar, ringbrynjor,
hjälmar, latexsvärd mm.
I övrigt smycken, smide,
hantverk av läder, bägare

i glas och mycket annat
inspirerat av forna tiders
hantverk och seder. En
grupp unga människor
arbetar energiskt med att
organisera tingen och
anpassa lokalen. Ett
upphöjt podium lämpar
sig för utställningar. Korp
flyttade hit från trakterna
kring Sala – Västerås
efter det hon köpt hela
fastigheten Bielken.
Söderköping med sina
många medeltida minnen
och anor från 1100-talet
är naturligtvis en mycket
inspirerande plats att
arbeta i. Korps verksamhet kommer säkert att
stärka Söderköpings rykte som en stad med aktning för sin historia.
Vikingarnas många resor
– härifrån mest österut
ända ner till Konstantinopel och de trälar man tagit
med hem från färderna,
har säkert också inneburit
att vikingarnas folk lärde
mycket av andra när det
gäller hantverk och material. Men med få fynd
är det svårt att spåra influenserna utifrån. Tyvärr
är välbevarade fynd av
textilier och hantverk av
läder mycket sparsamma
från äldsta tider. Man vet
väldigt lite om klädsel och
utrustning vid skilda
tillfällen till vardags eller
t ex vid rituella sammankomster De mycket långa
musikhorn man funnit,
har ju t ex väckt stort intresse och många speku-

lationer eftersom man inte
vet hur och när de användes. Fynd av ting gjorda
av metall är förhållandevis vanliga. Smycken,
spännen och andra detaljer som ingick i klädseln kan säga något om de
plagg som de hört till.

Korp Engstrand tvåa från höger

Korp ger kurser, säljer
produkter bl. a tyger och
mönster i butiken och på
postorder, tillverkar hantverk efter beställning, gör
modeller till smycken i
tenn mm. Hemsidan visar
upp ett stort utbud. Inte
minst tycker Korp om att
sälja på marknader, träffa
likasinnat folk och bo i
tält tillverkade efter
förebilder från vikingatid
eller medeltid. Korp är
livligt engagerad i projektet Söderköpings Gästabud som planeras till 8
-11 september i år.
Sten Ahlbom

Regi Per Sallerbäck

Nu kan du hyra kajak hos
Friluftsfrämjandet i Söderköping
Vi välkomnar semesterfirare, golfare, företag och
utbildare till en hemtrevlig och annorlunda
boende- och 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

Friluftsfrämjandet i Söderköping har under
våren införskaffat två nya havskajaker som
medlemmar kan hyra till ett nedsatt pris.
Kontakta ordföranden Jan-Axel Thomelius för
ytterligare information

Öppet
mån - tor 11-17
fre 11-15
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Med film
som berättarkonst
Bilder och film har varit
Sune Johanssons stora
intresse sedan unga år. Det
blev många filmer i
formaten ”dubbelåtta” och
”superåtta”. Men när videon gjorde intåg slutade
Sune filma. Det var för dålig kvalitet då tyckte han.
Och det dröjde ända fram
till för så där 4 år sedan
innan han återupptog filmandet. Då på allvar.
Många har glatt sig åt hans
fina filmer från miljöer och
människor i vår stad.
Det hela började med att
Sune gjorde en film som
han kallar Medeltidsåret
2003. Den är inspelad vid
olika tillfällen under ett
helt år. Huvudsakligen evenemang och turistbilder.
Därefter kom filmen ”En
dag i juli”. I den har han
fångat människor och miljöer i Söderköping från tidig morgon till sen kväll.
Allt under en julidag.
Vid ett annat tillfälle filmade Sune staden och dess
miljöer efter ett ymnigt snö-

Norrköping
Skolgatan 5
011-126111

Söderköping
Storgatan 5
0121-15533

Din personliga begravningsbyrå
som även gör hembesök

Fondkistan ANIMA
fall i februari. Den filmen
kallas allmänt för ”Snöfilmen”.
Båda filmerna andas lugn.
Miljöer är utmärkt återgivna. Och de är tonsatta med
vacker, lugn klassisk musik
Åskådare njuter leende.
Vid ett av visningstillfällena träffade han Marianne
Wik. De kom att tala om
filmen som uttrycksmedel
och tillsammans fann de
olika uppslag till filmer.
Det blev både många träffar
och många fantastiska filmer.
Den första heter ”Såsom i
Söderköping” och är inter-

vjuer med 4 söderköpingsbor.
Nästa film heter ”Lycka är
att gå barfota” och den filmen är i två delar varav den
första är intervjuer med
några kända söderköpingsbor om deras syn på vad
lycka är. Den andra delen
är motsvarande fast med
temat skönhet.
Ytterligare en film finns.
Även den i två delar. Den
första heter ”Märta i
Amerika”. Den andra delen
”Man kommer som i
trans”. Båda är intervjuer
där de intervjuade berättar
till olika filmsekvenser
kopplade till personerna
och deras miljö.

Marianne Wik och Sune
Johansson har hittat trevliga samarbetsformer. ”Vi
kompletterar varandra väl”,
säger de.
Marianne är svensklärare
på Nyströmska gymnasiet
och för tillfället deltidstjänstgörande. Hon har
skrivit flera barnböcker och
är även aktiv i föreningslivet med skrivning som specialitet.

Rosmarie och Karl-Thore Magnusson

Vi ombesörjer även: hämtningar i hem
och äldreboende - borgerliga
begravningar - bouppteckningar
- testamenten - försäkringsärenden

Tel: 0121-14444
Jour dygnet runt
www.fondkistananima.se

Sune tog pension vid pass
61år efter ett långt arbetsliv.
Så, kära vänner, när ni får
möjlighet, se filmerna!

42 olika smaker!

