Gruppförsändelse
till hushåll och
sommarboende
i Söderköpings kommun

lilla tidningen
Söderköping sommaren 2007

Redaktionen ber
att få tillönska
alla läsare en
riktigt skön
sommar

Jordgubbar
- sinnebilden för
svensk sommar
- här tillsammans med Anna Dolls läckra design

lilla tidningen

Sommarblommande
småstadsmentalitet

In med kraftfulla
miljöaspekter
i skogsbruket
Det pratas så mycket om vår
miljö. Om globalt miljöhot
hör vi dagligen. All miljö allt kring oss - påverkar på
kort sikt vår hälsa och på
sikt vår förmåga att överleva. Utbrändhet och stress
är andra välkända begrepp
vi brottas med.
Ett underbart sätt att återhämta sig är att vandra i
naturen och beundra dess
fantastiska förmåga att tala
till oss, att ingjuta frid, att
ge oss skönhetsupplevelser.
En förutsättning är naturligtvis att vi får möjlighet
att vandra i vacker natur.
Det är här som ”skon” numera börjar klämma.
Med några få undantag, ser
vi allt oftare hur våra skogar
skövlas. Skogsägarna kallar
det gärna för modern skogsvård. Underbara strövområden förvandlas av maskiner
till rena slagfält. Och så en
massa skräp i form av ogenomträngligt ris liggandes
kvar efter avverkningen.
Måste det verkligen gå till
så här?
Så länge den här skövlingsmetoden får fortsätta, så
stryps våra möjligheter mer

och mer att fritt kunna ströva i skog och mark. Vem ser
till att allemansrättens möjligheter tillvaratas?
Nuvarande avverkningssätt
inbjuder till att enbart se
skogen som pengar. Köp –
finansiera köpet genom
avverkning. Skit i miljön!
Det finns ju alltid något nytt
att köpa. Och så går tåget
vidare. Fixa, det får någon
annan göra efteråt…
Människan är vår bästa resurs, säger många. Men
människan är helt beroende
av den natur hon ansvarslöst skövlar.
Kanske det är dags att se
över bestämmelserna för
avverkning.
Vid avverkning måste i
framtiden miljöaspekterna
tas på allvar. Pengabegär
ska inte tillåtas förstöra våra
möjligheter till skönhetsupplevelser och därmed
självläkande krafter.
Är inte det ganska självklart?
Vidar Jansson

Efter en lång och mörk vinter blommar äntligen vårens och
försommarens alla sköna blommor i vår vackra stad och dess
omgivningar. Man riktigt känner hur det spritter av lycka i
kroppen… Och på kommunkontoret har man då bråda dagar –
alla vår- och försommarblommor skall raskt ut i stadens rabatter
för att sprida vällukt och glädje. Men man får också tampas
med en annan sorts vårtecken…
Vidar Jansson

Borum Dammsätter
614 90 Söderköping
0121-42135
(fax 0121-42141)
mobil 070-3108370
e-post
info@lillatidningen.com
Hemsida
www.lillatidningen.com

Ansvarig utgivare
och redaktör
Vidar Jansson
Artiklar och insändare
helst som e-post
eller via vår hemsida
www.lillatidningen.com
Layout
Vidar Jansson
Grafisk produktion
Vidar Jansson
Tryck
Pressgrannar AB
Gruppförsändelse
till hushåll och
sommarboende i
Söderköpings kommun
Tidningen är religiöst och
partipolitiskt obunden

Söderköpings
Möbeltapetsering

Jag stoppar o klär
om dina möbler
Möbeltyger
Mån - fre 8-16 eller enligt
överenskommelse

Optiker Andersson
Skönbergagatan 7

0121-13120

www.optikerandersson.se
2

Hjärtligt Välkomna
till Telegatan 7
Camilla Fransson
0121-10360
070-7413058

Nu har man nämligen också
bråda dagar med alla olika
anmälningar som vissa av
stadens mera sysslolösa
medborgare producerar och
som nu måste behandlas.
Det är häckar som är för höga – eller för låga - småbarn
som skriker hela dagarna,
osande trädgårdsgrillar som
bolmar, KATTER… Dessutom öppnar ju restaurangernas uteserveringar med
musik. Usch. Musik låter
ju, och i vår lilla stad skall
det vara tyst. På gatorna
samlas nu ungdomar – fy –
som har roligt – dubbelt fy
- för att inte tala om alla
dessa snickare som tror att
våren och sommaren bara
har ett enda syfte: att såga
och hamra precis hela tiden.
Nåväl, invänder du, de kan
väl ändå inte hamra hela
tiden? – Nej, naturligtvis
inte, men det är inte det som
är poängen. Det viktiga är
att man kan anmäla, så att
de där förhatliga grannarna
får sig en känga.
Det är inte bara motorsågar
och småbarn som låter.
Även hundar för oväsen.
För några veckor sedan
kude man läsa följande
rubrik i NT: ”Grannar skäller på hundägare”. Det var
en ganska kul rubrik, tyckte
jag. För tanken till ”hundar
skäller på grannar”. Och
detta är precis vad de gör,
visar det sig när man läser
vidare i artikeln. Enligt de

ilskna grannarna vistas två
hundar ute på gården utan
avbrott och utan tillsyn från
halv sju på morgonen till
halv tio på kvällen alla dagar året runt, och skäller då
oavbrutet. De sura grannarna har lämnat in en anmälan
till Miljönämnden, där man
nu drar på munnen åt ytterligare en fånig grannkonflikt. Miljönämnden hade
nämligen tid att göra en
kontroll på plats, och fann
att det inte alls var så som
de sura grannarna hävdade.
De blev inte alls förvånade.
Undersöker man anmälan
närmare finns det dock andra graverande omständigheter. Den drivande familjen har under mer än ett års
tid gått runt i en stor del av
staden och försökt samla
namn på sin skrivelse. En
av mina arbetskamrater bor
nästan en halv kilometer
från den anklagade familjen, och hon blev tillfrågad
om hon ville skriva på. En
form av grupp-trakasseri
mot en enskild familj – och
det- får man göra i vår lilla
stad. En av dem som man
då har fått på kroken är
Björn Aldin, biträdande
teknisk chef på Tekniska
Kontoret. Hur man som
kommunal förtroendeman
kan delta i en hetskampanj
mot en enskild familj är mig
en gåta. Men det får man
också göra i vår lilla stad.
Och vi har ju gu’bevars
inget regeringskansli här i

Söderköping, så vi får väl
nöja oss med en skandal av
det lilla formatet. Dessutom
har herr Aldin nu själv fått
det hett om öronen. Han bor
nämligen granne med den
aktuella familjen och har en
egen hund. Så när Aldins
hund börjar skälla kommer
hans dotter ut som ett skott
för att hämta in den!
Välkommen alltså till ett
sommarfagert Söderköping, staden där mycket är
förbjudet och ännu mer
borde vara det! Eventuellt
kan du hitta en liten frizon
uppe vid kanalen, där det lär
finnas en enda restaurang
som serverar något efter kl.
22. Man skall du då ta en
taxi hem blir det nobben.
Söderköpings taxiväxel
stänger vid den tiden på
dygnet då mina vänner i
Italien och Spanien börjar
fundera på att det är dags att
gå ut och börja kvällen. Och
här i vår lilla stad lägger vi
oss tidigt och är tysta. Till
de anmälda hundägarna har
jag ett tips: Det finns antiskäll-halsband att köpa i
djuraffärer; de sprutar en
dusch med citronsaft i nosen på hunden när den
skäller. Kanske något att
sätta också om halsen på
ilskna grannar?
Lästips:
Grönköpings Veckoblad;
Markurells i Wadköping av
Hjalmar Bergman.
BMr

Blommor
ogräs
och bin
av Tullan Willén

Det är sommar. Under några dagar är det bara jag och
bilen och jag är fri att åka
vart jag vill. Jag passar på
att ta en sväng söderut, till
barndomstrakterna. Som
vanligt verkar allting mindre, men dofterna och stämningen är kvar. Det var här
bakom kyrkoruinen jag
lärde mig att känna igen
mandelblom. Den är fortfarande vanlig, men kattfoten är borta. Jag och min
lekkamrat Gittan kunde
vistas i timtal på den här
ängen. Blommorna var en
del av leken. Vi sög på gullviveblommorna, åt gökärten, spådde varann med
smörblommor, berättade
sagor om styvmorsviolen.
Tistlar, kardborre och ängssyra – alla blommor fick
vara med och hade olika
karaktärer.
Jag hittar Gittan i trädgården i färd med att klippa
gräset. Fast det är något år
sen vi sågs förra gången
plockar vi genast upp samtalstråden som om det aldrig varit något avbrott. Så
är det med gamla bästisar.
Vi sätter oss att fika utomhus, och det slår mig att förr
var saften och bullarna alltid hemgjorda.
- Vet du, säger Gittan, att jag
har blivit trött på karlar!
Åt detta skrattar vi gott, vi
som snackat killar i hela
vårt liv! Ändå anar jag redan vad hon menar.
- Det var ju inte precis nån
höjdare att bli ensam när
man var 48, erkänner Gittan. Jag var så van att leva
tillsammans med någon och
kunde inte tänka mig att
leva på nåt annat sätt.
- Ja man vill ju liksom ha
nån sorts kontinuerlig medlevare.
- Mer än så, tycker jag. En
person som känner på djupet. Som är liksom levande
på alla nivåer. Som kan ta
till sig nya intryck, värdera
om, växa och förändras.
- Jo, det har du ju alltid sökt.
Som Anders och Jonte i
gymnasiet till exempel! De
var ju såna där udda djupingar, bohemer och konstnärliga typer.

