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Om valsystem
och vårt
kommunalråd

Bygget av E22ans
förbifart måste
snabbas på

Vidar Jansson

Borum Dammsätter
614 90 Söderköping
0121-42135
(fax 0121-42141)
mobil 070-3108370
e-post
lilla.tidningen@telia.com

Denna tidning lämnas till
tryck före allmänna valen.
Valutgången kan därför
inte kommenteras. Kanske
kan det emellertid vara på
sin plats med några kommentarer oavsett valutgången.
I slutet av augusti lyssnade
jag till ett radioprogram.
Det handlade om vårt valsystem. Om hur svårt det är
att välja, eftersom det sällan är ett helt partiprogram
som tilltalar. Vi har i dag
endast möjlighet att välja
ett på förhand färdigpackat
paket. – Vem vill gå till en
livsmedelsaffär för att köpa
färdigförpackade kassar
med livsmedel?
Följande framkom:
Vi har ett valsystem som
endast gör det möjligt att
rösta på ett parti. För de
allra flesta väljare är det
svårt att göra ett enda partis
hela valprogram till sitt
eget. Ofta skulle man önska
att det fanns möjlighet att
på något sätt profilera sin
röst. Önskar jag exempelvis
en socialdemokratisk politik fast med stark miljöprofil, borde jag också kunna
visa detta i mitt val. Jag
borde kunna avge röster
både för socialdemokraterna och för exempelvis
miljöpartiet, viktade så som
jag finner lämpligt. Istället
för en enda röst var skulle
man exempelvis ha 10 röster att fördela mellan partier.
Hela vårt valsystem är uråldrigt och gynnar också
bara etablerade partier.
Ingen kan ha undgått de
etablerades ständiga varningar för att lägga sin röst
på ”uppstickare”. En bortkastad röst heter det. Ett
sätt att få bort allt tjat om
bortkastade röster kunde
vara om alla väljare har
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möjlighet att avge åtminstone två röster. Den första
rösten på det parti man väljer i första hand. Den andra
rösten på andrahandsvalet
om förstahandsvalet inte
klarar sig in i riksdagen.
Inom ett 10-tal år ska en
utredning lägga fram förslag till nytt valsystem. Det
verkar knappast saknas
uppslag
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Så till en annan sak, som
rör oss i Söderköping.
När valet är över ska först
mandaten fördelas mellan
partierna. Sedan fortsätter
ett politiskt spel som bara
partimedlemmar kan påverka. Då ska de olika partiernas makt inom respektive block regleras. Det ska
tillsättas styrelser, nämnder
och utskott. Ordförandeposter anses mycket viktiga.
Den viktigaste posten är
den som kommunalråd. Det
är en heltidstjänst. Tjänsten
innebär samordning av all
kommunal verksamhet.
Den är både ett ansikte utåt
samt inte minst gentemot
invånarna i vår kommun.
Det är därför av yttersta
vikt att utse någon som har
invånarnas förtroende. En
person som är framsynt och
som med fast och trygg
hand kan lotsa våra gemensamma ärenden genom den
kommande mandatperioden.
För detta behövs ingen övermänniska. Däremot en
person som gjort sig känd
för gott omdöme och som
åtnjuter flertalets förtroende.
Vidar Jansson

Gruppförsändelse
till samtliga hushåll i
Söderköpings kommun
Tidningen är religiöst och
partipolitiskt obunden

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

Köerna på E22 genom Söderköping har växt till ett
allt hopplösare problem.
Söderköping förknippas i
media alltmer med tröstlöst
långa bilköer. Att kanalbron sommartid stoppar
upp trafiken syns det finnas
viss förståelse för, men att
genomfarten, som har inte
mindre än 7 trafikljus på en
sträcka av en dryg kilometer, upplevs som absurt.
Ingen stans i Sverige lär en
europaväg ha sämre genomfart.
Kustkommunerna från
Kalmar och norröver är
irriterade över trafikproppen Söderköping. Störst
olägenhet upplever naturligt nog pendlare från Valdemarsvik. När man från
skilda håll pekar på vikten
av en snar lösning, då tiger
man från Söderköpings
kommun. Där käbblas det
fortfarande om sträckningen. Delfrågan, högbro
eller tunnel under Göta
Kanal, har stötts och blötts.
Nu senast har man skissat
på ett båtlyft över den
blivande motorvägen. Men
det är faktiskt inte Göta
Kanal med broöppningarna
som vållar de längsta
köerna, utan den trafikpropp som alla rödljusen i
staden utgör.
En förbifart har återkommande varit aktuell sedan
runt 50 år tillbaka. Vägverket ville bygga förbifarten,
men kommunens politiker
avvisade länge förslagen.
Tvärtemot all erfarenhet
höll man fast vid att Söderköping skulle hamna i
bakvatten, med minskad
handel och en del andra
negativa konsekvenser. När
politikerna slutligen insåg

att trafikproblemen krävde
en lösning, lyckades centerpolitikerna förhala en
lösning genom egna förslag
och ovilja till samförståndslösningar. När kommunen
och vägverket väl lagt fast
en plan för förbifarten, då
fanns inga pengar, inte ens
en köplats i vägverkets
långtidsplanering. Under
kommande tioårsperiod
finns därför ingen öppning
i sikte.
En utbyggnad av E22an har
av staten gång på gång
skjutits på framtiden och
begränsats till att delsträckor fått mitträcke och
trefilslösningar. Ett av
Göran Perssons vallöften,
presenterat i Lund för några veckor sedan, lovade en
utbyggd E22 med fyrfilig
motorväg från Lund till
Karlskrona, därefter trefilig
till Norrköping. När media
kontaktade departementet
och Vägverket om planerna, var de helt oförstående.
Det finns inga planer för en
sådan utbyggnad från ansvariga myndigheters sida.
I det här låsta läget, kunde
man väl ändå vänta sig att
Söderköpings kommunpolitiker i valrörelsen skulle markera att partierna aktivt arbetar för att snabba på
arbetet med förbifarten,
men icke så. Medan man
här i godan ro lutar sig tillbaka och pekar på staten,
som inte bryr sig, så blir det
allt vanligare att kommuner, länsstyrelser och Vägverket tillsammans löser
finansieringen av vägutbyggnad. På den olycksdrabbade riksvägen 70
genom Sala, försvinner den
beryktade ”Salaproppen”
genom en ny 18 km lång
sträckning, där 12 broar,

trafikplats och rondeller
ingår. Att vägbygget redan
kunnat startas, beror på att
Borlänge och Falun gått in
och förskotterat kostnaden.
Liknande lösningar har
prövats också på andra håll
i landet. NCC och Skanska
finansierar vägsträckor
som det saknas statliga
medel till och Vägverket tar
ränte och amorteringskostnaderna.
En förbifart i Söderköping
är i jämförelse kort, mindre
än hälften av den i Sala.
Frånsett avsnittet över Göta
Kanal är det tekniskt mindre kostnadskrävande.
Kommunerna utmed E22
från Kalmar till Norrköping skulle i samverkan
med Vägverket kunna förskottera kostnaderna för
förbifarten på motsvarande
sätt som Borlänge och Falun gjort. Men här krävs det
politisk vilja och kompetens, som jag knappast tror
existerar i Söderköping, för
att initiera ett sådant projekt.
För att komma förbi det eviga dödläge som Söderköpingsproppen hamnat i,
är det därför skäl att lyfta
upp ärendet på länsnivå, att
drivas jämsides med arbetet
med Ostlänken. Länspolitikerna borde engagera sig
kraftfullare för att få fart på
bygget av förbifart i Söderköping, men gärna också
fyrfilig motorväg till Norrköping?
Är det inte dags att på allvar ta itu med med bygget.
Om inte vi, som lever mitt
upp i eländet gör det, vem
ska då göra det?
Dag Södling

Per Cedervall

Ramunderskolan
...ett förtydligande av projekt Ramunder
Per Cedervall, vd Ramunderstaden, intervjuas

Det är inte alltid man helt
kan lita på sina källor.
Omständigheter som inte
syns i publikationer kan
ställa till det. Det blev jag
varse vid ett möte med Per
Cedervall på Ramunderstaden. Han ansåg att min
artikel om Ramunderskolans ombyggnad innehöll
felaktigheter - och borde
rättas till.
Det ska vi ordna här och
nu.
Så här vill Per i korthet
beskriva bakgrund, beslut
och förloppet med upphandlingen av entreprenader:
Ramunderskolans äldsta
delar byggdes i början av
60-talet. Den övergripande

målsättningen med projektet Ramunder är, att Ramunderskolan skall bli
”Regionens mest attraktiva
skola och fritidsverksamhet…en arena för individen
att i samspel med andra utvecklas, lära och bli sedda.” Projekt Ramunder är
således mer än ett byggprojekt.
En förstudie inleddes för att
vägleda det fortsatta arbetet. Olika alternativ presenterades och man valde alt
2 med 500 elever. Kostnaden kalkylerades till 24 milj
exkl möbler. Osäkerhet +25%. En provyta beslöts av
kommunstyrelsen 25/2 -03.
4 milj anslogs i en första
etapp.

Provytan togs i bruk och 3
olika förslag presenterades
för den fortsatta utbyggnaden - alla med olika grad
av ambitionsnivå.
I detta skede kan man börja
tala om att beslut tas efterhand. Likaså tilldelning av
medel. Hela bygget har från
början varit ett bygge med
många kontrollstationer.
Kommunstyrelsen har beslutat om, samt tillskjutit
medel för själva bygget,
samt för de extra kostnader
som de valda höga ambitionsnivåerna inneburit.

KONSTGLAS
PRESENTER

Senaste beslutet ligger på
40 miljoner kronor. Ramunderskolan växer fram
försiktigt och med klart
utpräglat kvalitetsmål.