Vidar Jansson

Framgång
och framtidstro
hos RÅH

Kvalitetsinramningar

Utställningar
året om

Välkommen till
Skönbergagatan 6, Söderköping Tel/fax 0121-12135
Måndag-Fredag 10-18, Lördag 10-14
www.galleriramboden.com

Välkommen till

3 egna butiker - i Söderköping, Linköping och
Helsingborg - som går bra och ökad leverans till
återförsäljare inom och
utom landet, gör att RÅH
nu satsar på fler egna
butiker i Sverige. Målet är
att inom några år ha 10
egna butiker.
Nu i sommar, den 26 juni
till och med den 6 augusti,
pågår en utställning
”Design Nu” i Magasinet
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på Munkbrogatan. Det är
designnätverket sedan förra
året som ställer ut delar ur
sin poroduktion.
För RÅHs del blir det ett
axplock ur årets och förra
årets kollektion. En del ur
produktionen går även att
köpa på utställningen.
Annars finns ju alltid självaste huvudbutiken på
Skönbergagatan i vår stad.
Vidar Jansson

Beckers Bil AB
Vi har alltid 60-70 väl
iordningställda beg bilar att
välja på. Vi är även
återförsäljare av Tranesläp

Det största brott
föräldrar kan begå
mot sina barn
är att ha glömt
sin egen barndom

Villa Andrum
Hotell & Café
”Som hemma fast borta”

Aksel Sandemose

Del av altan med underbar utsikt

Kakbufféhörnan
Villa Andrum ligger söder
om Söderköping på en höjd
som skärs igenom av E22.
På motsatta sidan av vägen
från hotellet räknat finns
Skönberga kyrka och intill
den ser man bl.a. fyra prästboställen av olika ålder.
Nuvarande komministergård är från1842. Nära
ligger en gård i bruk, allt
vackert beläget i en
kulturbyggd. Området är
inte utgrävt men troligen
finns minnen begravda från
den tid när vattnet nådde
mycket högre i Östersjön.

Infarten till hotellets gårdsplan går genom en trädgård, som brukligt var i
äldre bostadsfastigheter.
Huset byggdes ursprungligen som ålderdomshem.
Det finns ett samtida fotografi på väggen i Caféet
från invigningen 1923 med
ett antal högtidsklädda
människor som deltar i evenemanget. Huset har på senare tid byggts till i flera
etapper och moderniserats
till nutida standard. En
gäststuga i trädgården har
kommit till.

Ålderdomshemmet blev ett
hotell, som för ungefär ett
år sedan övertogs av makarna Margaretha Netz –
Augustsson och Anders
Augustsson. I samband
med ägarbytet fick hotellet
namnet Villa Andrum. På
hotellets mycket informativa och trevliga hemsida
kan den intresserade få veta
varför man valde just det
namnet. Hotellet har en sal
för frukostbuffé och caféservering, 6 dubbelrum och
3 enkelrum. En ny veranda
där man har en fin utsikt
över sluttningen ner mot ett
stort, öppet landskap i
dalgången. Här uppifrån
kan man tydligt urskilja
rester av banvallen för tågen som en gång gick till
Valdemarsvik. En välskyddad och rymlig uteplats
ligger i skogsbacken nedanför verandan.
Gäststugan används också
och ger ett lite avskilt boende.

Hotell Villa Andrums nya
ägare har rest omkring
mycket i världen och då
noterat vilka hotell och
andra boenden som de själva trivts bäst med och som
de gärna återkommit till.
Med dessa erfarenheter
som grund, vill de förverkliga sin slogan: ”Som hemma fast borta ” med fokusering på personligt bemötande. - Hembakat bröd till
frukost t ex.
Ägarna till hotellet betonar
att de är glada åt att arbeta
här och att de är mycket
nöjda med samarbetet med
exempelvis Turistbyrån och
andra som erbjuder inkvartering i trakten. Även samarbetet med Omsorgstvätten fungerar utmärkt.

Niklas Ejves Minivaser i olika storlekar
Silversmeden Niklas Ejve
ställer ut hos Anna Doll.
Niklas har ett intressant

förflutet. Han utbildade sig
först på musikhögskolan.
Därefter matematikstudier

Storgatan 1 61430 Söderköping
0121-10155

Café
Tant Brun

-

Bageri
varmrätter
delikatesser
smörgåstårtor
pajer
större bakverk
presentartiklar
Picknickkorg

Även glutenfria produkter
Temakvällar varje tisdag
kl 1900

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

Del av nya utställningshallen
Etabl 1876

många håll i Världen t ex
Japan, Frankrike, Island,
Danmark, England – för att
nämna några.
Delar av hans produktion bl a smycken med annorlunda och lite tuff design finns nu hos Anna Doll,
som också har det nöjet att
sälja för hans räkning.
Vidar Jansson

Göta Källare 10 år
Jubileumshelg 1/6 - 4/6
Pub & Restaurang
Kanalhamnen
Tel 0121-15655
(Fax 0121-15395) e-post: gotakallare@telia.com

Skor
Väskor
Konfektion
Accessoarer

Sten Ahlbom

Niklas Ejve
hos Anna Doll
vid Stockholms universitet.
Sedan utbildning till silversmed.
Under åren har hans goda
och eftersökta kunskaper
inom design också lett till
en hel del engagemang som
rekvisitör och scenograf vid
bl a åtskilliga inspelningar
av filmer och TV-produktion.
Som silversmed har Niklas
deltagit i utställningar på

Välkommen till en
annorlunda affär

Salladsbuffé
Fläskfilè med pepparsås
+ 1 stor stark eller 1 gl vin
eller alkoholfritt 120:Välkomna!
Musikunderhållning onsdag-lördag

Galleri Eken
i Bottna
Minnet

Kurs
Konferens
Logi
Lokalt hantverk
Konstutställningar
Mat och dryck
Upplev lugnet på
landet
www.konsthantverk.com
0121-40061 öppet
året om

Gar
Garvvarboden
Söder
köping
Söderköping
- presenter
och inredning
Storgatan 2
Söderköping
0121 – 100 40
info@garvarboden.se
www.garvarboden.se
Öppettider
Vardagar 10.00 – 18.00
Lördagar 10.00 – 15.00
Söndagar 12.00 – 16.00
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Små 4-hjulsdrivna terrängfordon
anpassade för skogs- och jordbruk

