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50 kr per såld annons går till Guldkants viktiga arbete för äldre
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Lördag 28 augusti 2021

Söderköpings-Posten
Upplaga: 22 000 ex

Till alla hushåll i Söderköping, Valdemarsvik och på Vikbolandet

www.soderkopingsposten.se

De driver urmakeri
och våffleri i S:t Anna
Sid 12-13

Ramunderstaden bygger nytt
Sid 4

Gästabudet är äntligen tillbaka
Sid 6

Allt om kyrkovalet 2021
Sid 22-25

Vill du öppna ditt
hem för ett barn?
Vårt kontor i Norrköping söker
jour- och familjehem i ert område.
Kontakta oss så berättar vi mer.
070-830 44 80/08-648 10 00
info@victoriabehandlingscenter.se

GULDKANT

RESTAURANG BAKFICKAN Söderköping
ny höstmeny samt pizzor
öppettider:

mån-tis 11-14:30, ons-tors 11-21, fredag 11-22
lördag 12-22, söndag 12-20
välkommen att BOKA BORD på 0121-30098
eller bakfickansoderkoping.se
Mer info och hela menyn på bakfickansoderkoping.se - 0121-30098

Stegeborgs Hamnkrog
Ny höstmeny

För öppettider och bordsbokning
se hemsida: stegeborg.se
eller ring 0121-42002
BOKA BORD eller beställ takeaway - VÄLKOMNA!

Mer info och hela menyn på stegeborg.se - 0121-42002
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Ledare

En fantastisk sommar i Söderköping
Så börjar sommaren lida mot sitt slut, men vi kan
säkert se fram mot härliga dagar med sommartemperaturer även i september. Vi kan blicka tillbaka
på en fantastisk sommar med soliga dagar och
behagliga temperaturer i juni och juli, det är först i
augusti som det blivit mer ostadigt.

Intrycket av turistsommaren i Söderköping är att det
har varit rekord. Många hemestrande, dessutom har de
utländska turisterna i stor omfattning kommit tillbaka.
Bilden stärks när vi i ett reportage frågade fem butikseller restaurangägare om de är nöjda med den gångna
sommaren? Svaren blev: ”all time high”, ”rekord” samt
”supernöjda”. Vad skönt att höra efter de prövningar
många företagare genomgått under pandemin.
Vi har också gjort reportage från några av sommarens
utflyktsmål som t.ex. ”Urmakeriet och byggnadsvårdsbutiken” på Lagnö, ”Gårdsbageriet” i Gårdeby samt caféet
i stationshuset i Ringarum, ”Guldkorn och smulor”. Det
är roligt med alla nystartade företag runt om i tidningens
distributionsområde.
Vi har under en längre tid sökt en skribent för ”mat
och dryck” och är nu glada att i detta nummer kunna välkomna erfarna Anne-Marie Bardler Weibe.
Anne-Marie är utbildad kock, sommelier och har bl.a.
varit krögare i både Söderköping och Norrköping. Hon
har också skrivit tre kokböcker. I detta nummer träffar

vi henne dels i ett reportage om ”Munskänkarna”, dels i
en krönika om drycken sherry. Sherry tänker du, den där
söta drycken, men 95 % av all sherry som produceras är
torr och passar till mat.
Vad har hänt med vår hundskribent Sune? Den frågan
brukar vi på redaktionen få så snart Sune inte har skrivit i
något nummer. Vi kan lugna alla läsare, Sune har haft en
bra sommar, även om matte med väninna mest tycks ha
snubblat omkring. Läs mer själv i Sunes egna sommarberättelse, tolkade av matte Lena Grip Börjesson.
Vad rapporterar vi annars om i detta nummer? Jo, det
ofta anonyma Kyrkovalet den 19 september. Här brukar
cirka 10 % av medlemmarna av Söderköping St: Annas
församling gå och rösta. I förra valet var dock röstbenägenhet högre, ca 17 %. Hur blir deltagandet i år? Förutom
de nuvarande nomineringsgrupperna ”Samlingslistan”
och ”POSK” i kyrkofullmäktige, så ställer Sverigedemokraterna och Borgerligt alternativ upp med kandidater.
Vad innebär det för kyrkopolitiken? Vi frågade också de
fyra nomineringsgrupperna vilka de viktigaste frågorna
blir under kommande mandatperiod och fick intressanta
svar.
Gästabud blir det också i år 27-29 augusti, vilket vi ser
fram mot. Hur det kommer att genomföras läser du om
i Monica Stangel Löfvalls reportage.
Mer långsiktig spännande information lämnar projektchef Kjell Ottosson i reportaget om Ramundersta-

dens planerade byggnation kommande år. Efter pågående byggnation Eriksvik så är nästa projekt ”Svalan”.
Nybyggnation inom det befintliga bostadsområdet Husby backe. Något mindre lägenheter som byggs med investeringsstöd från staten och därmed till lägre hyror. Ett
intressant projekt där husen får ett trevligt yttre, ritade av
Söderköpings arkitekterna Janson & Sedihn Arkitekter
AB. Samma företag som har ritat husen på Eriksvik.
Apropå bra arkitektur, har du sett pågående byggnation
av tillbyggnad av församlingens församlingsexpedition?
En mycket vacker exteriör som passar väl in i miljön på
Prästgatan.
Det var något om vad som presenteras i detta nummer. När du läst detta behöver du bara vänta till slutet
av september då nästa nummer av Söderköpings-Posten
dimper ner i din brevlåda.

Åke
Serander

Ägare och
redaktör

Vinnare i vår apptävling

Rätt svar var att majupplagan av papperstidningen var
54 000 ex. Det visste Christian Ringman som vinner en
övernattning på Söderköpings Brunn. Grattis Christian!
Har du inte laddat ner Söderköpings-Postens app
med gratis dagliga lokala nyheter? Den finns att hämta på de platser du brukar ladda ner appar från, sök på
Söderköpings-Posten.

Utgivningsplan 2021
Lördag 25 september

Tema: Jord och Skog/Jakt

Månadens annonsör

Lördag 23 oktober
Tema: Bil och Däck/Julbord

Lördag 27 november
Tema: Jul/Vinter

Välkommen att boka annons i höst
på telefon 0121-421 35

Söderköpings-Posten
Storgatan 2
614 30 Söderköping
Telefon 0121- 421 35
Mobil 0705-50 53 33
info@soderkopingsposten.se
www.soderkopingsposten.se
Ansvarig utgivare och ägare:
Åke Serander
Grafisk produktion och annonser:
Mikael Karlsson
Reportage och mediasäljare:
Daniel Serander
Tidningen är religiöst- och
partipolitiskt obunden
Tryck: Pressgrannar AB 2021

- För mitt företag Sparven och när jag i mina uppdrag med evenemang för Stadskärnan är SöderköpingsPosten en självklar kanal att annonsera hos. Annonseringen når ut och läsarna berättar ofta att de sett
annonsen i tidningen. Söderköpings-Posten är en
lyhörd, engagerad tidning med hjärtat i Söderköping
som jag varmt vill rekommendera.

Vill du annonsera i Söderköpings-Posten?
Skicka ett mejl till:
annons@soderkopingsposten.se
så kontaktar vi dig.
Vad vill du läsa om? Tipsa oss gärna.
info@soderkopingsposten.se

Nå alla hushåll i
Söderköping,
Valdemarsvik och på
Vikbolandet med en
annons hos oss

Lotta Nilsson

Sparven

Vinnande konstnär i tävlingen
”Söderköpings konstrunda”

Nu har Söderköpings-Postens läsare röstat fram vinnande verk. Vinnare blev Hanna Kromnér, titel: ”Månsken”. Vi gratulerar alla deltagande konstnärer och i synnerhet Hanna som vinner 5 000 kr.
Bland de som röstade på vinnande konstnär Hanna
har vi lottat fram Hedda Lennman, Stockholm, som vinner ett inramat foto av Hannas verk. Grattis Hedda och
tack till alla som deltagit i omröstningen!

”

För varje annons
som beställs i
tidningen
skänker vi
50 kronor till
den ideella
föreningen
Guldkant i
Söderköping.

Gruppförsändelse till hushåll i Söderköping,
Valdemarsvik, Vikbolandet och på ställ i
Norrköping. Upplagan är 22 000 exemplar.
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Apotek Hagatorget
firar ett år! Hurra!
Vi firar med 10% på alla receptfria
produkter fredag-lördag den 2-3 sep
Nyhet! Nu kan du vara medlem hos oss.
Ju mer du handlar, desto mer rabatt får du. Kom in så
berättar vi mera! Gäller endast receptfria produkter.
2 för 40 kr på våtservetter, bomull, tops och Kleenex.
Gäller ej med andra erbjudanden eller rabatter.
Gäller vid medlemskap.
Du vet väl att vi har den populära
pensionärsrabatten på tisdagar.
Är du över 65 år får du 7% rabatt
på alla receptfria produkter!

Nyhet!

Varmt välkommen in till oss på
Apotek Hagatorget i Söderköping

Bli medlem
hos oss

mån-fre 9-18, lör 10-14
Hagatorget 2 l, 0735-08 27 51

Jourtelefon dygnet runt! 0121-144 70

Skönbergagatan 8, Söderköping 0121-144 70
Trädgårdsgatan 27, Norrköping 011-28 72 50
De Wijks väg 13, Finspång 0122-211 11

www.ostgotabegravning.se
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Söderköping

Patrik och Erika ansvarar för renoveringen av Husby backe och Kullborg.

Vision illustration
Fasad vid nybyggda Eriksvik.

Svalan från öster. Illustration: RAB/Janson & Sedihn

Vision illustration
Svalan från väster. Illustration: RAB/Janson & Sedihn

Ramunderstaden underhåller och bygger nytt

Det händer mycket spännande för det kommunala
bostadsbolaget Ramunderstaden nu och under kommande år. Jag träffar projektchef Kjell Ottosson för
att få veta mer.
- Vi följer en långsiktig plan för att underhålla
befintliga lägenheter och att enligt affärsplanen
uppföra ca 20 lägenheter per år.

Renovering av bostadsområdena Husby backe
och Kullborg
Efter statusutredningar av bostadsområdena Husby
backe och Kullborg, som är byggda på 60- och 70 talet, konstaterades stora behov av renoveringar för att
säkerställa funktionen och att inte akuta fuktskador ska
uppstå. En underhållsplan med åtgärder har tagits fram
med en kostnad på över 100 MSEK för båda bostadsområdena, en plan som Ramunderstadens styrelse har
godkänt. Renoveringen omfattar bl. a. nya rörstammar
med golvbrunnar, värmesystem, nytt tätskikt i badrum
med ny inredning, säkerhetsdörrar, nya kallförråd och
nytt sophanteringssystem m.m.
- Renoveringen sker på ett varsamt sätt för att hålla
nere hyrorna då vi vill ha kvar alla våra hyresgäster, säger
Kjell.

Upphandling av entreprenörer enligt LOU (lagen om
offentlig upphandling) är klar och en del arbeten pågår
redan och i höst startar de stora arbetena med stambyten och badrumsarbeten vilka påverkar våra hyresgäster.
Beroende på omfattningen av renoveringen kommer
hyresgästerna på Husby backe att bo kvar i sina lägenheter medan hyresgästerna på Kullborg kommer att bo
i evakueringsbostäder. Ansvariga för renoveringen är
projektledare Erika Jernmark och Patrik Forsberg som
redan har inlett arbetet med att kontakta hyresgäster för
att ge detaljinformation om hur renoveringarna kommer
att gå till.

Nybyggnation
Projekt Eriksvik
Ramunderstaden ska enligt affärsplanen producera ca 20
nya lägenheter per år och vid årsskiftet 21/22 kommer 24
nya lägenheter på 1-4 rum och kök vid Eriksviksområdet
att stå klara för inflyttning. Projektet följer tidplanen och
uthyrning pågår. Är du intresserad? Ring 0121-19600.

Projekt Svalan
- Nästa planerade nyproduktion är projekt Svalan,
som är tänkt att uppföras vid Ramunderstadens kontor

på Husby backe. Projektering pågår av ca 25 små yteffektiva 1-3- rumslägenheter med balkong. Planen är att
söka investeringsbidrag för byggnationen om alla krav
uppfylls och då kommer hyran bli förhållandevis låg.
Planerad byggstart är 2022, säger Kjell.

Framtida nybyggnationer Husby backe
Ramunderstaden har inlett ett samarbete med kommunen gällande att delta aktivt för att ta fram nya detaljplaner för byggrätter på egna fastigheter. Plankostnadsavtal
är redan tecknat för Husby backe, området KV Hjorten
1-4, gällande att anpassa dagens detaljplan till befintlig
byggnation samt utreda möjligheten till nya byggrätter
på den egna marken.
Ramunderstaden har fler områden där ett samarbete
förhoppningsvis kan ge fler nya byggrätter på egen mark
för framtida behov.
- Det känns bra att vi kan avlasta och hjälpa kommunen med en del utredningsarbeten för nya detaljplaner
och att säkerställa att Ramunderstaden har byggrätter för
att uppfylla vår affärsplan över tid, avslutar Kjell.

