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God Jul & Gott Nytt År!

Foto: Fotograf Thomas Pettersson

lilla tidningen vill tacka för det gångna
året och tillönska alla läsare,
annonsörer och medarbetare
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

lilla tidningen
Juldrömmar
i Söderköping

lilla tidningen
når 50% fler
hushåll

Kära söderköpingsbor!

Vidar Jansson

Borum Dammsätter
614 90 Söderköping
0121-42135
(fax 0121-42141)
mobil 070-3108370
e-post
lilla tidningen är inne på sitt
åttonde år. Sedan våren
2000 har den nått hushåll i
Söderköpings kommun fyra gånger per år. Sommartid även sommarhushåll.
Med detta Julnummer kommer lilla tidningen att nå
ännu flera hushåll. 50% fler
än tidigare. Det finns en
karta på sidan 4 som visar
spridningsområdet. Alla
hushåll inom det gulmarkerade området, även de
som undanbett sig reklam,
får den - gratis.
Tidningen skall även i fortsättningen vara en lokal
tidning för spridningsområdet. Det är det lokala som
är det bärande temat. Så
även när det gäller annonsörer.
Redaktionen tar tacksamt
emot tips från allmänheten.
Har du något att berätta så
kontakta oss. Vi gör gärna

reportage. Extra intressant
är de nya områdena. Vi berättar gärna, med din hjälp,
till exempel om hur det var
förr, eller hur beslutsfattare
tänker sig framtiden. Och
inte minst din syn på saken.
Tidningen blir vad vi tillsammans gör den till.
lilla tidningen har en hemsida
www.lillatidningen.com
Där finns information att
hämta.
Du kan också som privatperson annonsera helt gratis, med bild och allt, på lilla
tidningens
www.brasklappen.se
Vi hoppas du framöver ska
få glädje och nytta av lilla
tidningen
Välkomna alla nya läsare!
Vidar Jansson

Söderköpings
Möbeltapetsering

Jag stoppar o klär
om dina möbler
Möbeltyger
Mån - fre 8-16 eller enligt
överenskommelse
Hjärtligt Välkomna
till Telegatan 7
Camilla Fransson
0121-10360
070-7413058
2

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

En lång och grå höst har
som vanligt gjort oss trötta
och utschasade. Vi tittar lite
till mans ut genom fönstret
vid fyratiden på eftermiddagen, och tänker att både
björnar och igelkottar egentligen har löst vinterproblemet på ett föredömligt sätt. Själva försöker vi
lysa upp tillvaron med vårt
julfirande. En riktigt härlig
jul skall vi ha, naturligtvis
med en hög fina klappar.

Tryck
Pressgrannar AB
Gruppförsändelse
till hushåll i
Söderköpings kommun
samt angränsande
postnummerområden
Tidningen är religiöst och
partipolitiskt obunden

•

Som representant för Söderköpings kommun har
jag därför nöjet att presentera en lista över de julgåvor som vi i år hade tänkt
uppmuntra våra kommuninnevånare med:
•

Layout
Vidar Jansson
Grafisk produktion
Vidar Jansson

•

•

Först och främst lovar
vi att snarast gräva bort
alla onödiga rondeller
som sedan ett par år gör
livet surt för både bussförare och andra trafikanter i vår lilla stad.
Gåva nummer två rör
också trafiken. En
snygg tunnel för E22
under kanalen gör att
biltrafiken kan rulla
utan propp och båttrafiken flyta utan
stopp. Vi sätter här fem
år som absolut deadline tills det skall vara
klart!

•

Skolorna skall förstås
få mer resurser, inte
mindre. Tjatet om att
budgeten skall krympas, som nu har upprepats som ett mantra i
mer än tio år, skall
bannlysas. Det nya
mantrat lyder: Mera
bruk i baljan boys!
Simbassängen skall
byggas in, så att den
även kan användas på
vintern, och en hockeyrink med konstfrusen bana fixas så att
också den kan användas på vintern. Mora är
en mindre kommun än
vi och har både rink
och simhall. Dalmasexpertis inkallas för att
lära upp oss östgötar
hur man gör. I utbyte
far ett team söderköpingsingenjörer till
Mora för att lära dem
hur man gräver kanaler.
Norrköping, Söderköping, Linköping och
Valdemarsvik skall
samarbeta om ett kollektivtrafikprojekt, för
att förena de fyra städerna med en snabbspårväg. Eftersom Söderköping blir centralspindel i ett sådant
spårvägsnät, förutspås
en fantastisk utveckling för vår kommun i
spårvägens spår (he
he).

•

Tack vare denna fantastiska utveckling
kommer kommunens
ekonomiska bärkraft
att öka avsevärt, och
därför kan vi sänka
skatten med fem kronor före år 2015.

Slutligen kan du, kära kommuninnevånare, skriva dina
mest angelägna önskemål
på den prickade linjen
nedan, eller skicka in dem
till
bladunsteriogonen@tingeling.nu
Tio julgrisar lottas ut
till dem som inkommer
med de bästa önskningarna.
....................................
....................................
(prickad linje för
önskningar)
Och därmed, kära söderköpingsbor, är julklappssäcken tömd, och det återstår endast för mig att önska
er alla en riktigt god söderköpingsjul, med lysen på
Ramunderberget, hantverk
i Brunnsladan och slask på
gatorna.
Ramundertomten
Bengt Möller

”GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR”
ÖNSKAR VI ALLA VÅRA PATIENTER

Söderköpings Bibliotek
i finalstriden som ”Årets Bibliotek”
Nyfikenhet, ständig utveckling, förändringsbenägenhet och vilja att våga är bibliotekets framgångsfaktorer
Biblioteksanställdas fackförbund DIK utlyser varje
år en tävlan mellan Sveriges
bibliotek av alla slag…….
alla bibliotek kommer i fråga. Första gången utmärkelsen Årets bibliotek delades
ut var 1986. En jury bedömer verksamheten från varje biblioteks egna förutsättningar och sätter poäng på
bl.a. användarvänlighet, organisation, kreativitet, modernitet, stabilitet och förankring i samhället.
Söderköpings bibliotek
blev nomineradt med följande motivering:
”Söderköpings bibliotek
har en verksamhet som kännetecknas av nyfikenhet
och en vilja att ständigt utvecklas. Personalen vågar
prova såväl stora som små
projekt, ifrågasätta och förändra egna arbetsformer
och rutiner. Den tid och

Verksamhetsansvarig
Annika Holmén

kompetens man på så sätt
frigör används till att öka
öppettiderna och satsa på en
starkt utåtriktad verksamhet”
Bok- och biblioteksmässan
i Göteborg är platsen för det
högtidliga överlämnandet
av priset som går till det
bibliotek som utvalts bland
tre nominerade finalister.

Söderköpings stadsbibliotek var i år en av de tre och
nådde nästan ända fram.
Personalen härifrån fanns
med vid högtidligheten och
besvikelsen över att inte
komma etta var förstås stor.
Men att överhuvudtaget bli
nominerad till finalen är en
stor merit! Karolinska institutets universitetsbibliotek
blev vinnare i år – det säger
det mesta om konkurrensen. Annika Holmén – bibliotekschef- berättar fortfarande glädjefylld om det
stöd och den uppbackning
som bibliotekets användare
gav under nomineringstiden. Tårtkalaset i biblioteket efter finalen besöktes
av många glada människor
som ville gratulera. Vi söderköpingsbor kan känna
oss stolta. Den mycket sakkunniga juryn har bekräftat
för oss vilken hög kvalitet
vårt bibliotek håller. Två

medlemmar ur juryn gjorde
var för sig ett många timmar
långt studiebesök före finalnomineringen.
Faktaruta:
JurymedlemmarKarin Åström Iko, DIKs förbundsordförande och juryns ordförande; Måns Hirshfeldt,
producent kulturradion SR;
Ann Wiklund, Bibliotekschef Eskilstuna; Siv Holma,
ordförande riksdagens kulturutskott; Johannes Rudberg, DIK Bibliotekarieförbundets ordförande;
Gunnar Sahlin, riksbibliotekarie.
Om Söderköpings bibliotek:
Huvudbibliotekets lokaler
ligger i två helt moderna våningar i Stinsen. Det finns
dessutom tre filialer på
landsbygden: Mogata,
Engelholm och Östra Ryd.

Den som inte har för vana
att besöka ett bibliotek bör
göra ett studiebesök! Där
finns inte längre bara hyllor
med mer eller mindre dammiga böcker och bibliotekarier som ilsket hyschar om
någon viskar för högt. Personalen är mycket serviceinriktad och vänligt hjälpsam. Det finns mycket mer
än böcker (mer än 50 000)
och tidskrifter (mer 160)
där, som besökaren kan vilja ha hjälp med. Det finns
mer än 600 talböcker, 250
video, 1 300 CD. Och inte
minst finns det 18 publika
datorer som kan bokas och
som kunden kan få hjälp
med om det krånglar. En
avskild läshörna för dagstidningar uppskattas av
många som vill följa med
vad som händer och samtidigt kanske träffa goda
vänner.

Biblioteket skall vara öppet,
tillgängligt och en mötesplats för alla - barn, ungdomar och vuxna - såväl vid
personligt besök som via
Internet. Biblioteket arbetar
därför målinriktat på att ge
söderköpingsborna tillgång
till olika tjänster via bibliotekets hemsida. Man kan leta efter böcker i bibliotekets
katalog och göra omlån när
lånetiden har gått ut. Man
kan ladda ner klassisk och
snart också modern musik
på lagligt vis. Många böcker finns tillgängliga som eböcker. Vill man tex söka
efter fonder och stipendier
finns Global Grant som är
en av världens största databaser för stipendier, så går
det också bra hemifrån.
Bara man har ett lånekort!
För mer information se
w w w. s o d e r k o p i n g . s e /
bibliotek
Sten Ahlbom

Gratis internetannonsering
i östra Östergötland

Kolonialboden

liten mysig bod
öppen torsdagar, fredagar & lördagar

Som privatperson annonserar du helt gratis. Med bilder och allt. Du
kan ändra i annonsen när du vill - exempelvis ändra 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 marsvik, Åtvidaberg och Det är vår förhoppning, att
heter www.brasklappen.se Linköping.
detta initiativ ska bereda
Där finner du all informamånga glädje och nytta.
tion du behöver för att Sajten är ny sedan drygt ett Prova! Det är gratis! Och
lägga in dina objekt.
halvår Den ställs till förfo- du - ha ett visst mått av
gande på samma sätt som tålamod i början…”Rom
I dag omfattar sajten följan- lilla tidningen i Söderkö- byggdes inte på en dag”.
de kommuner i Östergöt- ping – det vill säga gratis
land: Finspång, Norrkö- för privatpersoner.
Lycka till
ping, Söderköping, ValdeVidar Jansson

Modebutiken för mannen
och kvinnan i storlek S - 3xL
Att träda in i den lilla butiken Kolonialboden på Storgatan känns som att träda in
i förra seklets början. Med
mycket små medel har familjen Lotta och Roger
Arildsson lyckats över förväntan med att skapa en
gammaldags trivsam atmosfär. Här kan man hitta allt
det där som hör kök till och
som sporrar till skaparglädje.