Vi skrattar lite eftertänksamt vid minnet. Det påminde oss om en fascistisk
lärare som sagt att vissa
elever var som ogräs. Gittan
hade blivit så arg och klottrade ”ogräs är vackert” överallt där hon kom åt resten av den terminen.
- Du har rätt, säger Gittan,
jag har faktiskt alltid letat
efter något speciellt. Men
ett tag trodde jag att jag
hade fel.
- Hur menar du?
- Man hör ju så mycket.
Man blir ju påverkad! Som
en taxichaffis i Stockholm
sa till mig: ”Jaså eru
singel”, sa han, ”Ja de e ba
å passa på å leva livet dårå”,
tyckte han. Som om det
skulle vara det roligaste
som finns att byta partner
hela tiden!
- Sånt kan de väl hålla på
med i Stockholm!
- Men det framställs ju som
nån sorts idealliv överallt i
media! Ytliga, tillfälliga
kontakter, inga band. Inga
förpliktelser och inget djup.
Bara tjuuusigt!! Och bara
sex.
- Menar du att du faktiskt
testade det livet?
- Nej aldrig i livet! Alltså,
inte så utstuderat! Jag menar, jag har ju lärt känna en
del män. Och några har jag
försökt att fästa mig vid.
- Nu sa du nåt väldigt konstigt, ”försökt att fästa mig
vid”.
- Jo men det är sant! Jag
ville ju så gärna ha någon!
Men till flera av dem sa jag
faktiskt hela tiden att jag
egentligen söker något annat.
- Ja det är ju en underbar
grund att bygga ett förhållande på! Inte underligt
om det inte håller!
- Men det är jag som har
brutit upp varje gång.
- Vad är det för fel på
männen då? Måste du vara
så kräsen?
- Jag måste helt enkelt vara
sann mot mig själv! Nu vill
jag inte dra alla över en
kam. Jag tycker väldigt illa
om generaliseringar, det vet
du. Men det finns ändå nåt
gemensamt drag hos de här
männen. De är snälla och
pyssliga, men de är liksom

så förutsägbara. Trygga och
tråkiga, får man säga det?
De spelar bara efter noter.
-Som du brukar säga om
mig: ”Det välanpassade
lärarbarnet som inte kan
spela utan noter!”
- Men jag pratar inte om att
spela instrument, utan om
att leva.
- Jag vet det.
- Och de är såna hannar!
- Sen när är det fel att killar
är hannar?
Gittan svarar inte omedelbart på det. Jag får för mig
att hon i tankarna går igenom några episoder som
hon önskar aldrig inträffat.
- Jag är bara så trött på allt
macho, säger hon till sist
och vi vet båda precis vad
hon menar utan att hon
säger mer. Vi blir tysta och
då hör jag att det kommer
musik inifrån huset.
- Det är Janne, förklarar hon
och ler lite generat. Han
kommer hit ibland. Vi har
bara så himla kul ihop förstår du!
- Jag fattar ingenting!
- En kompis bara. Eller
förresten, en riktig vän. En
verklig riktig vän. Jag kunde inte ens fatta att han var
en vän i början. Jag trodde
att han kanske var ute efter
nåt annat, som alla andra.
Jag förstod inte att han bara
ville vara min vän! Jag
visste liksom inte att det
fanns!
- Han spelar inte efter noter
förstås, förhör jag lite provokativt.
- Nä, han går bara på känsla.
Han har så mycket av det
där jag har sökt och inte hittat. Tillit, öppenhet, galenskap, vi skrattar åt precis
samma galna saker.
- Och han är ingen hanne?
frågar jag och förstår först
då vad jag säger.
Gittan bara skrattar.
- Han är ett riktigt ogräs,
faktiskt, och han gör mig så
glad!
Åh, min urvän Gittan,
oberoende, självgående
vackra människa!
Hon har hittat en ny lekkamrat!
Tullan Willén
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Söderköpings Brunn
& familjen Ekblad
En del verksamheter är nära
förknippade med orter. Söderköpings Brunn med Söderköping till exempel. Det
finns också personer som är
förknippade med verksamheter. Ett utmärkt exempel
är familjen Gunn och Stig
Ekblad. Familjen är helt enkelt Söderköpings Brunn.
Det var nog många som
blev förvånade när familjen
Ekblad efter närmare 30 år,
i början av 2002, lämnade
över driften av Brunnen till
en koncern som drev konferensrörelser runt om i landet. Hur skulle det gå? tänkte nog många. Trösten var
dock att familjen Ekblad
fortfarande ägde Söderköpings Brunn. Så vem vet,
kanske de återkommer, var
nog en fundering många
hade.

FODER OCH TILLBEHÖR
HUND - KATT - HÄST - SMÅDJUR
ANF - ROYAL CANIN
ORIJEN - DOGGY - ROBUR

Söderköpings Elkvarn
Margaretagatan 27
614 31 Söderköping 0121-101 02, 105 87

Vi utför hjulinställning

För att framgångsrikt driva
en sådan mångfacetterad
rörelse som Söderköpings
Brunn behövs en stor portion av erfarenhet och kunskap. – Kanske var det avsaknad av just detta som till
sist gjorde att den konferensdrivande rörelsen inte
lyckades så väl som var
tänkt.
Den förste oktober i fjol övertog familjen Ekblad rörelsen igen - mer än 5 år
innan arrendetiden löpt ut.
– Äntligen är ordningen
återställd, var den allmänna
synpunkten på stán.

konferensanläggning, en
plats för festligheter av allehanda slag, brunnssalongen
för olika evenemang, här:
firas valborgsmässoafton,
nationaldag, midsommar
och många andra arrangemang. Och till råga på allt
så har Brunnen egna fartyg
med kryssningar ut i skärgården; som längst till den
idylliska platsen Harstena.
På kryssningsfartygen serveras härlig mat och kunniga guider lotsar passagerarna i både biologi, geografi och historia.
Familjen Ekblads återkomst firades. Sällan har så
få fått motta så många gratulationer, prytts med så
många blommor och uppvaktats av så många tacksamma och välkomnande
besökare. Det kändes som
om hela vår stad stod upp
och applåderade.
Sedan i höstas pågår en omfattande renovering av anläggningen. Huvuddelen av
anläggningen får sekelskifteskaraktär – sekelskiftet
för hundra år sedan. Herrgårdsmiljöer skapas och
varvas på ett smakfullt sätt
med moderna funktioner.
Familjen Ekblad är mån om
att bevara så mycket som
bara går av gammal vacker
miljö. Det syns. Det känns.
Välkomna åter Gunn och
Stig!
Vidar Jansson

Jag nämnde att Brunnen har
många ”järn i elden”. Hör
här: Affärshotell, en underbar
SPA-anläggning,

Ackrediterad släcka 2:or

Många kända märken
och mitt eget

Korps

Hantverksbod

Tyg i ylle, linne och siden.
Vikinga- och medeltidsinspirerat hantverk.
I sommar håller vi flera olika hantverkskurser.
Bielkegatan 14 i Söderköping

Tel: 0121-14254

www.korps.se
www.annadoll.com
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Sommarteater
i Söderköping
”Den glade skomakaren”
av Sigge Fischer

- I år spelar vi ”Den glade
skomakaren” av Sigge
Fischer. Handlingen utspelas i Söderköping 1955,
säjer Mats Huddén.
- Varvsägaren Ek har ekonomiska problem efter att
ha hamnat i klorna på en
procentare. Hans döttrar
verkar ha kärleksmöten bakom hans rygg och livet ter
sig hopplöst. Dessutom har
hans hushållerska inlett ett
förhållande med en dammsugarförsäljare vilket kompliceras av att hennes fästman dyker upp, sjömannen
Kalle Ljung. Det är bäddat
för konflikter och dramatik
i den högre folklustspelstraditionen.
Den glade skomakaren som
bor granne med Ek kommer
till undsättning och under
cirka två timmar kan vi njuta, ända fram till det förhoppningsvis lyckliga slutet.
Spelplats är som vanligt
Forsemanska gården i Söderköping.
Mats Huddén står för regi.
Anders Nyhlen och Niklas
Gustafsson för scenografin
och i rollistan återfinns
bland andra; Påa Ahlgren,
Per Sallerbäck, Marina Andersson, Kristin Kindbom,
Stephan Grönros, Elsy
Sundström.

Ett stort och innerligt tack till Erik Polder, som
svarat för upplägg och design av lilla tidningens
hemsida - www.lillatidningen.com
Erik har också varit ansvarig för upplägg av vår
lokala varumarknad på internet www.brasklappen.se

Premiär den 27 juni kl.
19.00 på Forsemanska
gården. Föreställningar
varje dag tom. den 14 juli
utom måndagar. Vardagar
19.00 Söndagar 18.00
Mats Huddén

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

0121-10008

Ett stort och innerligt tack även till Christian
Anderstedt, som varit tekniskt ansvarig under
samma arbete och utan vars arbete vi inte kunnat
genomföra våra förutsatser.

Allt inom manikyr och pedikyr samt
nagelförlängningar och förstärkningar i
en lugn hemmamiljö med naturen runt
hörnet
Tidsbokning vard kl. 10-14 tel. 0708-847 008
Pensionärer har alltid 20%. Även hembesök

www.evashus.se
Välkomna!
Eva Ljungholm
Cert. Nagelterapeut
Väle, Lyckebo
614 97 Söderköping

Tack kära vänner!