MÖLLERS GLAS & PORSLIN
Skönbergagatan 7
614 30 Söderköping
0121-10036

Vidar Jansson

Ramunder Spel & Dansgille
på internationell dansfestival
i Tjeckien

Deltagare var förutom medlemmar i Ramunder Speloch Dansgille, medlemmar
i Orgagillet och Träffpunktens dansare, spelmän i
Gnid och Drag samt spelmän i Folklekarna. Resan
startade med buss från
Söderköping en tidig augustimorgon, med 51 spelmän och dansare ombord.
Detta var inte vilken bussresa som helst, för snart
tog någon fram dragspelet
och började spela, och det
utbröt allsång i bussen. Då
och då samlades spelmännen och spelade tillsammans, både i bussen och när
vi gjorde uppehåll.

Gruppen hade i förväg
införskaffat tillstånd att
uppträda på Prags största
torg, Gammelstadstorget.
Platsen är ett känt turistmål, och en stor publik
följde vår uppvisning.
Programmet började med
att Gnid och drag spelade,
sedan spelade och dansade
Ramunder Spel- och Dansgille tillsammans med Orgagillet. Som avslutning
spelade alla tillsammans,
och vi bjöd in publiken att
dansa med oss.
Andra dagen i Tjeckien
gjorde vi studiebesök på en

dragspelsfabrik. Där gällde
inga svenska arbetsmiljölagar, kunde vi konstatera.
Lokalerna var bullriga och
dragiga och man arbetade
med starka lösningsmedel.
Men att det var fina dragspel som tillverkades där
intygades av spelmännen,
sedan de fått provspela.
Så blev det lördag, som var
dagen för den internationella dansfestivalen. Vi
åkte tidigt på morgonen till
den lilla staden Domazlice,
som ligger cirka 15 mil från
Prag. Det var mest tjeckiska
grupper som deltog i dansfestivalen, men även mer

långväga gäster, som Orgagillet och Ramunder Speloch Dansgille från Östergötland, Sverige. Vi uppträdde på en stor, uppbyggd
scen mitt i staden. Publiken
var entusiastisk över vårt
framträdande, och klappade i takt till musiken. Särskilt verkade de uppskatta
att vi hade lärt oss ”Domazlice-sången” på tjeckiska
och vi avslutade vårt program med att sjunga den
som en hyllning till publiken. Den medeltida staden
Domazlice hade en härlig
atmosfär, som lite påminde
oss om Söderköping.
Sista kvällen i Prag var hela
gruppen inbokad på en
restaurang där vi intog en
trerätters middag, med
både snaps och det goda
tjeckiska ölet. Efter maten
samlades alla spelmännen
och tog fram sina instrument. Tyvärr var dansgolvet litet, men där gjordes
tappra försök att dansa till
den medryckande musiken.

Det fanns tid till annat också. Här en
känd turistattraktion i Prag
Även restaurangägaren,
som blev uppbjuden till en
vals, verkade ha minst lika
roligt som vi andra.
Bussresan hemåt gick även
den i musikens och sångens
tecken. Vi hade haft en
trevlig vecka och tyckte att
vi hade fått valuta för all
den tid vi lagt ner på förberedelser och dansträ-

ningar under det gångna
året.
Den 25 september klockan
19 startar Ramunder Speloch Dansgille höstens
danskvällar i Logen Vidar
på Munkbrogatan. Du som
vill börja dansa med oss är
hjärtligt välkommen.
Eva Paldanius
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PRIMA LA MUSICA

Lyssnarkurser i klassisk musik i ”Gamla gymnastiken”
av Sten Ahlbom

Söderköpingsborna har fått
en intressant breddning av
det lokala musikutbudet de
senaste tre åren. Vi har haft
möjligheten att delta i
lyssnarkurser i klassisk
musik. Det fjärde året börjar med höstens kurs som
omfattar fyra kvällar.
Först en presentation av
vägledaren. Stig Jacobsson
är en väl känd person för
dem som är intresserade av
klassisk musik i Norrköping med omnejd. Han har
nämligen varit programchef för Norrköpings Symfoniker under många år.
Efter att ha fyllt 60 år förra
året har han dragit sig

tillbaka från chefsrollen
och koncentrerar sig nu på
programbladen. Sedan fyra
år bor han i Söderköping.
Att vara programchef innebär främst att ha ansvar för
att sätta ihop säsongens
generalprogram och engagera artister. Programmet
skall omfatta ett utbud av
klassiska verk i lagom
blandning av musik från
olika länder, tidsepoker och
kompositörer. Därtill gäller
det att få hit gästartister och
orkestrar från hela världen
med en repertoar som passar programmet i övrigt och
som kan ställa upp för ett
acceptabelt arvode. Stig har

Kura
skymning
10 år
årets vecka
13 - 19 november

M:ordet i Norden
Den nordiska biblioteksveckan Kura skymning är i
år förlagd till dagarna 1319 november. Det blir tionde året PR-foreningen
for nordiske biblioteker och
Föreningarna Norden samarbetar om detta stora
nordiska kulturarrangemang - ett jubileum att fira
både lokalt och samnordiskt.
Årets tema är M:ordet i
Norden. Det är en ordlek
som anknyter till det första
årets tema ”Ordet i Norden”, men innebär också att

temat är relaterat till kriminallitteratur. Texten för
vuxna kommer från Island,
är skriven av den prisade
deckarförfattaren Arnaldur
Indriðason och hämtad ur
hans bok
”Kvinna i grönt”, s 43-48 i
den svenska upplagan. Det
är alltså ett val av en text
som skiljer sig från tidigare
års mer klassiska författare
och sagotexter – mer nutida
och samhällsengagerad. I
år kan vi alltså bjuda på
program kring modern
nordisk deckarlitteratur,
men också ta upp aktuella
samhällsfrågor i andra
former.
För de yngre blir det
naturligtvis andra texter.

skaffat sig ett stort kontaktnät genom åren.
Av vårt samtal framgår att
han också skriver programblad till ett stort antal andra
kända svenska orkestrar
exempelvis i Gävle, Karlstad, Helsingborg, Malmö,
Sundsvall och dessutom till
Filharmonikerna i Oslo.
Han har en fil. kand. från
Uppsala universitet, som
innehåller ämnena nordiska språk musikvetenskap,
litteratur- och konstvetenskap. Hans humanistiska intressen koncentrerades snart till musiken och
ledde till att han valde att

undervisa på folkhögskola
i tio år. I sin undervisning i
svensk musikhistoria saknade han en bok i ämnet
varför han skrev en egen.
Det var inledningen till en
svit på inte mindre än ett
tiotal böcker som kommit
till genom åren bl.a. i
anslutning till musikcirklar. Han har i linje med
detta hållit lyssnarkurser i
klassisk musik utan uppehåll genom åren och undervisar nu i musikhistoria i
Norrköpings musikgymnasium. Han tycker att
sådana kurser berikar hans
egna musikupplevelser och
hjälper honom att se natio-

Låt din skola
bli en
Nordenskola

Stig har under hela sitt liv
samlat och spelat in främst
klassisk musik som intresserat honom. Ur detta
rika sortiment väljer han
illustrationer till sina
kurser. Det blir ofta musik
med andra spännande kompositioner och tolkningar
än de som vanligen spelas
i radio och i konsertlokalerna. Lyssnarkurserna
hålls i en lättsam och kåserande ton i humanistisk
anda. Stig förmedlar verkligen sin kärlek till musiken.

-lärar- och elevutbyte osv.

Nordisk
vänklass

Deltagande i vänskapsklasser är gratis. Alla klasser
får inspirationsmaterial

Vill du anmäla din skola
som medlem? Ring 08 506
11 300 eller skicka en epost
foreningen@norden.se

Det fullständiga programmet finns att hämta på Stinsen.

Vänskapsklasser heter Föreningarna Nordens samarbetsprojekt från förskolan
till gymnasiet. Genom vänskapsklasser får man kontakt med andra klasser i
Norden.
Alla klasser får inspirationsmaterial i form av ett
startpaket.
Klasserna presenterar sig
per klassbrev traditionellt
eller per e-post. Sedan formar klasserna samarbetet
efter eget huvud men det
kan t.ex. röra sig om:
-gemensamma tema arbeten,
-agera utrikeskorrespondenter för varandras skoltidningar,
-utbyte av videofilmer och
musik,
-utställningar av varandras
konstverk,

som bl.a.nordiska bokmärken. Efter en tids samarbete
kan klasserna söka olika
stipendier för att kunna
hälsa på hos varandra.

kolla på www.norden.se

Fakta
Låt din skola bli medlem i
Föreningen Norden! Medlemskapet ger speciella förmåner för skolor som vill
satsa på undervisning om
Norden. Föreningen Nordens skolmedlemskap
2006-07 har tema humor,
spänning och fakta. Skolmedlemskapet innehåller
speciella förmåner och ett
mycket förmånligt bokpaket som kostar 630 SEK
inkl. porto. Bokpaketet
skickas till kontaktpersonen när medlemsavgiften
är betald.

I höst är temat för lyssnarkursen italiensk musik. Ur
programmets ingress citerar jag : ”Få länder är så
förknippade med musik
som Italien. Under fyra
kvällar ska den italienska
solen få lysa över oss och
skänka toner från medeltid
till nutid, från munkar till
operahusens divor, från
flickskolans elever till briljanta virtuoser, från ensam
röst till kör, från ensamt
piano till stor orkester.”