Vi har tagit tillvara på gamla
inredningsdetaljer som släkt
och väner haft i sina gömmor och kompletterat med
sånt som vi köpt på auktion.
Det är dessa gamla saker
som är stommen i butiken.

Lotta är musiklärare och
Roger kundchef inom restaurangrörelsen. De skapat
något jättetrevligt av den
lilla lokalen. Öppet vintertid
to-lö, sommartid även onsdagar.

Här finns varor som té, kaffe, kryddor, olivoljor, honung och mycket, annat
gott.

-Det är kul med något tillsammans i familjen, säjer
Lotta.
Vidar Jansson

Hos oss hittar du kläder till både vardag och fest
Och på service är vi bäst!!
Vi har många julklappstips i butiken
Välkomna in! Annika, Emeli & Birgitta

Hagatorget

Söderköping
0121-13906
3

”Att utveckla turism är alltid förenat med
kostnader men också med inkomster”
tankar kring turism av Åke Larsson

Åke Larsson är medarbetare i lilla tidningen. Han återkommer gärna till tiden när han som ung bodde i Skällvik
och Mogata. Även om han till största delen av sin yrkesverksamma tid bott på annan ort så har han en rejäl bit av
sitt hjärta kvar i vår bygd. När det gäller turism så har
han från sin tid när han jobbade med bl.a. kommunala
näringslivsfrågor sett vikten av en nära samverkan mellan
näringsliv och samhälle på olika nivåer.
Foto: Swärds Studio

Vår bygd och kultur inspirerar och ger goda förutsättningar för att stimulera
turisternas intresse. Men
turism är inte ett statiskt
begrepp utan det utvecklas
och förändras ständigt. Det
räcker bara en bit med
lantlig charm, röda stugor,
slott och herresäten, kyrkor,
hav och skärgård. Allt detta
kan och bör ges mera innehåll i form av upplevelser
och ibland äventyr för att
fördjupa kunskapen om
turistobjektets kultur och
dess historiska och nutida
innehåll. Intresset för ökad
turism är dubbelsidigt. Det
bör tilltala turisterna att
besöka vår bygd och å
andra sidan krävs vårt
intresse och engagemang

för att välkomna dem med
god service.
Att utveckla turismen är på
olika sätt förenat med
kostnader men också med
inkomster. Därför kan man
se det som näringslivets,
kommuners och läns viktiga uppgift att på olika sätt
ekonomiskt investera och
stimulera för ökad turism.
Ett exempel: När det gäller
Söderköping ser jag en parallell med den lilla holländska staden Enkhuizen.
Där gick i alla fall förr, som
jag minns, servicepersonal
och många ”civila” invånare klädda i de historiskt
typiska klädedräkterna. I

Söderköping kan personal i
butiker och restauranger
under semestertider vara
klädda i dräkter från t.ex.
Hansatiden. Hansan skulle
kunna vara ett intressant
tema på olika sätt. Söderköping har en båtbyggarhistoria. Vid Dockan byggdes båtar förr. Den minnesgoda TV-tittaren minns
Lars Holmqvists programserie ”Här har du ditt liv”. I
ett av dessa program var
Aina Cederblom huvudperson. Hon lät bygga en motorbåt i Söderköping med
vilken hon bl.a. tog sig, via
Island, till den amerikanska
kontinenten.
För att gå vidare med hansatemat kan det vara intres-

sant att bygga en kogg, den
båttyp som användes i Östersjön under Hansatiden
och fram till Stegeborgs
storhetstid. Koggen kan gå
i turisttrafik på Slätbaken
under semestertid. Hansatemat kan vidare innebära
samverkan på olika sätt
med andra Hansastäder runt
Östersjön, industri- och
kulturutbyte t.ex. Här vill
jag påminna om Jan Zeilon,
Benny Fredriksson och
Vidar Janssons uppsats om
Hansaförbundet.
För att ta emot och informera turister i Stegeborg
har jag en vision, att en turistinformation byggs i anslutning till slottet med
beskrivning av slottets hi-

storia och dess yttre och inre utseende. Denna beskrivning kan vara en film, inspelad på traditionellt sätt
med uppbyggda interiörer,
som visar dåtidens slottsliv.
Restaurang finns ju redan
och där skulle den historiska matkulturen kunna upplevas.
Slottets historia berättas på
inspelningar och besökande
kan hyra hörlurar som
aktiveras vid olika avsnitt
under rundvandringen.
Turistinformationen kan
också inrymma ett hembygdsmuseum vilket har
hög prioritet.

spirera turistkommittén till
fortsatt arbete och se vilka
av dessa som kan vara realistiska. Alla framgångsrika
projekt började ju med en
vision eller idé om man så
vill och ett antal eldsjälar.
Tack för att jag har fått
medverka i lilla tidningen
under året som gått. Nu
hoppas vi på ett nytt gott
och spännande turistår.
Men först önskar jag alla i
redaktionen och alla läsare
en riktigt God Jul.
Åke Larsson

Javisst är detta visioner men
jag hoppas att de kan in-

lilla tidningen

till 50% fler
hushåll
Från ca 6000 hushåll till
drygt 9000. Alla i Söderköpings kommun får den.
Förutom Norrköpings utkant täcker den Norsholm,
Ringarum, Gusum och hela kusten t.o.m Arkösund.

Vi utför hjulinställning

PR
OVA
PRO
PÅ!
Ackrediterad släcka 2:or
Vi önskar våra kunder

en riktigt God Jul
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Måndagen den 11/2 kl 19 i Vidarlokalen
på Munkbrogatan kan du prova på
gammeldans. Till våra egna spelmän
förstås. Instruktörer hjälper till.
Det är gratis. Välkomna!
www.ramunderdans.se

SKÖNBERGAGATAN 10
TEL:0704-597087
TORS-FRE 10.00-18.00
(LUNCH 12.00-13.00)
LÖRD 10.00-14.00

GARNER,
HANDARBETEN,
UNDERKLÄDER,
STRUMPOR,
MÖSSOR,
HALSDUKAR,
VANTAR
FÖR DAM, HERR
OCH BARN

Nico har sina duvslag strax
intill Braberg gård. Där
finns ett 80-tal duvor. Och
intresset är att föda upp och

tävla med dem. Det har gått
bra på tävlingar för Nico –
eller ska vi säga för hans
duvor. -Ibland har mina
duvor tagit de första 5-7
platserna. Ofta vinner
någon av dom. Men man
blir inte framgångsrik
tävlare i brådrasket, säjer
han. Det är en hel del man
måste lära sig på vägen.
Men det är förbaskat kul.
Tänk dig att kunna tävla
med duvorna fast du är
hemma.
-Hur menar du, frågar jag.
–Jo du förstår, när vi tävlar
med dom, säg att de ska flyga från Malmö och hem hit,
så samlas de tävlande från
östra Sverige i t ex Linköping och där väntar en
specialinredd långtradare i
vilken duvorna placeras.
Tävlande åker hem till sina
duvslag och långtradaren
går till Malmö, där duvorna
släpps ut samtidigt på morgonen dagen därpå. All tidtagning sker elektroniskt.
Alla duvor har en ring runt
benet och när den kommer
hem i duvslaget finns elektronisk utrustning där som
mäter exakt tidpunkt då duvan kommer i slaget. För
den ska in. Man mäter anta-

Brevduvor är egentligen
inget annat än olika tamduveraser hos vilka människan genom medveten avel
renodlat vissa genetiska
drag. Det handlar förstås
om djurens förmåga att
orientera sig samt att vara
snabba och uthålliga i
flykten. En bra brevduva
ska också ha en kraftig
kropp, en kort och smal
stjärt och långa vingar. Allt
för att ge så bra flygförmåga
som möjligt. Har man en
duva med dessa anlag, så
har man kommit en bit på
vägen. Men det räcker
ingalunda.

lad, har vunnit. Det räcker
alltså inte med att duvan
slår sig ned utanför duvslaget. Duvhållarna övar sina
duvor genom att ta den
unga duvan från duvslaget
och släppa den först på ett
litet avstånd från duvslaget,
och sedan på allt längre
avstånd. Efterhand lär sig
duvorna att behärska allt
längre sträckor. Halmstads
Brevduveklubb, för att ta
den som exempel, har som
mest släppt sina duvor 75
mil (Östersund) från hemmaduvslaget. De avstånd
man tävlar på är från 200 till
1 000 km.

Vad det hela går ut på är att
duvorna ska släppas på ett
visst avstånd från hemmaduvslaget. Därifrån får de ta
sig hem så snabbt som möjligt, och bäst de kan...

Tävlingssäsongen börjar i
mitten på maj och håller på
till sista veckan i augusti.
Entusiasterna flyger nära
nog varje lördag.

Nico med sin bästa duva. Den har vunnit många
tävlingar.
Nico är en riktigt pigg 74åring. Han kom från Holland vintern 1952. Det var
1,5 meter snö i Sköllersta
vid Hjälmaren då, säger
han. Han hade kortbyxor på
sig. I Holland hade våren
kommit.
Redan i Holland började
han intressera sig för brev-

Fakta om duvsport
Den här hobbyn har mycket
gamla anor och krigisk bakgrund. I det gamla Egypten
användes brevduvan. Greker och romare nyttjade den
också. Och det sägs att
Julius Caesar under erövringen av Gallien ordnade
så att han fick nyheter om
stridigheterna genom en
brevduvestafett som gick
ända till staden Rom och
det kejserliga palatset.
Även i modern tid och också i Sverige, har brevduvorna haft militär betydelse.
Vårt land hade ett militärt
brevduveväsende under
åren 1886 - 1949.
Idag handlar det dock blott
och bart om en hobby. Men
enligt utövarna en fantastiskt trevlig hobby som innehåller det mesta: spänning, dramatik, en massa
skoj, samvaro med likasinnade, en massa arbete
osv...

duvor. Det har pågått sedan
dess. Sedan 1956 har han
arbetat med diverse sysslor
på Braberg söder om Söderköping fram till sin pension.