Företaget heter ATV &
Fritid och finns på Slatorps
gård. Förkortningen ATV
står för All Terrain Vehicle.
Och vad betyder det? I
översättning: ett terränggående fordon ungefär,
men som fackuttryck avser
förkortningen ett fyrhjulsdrivet fordon av en speciell
typ som utvecklats under
många år. Till en början
mest i USA men nu tillverkas fordonstypen av
många små och stora industriföretag i världen.
I Amerika
används
ATV:erna i första hand
under fritid för att män-

niskor med intresse för
naturen snabbt och säkert
skall kunna ta sig ut till
annars svårtillgängliga områden. De började bli riktigt
populära för 10 -15 år
sedan.
Anders Nilsson köpte för
22 år sedan en amerikansk
maskin för att hämta hem
ved från skogen. Han intresserade sig för konstruktionen och insåg att en
fyrhjuling skulle kunna bli
en mycket användbar arbetsmaskin, om man kunde
koppla tillbehör till den och
ändå behålla dess framkomlighet i terräng. - Det

är den snäva vändradien
och fyrhjulsdriften som ger
denna eftersträvade egenskap.

maskinerna även i Skandinavien, just främst som
arbetsmaskiner i skog och
jordbruk.

Anders köpte till en fyrhjulsdriven släpvagn. På så
sätt fick han ett fyrhjulsdrivet dragfordon med
en fyrhjulsdriven släpvagn.
Med en monterad hydraulkran för lassning och lossning kunde han efteråt,
med en 500 kubikcentimeters maskin, ta hem två ton
per lass från skogen .

Polaris har så småningom
tagit fram andra tillbehör
som gräsklippare, snöslungor, snöplogar, jordbruksverktyg etc.

Detta intresse blev till ett
företag och för 4 – 5 år
sedan växte intresset för

För två år sedan blev Torgny Wågemar och Anders
Nilsson partners. Torgny är
f.ö. född på gården och
barndomskamrat med Anders. Tillsammans köpte de
Slatorps Gård och installerade verksamheten där med
en gemensam stark tro att

deras verksamhet skulle få
snabb tillväxt. Vid en visning och demonstration i
vintras räknade förtaget in
350 besökare på två dagar.
Bland naturliga användare
av fyrhjulingarna märks
elbolagens nätreparatörer
och Räddningstjänsten.
Intressant är att fyrhjulingar klassas som motorcyklar vid körning på allmän väg och endast kräver
B-körkort. Detta öppnar för
konstruktion av individuellt utformade fordon för
handikappade utan en så
omständlig process som det
ibland kan vara att få andra

fordon godkända. Därmed
kan handikappade lättare få
ett hjälpmedel för att ta sig
fram både på väg och ut i
skog och mark. ATV &
Fritid är återförsäljare för
Polaris och Bombardier.
Nästan samtliga ATV:er
har fyrtaktsmotorer – en
stor fördel för miljön.
Företaget säljer också tysta,
bekväma, flersitsiga vattenscootrar med fyrtaktsmotorer som används exempelvis av Äventyrsbolaget för guidade turer i
farleder i S:t Annas skärgård och som godkänts av
myndigheterna.
Sten Ahlbom

Hunddagiset intill Brukshundklubben har stränga regler
och hjärta för hundar
Traktens alla hundar har
fått ett nytt dagis och pensionat som ligger strax norr
om Söderköping nära intill
E22. Pernilla Karlsson startade verksamheten för precis ett år sedan just den dag
vi pratas vid. Hon berättar
att Söderköping lär vara

den mest hundtäta staden i
hela Mellansverige. Våra
hundar kan glädja sig åt en
ny möjlighet att få någon
stans att vistas när husse
och matte inte är hemma.
Djurskyddsinspektören har
godkänt anläggningen för
30 platser.

Den största svårigheten för
Pernilla var att finna en
lämplig plats att förlägga
verksamheten på. Kraven
är många. För att inte störa,
ska området inte ligga för
nära bebyggelse, men ändå
vara lättillgängligt för
kunderna. Det skall finnas

Pernilla Karlsson
goda rastutrymmen, tillgång till vatten, avlopp och
el. Pernilla sökte närmare
ett år och fann till sist mark
att arrendera av Brukshundklubben, som också
hjälpte henne, så att hon
fick koppla in sig på deras
el och vatten. Området ligger i en nu röjd skogsbacke
om ca 6 000 kvadratmeter.
Ett antal väl isolerade
byggbaracker ger hundarna lagom värmda boxar när
de skall vistas inne. Inhägnader av trådstängsel
av olika storlekar ger gott
utrymme under utetid och
ger gästerna full kontakt
med omgivningen.
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Dagiset erbjuder hel- och
halvinackordering vilket
betyder alla vardagar eller
tio valfria vardagar per månad. Kontraktskunder har
givetvis företräde framför
drop in-hundar Det krävs
att gästande hundar är
registrerade av jordbruksverket, att de är vaccinerade och försäkrade. Insmugglade hundar göre sig
icke besvär utan riskerar att
anmälas. Risk för spridning
av sjukdomar och parasiter
som exempelvis dvärgbandmask
motiverar
stränga regler. En hemsida
ger mer information.

Hundar som visat att de
trivs tillsammans får vara
med andra ute och inne
efter överenskommelse
med kund. Med större
grupper av hundar i en
inhägnad ser Pernilla snart
om de formar en naturlig
hierarki och har glädje av
varandra.
Att Pernilla trivs väl med
sitt arbete syns tydligt. Hon
älskar hundar - har två
egna rottweilers - och uppskattar att få arbeta mycket
utomhus. Hon har hela
tiden full koll på sina gäster
när vi pratas vid.
Sten Ahlbom

Söderköpings Cementgjuteri AB

En första vandring
med Karl-Erik Edström i historiska
drothemkvarteren
Vi gjorde en vandring på 2 timmar bland
kvarteren. Karl-Erik berättade hela tiden
minnen från sin ungdom. Allt får inte plats i
detta nummer. Det kommer mer i senare.