Sten Ahlbom

Skol medlemspaket

nella, sociala och historiska
sammanhang.

lor, bibliotek och samverkande organisationer.
Föreningen Norden är
huvudman för Nordens
folkhögskola BiskopsArnö.
Föreningen
arbetar med:

Föreningen Norden
kämpar för medborgarnas intresse av ett bättre
fungerande samarbete i
Norden, sprider kunskap
om språk, kultur, historia
och samhällsliv i de nordiska länderna och skapar nätverk mellan folk
och länder.
Föreningen Norden är
en partipolitisk obunden
organisation som bildades 1919. Medlemmar är
enskilda personer, sko-

Norden

-information om Norden
och nordiskt samarbete
-att påverka nordisk politik
-programverksamhet i
lokalavdelningar och distrikt
-skolor, bl a genom stipendier och bidrag
-bibliotek, för ökad kunskap om och intresse för
nordisk litteratur
- u n g d o m s a k t i v i t e t e r,
främst genom Föreningen Nordens ungdomsförbund

…social träning…?…ont om tid…?
…ändrade förhållanden t ex mer arbete…?
…ett stimulerande miljöombyte…?
Då har vi lösningen för er och er hund!
Ring för mer information eller boka en tid så är
ni välkomna att hälsa på!
Tel: 0704-710753 Pernilla
www.skphunddagis.se

Bo bra

Ät gott
Ha trevligt

0121-12600 (fax 13995)
Villa Andrum Graninge 61431 Söderköping
info@villaandrum.se www. villaandrum.se
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Korps
hantverksbod
Historiskt hantverk
- vikingatid - medeltid - lajv Tyger i naturmaterial, linne och ylle
Bielkegatan 14 Söderköping 0121-14254
www.korps.se

Glimtar från
Söderköpings Gästabud

Må vi innerligt hoppas att
initiativtagarna vill göra
detta trevliga arrangemang
till en årligen återkommande
fest

Kvinnliga Företagareföreningen
firar 20 år med stor mässa i
Sporthallen
lördagen den 7/10 kl 10 - 17

Alltid minst 60-talet
väl iordningställda begagnade
bilar i lager
Här endast några prisexempel

Det är en allmän
uppfattning bland såväl
köpmännen som besökare att
Gästabudet blev en
framgång

Inte mindre än bortåt 3.000
besökte Tornerspelen. Det
är en mycket bra siffra för
att vara första gången i
Söderköping.

Våra restauranger och
matställen hade stundtals
timslånga köer. En del
matställen fick helt enkelt
slut på maten och tvingades
stänga i förtid.

Renault Megane 1,4 Comfort 5D -01 Ljusgrå, 4.800 mil
Volvo S60 2,4T -01Röd, 1800 mil
Saab 9-3 SE 2,0T 5D -00Svart, 16.700 mil
Toyota Corolla 1,6 kombi -96Röd, 19.800 mil
Volvo S60 2,4 -01 Mörkblåmet, 10.600 mil
Volvo S40 2,0 SE -98 Gråmet, 10.800 mil
Saab 9-5 SE 2,3T 4D Aut -00 Ljusgråmet, 10.300 mil
Skoda Felicia GLX 1,6 5D -99 Röd, 9.100 mil
Ford Mondeo 2,0 Ghia kombi -03 Röd, 8.100 mil
VW Polo 1,4 5D -01 Surfblå, 8.400 mil
Skoda Felicia 1,6 kombi -01 Röd, 13.300 mil
Audi A4,1,8 T 4D -03, Svart 3.700 mil
Opel Omega 2,2 Elegance 4D -00 Silvermet, 8.500 mil
Volvo V70 2,4 Business -04 Svartmet, 12.600 mil
Citroen C3 1,4 SX 3D -05 Blåmet, 2.300 mil
Ford Focus 1,6 kombi -00 Vit, 7.900 mil
Audi A4 1,8 kombi -98 Mörkgrönmet, 17.200 mil
Saab 9-5 2,0T Linear sportkombi -03 Vinrödmet, 11.800 mil
Opel Vectra 1,8 kombi -00 Vit, 11.900 mil
Opel Astra 1,6 kombi -01 Rödmet, 11.900 mil
Audi A4 1,8 kombi -00 Röd, 10.600 mil
Opel Omega Elegance 2,2 -02 Svart, 14.800 mil
Saab 9-3 SE 2,0T -01 Svart, 11.200 mil
Saab 9000 CSE 2,3T -96 Röd, 14.100 mil
Saab 9000 CS 2,0T Aut -96 Vit, 14.400 mil
Citroen C3 1,4 SX -05 Mörkblåmet, 2.300 mil
Audi A6 2,8 kombi -96 Röd, 15.600 mil
Peugeot 406 3,0 V6 kombi Aut -02 Silver, 8.300 mil
Ford Focus 1,6 kombi -03 Mörkblåmet, 10.300 mil
Saab 9-3 2,0T sportsedan -03 Svart, 12.500 mil
Oper Corsa 1,2 5D -02 Vit, 10.900 mil

Välkomna till

64.800:169.800:74.800:39.800:134.800:59.800:99.800:34.800:124.800:67.800:39.800:169.800:79.800:169.800:108.500:69.800:69.800:137.800:69.800:69.800:99.800:99.800:94.800:59.800:54.800:112.800:59.800:119.800:99.800:134.800:64.800:-

Tack alla för en härlig helg!
Den bådar gott för en
fortsättning.
5

Den 29 augusti i år gjorde
jag ett besök på Tello Gruppens tryckeri på Hamraområdet här i Söderköping för
ett samtal med vd Stig
Göran Ringqvist, ledare för
verksamheten. Gruppen
omfattar även motsvarande
verksamheter i Norrköping
och Västervik med chefen
för marknadsföringen placerad i Norrköping.
Anledningen till att jag bett
Stig Göran om ett samtal
var att jag hört att Tello
Gruppen i Söderköping
håller på att genomföra en
för branschen stor investering, som är ett led i företagets strävan att satsa i tid
på de utrustningar och maskiner som ser ut att ge
konkurrensfördelar i en
nära framtid. Antalet tryckerier har på de senaste fem
åren minskat från ca fem
tusen till två – tre tusen.
Kapaciteten hos de kvarvarande har växt snabbt.
Tryckkonsten baserades på
ett stort tekniskt genombrott som enligt traditionen
skapades av Gutenberg i
Tyskland. Det äldsta trycket är från 1444. I stället för
att skriva av varje bokstav
eller tecken varje gång man
gav ut bibeln i ett nytt
exemplar kunde man tillverka en platta där allt som
skulle överföras till en sida
var upphöjd över bakgrunden. De upphöjda tecknen
belades med färg och
trycktes mot sidan. Detta
innebar naturligtvis en
kolossal tidsvinst och nya
avskrivningsfel undveks
helt. Gravering, träsnitt
och etsning är andra sätt att
framställa tryckplattor
särskilt för bilder.
På Braskens hus i Söderköping kan läsas på en skylt
”Biskop Brask har enl.
traditionen haft tryckeri i
detta hus 1523 – 1526”.
Tryckkonsten spreds alltså
mycket fort, den var av stor
betydelse för mänskligheten.
Sedan dess har tryckkonsten förfinats och utvecklats
efter samma grundläggande principer men med
metoder som gav allt snab-

Tello Gruppen på
Hamraområdet storsatsar på
ultramodern tryckteknik
bare produktion och högre
kvalitet. Sättare, typografer, handtryckare är beteckningar på yrken kopplade
till tekniken.

I stort är all tryckning datoriserad
på Tellotryck. Företaget väntar nu
på att den nya investeringen skall
levereras.

Som så ofta med produkter
som har stor användning
och därför ständigt förändras och förbättras händer
det att utvecklingen tar ett
språng. Så blev det exempelvis med propellerflygplan som ganska plötsligt
till stor del ersattes av reaplan, som sedan fann sina
egna utvecklingslinjer.
Stig Göran Ringqvist har
varit handsättare i ett tryckeri. Han är fjärde generationen i samma bransch.
Då Söderköpings Posten
och därmed tidningstryckeriet lades ner 1946 blev civiltryckeriet kvar.1971 blev
Stig Göran anställd där och
samma år tog han över
verksamheten. Han var
redan tidigare intresserad
av digitalteknikens möjligheter. Datorer var då tungarbetade och långsamma
men utvecklingen gick
ändå fort. Man har hävdat
att snabbheten och minneskapaciteten varje år har ungefär fördubblats under en
lång följd av år.
Stig Görans visioner om
digital/datatekniken har
visat sig slå in. Nu har Tello
Gruppens tryckeri här förutom mycket annat tre
svartvita skrivare och en
färgskrivare, som alla är
helt datoriserade. Det material som skall tryckas kommer in som datafiler och
styr maskinerna direkt.
Tryckeriet har nu en arktryckare, d v s en maskin
som samtidigt trycker flera
sidor av t ex en broschyr i
färg på ett ark. Vanligen

är sådana broschyrer tvåsidiga och arket måste
alltså gå två gånger genom
maskinen. Det tryckta arket
delas efter torkning och
viks och häftas till en broschyr.
Nu är tiden kommen att
höja kapaciteten och det
tänker företaget åstadkomma med en maskin som i
stället för en svart och tre
stationer med varsin grundfärg har dubbelt så många
skrivarstationer så att man
kan göra två sidor i en sammansatt operation. Detta
dubblar kapaciteten och
dessutom vinner man nästan en halv gång därutöver
tack vare förkortad torktid
för färgen. Satsningen är en
stor investering för företaget, men finansieringen
är klar. Maskinhallen skall
byggas ut för att rymma den
nya monstermaskinen som

väger 40 ton i sammansatt
skick. Målet är att kunna
erbjuda marknaden kortare
leveranstid med en kapacitet som förväntas komma
att efterfrågas. Denna arktryckare blir den tredje i
Europa av detta största
slag.
Tello har ökat sin omsättning från 7 till 20
MSEK de senaste två åren
vilket ger anledning till

optimism. Stig Göran är
mycket noga med att lägga
uppdrag till underleverantörer i Söderköping för
att gynna bygden. Han har
stort engagemang i personalen, som måste skifta
arbetsuppgifter ofta. Han
vill skapa en känsla av lika
värde mellan de anställda
sinsemellan och till sig
själv. Ingen stämpelklocka,
förtroendet är viktigt. Nog
såg allt ut att flyta väldigt

väl vid mitt besök. Stig
Göran strålar av energi och
arbetsglädje och verkar inte
det minsta sliten av sina
ofta långa arbetsdagar, som
alltid börjar klockan sex på
morgonen.
Stig Görans söner, dvs femte generationen Ringqvist,
är på väg in i verksamheten.
Sten Ahlbom