Vid en tävling släpps många
duvor samtidigt och från
samma avstånd. Den, som
först tar sig in i det egna
duvslaget och blir avstämp-

Från mars och fram till strax
innan tävlingssäsongen
börjar är duvfolkets avels-

En stillsam hobby
med krigisk bakgrund
Nico Jongerden, med duvslag i Braberg söder
om Söderköping, vill slå ett slag för duvsporten
let meter den flyger per minut. Det gör att duvslag kan
stå på olika platser i ett
ganska stort område. En
duva flyger i ett sträck från
Malmö till Söderköping
utan problem. Och det tar
inte längre tid än ungefär 3
timmar! Fortare i snitt än
X2000 samma sträcka.
-Tänk att vara hemma vid
duvslaget under tävlingen.
Det är spännande att vänta
dem hem. När Malmöområdet ska tävla, far några härifrån dit med en långtradare
och tar duvorna hit upp
någonstans för utsläpp.
Varje last innehåller ca
2000 duvor. Det är en mäktig syn när de på en gång
stiger till skyn för sin långa
flygning. –Kommer dom
alltid hem, frågar jag.
-Ibland händer det att de

säsong. Det är då duvorna
paras och de nya toppflygarna tas fram. Duvorna
lägger vanligen två ägg,
med två dagars mellanrum,
och efter ca 18 dagar kläcks
de. Under den första tiden
är de helt beroende av sina
föräldrar, men redan efter
ca en vecka kan de erbjudas
särskilda foderblandningar
som passar bra för växande
duvor.
Det stora problemet för en
nybörjare brukar vara att få
tag i ett duvslag. Alltså inte
själva duvorna, men en
plats att ha dem på. Om de
kommunala myndigheterna
bestämt sig för att betrakta
duvorna som sällskapsdjur
brukar det gå bra att hålla
dem i tätorter. Eljest krävs
särskilt tillstånd från miljöoch hälsoskyddsmyndigheterna. Bäst är ändå om duvorna kan hållas utanför
tätorten.

navigerar fel. T.ex. vid atmosfäriska störningar. Då
blir man av med duvan.
Den flyger och flyger och
blir för orkeslös att klara
sig. Tragiskt.
-Duvor är personliga och
ytterst sociala. Inte alls som
hönor. Var och en har sin
egen plats i slaget. Det är

Nybörjaren kan exempelvis
ha 30 duvor att börja med.
Brevduvehållare tycker inte
att det är särskilt dyrt att
syssla med hobbyn. Om
man jämför med vad det
t ex kostar att spela golf, åka
slalom, spela ishockey osv
framstår kostnaderna för
brevduvehobbyn som tämligen blygsamma. Med tiden kan den erfarne duvhållaren dessutom bli närmast
självförsörjande på duvor
genom att han förstås
sysslar med avel och uppfödning. Han får då objekt
att göra affärer med.
Bästa sättet att komma igång med den här hobbyn
är att ta kontakt med en
brevduveklubb. Genom
dess försorg får man hjälp
med att skaffa plats för duvorna, de ger tips om skötsel och lämpliga foderblandningar.

ordning och reda. Och trevlig stämning.
Nico vill slå ett slag för
sporten. Och kan hjälpa
nybörjare med råd och dåd.
Telefon till Nico är 012121692, 070-6515319
Vidar Jansson

Brevduvehobbyn är exklusiv. Svenska Brevduveförbundet, som bildades så
tidigt som 1917, räknar endast ca 1 000 medlemmar.
Men på andra håll i världen
blomstrar hobbyn ymnigt. I
”världens mest kände utövares”, Tuffa Viktors hemland, England, håller väldigt många på med brevduvor, liksom i Holland och
Belgien.
Tävlingsverksamheten är
det som sysselsätter utövarna sommartid. Då kräver
hobbyn ganska mycket tid.
På vintrarna minskar tidsåtgången något, och då sysslar man bredvid aveln med
utställningar av olika slag.
Detta faktamaterial, är med
tillstånd för lilla tidningen,
hämtat ur magazinet
Zoonen.
www.zoonen.com

Köp 250 gr kaffe och du får 1 hg
valfritt te utan kostnad
Klipp ut annonsen och ta med dig den
Gäller tom 31 dec
Öppet

Tors-Fre 11-18

Lördag 10-14

kurs konferens o logi Bed & Breakfast
Mat på beställning. Cafe m.m.
Hembakat. Lokal konst o hantverk
Din lokala handlare med
hemkörningsservic
Vi finns för dej
Öppet året om
www.konst-hantverk.com 0121-40061, 0735-030061, 0121-40005

0121-14760
Välkommen in Roger o Lotta
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Hund- och Kattshopen
på Skönbergagatan
har det mesta
sin plan - gick en kurs i
”Starta Eget” och fick påhejning från handledare.
Till sommaren öppnade hon
sin butik. Och den går bra.
Ett rätt val alltså.
Anette har ett gott sortiment
för hund, katt, gnagare, fåglar och fisk. Butiken känns
trevlig och lätt att hitta i.
Här kan man nog hitta det
mesta till sina djur.
Anette är glad att det kom
något positivt ur den skada
hon ådrog sig. – ”Så här i
efterhand kan jag nog
konstatera att den var just
det som behövdes för att
sadla om. Och det ångrar
jag inte. Jag stortrivs.”

Innehavaren Anette Andersson
med praktikanten Emmy Olsson
Anette Andersson flyttade
till Söderköping för ett och
ett halvt år sedan. En fysisk
yrkesskada hon ådrog sig
vid sitt arbete inom miss-

bruk och psykoterapi, gjorde att hon inte längre kunde
arbeta inom yrket. Så vad
göra? Varför inte försöka
sig på att förverkliga en

gammal dröm! Så tyckte i
alla fall Anette.

Vidar Jansson

Vad säjs om en äkta skinnsoffa
för jycken

Hon tog kontakt med berörda myndigheter och la fram

Fyrdubbel yta - fyrdubbel omsättning
En dag steg Marie-Louise
Fyhr in i butiken. Det blev
prat och av en händelse
kom den nya lokalen på tal.
Jag tar den, sa MarieLouise. Och nu delar de
lokal i före detta Östgötabankens lokaler vid Hagatorget. Annikas make Benny, lyckades få lokalerna
klara på endast två och en
halv månad.
Annika Starkås köpte Boutique Ramunda och övertog
de gamla, små lokalerna
sommaren 2005. Då hade
Ingrid Kling drivit boutiquen i 24 år i samma lokaler.
Annika har ett förflutet som
anställd inom Valdemars-

viks kommun och på Migrationsverket. Hon ville
emellertid annat så hon slutade. Sökte nytt jobb. Kollade på Internet och fann
Ramunda till salu. Ringde
mäklaren. Fick stöd från sin
make och slog till när Ingrid
valde henne bland flera
spekulanter.

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

Snart stod det emellertid
klart för Annika att den 25
kvadratmeter lilla lokalen
var på tok för liten för det
hon ville åstadkomma. Hon
började se sig om efter större lokaler. Och fann en, men
för stor. Den behövde delas
med annan affärsverksamhet.

För Annika Starkås är kundservice ytterst viktig. Man
måste vara ärlig mot kund
som frågar om råd, säjer
Annika. Och passar inte
plaggen helt så ändrar jag.
-Många tycker att den nya
lokalen är ett lyft för torget”, tillägger Annika.

Distriktsveterinärerna
Blå Kustens Veterinärstation
Söderköping (SM-området) 0121-12120
KIRURGI - MEDICIN - FODERRÅDGIVNING
ID-MÄRKNING - ULTRALJUD - VACCINERING
KASTRERING

070-761 70 98
staffan@staffanstravaror.se
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Telefontid vard 8 - 9. Jour dygnet runt. Alla djurslag.
Drop in onsdagar 17 - 19 för vaccinering och enklare
åtgärder. I övrigt mottagning efter tidsbeställning.

Inga dåliga provhytter precis...
Vi har inriktat oss på märken som inte finns överallt.
Lite udda alltså. Men av
mycket god kvalitét. I den
förra lokalen hade jag bara

damkläder. Men nu finns
här en herravdelning också.
Och även stora storlekar för
både dam och herr.
Vidar Jansson

Kaos Ute, Kaos Inne, Kaos i Hjärta,
Kaos i Sinne
Tullan Willén. Skriver hur som helst

På min arbetsplats finns en
container där man kan ta
tomma kartonger. Nu står
jag där igen, på huvudet,
och förser mig.
Det känns som det inte var
så länge sen sist. Och nu är
det dags igen. Att flytta.
Jag brukar påstå att jag trivs
med kaos, men nu har det
blivit lite väl rörigt. Jag har
nästan tappat fotfästet. För
att inte tala om huvudet.
Jag kan sitta på jobbet och
längta hem, och så vet jag
inte var hemma är.
Och egentligen förstår jag
ingenting. Jag bor ju på det
perfekta stället. Jag har ju
sagt varje dag att jag trivs
så bra där. Helt för mig själv
ute på landet. Ostört och
utan att störa någon. Rymligt och mysigt med vedpanna i köket.
Men, det är klart, jag har ju
aldrig riktigt flyttat in. Jag
har bara fått upp gardiner i
två av fönstren. Jag har inte
satt upp några tavlor. På
något sätt har jag ändå vetat

att det bara var en tillfällig
bostad.
Vad som är överraskande är
väl snarare mitt val av ny
bostad. Det är helt förbryllande. Jag som alltid varit
en obotlig lantis. ”Jag måste
se träd utanför fönstret” har
varit mitt motto. ”Det finns
ingenting att göra i stan
utom att shoppa” har varit
min hårda dom av stadslivet.
Men å andra sidan brukar
jag betona att man ska vara
beredd på förändringar.
Man måste ha beredskap
för att livet när som helst
kan ta en helt ny riktning.
Det finns de som kallar mig
vagabond.

Vi märkte nästan genast att
det var jobbigt att bo på två
ställen. När vi väl hade träffat varann var det bara så
självklart att vi skulle vara
tillsammans. Men det blev
väldigt knepigt att hålla
reda på sina saker. En dag
har jag inte några rena
kläder att ta på mig. Nästa
måste jag köra fyra mil för
att hämta gympapåsen. Jag
kommer till bandets replokal utan instrumentsladd
och till blåsorkestern med
fel noter. Och den stackars
katten som bor än i stan och
än på landet! Och var ska
man tvätta?

Jag bodde på en enslig gård
på landet och nu ska jag bo
i en våning mitt i stadens
centrum.

meter saker. Planen är att
föra bort något från den
gamla bostaden varje dag.
Men jag hinner inte!

Jag var en singel tjej med
egen ekonomi som gjorde
vad jag hade lust med. Nu
ska jag bli sambo och dela
hushåll och räkna med en
person till.

Så det var bara att bestämma sig.

Hur kunde detta gå till? En
sådan total förvandling!
Förhäxad och förundrad är
jag.

Jag måste ju hinna repa
också. Inte för att det precis
hjälper. Det är näst intill
omöjligt att lära sig ett nytt
instrument när man inte
längre är ung. Och även här
råder röran. Vi kallar oss
rockband men vi sjunger
Vysotskij. När man spelar
rock ska man ha svarta kläder och se livet lite mörkt.
Och jag som befinner mig i
ett dimmigt lyckorus! ”Jag
står vid en avgrund utan
någonting som hindrar”,
sjunger vi, och det blir helt
fel för mig. Jag är inte vid
någon avgrund och jag vill
aldrig vara där mer! Jag är
lycklig och jag vill fortsätta
med det!

Vid närmare eftertanke har
jag väntat ganska länge nu.
Jag har längtat efter att
något nytt skulle hända i
mitt liv, utan att veta hur det
skulle gå till.

Jag kunde inte hålla inne
lyckofnittret när jag såg våra namnteckningar bredvid
varann på hyreskontraktet.
Så högtidligt och vansinnigt! Så oförsiktigt och så
spännande!