Välkommen till en
annorlunda affär
Skor
Väskor
Konfektion
Accessoarer

Storgatan 1 61430 Söderköping
0121-10155
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Roland Arvidssons sagovärld blir verklighet
Roland Arvidsson är positiv, har idéer, höga ideal
och stor energi. Han är kul
att prata med och lyssna till.
Roland är dessutom mycket
duktig att teckna och måla.
Han förstår barn och förstås
av barn.
Roland är uppvuxen i centrala Söderköping. Föräldrarna hade sommarställe
vid en insjö i trakten. Göta
Kanal har alltid intresserat

honom som en vattenled för
liv – biologiskt – mänskligt.
I vuxen ålder studerade han
- på egen hand mest - våtmarkers och sankmarkers
biologi. Han blev duktig på
området och hjälpte som
konsult kommuner, som intresserade sig för biologisk
rening av avloppsvatten
med infiltration i sådana
marker. Vad växer var, vilka
betingelser gynnar en växt
och vilka växtlokaler passar

Friggebodar ~ Fritidshus ~ Garage
Tegeltak ~ Övriga snickeriarbeten
Allt efter kundens önskemål!

070-761 70 98
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Jannes J
von Plate

inte alls? Sådan kunskap är
viktig när man skall påverka naturen utan att skada
och den kommer med erfarenhet, iakttagelseförmåga
och ett levande intresse.
Roland föreläste en tid för
unga människor, som behövde stöd att anpassa sig
till samhället. En väg till
naturen kan ofta hjälpa
människor att finna sig
själva, att finna harmoni
med den tillvaro som rubbats.
Svårt blev det för Roland
när han på andra sätt ville
hjälpa till att stödja naturen
med olika miljöinsatser,
som han ansåg särskilt viktiga. Kommuner, stora organisationer och föreningar
har inte alltid möjlighet att
ge plats åt uppslag från
enskilda, som kommer in
från sidan. Den som i sin
iver blir påstridig och tjatig
stöts lätt ut.

Professor Gullström
och barnen kring honom

- Nu har jag lärt mig att inte
tjata utan i stället finna nätverk av nya människor och
satsa på samarbete och gemensam respekt. Detta har
över förväntan lyckats i
Västra Regionens och Dalslands sjö- och kanalområden. Därtill har jag nu intressanta kontakter med
Gryts varv, vars ägare vill
få människor att mer intressera sig för strand- och
kustområdet i varvets omgivning, säger Roland

Ytterligare en forskningsbåt håller på att ta form vid
Gryts varv. Så nog har Rolands idéer slagit rot på riktigt. 3-4 barnböcker har
Roland också hunnit med.
- Låt barnen måla i Målarboken eller läs några av
böckerna om Baby-Nessie
eller boken ”Professor
Gullströms Värld”, säger
Roland och ler.
Sten Ahlbom

- En klok väg att nå andra
människor utan att komma
med alltför tydliga pekpinnar är att skriva, rita, måla
– skapa spännande berättelser.

Illustration ur en av Rolands sagor
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Rolands förmåga att kommunicera med barn har
inspirerat honom att skapa
fantasifiguren professor
Gullström och hans värld.
Professorn är som Roland
starkt engagerad i naturen
och vill med sina uppfinningar och goda råd lära
medmänniskorna att hushålla med energin och finna
återvinningsbara metoder.
Professorn vill också skapa
förståelse för jordens historia sedan den började bli
en hemvist för det levande.
I historierna får professorn
hjälp av ett antal intresserade barn – professorsgänget.
Med Rolands hjälp byggs
nu en forskningbåt, som redan ligger vid Kanalen i
Norrkvarn (Norrqvarn).
Där finns också en massa
bilder och skulpturer av utdöda djur samt laboratorier
där han kan prova alla sina
uppfinningar. Till Norrkvarn är alla barn välkomna
att leka i professorns miniGöta Kanal och även spana
efter sjöodjursbabyn Nessie
som för två år sedan kom
hit som ett jätteägg från
Loch Ness i Skottland.
Numera simmar Nessie omkring i Göta Kanal.

Fonus Öst satsar åter i
Söderköping - nu med profilen
Marie Andersson
Nu går hon utbildning till
kundrådgivare och ska placeras huvudskligen i Norrköping men med ansvar för
Söderköping. Viss tid kommer hon att vara anträffbar
här.

Farledskyrkan i Skällvik 2007
Måndag 30 juli kl 19.00: Farledskyrkan invigs. Sång och orgelmusik med
kyrkomusiker Roger Eriksson. Andakt Åke Sundstedt

Marie har ett kyrkligt förflutet: Tidigare ledamot av
kyrkofullmäktige och ledamot av kyrkorådet. Numera kyrkvärd i Sankt Anna
Kyrka. Marie sjunger i kyrkokören också – ofta solo.
Hon har en underbar röst.

Tisdag 31 juli kl 19.00: Silvia Arapouglu, sång, och Sven-Olof Ohlsson, orgel.
Andakt Åke Sundstedt
Onsdag 1 augusti kl 19.00: Barockmusik på tidstrogna instrument. Anna Hansen,
Elaine Sexton, Kathleen Ross och Benjamin Åberg. Andakt Roger Jarnehall, Roger
Eriksson
Torsdag 2 augusti kl 19.00: Dagsbergs dragspelsgäng under ledning av Bengt Jarl.
Andakt Åke Sundstedt, Roger Eriksson
Fredag 3 augusti kl 19.00: Orgelkonsert med musikdirektören och
diplomorganisten Ulf Tellin. Andakt Roger Jarnehall
Lördag 4 augusti kl 19.00: Hela kyrkan sjunger, S:t Ragnhilds & Wijkakören
under ledning av Maj-Gret Nilsson samt familjen Elisabet, Tomas, Sara och Anna
Nilsson piano, kontrabas, fiol och sång. Andakt Roger Jarnehall
Söndag 5 augusti kl 19.00: Musikgudstjänst som avslutning på Farledskyrkan.
Christina Carlén, sång, och Jan Darenius, piano. Andakt Åke Sundstedt, Roger
Eriksson

I närmare tre år har den fina
Fonus´-lokalen på Skönbergagatan stått oanvänd.
Fullt möblerad. Bara någon
enstaka gång har den kommit till användning.

I höstas sökte Fonus representanter på mindre orter.
Och Marie nappade på förslaget. Nappade gjorde
Fonus på Marie.

Marie trivs i kyrkomiljö och
får nu också möjlighet att
hjälpa personer och att samordna.
- Inte bara efter Svensk begravningstradition, tillägger hon.
Vidar Jansson

Varje dag kl. 14 - 17 visning av kyrkan. Efter varje musikandakt inbjuds till kaffe i
kyrkan eller församlingshemmet. Skällviks kyrkliga syförening serverar.

Välkomna!

Arr: S:t Anna församling och Sensus
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Lars Sylvans historiska
dokument över
Vikingagatans historia
är också en välbesökt
utställning på Stinsen

I början av 1900-talet fanns
inte Vikingagatan. Det var
gärde utanför järnvägen.
Marken ägdes av Bossgårds
kungsgård och låg i dåvarande Drothem, som på den
tiden var en egen kom-mun.
Cirka 10 år in på 1900-talet
projekterades för det
egnahemsområde som ännu

finns kvar. Det kom el till
gatan, först för belys-ning.
Och när även hus-hållen
fick elkraft kunde ä-ven
verksamheter etablera sig.
Elkraft kom då bl a från små
kraftverk i Lillån och små
kraftverk där nuvaran-de
Strådammen finns. Lars
Sylvan berättar bland annat

att kring Vikingagatan
fanns inte mindre än fyra
båtbyggerier. Och här fanns
bageri, gummiverkstad, försäljning av Fordbilar och
traktorer, finsnickeri, bryggeri, mat och kaffeservering
och mycket annat. Lars har
noga dokumenterat tomt för
tomt, hus för hus, vad som

hänt de senaste 100 åren. En
hel del intressanta bilder har
Lars efter långt detektivarbete fått fram. Delar av
detta omfattande arbete
finns nu utställda på Stinsen.
På detta uppslag ser ni ett
litet smakprov.
Vidar Jansson

Redan 1906 startades båtbyggeri på det som nu är Vikingagatan 2. Interiörbilden är
troligen från 1910-talet och har troligen tagits av Carl Sundberg som tillsammans med
Herman Gottschalk ägde Båtbolaget.
Källa: S:t Ragnhilds Gille, bild 5052.

Ruinerna efter brand i Gottschalks båtbyggeri på Vikingagatan 2. Hela verkstaden,
lilla gårdshuset till Villa Marieborg samt uthusen till Villa Marieborg förstördes.
Källa: Karin Olsson född Stening.

Från Vikingagatans norra tomgränser kunde man på 30-talet få den här synen.
Ett helt tåg har lastats med de berömda campingbåtarna från Båtbyggeribolaget
Andersson & Sundberg. Båtarna skall till Archimedes i Stockholm för att där
vidareutrustas med deras motorer. Bildleverantör: Bo Andersson (son till Helmer
Andersson, som tillsammans med Uno Sundberg ägde bolaget).

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
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Bottna Lanthandel
Villa Marieborg Vikingagatan
4 så som villan såg ut när den
just tagits i besittning av
Ernst och Hildur Stening med
familj. Ernst Stening drev
från 1916 möbelfabrik på
Vikingagatan 7. Lägg märke
till i detta skede
oexploaterade Morfars kulle.
Källa: Karin Olsson född
Stening.

Vi öppnar i ny regi
Nya och gamla kunder önskas
välkomna
familjen Hedlund
För hemsändning och övriga
frågor ring 0121-40005

Galleri Eken , Minnets kurs konferens o logi
 Konstutställningar
 Lokalthantverk
 Café med hembakat
 Mat på beställning
 Fullständiga rättigheter
 Kurs/konferenslokaler
 Bed & Breakfast
0121-40061, 0735-030061 Välkomna önskar
Lena o Hasse Hedlund www.konst-hantverk.com

Året är 1936. Bilcentralen har
ordnat en traktorutställning
mitt på Vikingagatan. I
bakgrunden ses Villa Ersta,
Vikingagatan 10. Längst fram
och tvåa från vänster med ena
benet på hjulet står Elis
Gustavsson, då verkmästare
vid Bilcentralen.
Bildleverantör: Mary-Anne
Johnsson (dotter till Elis).