FAKTARUTA
Digitaltekniken och dess tillämpning
i bl.a. datorer innebar ett språng i
tryckeritekniken. Alla har vi daglig
kontakt med stora mängder tryckt
material mestadels tryckt på papper
men också på tyger, metaller, målade
ytor. Nagelteknologen Ida i Annas
Hus i Söderköping, som vi skrivit om
tidigare, trycker färgmotiv direkt på
polerade naglar. Att det mesta nu sker
med digital teknik har vi anat. Våra

semesterbilder, som vi tagit med digitalkamera, kan nu framställas på papper
med en tryckteknik, som är densamma
som Idas apparat utnyttjar. En sådan
skrivare skickar mycket små och noga
placerade färgprickar i ett antal grundfärger mot bilden och skapar där alla
dess färgnyanser eller en svartvit bild.
Inverseringar under 2006 12 milj. Anställda i Söderköping 13, i Norrköping
1 och i Västervik 3.

Din personliga begravningsbyrå
som även gör hembesök

Fondkistan ANIMA
BUTIKEN MED BABY, BARN &
UNGDOMSKLÄDER
måndag - fredag 10 - 18, lördag 10 - 14
Nybrogatan 9 Söderköping

0121-10008

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
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Besök oss på Brölloppsmässan
Göta Salonger 15/10

Söderköping
Storgatan 5
0121-15533

Norrköping
Skolgatan 5
011-126111

Karl Erik Edström (själv 90 år) berättar vidare
för oss om Söderköping för så där 75 år sedan
Fr vänster makarna Lalla och Ellvin Kärnfeldt. Lilla pojken är sonen Rolf. Trädgårdsarbetare Sven Pettersson med fru Linnéa. Damen till höger är Lalla Kärnfeldta mor.

Bilden till vänster:
Vid Sveabagaren Vintervadsgatan.
Inga Holstensson gift med Alf
Lundberg. Elsa
Andersson,
mamma till Alva Gustafsson
fd Petersburg.
Bilden troligen
från 1925.
Tillsammans med KarlErik Edström går vi vidare
på vår vandring genom
staden. I förra numret hade
vi kommit till korsningen
Pingatan och Kvarngatan.
Vi ser upp mot Broby och
Karl-Erik minns från sina
ungdomsår:

Den stora gula villan något
hundratal meter upp på
Brobyvägen och till höger,
ägdes av slaktare Ring. Han
hade ett av stadens två
slakterier. Hans slakteri var
beläget strax väster om E22
och på sam-ma sida om ån
som huset fortfarande
ligger.

Nere vid Eriksvik låg det
andra slakteriet. Och det
berättas om en tjur där, som
slet sig innan han skulle
slaktas. Med skynke för
ögonen förirrade han sig
upp till Skönbergagatan,
där han sköts av direktör
Larsson Söderköpings

Brunn. Larsson ägde då
egendomen Borum.”
Vi står fortfarande i korsningen: ”På vänster sida
uppströms ån finns Bykvarn. På den tiden maldes
mycket säd där. Säden kom
till Söderköping med båt.
Lastades över i kärror och
fraktades upp till Bykvarn
på höger sida om ån och
över till Bykvarn. - Varför
inte den nuvarande vägen
till Bykvarn, frågar jag? Jo det var så förr, att husen
längs ån inte ägdes av dem
som bodde där. Det var
ständig fejd om rätten till
vägen. Och för att klara
transpor-terna
utan
problem, valde man att
forsla säd och malet till
höger om ån. Malen säd
togs sedan åter till väntande
båtar för vidare transport.”
Vi vänder och går Kvarngatan i riktning mot Ramunderberget. Men vi hinner inte långt förrän KarlErik säger: ”Kreatursvallen
här till vänster, har fått sitt
namn av att där hölls första
onsdagen varje månad en
kreatursmarknad. En särskilt uppmärksammad onsdag var första onsdagen i
juni – det då kallade
”Junimötet”. Det mötet berörde hela staden. På junimötet salufördes praktiskt
taget allting. Till Kreatursvallen var koncentrerat kor
och en del hästar. Här var
också hästpremieringar där
hästar bedömdes.
Lite längre fram på Kvarngatan, på höger sida, bodde
en polis som hette Månsson. Huset finns kvar. Det
är en stor gul villa på höger

hand och tomten går gnom
hela kvarteret. Polisen hade
en son som var väldigt
intresserad av att arbeta för
ungdomar. Jag minns att
han lärde oss allmän idrott
– stöta kula, hoppa höjd och
längd, springa osv.
Längre ner mot Linköpingsvägen och Linköpingsvägen åt höger, är
gammat kulturområde rivet
och ersatt med nyare flerfamiljshus och radhus.
Ser man i Kvarngatans förlängning så låg, ungefär
där Beckers Bil nu ligger,
gamla järnvägsstationen.
(Ibland kallad Norra Stationen.) Kring den stationen
slog sig förr Zigenarna ned
med sina hästdragna vagnar. Området där var också
stadens cirkusplats.
På vår väg in på Linköpingsvägen passerar vi
Vintervadsskolan. ”Där
gick jag själv i skolan. I
skolan bodde en lärare och
på nedre botten bodde vaktmästare Karlsson. Vaktmästaren blev en god vän
till mej. Det var från matbespisningens källare som jag
hämtade köksavfall till min
familjs gård på Åängen.
Vi är nu framme vid korsningen Linköpingsgatan
och Drothemsgatan. Rakt
fram på högersida ligger
den sk Lottagården. Mellan
Lottagården och Kalle mä
pipas hus, finns ett gammalt tvåvåningshus. I det
huset bodde en gång brottare Ivar Johansson.

vadsgatan. Vi svänger upp
den lilla gränden till höger
som leder mot spången över ån och mot S:t Laurentii
kyrka. Här låg förr Armaturfabriken. Här tillverkades material för rörläggning. Lite längre fram
kommer vi till en lekplats
på vänster sida. Hela området mellan den här
gränden och Vintervadsgatan var en handelsträdgård med växthus som
ägdes av Tjernfeldt - den så
kallade Tjernfeldtska trädgården. På den tomten
finns nu radhus intill Vintervadsgatan och där låg då
företagets blomsteraffär.
Till den blomsteraffären
levererade vi i vår familj
blommor från våra odlingar på Åängen. Om
vårarna var det lökar, plantor och vårprimörer. Och
dill sålde vi i knippor. 100
knippor i veckan sålda på
torget var vanligt. Då kostade dom 15 öre per knippa.
Vi svänger till vänster och
går ner i riktning mot Rådhustorget. På vår väg
passerar vi Vintervadskyrkan och kommer fram
till den av kommunen, på
Vintervadsgatan, uppsatta
konstruktionen, som visar
stadens olika kulturlager
något tusental år bakåt i
tiden.
I Vårnumret kommer Karl
Erik att berätta om Rådhustorgets omgivningar och vi
tar oss så småningom upp
en bit mot Munkbron.

Vi fortsätter Drothemsgatan i riktning mot Vinter7

Fler 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 i

Söderköping. Ett urval bilder finns också i Svante Lihoffs
bok: ”Emil Ström - en söderköpingsfotograf”.

Lillån (som rinner parallellt med Göta
kanal och in i Söderköping och ut i
Storån vid Rådhustorget) var en gång
en öppen å genom Rådhustorget.
Bilden ovan visar en mindre bro över

Lillån. I bakgrunden Ramunderberget.
På bilden syns Carl Samuelsson. Mitt
i bild syns ”Statgården”. I huset till
vänster var det på den tiden även där
ett Café.

Ovan: ”Signe på Kafeet” föddes1895. Kafeet var beläget vid Rådhustorget i Eric Rehnbergs fastighet troligen mellan 1917 och 1921.
Kafeet var mycket välbesökt. Efter giftermål med Olof Nylén flyttade
hon till Gusum. Bild tagen ca 1920

Bilden till höger är tagen från
gården dvs baksidan av det hus
vid Rådhustorget vilket inrymde
”Järn-Kalles” järnaffär. Ramunderberget skymtar i bakgrunden.
I det lilla huset till vänster om
det stora vita på bilden, fanns
tidigare bl a en Cigarraffär och
bensinstation, som vette mot
torget. Både det vita och det
mindre huset revs när huset som
nu bl a inrymmer servicebutik,
fotoaffär och Tant Brun byggdes.
På bilden är nummer ett fr vänster Elis Dahlberg och nummer
tre Josef Johansson (frisör).
Herrarna poserar framför dåtidens moderna jordbruksredskap.

www.lillatidningen.com
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lilla tidningen kommer
under hösten att bygga en
egen hemsida. Den kommer
att byggas i etapper. Först
blir det allmän information
om utgivningstillfällen,
sista materialdag, annonskostnad mm.

Efterhand kommer möjligheter att söka och läsa artiklar.
Vi har även tänkt oss att
lägga upp ett debattforum,
som alla kan ta del av och
sända sina bidrag till.