Och nu när förändringen
kom så var det så lätt.

Då hade vi känt varann i två
månader.

Snabbt och lätt gick det.

Hjälp, vad har jag gjort!

Jag var en lycklig lantis som
helst stövlade omkring i
gamla trasiga kläder med
skit under naglarna. Nu ska
jag bli en ”stadsfru”. Jag
tror faktiskt att jag måste
köpa en ny kappa.

Och först måste jag göra
mig av med några kubik-

Men den som är lycklig blir
bemött med skepsis. Vem
kan vara lycklig när världen
ser ut som den gör? Vi verkar snarare vara överens om
att livet är lite småjobbigt,
och den inställningen blir
en Minsta Gemensam Nämnare, ett förhållningssätt
som vi kan dela på och utgå
ifrån tillsammans i en sorts
svensk samhörighet. Får
man alltså inte vara lycklig?
Så snurrigt!
Man borde kanske skriva en
rocklåt om kaos. Då är det
bäst att akta sig, för på
engelska heter det ”chaos”
och uttalas käioss. Om man
säger fel blir det ”cows” i
stället och det betyder kor.
Yea yea, baby baby, come
and share my cows!!!
Tullan

En härlig vinterbild tagen av fotograf Thomas Pettersson

7

Bilder och minnen
från Folkets Park i Söderköping
- förmedlade av Börje Andersson, 80 år

Scenen omkr 1950
Serveringen omkr 1950

Söderköpings Folkets Park
började byggas 1925. Folketsparkföreningen bildades 1926. Scenen byggdes
1931. De bilder som finns
på sidan är tagna på 1950talet, då bland annat en ny

dansbana byggdes. Främst
för de äldre läsarna vill
Börje gärna berätta om en
del människor som deltagit
som aktiva i föreningen
samt även om en del personer som uppträtt.

1947 ingick i styrelsen för
parken: Edvin Karlsson,
Mats Nilsson, Gunnar Andersson, Sture Bolin, Helga
Setzman, Ivar Andersson
(tyste Anders kallad) och
Erik Johansson. Själv kom
Börje Andersson med i styrelsen 1950. Han blev kassör och var styrelsemedlem
tills Parken lades ned 1962.
Det fanns inget rinnande
dricksvatten i parken. När
det var evenemang, tog man
en 50-literskruka med vatten upp till serveringen.
Varm korv kom från Konsum (Varifrån annars? redaktörens anmärkning).

Det var många kända personligheter som uppträdde
i parken. Här är några:
Sonya Hedenbratt, Kalle
Grönstedt, Andrew Walter,
Ebbe Jularbo, Erik Frank,
Arne Domnerus, Putte
Wickman.
Ibland sattes extra tåg in
från Norrköping och Valdemarsvik. Gästerna steg av
vid hållplatsen Dockan.

Av teaterföreställningar kan
nämnas: Pojkarna på Storholmen, Tjadden, revy med
Allan Bohlin. Även Snoddas gästade parken och då
slogs publikrekord – 1600
betalande besökare.
Var parken låg? Jo den låg
just när man svängt upp
från E22 mot Petersburg –
mellan Petersburgsvägen
och kanalen. Längst upp

mot vägen låg serveringen.
Scenen långt ner mot kanalen och dansbanan på den
slätare ytan däremellan.
1955 övertog Kommunen
parken. Ny dansbana byggdes 1956 och parken lades
ner 1962.
Alla namn och årtal är Börje
Anderssons.
Vidar Jansson

Parken hade fyra ordningsvakter: K. G. Bild, Herbert
Andersson, Bror Sahlin och
Arvid Fredriksson.

Musik - Bilutställning
Tomte - Billjud
Klockan 14 är dragningarna
i Sporthallen

Juldags
Chokladaskar i alla storlekar
Marsipanfigurer, Presentkorgar m.m.
Vi har även en sportfiskeavdelning

Julklappstips – flytoverall 995:God Jul
Rådhustorget 1, tfn 0121-210 57
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Det fanns gott om konkurrenter till parken i närheten:
Kulla Backe, Norrbotorp,
Helgsta Hage och andra
som sysslade med dans och
underhållning till exempel
Brandkåren och Skyttegillet. Parken hade samarbete med andra också till
exempel med SIS.

Nya dansbanan byggs 1956

Levnadsglad och engagerad fångvaktare
(kriminalvårdare) som gillar möten med människor,
musik och att skriva av sig då och då

Ljus i juletid!
av Christina Forsman

Ända sedan jag flyttade till
Söderköping som barn så
har jag fascinerats av julgranen som tänds till varje
jul på Ramunderberget.
Den har stått för någon
barnslig och förväntansfull
känsla som ofta infinner sig
inför den alltid återkommande julhelgen.
Genom åren så har stan försetts med fler ljusutsmyckningar bland annat på träden längs ån som ger ett
enormt juligt och ombonat
intryck och allra helst när
det har snöat. Då blir det lite
adventskalender av det hela
tycker jag.
Förra året så blev Ramunderberget upplyst av massor

med levande ljus runt
Lucia. För den oinvigde så
skulle man kunna tro att det
var kommunalarbetarna
som hade lagt ner lite extra
energi för att lysa upp berget men så var inte fallet.
Anledningen var av en helt
annan sort. Det var nämligen så att en ung kille på
sexton år hade mist sitt liv
en mörk natt vid bergets fot.
Hans kompisar började redan nästa dag att tända ljus
fördelat längs hela trappan
som löper hela vägen upp
till toppen. Första dagen efter hans bortgång glimrade
ljuspunkter sporadiskt utplacerade för att sedan öka
mer och mer och sedermera
eskalera runt jul och nyår.

Undertecknad följde ungdomarnas engagemang av
tändande utav ljus under
hela december och för ett
par veckor sedan var jag ute
på en promenad och gick
trappan upp och såg att
någon vän till pojken hade
satt en blomma och ett ljus
alldeles nyligen. Det är nog
bara en tidsfråga tills hans
kompisar kommer att börja
tända ljus igen inför årsdagen av hans bortgång.
Vilket jag tycker är det fina
i hela den här fruktansvärda
händelsen. Ungdomarna
och killens familj kommer
inte att glömma vad som
hände förra året vid Lucia,
men jag undrar om Söderköpings styre redan har
glömt? Vad gör styret år

dessa barn och ungdomar
som behöver en uppfångande hand? Och var finns
alla dom som faktiskt är ansvariga för sina egna tonåringar som är ute i mörkret
och famlar vid sådana här
tillfällen och helger?
Okey, nu vet jag att det
finns ett gäng bra verksamheter i stan såsom Ungdomscaféet och föreningen
Ringar på vattnet som faktiskt startades av ovan
nämnda killes mamma med
flera efter hans död. Heder
åt dessa människor som
lägger ner tid och kraft för
ungdomarnas bästa.
Men jag tror att fler med
mig kräver lite mer av kom

munen och speciellt nu
inför den kommande julmånaden då det är massor
av tillfällen som ska firas
med alkohol och diverse
andra droger. Vi får aldrig
göra om samma misstag
igen, utan nu är det framförhållning som gäller. Så
nu hoppas jag att Söderköpings jultomte öppnar
julklappssäcken och delar
ut klappar i den form som
krävs för att en uppfångande verksamhet ska kunna
fungera.
Slutligen så ser jag fram
emot alla ljus som kommer
att tändas i skogen och
trappan vid berget. Jag ska
gå och tända ett själv trots
att jag inte kände vare sig

”Zlatko rekommenderar”
Köksmaskin från Bosch

Julpris 1795:-

killen eller hans familj. Men
jag vill visa att jag bryr mig
och att jag tänker. Numera
är det inte bara julgranen på
toppen av berget som betyder något tryggt för mig.
Även den ljusuppfyllda
trappan har manifesterat sig
i mitt sinne och förhoppningsvis har den det hos
andra människor i också.
Min upplevelse är att jag
tror att vi människor mår
bra av att vi bryr oss om andra för om vi inte gör det så
finns det inget kvar, eller
hur?
God Jul
Christina Forsman

ERGORAPIDO ZB281

Julpris
1395:-

Smycken som visar tid!
Julklappar till henne
och honom
från Dyrberg/Kern

Hagatorget 2, Söderköping tel 0121-210 90

Vi har julklappar
för alla
Även presentkort
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Adventsmarknad
Söderköping
30 nov – 2 dec 2007

Tårtor
Smörgåsar
Smörgåstårtor
Hembakat bröd
Exotiska
brickor

Fix-området

0121-15555

Årets julfirande i Söderköping inleds med den traditionella adventsmarknaden
med torg som dignar av mat, godsaker och julpynt. Brasorna tänds, julborden
dukas, det pysslas och pyntas och butikerna visar sina vackra julskyltningar. I
Brunnssalongen finns hantverkare, vid Hagatorget bjuds det på godispåsar
och dans kring granen och runtom i staden höjs stämningen med musik,
smaker och ljus.

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

Julnyhet
er

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

1. Stinsen
Biblioteket lör 10-16
Turistbyrån/Infokontoret
lör 10–15
2. Brunnssalongen
Utställare med hantverk,
lokalproducerad mat mm.
fre 12-18, lör-sön 10-17
3. Bengt W Larsson
keramiker
fre 12-18, lör-sön 10-17

Cykelreparationer, Lagning av
Dragkedjor & Skinnjackor och Kapell

Skridskoslipning
För cyklar ansvaras högst 3 månader

0121-14765

Beställ ditt julbröd
Och jultårta hos oss

Vardagar 8-18
Lördagar 9-14
0121-13960

Julafton, Juldagen
& Annandag Jul
stängt
Extra öppet söndag
23/12 9-14

4. Korps hantverksbod
Julpyssel, workshop i
historisk anda. Servering
av varm mjöd.
fre 10-18, lör-sön 10-17
5. Bergahallen
Julshow, Östgötabandet.
Sjungande tomtar Ola
Lager och Maria
Olofsson. Entré 30 kr,

biljetter Infokontoret/
Stinsen och vid entrén. lör
11 och13.
6. Julstämning vid
Kanal—
hamnen med öppna
butiker, restauranger och
caféer
Glögg och pepparkakor.
Kom och strosa i vår
charmiga kanalhamn.
6. Kanalbåtiquens
konditori
Utställare, försäljning av
jultillbehör.
fre 7-19, lör-sön 8-18
7. Storgatan/Rådhustorget
Lions marknad. Lotterier,
varm korv. Lions tuffetåg,
regelbundna turer från
Rådhustorget. lör-sön 1017

Fullständiga rättigheter

Husmanskost - A la carte - Pizza

Plankstek

Starköl

99:- 25kr 33cl

Gäller helger, lördagar & söndagar
Fixområdet 0121-15048

10

7. Café Lustgården
Försäljning av godis,
glögg och kaffeservering.
fre 12-18, lör-sön 10-17

10. Gamla gymnastiken
Försäljning av textilier
från Hamrahuset.
sön 10-17

7. Café Tant Brun
Servering, utställare.
fre 9-17, lör-sön 9-18

11. S:t Laurentii kyrka
Musik i adventstid.
Rasmus Ringborg sång,
Samuel EdvardssonWigervall gitarr, Charlotte
Svensson orgel. lör 18
Adventsmässa sön kl 10,
kyrkokör och trumpet.
Klockargården har
servering sön 12-15