Åke Serander
Text och Foto
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Söderköping

”

27-29 augusti förvandlas
delar av centrala Söderköping
till en plats under medeltiden.
Vandra tillsammans genom
staden som under medeltiden
var en storstad av rang.

TRiX underhåller med eldshow fredag och lördag kväll.

Foto: Martin Gerhardsson

Arkadia kommer till Gästabudet.

Foto: Sara Thile

Ett nästan vanligt Gästabud
ett alldeles ovanligt år
Äntligen! Efter en lång period av inställda
evenemang och folkfester har vi glädjen att meddela
att Söderköpings gästabud är åter! Förvisso i en lite
mindre skala, i enlighet med restriktioner och
förutsättningarna som råder, men minst lika mysigt
som vanligt. Eller kanske till och med ännu mysigare?

Välkommen in i vår medeltida värld!
27-29 augusti förvandlas delar av centrala Söderköping
till en plats under medeltiden. Vandra tillsammans genom staden som under medeltiden var en storstad av
rang. Marknaden i Kyrkparken bjuder på upplevelser för
alla sinnen, här blandas vackra tyger och tidstypiska kläder med skinn och hantverk med vikinga- och medeltid
som inspirationskälla. Allt omgivet av doften från eldar
och facklor. Drake, gycklare och musiker gästar marknaden och bjuder på trick och glada skratt. Stadshistoriska
museet bjuder samtidigt på medeltida historia och kunskap om Söderköping.
Hagatorget och Brunnsparken är de andra två naven
för Gästabudet. Vid Hagatorget finns skapande verkstad
för barn. Dessutom hittar ni en medeltida matknalle här,
torget gästas av artister under helgen och här hittar ni fler
marknadsstånd. I Brunnsparken bjuder vi under helgen
in till eldshower, miniriddarridning, svärdsuppvisning,
och självklart det tidsenliga tältlägret som uppskattas av
många.

Barnsligt på medeltiden
Medeltida riddare och berättelser om fascinerande vidunder och varelser är ett gemensamt tema för aktiviteterna med fokus på era barn i år! I Hagaparken hittar ni
ett tält fyllt med kreativa idéer och skapande verkstad på
temat ”vidunderliga vidunder”. Kan våra kreativa ledare

hålla alla varelser i schack? Det återstår att se... Mera
beskedliga vidunder är ponnyerna som barnen kan rida
på i Brunnsparken. Här får de prova på hur det var att
vara riddare när de rider med lans och sköld.
Vill barnen prova något med ännu mera action kan
armborstskjutning och yx- och knivkastning kanske
vara nåt? Det är svårare än det ser ut, men väldigt roligt!
Riddartemat kommer igen på mysterievandringen för
barn, Riddarens skatt, med osynligt bläck, kryptex och
en drottningkrona som spännande inslag.

När mörkret faller stiger stämningen
När mörkret faller och eldarna och facklorna tänds vågar vi utlova magiska känslor av historiens närvaro. På
fredagskvällen kan ni följa med med Barbro Mellqvist
på fackelvandring i Drothemskvarteren. Vill man hellre
se medeltida kvarteren i dagsljus finns flera olika vandringar med olika tema både på lördagen och söndagen.
I mörkret utspelas också TRiX eldshow, både fredag
och lördag kväll. Lite mindre, lite intimare, ungefär som
eldshowerna var innan arenashowerna. Här kommer
man lite närmare artisterna och värmen från elden.

Inget gästabud utan medeltida underhållning
Det kommer att finnas en hel del att njuta av inom olika genrer, allt från konserter med tidstypiska instrument
och sång till gyckel och styrkemätning. Ryktet säger
också att dejtingsugna kan ha lyckan att få napp under
gästabudet i år…
Förutom TRiX kommer Arkadia – och honom vill
man verkligen inte missa. Man lämnar alltid hans framträdande förundrad och med en känsla av lätt frustration
för att man inte förstår hur det hela har gått till. Ryktet säger att hans populära kompis, draken Sötnos följer

med till Söderköping! Dessutom är Gycklarna Putte och
Niki (tidigare Bastardus och Jauvet) tillbaka och bjuder
in till klassiskt gyckel där ingen går säker!
Vacker musikunderhållning bjuder Kristin Fornfela
på som spelar på olika platser alla tre dagarna och även
Liunga Pipare som håller konsert i Drothems kyrka. En
annan musikalisk person är Björn Ende som gästar oss
för första gången. Förutom en konsert kommer han att
bjuda på nördigt gyckleri.
En nyhet för året är Starke Viking som är Sveriges
råaste styrketävling! I tre dagar kommer Starke Vikings
kämpar att inta Söderköpings gästabud för att lyfta
märkliga saker, stockar och stenar för att göra upp vem
som är Söderköpings starkaste Viking! Kan någon slå
deras mästare?! Vem som helst är välkommen att delta
i tävlingarna!
Under helgen kommer det också att finnas mobil onlinedating i medeltida tappning kallad tjuvnyp. Passa på,
det är kanske här på gästabudet du möter den rätta?

Nordisk musikfestival på medeltida tema
Sist men inte minst – NoMeMus, Nordisk medeltida
musikfestival kommer som vanligt ha konserter torsdag
till och med lördag och ett föredrag. Läs mer på hemsidan www.nomemus.se.
Som ni anar vid det här laget… Söderköpings gästabud
är tillbaka! Vi vågar utlova länge efterlängtade upplevelser, på en av Sveriges viktigaste medeltida platser. Vi ses!

Therese Eklöf
Monica Stangel Löfvall
Söderköpings gästabud
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Kia Ceed SW,
XCeed och Niro
Plug-In Hybrid

Privatleasing fr.

2 995

kr/mån*
Inkl. serviceavtal

Elfarenhet
Kia kan det här med elektrifiering och över 70 % av Kias försäljning består av laddbara bilar.
Det kallar Kia elfarenhet. Och den finns nu samlad i laddhybriderna Kia Niro, Ceed Sportswagon
och XCeed. Populära laddhybrider som tar dig långt på el.

Erbjudandena gäller ordertecknade och registrerade bilar t.o.m. den 30/9-2021, eller så långt lagret räcker, endast modellår 2021. Bränsleförbrukning blandad körning Ceed SW Plug-In Hybrid–XCeed Plug-In Hybrid 1,3–
1,7 l/100 km, CO2 -utsläpp 29 – 38 g/km enligt körcykeln WLTP. Försäljningsstatistik: Vroom jan-junij 2021. *Privatleasing: 36 mån, uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Rörlig ränta. Max körsträcka 4 500 mil.
Onormalt slitage och övermil debiteras utöver leasinghyran. Sedvanlig kreditprövning. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

Dam, Herr och Barnboutique

Höstens spännande
nyheter från Masai
Nu har de även väskor
Fortsätt att fynda från REAN
Välkommen till
Boutique Ramunda
Hagatorget 2
Söderköping
0121-139 06

Storgatan 8
Valdemarsvik
0123-210 10
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Söderköping
"- Kanalen, staden, havet och
landet är de fyra element som
fångats på varsin sida. Allting blir
lite i hoptryckt och förenklat, men
det ska synas vilken miljö som
skildrats. Konstnärer hittar man lite
här och där i konstverket, istället för
de möss som finns på elskåpen."

Många kom för att delta vid invigningen.

Olas konst i stort format.

Konstnär Ola Niklasson och regionchef Björn Persson E.ON gratuleras vid invigningen av det nya konstverket.

Nytt konstverk i större format av Ola Niklasson

I mitten av juli var det invigning av konstverket målat
av Ola Niklasson på E.ONs pumpstation utmed G:a
Norrköpingsvägen, nära E22 på Dockgärdet. Med på
invigningen var bl. a. kommunstyrelsens ordförande
Sporthallen
Söderköping
Sporthallen
Vikingen,
Söderköping
Martin
SjölanderVikingen,
och
servicenämndens
ordförande
Inga-Lill Östlund. Vi fick en pratstund med Ola
under invigningen.

LOPPMARKNAD
LOPPMARKNAD

sön
sön14/4
14/4klkl10-14
10-14
Fri
entré
Fri
entré

- Motivet till
skissades
fram för
ganska
snabbt. E.ON,
som
Servering
förmån
Världens
barn
Servering
till
förmån
för
Världens
barn
är initiativtagare och ansvarig för projektet ville gärna
ha någonting med söderköpingsanknytning och det var
grunduppdraget, berättar Ola.

Det han var mest nervös för var att det var så stora ytor,
fyra väggar som skulle målas. Det blev då ett naturligt
steg från elskåpen att få med fler byggnader i motiven.
Stilen är liknande den som på Olas elskåp Mouse Hotel

VÄRMER DU UPP
DITT HUS EFFEKTIVT?

och Mouse Church. Rena ytor som ska synas tydligt på
långt håll från E22, mer grafiskt utformade.

- Kanalen, staden, havet och landet är de fyra element
som fångats på varsin sida. Allting blir lite ihoptryckt och
förenklat, men det ska synas vilken miljö som skildrats.
Konstnärer hittar man lite här och där i konstverket, istället för de möss som finns på elskåpen. Det måste vara
något extra, förutom de olika miljöskildringarna, ”annars
är det inte jag”, säger Ola med ett skratt.
Stadsbilden på en av de fyra sidorna skildrar staden mellan de två kyrkorna. Kanalen med en sluss och kanalbåten Diana avbildas, liksom Storån på en sida. Kanalmagasinet i Mem blir övergången från kanalen till havet på
den tredje sidan.

011-15 16 44

Vi tackar E.ON för initiativet och Ola för en trevlig
pratstund och vi är mycket imponerade av ett nytt fantastiskt konstverk som kommer att förgylla stadsbilden
ytterligare.

Åke Serander
Text och Foto

Fordonsteknik
Söderköping

Naturnära
KundaliniYoga-/Ayurveda-/
Kultur-Center
Du kan
dela upp dina
kostnader med
mekonomenkortet
räntefritt.

Välkommen att kontakta vår
energi- och klimatrådgivare
med frågor.
Idrott
o Fritid
012118625,
Idrott
o Fritid
012118625,
Per Sjöström
idrott.fritid@soderkoping.se
idrott.fritid@soderkoping.se

På den sista sidan fick Ola tillåtelse från E.ON att
frångå den ursprungliga skissen och måla dit lite mer än
vad som var tänkt från början.
Det ska vara värt att ta en extrasväng in från E22 för
att se den fjärde sidan. Vattentornet, räddningsstationen
och ladugårdarna finns här, men även motiv som han
anser vara typiskt Ola Art bl.a. Batman vid vattentornet
som spanar ut över staden, en bläckfisk som krälar till
havet på andra sidan samt en konstnär som målar Super
Mario.

Fullständiga möjligheter!
Ängsbacken Övre vid Göta kanal

www.nkyc.se, info@nkyc.se
www.ginyardproduction.se, info@ginyardproduction.se
0709-58 96 45 / 0704-10 49 22

Vi utför
utför service,
reparationer
& hjulinställning
Vi
reparation
& service
av din AC

Telefon: 0121-21760
011-105080
0121-21760
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Johan Lindgren, Söderköpings Brunn.

Yan Ling Li ”Denise”och Yow Chun”Eddie” Wu,
Österns Stjärna.

"Vi är otroligt nöjda med sommaren! Antalet turister till
Söderköping har ökat och därmed vår beläggning, både i
restaurangen och på hotellet.
Jag vill passa på att lyfta fram mina medarbetares
insatser den här sommaren, de har gjort ett fantastiskt arbete
för att våra gäster ska trivas.
Sammanfattningsvis, all time high."

Tini Schyberg, Kanalkrogen.

Charlotte Sverre, Livsenergi.

Systrarna Veronica Arnryd och Ulrika Rydberg, Fix konditori.

En fantastisk sommar för
flera av Söderköpings företagare
Vi gick ut på stan och pratade med några av
Söderköpings företagare för att höra hur
sommaren varit.

husets vis” som serveras i varm gjutjärnsgryta, oxfilébitar i
vår egen sås, ibland med lite styrka. Många äter den efter
rekommendation av bekanta.

Tini Schyberg, Kanalkrogen

Johan Lindgren, Söderköpings Brunn

- Det har varit en magisk sommar! Under juli månad
hade vi fullt varje dag. Vissa kvällar har vi tackat nej till
30-50 gäster.
Vi är så tacksamma efter ett så tufft år för restaurangbranschen, så kommer den här positiva bumerangen.