Drothems tidigare församlingshem

”Kalle mä pipas” hus
I mitten av maj hade jag
nöjet att få följa Karl-Erik
Edström, nyss fyllda 90 år,
och lyssna till hans
berättelse om drothemkvarteren från tiden
omkring 1925 till ca 1940.
Vi befinner oss på Munkbrogatan vid bron och ska
följa gatan ned mot Rådhuset. Om första fastigheten på vänster sida vid ån
berättar Karl-Erik:
Här fanns ett hus som nu
är borta. Det låg alldeles
intill ån och hitom det vita
huset längre in utmed ån. I
det tidigare huset fanns på
den tiden Sankt Ragnhilds
Cykelfabrik. Där tillverkades inga cyklar, men såldes
och reparerades. Och här
fanns en annan tillverkning, nämligen den av hårnålar. Här fanns två maskiner som spottade fram
färdiga hårnålar i en för
den tiden rasande fart.
Inne på gårdshuset bodde
en man som hette Berggren. Honom minns KarlErik väl. Det var nämligen
han som rodde färjan över
kanalen. Brunnens gäster
skulle upp och vandra på

Ramunderberget och tog
oftast en sväng till serveringsvillan där. Den villan
och området kring den,
städade Karl-Erik och han
skötte planteringarna. Varje morgon skötte han även
flagghissningen högt uppe
på berget. Karl-Erik minns
också att Berggrens hustru
var barnmorska.
Efter en tid fick Karl-Erik
prova Berggrens cykel. Den
var lite ovanlig. Hjulen på
den var av massivt gummi.
En stötig cykel enligt KarlEriks åsikt.
Första huset på höger sida
ägdes av familjen Törnell
som också ägde en beklädnadsaffär vid Rådhustorget.
Det lilla och näst sista huset
på vänster sida före Linköpingsgatan var förr ett bageri. Ägare Gabrielsson.
Och det stora huset därefter
var en hållgård. Inne på
gården finns fortfarande
stallbyggnader och kullerstenar kvar, men stallarna
brukas numera på annat
sätt. Gården innehades då
av Ferdinand Pettersson.
Gårdens tomt går fortfarande genom hela kvarteret.

Väl inne på Linköpingsgatan pekade Karl-Erik på
huset till höger och dess
gård. Här inne fanns också
ett bageri, säger Karl-Erik.
Det ägdes av Margareta
Nilsson.
Vid Hospitalsgatan går vi
vänster och stannar vid
Trångsundsgränden. Här
låg tidigare ett Fransiskanerkloster. Ovan mark syns
inga rester av byggnader.
Men det finns en skylt här
som berättar om dess historia.
Vi fortsätter Hospitalsgatan
mot kyrkan. På vänster
sida, Hospitalsgatan 9,
fanns ett mejeri. Till det
mejeriet levererade KarlEriks hustru Karins föräldrar mjölk. De hade då Åängen ovanför Broby.
Bortom Hospitalsgatan 9
går en smal gränd till vänster och man ser Klosterkvarn. Karl-Erik berättar
att det på den tiden fanns
en laxtrappa i ån. Laxarna
kunde ta sig upp till nedre
dammen vid Bykvarn, men
inte längre. Karl-Erik
minns att han i sin ungdom
följde med en kamrat för att
vittja en kasse. I den hade
en stor lax tagit sig in.
Laxen tillreddes under högtidliga former och KarlErik inbjöds att delta i festmåltiden.
Sist av husen på Hospitalsgatans högra sida finner vi
”Kalle mä pipas” hus. På
den tiden ”innehades”
huset av Sven-Erik Söder-

ström, målare. Han bodde
inte i huset utan på annan
plats i sta´n. Huset fick han
disponera som fritidshus
mot att han skötte det.
Vi passerar Drothems kyrka och går till vänster upp
i riktning mot E22. Kyrkan
byggdes någon gång omkring 1230. Alla våra tre
kyrkor i Söderköping,
Skönberga, Drothem och
Sankt Laurenti, tillkom
från några årtionden in på
1200-talet till omkring
1260, säger Karl-Erik.
Ungefär där nuvarande
Drothems församlingshem
ligger låg tidigare ett äldre
församlingshem.
När Karl-Erik bodde på Åängen och bland annat levererade mjölk till dåvarande mejeriet mitt emot
nuvarande brandstationen,
passerade vägen från Broby
rakt över nuvarande E22
och sneddade höger in på
nuvarande Pingränd fram
mot kyrkan.
På den lilla grönytan intill
ån, väster om kyrkan, fanns
en trädgård. Här såldes
trädgårdsprodukter (grönsaker). Då fanns inga byggnader omedelbart väster om
Pingränd.
I nästa nummer ska vi fortsätta vår vandring i området och komma förbi Rådhustorget och så småningom åter upp på Munkbrogatan.
Kar-Erik har många minnen att berätta.
Vidar Jansson

Benders markstenar, plattor och murar.
Till slingrande gångar och sköna uteplatser.
Som skydd eller inramning i en mur.
Hållbar, slitstark och motståndskraftig.
Välkommen till oss och hämta Benders nya broschyr!
Öppet mån-fre 7.00-16.30
Margaretagatan 37, Söderköping

Tel 0121-10241
www.sceab.se

Planterbar
ljuslykta
Egen design
Tillverkas på
Mantorps Glasbruk
och Vallonmässing

Hagatorget 0121-15034

Prenumerera på

ekologiska
grönsaker
i sommar!
Maila din adress till skordekassen@spray.se
eller ring kvällstid 0121-20435 för broschyr

Stel i nacken eller ryggen?
Vill du ha mer

LIVSLUST & ENERGI?
PROVA en skön och välgörande
Massage eller PROVA Yoga!
Vi utför:
-klassisk massage för ditt välbefinnande
-avancerad massagebehandling & stretching
-triggerpunktsbehandling & akupressur
-yogakurser, individuellt eller i grupp

Beställ din behandling hos oss
Mikael Kroon, Dipl. Massageterapeut
Tel 0708-956485
Anne-Louise Kroon, Dipl. Massageterapeut
& Yogalärare Tel 070-7683217
Ring för info om Yogakurser och Drop-Inpass.Se även schema på vår hemsida.