Det är vår förhoppning
att hemsidan ska bli ett
komplement till tidningen.
Hemsidan skall hållas
aktuell och bli ett levande
forum.

Till att börja med vill jag
be om ursäkt för mitt slarv.
I mitt förra kåseri hänvisade jag till ett foto av idrottsgrabbar och att Kalle i Sandliden hade nr 42. Det var
tydligen en lagtävling för
alla hade nr 42. Kalle hade
ytterligare en siffra på sin
tröja, en liten 4: a, något
som minnesgoda mogatabor säkert redan konstaterat.
Nåväl, vid den här tiden
använde man lite långsammare färdsätt. Man hade tid
att iaktta saker och företeelser som fick bli mötesplatser och vägmärken. De
hör alla till vår historia.
Om man kommer från
Skönberga och tar vägen
mot Stegeborg passerar
man snart Hällaån vid Nare
bro. Vad som kännetecknade den bron var att den var
trång och besvärlig för större fordon vid möten.
Strax kommer man sedan
till vägen mot Liljestad. Det
var då ett behandlingshem
för utvecklingsstörda och
där storköket hade en central funktion. Storköket
blev också en hushållsskola
med tonvikt på matlagning
och blev för många grunden för framtida yrken.
Andra avståndsmärken var
naturligtvis de olika gårdarnas namn och vägskäl,
med mjölkbryggorna ute
vid vägen. Vid den här tiden spelade dessa en särskild roll. Till övervägande
del mjölkades allt för hand
och mjölken skulle silas
och hällas i de stora mjölkflaskorna som sedan skulle
lyftas ut till vägen. Vid bestämda tider i ottan kom
mjölkbilen och transporterade mjölken till mejeriet i
Söderköping. Bilen hade
sin utgångspunkt vid Tjär-

holm, där Lasse i Tjärholm
hade sitt åkeri. Chaufförer
jag särskilt minns var Gunnar Andersson och Henry
Gustavsson. Henry imponerade på oss grabbar för
att han körde så fort, särskilt när han körde åkeriets
personbil. De som körde
mjölkbilen hade ytterligare
en viktig roll för allehanda
ärenden i stan. Ofta hände
det att de fick ta med motboken åt någon och ”köpa
ut” på systembolaget. För
folket på gårdarna var det
ju ett stort företag att åka
till stan och chaufförernas
servicekänsla värdesattes
säkert.
Mogata var ju centralorten
i bygden. Där fanns affär,
sockenförvaltning, kyrka
och skola. För min del blev
det Skällvik när det gällde
skolan. Mitt hem, Övre
Slatorp, låg visserligen i
Mogata socken, men man
hade väl konstaterat att det
var lite närmare till Skällvik.
Efter Mogata dyker ytterligare en stödjepunkt för
minnet upp. I höjd med
Rävbrinken kommer Låstabrinker. Låsta, gården på
höger hand, var EWK: s
föräldrahem. Den fick ge
namn åt de branta backarna
till dalen. De kunde ställa
till med besvär för de gamla
bilarna. Deras motorer fick
bensin genom självtryck.
Om det var lite bensin i tanken stannade motorn i den
branta uppförsbacken.
Kantor Westerberg i Skällvik kom på råd, att backa
upp med sin gamla Ford,
den där höga lite fyrkantiga
modellen från 20-talet.
En annan gång skulle Westerberg till gumman Johanna i Änglund på ett möte
med Betelförsamlingens
medlemmar. Det var mörkt

och svårt att hitta avtagsvägen vilket fick till följd
att han hamnade i diket när
han backade. Bilen hamnade helt upp och ned med
bakrutan mot marken. Men
det var ju nära till vår gård
så pappa kunde med Bläsens hjälp få bilen på hjulen
igen.
Betel, ja det var då ett litet
missionshus mitt emot
Slatorp. Det var också en
samlingsplats för bygdens
unga. Kanske inte alltid för
att lyssna till ”Guds ord”
som det brukade heta. Det
kunde också hända en del
störande inslag. Vid ett
tillfälle stod en av mötesdeltagarna, som skulle åka
hem, och tittade på sin
cykel. Mitt i ramen stod en
flaggstång. Grabbarna som
skämtade med cykelägaren
var inte rädda för besvär.
Vid Betel går också vägen
till torpställena Dalen,
Granhult och Wilhelmsdal.
Det gamla paret som bodde
i Dalen var en lustig syn
när det var dags att handla
i Högalid. Han var påtagligt
lång och hon var mycket
liten. Alma i Granhult var
en trogen kund vid köttbilen. Det var Bjelkhammar som vid den här tiden
drev den verksamheten.
Han var ju också auktionist
och kunde underhålla sina
kunder med goda historier.
När man passerat Övre Slatorp kom, och kommer man
fortfarande till Springarbacken där man som först
får en vy med Stegeborgs
slottsruin i fjärran. Varför
den heter Springarbacken
vet jag inte. Kanske för att
man på höger sida inne i
skogen finner en naturlig
källa som sprungit fram där
med sitt särskilt goda vatten. Det sades att man vid
midnatt kunde få se ”Vita
frun” vid källan. Om man
kom med hästskjuts där
förbi kunde hästarna bli
oroliga och svåra att hålla
lugna. Min bror, som inte
var rädd för någonting,

Vägmärken
av Åke Larsson
gick en sommarnatt till
källan för att se Vita frun,
men han berättade aldrig
vad han sett.
Vid Springarbackens slut
låg Kullen. Det var då
Ingvaldssons speceriaffär
där min andra bror, Kalle,
fick göra sina allra första
lärospån som medhjälpare.
Han fick där en ny erfarenhet när Ingvaldsson
inte som vanligt kom till
frukost. Kalle fick uppdraget att väcka honom men
trots ivriga försök fick han
inget svar. En dramatisk
morgon minsann.
För mig hade naturligtvis
skolvägen sina särskilda
vägmärken. Skolkamrater
slöt upp och snart var vi en
liten grupp i sällskap. Det
var Bengt och Erik Öberg
från Hyttan, Gullan från
Yxeltorp osv. Efter att man
passerat Kullen går vägen
över Yxeltorps ängar, betesängarna innanför Yxeltorpsviken. Vid ängarnas
slut svänger vägen kraftigt
till vänster vid Hagebro det
var platsen för en dramatisk olycka. Några ungdomar som skulle besöka
Stegeborg välte vid bron
och hamnade upp-ochner i
vattnet. Lyckligtvis blev
det bara några blessyrer, så
vitt jag kommer ihåg.

Vita stolparna var ett etappmål. På hemväg hände det
att vi tog en vilopaus i
backen till vänster. Där
växte mycket blåsippor som
vi plockade.
På andra sidan Stegeborg,
på väg mot Degerhov, var
Lamboängarna. Det var
visserligen inte min skolväg, men det kunde ju hända att jag skulle uträtta
något postärende vid Löten
där vår poststation fanns på
den tiden. Senare har den
flyttats till Mogata och
slutligen till Söderköping.

Löt är ett gammalt begrepp
för betesmark. Fortsätter
man förbi Degerhov kommer man till Bottna och
affären Minnet. Men det får
väl anstå till ett annat
tillfälle vad som finns att
berätta om det.
Alla dessa platser var på
olika sätt också förknippade med människor och
händelser som gav min
barndom rikt innehåll och
många minnen.
Hälsningar Åke

Moderna plastmattor
designade av Anna Doll
finns nu i designbutiken
på Hagatorget

Hagatorget 0121-15034

Stel i ryggen eller ont i nacken?
Vill du ha mer

LIVSLUST & ENERGI?

VÅGA YOGA!!
Yoga - drop - in
måndagar kl 1900
Plats: ”Gamla Gymnastiken”
Skolgatan 10
Sköna rörelser - avslappning - meditation.
Passar både nybörjare och utövare.
95:-/gång eller 10-kort 900:Medtag liggunderlag och varm tröja
För info ring Anne-Louise Kroon
070-7683217 Cert. yogalärare
www.kroonshalsa.se
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SPEL
Miljooooooooner
skäl att besöka
butiken!
månd - fred 10-19
lörd - sönd 10-15
0121-15000
www.lumiere.nu/tartfixarn

Tårtor
Smörgåsar
Smörgåstårtor
Hembakat bröd
Exotiska brickor

Fix-området

0121-15555

0739-624646

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

Höstnyh
eter

En avwww.jofotex.se
Sveriges
största tygaffärer
Massor med Reatyger
för 30 kr per meter

Kom till oss på
Fixområdet
Öppet vardagar
9 - 18
Lördagar
9 - 14

0121-13960

Beställ tårtan
minst en dag
innan så får ni
10% i rabatt
Servering

Allt inom glas

Ett stort fastighetsförvärv, där bl a
Fix-området ingår, har gjorts av
Fastighets AB Balder
Akelius har sålt 33 av sina fastigheter - däribland Fixområdet. Den nya
fastighetsägaren heter Fastighets AB Balder med säte i Göteborg.Det är
ett relativt nytt bolag som växer snabbt. ”Av vad vi hittills vet, så
fortsätter driften som vanligt”, säger Roland Larsson, sedan länge
platschef på området.

Outlet på stationsområdet
nu på Fix-området
När detta skrivs har så gott
som hela gamla Konsumbyggnaden på stationsområdet försvunnit. Därmed också Outlet-butiken
från området.

priset. Det gäller just kända
märken.
”Varför inte köpa en vinterjacka på sommaren? säger
Rolf Nilsson. En fin jacka
nu kostar kanske 600:-!

Om några månader 2.100:i butik.
Det här är Östergötlands
enda Outletbutik. Och vi
har öppet alla dagar på året
– utom 2. Nu främst arbetar

vi för att utöka våra märkesleverantörer. Den här
butiken kommer att vara
stor om några år”, säger
Rolf.