Yan Ling Li ”Denise”och Yow Chun”Eddie”
Wu, Österns Stjärna
- Det har varit en fantastisk sommar, bättre än förväntat med många turister från regionen. Jämfört med
föregående år är det nu också många turister från utlandet. Danskar, normän, holländare, schweizare, tyskar
och ryssar… Vi har sett många båtar i kanalhamnen med
utländska flaggor. Båttrafiken på kanalen har varit mycket större i år.
Vi har sålt mycket av vår specialitet ”oxfilé Sissler på

- Vi är otroligt nöjda med sommaren! Antalet turister till Söderköping har ökat och därmed vår beläggnig,
både i restaurangen och på hotellet.
Jag vill passa på att lyfta fram mina medarbetares
insatser den här sommaren, de har gjort ett fantastiskt
arbete för att våra gäster ska trivas.
Sammanfattningsvis, all time high!

Systrarna Veronica Arnryd och Ulrika
Rydberg, Fix konditori
- Sommaren har varit riktigt bra, vi är jättenöjda. Vi
har mött många nya ansikten, mestadels svenska turister.
En varm och skön sommar. Vi har sålt många smörgåsar,
konditoribitar, kaffebröd samt matbröd. Både att äta på
plats i konditoriet, men också att ta med hem. Många turister uppskattar våra bra parkeringsmöjligheter, många

turister med husvagn stannar här.
De märks att en lugnare pandemi efter vaccinationer
innebär att folk träffas, många har köpt våra smörgåstårtor.
Sommaren har varit bra, ännu bättre än den förra!

Charlotte Sverre, Livsenergi
- Sommaren har varit bra. Försäljningen kom igång
lite senare i juni på grund av det varma vädret. Då åkte
många ut till skärgården istället.
Stamkunderna handlar på sig före sommaren och
kommer nu tillbaka i slutet av augusti och fyller på förråden.
Vi har haft många utländska turister, bl.a. tyskar och
holländare. De köper framförallt sådant som går att äta,
delikatesser och godsaker. Vi säljer mycket av vårt älgknäckebröd, hårt bröd utstansat till älgar, och så säljer vi
mycket porslin.

Åke Serander
Text och Foto
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Bostadsrättsradhus i ett plan i
idylliska Äppelträdgården

Hus i attraktiva Ramsdal för
permanent- eller fritidsboende

77 kvm fördelat på 3 rum. Markplan. Inglasat
uterum i söderläge. Trädgård med liten
gräsmatta och perenner. Garageplats i
gemensam länga. Bredband, TV, IP-telefoni samt
brf-tillägg till hemförsäkring ingår i mån.avg.
Närhet till centrum, för- och grundskola,
resecentrum, friluftsbadet, samt Fix-området m.m.
Adress: Storängsallén 12C, Söderköping
Utgångspris: 2 190 000 kr
Månadsavgift: 5 528 inkl. V/A, bredband 250/250 mbit/s
IP-telefoni, digital-TV och brf-tillägg till hemförsäkringen
Energiprestanda: 195 kWh/m² och år
Visning: torsdag 9/9 och söndag 12/9

Adress: Hästhagsvägen 28, Söderköping
Utgångspris: 1 990 000 kr
Energiprestanda: ED är beställd
Visning: söndag 29/8 samt måndag
30/8 enligt ö.k.

På hörntomt i S:t Annas skärgård. 59+59 kvm.
Två-tre sovrum. Våtrum från 2019. Kök i öppen
planlösning med allrum. Braskamin och luft/
luft värmepump. Två altaner. Den ena med utomhuskök, utomhusdusch och vedbod. Öppen
internetfiber, Huset är förbesiktigat. Gemensamt vatten och avlopp i området, året om. Två
gäststugor 15 resp 25 kvm + loft 10 kvm. Uthyrda sommartid med hyresintäkter om 40-50
000 kr. Hönshus. Växthus. Närhet till bad- och
båtliv i Gropviken och Sandfjärden.

enligt ö.k.

Adress: Björnstigen 19, Söderköping
Utgångspris: 3 100 000 kr
Energiprestanda: 69 kWh/m² och år
Visning: Välkommen att kontakta
oss för visningstid

Trevlig och stor villa för familjen på
populära Skönbergafältet

Kulturhus utmed idylliska
Munkbrogatan

146+95 kvm bo- och biyta i tre plan. 4-5
sovrum, varav tre på entréplan. Entréplan: Ljust
och trevligt kök med fönster framför matplats.
Stort vardagsrum med utgång till altan med
och utan tak. Tre sovrum samt våtrum. På övre
plan ett stort rum i öppen planlösning som kan
avdelas till två sovrum. I källarplan ett bio-gamingrum, hobbyrum, tvättstuga och dessutom generöst med förvaringsutrymmen. Bra
energivärde med fjärrvärme och luftvärmepump,
energiklass C. Internetfiber. Huset är förbesiktigat. Garage med automatport, el och belysning.
Trädgårdstomt med rabatter och fruktträd. Stor
gräsmatta för lek. Närhet till Skönberga förskola
och Skönbergaskolan samt FIX-området.

Kommande försäljning. Fantastisk utsikt över
Storån och S:t Laurentii park. Två plan och
källare. 136 kvm boarea och 28 kvm biarea,
fyra rok, dessutom rum i källarplan. Eldstäder i funktion. Fristående gårdshus (yta ca 50
kvm), med kök, modernt duschrum och två
rum. Gårdshuset, perfekt för företagare,
generationsboende eller uthyrning. Timmerhus med äldre charm. Badrum med kakel och
klinker. Internetfiber. Garage med automatport. Mycket förvaring i uthus. Fantastisk trädgård med rabatter och gräsmatta. Bostadshus
och gårdshus är förbesiktigade.

Adress: Munkbrogatan 15, Söderköping
Utgångspris: 7 200 000 kr
Energiprestanda: 185 kWh/m² och år
Visning: Välkommen att kontakta oss
med din intresseanmälan!

Funderar du på att sälja din bostad i höst? Varmt välkommen att kontakta oss!
Storgatan 2, Söderköping - 0121 219 20 - www.serander.se
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De driver urmakeri och våffleri i S:t Anna

Jessica och Bernhard driver Urmakeri och Byggnadsvårdsbutik.
En sommardag åkte jag ut i Skärgården mot S:t
Anna och svängde ner på vägen till höger, strax efter
Lagnöbron, eftersom jag spontant blev nyfiken på
skylten ”Våffleri” och i synnerhet ”Urmakeri och
byggnadsvårdsbutik”. Urmakare finns det inte många
kvar av, och varför i S:t Anna, långt från städer med
kunder?
Jag hade tur och träffade Bernhard och Jessica Schmidt
som driver Urverkstan Urmakeri & Byggnadsvård.
Byggnadsvårdsbutik och urmakeri samt utlämningsställe för Systembolaget - vilken skön blandning av verksamheter!

När och var etablerade ni er verksamhet?
- Vi startade vårt företag i Nora 2014 och då enbart
som urmakeri. När vi 2018 flyttade till Sankt Anna och
tog över Jessicas föräldrars lokal, f.d. lanthandeln, så lät
vi bygga om den till urmakeri med en liten butiksdel.
Vi trodde inte så starkt på att enbart sälja klockor så
här ute på en ö, så vi ville försöka satsa på något mer.
Eftersom vi har renoverat en bergsmansgård utanför
Grythyttan under ett antal år, så har vi byggt upp ett
stort intresse och åtminstone en del kunskap kring byggnadsvård. Urmakeri och byggnadsvård kan måhända låta
som en inte helt konventionell mix, men vi smakade på
det ett tag och kände att det kunde fungera bra. Det rör
sig trots allt om två väldigt traditionella hantverk om än
inom vitt skilda områden, men kan firma Svenskt Tenn
sälja möbler så…
Att vara ombud för Systembolaget är nytt för oss, bara
sedan i juli. Kunderna har möjlighet att via internet beställa ur bolagets sortiment och via Postnord få det leve-

rerat till oss som ombud. Det enda som behövs är att man
är 20 år (alkoholhaltiga drycker) och skapar ett konto på
systembolaget.se. Man får vara ute i god tid med beställningen, ett par till tre dagar innan aktuell leveransdag.
Det är en mix av verksamheter, men man måste så här
i skärgården vara beredd på att utföra flera verksamheter
parallellt. Att göra olika saker, det är roligt. Att bara sitta
med huvudet böjt över ett urverk dagarna i ända har sina
nackdelar, även om det också är fantastiskt roligt.

Vilka är ni och vad har ni för bakgrund?
- Både jag och Jessica är utbildade tre år vid urmakarkolan i Borensberg. Vi tog examen 2008 med gesällbrev och så kallat WOSTEP-certifikat. WOSTEP är ett
kursprogram som utvecklats och bedrivs av WOSTEP-skolan i Neuchatel i Schweiz.
Efter det så har jag arbetat fyra år som urmakare på
Breitling, både här i Sverige och i Storbritannien samt
ett par år som klockvärderare på Kaplans Auktioner i
Stockholm. Innan min urmakarkarriär tjänstgjorde jag
som sjöofficer i Försvarsmakten.
Jessica har efter skolan jobbat på Nymans Ur i Västerås, men sedan 2014 har vi drivit eget.

Urmakare finns det inte så många av nu
förtiden. Kommer era kunder från ett större
område eller skickas uren till er?
- Faktum är att det finns en del urmakare. Det utbildas ett tiotal per år, men många hamnar i lite större
centralurmakerier och en handfull åker och arbetar utomlands. Den typ av urmakeri som vi bedriver är ovanlig
men håller sig på en ganska stadig nivå. Många urmakare
börjar idag komma till åren och arbetar inte sällan själva

i mindre urmakerier.
Vi tar emot klockor dels via post men de allra flesta
kommer faktiskt in med sina klockor. Det är allt från
stora golvur till armbandsur. Det mesta vi jobbar med
är armbandsur. Eftersom vi är ett auktoriserat urmakeri för bland annat Omega, Longines m.fl. så är det
främst ur från dessa märken vi hanterar. Men vi jobbar
också med vintageklockor av många olika märken och
modeller. Verksamheten innefattar allt från fullständiga
renoveringar av mekaniska klockor till batteribyten på
quartzklockor, och allt däremellan.

Vilka öppettider har ni nu på sommaren och
under resten av året?
- Vi är en året runt-öppen butik med lite mer frikostiga öppettider på sommaren. Familjesituationen med tre
små barn gör att vi inte kan ha öppet riktigt så mycket
som vi önskar. Öppettider i sommar är onsdag-söndag
11-15. Vintertid brukar vi ha samma tider, men stängt
på söndagar. För uthämtning av varor från systembolaget
har vi öppet vardagar fram till 18.00.

Byggnadsvårdsbutik, vad har er affär att
erbjuda?
- I butiksdelen har vi byggnadsvårdsprodukter såsom
beslag, linoljefärg, roslagsmahogny, slamfärg, linoljesåpa,
linolja, linoljekitt, penslar och andra tillbehör för färg,
utrustning för fönsterrenovering, diverse verktyg med
mera. Vidare har vi en del hantverk i trä, textil och smide. Emaljskyltar, väldoftande franska tvålar, aleppotvålar
samt en del inredning. Vi har även en del mathantverk
från b.la. Soltäppan, honung, marmelader, kola och
Sweet-chili.
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"- Det är en mix av
verksamheter, men man
måste så här i skärgården
vara beredd på att utföra
flera verksamheter
parallellt."

Nyhet

Grillad smörgås

Surdegsbröd med kyckling,
mozzarella och pesto

Har du en gammal sliten
betongtrappa?
Vill du ha något nytt som inte alla andra har?
Vi lägger på nytt cementbaserat ytskikt
med stenstruktur och den färg du vill ha
som passar till huset.
Skön varm yta, matt eller blank. Slät eller
sträv med Antihalk.

Välkommen
in
till oss!
Mån - Fre 7:30 - 18:00
Lör 8:00 - 15:00
Sön 10:00-16:00

Runqvist Allservice
Hårtorpet 1
614 93 Söderköping
ludde_runqvist@hotmail.com
0707-19 19 26

Du väljer!

Ring 0707-19 19 26 så får du ett pris.
Från 3 750 kr färdigt och klart inkl.ROT
avdrag.

Hjälp oss att göra plats
för höstens böcker!

Stor REA Hjälp
till och
med
den
31/8
oss att
lätta
på lagret

BEHÖVER DU HJÄLP
MED STÄDNING?
Trappstäd • Fönsterputs
Golvvård • Hemstäd
Flyttstäd • Kontorsstäd
www.faststad.se
Tel. 011-12 33 40

Våfflan "Lagnö".