7. Rådhuset
BlandArt har utställning i
Galleri Rådhuset. Öppet
lör-sön 12-17
8. Vidarlokalen
Utställare med hantverk,
kaffeservering. Fiskdamm
för hundar på Fisktorget.
lör-sön 10-17
9. Mulachska Huset
Utställningar i konstnärsateljéerna. Öppet lör-sön
11-16

12. Drothems kyrka
Adventsmässa sön 15

13. Hagatorget
Bodar och bord med
diverse försäljning. Dans
kring granen lör-sön 14.

SPEL
månd - fred 10-19 lörd - sönd 10-15
Stängt: Julafton, Juldagen & Nyårsdagen
I övrigt öppet som vanligt

0121-15000

OUTLET
210
MÄRKESKLÄDER
SKOR & VÄSKOR
TILL HALVA PRISET
Fixpunkten Söderköping
Vard 10-19 Lör 10-16 Sön 11-16
0121-13441

Godis till alla barn.
Presentation av Lucia sön
15.
Musikklasserna
underhåller från scenen.
13. Tomtejakten
Skattjakt för barn. Start på
Hagatorget. Arr.
Turistakademins elever.
lör-sön kl 10-17
13. Söderköpingstomten
besöker Hagatorget.
lör-sön kl 10-15

13. S:t Drottens Scoutkår
Korvförsäljning på
Hagatorget. lör-sön 10-17
13. Ponnyridning
Hagatorget
lör-sön 12-15
Julbord och annat julgott
serveras på bla. Göta
Källare, Restaurang La
Uva, Restaurang
Maritime, Söderköpings
Brunn och Å Caféet.

På sta´n
Julskyltning. Pågår hela
helgen i stadens butiker.
lör 10-16, sön 11-16
Skönberga kyrka
Adventsmässa sön 18,
kören Halsbandet sjunger.
Med reservation för ev.
ändringar
Välkommen till
Söderköpings
Adventsmarknad. Mer än
200 utställare
på flera olika platser i
stadskärnan dukar
borden med konst,
konsthantverk, mat,
bakverk, sötsaker, lotterier
och kaffe med dopp.
Fri entré och fri parkering.

av lilla tidningen
utkommer preliminärt
den 20 mars 2008

...önskar du förstås
med blommor ifrån oss

Vårnumret

För mer information
kontakta

God Jul

Söderköpings Turistbyrå
Tel: 0121-181 60
E-post:
turistbyran@soderkoping.se
www.soderkoping.se

Medisox

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

Fixpunkten 0121-15940

10 % mot uppvisande av denna kupong
Gäller tom mars 2008

Medisox
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Ung

i Söderköping

Jag fick ansvar för ungdomssidorna i lilla tidningen strax innan förra
numret kom ut. Min tanke
var redan då att göra dessa
sidor till ungdomarnas. Min
inverkan ska begränsas till
att läsa texterna innan de

trycks samt att ha inspirationsmöten med skrivargruppen med jämna mellanrum. I ett par veckor har jag
efterlyst skrivlystna ungdomar och nu hittat en
grupp. Det är den här gruppen som står för texterna
och artiklarna på dessa
sidor.
Vad händer annars, då?
”Det händer ingenting för
ungdomar i Söderköping.
Vi måste hitta på nåt så att
de har någonting att göra”

Det här fick jag på omvägar
höra en vuxen säga om
ungdomsverksamheten i
Söderköping. Jag som jobbar på Focus blir ganska
förvånad när jag hör de här
kommentarerna. Inom loppet av ett par månader har
vi i Söderköping haft fotbollturnering, singer/songwriter afton, gratis bio,
disco för särskolan,, Västra
Husbys fritidsgård har öppnat, vi har haft tjejkvällar,
ungdomscaféet är numera
Magasin Q och har öppet

Lördagen den 10 november
anordnade Focus en fotbollscup för ungdomarna i
Söderköping. Cupen höll
hus i Ramunderhallen mellan klockan 18:00 till 22:00.

Fotbollscup för ungdomar
i Söderköping

Det var sex lag med ungdomar i alla åldrar. Ett av
lagen bestod till stor del av
Focus personal.

Om inte minst två tjejer är med i laget,
får de spela med en spelare mindre än
de övriga lagen

Anna

ungdomar. Visst är det bra
när nya initiativ tas och när
vuxna engagerar sig i ungdomars fritid. Om jag får
önska mig nåt så skulle jag
önska mig fler engagerade
vuxna. Men att det inte
händer någonting i Söderköping är nog en sanning
med modifikation.
Anna Lorentzon

från kl 16 nästan alla dagar
i veckan… Snart har vi även den årliga Luciavakan
som förra året lockade 250

Den här texten är skriven av Anna Eriksson
och Johanna Tegner. Det de skriver är inte
självupplevt men ändå en inblick i hur vardagen för en tjej på högstadiet eller gymnasiet kan vara.

Det vinnande laget ”Berlinmuren”, som var med på
förra cupen, var med även
denna gång och tog sig till
final. Matchen mellan
”Berlinmuren” och ”Maine
Machine” var olidligt
spännande och det blev
mycket jämt. Tillsist tog
”Berlin muren” hem segern
genom straffar.
Detta är ett bra sätt att få
ungdomar, som är intresserade av denna sport, att ha
kul tillsammans med andra
ungdomar som är intresserade av samma sak.
Cupen är väldigt populär
bland ungdomar som är

aktiva inom fotboll. Lagen
väljer de ut på egen hand,
vilket är bra för att de då

kan känna sig bekväma
med sina medspelare och
ingen behöver bli bortglömd på plan.
Det är kul att ungdomar i
alla åldrar är delaktiga och
att det fungerar då äldre
ungdomar möter yngre
ungdomar. Det märks på så
sätt att alla kör på ett schysst
sätt och håller sig på en bra
nivå.
En viktig sak att tillägga är
att tjejerna har en betydande

Öppet vardagar 7-19, lördag 8-17 , söndag 8-19

roll. Om inte minst två tjejer
är med i laget, får de spela
med en spelare mindre än
de övriga lagen. På så sätt
undviker man att lagen blir
uppdelade mellan killar och
tjejer och det blir inte bara
en ”killgrej”.
Johanna Tegner & Amanda
Öhrn

Något nytt till advent …?
Garvarboden Söderköping
Storgatan 2 0121-10040
www.garvarboden.se
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”Vad ska man göra
när hon inte längre lyssnar?”

När allt annat kommer i
första hand och jag i andra
hand. Jag existerar inte
längre i hennes värld. Åtminstone inte som jag gjorde förut.
I skolan vänder hon ryggen
åt mig, och lämnar mig
själv. Hon säger att hon förstår, men jag vet att hon inte
gör det. Varje dag ringer
hon mig, och jag ringer
ibland henne, men det blir
allt mer sällan. Hon förstår
ändå inte. Varför ska jag bry
mig när inte hon gör det?
Hon är inte värd all min
uppmärksamhet och energi.
Jag mår inte bättre av att
höra hennes röst. Som för

varje dag låter allt mer och
mer tillgjord.
Det har byggts upp en genomskinlig mur mellan oss.
Den syns inte, men den
finns ändå där. Ibland känner jag att jag vill ge upp,
säga till henne att jag inte
klarar av att ha den där muren mellan oss längre. Jag
har försökt att riva den, men
har inte lyckats. Hon vill
inte ens försöka, det vet jag
nu. Hon trycker ner mig och
behandlar mig som luft.
Hennes pojkväns illa blickar och taskiga kommentarer känns som knytnävslag i magen. Hur mycket jag
än försöker så vill hon på
något sätt inte ändra på sig.

Ung

i Söderköping

Det var härliga sånger
och han sjunger från hjärtat
- Lars Winnerbäck
när han är som bäst!

Hon vill inte få det att bli
bättre mellan oss.
Jag vill ge upp. Men jag är
starkare än så. Jag är starkare än hon. Hon är inte
stark nog att våga säga ifrån
till hennes pojkvän och stå
för vad hon tycker. Det kallas äkta kärlek säger hon.
Men vart går gränsen egentligen? Är det kärlek att inte
få ha några andra vänner?
En gång var hon och jag
bästa vänner. Vi delade allt
och lite till. Vi kunde slåss
för vår vänskap. Vi skratArrangörerna
tade åt allt
och det är demEmma och Hanna
stunderna jag minns allra
mest. Nu skrattar hon med
ett skratt jag inte längre
känner igen. Det är då det
gör som ondast. En iskall
blick, en dum kommentar
eller att bli ensam kvar är
allt som behövs
Det sker oftare än vad man
tror. Inte mobbning, det är
ett för starkt ord för detta.
Men jag tror att fler i min
omgivning utsätts för just
det här. Att ständigt få höra
elaka kommentarer som
kanske inte märks utanpå,
men känns inuti. Eller den
där iskalla blicken som
finns där. När någon ständigt trycker ner en, utan att
tro att man tar illa upp, tittar
snett eller säger en löjlig
kommentar. Det tär på en.
Det tär på en.
Anna Eriksson & Johanna
Tegner

Äntligen! Den 10 november och det är dags för LWkonserten.
Det var en lång och kall
väntan i kön, timmarna
tycktes aldrig ta slut. Men
tiden framför scen var underbar! Förbandet ”Abalone dots” körde igång och
värmde upp publiken med
härlig musik i väntan på
Lars. När han kom igång
spelade han en underbar
konsert. Han började med
låten ”Farväl Jupiter”, från
det nya albumet, som fick
igång publiken på en gång.
Blandat med både gamla
och nya låtar gjorde han,

tillsammans med bandet, en
oförglömlig konsert som
satte sig långt in i hjärtat.

Även de nya låtarna från
albumet ”Duagava” kunde
man gunga med i, trots att
jag inte lyssnat in mig på
dem lika mycket som jag
har lyssnat på gamla favoriter som ”Kom ihåg mig
då”, ”Elegi” och ”Du gamla
fria nord”. Med tårar i ögonen och med harklande röst
sjöng jag och gungade med
i takten till ”Hugger i sten”.
Det finns dock tre låtar som
jag saknade. ”Stackars”,

”Solen i ögonen” och
”Faller”. Han kunde också
spela lite mer låtar från albumet ”Söndermarken”, det
skulle inte sitta fel.

”Kom änglar” blev slutnumret.
Hans planer på att inte spela
den låten var borta efter att
bakom scenen fått det klart
för sig att man vid sådana
här tillfällen, då man har en
underbar publik, då man
känner sig tuff och älskad
ska man aldrig svika en
gammal vän. Låten har Lars
spelat på fritidsgårdar runt

om i landet som ung och
den har varit med på varenda turné i Sverige. Räven
gestaltade det för honom:
”Det är kvällar som den, du
behöver en vän som mig”.
Låten satt fint och det blev
ett perfekt extranummer.

upplevelsen var värd varje
krona. I mina öron har Lars
Winnerbäck aldrig varit så
bra som han var den 10
november 2007. Lars, du
tog oss med storm ikväll!