- Trenden är att en
beställare bara vill
ha med en entreprenör att göra – någon
som tar helhetsansvar.
Folk är trötta på allt
bråk mellan entreprenörer om vems
fel det är när något
går snett. Beställaren drar alltid det
kortaste strået i sådana lägen. Det kan
bli en dyr affär, säjer Peter, en av ägarna till Rörservice.
- Av den här anledningen
åtar vi oss helentreprenad –
det vill säga, att kunden av
oss köper en helhetslösning
och att kunden på förhand
vet vad slutpriset blir. Enkelt för kunden. Enkelt även för oss.
- Just nu tillhandahåller vi
helhetslösningar för nya
badrum. I nya hus. Eller i

Riktig fyrhjuling!!!

Helhetslösningar allt populärare
när det gäller VVS

Obs
PRISET!!

gamla. Vi ser på utrymmet
där jobbet ska göras. Vi går
igenom kundens önskemål,
som noga specas. Vi tar in
eventuella underentreprenörer och ansvarar för deras
arbete. Vi räknar och ger
kunden fast pris. – Ett just
sätt att jobba, tycker vi.
- Det här sättet att arbeta på
har vi erfarenhet av från
bland annat de många värmeinstallationer vi gjort.
Det har funkat bra. Nu går
vi vidare på den vägen. –
Och till konkurrenskraftiga
priser givetvis.

- Just nu har vi en badrumsutställning i våra lokaler.

Allt från kranar och kakel
till bubbelbad.
Vidar Jansson
Spännande uteplatser från
Benders
Med Benders murar och
markstenar formar du din
egen utemiljö, endast din
fantasi sätter gränser

Välkommen till oss och hämta Benders nya broschyr!

Söderköpings Cementgjuteri AB
Öppet mån-fre 7.00-16.30

Margaretagatan 37, Söderköping Tel 0121-10241
www.sceab.se
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SPEL
månd - fred 10-19

lörd - sönd 10-15

0121-15000

Tårtor
Smörgåsar
Smörgåstårtor
Hembakat bröd
Exotiska
brickor

Fix-området

0121-15555

0739-624646

www.lumiere.nu/tartfixarn

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

Sommar
nyheter

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

Allt inom glas
Fixområdet
10

0121 - 21200

Kai Heed utökar sin butik.
Den större delen är nu på
andra våningen. Lokalen
ger genuin, gammaldags
och mysig magasinkaraktär med bjälkar i taket. Precis som det i övrigt är i kanalhamnens byggnader. En
gammal magasinstrappa
leder besökaren upp. Och
här finns nog det mesta i
tillbehör. Kanske inte så
många varianter av en vara,
men väl ett ganska stort och
rikt sortiment. Allt från nautiska instrument till Foppaskor.
Och så sjökort förstås. En
ny sort mera detaljrik än tidigare. Ungefär A2-blad
som också är impregnerade
på båda sidor för att klara
fukt. Vitt markerar djupare
än 5 meter. Ljusblått mellan
5 och 2 meter. Mörkblått
under 2 meter.
En annan sak korten visar
är höjdkurvor på mark ovan
vattenytan. – Så nu kan man
börja finnavigera sig in
bland kobbar och skär.
Kai är också intresserad av
äldre sjöprylar. Det finns en
del att skåda redan.
Det är nog många som uppskattar en tillbehörsbutik i
Söderköping. Och många
kanalfarare kan nog se sin
räddning i Kais initiativ.
Visst är det härligt att jämföra hamnområdet för bara
5 år sedan jämfört med dagens situation. Vilken förändring. Vilken utveckling.
Vilken härlig attraktionskraft området erbjuder. Och
det mesta står privata initiativ för. Men inte heller kommunen har sparat på att göra
området iordning. Vi har
fått fin parkering intill Åcaféet. Iordningställda promenadstråk. Och i skrivande stund arbetas för fullt på
att anlägga ny parkering
väster om hamnen.

Undrar vad även en ”Båtlyft” i stället för öppningsbar kanalbro skulle innebära i det här sammanhanget…
Vidar Jansson

Fullständiga rättigheter

Husmanskost - A la carte - Pizza
Kebab - Gyros - Kyckling

Dagens lunch: välj mellan 2 olika
husmanskost el. pasta- el.salladsrätt,
pizza eller kebab
Även för avhämtning
Fixområdet 0121-15048

Kanalhamnens
Båttillbehör

Ramunder
Spel &
Dansgille
träffas regelbundet måndagar kl 19
i Vidarlokalen på Munkbrogatan.
Det är dans till våra egna spelmän.
Och vi har trvligt tillsammans.
Välkommen du också!

Byggnad på historisk grund
1982 gjordes huset om till
café av dåvarande ägaren
Josef Abosch.
Efter diverse ägarbyten
köptes huset av Sune Granqvist, som hyrde ut fastigheten till rörelseidkare,
främst för caférörelser.

OUTLET
210
MÄRKESKLÄDER - HALVA PRISET
JEANS - SKOR - VÄSKOR mm
ÖPPETTIDER
VARD 10-19

LÖRD 10-16 SÖND 11-16
0121-13441

För en tid sedan inköpte
Maria Dahlén och två andra
privatpersoner fastigheten.
Sedan dess har omfattande
arbeten gjorts för att skapa
en väl fungerande restaurangrörelse.
Vidar Jansson

Huset fick sin nuvarande
form omkring 1850. För
den historiskt intresserade
finns mer kunskap att hämta
– under huset. Där finns
nämligen flera gamla grunder, varav den äldsta, enligt
personal på Länsmuseet, är
från medeltiden. Just den
husgrunden är inte så stor.
Men akta er vilka stabila
källarmurar – säkert 1,5

meter tjocka. Och innanför
en nästan förföriskt vacker
valvkällare.
På 1800-talet var huset
läkarvilla och innehades av
familjen Djurberg. Sedan
ägdes villan av Bengt E
Nyström, konstnär, poet,
kulturpersonlighet.
Så småningom kom huset i
Frälsningsarméns ägo.

Medisox

Cykelreparationer, Lagning av
Dragkedjor & Skinnjackor

Däck & slang endast 170:(ord 220:-)
För cyklar ansvaras högst 3 månader

0121-14765

TRÄDGÅRDSDAX

STOR SORTERING AV
UTPLANTERINGSVÄXTER
VÄLKOMMEN

Din blomsteraffär hela året

Höstnumret av lilla tidningen
utkommer preliminärt
den 27 september 2007

Fabriksförsäljning
Stödstrumpor och
strumpor för hela
familjen
10% på vårt sortiment
av strumpor
Detta erbjudane kan kombineras
med andra erbjudanden
Vanliga öppettider måndag - torsdag 8 - 18, fredag 8 - 15
OBS klockan 8-15 under JULI

Fixpunkten 0121-15940

10 % mot uppvisande av denna kupong
Gäller tom augusti 2007

Medisox
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Ung

Från utställningen på Magasinet
Bilder av elever från årskurs 3 på Bild & Form

i Söderköping

Ett vänligt ord,
en hjälpande hand
följer en text ur boken
”Varför växer gräset”, av
Klas Hallberg och Magnus
Kull.
” En enkel handling
Janne var på väg hem från
skolan en dag när en kille
längre fram på trottoaren
snubblade och tappade alla
sina saker. Det låg böcker
och pennor spridda över
trottoaren och Janne skyndade att hjälpa till med att
plocka upp dem. De två
pojkarna skulle åt samma
håll så Janne hjälpte till att
bära en del av sakerna hem
till den andra killen.
När de gick på vägen berättade pojken att han hette
Peter och att han var mycket
tacksam för hjälpen att bära.
Janne stannade en stund
och käkade mellanmål och
kollade på TV. De snackade
en stund om ingenting och
skrattade åt Peters lilla
hund.

Höstnumret av lilla tidningen
utkommer preliminärt
den 27 september 2007

Tänker du ibland på hur
saker du säger och gör uppfattas av andra? Det är ganska lätt att vara extra snäll
för att framställa sig själv i
en bra dager, men det kan
vara en konst att visa genuin välvilja. Att säga en
sak är inte alltid detsamma
som att mena den. Det behöver inte vara krävande att
visa vänlighet, det kan vara
småsaker som till exempel,
” Behöver du hjälp?”. Tre
ord som när de menas kan
betyda mycket för en annan
person. Det är dessutom en
finfin kombination av både
vänliga ord och erbjudandet
om en hjälpande hand. Det
kan vara värt att betänka
innebörden i ord, menar
man verkligen det man säger, och är man beredd att
göra en uppoffring för en
medmänniska? Jag tänker
ofta på historier ur en riktig
tankestartarbok, och den är
väl värd att citeras. Härpå
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Därefter umgicks de då och
då efter skolan och käkade
lunch ihop ibland. De båda
gick ur högstadiet och hamnade på samma gymnasium. Under åren som följde
umgicks de inte särskilt
mycket, utan sågs bara sporadiskt.
När bara tre veckor återstod
av gymnasiet bad Peter att
få prata med Janne. Han
påminde honom om dagen
då de först träffades.
-Har du aldrig funderat på
varför jag bar på så mycket
grejer den där dagen? frågade Peter. Du förstår, jag
hade rensat mitt skåp för att
inte ställa till det för någon
annan. Jag var på väg hem
för att begå självmord, men
när vi hade pratat ett tag den
där eftermiddagen insåg jag
att jag skulle sakna livet och
att det faktiskt finns människor med gott hjärta. Jag
vill bara att du ska veta att
när du plockade upp mina
böcker den där dagen så
räddade du mitt liv.”