Kroons Massage & Hälsa
Skönbergagatan 17 Söderköping
www.kroonshalsa.se
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Vrinnevilistan
Vrinnevilistan vill se ett
återställande av de senaste
årens omorganisation
www.lumiere.nu/tartfixarn

Tårtor
Smörgåsar
Smörgåstårtor
Hembakat bröd
Exotiska brickor

Fix-området

0121-15555

Vill du vara med och stödja
oss som partimedlem och/eller
med ekonomiskt stöd?
Du kan läsa mer om oss på
vår hemsida:
www.vrinnevilistan.se

Ekologiska grönsaker/potatis
Förädlade produkter
Kroppsvårdsprodukter
Studiebesök

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

sommary
heter

En avwww.jofotex.se
Sveriges
största tygaffärer
Massor med Reatyger

0121-13960

Om du vill hjälpa oss genom
att aktivt vara med och stödja
vår sak tar du kontakt via vår
hemsida eller ring till
0730-480072

0739-624646

Fynda och känn dig rik i vår Loppisbutik

Öppet vardagar
8 - 18
Lördagar
9 - 14

Du kan stödja oss via vårt
plusgirokonto 41 37 80-8
Årsavgift 2006 är 100:- per
medlem

för 30 kr per meter

Kom till oss på
Fixområdet
Se vårt sortiment av bröd,
vetebröd,
kondisbitar,
småkakor mm
Servering

Skördekassen är ett litet
grönsaksföretag med en
KRAV-märkt odling i Mogata. Det är en blandodling
på ca 2 hektar som innefattar potatis, grönsaker,
rotfrukter, örter och blommor. För ett varierat utbud
köper också Skördekassen
in varor till försäljning från
andra lokala producenter.
Kvaliteten måste alltid vara
den bästa.
Skördekassen säljer till
privatkunder i ett prenumerationssystem, där de
bästa produkterna efter säsong levereras i en kasse.
Leveranserna sker från
midsommar till och med
hela september då svenska
produkter har mycket att
erbjuda. Kunden hämtar
kassen i vissa butiker under
valda veckor (minst 10).
Utlämningen finns i både
Söderköping och Norrköping. Är många intresserade i samma område kan
kanske leverans ske dit.

Restauranger, som är måna
om det närproducerade och
av fin kvalitet, är också
Skördekassens kunder.
Även daghem och ett urval
butiker med flera, som
värdesätter ekologiskt
odlade produkter utan
långa transporter, beställer
från Skördekassen.
Flera olika sorters potatis
produceras. Det är den
viktigaste ekologiska produkten man bör köpa. Potatis är den gröda som besprutas mest i konventionell odling.
Grupper kan förboka studiebesök på odlingen.
Katarina Emilsson och
maken Peter Svensson startade verksamheten våren
2003. Efterfrågan på ekologiska produkter har hela
tiden ökat. Det finns 2 utlämningsställen av kassar i
Söderköping. Kaffebönan
och Kvarngårn. På kaffebö-

nan, Creperiet vid kanalhamnen och Mogata Lanthandel går det att under
säsong köpa delar av sortimentet. Creperiet och restaurangen på Husby Slott
serverar Skördekassens
produkter.
Det är en angelägen verksamhet paret startat. Det
borde vara självklart att
kommunen serverar våra
skolbarn mat av bästa
kvalitet. I dag är det tyvärr
andra prioriteringar som
styr. Glädjande nog kommer kommunen i år att göra
ett studiebesök på odlingen.
Kanske detta besök kan inspirera till ökat utrymme
för ekologiska produkter i
skolmaten.
Ekologisk odling bör verkligen uppmuntras. Tyskland är ett föregångsland i
detta avseende. Där växer
hela varuhuskedjor med
ekologiska produkter upp.
Vidar Jansson
Foto Ulf Emilsson

Allt inom glas

Fullständiga rättigheter

Husmanskost - A la carte - Pizza
Kebab - Gyros - Kyckling
Även för avhämtning Stor uteservering

Vitvaror
Hushållsprodukter
Belysning
Elmaterial

Vi
reparerar
även
vitvaror
alla
fabrikat

Se VM-fotbollen på
storbilds TV hos oss
Fixområdet
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0121 - 21200

Fixområdet 0121-15048

Fix-punkten 0121-13185

Utbyggnad till småskaliga
närvärmeanläggningar i Söderköping
av Bo Andersson
Kommunens energirådgivare

Vi har god
sortering av
utplanteringsväxter
Välkomna!

Närvärme brukar man benämna sådana kulvertsystem för värmedistribution som omfattar ett
begränsat antal fastigheter.
Lämpliga områden kan vara industrier och hyreshus,
men också tätorter med
större brukare samlade så
att kulvertkostnaderna inte
blir för höga. Exempel på
detta är kringområden som
Mogata, Östra Ryd, V
Husby, Sankt Anna med
flera - alla har stora energiförbrukare samlade intill
varandra, vilket utgör
underlag för potentionella
områden där närvärme kan
vara aktuellt.

Det går inte att generalisera
objekten eftersom alla har
olika utgångspunkter med
avseende på värmeanläggningens typ och status.
Ökad användning av biobränsle och lokalt producerad sådan är en av hörnstenarna för ett väl fungerande närvärmesystem, där
också arbetstillfällen kan
skapas för att driva anläggningen och leverera bränsle.
I vår strävan att minska
användningen av fossila
bränslen bl a på grund av
allt högre priser, har möjligheten att uppföra dylika
anläggningar blivit ekonomiskt intressanta när inte
bara ideella aspekter räcker
till. Av årets KLIMP har

Söderköpings kommun fått
bidrag till att bygga en
närvärmeanläggning i Mogata.
Regeringen har anslagit två
miljarder kronor till energiinvesteringar i offentliga
lokaler. Ägare till lokaler
där det finns offentlig
verksamhet kan få stöd med
upp till 30% av kostnaderna för energieffektivisering och konvertering till
förnybara energikällor.
Svenska kyrkans lokaler
faller inom ramen för detta
stöd. Flertalet av kyrkobyggnaderna är uppvärmda
med el eller olja som primärt bränsle, vilket är opassande för både miljön
och plånboken. Här finns
möjligheter att ta upp diskussioner mellan parterna.