50% rabatt på alla
böcker
införantikvariska
vår inventering
4 för 2 på alla pocketböcker
Stor REA 20-25 augusti
Ett stort tack för den gångna sommaren

info@soderkopingsbokhandel.se
Varmt välkomna hälsar
eller ring 0121/100 98
Anders och LouiseStorgatan Söderköping
Varmt välkomna hälsar

info@soderkopingsbokhandel.se
Anders och Louise
eller ring 0121/100 98
Följ
Storgatan Söderköpingoss på Facebook

FÖRSÄLJNING MONTERING RENOVERING

BASTU OCH BRASKAMINER
011-14 90 40
JÄRNGATAN 21, NORRKÖPING

SPISCENTER.COM

Gårdsförsäljning av lokalodlade perenner
Den 4-5 september kl 10-18
Vi öppnar upp för två dagar med försäljning
från våra egna odlingar.

Systrarna Jessica och Elle vid Våffleriet.

Vad är era planer för framtida utveckling?
- Vi har funnits här sedan 2018 och har försökt att
hitta fram till vad vi vill göra och försöker hela tiden forma vårt sortiment utefter vad kunden önskar. Vi vill inte
göra avkall på att hålla en hög kvalitetsnivå. Även om
vår satsning i första hand skall röra den fysiska butiken
är ett önskemål att växa på nätet framöver. Det är en tuff
utmaning som tar mycket tid men vi finns idag, förutom
på Facebook och Instagram, på nätet med en webbshop
som vi önskar utveckla framöver.
Vi är nu i en expansionsfas med Sankt Anna Våffleri
som Jessica driver med sin syster Elle. Våffleriet är en
ny verksamhet för i år och som tar en hel del tid, inte
minst på grund av ett otroligt mottagande med väldigt
många kunder. Detta gör att Jessica är mycket involverad
i våffleriet, vilket i sin tur innebär att vi får extra mycket
att göra även i urmakeriet, då jag jobbar själv där under
sommaren.
Vår förhoppning med våffleriet är att det skall vara ett
trevligt utflyktsmål. Tanken är att man skall få en dubbel
upplevelse - ett besök i butiken och på samma gång få
äta en god våffla. Våffleriet har dessutom rättigheter och
serverar både alkoholhaltiga och alkoholfria drycker.
Verksamheten vid Lagnöbron bedriver vi nu i tredje
generationen. Elle och Jessicas farmor startade 1958 en
korvkiosk vid dåvarande färjeläget.
Jag blir erbjuden att smaka en våffla och väljer ”Lagnö”,
en belgisk våffla med hackade hasselnötter, jordgubbar
och mjukglass - mycket god! Jag hinner också med ett
besök i butiken och köper ett par tvålar som luktar underbart av citron och lavendel.

Åke Serander
Text och Foto

Vi har också ett mindre sortiment
bärbuskar, rabarber, äppleträd etc.
Varmt välkomna önskar Lina och Fredrik med personal

”Spara en slant handla hos Parant”

Hösterbjudande gäller till
den 30 september

Telefon: 0709-64 35 36
info@alsatterstradgardar.se
www.alsatterstradgardar.se

Handla från vårt ordinarie sortiment
för 1500 kr så ingår en fin Topp eller
Blus i ert köp!
Vi bjuder som vanligt på kaffe
och hembakat
Varmt Välkomna
Ordinarie öppettider:
Tisdag, Onsdag och Torsdag kl. 12-18
För andra tider ring och boka en privat tid i
butiken på tele 070-3691865, 011-70477
Adress: Nyponstigen 15 (V Husby)
Under Östgötadagarna
4-5 september finns vi vid
korsningen i V Husby
(Kontat betalning och Swish)

www.soderkopingsposten.se

40% rabatt på ALLA pussel
från Ravensburger

Erbjudandet gäller hela semptember 2021
Fixpunkten Köpcentrum - 0121-13230 - www.lekdax.com

Öppettider mån-fre 10-18, lör 10-14

Tack för att du annonserar
i Söderköpings-Posten
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”

- Min fru Cristina är från
Chile. Vi tillagar chilenska
piroger, så kallade enpanadas
med citronpeppar och lök.
Utöver det finns muffins,
hålkakor, frallor, pajer – så
det är lite av varje.
Ibland blir det även någon
tårta. Det är vår egen
gräddtårta med fyllning.

Cristina Aguilera och Per-Eduward visar upp bakverk i bageriet.

Dans, bageri och nostalgi i Gårdeby
Från Västra Husby åkte jag vägen mot Östra Ryd och
svängde höger mot Gårdeby, och efter drygt 4 km
kom jag fram till Gårdeby gårdsbageri, gårdsbutik &
nöjen.
Jag träffar Per-Eduward Aguilera Andersson och
hans fru Cristina Aguilera Andersson. Ja, Cristina
som är från Chile heter så. Nästan som den internationellt kända sångerskan.

Jag blir först intresserad att få veta mer om
bageriet, hur kommer det sig att ett bageri
ligger så här ute på landet och hur länge har
det funnits?
- Bageriet öppnade 2010. Vi började först baka till
affärer, men tyckte inte att det gav något. Om man åker
till en affär och levererar 20 limpor och bara en limpa blir
såld under veckan får man inte betalt för de andra 19. Efter det började vi i stället sälja på marknader i Sörmland,
Östergötland och lite runt omkring. Så körde vi på fram
till 2020. Då fick vi hjälp att starta upp verksamheten här.
Nu har vi öppet fredag, lördag, söndag klockan 11 till 18.
Under Östgötadagarna i september blir det lite längre.

Ni bakar även kaffebröd och inte bara
matbröd?
- Ja, både och. Vi har kanelbullar, tosca samt lite
Chile-inspirerade kakor.

Varför chilenskt?
- Min fru Cristina är från Chile. Vi tillagar chilenska
piroger, så kallade enpanadas med citronpeppar och lök.
Utöver det finns muffins, hålkakor, frallor, pajer – så
det är lite av varje.
Ibland blir det även någon tårta. Det är vår egen
gräddtårta med fyllning.

Är det du som är konditorn i familjen?
- Min fru bakar det chilenska och jag bakar matbrödet. Men vi hjälps åt mycket.
Vi tar en promenad i trädgården och Per berättar.
- Här ute kommer vi i augusti ha dansbana och plats
för kaffebord, och dessutom blir det en scen.
I augusti kommer ”The Tigers” hit, ett känt band som
spelar 50-talsmusik.

Har ni fler inbokade band inför hösten?
- Nja, inga större band, men Lasse Ohlander, som
tidigare spelat i Ken Kåbes, kommer hit under Östgötadagarna 4-5:e september och spelar country på kvällen.

Vi skulle ha haft fler inbokade, men vi hinner inte med
fler så här precis i början.

Kommer ni att ta inträde?
- Ja, när The Tigers kommer tar vi det. Men det blir
inga stora summor. Sen hoppas vi förstås att kunderna
köper kaffe och bröd.
Min tanke är att det ska bli 50-talsstuk på de här musikarrangemangen med dans – spela 50-talsmusik, driva
café och hålla nostalgiträffar. Sen måste det inte vara ett
liveband här, vi kommer även att spela band och kassetter.

Finns det någon cafélokal inomhus?
- Nej, inte i nuläget, men vi håller på att bygga en
cafélokal med en toalett för rörelsehindrade. Förhoppningen är att den blir klar till nästa år.
Sen kommer det även ges möjlighet att boka de här
lokalerna, om man till exempel söker plats till sitt bröllop.
Man kanske har ordnat mat och den biten själva, men
söker en plats att vara på.
Vi har ingen restaurangmat, men lite lättare måltider
kommer att finnas. Tanken är att det ska vara spontant,
att kunderna kommer hit och dricker kaffe.
Så ska det finnas lite skvalmusik. Det blir en plats för
allt som har med nostalgi att göra.

Blir det både svensk och utländsk musik,
kanske Elvis?
- Jag tänker mig att det blir lite olika teman. När vi kör
50-tal kan det absolut bli Elvis. Sen kan det bli 70-, 80tal med dansband – sådana som håller på att försvinna
idag. Exempelvis Sten och Stanley och Torleifs. Det är
”mina dansband” som jag har varit ute och dansat till. När
de inte längre finns kvar handlar det om nostalgi. Många
som har varit och dansat har intresset kvar – men banden
kommer aldrig att uppträda mer. Då är det kul att ha en
plats där de fortfarande går att lyssna på.
Men det måste inte bara bli ”gammalt”. Om några
yngre förmågor vill spela ska det också gå bra.

Nu måste folk vara sugna på att gå ut och
dansa efter corona?
- Jag tror inte bara det är p.g.a. corona som folk vill gå
ut och dansa. Sten och Stanleys gruppmedlemmar fyller
80 år. De åker inte ut och spelar längre. Folk vill lyssna,
nu när de inte finns tillgängliga live längre. Då sitter folk
hemma och spelar kassetter och skivor. Kommer de hit
kan de dansa till dem också, i en gemenskap.

När kom tankarna om att starta café?
- Jag har gått och gjort i ordning här i trädgården

under årens lopp. Tankarna hade jag redan för 20 år sen.
Men det var egentligen i och med pandemin som jag
gjorde verklighet av idéerna. Åren har gått och man har
snickrat på det här.
Förutom bageriet och nostalgiutställningen har vi
även ett växthus där jag odlar gurka och lägger in.

Hur hinner man med allt det här?
- Svaret är att det gör man inte. Många av aktiviteterna är dock säsongsbetonade.
Jag har även ett hus som jag hyr ut till turister men det
är ingen verksamhet med bed and breakfast.
Min tanke är någonstans att folk i stället för att säga
”Vad ska vi göra på lördag? - vi åker till IKEA” ska säga
”vi åker ut till Gårdeby”. Sen får vi utvidga det här konceptet vartefter.
Vi går in och jag får en visning av lokalerna.
- Här ska det bli café med plats för sex bord. Vi ser
på några affischer med dansband. Per pekar och säger,
”Se här den kända Tove Videberg, som är kusin med
söderköpingsprofilen Roland Engdahl. Här finns också
affischer på Streaplers och Max Rogers”.
Vi går vidare in i lokalerna.
- Här inne har vi ett litet museum. En gammal dator,
räknemaskiner, några telefoner, leksaksbilar. Plastleksaker som Fantomen, Långben, Einstein, Lincoln, Michael
Jackson – och många fler.
- Här har du affischer från när vi bedrev Borkhults
Folkets Park mellan 2005 och 2007. Då gästades vi av
kända band som Fernandoz och Streaplers. Vi arrenderade också dansbanan Valornen i Överum under några år.
Vi går vidare och ser mer nostalgi. Vilka glasspinnar
fanns 1977 och vad kostade dessa? Gamla förpackningar,
som för mjölk, de första fantaburkarna, saftflaskor, plåtburkar för Mariekex och mycket mer.
Vi går vidare in i bageriet och jag imponeras av storleken på lokalerna och antalet maskiner.

Vad vill du med denna verksamhet?
- Jag hoppas att folk ska tycka att det här är intressant.
Folk som har vart på Valornen och i Borkhult har länge
frågat om jag inte ska dra igång en verksamhet så att man
kan komma ut och dansa. Sen jag slutade med det finns
det inte längre något sådant ställe. Vi ser fram emot att
välkomna dem till vårt bageri, utställning och dansställe
med mycket nostalgi!

Åke Serander
Text och Foto
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Nu erbjuder vi vaxning, ansiktsbehandling
fotvård och massage på Studio 16
vaxning

hela ben inkl bikini 370 kr
halva ben inkl bikini 310 kr
brasiliansk vaxning 400 kr
ansikte

djuprengörande ansiktsbehandling 350 kr
tonårsbehandling 200 kr
brynplock 95 kr
brynfärg 85 kr
fransfärg 85 kr

fotvård 395 kr
upplev succé metoden
NBE 1000
synliga resultat från
första behandlingen av
rynkor, ärr och
pigmentfläckar 500 kr

Kan vi hjälpa till
med något?

boka tid hos mai

0709-141 881

massage

rygg & nacke 25 min 350 kr
helkropp 50 min 495 kr

Om du funderar över lån, sparande eller något annat
som rör din vardagsekonomi – välkommen att boka
ett personligt möte hos oss!