Klassen består av Matilda,
Ellinor, Linda, Hannah,
William, Therése, Maria,
Robert, Annica och Sarah

Så, även de minst ansträngande handlingar kan vara
de som betyder mest, bara
de görs av ren vänlighet.
Kristin Blom

Dagens lunch 59:-

Etabl 1876

Café
Tant Brun

Smörgåstårtor
Pajer
Tårtor
Catering
Stort glutenfritt
sortiment

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

Ung

Är du ung och har en
åsikt du vill förmedla?
Eller något du gjort som
du vill ska
uppmärksammas?
Gå in på
www.lillatidningen.com
och gör oss medvetna
om det

i Söderköping

Vill du vara med och
skriva eller har uppslag
och idéer, hör av dig till
0706-487415

Öppettider på Café
Magasinet!
Munkbrogatan 2 (vid
rådhustorget)

Onsdagar: 15.00-19.00
Fredagar: 19.00-00.00
Söndagar: 16.00-20.00
VÄLKOMNA!

Ringar på vattnet
Alldeles nyligen startades gan bygger på likavärde
Söderköpings samarbets- och säger att under dessa
Arrangörerna
Hanna
grupp, föreningen
RingarEmma
mötenoch
faller
titlar och indipå vattnet, en förening vars viden får träda fram. Man
syfte är att främja samar- är enbart lika mycket som
bete mellan människor i någon annan.
Söderköping, unga som äl- Ett par möten har redan pasdre. Meningen är att man serat, fulla av diskussioner,
ska kunna mötas, diskutera, ideér och aktiviteter. Komreflektera och lära känna mande möten kommer hålvarandra och tillsammans las på torsdagar kl 18.00 i
bilda en gemenskap. Stad- Sensus lokaler på Ringvä-

gen 40 (vid Söderköpings
taxi) och alla som är nyfikna är hjärtligt välkomna.
Medlemsavgiften är 50
kronor per familj.
Som medlemmarna i föreningen själva formulerat;
”Vi är inte bara där för oss
själva, utan vi finns för att
skapa ett bättre Söderköping”
Kristin Blom

Gratis internetannonsering
i östra Östergötland
Som privatperson annonserar du helt gratis.
Med bilder och allt. Du kan ändra i annonsen
när du vill - exempelvis änra pris.
Du tar själv bort annonsen när du sålt.
Som företagare betalar du endast 50:- inklusive moms
för samma sak. Det måste vara en specifik vara.

lilla tidningens köp/sälj-sajt
heter www.brasklappen.se
Där finner du all information du behöver för att lägga
in dina objekt.
I dag omfattar sajten följande kommuner i Östergötland: Finspång, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg och
Linköping.
Sajten är ny sedan några
månader. Den ställs till förfogande på samma sätt som
lilla tidningen i Söderköping – det vill säga gratis
för privatpersoner.

Ju fler som utnyttjar möjligheten desto mer att välja på
för den som söker – och
många besök på sajten gör
den än mer intressant.
Det är vår förhoppning, att
detta initiativ ska bereda
många glädje och nytta.
Prova! Det är gratis! Och
du - ha ett visst mått av
tålamod i början…”Rom
byggdes inte på en dag”,
som man säjer.

www.lillatidningen.com
där du kan gå in och läsa
tidningar sedan flera år
tillbaka. Där kan du också
läsa information om tidningen - sånt du kan ha
nytta av som läsare eller
annonsör. Här finns också
ett debattforum och uppgifter om vad som händer i Söderköping.
Lycka till
Vidar Jansson

För den som är intresserad
av lilla tidningen så finns
det
en
hemsida

Distriktsveterinärerna
Blå Kustens Veterinärstation
Söderköping (SM-området) 0121-12120
KIRURGI - MEDICIN - FODERRÅDGIVNING
ID-MÄRKNING - ULTRALJUD - VACCINERING
KASTRERING
Telefontid vard 8 - 9. Jour dygnet runt. Alla djurslag.
Drop in onsdagar 17 - 19 för vaccinering och enklare
åtgärder. I övrigt mottagning efter tidsbeställning.

13

Bilföretaget Rejmes finns
på Margaretagatan vid E22
med verkstad och försäljning. Platschefen Joakim
Carlsson berättar för mig att
det är ett gammalt familjeföretag, som startades 1958
och etablerades i Söderköping två år senare.

Rejmes i Söderköping
sedan 1960

Rejmes är faktiskt Sveriges
största privatägda bilföretag och världens största privatägda återförsäljare av
Volvo. Trots det satsar Rejmes på en stark lokal närvaro.
I företaget ingår nu 24 anläggningar i 15 svenska
orter. Lastbilar och bussar
finner man i Norrköping,
Linköping, Örebro, Nyköping, Katrineholm och Tranås. Sedan två år ingår företaget Forema, som säljer
Mazda och Ford i Rejmeskoncernen.
I Söderköping finns ingen
stor och glänsande hall för
bilarna. Ändå såldes 100
nya och 180 begagnade
Volvobilar under 2006. En
viktig anledning till den
stora volymen av begagnat
är att alla de ca 500 bilar,
som finns på alla orter inom
Rejmeskoncernen, kan inhandlas från Söderköping.
Hela urvalet finns ständigt
uppdaterat på Rejmes´
hemsida.
Företaget satsar på att skaffa och behålla en kundkrets
med nöjda kunder. Hur
nöjda kunderna är mäts

Häromdagen satt jag och
klagade på det stora schlagerspektaklet som visades
på tv. Jag var på riktigt
”klagohumör” och tyckte i
stort sett att alla bidrag var
dåliga. En enkel anledning
kan vara att jag inte gillar
musikstilen. Jag blev både
irriterad och nervös över de
olika framträdandena, även
om jag kan tycka att flera
av dem var spexiga och kul.
En person i min närhet
påpekade att det verkade
som att jag hade ett stort
behov av att klaga och att
jag tog tillfället i akt att

Platschef Joakim Carlsson
varje år och resultatet har
länge blivit att 85 – 90 %
av kunderna givit företaget
högsta betyget på skalan.
Varje kund får en personlig
servicetekniker. Denna personkontakt etableras så
snart kunden bokar tid och
kontakten består under hela
tiden därefter ända fram till
att serviceteknikern tar emot betalningen vid kassan
för det utförda arbetet. Vid
återbesök ringer kunden via
direktnummer till sin tekniker och kontakten återupptas. De som har meriterat sig som servicetekniker
bär röd skjorta andra blå.

använda det här som
måltavla
Jag försvarade mig naturligtvis och hävdade att jag
tyckte att det var musiken
som var dålig och att det
inte var ett stort behov. Nu
har det gått några dagar och
jag har nästan glömt bort
hela föreställningen, men
jag har faktiskt tänkt en hel
del på det här med gnäll.
Och visst tusan verkar det
som att jag, och många andra verkar ha ett behov av
att klaga och gnälla över
småsaker. Men inte sjutton

Det här bemötandet har varit så uppskattat att metoden
införts som standard inom
Volvo.
Bilar av skilda märken blir
alltmer lika varandra. När
bilen köps känns kanske
inte närheten till företaget
och personkontakten så
viktiga, men den kund som
fått hjälp en fredag eftermiddag lämnar nog inte
Rejmes i första taget.
Till sist vill Joakim berätta
om ”en häftig grej” som
Volvo har i sitt sortiment
sedan år 2000, nämligen en
i bilen fast installerad mo-

Felsökningsdatorn, direkt kopplad till Volvo i Göteborg
!
biltelefon med GPS-navigator som avsevärt kan bidra till säkerheten vid bilkörningen om något händer.
Systemet heter Volvo-onCall.. Ett antal sensorer är
anknutna till systemet och
ser till att olika larm automatiskt skickas via mobilen
till Volvo Call Center.
Exempel: Vid en krock larmar telefonen automatiskt
Centralen. Svarar ingen i
bilen på anrop larmas SOS
till platsen. Positionen hämtas från GPS-en. Andra
larm som skickas till Centralen är om bilen brinner,
vilka airbags som utlösts

Klagolåten
är den sämsta
melodin!

Gulligt i Kanalen

Lilla Uppäng Skärgårds-SPA
Sommarcafé

Komplettera gärna din SPAvistelse med afternoon tea eller
lättare förtäring
Sankt Annavägen Tel 0121- 40074
www.lillauppang.se
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Carola Sandell

SPA-terapeut, medicinsk fotterapeut
och certifierad massör
Tag med denna annon så får du 50:- i
rabatt på första fotbehandlingen

Beställ tid 0121-40074

och om någon dörr står öppen. Låser någon in sin nyckel larmas automatiskt och
bilen kan öppnas med en
fjärrsignal från Centralen.
Vid inbrottsförsök skickas
larm, vid stöld anges också
var bilen just då befinner
sig. På sikt skulle bilens
diagnossystem, som används vid felsökning av
verkstaden, kunna anmäla
till centralen att något behöver åtgärdas för att inte
äventyra säkerheten. Jag
håller med Joakim att detta
verkar vara ett system, som
skulle kunna uppmärksammas mer. Volvo-on-Call

kostar komplett med telefon
mindre än 10 000 kronor

mår man bättre av det,
snarare tvärtom. Det kostar
bara en massa onödig energi som man skulle kunna
lägga på annat.

under en lång tid. Livet har
sina olika sidor och som i
det här fallet så fick han en
fingervisning om att han
var ute på hal is. Jag hoppas
att han tar till sig denna lilla
”hint” och försöker att
tänka positivt på framtiden.