15 år !

Jubileumserbjudandet
fortsätter
10% på vårt sortiment
av strumpor
Detta erbjudande kan kombineras med andra erbjudanden.
Öppet måndag - torsdag 8 -18
fredag 8 - 1630
Under veckorna 27-31 stänger vi 1530.
Fixpunkten
0121-15940

Den faktiska potentialen
Hur ser då den faktiska
besparingspotentialen ut
totalt sett i en utbyggnad till
närvärme? Vad beträffar
kommunala fastigheter
som skolor och vårdanläggningar används ca 185 kubikmeter olja för uppvärmning. Kostnaden för detta
är ca 1,26 milj.
Förutom de ekonomiska
aspekterna är de miljömässiga fördelarna med
biobränsle uppenbara då de
inte tillför några växthusgaser.
Bo Andersson
Kommunens energirådgivare

Höstnumret av lilla tidningen
utkommer preliminärt
den 21 september 2006

Snart är sommaren här!

Närvärme i kringområden

10 % mot uppvisande av denna kupong
Gäller tom september 2006

Medisox
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Ung

Allt som
behövs
är en utställning

i Söderköping

av Kerstin Blom

Interiörbiderna på denna sida och nästa
är tagna under ”Kultur i skymning”
dig ser jag framför mig som
berömd proffsfotograf.
Och du, Karl, det skulle
inte förvåna mig om du dök
upp i en het TV-debatt som
framstående politiker eller
vetenskapsman. Likaså du
Patrik, ser jag framför mig
som religionsexpert eller
varför inte stenhuggare
eller skulptör?
En kille med sinne för
detaljer är du Niklas och
chansen är stor att det blir
du som tatuerar min rygg
någon gång i framtiden.

av Kerstin Blom

Det är något visst med att
ställa ut sina alster. Att få
exponera sin konstnärlighet och visa vad man går
för.
Vare sig lyckad - eller inte
- på vår utställning, är det
bara vi och inga andra som
bestämmer hur saker och
ting ska vara. Det är nu som
de vuxna kommer till oss
med frågor och funderingar, och vi svarar så
klokt och moget vi förmår.
Helt plötsligt hamnar man
i centrum. Allt vi behövde
var en utställning.

Och det är bara vi som vet
vilka känslor och tankar
som döljer sig bakom konstverken. Åskådarna kan
bara gissa. För en kväll är
vi allsmäktiga…

hoppas att självförtroende
och styrka blir våra följeslagare. Vad det blir av oss
vet vi inte än, men vi kan
ana en del av framtiden i
vår utställning.

Sedan plockas utställningen ned, vi slutar trean och
skiljs åt. Förhoppningsvis
flödar vår kreativitet när vi
står med bagaget i hand på
vuxenlivets tröskel och
blickar bakåt mot det system i vilket vi har tillbringat nästan hela våra liv.
Skolan. Låt oss önska och

Sara, vet du vad? Du kommer att gå långt. Blir du
inte författare eller psykolog, så kanske ändå keramiker.

Philip, blir du inte
discokung, dödskalleforskare eller raggare, så är
det äventyrare jag föreställer mig dig som. Du kanske
blir snabbast jorden runt på
BMX…
Vad det blir av mig vet jag
inte än, men det är ändå
charmen med det hela.
Utställningar avslöjar aldrig allt, de är bara ett avtryck av själens inre. Man
får helt enkelt gissa. Och
allt man tycks behöva är en
utställning.
Kristin Blom

Elvis, du är född till graffitikonstnär och Charlie,

Crêperie & Lanthandel

Hitta balansen mellan aktivitet och vila!
I vild natur och trädgårdsmiljö erbjuds
Korta kurser, Rehabilitering,
Inspirationsdagar,
Stresshantering, Föredrag
Hälsodagar
Välkommen med din förfrågan
Tel. 011-74180
www.jordnära.com
inspiration@jordnara.info
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Crêpes, sallader och smårätter.
Lokalt producerade råvaror.
Fullständiga öl-, vin- och mjölkrättigheter.
Gammaldags mjölk i butiken.
Författarkvällar och soppteater.
www.bondenscreperie.se
0121-105 42 Kanalhamnen, Söderköping

Ung

i Söderköping

Intervju med Sandra Björklund
som
tyvärr
slutar
på
ungdomscaféet
- men
av
en
rolig
anledning
Sandra började redan i april
förra året då som praktikant. Hon har varit en tillgång för oss och kunde ge
lite ”ungdomsperspektiv”
på planeringen av caféet.

-

Hur tycker du den här tiden
har varit?

Jag har redan märkt att
man ändrat umgänge,
har en del bekanta som
också fått barn så det
har blivit att man har
mycket kontakt med
dom, man förändras
helt enkelt.

Hur önskar du att det skall
se ut för ungdomar när ditt
barn är 16 år?
-

Vad är det som förändras?
-

-

-

kul, tråkig, intressant,
ledsam.
Det har varit kul och
intressant att få vara
med och se ett café
växa fram, men också
jobbigt med många
turer hit och dit. Det är
svårt att föra samman
allas tankar och idéer.
Synd också att besökarantalet växlat så
enormt från helg till
helg. Det vore nog lättare om det vore öppet
varje dag – som ett
vanligt fik.

-

-

Hur ser det ut om ett år tror
du?
-

Vad skall du göra nu?
-

sitta hemma och bli fet
”skratt”, nej men det
blir nog en fartfylld
sommar. Jag skall få
barn i mitten på juni.