Kan vi hjälpa till
Marie
Nikander
(Fastighetsbyrån), Filippa Knutsson, Pontus Enström,
med
något?

adress

skönbergagatan 16,
söderköping
telefon 0121-10468

boka tid hos therese

0738-533 039

Kontakta oss på soderkoping@swedbank.se

Anita Lindqvist, Christina Magnusson, Göran Bergort

Föreningen Guldkant i Söderköping vill bidra
till bättre livskvalitet för äldre och ensamma
människor i kommunen

Om du funderar över lån, sparande eller något annat
som rör din vardagsekonomi – välkommen att boka
ett personligt möte hos oss!
Kontakta oss på soderkoping@swedbank.se

Vi jobbar på även om pandemin ännu är ett visst hinder – här är några exempel på vad
vi gör: Till midsommar plockade vi ängsblommor och skänkte fina buketter till alla
boenden. Senare blev det jordgubbar och glass efter att ett gäng medlemmar tillbringat
en eftermiddag på Lundby självplock. Dessutom har vi fortsatt bjuda på underhållning,
i juni på Blå Porten med Cizzie och Stefan Kemle och nyligen på Birkagården och
Aspgården med Cristina och Ewa från Small Town Singers. Rundturer med Tuffetåget
planeras i september och i december bjuder vi på stor julfest för alla äldre som vill
komma. Den dubbleras för att undvika trängsel. Under 2022 hoppas vi slippa störas av
några elaka virus. Då kan det bli både sommarfest, båtutflykter och kortege med
raggarbilar. Vi finns på Facebook, där tar vi gärna emot tips på aktiviteter.
Föreningen består av ideellt arbetande medlemmar. Ge gärna ett bidrag!

Det är dags för omstart!

Telefon 0121-10296
Bankgiro 5269-3330
Swish 123 626 52 35

Efter lång tid med corona som stoppat våra aktiviteter hoppas vi att komma igång
igen till hösten. Vi hoppas att du som är nybliven pensionär, eller just sett yngsta
barnet lämna boet och har fått lite mer tid vill bli medlem i Lions. Du som är hjärtligt
trött på att sitta isolerad är välkommen till vår gemenskap i Lions. Du som är ung och
har nya idéer att bidra med är mer än välkommen. Alla som vill hjälpa till att göra
världen en liten smula bättre är välkomna.

!
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Finnes: Goda vänner, samvaro, marknader, träffar, hjälpverksamhet, glädje.
Sökes: Fler vänner, engagemang och gott humör.
Vi vill gärna ha många nya aktiva medlemmar som tycker det skulle vara roligt att
arbeta med våra marknader och andra aktiviteter. All slags kunnande är välkommet
och behövs. Resultatet av arbetet hjälper medmänniskor både i Söderköping och i
världen.

Erbjudande till dig som är
medlem i klubb Ängens

Stora Boll X 129.-/st

Hjälp Lions hjälpa!
Vill du lära känna oss och delta i vår verksamhet?
Välkommen att kontakta Lennart Flodström på telefon: 0706 58 38 25.
www.lionssoderkoping.se

Reservasion för slutförsäljning
Är du inte medlem? Kom in till oss i butiken
och registrerar dig, så du inte går miste om fina
erbjudanden och personliga överraskningar

Varmt välkomna

I Söderköping skapar vi möjligheter tillsammans!

Öppettider

Mån-fre: 9-18, lör: 9-15, sön: 10-14
Telefon: 0121-102 04
Hemsida: www.angen.se
E-post: blommor@angen.se
Håll dig uppdaterad

”Företagare se hit!

D
et är superviktigt
att vi stöttar
Klappat
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Söderköpingsmyntet
- den perfektai julklappen!
Stadskärnan
EttSöderköping.
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når fler kunder?
shopping, restaurangbesök och friskvård mm.
del där vi tillsammans har ett
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God
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på etthitta resurser och inspiration
- lättare kunna
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för att ditt företag ska växa i Söderköping?

Vi är ert lokala och
trygga alternativ till
våtrumsentreprenör i
Söderköping,
Valdemarsvik och på
Vikbolandet.
Välkomna att kontakta oss
för en kostnadsfri offert.
Vikingagatan, Söderköping
Niklas Israelsson: 0730-647060
ostkustens@outlook.com

100, 250 samt 500 kronor
Köp dem hos; Turistbyrån
Det
BSöderköpings
esök vill
hemsivi
danockså!
för mer information.
Brunn
Bli
medlem
nu - Samverkan
eller
Guldmakeriet

www.isoderkoping.se

ger resultat!

Andreas Larsson

Kontakta oss för mer
info:
Delägare
Djurbergs
info@isoderkoping.se
Djurbergs firar 150 år i Söderköping

Tack för att du stöttar
våra företag och väljer
att handla lokalt!
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Martin Sjölander (M) och Inga-Lill Östlund (L).

Ett år kvar till valet
I samband med invigningen av Ola Niklassons nya
konstverk, träffade jag kommunstyrelsens ordförande
Martin Sjölander (M) och servicenämndens
ordförande Inga-Lill Östlund (L) och passade på att
ställa några frågor inför kommande val.

Har era förberedelser påbörjats lokalt och vet
ni vilka frågor som kommer att aktualiseras?
- Ja, börjat har vi gjort, men mycket arbete återstår
när det gäller marknadsföringen. Det kommer att vara
mycket diskussioner framför allt under hösten inom
Moderaterna, säger Martin.
- Vi har påbörjat det ordinarie arbetet, det gjorde vi
i januari. Det handlar om att se till att få den blå tråden
både på riks-, regionala och kommunala planet, och man
ska ha en samverkan där emellan. Vi är sex-sju kommuner i Östergötland som jobbar tillsammans för att
kunna gå ut med gemensamma budskap. Sen fick vi lite
hicka för att det kunde bli extraval helt plötsligt, berättar
Inga-Lill.

Hur såg beredskapen ut inför ett extraval?
- Vi hade arbetsuppgifter och jourveckor inför vad
som skulle hända. Men nu hände ju tack och lov inte det,
så nu kan vi gå tillbaka till de ordinarie förberedelserna.
Nu sitter jag i ett parti som inte har den allra lättaste
sitsen. Vi är starkare lokalt än regionalt och på riksnivå,
men vi vet utifrån undersökningar att uppåt 50 % av väljarna röstar på samma parti i alla tre valen. Vi får jobba
lite extra för att kunna behålla det här, att åtminstone
vara starka på hemmaplan, säger Inga-Lill.

Vad tror ni blir de viktiga frågorna lokalt?
Är det ungefär som förra valet?
- Förra gången handlade det mycket om samhällsbyggnad, rätt utformning och på rätt plats. Vi har lite

olika åsikter där mellan de borgerliga partierna. Moderaterna har en lite mer frikostig inställning till att bevilja
bygglov. Jag tycker det är väldigt värdefullt att Söderköping har en speciell karaktär, men samtidigt vill jag att
det ska byggas. Vi behöver fler bostäder och folk som
flyttar hit. Då gäller det att vi rustar. Vi har också att ta
itu med skolfrågor och hur vi ska se på framtidens äldreomsorg, så lokalt finns det lite att jobba med, förklarar
Inga-Lill.

Och hur ser det ut för Moderaterna, vilka
frågor ser ni som viktiga?
- Många av de frågor Inga-Lill säger. Men vad det
blir mer exakt kommer vi att arbeta fram under hösten.
Byggnation är en viktig fråga, inte minst med tanke på
att vi sjönk i befolkning förra året. Det är inget som underlättar för en kommun.

Hur ser ni annars på möjligheterna att
fortsätta samarbetet mellan de borgerliga
partierna efter valet?
- Det får valet utvisa. Det är mycket som händer, med
nya partier att förhålla sig till. Men en viss kontinuitet i
styret är så klart något att eftersträva för att få en stabil
utveckling av kommunen, säger Martin.

Så ett samarbete med Socialdemokraterna
som under förra mandatperioden är inte
uteslutet?

Men de lokala frågorna är inte så ideologiskt
fokuserade, jämfört med de på riksplan?
- Nej, det är riktigt, det skulle jag säga att de inte är,
säger Martin.

Martin, om du blir tillfrågad ställer du upp
för ytterligare fyra år som Kommunstyrelsens ordförande?
- Ja, det gör jag.

I september är det dags för kyrkoval, det
berör andra politiker än de inom
kommunpolitiken?
- Där har ett antal partier tagit ställning och gemensamt bestämt att vi inte agerar partipolitiskt inom kyrkovalet. Det ska vara engagerade människor som brinner
för de här frågorna, säger Inga-Lill.
- Man röstar som man vill, men vi har gått in i POSK,
”partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan”. En del partier
har egna listor, det varierar också mellan olika församlingar.
Jag vill inte att partierna har någon inblandning. Det
ska vara engagerade människor som inte tillhör ett visst
parti. Många som sitter i kyrkofullmäktige är inte särskilt
politiskt aktiva. Kyrkan har en stor och viktig funktion
att fylla i samhället, säger Inga-Lill.
- Där har vi samma uppfattning, lägger Martin till.

- Det är inte lätt att svara på innan vi sett resultatet.
Majoriteten måste vara något som har mandat och möjlighet att styra, säger Martin.

Åke Serander
Text och Foto
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anmäla dig till nästa
Vi behöver bli fler nyföretagare, passa på att
förverkliga dina drömmar
Starta eget kurs som börjar i september, och

Vi kör igång höstens nyföretagarkurs den 8 september
Plats: Coffce Hagatorget 1 (och digitalt)

Vi har fotriktiga skor från Cinnamon
och Klaveness - senaste nytt!
Storgatan 5 för Medicinsk Fotvård, 0702-499 371

ptember
Anmälan dig senast den 6 se
trum.se
soderkoping@nyforetagarcen

Varmt välkommen till oss!

Vi är ditt lokala och trygga
alternativ av elektriker i
Söderköping, Valdemarsvik
och på Vikbolandet.
Slussporten, Söderköping
www.lundqvistelocds.se

Ramunderstadens visionsbild på projekt Svalan för planerad
nyproduktion av små yteffektiva lägenheter på Husby Backe.
Anmäl ditt intresse redan idag – registrera dig på www.boplatssverige.se och samla kö-dagar.

Varmt välkommen att
kontakta oss för en
kostnadsfri offert.

Kjell Lundqvist: 0701-451 511
Tommy Svensson: 0705-775 251

Möjligheternas Hus startade år 2010.
Här finns bred kompetens och
erfarenhet.
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hemtextilier/kläder enligt dina önskemål.

Flytt/veckostädning, fönsterputsning
och storstädning.

Frågor? Maila info@ramunderstaden.se

Uppsättning av tavlor, lampor, gardiner
m.m. Inköp och monteringshjälp.
Cykelreperationer och symaskinsservice.
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Musik på Brunnen hela sommaren
Sommaren i Söderköping har varit en riktig
musiksommar med framträdanden från flera av
Sveriges folkkäraste artister.

Konserterna har framförallt genomförts i Brunnssalongen med mellan 50-70 personer i publiken, vid
sittande bord, i enlighet med folkhälsmyndighetens
rekommendationer.
Artister som haft spelningar i vid Brunnen är bl.a. Ola
Salo, Moneybrother, Brolle och Mimi Werner, Magnus
Carlsson, Plura, Magnus Carlsson, Louise Hoffsten,
Lisa Nilsson, Solala, Rigmor Gustafsson och Albin Le
Meldau m.fl.
Vi på Söderköpings-Posten vill tacka arrangörer, artister och publik för en fin konsertsommar.
Till hösten och vintern ryktas det om mer musik i
Söderköping och vi hoppas på många flera uppträdanden under året i Brunnssalongen.

Mikael Karlsson

Text

Torbjörn Andersson

Foto

Brolle och Mimi Werner.

Rigmor Gustafsson.

Magnus Carlsson.

Louise Hoffsten.

Albin Le Meldau.

Solala.

Lisa Nilsson.
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SENSOMMARKONSERT
I BÖRRUM

till
Välkommen
l på
min nya loka
Storgatan 1

Behöver du juridisk hjälp?
Behöver du juridisk hjälp med familjerätt? Jag har över 25 års
erfarenhet som jurist. Varmt välkommen att boka personlig
rådgivning på plats vid mitt kontor i Söderköping.
- Testamente

- Gåvobrev

-- Framtidsfullmakt
Testamente
- Vårdnad-om
barn
Hyresavtal
- Vårdnad om barn
-- Äktenskapsförord
Framtidsfullmakt
- Bouppteckning/arvskifte
- Överlåtelseavtal för bostadsrätt
- Bouppteckning/arvskifte
-- Köpekontrakt
Äktenskapsförord
- Bodelning
vid separation
vid fastighetsförsäljning
- Bodelning
vid seperation

SPONSORER: ROSENSERIEN BY ROSES FROM NATURE

E-post: sodergardensjuridiska@gmail.com
Hemsida: www.sodergardensjuridiska.se

Telefon: 070-617 62 00
Adress: Storgatan 1,Söderköping
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"- Jag började sälja jazzskivor, vid
den tiden vinyl, tillsammans med
en god vän uppe i Stockholm där
vi tidigare bodde och arbetade.
Sedan flyttade jag och familjen till
Söderköping när jag fick arbete på
Fix Trikåfabriker. I och med flytten
började jag även sälja skivor med
klassisk musik."