Nä, nu har jag bestämt mig
för att varje gång jag är
missnöjd eller klagar på
något så ska jag försöka
vända tankeverksamheten
och tänka positivt. Som att
jag har massor med kreativ
energi runt omkring mig i
form av en kär familj,
schyssta och trevliga
vänner, roliga jobbarkompisar, en gullig katt samt
förmånen av att få bo i
mysiga Söderköping. Och
mycket mer därtill förstås.
När man får sådana här
tankar kastade till sig så tror
jag att det beror på att man
behöver dom i det läget. En
kompis till mig körde av
vägen för ett par månader
sedan. Det kunde ha gått
riktigt illa men tack och lov
så fick han inga livshotande
skador. Däremot så har han
varit tvungen att tagga ner
på sitt arbetstempo som av
olika skäl har varit för högt

Några försäljningsjippon
står på tur. Den 9 juni är det
bilutställning vid Smultronstället med en rolig tävling.
Den som lyckas slå en golfboll i hål på en flytande
green i Kanalen blir den
lycklige ägaren till en helt
ny Volvo C30. I december
visas bilar på Hagatorget
och ett lotteri anordnas tillsammans med Stadskärneföreningen. Vinst då är en
splitter ny Renault.
Sten Ahlbom

Vilket jag också tänker
göra. Jag vill tänka på allt
mysigt och trevligt som
händer under sommaren,
både i Söderköping och på
andra ställen, i form av
möten med nya människor,
skön musik som man får
lyssna på, god glass, ja allt
som gör livet skönt och
trevligt.
Men trots detta kan jag inte
sluta klaga på schlagerkatastrofen. Det är verkligen
inte min melodi, men det får
jag väl lov att behålla för
mig själv.
Njut av livet och sommaren!
Christina Forsman

Lanthandeln i Bottna räddad
Länge leve lanthandeln!
Del av nya utställningshallen

För räddningen svarar familjen Hedlund, som i sann
entreprenörsanda skapat
både Galleri Eken och förtjänstfullt iordningställt det
illa åtgångna ”Minnet” i
Bottna.
Familjen köper hela fastigheten med inventarier och

allt. Just nu pågår ett intensivt arbete med att renovera
lokalerna.

Försäljning av drivmedel
kommer att ske som tidigare.

Handeln öppnar 1 juni eller
några dagar in på månaden.
För den rent praktiska driften kommer Ulf Hedlund
och Cecilia Urdell att svara.
De bor i en lägenhet i ”Minnet”.

Heder åt en familj som visar
så stort intresse för sin hembygd.
Vidar Jansson

BUTIK
MÅLERI

Vi hjälper er
hela vägen från
rådgivning till
färdigt arbete

www.malarstudion.com

Tel 0121-15070

Norrköpingsvägen, månd-fred 0930-1800, lörd 0900-1300

MARIEHOFS MASKIN
0121-12095
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Det är nåt speciellt med Göta Kanal
Vad bryr jag mig om Göta
Kanal egentligen! Jag vet
att den är exklusiv, och till
och med ur vissa perspektiv
lite exotisk. Att göra kanalen med båt tvärsigenom
Sverige lär vara en långsam
skönhetsupplevelse med
lagom mycket inslag av
spänning vid slussarna.
Men jag som färdas mest på
landsvägarna tänker ingenting särskilt om Göta Kanal.
Det kan också bero på att
jag räknar mig som smålänning. Egentligen är det ganska lustigt, för när jag tänker efter har jag bott i Östergötland under 69% av mitt
liv och bara 16 % i Småland.
Jag flyttade till den sydligaste delen av Östergötland
som nioåring. Innan dess
hade jag nog aldrig hört
talas om Göta Kanal, men
som östgöte blev jag snart
”varse” att kanalen var nåt
alldeles speciellt. Vi gjorde
en skolresa i tredje klass. På
den tiden, tidigt 60-tal,
fanns det barn som aldrig
hade rest någonstans. Det
fanns familjer som inte
hade bil, och teve var ännu
mer ovanligt. Barnen visste
inte så mycket om omvärlden, och skolresorna hade
en stor folkbildande betydelse. Och vart reste vi då
tro? Jo, till Vadstena slott,
Omberg och Bergs slussar.
Femton år senare var världen mycket förändrad. Semesterresor utomlands bör-

jade bli vardagsmat för
många i Sverige. Själv reste
jag till Nordamerika och
stannade där en tid. Jag blev
bekant med en man i 70årsåldern. Han var född i
Prag tidigt på 1900-talet
och hade ett gott liv där,
men hade emigrerat i slutet
av 30-talet. ”Ah Sweden”,
brukade han säga på sin
brutna engelska, ”där har
jag varit. Jag åkte på Göta
Kanal!” Det gjorde stort
intryck på mig, inte att han
hade åkt lyxbåt på kanalen,
men att den var så känd! Att
man i början av förra seklet
tog sig till Sverige från Prag
för att åka båt på Göta Kanal! Och att han fortfarande
efter så många flera äventyr
i livet hade upplevelsen så
kärt i minnet!
Säkert finns det någon som
vet vad berömmelsen berodde på. Var det den sköna
lunken genom de fagra
trakterna, eller var attraktionen ”Göta Kanal som ett
monument över dålig timing”. Detta enorma projekt för att förbättra infrastrukturen, som så snabbt
blev omodern när järnvägen kom. Hur många dagars resa sparade man?
Jämför det med de minuter
man sparar på tunneln
genom Hallandsåsen!
Jag återkom till Östergötland efter några års kringflackande, nu med några
små barn i släptåg. Borensberg blev vår lilla central-

Visste du?
Göta Kanal – Baltzar von
Platens livsverk - valdes år
2000 till ”Årtusendets
byggnadsverk” i Sverige.
Kanalen sträcker sig från
Sjötorp vid Vänern till
Mem vid Slätbaken i Östersjön - totalt 190 km varav
87 km grävd kanal.

Foto Thomas Pettersson
ort. Här hade Göta Kanal en
märkbar betydelse. Det
fanns bara en bro över kanalen och på somrarna var
det alltid liv och rörelse runt
bron. Vårutflykten med arbetskamraterna blev naturligtvis en cykeltur utmed
kanalbanken. När barnen på
fritidshemmet hade skolledigt var den självklara aktiviteten att meta i kanalen.
Här sprang jag mitt livs
första motionslopp, Kanallöpet.
Senare flyttade vi norröver,
nära gränsen till Sörmland.
Nu lärde jag känna kanalen
som ett utflyktsmål på vintern, för långfärdsskridskoturer. Den mest oförglömliga turen var i kraftig medvind från Norsholm till Söderköping en vintersöndag
på 1990-talet. Isen på kanalen lägger sig tidigt och får
ibland äran att erbjuda säsongens premiärtur. Det
händer att den plogade
sträckan mellan Tegelbruket i Söderköping och Mem
är den enda åkbara isen i
hela norra Götaland.
Numera åker jag över kanalen varje dag på väg till
och från jobbet. Jag tar mig
alltid en titt åt sidan när jag

passerar. Ofta råder ett vackert dis över vattnet. Mest
tittar jag på hösten. När
kanalen börjar ryka, då vet
man att det snart blir skridskois igen. På sommaren
råkar jag nästan alltid ut för
broöppning på vägen hem,
men man får ta det som en
liten avslappningsövning i
den stressade vardagen.
Och en påminnelse om en
tid för länge sen då vi inte
hade så bråttom. Mycket
förändras i Sveriges infrastruktur, vägarna får nya
sträckningar, tågen utvecklas, digitaltekniken förändrar våra liv, men Göta
Kanal ligger där den ligger!
Ja, när jag tänker efter är det
ändå nåt alldeles speciellt
med Göta Kanal!
Tullan Willén
Data om kanalen:
Längd
Segelfri höjd
Slussar
Broar
Högsta höjd
Farleddsbredd
Vattendjup minst
Slussarnas längd
Maxmått för båtar

Invigningen skedde med
pompa och ståt i Mem den
26 sep 1832. Kung Karl
XIV Johan anlände från
Söderköping på jakten
Esplendian dragen av kanaldirektionen. Ett dragrep
hängde löst - Baltzar von
Platens - han hade dött 3 år
tidigare. Festmiddagen
hölls i Mems kanalmagasin,
som byggts av rivningsvirke från kanalbygget.
10 000 människor deltog,
dryckerna flödade, kanonskott dånade, tjärtunnor
brann och flottans fartyg låg
uppankrade på redden utanför. Arrangörerna skattade
sig lyckliga över att inte
någon av dem som föll i
vattnet drunknade i detta
vimmel av festande människor.
Kanalbygget var ett nästan
obegripligt stort projekt för
Sverige. Det finns mycket
skrivet om Kanalen men
förhållandevis lite med anknytning till just Söderköping. Det var vid tiden för
riksdagens beslut en intensiv kamp mellan Norrköping och Söderköping om
var Göta Kanal skulle mynna – i Bråviken eller i Slätbaken. Det var vattenvägens överlägsenhet för tyngre transporter som främst
låg bakom intresset. En bra

jämförelse: En häst förmår
bära eller dra 100 kilo på
ryggen – 2 000 kilo på vagn
– 10 000 kilo på räls –
70 000 kilo på kanal.
Därtill kom Sveriges behov
av att undgå dansk tull
genom att nå Västerhavet
via Trollhätte Kanal/Göta
Älv och Göteborg. De olika
delsträckorna för transporter inom Sverige hade
självklart också sin betydelse. Baltzar von Platen
hade t o m tänkt sig att Motala, Sjötorp och Lyrestad
alla skulle kunna växa till
städer tack vare kanalförbindelserna. Satsningarna
på vattenvägar i övriga
Europa var sedan 1700talet igång i Skottland,
Frankrike och Tyskland,
varifrån mycken kunskap
inhämtades. Den berömde
brittiske kanalbyggaren
Thomas Telford inbjöds att
medverka.
Jag har läst redogörelser om
Europas vattenleder – vattendrag, sjöar och kanaler –
som berättar om det än i dag
stora intresset för nya eller
förbättrade sådana leder i
England, Tyskland, Frankrike och Ryssland. Med
modern teknik- t ex lyftverk
av den typ som föreslås för
att lösa trafikproblemen
kring Söderköping – kan
man skapa lönsamma transportvägar. Undermechanicus för Östra linjen, Håkan Hultkrantz, har berättat
för mig att fraktfarten
pågick oförminskad fram
till ungefär 1950 därefter
minskade den stadigt. Lasten bestod exempelvis av