Vad kul – hur kommer det
att påverka dig tror du?

Man tänker på ett helt
annat sätt – känns
ganska meningslöst att
festa, typ helgfesta,
man är ju liksom två
nu.
Så måste man ta tag i
sitt liv – planera
framåt, ska eventuellt
börja läsa under mammaledigheten.

Då är jag säkert den
där överbeskyddade
mamman jag lovat mig
att aldrig bli, gnällig
och tjatig ”skratt”
Jag tänker läsa upp
gymnasiebetyget.

Ja då hoppas jag att det
finns ställen som typ
ungdomscaféet – men
det är en svår ålder.
Man festar mycket
men det är bra att det
finns alternativ.

Det är många som sett de ungas utställning
på Magasinet.

Risken för inbrott
ökar när bostadsområden avfolkas
Förebygg inbrott
Förse dörrarna med godkända lås i samråd med låssmed
Förse fönstren i bottenvåningen och källare med lås
Märk och fotografera föremål

Vi kommer sakna dig!
Kommer du tillbaka?
-

Ja om jag inte fått tag i
ett heltidsjobb.

Då hoppas jag att du läser i
stället, så kan du ju komma
tillbaka och jobba på helgen.
Stort tack Sandra för den
här tiden! Vi alla som
jobbar önskar dig all lycka
i världen. Vi hoppas få se
dig och den lilla nya
världsmedborgaren här
snart.

Se till att huset ser
bebott ut och
be grannen att:
Ta in posten
Tända belysningen ibland
Ändra persiennerna
Parkera på din garageuppfart
Hänga tvätt hos dig
Sköta blomrabatter och gräsmattor
Använda din soptunna

Michael Fredriksson

Vill du vara med och skriva eller har uppslag
och idéer, hör av dig till
michael.fredriksson@nrk.sfr.se
Eller ring 0706-284828.

Tel 013-29 00 00, www.lansforsakringar.se
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Ramunder Spel- & Dansgille
arrangerar traditionsenligt

Drömmar
om sommaren
av Tullan Willén

Av en dubbelvikt hälsena blir ett korsband

Midsommarfirande
vid Brunnen

På vissa arbetsplatser måste
man boka in semesterveckorna redan i april. Och
varje år är det lika svår konkurrens om de viktigaste tre
veckorna. Vecka 29, vecka
30 och vecka 31. Varför är
just dessa tre veckor så
attraktiva? Antagligen
finns det föreställningar om
den perfekta sommarsemestern. Den ska vara så
varm att det känns skönt att
bada. Men den får inte vara
så varm att det blir för
svettigt. De dagar man åker
bil får det regna lite grann,
liksom på nätterna, för övrigt ska det vara regnfritt.
Det verkar som om folk för
sin egen statistik på när de
haft tur med semestern och
inte. Kanske får dessa
veckor bäst utfall.

året om i varmare länder.
Att kunna vara utomhus
utan vantar och flera lager
av kläder som bara gör
allting besvärligt.
Mitt i sommaren är det
nästan omöjligt att komma
ihåg hur mycket vi styr med
mössor och långkalsonger,
kalla bilar och isiga vindrutor på vintern. Vi är helt
beroende av all värmande
utrustning och hanteringen
av den.
På sommaren slipper vi det.
På sommaren behöver vi
inte drömma om ett liv fritt
från beroenden, vi kan leva
det!
Är det inte just det vi
drömmer om allihop? Frihet?
Om vi drömmer alls.

På något sätt lever man
närmare naturen när vädret
är varmt.
Och kanske är det just den
upplevelsen som gör
Sveriges varmaste veckor
så åtråvärda för oss som bor
här. Drömmen om det naturliga. Drömmen om att
kunna gå barfota. Från
grusgången och rakt in i
köket. Minnet av den
solvarma klippan mot den
nakna huden. Doften från
det soltorkade höet. Känslan när man lagar mat och
äter utomhus, som man gör
14

Alla modeller i lager för omgående leverans

...och glöm inte ”Musik på gator och
torg” den 17/6 mellan 10.30-15.30

Tänk så mycket enklare det
är söderut! Där behöver de
inte ens värma upp husen.
Även de som har ett mycket
enkelt hus kan klara sig
rätt bra ändå. De behöver i
alla fall inte ruinera sig på
olje- eller elräkningar.

Reservdelar - Tillbehör - Service

Kanske beror allt på att
människan egentligen inte
är gjord för att leva i det här
klimatet. Om vi inte hade
förmågan att bygga riktigt
rejäla hus med effektiva
uppvärmningssystem skulle vi ju kunna frysa ihjäl.

Jag har faktiskt börjat få lite
svårt att komma ihåg vad
det var jag drömde om när
jag var ung. Men jag har ett
svagt minne av att jag
bestämde mig för att mitt
liv skulle ta slut den dag jag
slutade drömma. Min dröm
var att aldrig sluta drömma.
Jag tror att jag menade att

MOPEDER

Själv tycker jag att semesterveckorna är ett rent lotteri. Det är ungefär som
vårt kära pensionssystem.

om man inte kan drömma
om till exempel att alla krig
ska ta slut, om man inte kan
tro och hoppas det, ja då
finns det inte heller någon
kraft som bekämpar krig.
Då har man accepterat krig,
och då bryr man sig inte
längre.
Jag avskydde människor
som ville få mig att ”inse”
att jag ”bara drömde”. ”Om
fem år sitter du i ett radhus
i en förort med ett par ungar
och är lika fast som alla
andra”, sa de, men jag bara
fnyste!
En annan dröm jag hade
var att alltid bo på landet.
Den drömmen har jag
hittills kunnat förverkliga,
men frågan är hur länge det
kommer att fungera efter
alla indragna busslinjer och
stigande bensinpriser. Jag
vill ha en riktigt bränslesnål enmansbil med krockskydd och normal prestanda – är det också en sorts
dröm?
Tullan Willén

Pris från 11.990:-

Pris från 24.990:-

www.soderkopings-traktorcentrum.se

Gamla bilder från vårt kära Söderköping
De bilder vi presenterar 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”.