Outlet-butiken startades av
Rolf Nilsson Norrköping
och Håkan Lindelöv
Stockholm i mitten av juni
2005. Kontraktet på Konsums lokal var först på 3
månader, men förlängdes i
etapper. I mitten av augusti
i år flyttade företaget all
verksamhet till gamla auktionsverkets lokaler på Fixområdet.
Lokaler har där iordningställts och ser nu mycket
fräscha ut.
Företagsidén är att sälja
märkeskläder till halva

Fullständiga rättigheter

Husmanskost - A la carte - Pizza
Kebab - Gyros - Kyckling
Även för avhämtning
Helgerbjudande lördag-söndag

Vitvaror
Hushållsprodukter
Belysning
Elmaterial

Vi
reparerar
även
vitvaror
alla
fabrikat

PLANKSTEK 119:Fixområdet
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0121 - 21200

med stor stark 0,5 L

Fixområdet 0121-15048

Fix-punkten 0121-13185

Spelbutiken på Fix-området
har fått ny ägare
En driftig kvinnlig företagare har tagit över butiken.

20% på cykelrenovering
Däck och slang 155:- (ord 185:-)
0121-14765

Butiken med service och kvalité
Vi utför alla slags binderier
Bröllop Begravning Arrangemang
Välkomna!

”Mitt enkla koncept är att
folk saka kunna komma in
och spela och ta en fika
eller korv - när de är inne
på Fixområdet.
Vi har allt som ATG och
Svenska spel har.”
Det är en påtagligt optimistisk Marianne lilla tidningen möter. Hon är glad och
sprudlar av arbetsglädje.
Marianne hör hemma i
Kvinnliga Företagareföreningen.

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

Julnumret av lilla tidningen
utkommer preliminärt
den 30 november 2006

Cykelreparationer, Lagning av
Dragkedjor, Skinnjackor
Kapell

Marianne Melin har ett
förflutet inom marknadsföring, telemarketing och
inom resebranschen - så
hon kan sin sak.

10 % mot uppvisande av denna kupong
Gäller tom november 2006

Medisox
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Bli klok i Visby
-En resa till medeltiden
Av Kristin Blom

Alla har väl någon gång
funderat över hur det skulle
kännas att leva i en annan
tidsepok? Några som uppfunnit sin alldeles egna
tidsmaskin är gotlänningarna. Varje år vecka 32
hålls ett av Gotlands stora
sommarevengemang, den
populära medeltidsveckan i
Visby. Det är en historiskt
omfattande och festlig
vecka där många människor, flera länder representerade, samlas för att leva
medeltidsliv, äta god mat
och umgås. Anledningen
till att veckan hålls är av
historiska skäl, ty man går
tillbaka så långt som till
1361, då den danske tyrannkungen Valdemar Atterdag härjade på Gotland.
Vi tog oss en tripp över
havet för att vara med och
få ta del av det stora gästabudet.
Det första vi möttes av så
snart vi passerat Österport
var människor, människor
och åter människor, unga
och gamla, utklädda och
icke. Visby, som är en liten
och otroligt vacker stad,
förvandlades under medeltidsveckan till en sprudlande, livlig, medeltida Hansestad. Närheten till havet,
ringmuren i all sin prakt
och de små säregna husen
omgivna av ojämna kullerstensgator, skapade en fantastisk atmosfär. Överallt
syntes riddare, adelsmän,
väna jungfrur och på marknaden mitt i bland brända
mandlar, kanderade äpplen
och hantverk, uppträdde
12

gycklare i lustiga mössor
och tokglada spelemän.
Allt detta för att göra
veckan så genuin som
möjligt. I stånden fanns att
köpa mängder av underbara konsthantverk, läderskor, skinnpungar, keramikvisslor och medeltidskläder.
Vi fann att många vars
stora intresse är Lajv, sökte
sig till denna härliga
mötesplats, om inte för att
själva delta, så för att utöka
klädgarderoben eller skaffa
idéer och inspiration. Det
är synnerligen inspirerande
och spännande att kunna
besöka aktiviteter såsom
historiska skådespel och
sägenvandringar, vandra
runt bland ruinerna och
bara insupa känslan av att
befinna sig i en helt annan
tidsperiod. Som tur är slipper man stanken, råttorna
och pesten, så man kan
lugnt slå sig till ro och njuta
av sträv säckväv, munkars
trollska sånger, tornerspel
och dess hjältemodiga
riddare.
Det är lätt hänt att vi här
på fastlandet ”glömmer
bort” Gotlands otroliga historia, inte alla vet till
exempel att kung Valdemar
och den fruktade dansken
brände och plundrade
bondgårdar och att närapå
varenda gutebonde stupade
i striden om Gotlands
frihet, ett hårt och blodigt
slag som utkämpades
precis utanför ringmuren.
Innanför de tjocka murarna
satt Visbyborna tryggt,

medan hela den gotländska
bondearmén totalutrotades.
Valdemar tågade in i Visby
(som på den tiden styrdes
av en svensk och en tysk
borgmästare) med löfte till
Visbyborna och borgmästarna att de fortfarande
skulle ha sina privilegier
kvar, även om de tvingades
lyda under dansk flagg.
Under många år var ön
dansk, och inte förrän 1645
blev Gotland helt svenskt
igen.
Och för att inte glömma
bort och för att hedra alla
dessa bönder som dog, hålls
medeltidsveckan inte bara
som en hyllning, utan även
som en bekräftelse på Gotlands frihet, för 23:e året i
rad.
Våra möten med medeltidsveckans många människor
binder historien till oss och
det är viktigt, ty utan historia blir det svårt att leva
förnuftigt i nutiden.
Så längtar man bort från
det stessiga tvåtusentalet,
kan jag varmt rekommendera Medeltidsveckan i
Visby.
Sugen på att besöka medeltidsveckan år 2007? Info:
www.medeltidsveckan.com,
www.destinationgotland.se
(Tänk på att boka rum god
tid i förväg)
Låter Gotlands historia intressant? Läs: ”Striden vid
Ringmuren” av Olov Svedelid

Ungdomscafeet
”Magazinet”
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för ungdomar från 16 år och uppåt
öppnar 22/9
Fredagar och lördagar 19- 24
Välkomna!

Välkommen till
invigningen av
nya Focus

MED FOCUS
PÅ UNGDOMAR
Kristin Blom
På den nygamla Focusgården är det ungdomarna som
står i centrum. Gården har
flyttat till Ramunderområdet, där den precis som
förr har öppet för alla unga
som vill komma. Focus
personal är noga med att
påpeka att det är alla
ungdomars fritidsgård,
trots anslutningen till Ramunderskolan, är alla
välkomna dit. Här byggs
relationer mellan ungdomar och andra ungdomar, men även unga till
vuxna. Man lär sig lita på
varandra och har alltid en
trygg vuxen att tala med.

Focus är hela Söderköpings
fritidsgård. Vi arbetar för
att erbjuda ett så brett och
varierat fritidsutbud som

möjligt till ungdomar med
bland annat öppen verksam
het, discon och gruppverksamhet.

Fri hämtning inom
Söderköpings
tätort

Nu har Focus flyttat in i nya
lokaler och vi vill bjuda in
till öppet hus onsdagen den
27/9 klockan 14-21. Vi
finns på Ramunderskolan.
Under eftermiddagen och
kvällen kommer Ni att få
möjlighet att prova på våra
aktiviteter, träffa personalen och fika. Några lokala band kommer att spela
under kvällen, vi kommer
att ha frågesportstävling
och det kommer att finnas
möjlighet att se bildspel
från Focus förr och nu.
Vi tycker att det är bra om
Ni har möjlighet att komma. Vi vill gärna veta mer
om er verksamhet och
hoppas även på ett närmare
samarbete i framtiden.

495:Serva och vinterförvara hos oss!

Jag slår mig ner och får en
kopp kaffe serverad av trevlig personal. Ser mig omkring och blir imponerad
av mysigheten som råder i
rummet. Klockan är bara
runt tolv, men i fiket och i
sofforna hänger ungdomar,
tar en varm choklad, småpratar lite med varandra
och väntar in lektioner.
Jag själv får mig en pratstund med Pelle Wisting
som jobbar på Focus, och
vi går igenom de resurser
som finns tillhanda på
Focus. Jag får förklarat att

det bland annat finns två
replokaler, studio, Internetdatorer och möjligheter att
spela både pingis, inomhusfotboll och innebandy.
- Här finns möjligeter att ha
både konserter och disco,
säger Pelle, och berättar att
det planeras en hel del
inom en snar framtid.
På Focus jobbar sju anställda och gården är öppen
måndag-lördag. Dessutom
har de öppet till kl 21
tisdagar och onsdagar, på
fredagar och lördagar till
23.30.
Hit kommer ungomar i
blandade åldrar, från 12 år

0121-12095

Besök FOCUS hemsida:
H t t p : / /
focus.soderkoping.se/

Lördagen den 30/9 kl 10-13

50%

32 LM05 LCD

Hälsningar personalen på
Focus.

Begränsat antal platser

MARIEHOFS MASKIN

I N V I G N I N G
Den 27 september hålls
invigningen av Focus nya
lokaler.

kan du prata foder med Specific´s konsulent
och handla foder till
rabatt.
(Max en förp/hushåll)

Har ni några frågor så ring
gärna: 0121-18281.
Vår hemsida hittar ni på:
http://focus.soderkoping.se

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

och uppåt. 13-årige Karl
Turesson är en flitig besökare av både gamla och nya
Focus och han tycker att
lokalerna är fina, men att
det känns ovant och inte
riktigt samma som förr. Det
är ju heller inte riktigt färdigt utan flera rum väntar
på slutfinishen så att nya
Focus kan bli komplett.