Per kan sin musik

Under åren 1984–2018 arbetade Per Fogdeson med
skivförsäljning som hobbyverksamhet under
handelsbolaget ARGO MUSIK, där han och hans fru
Catharina, fick träffa några av världens främsta
artister inom jazz- och klassisk musik. I år tog han
steget och säljer de sista skivorna från företaget, som
återfinns hos Söderköpings bokhandel. Vid ett möte
i hans hem berättar han om sin musikresa för oss på
Söderköpings-Posten.

Hur började din musikresa?
- Jag började sälja jazzskivor, vid den tiden vinyl, tillsammans med en god vän uppe i Stockholm där vi tidigare
bodde och arbetade. Sedan flyttade jag och familjen till
Söderköping när jag fick arbete på Fix Trikåfabriker. I och
med flytten började jag även sälja CD-skivor med klassisk
musik. Vinylförsäljningen gick ned och jag sålde av hela
mitt lager till en kund, därefter blev det bara CD-skivor.
Det fanns en skivbutik vid Konserthuset i Stockholm.
Innehavaren sålde skivor åt artisterna under pauserna på
deras konserter i Konserthuset men också på Musik och
kongress i Linköping och på Louis De Geer i Norrköping. Det var dags för honom att sluta med försäljningen
och han undrade om jag var intresserad av att ta över
försäljningen vid konserterna.
Jag köpte in skivorna via skivbolagen exempelvis DG,
EMI, Naxos med flera.
Då många av skivbolagen fanns i USA så blev det oftast
långa leveranstider.
Det hölls inköpsmässor runt om i Europa men jag kom
tyvärr aldrig att delta då mitt hobbyprojekt med försäljningen redan tog mycket tid utöver mitt ordinarie arbete.

En nöjd Angela Hewitt signerar.

En del av alla signaturer.

Artister signerade skivor

även belönats med Polarpriset för sin filmmusik. Låten
framförs av pianisten Khatia Buniatishvili.

- När det kom artister till Louis De Geer i Norrköping och Konsert och Kongress i Linköping köpte jag
hem CD-skivor som såldes i pausen. Oftast var artisterna
intresserade av att signera, vilket var väldigt roligt. Vid
försäljningarna var oftast min fru Catharina med. Det
blev ofta sena arbetspass då konserterna var förlagda till
kvällar och helger.
En av artisterna var operasångerskan Malena Ernman.
Efter en av hennes konserter i Norrköping ringde hon
och berättade att hon skulle ha en konsert på konsertarenan Dalhalla och frågade om vi inte kunde följa med
och sälja hennes skivor där, vilket vi naturligtvis nappade
på. Därefter åkte vi med henne på konserter runt om i
landet och sålde hennes skivor.

Har du någon favoritartist?
- Flera. Kanske främst Malena Ernman, hon blev
folkkär efter sin vinst i Melodifestivalen. Även pianisterna Per Tengstrand, Angela Hewitt, violinisten Pekka
Kuusisto samt den walesiska operasångaren Bryn Terfel
är några av mina favoriter. Bryn Terfel och jag drack öl
tillsammans i pausen. Han var trevlig och bjöd mycket
på sig själv.
En annan favorit är Anne Sofie Von Otter (Meets
Elvis Costello).
På jazzsidan kan nämnas pianisterna Nina Simone,
Jessica Williams och, tenoristen Scott Hamilton.

Har du någon favoritlåt?

- Ja, många till exempel låten ”Deborah’s theme” från
filmen “Once upon a time in America” som skrevs av
Ennio Morricone. Som kuriosa kan nämnas att Ennio

Hur ser du på dagens musik?
- Jag tycker det är synd att den fina klassiska och jazzmusiken inte får ta någon plats idag. Det är en annan tid
nu då många ungdomar bara lyssnar på musik via appar.

Har ditt musikengagemang färgat av sig på
något annat sätt?
- Barnbarnen har varit med vid olika tillfällen vid
konserter och har till och med hjälpt till att sälja skivor.
Det har varit viktigt för mig att försöka vidga deras musikaliska vyer.
Faktum är att jag tillsammans med några vänner brukar träffas över en middag och lyssna på och diskutera
musik. Inför träffen väljer vi ut en artist som ska vara
föremål för kvällens diskussion.

När slutade du med försäljningen?
- 2018, då försäljningen av cd-skivor dalade. Jag hade
inte reflekterat över hur jag skulle bli av med skivorna
men det löste sig på ett smidigt sätt. Jag var över till
Anders Karlin på bokhandeln och köpte en bok och berättade att jag skulle sluta med försäljningen varpå han
frågade hur jag skulle göra med skivorna.
Han föreslog att vi kunde göra ett försök att sälja skivorna i bokhandeln och det nappade jag på.
Nu ser jag tillbaka på tiden med många trevliga minnen och härliga musikaliska möten.

Daniel Serander

"- Ja, vi bestämde oss för att ha konserten utomhus p.g.a
pandemin. Alla som vill komma ska få plats och känna sig
trygga. Konserten hålls i Åsa och Claes trädgård i Börrum,
bredvid Börrums bygdegård."
De håller konsert i Börrum den femte september.

10-års jubileum för sensommarkonserterna i Söderköping
Den femte september är det äntligen dags för
sensommarkonsert. Den här gången blir det för
första gången utomhus och konserten flyttas till
Börrum.

Därefter flyttade vi in i Brunnssalongen och det har varit
fortsatt välbesökta tillställningar. Konserterna har blivit
en tradition för många, säger Roland Engdahl som är
en av artisterna och arrangörerna bakom evenemanget.

- Vi har haft Sensommarkonserter i tio år, med
undantag från förra året då vi hade ett uppehåll p.g.a
pandemin. Det var Åsa Sjöberg, Claes Lövgren och jag
Roland som började arrangera konserterna.
I början hade vi konserterna i Brunnskyrkan, men det
blev för trångt trots att vi hade två konserter samma kväll.

I år flyttar ni ut konserten i det fria?
- Ja, vi bestämde oss för att ha konserten utomhus
p.g.a pandemin. Alla som vill komma ska få plats och
känna sig trygga. Konserten hålls i Åsa och Claes trädgård i Börrum, bredvid Börrums bygdegård.

Vi kommer att bjuda på många låtar från vår stora
låtskatt, det blir gemensam allsång och Ragnar Dahlberg
kommer att kåsera, berättar Roland.
- Vi tror att det kommer att bli en härlig och rolig
kväll med fin gemenskap. Besökarna får gärna ta med sig
picknickkorgar, paraply om så anses nödvändigt och vara
förberedda på mycket sång och musik, avslutar Roland.

Daniel Serander
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"När kön av bilar som skall genom staden har uppnått en viss
längd (typiskt vid broöppning) växlas trafikljusen om till ”Grön
genomfart” vilket innebär att alla trafikljusen samtidigt ger
grönt ljus för färd rakt fram och för högersväng. Vänstersväng
tillåts ej och alla sidogator har rött och ingen får alltså köra in
på E22:an därifrån."

Spara bränsle och förläng
livslängden på dina däck

Kör säkert!

Kontrollera dina däck
Fixa
hjulinställningen hos oss
och hjulinställning
innan semesterresan.
Ring och boka tid!

Johans Däckservice AB |0121-721730
0121-10586 | www.dackia.se

Malmqvists Plåtslageri AB

Tänker du byta tak?
Plåt, tegel eller papptak
Kontakta oss för en
kostnadsfri prisuppgift
Telefon: 0709-56 77 23
info@malmqvistsplatslageri.se
Berga 1 Söderköping

Vi önskar alla
våra kunder och
samarbetspartners
Trafiken genom Söderköping – en riktigt God Jul och
Problemet med trafikstockningarna ett Gott Nytt År!
Foto: Åke Serander

Kö genom Söderköping i sommartrafiken.

och en lösning på problemet

En hel del har skrivits om problemet genom åren och
olika förslag till lösningar har framförts. En förbifart
runt Söderköping står högt på önskelistan men det
kommer att ta tid och kosta mycket pengar.
Jag har en lösning som är billig och som snabbt kan
genomföras. Även om en förbifart kommer att byggas
om några år kan min lösning vara kvar till nytta för
alla som trots allt kommer att trafikera den nu
befintliga vägen genom Söderköping.

Bron över kanalen som måste öppnas för båttrafiken
har pekats ut som boven i dramat. Fantasifulla lösningar
med akvedukt och båthiss som lyfter båtarna över vägen
skulle säkert bli till en turistattraktion i sig men kommer
troligen aldrig att bli verklighet. Och broöppningarna är
inte hela problemet. Det är bara det som startar anhopningen av bilar som sedan blir en kork som fyller E22:an.
Och när det sker klarar inte trafikljusen att snabbt leda
trafiken genom staden utan i stället ökar kön av bilar.
Detta är ett stort problem när trafikintensiteten är hög.

Jag tänker så här:
Vi måste använda det vi har att arbeta med smartare.
Vi behöver dra ur korken.
Vid låg trafikintensitet är en broöppning inget större
problem. Det medför några minuters stopp. Bron stängs
och trafiken flyter igen. Trafikljusen styr trafiken genom
staden så att alla kan komma fram. Men ibland – på
sommaren och vissa helger i synnerhet – är det för mycket. Bron startar igenkorkningen och trafikljusen håller
korken kvar – i timmar.
Jag vill införa det som jag kallar ”Grön genomfart”
Vad betyder nu detta?

När kön av bilar som skall genom staden har uppnått
en viss längd (typiskt vid broöppning) växlas trafikljusen
om till ”Grön genomfart” vilket innebär att alla trafikljusen samtidigt ger grönt ljus för färd rakt fram och för
högersväng. Vänstersväng tillåts ej och alla sidogator har
rött och ingen får alltså köra in på E22:an därifrån.
E22:an blir en genomfartsled – en liten bit motorväg
- där man passerar genom Söderköping utan stopp. I
detta läge kan man passera staden på fyra minuter. Kön
leds genom staden och löses upp. En sådan period med
”Grön genomfart” skall naturligtvis pågå en begränsad
tid. På 5 minuter skulle flera hundra bilar kunna passera.
Om kön fortfarande är lång kan ytterligare en period
på 5 minuter läggas till (i extremfall upp till 3 perioder
= 15 minuter)
Efter denna ”Gröna genomfart” återgår trafikljusen
till sitt normala läge och trafiken fungerar som vanligt
igen.
För att genomföra detta system behövs förstås vissa
förändringar.
Trafikljusen måste kopplas ihop (om de inte redan är
det) så att de kan styras om till ”Grön genomfart”. Givare
som känner av kön norr om kanalbron resp. söder om
sista trafikljuset mot syd måste installeras. Trafikljusen
måste kompletteras vid alla fickor för vänstersväng så att
alla bilar styrs rätt fram eller åt höger.
Det kan naturligtvis uppstå en del frågor kring detta.
Ovanstående är en kort beskrivning av hur det är tänkt
att fungera. Jag är övertygad om att det skulle innebära
en stor förbättring. Jag kan tänka mig att presentera det
mer i detalj för berörda parter om intresse finns.

Jes P. Norrköping

Tillbyggnad, renovering,
Håkan
0705-777546
Attefallshus,
stugor/bodar,
badrum,
fönsteroch dörrbyten
www.lbmbygg.se
Välkommen att kontakta
oss för mer information
Håkan 0705-777546 - www.lbmbygg.se

Tack för att
du stöttar
våra företag
och väljer
att handla
lokalt!
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Foto: Magnus Aronson/Ikon/Svenska Kyrkan

Vad kyrkovalet den 19 september handlar om
Vad kyrkan ska göra – den strategiska
inriktningen. Vad det får kosta – budgeten och
fördelningen av resurser. Hur det går under tiden
– att följa upp och utvärdera den grundläggande
uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och
berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta
människor.

Medlemmarna i Svenska kyrkan röstar fram representanter till tre olika nivåer: Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet.
Kyrkofullmäktige styr församlingarnas arbete, vars
grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och att utöva diakoni och mission.
Gudstjänster är till exempel högmässor, då man firar
nattvard men också vigsel- dop- och begravningsgudstjänster. Undervisning vänder sig till både barn och vuxna som är nyfikna på kristen tro eller vill fördjupa sin tro.
Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskor, djur och
natur. Att möta människor som är utsatta, i kris eller sorg,
i behov av stöd eller att bryta ensamhet.
Stiftsfullmäktige styr arbetet i respektive stift. Stiftens
grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över
församlingslivet i stiftet.
Det kan handla om att stötta församlingars arbete, ge
råd och stöd i teologiska frågor, bidrag till att renovera
och förvalta kyrkor, textilier och konst.
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Där fattas beslut om frågor som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor
som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel
kyrkohandboken och psalmboken.
Kyrkohandboken beskriver hur gudstjänster ska firas
och i psalmboken finns de sånger som används i gudstjänster och församlingsliv.