Till vänster: Kristinelund vid Klevbrinken.
På bilden syns familjen Freese. Den lilla
flickan i mitten heter Mary.
Observera det underbart vackra huset.

Till höger: Järnvägscaféet låg strax intill
vår tidigare mycket vackra
järnvägsstation. Caféet kallades
”Hyddan” och byggdes omkring 1906.
”Hyddan” har haft många ägare t ex
Waerngren, Nilsson, Svensson, Artur &
Rut Pettersson, Thure Johansson.
Caféet försvann då järnvägen mellan
Norrköping och Valdemarsvik lades ned
och allt på Stationsområdet revs.
Tänk om detta hade funnits kvar...

Till vänster: Kägelbanan vid Söderköpings
Brunn. Banan låg i Brunnsparken ett stycke
öster om Brunnsladan. Herrarna på bilden
har ställt upp utomhus för fotografering.
Själva kägelbanan är inomhus i byggnaden
till höger. Banan är tyvärr riven, men för
den som vill fördjupa sig i utseende och
konstruktion, finns en snarlik på
friluftsmuséet i Södertälje.

Till höger: Från Järnvägscaféets
trädgård. Som synes en härlig oas.
Bilden är skadad i överkant, men vi har
valt att publicera den ändå.
En stämningsbild, inte sant?
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Mycket att uppleva
i sommarens
Söderköping

Storåfestivalen
Nationaldagsfirande
Musik på gator och torg
Kanaldans tisdagar
Allsång i Kanalhamnen
Musik i Kyrkorna
Musik & allsång på Brunnen
Konst & hantverk, Bottna
BlandArt, Rådhuset
Design Nu, Magasinet
Sommarteater, 3 olika
föreställningar
Författarkvällar på
Bondens Creperie
Berättarkvällar i Bottna
Hantverksmässa i kanalhamnen
Galleri Hassel på Skönbergagatan

Stadshistoriska Muséet
Skärgårdsmuséum i Tyrislöt
Historiska vandringar
Naturguidningar
Örtagårdsvandring
Barnteater, flera olika föreställningar
Eriksgatan i Östergötland
Söderköpings Bio
Söderköpings Gestabud,
en medeltidsmarknad i
september
...och många andra
upplevelser i vårt härliga
Söderköping
Från ett tidigare medeltidsspel
På vår Turistbyrå finner
du närmare information

”Prästens lilla kråka”
Kändisprästen Roger Jarnehalls egen
kåserispalt i vår tidning
Som en av landets mest uppmärksammade
präster, är han ständigt aktuell som frimodig
sanningssägare.
Präst i S:t Anna Församling med flera uppdrag
för TV, radio och tidningar som debattör, föreläsare och predikant.
www.rogerjarnehall.blogspot.com
Högmässa. ”Va ere för jävla
sällskap man hamnat i
egentligen va ?”. Jag tappar
andan.
Precis innan klockringningen dessutom. Hon satt där
trumpen med armarna i
kors i svartaste kläder med
nitar och läder, ropandes
ljudligt högt sin protest mot
”oss i kyrkan”. En ”hederligt from kyrktant” harklade sig besvärat och log
mot mig med förstående
blick.
Det hjälpte inte. Med ”sällskapet”inbegrep
min
kvinnliga konfirmand oss
allesammans ; präst, organist, kyrkvärdarna och
kyrkvaktmästaren.
Jag kunde inte låta bli att
le inombords. När ingångspsalmen Te Deum brusade
upp från orgelläktaren vågade jag inte se henne i
ögonen för då hade jag nog
börjat gapskratta.

Vet ni varför ? Det var inte
för att prällar inte får
skratta.
Jo, för i det ögonblicket,
just då, just där, var hon så
lik den Jesus jag lärt känna.
Inte i svordomen eller avståndstagandet, men i protesten. Och jag kände igen
mig själv.
En gång hade jag också
kunnat yppa samma sak om
det som jag då tyckte var
den förljugna,skenheliga
och maktfullkomliga kyrkan.
Under ingångspsalmens
verser kunde jag inte släppa
tanken på min ”Motvalskonfirmand”.
Det kändes som om just
hon, just då, representerade
Jesus mer än vad som förväntades av mig själv som
präst. Tydligen hade hon
rubbat något. Slängt ur sig

Roger
Jarnehall

något mycket ”opassande”
i de ”proffsreligösas” öron
och verkat ”störa” både
heligheten och Gud själv ?
Hon hade tagit sig friheten
att vågat visa sig rädd ? För
är det inte det som det kan
handla om. Ömsesidig rädsla. Vi ”proffskyrkliga”
mot de ”tuffa” nyfikna konfirmanderna. Jag kunde
inte låta bli att också le åt
själva reaktionen hos min
konfirmand.

allihopa, dödstrött på dem.
Trodde att min karriär var
över. Men de kom nästa
gång. Firade med vetelängd
och saft. ”Rena brödbrytelsen” pep en liten kille med
målbrottsröst.

Exakt så hade jag känt
inom mig när jag för första
gången stod inför en konfirmandgrupp i en mycket
utsatt Stockholmsförort
mitt första år som präst.
Framför mig stod ett gäng
rökande, gapflabbande och
tuggummituggande bleka
fjortisar, som gjorde allt för
att göra sig roliga på min
bekostnad. De testade mig
noga. Vad hände här egentligen ?

Att lämna fram den själv till
prästen hade väl varit för
mycket. Har den fortfarande bevarad, torkad i en ask,
som ett ständigt minne av
den ungdom, vår framtid,
som vågar ifrågasätta oss
”proffskyrkliga”.

En gång skickade jag hem

När konfirmationen var över kom kyrkvaktmästaren
fram med en blomma. Den
var från den svartklädda,
rebelliska trotskonfirmanden.

Jesus upp i dagen lik.
Roger Jarnehall
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