SÖDERKÖPINGS
RADIO TV

HD-klar
1000 sidigt
teckenminne
HDMI
Komponent
Upplösning:
1.366 x 768

Margaretegatan 2 0121-13200
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Släpp det!

av Tullan Willén

Midsommarfirande
vid Brunnen

Men hur lär man sig att
släppa kollen?
Som väl är finns det massor
med böcker att läsa i ämnet,
och en uppsjö av tidskrifter.
Man kan gå en kurs i avslappning. Eller varför inte
ta en kur på något hälsohem som alla erbjuder
”lugn miljö i vacker natur,
långt från dokusåpor och
med möjlighet till tystnad
och eftertanke”? ”Carpe
Diem”, säger de kloka.
”Lev i Nuet! Lär dig meditera, ta kontrollen över ditt
liv, få bättre kontakt med
dig själv, bli lyckligare och
friskare!”
Jag känner igen mycket av
idéerna från en period av
mitt liv på 70-talet. Vi var
några personer som träffats
i Paris. Därifrån åkte vi i
folkvagnsbuss till San Malo
i Bretagne och så en sväng
till Sardinien, innan vi
bestämde oss för British
Columbia i Kanada. Det
var en tid då jag bara lät
allting hända. Vi kunde
sitta i timmar och improvi14

Så dramatisk man kan vara
när man är ung!
Jo, jag har mina invändningar mot alla dessa recept
på lycka.
Det är ju en sån paradox att
följa de superkloka supermänniskornas ord, som
ändå går ut på att ”sanningen finns i dig själv”.
”Lyssna inte på mig”, säger
de, ”lyssna på dig själv!”.
Okey – ska jag lyssna på
dem eller inte?
Och det räcker inte med att
lära sig att tänka rätt, att
tömma sina tankar eller
odla sin själ. Den andra
änden är lika viktig! Vad
sägs om en veckas tarmrensning på pensionat för
5000 kronor!
Jag har tänkt att det är
tillräckligt givande att låta
tankarna vandra som de gör
när man paddlar eller staplar ved, när man hoppar
från sten till sten runt en
skärgårdsö, när man slår
gräs. När man redan bor i

För naturligtvis hade jag fel
i min ungdoms låttext. Man
kan visst återvända. Till
personer, idéer, platser.
Man kommer tillbaka som
en annorlunda människa.
Ibland är det tvärtom nånting som kommer tillbaka
till mig. När jag tömde mitt
barndomshus i våras, var
det mycket som kom tillbaka. 1969 hade jag mitt
första sommarjobb och
gjorde genast slut på
pengarna genom att resa
till England. I Brighton
köpte jag en liten dammig
buddhastaty. Den där sorten som bara är fet och godmodig och förnöjt leende åt
allt. Nu finns han i mitt
hem igen, i köket.
”Släpp det!”, säger han
bara.
Och nu ska jag släppa den
här texten. Släppa iväg den
på en skraltig kopparlina
och ut i Cyberspace. Släppa
kollen totalt…
Tullan Willén

Söderköpings Djurklinik
Säkra diagnoser
betyder mycket
för Söderköpings
Djurklinik

Toppmodern digital röntgenteknik
ger Christer Julinder försteg
Christer Julinder har investerat 2 miljoner i toppmodern röntgenutrustning.
”Den nya tekniken är helt
digitaliserad och ger fantastiska möjligheter till
säker diagnos. Det här är
min tredje generation av
digital röntgenutrustning.
Den nya utrustningen ger
oerhört bra upplösning.

elektroniskt via e-post eller
skrivas ut.” Mycket tack
vare den nya tekniken kan
Christer operera en patient
redan samma dag som den
anlänt. Ofta kan patienten
gå hem redan samma dag.
Det hela är miljövänligare
än hittills. Inga silverlösningar att hantera. Den nya

Under själva operationen
används sedan genomlysning med rörliga bilder
från en så kallad C-båge,
för att kunna bestämma
lägen och ingrepp.
Med den nya tekniken går
det snabbt att få fram bilder.
Som med digitalkamera.
De kan sedan bearbetas ungefär på samma sätt som
digitalbilder från en vanlig
kamera. De kan sändas

tulwil@hotmail.com

Medarbetare söker
beboeligt hus
gärna 40-tal eller äldre. Helst 4 rok.
Uthus. Gärna vedeldning och flera
eldstäder. Enskilt läge nära natur och
strövområden. 011- 392982, 236187

Alla modeller i lager för omgående leverans

en lugn miljö i vacker
natur, långt från dokusåpor
och med möjlighet till
tystnad och eftertanke. Man
kan väl hitta sitt eget sätt
att ”Be Here Now”. Eller?
Ska man kanske tvärtom ta
kontroll över tankarna och
stänga av den ändlösa
vandringen?
Och fjärilsmetoden är väl
ett bra sätt att lära sig något, metoden att plocka
godbitarna i mötet med
vanliga människor. Alltid
finns det någon klokhet att
ta del av, ibland finns det
mycket. Man tar emot så
mycket man kan för stunden, sen kan man dra vidare. Och det finns många
blommor och många ängar
att besöka!
Eller borde man kanske
stanna nån gång? Rota sig?
Gå djupare? Till och med
vända tillbaka?

Reservdelar - Tillbehör - Service

sera med gitarr, sitar, trummor och flöjt, en musik som
liknande ”chants”, en sorts
meditation. Vi var vegetarianer, ibland fastade vi. Vi
pratade om Zen, gjorde
Mandalas och I Ching och
studerade flitigt en bok med
titeln ”Be Here Now”. Det
var Gerard, Christian,
Yvette,
Pierre-Yves,
Elizabeth, lille Silvestre,
jag hade ingen speciell vän.
”Du är som en fjäril”, sa
någon en dag. ”Du går från
person till person som från
blomma till blomma!”
Vi arbetade som fruktplockare. Men en dag klättrade
jag ner från stegen i persikoträdet och gick gråtande
runt till alla och sa farväl.
Jag tog min ryggsäck och
liftade iväg mot Klippiga
Bergen. Mot någonting
vadsomhelst. Jag klarade
inte av den planlösa tillvaron. I längden passade
det mig inte att ha noll koll.
Och kanske behövde fjärilen en ny blomsteräng.
Jag skrev en låt med texten:
”I don’t know what started
this, or when I’ll leave this
track.
But slowly Life has taught
me never to come back.
It’s better to go further
along Roads and within
Man,
Than to reexperience what
I couldn’t stand”

MOPEDER

Ibland verkar det som om
livet är en ständig balansgång mellan att ha koll och
ingen koll. När man lever
ensam är det ganska lätt att
ha koll, men också nödvändigt. Ingen annan håller
reda på om räkningarna är
betalda, om det finns mjölk
hemma, om någon fyller år.
Men det finns en risk med
att ha total koll; man har
mycket sämre beredskap
för oväntade händelser!
Som när jag fick hem förra
numret av Lilla Tidningen
och upptäckte att en tredjedel av texten jag skickat in
saknades! Bara den trevande början fanns med, men
uppbyggnaden i slutet var
borta! Och ”slutknorren”!
Hela min disposition flög åt
skogen! Texten saknade
sting totalt! Och det stod
mitt namn under den! En
text som jag inte kunde stå
för! Det var inte roligt!
Men vad kunde jag göra?
Inte ett dugg! Det var bara
att gilla läget! ”Jaså, var det
såhär det blev!”
Och det är väl så det funkar
när man släpper kollen.
Man låter saker och ting
vara som de är. Ofta blir
resultatet till och med mycket bättre än när man försöker bestämma allting själv.
Man får koll just genom att
släppa kollen.

tekniken halverar också
strålningen.
Chrisrer har mycket att
göra. Det kommer patienter
från hela Sverige. Inte sällan måste han tacka nej till
enklare veterinäruppdrag.
Vidar Jansson

Pris från 11.990:-

Pris från 25.990:-

www.soderkopings-traktorcentrum.se

Festivalyra

Sedan ett tiotal år tillbaka
har det varit festivalfeber i
Sverige. Vattenfestivaler,
karnevaler och marknader
har vuxit upp som svampar
ur jorden. Varje stad värd
sitt namn har en festival
och självklart har Söderköping sin egen. När våren
och värmen är i sitt antågande är det dags för Storåfestival. Idén till festivalen
skapades av några musiker
i början av nittiotalet, vilka
tyckte att det skulle vara
häftigt att ordna en festival
för att skapa liv i och lyfta
fram musiklivet i stan. I
och med detta så startades
också Suarn Musik, vilka
idag är arrangörer för
festivalen.
Den första festivalen gick
av stapeln våren nittiotre
och platsen var Brunnen.
Efterhand så har platsen för
evenemanget skiftat. Ett år
var det Gilleskullen med
sina kulturhus för att sedan
bytas mot Naturvärnet och
dess sluttande naturtomt
vilken för några besökare
har varit en liten påminnelse om Woodstock 68 .
De senaste fem åren har
platsen varit Hagaskolans
park. Men oavsett vilken
plats så har den betytt en
hel del för musiklivet i Söderköping. Den här företeelsen har genom sig själv
och några människors ideella arbete blivit en institution och manifesterat sig
som en självklarhet för
många Söderköpingsbor.
Varje festival i varje stad
har sin egen stil och inriktning och känns säkert