Kyrkovalet
Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8
miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett
engagemang för alla människors värde och värdighet och
för ett aktivt miljö- och klimatarbete.
Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, för-

djupning och sammanhang för dig själv och andra, till
exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen
förskola, barn- och ungdomsverksamhet, körer och konserter.
Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kulturarv, i form av byggnader och traditioner och du är
med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i
utsatthet, ensamhet och sorg.

Varför kyrkovalet finns
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende
av människors engagemang. Alla är välkomna att ta initiativ och dela ansvar. Genom hela kyrkans historia har
människor valts för att överlägga och fatta beslut på hela
gemenskapens vägnar.
I Lag om Svenska kyrkan, som trädde i kraft 1 januari
2000 i samband med kyrka-stat separationen, regleras
statens förhållande till Svenska kyrkan och den beskriver
bland annat att Svenska kyrkan är en demokratiskt uppbyggd evangelisk-luthersk kyrka. Därigenom ges var och
en som tillhör kyrkan möjlighet att påverka hur församlingen ska fullgöra sin grundläggande uppgift och hur
stiften och den nationella nivån ska främja den uppgiften. Den breda delaktigheten i kyrkans styrelse har också
sin grund i kristen människosyn och det gemensamma
ansvaret, på dopets grund, för kyrkans alla angelägenheter. Valhandlingen kan även ses som ett uttryck för
samhörigheten med kyrkan.

Varför kyrkovalet genomförs på det sätt som
görs
Sättet att genomföra kyrkovalet tar sin utgångspunkt i
vallagen och hur de allmänna valen genomförs. Det är
bra att väljarna känner igen sig i hur valet går till. Några
skillnader finns, bland annat att även medlemmar som är
16 år har rösträtt och att det är möjligt att rösta på valfri
ort i Sverige.
En annan viktig skillnad är att benämningen politiska
partier inte förekommer i kyrkovalet, utan medlemmarna röstar istället på nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta
i kyrkovalet. Den som vill engagera sig kan antingen gå
med i en befintlig grupp eller starta en ny tillsammans

med andra som vill bidra till att forma kyrkans framtid.
Det är ytterst medlemmarna i Svenska kyrkan som
avgör hur kyrkans regelverk utformas, genom att lägga
sin röst på den nomineringsgrupp som de vill ge sitt förtroende till.

Politiska partier och Svenska kyrkan
I dagsläget är det ett fåtal politiska partier som också
ställer upp i kyrkovalet. I kyrkovalet kallas de grupper
som ställer upp för nomineringsgrupper.

Nomineringsgruppernas ideologier och
intressen
Det är viktigt att Svenska kyrkan som arrangör av valet respekterar den demokratiska processen och förhåller sig neutral gentemot de 601 nomineringsgrupperna
som ställer upp i kyrkovalet. Det är du som medlem som
genom kyrkovalet väljer vilka som ska företräda dig de
kommande fyra åren.

Kostnader för kyrkovalet
Kyrkovalet kostar cirka fem kronor per medlem och år.
Demokrati och medlemsinflytande är viktigt i Svenska
kyrkan. Valet genomförs noggrant och omsorgsfullt och
är omgärdat av ett omfattande regelverk. I kyrkovalet
2021 är det strax under fem miljoner medlemmar som
har rösträtt. Det är ett stort arbete att se till att alla de
som vill och får rösta, också har möjlighet att göra det
och vet hur de ska gå tillväga.

Valresultatet
När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir
klara presenteras de på websidan om valresultat. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.
Det slutgiltiga resultatet presenteras först när stiftsstyrelserna är klara med den slutliga sammanräkningen,
vilket är ca tre-fyra veckor efter valet.
Källa: Utdrag från www.svenskakyrkan.se

Åke Serander
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"Vi är beredda på att valdeltagandet
kan bli högt. Vi som arbetar med valet
i år är rutinerade och har varit med
vid flera val."

Lokala kyrkovalet
i Söderköping
S:t Anna församling

För att få veta mer om det lokala kyrkovalet så träffar
jag Carl-Johan Ivarsson som är ordförande i
valnämnden, Söderköping S:t Anna församling.

Vi noterar först att Carl-Johan också står på valsedeln för
nomineringsgruppen POSK. Hans dubbla roller måste
hållas isär, så Carl-Johan strävar efter att vara objektiv i
sin roll som ordförande för valnämnden. En dubbel roll
som han delar med många förtroendevalda, även i ”vanliga val” till kommunfullmäktige landet runt.
Under nuvarande mandatperiod har det bara funnits
två nomineringsgrupperingar representerade i kyrkofullmäktige, ”Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan
(POSK)” och ”Samlingslistan”. Stor samstämmighet har
rått mellan de två grupperna. Inga frågor har gått till
votering i kyrkofullmäktige eller kyrkorådet. Sista frågan där det förekom meningsskiljaktigheter var 2012
när Skällviks församlingshem skulle säljas. Samförståndet har nog, enligt Carl-Johan, berott på församlingens
förhållandevis goda och välskötta ekonomi, vilket inneburit att snabba drastiska neddragningar på personal och
annat inte behövt genomföras.
I kommande val tillkommer ”Borgerligt alternativ”
och ”Sverigedemokraterna”.

Carl-Johan är valnämndens ordförande.

Hur ser du på att två nya grupperingar
tillkommer i valet? Är det bra för demokratin
även om meningsskiljaktigheterna kommer
att öka?
- Det är bra att fler engagerar sig i kyrkans verksamhet, sjunger i körer, är kyrkvärdar, är med i Klockargårdens verksamhet och att man har andra uppgifter vid
sidan om sammanträdena. Vi har haft en god stämning
under den gångna mandatperioden, man kan tänka olika
i frågor, men ändå ha en gemenskap kring kärnverksamheten. Den stämningen hoppas jag kan bestå.
Valdeltagandet i de kyrkliga valen brukar vara lågt. Ca
10-12% av medlemmarna i svenska kyrkan brukar rösta,
men i förra valet 2017 låg deltagandet på ca 17%.

Varför blev det så?
- I förra valet ställde Sverigedemokraterna upp, inte
lokalt, men i stiftsvalet och kyrkomötetsvalet. Säkert
fanns det då många som både blev intresserade att rösta
på det partiet, men också de som ville markera emot.
I år kan röstning ske i Drothems församlingshem, i
S:t Anna skola samt i Tingshuset, Mogata. Jag förväntar
mig att valet i år kommer att flyta smidigt, säger Carl-Jo-

Några goda skäl att rösta på
POSK i kyrkovalet 2021
POSK vill :
– Förmedla att Svenska kyrkan
har sin värdegrund i Guds ord,
och Jesus Kristus.
– Att alla församlingens kyrkor ska
vara öppna för regelbundna guds
tjänster och till alla åldersgrupper.
Vi vill satsa på musik, sång och
församlingens olika körer.
– Fortsätta utveckla Diakonin och
gemenskapen i Klockaregården.

– Stödja den Internationella gruppens
verksamhet i församlingen.
– Vara en profetisk röst i samhället
och visa på ett liv i rättvisa
och frihet.
– Att församlingen skall fortsätta sitt
påbörjade miljöarbete. Församlingen
måste vara med och ta ansvar för
hela skapelsen.
– Främja en partipolitiskt obunden,
demokratisk och öppen kyrka.

Läs mer på:

I övriga församlingar inom tidningens utgivningsområde, i Östra Ryd och på Vikbolandet (östra och västra),
finns bara en samlingslista att lägga sin röst på. Inom
pastoratet Valdemarsvik Ringarum finns förutom Samlingslistan även Sverigedemokraterna.

Rösta på Borgerligt alternativ i kyrkovalet
Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp med kristen allmänborgerlig värdegrund och politiskt
obunden.
Vi vill möjliggöra att fler kan delta i församlingsarbetet genom volontärer och diakoni, för att
motverka oönskad ensamhet och psykisk ohälsa. Barn och unga ska känna tillhörighet och
gemenskap.
Vi vill att kyrkoavgiften ska kunna fördelas på de församlingar som man vill stödja och i en
förlängning verka för en fri församlingstillhörighet.
Martin Sjölander, Kommunalråd
Bengt Svensson, F.d. rikspolischef
Charlotta Hollertz Kreuger, Ekon. Agronom

Åke Serander
Text och Foto

ÖPPEN, NÄRA
OCH GRÖN
FOLKKYRKA
Rösta i kyrkovalet den 19 september!

På lokal nivå i Söderköping
Sankt Anna och Östra Ryd finns
våra kandidater med på samlingslistor.

www.posk.se

Gunvor Wissmar Skoog, Sjuksköterska
Anwar Samuelsson, Försäljningschef
Björn Dahlskog, F.d. typograf/säljare

han. Vi är beredda på att valdeltagandet kan bli högt. Vi
som arbetar med valet i år är rutinerade och har varit
med vid flera val.
Förtidsröstning kan ske från måndag två veckor före,
men då bara på pastorsexpedition i Söderköping, nu tillfälligt belägen i S:t Laurentii församlingshem.
Preliminärt resultat räknas på kvällen valdagen i
Drothems församlingshem, för vidare rapportering till
Stiftet. Resultatet kan följas på kyrkans webbplats. Personröster räknas och sammanställs bara på stiftet, dagarna efter valdagen. Att kryssa kandidater är tillåtet,
inte bara för ett namn som i kommunvalet, utan för tre
kandidater i kyrkovalet. Med färre röster i ett kyrkoval
kan kryssen få stor betydelse.
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Vilka blir de viktigaste frågorna
för församlingen under kommande
mandatperiod?

Borgerligt alternativ
Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp med kristen allmänborgerlig värdegrund och politiskt obundna. Vi vill se en öppen närvarande kyrka som är aktiv i
samhället. Under pandemin har många lidit svårt. Vi vill
särskilt motverka oönskad ensamhet och psykisk ohälsa
genom att öka det diakonala arbetet och möjliggöra för
att fler ska delta i församlingsarbetet och att barn och
unga ska känna tillhörighet och gemenskap.

Gunvor
Wissmar
Skoog

Samlingslistan
Vi som ställer upp på Samlingslistan vill vara med och
få hela församlingen att bli delaktig oavsett åldrar bl.a.
genom att utveckla verksamheten så den attraherar så
många som möjligt och skapa så kallade Sockengrupper.
Alla församlingens medlemmar ska känna sig välkomna, inkluderade och kunna vara med och påverka
verksamheten, samverkan med föreningar och skola m.fl.
Vi vill fortsätta utveckla diakonins arbete där också
frivilliginsatser behövs.
Vi vill att alla nyinflyttade till vår församling får ett
välkomstbrev.
Annika Altnäs, Lennart Andersson, Boel Holgersson,
och Tuula Ravander m.fl.

POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan)

Sverigedemokraterna

Jag vill verka för: En varm kristen gemenskap där alla,
unga som äldre, känner sig välkomna och där varje besökare i församlingen blir sedd och respekterad
För ett rikt gudstjänstliv med många inslag av musik och sång och med ett stort inslag av församlingens
många körer.
För ett fördjupande av vårt diakonala arbete med inriktning både på stad och landsbygd.
För en fortsättning av det viktiga ekumeniska samarbete som redan fungerar på ett positivt sätt.
För ett regelbundet gudstjänstliv i samtliga våra kyrkor, land som i stad.
För ytterligare strävan att integrera stad med landsbygd för att möta den utflyttning som sker till vår
landsbygd.

Sverigedemokraterna är en röst för trygghet och kontinuitet i vår kyrkas tro, bekännelse och lära, samt en röst
för långsiktig omsorg om våra kyrkor, kyrkogårdar och
kyrkomiljöer, kort sagt det kyrkliga kulturarvet i församlingen. Lika viktigt som det är att dessa miljöer tryggas
för framtiden är det för oss också att vi utvecklar mer
levande verksamhet i fler av våra kyrkorum, från Sankt
Laurentii och Drothem till Skällvik, Sankt Anna och
Börrum. Såväl för barn som äldre. Det behöver gjutas ny
frimodighet i gudstjänstlivet på landsbygden och i skärgården och former för det utvecklas av oss förtroendevalda, anställda och ideella i samråd. Liturgin i kyrkorummet bör vila på beprövade ordningar och lyhördhet till
den evangelisk-lutherska traditionen med det bibliska
ordet i centrum och en naturlig relation mellan kyrkan
och skolan när det kommer till upprätthållandet av traditionsburna skolavslutningar.

Gunnar
Norlén

Aron
Emilsson

Annika
Altnäs

Barnsliga lördagar
är tillbaka!