Anna & Mirre
Med hes röst och värkande
fötter lämnade jag Himmelstalundshallen. Biljetten var
dyr men jag kan inte klaga,

God Jul & Gott Nytt År!

Traditionell

Jultallrik
Etabl 1876

Café
Tant Brun

85kr !!!

Egen tillverkning av
Marzipan & Chokladpraliner
Mjölkfria Lussekatter
Julbröd
Pepparkakor

Rådhustorget 0121-14822 Öppet ti-fr 9-17, lö 10-16, sö 11-16
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Sjöslaget
27 juli 1714
slutade med ”skål”
Ur den danske amiralen Peter Wessel
Tordenskjölds dagbok är denna historia hämtad

Förmiddagsvakten startade
med reparation av skador
på vant och stag. Men den
fientliga fregatten (svensk)
kom lika stark tillbaka som
dagen före och snart fräste
kanonkulorna återigen genom luften. Fram på dagen
hade Tordenskjöld fått ytterligare förluster. Tillsammans nu 7 döda och 21 sårade. Men hans egna kulor
hade ödelagt mycket av riggen och reducerat farten
hos den märkliga motståndaren, som då de möttes
hade fört engelsk och
holländsk flagg men som
plötsligt hade hissat svenskt
flagg och gått till anfall med
väldig kraft. Frampå eftermiddagen närmade den sig
igen med fulla segel och
Tordenskjöld såg ingen annan råd än att sätta en jolle
i vattnet. Han hade bara
några få kulor kvar till varje

kanon och fruktade att det
skulle gå illa i ny strid.
Ett sändebud roddes över
till fienden och kom tillbaka
med mycket att berätta.
Den främmande fregatten
var utrustad med 28 kanoner mot deras 18 och hade
160 man ombord, de flesta
engelsmän, men också en
del norska och svenska.
Tordenskjöld hade överbringat budskapet att han
måste låta svenskarna passera eftersom han i stort sett
hade slut på kulor och krut.
Sedan seglade Tordenskjöld upp på sidan av den
kraftfulla motståndaren och
ropade till den svenske kaptenen att han skulle hälsa till
goda vänner i Göteborg.
Tordenskjöld bad sedan
svenskarna om lite kulor
och krut. Beklagar sa sven-

ske kaptenen, vi har inte
mer än vi själva behöver.
-Ni har stridit så bra, att
mitt skepp inte längre kan
strida, sa Tordenskjöld, låt
mig få utbringa en skål till
er ära! Sedan frågade han
den svenske kaptenen om
han ville infinna sig i samma farvatten när han själv
hade fyllt på lagren av kulor
och krut. Därefter skålade
de två kaptenerna medan
manskapet utbringade hurrarop till varandra.
Fritt översatt av lilla tidningens redaktör från material överlämnat av den
norske marina målaren
Harry Glosli.
PS Ansvariga för konstfrågor i Söderköpings kommun, visade inget intresse
för målningen ”Fregatten
Stenbocken”, som lilla tidningen redogjorde för i senaste numret. Målningen
har nu köpts av Fredrikstads muséum. DS

Nästa nummer av lilla tidningen
utkommer preliminärt
den 20 mars 2008

Sverige var i krig med Danmark och Norge,
som då tillhörde Danmark.

Vidar Jansson

Ett litet felslag...
okänd författare

Ett medelålders par från
norra USA längtade en kall
vinter till värmen och bestämde sig för att åka ner till
Florida och bo på hotellet
där de tillbringade bröllopsnatten tjugo år tidigare.
Mannen hade längre ledighet och åkte ner en dag i förväg.
När han checkade in upptäckte han att hotellrunnet
hade en dator och han beslutade sig för att skicka ett
mail till hustrun.
Han missade en bokstav i
namnet. Mejlet hamnade
hos en prästänka i Houston,
som just kommit hem från
makens begravning och
skulle kolla om det hade
kommit någon e-post med

kondoleanser från släkt och
vänner.
Sonen fann änkan avsvimmad vid datorn och läste på
skärmen.
” Till min älskade hustru.
Jag har kommit fram. Jag
vet att du är förvånad att
höra från mig. De har
datorer här numera och
man tillåts skicka mail till
sina nära och kära.
Jag har just checkat in.
Allt är förberett för din
ankomst i morgon. Jag ser
fram emot att få träffa dig.
Hoppas att din resa blir
lika problemfri som min.
PS. Det är verkligen hett
här nere. DS”

Jul i designbutiken

Tack! Alla underbara kunder som har
hittat min butik som nu har varit
öppen sedan den 2 Juli
Öppet vardagar 10-18, lördagar 10-14

NU 42 900

Öppettider i December:
Vardagar 10-18 och lördag-söndag 10-15
Julafton – Annandag Jul stängt,
Nyårsafton - Nyårsdagen stängt

+ moms

www.annadoll.com
Hagatorget 0121-15034
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Skönbergagatan 3 Söderköping 0121-148 14
(Givetvis får din fyrbenta vän följa med in i butiken)
Välkommen in till min butik! Anette

En ”givande” resa till Lettland
av Madelene Pettersson

lyckat. Vårt besök på äldreboende som även var ett
hem för psyksjuka blev
obehagligt, det var en otäck
känsla att gå in och se hur
de bodde. Vi märkte att man
inte ger så mycket pengar
till utvecklingsstörda och
de äldre i Lettland. I Sverige har vi rollatorer till de
äldre, men i Lettland så
kommer de fram med hjälp
av en ledstång.

Madelene närmast till höger och Jenny bakom till höger
Vi är två tjejer som heter
Madeleine & Jenny, och går
på omvårdnadsprogrammet
sista året. Vårt projektarbete var att besöka Lielplatone
i Lettland. Det är en internatskola för barn och ungdomar som kommer ifrån
svåra familjeförhållanden.
Vi samlade in ca 60 banankartonger med kläder, skor
och annat som barnen behöver. Det skickades med
en transport som gick från
Norrköping den 22/9-07.
Vi samlade in lite pengar
genom att sälja underkläder
från ett företag som heter
New Body. Vi fick även
sponsring av BK måleri &
montage. För de pengarna

köpte vi spel och material
till skolan.
Vi har en kontaktperson
inom KFUM som heter
Gittan Tinglöf. Hon hjälpte
oss med kontakter till våra
studiebesök som vi gjorde
under veckan. Bland annat
på ett sjukhus, vårdcentral,
ett hem för psykiskt sjuka
och fadderfamiljer.
Vi köpte matkassar till fadderfamiljerna som vi besökte och varje matkasse kostade ca.100 kr. Om vi inte
köpte med oss matkassar så
var risken stor att vi inte
fick besöka dem.
Discot som vi hade planerat
inför resan, blev mycket

En dag åkte vi till Riga med
årskurs 5. På hemresan lärde vi känna dem bättre
genom att sjunga, räkna och
busa i bussen. Dom tog för
sig i att lära känna oss och
dom gjorde allt för att få vår
uppmärksamhet. Övrig tid
så var vi mycket med de
små barnen och även dom
äldre på skolgården.

Vi är lyckligt lotta

de vid en jämföre

lse

KFUM anordnar insamlingar av olika saker som
behövs till skolan och barnen. Kläderna vi samlade in
fick vi skicka över med deras transport. KFUM har även en loppmarknad och
pengarna som de får in, går
till simundervisningen i
Lieplatone.
Det var en väldigt intressant
och lärorik vecka i Lettland.
Nu när vi har kommit hem
från Lettland förstår vi hur
lyckligt lottade vi är. Nu inför jultider så känner vi att
en del av glädjen är borta.
Varför ska jag ha den nya
mobilen när barn i vårt

Dubbelt så många
grannland som ligger 30 mil
från Sverige inte får mat
varje dag. Vi kommer inte
att kunna glömma våra minnen utan de kommer att finnas kvar i våra hjärtan under resten av våra liv.

kartonger gick i sänd

ningen

Nu vill vi passa på att tacka
alla som gjorde vår resa
möjlig, Tack för allt ni har
skänkt.

Omvårdnadsprogrammet
Nyströmska skolan
Söderköping

Med vänlig hälsning
Madeleine & Jenny

Familjejulbord 295:Serveras alla adventssöndagar kl 13-17 (pyssel och film för barnen)

Övriga dagar serveras:

Julbord mot beställning för större grupp eller flera mindre 345:Jultallrik med sillasiette 180:- (ej vid uppdukat julbord)
Vi bjuder på glögg! Ring och
boka! Hjärtligt välkomna!
OBS! OBS! OBS!
NYÅRS-SUPE´
biljetter säljs i
restaurangen

MARIEHOFS MASKIN
0121-12095
15

1+1=1

Christian Cedergreen

Sammanslagna, ”helt omöjliga”
lokaler blev en fullträff
Anna Doll har lyckats igen
Tord Kempe stipendiet tilldelades i år företagaren
och formgivaren Anna Doll med motiveringen:
”Anna är en mångsidig formgivare och konstnär
som utifrån en sammanhållen design skapar i
många olika material och tekniker. I hennes
senaste kollektion finns produkter av trä, metall,
glas och textil. Hon är också en driftig entreprenör
som marknadsför och säljer sina varor både via
Internet och i egen butik. Anna erhåller stipendiet
för att utveckla nya idéer inom produktdesign.”
Vi har en skicklig, idérik designer i Anna

Arkitekt
här behövs inga markiser.
Men en klimatanläggning
ska installeras.
Anna är mycket nöjd med
Christians insats. -Bättre
kan det inte bli, säjer hon,
när hon skyndar sig förbi
för att hjälpa till med ombyggnadsarbetena.
Det är bråda tider för alla
inblandade. Men resultatet
lockar. –Vi är snart där,
säjer Anna.

Det är nog inte många som
inte lagt märke till arbetslaget som i ett par månader
varit sysselsatta med att slå
ihop och bygga om gamla
Ramundas och Anna Dolls
lokaler.
På ett tidigt stadium kom
Arkitekten Christian Cedergreen in i bilden. Anna
delgav sina önskemål och
Christian kom snabbt med
ett utkast som finslipades
och presenterades för fastighetsägaren. Denne gick
med på ombyggnaden och
ska stå för kostnaderna.
Nåja, Anna får givetvis betala via hyran framöver.
Men teamet kom snabbt till
skott. Och arbetena är i skrivande stund i stort klara.
För Christian var logistik
det viktigaste att åstadkomma. Nämligen att få de båda
lokalerna till en enda och att
de olika utrymmena var i
ständig kontakt med varandra. Väggar och extra dör-

Julerbjudanden!!
Titta in och se ut
din julklapp!