190 km varav 87 km grävd kanal
22 m
58
50
91,8 m ö h
minst 7,13 m i sprängd kanal, minst 14,26 m i
grävd kanal
2,97 m
35,63 m
30 m längd

0121-14800

Crêperie & Lanthandel
Crêpes, sallader och andra rätter.
Lokalt producerade råvaror.
Fullständiga öl-, vin- och mjölkrättigheter.
Vi har öppet från kl.11 varje dag 26 maj-26 aug.
För kulturprogram och annan information se
www.bondenscreperie.se
Tel 0121-10542. Kanalhamnen, Söderköping
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spannmål, styckegods och
aspvirke från Ryssland.
Virket lastades om i Mem
för transport på Kanalen till
Jönköping och Tidaholm
för tillverkning av tändstickor. Den sista frakten gjordes 1975
Kanalen blev en stadsägd
turistväg som resultat av en
utredning (Jarl Hjalmarsson).
Söderköpings beslut på senare år att satsa på Kanalhamnen bär redan synbar
frukt. Det fula monument
över en gången tid, som de
två stora silotornen länge
utgjorde, är nu intressanta
bostadshus. Ombyggnaden
bäddade för ett pånyttfött
intresse för de pittoreska
magasin, som nu härbärgerar restauranger, kafé,
butiker och affärsverksamhet av annat slag. Se förra
numret av Söderköpings
Lilla Tidning! De som liksom vi i vår familj många gånger under åren
med egen båt trafikerat
Trollhätte Kanal/Göta
Kanal från Göteborg ut till
Östersjön vid Mem har
glatts av den stora uppryckningen av Kanalens alla
anläggningar och service
och åt att Kanalhamnen
håller på att bli en levande
del av Söderköping.
För den som vill veta mer
och se vackra och instruktiva bilder från Göta Kanal
rekommenderar jag Göta
Kanal Guiden som utgivits
av Göta Kanalbolaget tillsammans med Byggförlaget och en senare bok
”The Göta Canal; The Blue
Waterway Across Sweden”,
Gullers förlag, författare:
Willy Svahn, fotograf: Brita
Nordholm (kommer snart
på svenska).
Sten Ahlbom

Faktaruta:

Huvuddelen av arbetet på Göta
Kanal bestod i att gräva med
plåtskodda träspadar och att
flytta material med skottkärror
av trä med stålskodda trähjul
Därutöver yrkesmän som: gjutare, smeder,
timmermän, snickare, verkstadsarbetare, bergsprängare, stenhuggare, lantmätare, konstruktörer, m fl
Arbetsstyrkan var ca 58 000 man huvudsakligen indelta soldater med befäl och tross som
under 22 år sammantaget utförde ca 7 miljoner
dagsverken om 12 tim med 6-dagarsvecka.
Lönen var bra.

Intressant i
Söderköping
Maj 29 Tårtkalas för att fira von Platens
födelsedag
Juni 2 Söderköping Adventure: Äventyrstävling
med orientering, paddling, mountainbike och
klättring
16 MC-cruising längs kanalen med start i
Borensberg och avslutning i Söderköping
26 Musikalen ”Sången om Gerda”
Juli 6 - 8 Kalmarmysteriet 2007 Konsthändelse
med anknytning till Visioner vid Vatten
Augusti 25 - 26 Juileumsfest i hamnen.
Vattenskotrar, snabba båtar, mat och musik
26 Lördag ”Elvis Pelvis” med musikalisk
show- rock´nroll för stora och små
September 7 – 9 Söderköpings Gästabud

Sommaren är här !

OBS! Vi har öppet varje dag !
Mån – Fre 11.30 – 22.00 Lör 12.00 - 22.00 Sön 12.00 - 20.00

( musikkvällar öppet till 01.00 )
Under juni och hela
sommaren till 01.00
Ny à la carte-matsedel
Hjärtligt välkomna önskar
Jasmina, Ibrahim & Gunnel

KANALHAMNEN
SÖDERKÖPING
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Ve de arbetslösa!
av Björn Esping
Jag kom upp från T-banan.
En kvinnas bedjande blick
mötte mig. Hon stod på knä.
I sina framsträckta händer
höll hon en plastmugg. Jag
fortsatte men snart såg jag
ännu en knäböjande, tiggande människa och sedan
ännu en. De tiggare jag tidigare sett i Stockholm har
inte sett ut så här. De har
uppgivna suttit ner med sin
mössa framför sig. De fanns
kvar. Det var 1 maj. Jag
kom för sent för demonstrationerna. Nästa dag läste jag
om demonstranternas bärsärkagång på Söder. Väl
hemma i Söderköping läste
jag om mord, misshandel
och mordbrand – uttryck av
förtvivlan?
Orättvisorna och klyftorna
i samhället har ökat dramatiskt.
Erik var VD i ett mindre företag som köptes upp. Han
slutade eftersom han hade
en annan syn på sitt företags

utveckling än de nya ägarna. Dessförinnan drev han
eget företag. Tre år har gått.
Han är fortfarande arbetslös.
Jakob blev på grund av en
arbetsskada tvungen att
skola om sig. Han fick arbete i sitt nya yrke. Efter några
år blev han bortrationaliserad – sist in, först ut.
Även han är sedan flera år
arbetslös. Båda är kapabla
män i 40-årsåldern. Båda
har sökt mängder med jobb
över hela Sverige. Båda har
familjer att försörja och vill
inget hellre än ha ett arbete,
få trygg ekonomi och komma in i arbetsgemenskapen.
Det är personer som dessa
som regeringen satt åt genom att minska deras a-kasseersättningar. Samtidigt
har de som har turen att ha
jobb fått ytterligare förmåner i form av sänkt skatt.
För att få behålla a-kasseersättningen tvingas arbets-

lösa att söka jobb de inte har
kvalifikationer för medan
arbetsgivarna nedlusas med
ansökningar som de inte har
möjlighet att gå igenom. Så
meningslöst och hånfullt!
Arbetsmarknaden i vårt
samhälle bygger på tillgång
till en arbetskraftsreserv för
att dels hålla lönenivåerna
nere och därmed konkurrenskraften uppe och dels
för att ge dynamik i samhällsutvecklingen. Det är
alltså ett måste för att samhället ska fungera att vi har
en viss arbetslöshet. Är det
då rätt att sätta åt dem som
är i reserven? Borde vi inte
turas om att sitta i avbytarbåset? Frågan är om det
över huvudtaget är eftersträvansvärt att ha så många
i arbete? Det produceras så
ofantligt mycket skräp som
vi skulle kunna vara utan
och som bara medför miljöförstöring och påskyndar
klimatförändringen. Är inte
reklamen orsaken till detta?
Är det inte den som stressar
oss att jobba så hårt så att
vi kan köpa det där som vi
hoppades skulle göra oss så
lyckliga? Om varusidan är
överdimensionerad så är
tjänstesidan
däremot
underdimensionerad, tex
undervisningen, vården och
hälsoområdet.

Att klämma åt de arbetslösa
skapar inte nya jobb. Om vi
istället kunde öka sysselsättningen så skulle automatiskt kostnaden för akasseersättningen minska
och någon sänkning av ersättningsnivån skulle inte
vara nödvändig. Nu var nog
regeringens tanke med skattesänkningen att den skulle
leda till en ökning av konsumtionen vilket i sin tur
skulle leda till fler arbeten.
Men när de redan rika ska
konsumera så blir det lyxkonsumtion, dvs varor som
egentligen inte behövs och
som bara ökar miljöförstöringen. Kanhända väljer
man att konsumera utlandsproducerade varor och tjänster och då blir det inte någon positiv effekt alls på
arbetslösheten. Utlandsresan är ett typiskt sådant
exempel.
Hade det inte varit bättre att
sänka arbetsgivaravgiften
vilket skulle medföra att
företagen skulle få råd att
nyanställa alternativt bli
mer konkurrenskraftiga vilket i sin tur skulle leda till
nya jobb när försäljningen
ökade?
Om statusen för reserven
höjdes skulle kanske fler
frivilligt vilja sitta i avbytarbåset ett tag. Som det nu
är utpekas de arbetslösa av
regeringen som samhällets
skurkar och det visar man
tydligt med de åtgärder man
vidtagit. I själva verket är
de ju hjältar som ställer upp
i svåra tider! Men låt oss
alla solidariskt dela på samhällets uppgifter! Då skulle
orättvisorna och klyftorna
minska och grogrunden för
upplopp, våld och kriminalitet minska.
Regeringen vill minska bidragsberoendet! Det största
steg vi tagit för att öka bidragsberoendet var inträdet
i EU. Jordbruket och forskningen är helt styrda och
beroende av bidrag från
EU. Detta medverkade de
borgerliga kraftigt till.