speciell för den stad den
utspelar sig i. Men jag kan
ändå inte låta bli att tycka
att vår festival i Söderköping är lite udda och speciell. Grundtanken går ut
på att lokala band och åldersgrupper samt diverse
förmågor får visa upp sig.
I och med att det här inte
är något kommersiellt jippo
så får inte musikerna något
betalt. Istället får dom betala för att vara med, inte i
pengar, men med sin begåvning och sitt intresse för
att spela olika sorters musik
och instrument. Vilket är
fantastiskt hedervärt i sig,
eller hur?
Men vart kommer då alla
dessa fantastiska underhållare och musiker ifrån och
vilka är de? En hel del är
folk från stan och som spelar rock, jazz och blues och
som ställer upp på festivalen år efter år. De här
”äldre” gängen har av naturliga skäl blivit förebilder till de yngre. De
yngre tränar genom den
bandverksamhet som har
funnits på Bergaskolan i
många år men som numera
finns på Ramunderskolan.
Det är nämligen här, bland
annat, som Söderköpings
och kanske en del av framtidens musiker skolas. Det
här är rätt och slätt en replokal men till skillnad från
en vanlig replokal så finns
här en musikledare, Stefan
Wållberg. Han peppar och
”coachar” och inspirerar
många ungdomar under
vinterhalvåret till att sätta
ihop bra band till festivalen. Det är lika spän-

nande varje vår och se vad
som vuxit fram under den
gånga vintern. Banden har
namn som The Mjaou ,
Freaky Fellows, The
Lochness,
Thrush,
Silvertone Pank Flojd ,
Vidar Möller band,
Sideburns, Rubberbone
Attack, ja listan är hur lång
som helst. Häromdagen läste jag i tidningen att popdrottningen Marit Bergman hade ett förband på sin
turné som heter BAM 16
vilka uppträdde på senaste
festivalen. Det är ganska
fett eller hur?
Festivalen brukar starta
mitt på dagen vid tolvtiden
och då är det de yngre
banden som startar. Den
som har varit i band och
musiksvängen själv vet ju
att det är ingen höjdare att
vara först. Publiken är ju
liksom inte uppvärmd då
men det ligger liksom lite
hierarki i det hela. Yngst
och färskast får börja för att
sedan klättra upp nästa år.
De första besökarna brukar
vara alla stolta föräldrar.
Lite senare fylls det på med
en salig blandning av folk.
Hojåkare, hippiefolk, barnvagnar, ungdomar samt en
och annan pensionär samt
en hel del människor som
vi kallar vanliga. Medhavda korgar och kassar med
god mat och dryck dukas
upp och stämningen ökar.
Under alla år som jag har
varit med så har solen varit
framme och värmt , den
redan heta publiken, vilket
har varit fantastiskt tursamt. Eller så är det inte
bara tur? Jag vill hellre tro
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att det är rockänglarna Jimi
Hendrix, Janis Joplin, Jim
Morrissson och Curt
Cobain som vill att vi ska
”konsertväder” denna dag.
Dom sitter nog uppe på
något moln och tänker att
den här festivalen är så
himla mysig och häftig
vilket gör att dom bannlyser regnet. Hur det nu är
med den saken kommer jag
aldrig få veta, men några
saker vet jag bestämt, nämligen att resultatet bygger
på flera saker.
Först och främst är det ett
gäng människor som jobbar
under våren för att festivalen ska bli genomförbar,
men framför allt är det ju
musikerna som repar hela
vintern för att sedan komMålsättning : Att upp- Anmäl intresse till Konst
ma nyrustade och fräscha
täcka och förmedla kust- och Hantverkscaféet i
och leverera bra musik. Just
landskapets unika inslag Bottna 0121-4006
därför så hoppas jag att
inom naturtyper, lokalmusiklivet fortsätter att
historia, näringar, lev- Tanken är att det ska vara
frodas samt att tidigare
nadssätt och annan kul- en öppen cirkel där alla är
nämnda bandverksamhet
tur. Att hämta inspiration välkomna, ingen avgift
av nya
utställningshallen
får fortsätta attDel
utvecklas
i
till
framtida utvecklings- för deltagande. En önskan
”Sörpning”.
arbeten utifrån gångna är att cirkeln ska kunna ha
Sist men inte minst så
tiders ekologiska och sina möten på olika platskulle det inte bli någon
småskaliga och divers- ser i Sankt Annabygden.
lyckad festival om det inte
ifierade näringsverksamvore för den trogna, växanGula huset - Sankt Annahet.
de publiken som återkombygden.
mer varje år.
För många har den här
festivalen blivit ett stående
inslag under våren.
En del ” Sörpingsbor” missar aldrig den här dagen
och jag hoppas att det fortsätter i denna anda och
öppnar många vägar för
många musikälskare, stora
som små.
Galleri Eken
See ya….music lovers!!!!
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Evaboden fyller 60 år
draget sändes förr ut fyra
gånger om året vilket gjorde att konkurrensen då
skärptes. Handlarna t o m
löste in avierna för att locka
kunderna. Hänsynen till
barnens önskemål har ökat
med åren och nu har även
små barn mycket att säga
till om vid klädvalet.

Vi pratades vid om gamla
och nya tider när vi möttes
för att uppmärksamma 60årsdagen för barnklädesaffären Evaboden med den
karakteristiska skylten mot
Nybrogatan. De nya ägarna
– systrarna Ann Christin
Nilsson och Camilla Welin
- hade bett förra ägaren
Margareta Larsson att vara
med vid vårt samtal, och
det var väldigt trevligt att
få höra berättelser från förr.
Hon erinrade sig att affären
startades redan 1946 av en
Ingrid Asp med syster
Margareta Larsson började
i klädbranschen redan för
60 år sedan. Då fanns
fortfarande hemsömmerskor och det var mest kappor, byxor och andra plagg
som var krävande att sy,
som såldes i affärer med
färdigsydda kläder för barn
Margareta, som redan hade
en gedigen erfarenhet av

Lustigt är att Camilla en
gång gått barnmannekäng
för Evaboden och att Ann
Christin pryat där. Båda
har nära till barn, Camilla
med egna hemma och Ann
Christin genom att vara
dagbarnvårdare på heltid.

barnkläder, övertog affären
redan 19 mars 1974 av Karin Andersson och Inga
Eriksson och drev den fram
till den 21 november förra
året. Inga Eriksson var
kvar i Evaboden fram till
sin pensionering. Barnbi-

De har nu blivit varma i
kläderna. Omsättningen
har ökat. Ett skäl är att de
gärna tar emot kort vid betalning vilket Margareta
inte riktigt velat ge sig in
på. Sortimentet och leverantörerna är som förut
men utbudet är breddat en
del.

Ann-Christin Nilsson tv och Camilla Wellin th
Tiden är pressad för Ann
Christin och Camilla.
Kvällar och helger får ofta
vikas för inköp, som de
alltid gör tillsammans.
Många är Stockholmsresorna som kompletteras
med resor till mässan i Kö-

”Prästens lilla kråka”

penhamn. De är ändå mycket glada över att de övertog Evaboden

gamla skåp och hyllor från
Margaretas tid. Stilblandningen brukar uppskattas
av kunderna.

Butiken är helt omgjord
med hjälp av snickrande
och målande äkta män,
men de har behållit en del

Sten Ahlbom

Kjell Jonassons efterföljare till sin
ett år gamma vykortsbok över
Söderköping klar omkr 1/12
Den här gången visas kort från
åren 1920 - 1960

Kändisprästen Roger Jarnehalls egen
kåserispalt i vår tidning

Roger
Jarnehall

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

Horan med den röda boken
Jag kommer aldrig att
glömma henne. ”Det finns
en sak jag äger som är det
värdefullaste jag har” sa
hon ofta. En tid för några
år sedan arbetade jag och
en ung kvinnlig kollega
med en kristen grupp som
specialiserat sig på Stockholms mest utsatta människor. De som kryper ur sina
hålor när mörkrets rike
vaknar, när vi andra vanligtvis går till sängs och
kanske tar en nattmacka, i
glömska om hur bra
vi faktiskt har det. För
dessa utsatta är natten ett
temporärt skydd. I mörkret
behöver man inte skämmas
för hur man ser ut. Hur illa

nedgången man är. Min
kollega och jag hade speciellt utvalts att medverka
i detta viktiga sociala arbete i gruppen, vi gick
ut på småtimmarna med
kaffe och bullar. Plötsligt
en dag ringde en ivrig frikyrkopastor som hade hört
talas om vårt arbete när vi
berättat om det i TV. Han
frågade om han fick följa
med. Visst, tyckte vi, kan
man ha med prostituerade,
narkomaner och hemlösa
att göra, kan man ha att
göra med pastorer också.
”Jag vil gärna ta med biblar
att dela ut ” fortsatte frikyrkopastorn karismatiskt.
Stopp och belägg! ”Kom-

mer inte på fråga, sade vi
enade, min kollega och jag.
”Kom bara som Du är, men
utan biblar, så går det bra”,
fastslog vi. Den natten frikyrkopastorn följde med
oss fick han möta en värld
han inte trodde fanns. Här
mötte inga inre kretsar av
gudstjänsttrogna. Här mötte inte den ibland kanske
rentav förväntade respekten
för kristna förkunnare. Så
mötte han just henne. En
illa medfaren prostituerad
med en luggsliten handväska som stank rök och unken parfym. Frikyrkopastorn pratade vitt och brett
om Bibelns förträfflighet.
Kvinnan blängde miss-

tänksamt mot honom där
han stod i blank kostym
och slips med Stomatolleende. Efter ett bra tags
tjattrande från pastorn fick
kvinnan nog. Ilsket började
hon rota runt i handväskan
som om hon blivit galen.
Pastorn tittade skräckslaget
på. ”Jag äger bara en enda
sak som betyder något för
mig”, sade kvinnan, ”allt
har jag sålt av mig, men
denna sak släpper jag
aldrig, förstår du. Jag har
en bok ”, fortsatte hon.
”Vill Du se ?” Pastorn böjde ner huvudet av skam.
Det var Nya Testamentet.
Roger Jarnehall
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