Christian Cedergreen med
familj är relativt nyinflyttade i Söderköping. De bor
på Ågatan. Christians hustru har tillträtt som VD för
Kontrollelektronik. Kul
jobb för en framåt och
skicklig 35-åring.
Christian med familj kommer från Danmark. Där
drev han ett arkitektkontor.
Men kontakterna med Danmark har efterhand naturligt nog avtagit. -Det är
svårt att jobba i Danmark
härifrån, säjer han.
Han har nu ett svenskt aktiebolag för sin verksamhet
och fler och fler jobb kommer in.
lilla tidningen önskar Anna
Doll och Christian Cedergreen lycka till i sina arbeten framöver.
Vidar Jansson

rar är borttagna. Ny trappa
till lager i källarvåning som
snabbt kan nås från butiken.
Det finns nu utrymmen i
lokalen som man kan uppfatta som små butiker i butiken. En lugn, varm grå nyans på väggar. Trägolv och
en bred snedställd, inbjudande trappa till övre delen
av butiken.
Till nyheterna hör också
helt nya stora fönster i isolerglas. De är specialpreparerade för att inte ge
spegelbilder av yttermiljö.
De är preparerade för att
reflektera UV-strålning. Så

Välkommen till en
annorlunda affär
Skor
Väskor
Konfektion
Accessoarer

SÖDERKÖPINGS
RADIO TV
Margaretegatan 2 0121-13200
16

Storgatan 1 61430 Söderköping
0121-10155

Korp Engstrand
ger ”fördel Söderköping”
Inte bara ”Söderköpings Gästabud”
- nu vill Korp också föra gamla
hantverkstraditioner vidare
Korp Engstrand

Mönster för de flesta plagg
Mantel: Växtfärgad, handspunnen och handvävd
Sälskinnsstövlar: Vändsydda
Bältesväska: Läder med punsat mönster

Det är ganska prick två år
sedan Korp Engstrand
köpte fastigheten Bielken
och flyttade sin verksamhet
från Uppland till Söderköping. Sedan dess har vi
ofta fått ta del av hennes
trevliga initiativ. Söderköpings Gästabud är ett exempel.
Verksamheten bedrivs från
butik men också och främst
via postorder. Varor är sådant som knyter an till vikinga- och medeltid. Färdiga varor eller material för
köparen att färdigställa.

Fåfänga och Ramunda hör
ihop. Samma lokal. Men
med helt olika inriktning.
Butikerna kompletterar varandra. Ramunda är kläder.
Fåfänga har det som är
kring kläder. Fåfänga öppnade för närmare tre år sedan på Skönbergagatan 3. I
två och ett halvt år drev
Marie-Louise Fyhr butiken
där. Sedan klev hon in i
gamla butiken Ramunda.
Det blev startpunkten för ett
givande samarbete med
Annika Starkås. I juli öppnade Marie-Louise och
Annika var sin butik i Östgötabankens gamla lokaler.
Innan dess hade MariLouise, på bara några må-

-Det är en bra trend nu, säjer Korp.
-Söderköping är helt rätt
plats och lokalerna fantastiska. Kommunen, kyrkan
och företagare har hjälpt till
för att bygga nya traditioner. Det är en underbar
stämning här. Gästabudet
har vuxit och utvecklats i år.
Trenden är mycket positiv.
-Visst är det roligt att sälja
färdiga vikinga- eller medeltida saker, men det mest
intressanta vore givetvis om
intresserade själva skaffade

sig kunskap i historiskt
hantverk och sedan själva
deltog i arbetet med att föra
gamla hantverkstraditioner
vidare.
-Under de här åren i Söderköping har jag fått många
förfrågningar om att anordna kurser i olika hantverk. Det har ännu inte blivit så många. Men nu vill
jag ta mig an den utmaningen. Alla som är intresserade av kurser eller workshops är välkomna att anmäla sitt intresse. Får vi
ihop tillräckligt antal delta-

gare kan vi starta. Som
exempel på ämnen kan vi
nämna: sömnad, smide, nålbindning, nåltovning, tovning, brickbandsvävning,
pilbågebygge, skosömnad,
läderhantverk - för att nu
nämna några. Det går också
bra att komma med egna
förslag. Det gäller alltså i
första hand en intresseanmälan.
-Kul om vi kunde komma
igång, säjer Korp
Vidar Jansson

Fåfänga
- tufft namn på
en mysig butik

nader förvandlat sin del av
lokalen från bank till en modern mysig butik. 100 kvadratmeter öppen lokal. Trivsam. Här finns det mesta i
accessoarer. För både kvinnor och män. Men till 90 %
för kvinnor t ex make-up,
hudvård, parfym, väskor,
smycken, bad- och underkläder.

Marie-Louise Fyhr har alltid sysslat med kundkontakter. Hon älskar sådana
jobb. Relationsskapande.
Hon har varit på bank. Varit
butikschef inom detaljhandel. Marknadschef på
Allren med arbete mot industrier och större fastighetsägare.
Att vara helt fristående från
kedjor i branschen har varit
en självklarhet för MarieLouise. Däremot viktigt
med mycket bra leverantörskontakter – speciellt när
man är ”liten”. Råd och
hjälp till kunder är en självklarhet. Marie-Louise håller också uppskattade kurser och sammankomster i
till exempel make-up, med
upp till ett 10-tal deltagare.
Vidar Jansson
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Emma var en svensk flicka
som just hade tagit
studenten och använde
första året efter examen till
att bättra på sin engelska
som aupair i USA. Hon var
mycket nöjd med den plats
hon fått i en ung familj i
New York med två barn, en
flicka på drygt fyra och en
pojke på sex år. Familjen
bodde i en stor villa med en
vacker och välskött trädgård utanför den stora
staden. Själv hade Emma ett
stort fint rum där ingenting
saknades, TV, dator, telefon
och mycket annat. Båda
föräldrarna arbetade och
familjen var välbeställd.
Det saknades ingenting,
hemmet var vackert och väl
möblerat, det fanns swimmingpool, tre bilar och det
kom ofta vänner och
bekanta på besök. Alla var
intresserade av Emma som
kom långt ifrån.
Emma hade ansvaret för
barnen nästan hela dagen,
utom den dag då hon var
ledig. Hon skulle svara för
att de fick frukost, kom till
lekskola, fick sin dagliga
promenad och sagostund.
Emma fick snart klart för
sig att man var riktigt nöjd
med sin aupair och tyckte
om henne. Snart blev hon
nästan en i familjen. Hon
trivdes mycket bra som hon
också skrev till sina föräldrar och vänner hemma i
Sverige och också tog upp
kontakt med några andra
aupairflickor i närheten. På
sina lediga dagar var Emma
ofta tillsammans med dem.
De hade varit i USA längre

än Emma och kunde ge
många tips.
Det lackade mot jul. Förberedelserna var många och
man började redan i november med att sätta upp
prydnader och planera för
julen enligt familjens egna
traditioner. Barnen talade
allt mer om vilka julklappar
de önskade och vad de ville
ge och Emma skulle hjälpa
dem båda att köpa in och att
tillverka det man kunde
själv. Själv hade Emma
börjat förstå av vad barnen
lite hemlighetsfullt viskade
att hon också skulle få
gåvor. ”Men vad ska jag
kunna hitta på till familjen,
de som har nästan allt.
Barnen förstås, där är det
enklare, men de vuxna?”
Emma funderade och funderade men hon kom inte
till någon bra lösning. Hon
pratade också med sina
väninnor men de gav heller
inga bra tips. Hon våndades
över sitt julklappsproblem
ju närmare julen kom. Så en
kväll när hon gått och lagt
sig, släckt ljuset och låg och
funderade då kom hon på
något bra.
Dagen därpå, som var hennes lediga veckodag, for
hon in till centrum och det
stora varuhuset Macy´s.
Hon hade varit inne i staden
flera gånger både med
värdfamiljen och själv. Inte
hittade hon bra, men det
viktigaste visste hon var det
låg. På Macy´s tog hon
rulltrapporna upp till
barnklädesavdelningen och
såg sig runt. Hon fun-

fick Emma en hel hög.Nu
började hon känna på sig att
alla väntade på vad hon,
aupairflickan från Sverige,
kunde hittat på. Hon hade
ett så hemlighetsfullt uttryck i ansiktet att de förstod att något skulle hon
komma med även om de
sagt att hon inte behövde.

En liten
julberättelse
av Åke Sundstedt

derade, valde och valde
noga, så att hennes pengar
skulle räcka till så mycket
som möjligt. Hon fick sakerna inslagna i färggranna
julpaket och allt lagt i två
stora påsar.
Så gick hon ner på trottoaren och letade efter ett av
frälsningsarméns insamlingsstånd. ”Håll grytan
kokande. Skänk en slant till
de som verkligen behöver.”
Det var precis som hemma
i Sverige och en vänlig
frälsningssoldat. Hon gick
fram till honom och frågade: ”Känner ni möjligen
någon familj som har det
svårt och saknar mycket?”
– Ja lilla fröken, tyvärr
känner jag alldeles för
många för att kunna hjälpa
mer än några få. Mitt pass
här slutar snart. Vänta här
en stund så kan jag visa
vägen till en familj jag
känner. – Han hade sett
Emmas alla paket i de två
stora påsarna, så han
förstod hennes ärende.

Efter en halvtimme var
soldatens pass över och han
vinkade till Emma. De tog
en gul taxi och han gav en
adress. Under vägen berättade Emma om sitt julklappsbryderi och vad hon
ville göra. Efter en stund
stannade taxin framför ett
illa underhållet höghus. På
trottoaren lekte några barn,
cyklar och bilar for om
varandra. –Gå in genom
den dörren och gå upp två
trappor och ring på. Där
finns den familj jag tänkte
på för ert besök. Jag måste
vidare men taxin väntar så
skjutsar han fröken hem.
Emma tog sina paket och
gick in. Efter flera signaler
öppnades dörren och en
mamma med en liten baby
på armen öppnade. Hon
fick komma in. Bakom
mamman trängdes fyra
nyfikna äldre barn. –God
Jul! Jag tänkte komma med
några julgåvor som jag
hoppas kan passa. Hon
lämnade fram alla paketen
och blev så innerligt glad
när hon såg de tindrande

ögonen när barnen med
ivriga fingrar öppnade vad
de fått med mammans hjälp.
Där fanns babykläder,
tröjor, byxor, strumpor och
mycket annat. Och längst
ner en stor påse godis. Oh,
tack, tack så mycket fint.
Precis vad vi behöver.
Vilken fin jul också för oss
sa mamman, som hade tårat
i ögonen när Emma än en
gång önskade God Jul och
försvann.
Så gick hon ner till taxin
och talade om vart hon ville
bli körd. _Jag hörde vad
fröken och frälsningssoldaten talade om när vi
åkte hit. En så snäll och givmild människa som fröken,
kör jag gratis. Tänk om flera
ville göra vad fröken gjort,
sa chauffören. Men Emma
lyckades hinna säga: -Det
är för andras skull, det ät
inte jag som…. Bilen for
snabbt iväg och de vinkade
till varandra.