Skärgårdskyrkan 2007

Måndag 2 juli
Capella Ecumenica kl 11.00 : Invigning med
musikandakt och jordgubbsfest. Andakt Åke
Sundstedt och Roger Eriksson. Båt från
Kungshällsudden kl 10.00.
Onsdag 4 juli
Trännö, hos Gun-Britt & Gunnar Andersson, kl
19.00: Sång och musik med Marie och Leif
Andersson. Andakt Åke Sundstedt och Roger
Eriksson. Båt från Kungshällsudden kl 18.30
Fredag 6 juli
Ramsdal kl 19.00: Andakt Åke Sundstedt och
Roger Eriksson.
Söndag 8 juli
S:t Anna gamla kyrka kl 19.00:
Sommargudstjänst med Fritz Axelius och Roger
Eriksson.
Måndag 9 juli
Slättö brygga kl 18.30 och Tyrislöts brygga kl
19.00: Avresa för båtresa i det blå med Kalle och
Gunnel Bergström. Dag Svensson, dragspel.
Andakt Åke Sundstedt och Roger Eriksson.
Inställt vid regn.
Obs! Det är begränsat utrymme på båten - kom i
god tid om du vill vara säker på att komma med!
Onsdag 11 juli
Engelholms bygdegård kl 19.00: Sång och
musik med Bengt-Otto och Madelene Ottosson.
Andakt Åke Sundstedt och Roger Eriksson.
Fredag 13 juli
St Rimmö, hos Marianne Johansson, kl 19.00:
Allsångskväll med Inger och Ejnar Nilsson.
Andakt Åke Sundstedt och Roger Eriksson. Båt
från Vrångö kl 18.30.
Söndag 15 juli
S:t Anna kyrka kl 11.00: Musikgudstjänst med
Fritz Axelius samt musikerfamiljen Hellgren
från Skattkärr. Avslutning på Skärgårdskyrkan.
Efteråt kyrklunch i församlingshemmet med
lotterier samt dragning på listlotteriet.
Kyrkskjuts, anmälan tel 0121-20445.
Båtresorna kostar 30:Tag med kaffekorg till friluftsgudstjänsterna!

Välkomna!
Arr: S:t Anna församling och Sensus

Antennproblem?
Med 30 års erfarenhet
hittar vi bästa
lösningen för dig
SÖDERKÖPINGS
RADIO TV
Margaretegatan 2 0121-13200
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Artikeln är skriven av vår
medarbetare Åke Larsson.
Åke har tidigare arbetat på
Liljeholmens Stearinfabrik.
Särskilt verksam med marknadsföring och produktutveckling för levande ljus
i offentlig miljö.
De flesta av oss har kommit
i kontakt med en ljusbärare
men kanske inte med själva
begreppet. Det är i alla fall
en större eller mindre ljusstake i kyrkan där man själv
kan få tända och placera ett
levande ljus. Kanske för att
hedra minnet av en nära vän
eller anhörig, eller bara i
samband med en stunds
meditation och eftertanke i
kyrkans stillhet.
Tanken på att, på samma
sätt som i många andra länder, få möjlighet att tända
ett ljus vid ett besök i kyrkan hade funnits länge. Det
betraktades dock inte höra
samman med den svenska
kyrkotraditionen och mötte
starkt motstånd från kyrkans företrädare.

Vid det världsekumeniska
mötet i Uppsala 1968 bröts
dock isen och den första
riktiga ljusbäraren kunde få
en plats i en svensk kyrka,
Uppsala domkyrka.

Ljusbärare
av Åke Larsson

Martin Lönnebo, dåvarande
domkyrkokaplan, berättade
att den ljusbäraren, Folkförsoningens träd, formgiven
av Olof Hellström, skapades för att hedra minnet av
dr Martin Luther King.
King som hade levt och verkat för sin vision att alla jordens folk, oavsett hudfärg,
skulle få leva i fred med
varandra, sköts i Memphis,
Tennessee samma år.
Det var som sagt då, som
isen bröts och idag finns
ljusbärare i så gott som alla
svenska kyrkor. Den ljusbärare som vi oftast ser är
formgiven av dåvarande
prästen i Vrena, Lars Ekrelius. Tillsammans med Moje Palmgren i Kvarsebo verkade Ekrelius för att öka
användningen av det levande ljuset för dess djupa och
breda symbolvärde.
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Folkförsoningens träd är
bara en av ljusbärarna i
Uppsala domkyrka. Trädet
syns växa upp ur jordens
inre där rötterna sammanbinder jordens kontinenter
och länder. På trädets blad

är plats för ljusen som besökarna tänder på det centrala ljuset i ljusbäraren. Det
symboliserar Kristus och
skall alltid brinna när kyrkan är öppen för besökare.

Präster, ostar,
gamla gravstenar
och Mogatamarken
Ett mycket uppskattat inslag på Mogatamarken var
att Sankt Anna Församlings
präster hade försäljning av
- vad tror ni? – Prästost förstås!
Tillförordnade kyrkoherde
Åke Sundstedt och komminister Roger Jarnehall hade
fullt upp i trängseln kring
bordet. Hela 3 gånger fick
de fylla på ett redan från
början stort lager.
- Mogata är ju en kyrkby.
Och mitt i byn står ju kyrkan. Vad är då naturligare
än att kyrkan och dess personal står till förfogande vid
evenemang och festligheter.

Vi vill vara ett naturligt inslag i människors vardag
och fest, säjer Åke Sundstedt. Och så ska det bli i
fortsättningen, tillägger han
och pekar mot kyrkan, som
hade prytts med egen flagga
och givetvis var öppen och
med olika aktiviteter i och
runt. Kyrkans personalkör
hade urpremiär och kantor
Roger Eriksson underhöll
med härlig musik under stor
del av dagen.
- Det här var jättetrevligt
och jag tror även uppskattat, säjer Roger Jarnehall.
Vidar Jansson
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Ekrelius ljusbärare, här i
Oskarshamns kyrka, tillverkad av Ingvar Nilsson,
en tidigare Mogatabo. Den
har också globens form, där
ekvatorn genombryts av
ljushållarna. Dessa är utfor-

made för att underlätta
skötseln eftersom ljusen i
regel brinner ner helt. Ljushållaren används också i en
profan ljusstaksserie, Sockensmide, som vi kan återkomma till i annat sammanhang.

...och så till en helt
annan sak...
När en gravrätt upphör, förs
gravens sten till annan plats.
Gamla gravstenar kan vara
av värde för tidigare innehavare. De kan även ha kulturhistoriskt värde. Sankt
Anna församling är tacksam för att få in synpunkter
från gamla gravrättsinnehavare på hur man lämpligt

ska förfara med gamla gravstenar. Hör församlingen
inte av tidigare innehavare,
hanterar församlingen gravstenar som den finner bäst.
Hör av er med synpunkter
alltså. Tel 0121-50152
Michael Gustavsson
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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

” Hejsla på dejsla präst ! ”
”Tove Jansson ?”. En av mina
bästa vänner avslöjade en kväll
att hon var lik ”Snusmumriken”. Levande ljus lyste upp
hennes ivriga ögon. Och så
började hon berätta under det
att vi smaskade på orientalisk
plockmat och avnjöt ett glas
björnbärsvin. Jag drogs in i en
Mumindal som påminde om

mina egna tankar om Paradiset
hos Gud. Att jag inte hade läst
en enda bok av Tove Jansson
avfärdade jag snabbt, för att ta
stegen in i en underbar sagovärld med min vän. Och jag
kände plötsligt dofter och smaker virvla inom mig och tävla
om min uppmärksamhet.

Det var sommar på gång i
Mumindalen. Jag presenterades för alla de bebodda.
Hemulen, Snusmumriken,
Snorkfröken och alla de andra.
Flugor surrade. Jag blev
snabbt extra bekant med
Hemulen, innanför hans svårmodiga yta fanns en filosofisk
och känslig varelse. Men alla

verkade gilla honom iallafall.
Här var ALLA sedda och så
OLIKA att det blev bländande
charmfullt. Alla hälsade glatt
och man ställde till med ett
stort pannkaks-kalas för mig
och min vän. Tofslan och
Vifslan, små minivarelser,
”lånade” min mobiltelefon
men min vän kom på dem och
de ursäktade sig med att de var
så väldigt nyfikna av sig och
svarade på sitt eget härliga
språk : ”hejsla på dejsla präst
! Pratsla du med Gud i den
därsla manicken ?”. Jag kunde
inte låta bli att skratta och satte
nästan pannkakan i halsen. Det
fanns inget att förlåta. Snusmumriken spelade på sin munharmonika och vi dansade alla
i ring runt runt i Mumindalens
grönska.
Frid och syskonskap var de
starkaste känslorna. Jag skulle
velat ta upp kyrkans klassiska
barnsång ”vi sätter oss i ringen
och tar varann i hand”, men jag
tordes inte. Jag hade ju kommit
för att lära mig nåt, inte ”lära

ut” eller ”predika”. Det var
nyttigt. Och precis som med
tanken om Paradiset ville jag
stanna kvar i Mumindalen,
gärna ”för evigt”. ”Mer pannkaka !” ungefär.
Jag vill uppmana alla att läsa
Tove Jansson. Hon målar porträtt, känslor och personligheter som spränger alla gränser
och gör oss kreativa. Kreativa,
unika och älskade så som Gud
skapat oss. När världen blir för
påträngande, dröm dig bort till
Mumindalen en stund. Det är
rena hälsoresan ! Alldeles gratis. Och det kan liknas vid en
meditation kring Guds Paradis. Evighetens trädgårdar.
Källor av levande vatten. Där
alla räknas och får vara med,
oavsett utseende, personlighet,
hudfärg eller kön. Här får alla
varsin pannkaka.
Tack Tove, för allt !
Roger Jarnehall

Höstnumret av lilla tidningen
utkommer preliminärt
den 27 september 2007

”Prästens lilla kråka”