-Ni kan inte tro vad jag
funderat och funderat för att
hitta på något åt er alla, som
jag tycker om så mycket.
Här finns ju allt! Jag har
letat upp en fattig familj
med frälsningsarméns hjälp
och blev visad till en familj
vid en bakkgata. Där var så
fattigt och de saknade så
mycket. På Macy´s hade jag
köpt så mycket barnkläder
jag hade råd med och det
gav jag för er räkning som
julgåva till dem. Det blir
min julklapp till er! Ni
skulle ha sett hur lyckliga
de blev och hur barnens
ögon tindrade av glädje.
När Emma berättat blev det
alldeles tyst en lång, lång
stund. Alla förstod att de
varit med om något stort
och märkligt. De kramade
om varandra och tackade
för den finaste jul man
kunde drömt. ”Saligare att
ge, än att få.” tänkte de
allihop.
Åke Sundstedt

Så kom julen och stunden
när julgåvorna skulle
utväxlas. Så Många! Själv

Skadeanmälan
okänd författare
Jag skriver därför att ni ber
om ytterligare upplysningar
rörande mitt olyckfall. Jag
hade på anmälan under
rubriken ”hur hände olyckan” anfört dålig planering
som orsak till mitt olycksfall. Eftersom ni önskade
skall jag förklara mer ingående. Hoppas detaljerna
skall vara tillräckliga.

Optiker Andersson
Skönbergagatan 7

0121-13120

www.optikerandersson.se
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Jag är murare och olycksdagen arbetade jag på ett
platt tak på en ny sexvåningsbyggnad. När jag hade
avslutat mitt arbete, hade
jag cirka 60 tegelstenar över
(ca 110 kg). Istället för att
bära ner dem i handen, beslöt jag att fira ned dem i
en träbalja, genom att använda en talja som lyckligtvis var monterad på
byggnadens utsida uppe på
taket.

Efter att ha fastgjort repet
ordentligt nere vid marken
gick jag upp på taket,
svängde träbaljan ut och
lastade stenarna. Sen gick
jag ner igen och lossade
repet, samtidigt som jag
höll fast ordentligt för att
säkra en långsam och försiktig nedfirning av de 110
kg tunga tegelstenarna. Observera att jag i skadeanmälan anförde att jag väger
71 kg. På grund av min
överraskning över att bli
bortriven från marken så
plötsligt, förlorade jag sinnesnärvaron och glömde att
släppa repet. Det är väl onödigt att säga att jag hastigt
fräste upp längs hussidan.
Omkring tredje våningen
mötte jag träbaljan som var
på väg ner. Det förklarar
skallfrakturen och det brut-

na nyckelbenet. Detta minskade endast framfarten en
aning, så jag fortsatte min
hastiga uppstigning och
stannade inte förrän fingrarna på min högra hand
satt djupt inne i taljan.
Lyckligtvis – i detta ögonblick hade jag återfått min
sinnesnärvaro och lyckades
hålla ett stadigt tag i repet
trots smärtorna. Nästan
samtidigt nådde träbaljan
med tegelstenarna marken….. och botten gick ur
baljan. Befriad från vikten
av tegelstenarna vägde baljan nu ca 20 kg. Jag refererar till min vikt, anförd i
skadeanmälan. Som ni säkert kan förstå började jag
en hastig nedtur längs
byggnadens sida.
Vid tredje våningen mötte
jag träbaljan på väg uppåt.

Detta ligger till grund för
två brutna anklar, skrapsår
på benen och den nedre delen av kroppen.
Mötet med träbaljan minskade hastigheten tillräckligt för att minska skadorna
när jag föll i tegelstenshögen. Som tur var bröt jag
endast tre ryggkotor.
Jag är dock ledsen att jag
måste berätta att när jag låg
där på tegelstenarna i smärtor och oförmögen att resa
mig, betraktande den tomma träbaljan sex våningar
ovanför mig….förlorade
jag åter sinnesnärvaron och
släppte repet……!!!!!

Du släckte väl?
Barn och ljus!
Lämna aldrig ett
brinnande ljus!
Utdedd till Finlands vackraste kommun

Osmaklig utformning
-Handikappombudsmannen
- Ombudsmannen mot
etnisk diskriminering
- Ombudsmannen mot
diskriminering på
grund av sexuell läggning
-Jämställdhetsombudsmannen

....alla fyra ställer sig bakom utformningen av
”Respekt”, som man tänkt
sig ska delas ut till barn och
ungdomar i skolan.

Vad är det för fel på att göra
informationsbroschyrer
snygga och tilltalande?

Den frågan är väl på sin
plats när man fått se den
osmakliga trycksaken
”Respekt”.
Varför tror framställarna att
en trycksak vänd till barn
och ungdomar måste vara
ful och anskrämlig för att gå
hem? Skriften är full av illa
dolda insinuationer och
undertoner. Teckningar föreställande barn, ungdomar
och även lärare och personal är förvrängda och djuriska. Varför? Ska inte vi
vuxna vara förebilder istället? Vad är det för fel på att
visa ett moraliskt och trevligt handlande istället för att
visa på hur det inte ska
vara?
Det känns som om vi tappat
något på vägen... Vad är det
för fel påvackert och mänskligt? Om det är barns misstänksamhet man vill underblåsa så har man lyckats
väl. Om det är goda exempel man vill visa har man
totalt misslyckats.
Så här gör man inte en
trycksak vänd till barn och
ungdomar. Det hjälper hel-

ler inte att man kallar den
för serietidning. Har ni hört
– en serietidning mot diskriminering?
Kanske dags att utse ombudsman mot dåligt utformade och diskriminerande
trycksaker.
Vidar Jansson

Julens mjuka klappar hittar du på

BABY

BARN UNGDOM

Nybrogatan 9 Söderköping

0121-10008

Anjas Hemhjälp
50% skatterabatt
på hushållsnära tjänster
såsom hemstäd, fönsterputs, inköp mm. Utför även
kontors- och flyttstäd.
Mobil 073-672 53 65
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Daniel Palmgren - nyinflyttad i Söderköping

”Det är just såna sköna tankar,
som kommer till mig när jag sitter här
på ”jättens hjässa” och tittar ut på världen”
av Daniel Palmgren

Jag tar min morgonrunda.
Springer utmed kanalen
och njuter av närheten till
vattnet.
I början av rundan tar det
alltid emot och den naturliga kroppsliga lättjan försöker förmå mig att sluta
springa. Men efterhand har
jag lärt mig att om jag
fortsätter springa och jag
har jag ha rundat tegelbruket så kommer alltid en
stund när jag plötsligt upptäcker att jag faktiskt njuter
av själva löpandet. Det är då
jag erfar en glädje som kan
beskrivas på detta sätt: Inte
att vinna över andra, men
att vinna över mig själv. Att
vinna över en sida som jag
vet hindrar mig att leva i
hälsa och välbefinnande.
Att sluta springa just då när
jag känner att ”tänk om jag
ändå hade haft tid att

springa ännu mer”, det ger
mig en naturlig koppling till
morgondagens springrunda
och gör att jag ser fram
emot denna med glädje och
njutning.
Så har vi alla dessa små
upplevelser som förgyller
en sommarmorgon. Rödstjärtens förvisso entoniga
men ack så vibrerande strof
som ljuder i den lilla småstaden. Att få se andmamman pila iväg över det soldisblänkande kanalvattnet
med sina fyra små dunbollar till ungar. Att höra näktergalens oefterhärmliga
skönsång från buskarna
strax innan tegelbrukets
sluss. Att höra den relativt
sällsynta rosenfinkens fina
visslande liksom sävsångarens sträva men energiska
musik från vassrören (eller
var det möjligen en rör-

sångare?). Just sådana små
upplevelser som fyller mig
med tacksamhet över att jag
får bo just här och dagligen
uppleva denna skönhet.
Jag springer stigen uppför
berget. Jag har alltid haft en
passion för utsiktsplatser
och att se det lilla samhället
där uppifrån ramunderjättens hjässa ger mig stor tillfredställelse. Jag kan se gardinen fladdra i mitt sovrumsfönster, som står öppet, liksom jag kan känna
igen de små husen, vägarna
och promenadstråken där
jag brukar röra mig. Det är
enkelt och lättöverskådligt
som en stor levande karta
med små minibilar och små
minimänniskor som rör sig
där nere. Jag ser någon gå
ut på sin gräsmatta och skaka sina mattor, liksom jag
ser två hundar som försöker

bekanta sig med varandra,
dock hindrade av strama
koppel från sina respektive
ägare.
Om en liten stund kommer
jag vara tillbaka i det mikroskopiska lilla sovrummet
med det mikroskopiska
fönstret. Jag är där nere på
jordytan bland dom andra
myrorna och är hänvisad till
att inte riktigt kunna se vad
som finns en liten bit bort.
Ja, jag är hänvisad till att
bara kunna se min egen
gård, men inte grannens på
samma gång. Men just nu
sitter jag här uppe och bara
ser livet ur örnens majestätiska synvinkel. Det ger mig
ett inre lugn och en tillfredställelse. Det är just så
jag vill kunna titta på mitt
liv då och då.

Var på ett föredrag för föräldrar häromdagen. Föredragshållaren, som är terapeut, talade just om detta
hur värdefullt det är att kunna titta på sitt liv ur ”helikopterperspektiv”. Hon talade också om oss alla som
boende ”på var sin egen
planet”. Tänk vad mycket
lättare livet skulle vara om
man oftare kunde påminna
sig detta! Att ”du är du” och
”jag är jag”. Det är ju detta
man glömmer när man
dömer andra eller försöker
övertala sin medmänniska
om det ena eller andra. Vare
sig denna person är ens
barn, partner eller bara en
medmänniska. Var och en
gör vi det som ser logiskt
ut utifrån vår egen utsiktspunkt. Utifrån de erfarenheter och förmågor som vi
hittills har införskaffat. Det
är ju just därför som det blir

så svårt för mig att få dig
att förstå att jag har rätt och
du har fel. Kanske är faktiskt verkligheten tillräckigt
stor för att jag ska kunna ha
rätt utifrån mitt perspektiv
och du ska kunna ha rätt
utifrån ditt perspektiv? En
verklighet, med andra ord,
där det finns gott om plats.
Plats för både din och min
verklighet. Och kanske, om
vi böjer oss för denna större
verklighet, så finns det ändå
möjlighet för oss att mötas
och berika varandra, påverka och låta oss påverkas.
Det är just såna sköna tankar som kommer till mig
när jag sitter här på ”jättens
hjässa” och tittar ut på
världen.
Daniel Palmgren

Köp-/sälj-sajt
skapad av
lilla tidningen
för oss i östra
Östergötland
Var med
du också!

Annonsera gratis

Här kan du med bilder, rubrik och text, annonsera allt:
fordon, TV, båt, husvagn, soffa, vinterkläder, djur, hushållsartiklar,
fritidsprylar, antikt, biljetter, hus, hyvelbänk, metspö, tyrolerhatt
- ja allt du tror någon kan vilja köpa
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