Under hösten bjuder
vi på ett gediget
program av kulturupplevelser för barn.

Start den 18 sept.

Alltid klockan14.
Håll utkik på:

event.soderkoping.se

Kostnadsfritt,
begränsat
antal platser.

Toppkandidater i kyrkovalet

Här har vi samlat de fem översta namnen för
respektive nomineringsgrupp. Fullständig
information om samtliga kandidater hittar du på
nomineringsgruppernas egna webbplatser som du ser
i artikeln.

Söderköping S:t Anna församling
Borgerligt alternativ
1. Gunvor Wissmar Skoog
2. Anwar Samuelsson
3. Björn Dahlskog
4. Martin Sjölander
5. Bengt Svensson
Hemsida: www.borgerligtalternativ.nu

POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan)

Arr: Kulturkontoret

Ladda hem Söderköpings-Postens
app redan idag

1. Beate Palm Scherl
2. Gunnar Norlén
3. Kerstin Elg
4. Carl-Johan Ivarsson
5. Niklas Schultz
Hemsida: www.posk.se

Samlingslistan

1. Annika Altnäs
2. Lennart Andersson
3. Boel Holgersson
4. Tuula Ravander
5. Therese Forsström
Frågor kan ställas till Margareta Zackrisson på
mailadress: margaretazackrisson@gmail.com

Sverigedemokraterna
1. Aron Emilsson
2. Annelie Sjöberg
3. Catarina Albertsson
Hemsida: www.sd.se

Östra Ryds församling
Med tro på framtiden i Östra Ryds församling
1. Christina Eriksson
2. Torbjörn Gunnarsson
3. David Ullström
4. Eva Sjövall
5. Gabriella von Kantzow
www.svenskakyrkan.se/ostra-ryd
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PSST...

Senast uppdaterad
information hittar
du på vår hemsida.

Gudstjänster i församlingen
Augusti
Söndag 29

11.00 Medeltidsinspirerad mässa
16.00 Friluftsgudstjänst

S:t Laurentii kyrka
Hästräcket vid Skällvik

Onsdag 1

13.00 Veckomässa

S:t Laurentii kyrka

Söndag 5

11.00 Mässa
16.00 Gudstjänst

S:t Laurentii kyrka
S:t Anna gamla kyrka

Onsdag 8

13.00 Veckomässa
17.00 Liv att dela

S:t Laurentii kyrka
Drothems kyrka

Söndag 12

11.00 Mässa
S:t Laurentii kyrka
16.00 Friluftsgudstjänst, små o stora Drothems församlingshem

Vi startar upp våra verksamheter under hösten,
håll utkik på vår hemsida och facebook.

Onsdag 15

13.00 Veckomässa

S:t Laurentii kyrka

Söndag 19

11.00 Mässa
16.00 Friluftsgudstjänst

S:t Laurentii kyrka
Mogata kyrka

Konfirmation

Onsdag 22

13.00 Veckomässa

S:t Laurentii kyrka

Torsdag 23

17.00 Tid för dig

Mogata kyrka, tingshuset

Går du eller någon du känner i år 8 eller 9?
Det går fortfarande att anmäla sig till
konfirmation. Du är viktig!
Läs mer på vår hemsida.

Söndag 26

11.00 Mässa
16.00 Gudstjänst

S:t Laurentii kyrka
Börrums kyrka

Sopplunch

Onsdag 29

13.00 Veckomässa

S:t Laurentii kyrka

September

Kyrkoval
Vad är kyrkovalet?

Kyrkovalet är egentligen tre olika val: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet.
Det är de beslutande organ som styr församlingen
eller pastoratet, stiftet och Svenska kyrkan på
nationell nivå. Det motsvarar ungefär kommun,
region och riksdag.

Vem får rösta?

Du kan bara rösta i den vallokal som du tillhör.
På röstkortet står det vilken församling, valdistrikt
och vilket stift du tillhör och vilka val du får delta i.
Du behöver ta med dig röstkort och legitimation för
att kunna bevisa att du är du.
Du kan välja mellan att rösta på valdagen i
vallokalen, förtidsrösta, budrösta eller brevrösta.

Läs mer om kyrkovalet på

Valet äger rum söndagen den 19 september. Du kan
förtidsrösta från och med 6 september.

Hur röstar man?

Alla som får rösta får hem ett röstkort till den adress
där man är folkbokförd. På röstkortet står det vilken
vallokal du ska rösta i på valdagen.

Barn och ungdom

Start tisdagen den 7 september.
Tisdagar och torsdagar kl. 11.00-16.00 i
Drothems församlingshem.

Kontakt
www.svenskakyrkan.se/soderkoping
www.facebook.com/soderkopingsanktanna
Församlingsexpedition:
Telefon: 0121-358 00
Mail: ssa.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Du ska vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16
år senast på valdagen.

När du kan rösta

Våra kyrkor står öppna för dig!

Nomineringsgrupper till
kyrkofullmäktige i
Söderköping S:t Anna församling
Borgerligt alternativ
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
Samlingslistan
Sverigedemokraterna

Med reservation för eventuella ändringar. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vad vill du att
Svenska kyrkan ska göra?

Diakonicentrum har öppet måndag-tisdag,
torsdag- fredag 09:30- 11:30.
På grund av rådande situation ser vi helst att man i
första hand ringer innan ett fysiskt möte bestäms.
Diakonicentrum:
Telefon: 0121-358 09

26 Söderköping

Söderköpings-Posten
hundra år tidigare...

Nedanstående text är hämtad från arkivet vid S.t
Ragnhilds Gille. Artikeln publicerades i tidningen
9 september 1921.

Bokhandlare Anders Karlin höll i boksigneringen.

Nachla Libre hyllade sin farfar med en dikt.

Lyckat första år för
Söderköpings poesifestival

Söderköpings poesifestival, Östergötlands första,
gick av stapeln 20-21 augusti.
Men varför en poesifestival i Söderköping? Och
poesi, kan det va nåt? Absolut! Poesin är en
folkrörelse, i byrålådorna hemma hos väldigt många
av oss ligger dikter, korta texter eller möjligen
material till en eller flera diktsamlingar. Vi kanske
inte betraktar det som dikter men nog finns det
tecken på en längtan efter att uttrycka sig i skrift.
Fråga din granne så får du höra. Eller kanske inte,
grannen vågar kanske inte erkänna?

Det här ville vi ändra på. Inspirera människor till att
skriva mer, att läsa mer dikt, våga läsa upp sina dikter
offentligt och att lyssna på poeter som hållit på långtid och som bemästrar konsten att uttrycka sig i poesins
form. Vi ville visa att poesi förekommer i olika former,
det finns poesi för alla! Söderköpings stadsbibliotek och
Söderköpings bokhandel & antikvariat sökte och fick
pengar från Statens Kulturråd och Region Östergötland
för att genomföra festivalen. Vi anlitade Mats Granberg,
f.d kulturredaktör på Norrköpings Tidningar som gjorde
ett digert arbete med att boka författare, lokaler och att
sammanställa program, vilket resulterade i en välbesökt
festival. En festival som inte hade gått att genomföra
utan hjälp från våra duktiga volontärer.

Hösten

Foto: www.pixabay.com

När höstmörkret sänker sig ner över staden
och träden ändrat sin färg på bladen
Jag känner ett lugn, en otrolig lycka
nu får jag mitt liv med något annat smycka
Till svampskogen går jag med korgen i hand
tänk att få bo i detta vackra land
Här finns både sommar, vinter och vår
men hösten jag längtar till varje år
Jag sitter vid köksbordet och tänder ett ljus
och i mitt hjärta känns ett lyckorus
Den fina men stressiga sommaren är slut
hösten har kommit och jag kan andas ut
Eva Hjärtsjö
Ladda hem Söderköpings-Postens
app redan idag

Jag tänkte så här några dagar efter festivalen göra några
nedslag för att ge en bild av det som utspelade sig under
ett par händelserika dygn i slutet av augusti.
Festivalen startade egentligen redan den 19 augusti
med en smygpremiär innehållande program med lokal
prägel. Kerstin Svedberg och Gunnel Samuelsson genomförde sin hyllning till Kristina Lugn genom att läsa
utvalda dikter och delar av hennes dramatik med en stark
känsla för Kristina Lugns skärpa och humor. Senare på
kvällen läste Marianne Wik sin Diktdokumentär 19531965 i Sankt Anna och Sigtuna, också det genomfört med
glimten i ögat och med sinne för vardagens detaljer.
Invigningen på fredagskvällen inleddes av Fredrik
Ekelund/Marisol M. som berättade om den omvälvande
upplevelsen att vid 59 års ålder upptäcka sin kvinnliga
personlighet och följderna av det. Marisol M. läste även
ur sin diktsamling Läppstifterska.
Matilda Södergran är både en internationell och lokal
poet. Hon kommer från Finland men är nu bosatt i Östra
Ryd. Hon läste ur sin diktsamling Överlevorna och ur sin
nya prosabok Nellsom ännu inte är utgiven.
Jonas Ellerström, poet och bokförläggare, känd även
från TV:s Helt lyriskt, avslutade invigningen med läsning ur sin senaste diktsamling, Framkallning i dagsljus.
På lördagen presenterade sig Söderköping från sin
bästa sida. Sol, hög, klar luft och Marianne Wik som
vid hängmattorna i Hagaparken på tidig förmiddag läste dikter på östgötska under rubriken Är du garsken?
Direkt efteråt var det dags för den underfundige Thomas Tidholm att på biblioteket berätta om människans
förhållande till naturen och naturens mer avvaktande

förhållande till oss människor. Tidholm gjorde en uppskattad läsning av dikterna i sin ganska nyligen utkomna
Jordlöparens bok och förklarade på ett underhållande sätt
sin syn på naturen.
På biblioteket hölls även program för barn. Susanna,
Helena och Sanna lekte med ord, skapade och berättade
i en färggrann föreställning, ”Hej å hå, Herr Gurka”, där
barnen fick vara aktiva i berättelsen.
Den som besökte Håll Bar & kök vid lunchtid fick
lyssna till ett intressant samtal med konstnären Mika
Liffner, vars morfar, Axel Liffner, var en framträdande
poet på 1940-talet. Mika ställde ut tio målningar inspirerade av sin morfars diktning. För den som vill se
utställningen finns möjlighet under hela september, då
utställningen finns kvar på Håll Bar & kök. Ett väldigt
speciellt program var det som tilldrog sig på lördagseftermiddagen. Helga Krooks läsning av egna dikter varvades
med nutida musik framförd på piano av världspianisten
Kristine Scholz. Föreställningen direktsändes på teater-och dramatiksajten radioart.se och finns att lyssna
till där även i efterhand.
Finalen på poesifestivalen inleddes av Östgötateaterns
chef Nils Poletti som blickade bakåt i den manliga litteraturhistorien och läste dikter av bland annat Stagnelius
och Fröding.
Näst i tur var Nachla Libre som 2009 startade nätverket Revolution Poetry vars ambition var att uppmärksamma de berättelser som finns i förorten. Hon läste på
ett tilltalande rytmiskt sätt ur sin debut Tiden har sett
allt. Avslutningsdikten, en hyllning till Nachlas farfar,
lämnade ingen i publiken oberörd.
En ledamot ur Svenska Akademien fanns också med
i lördagskvällens startfält. Jila Mossaed flydde till Sverige
från Iran som 38-åring, erövrade det svenska språket och
gav ut sin första diktsamling på svenska 1997. Imponerande! Hon talade om svårigheten med att uttrycka sig
på ett nytt språk och om skillnaden mellan att skriva på
persiska och svenska. Ett urval dikter fick publiken också
njuta av.
Finalen avslutades med ett fyrverkeri av ord och musik. Olivia Bergdahl visade verkligen att hon är en poet
som äger scenen. Hon fullständigt knockade publiken
med sitt känslomässigt starka framträdande och fick stående ovationer.
Uppfylld av festivalens alla intryck gick jag längs kanalbanken i sensommarkvällen mot Håll Bar & kök för att
lyssna på några av de poeter som anmält sig för att läsa på
den öppna scenen. Poeter som hade vågat ta fram några
av sina byrålådesdikter och framföra dem offentligt.
Avslutningsvis, en mycket lyckad poesifestival! I stort
sett alla program var fullbokade, många kom fram och
berättade hur mycket de uppskattade programmet och
jag tror att de flesta vill ha en ny festival nästa år. Det
vill jag också.

Marie Eriksson

Verksamhetsansvarig bibliotekarie
Söderköpings stadsbibliotek
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"För några år sedan fördes det
en diskussion kring om det skulle
finnas någon fysisk turistbyrå. Som
tur var så beslutades det ändå att
det fanns ett behov och det kan vi
verkligen konstatera efter den här
sommaren."
Här finns gott om informationsmaterial.

I bakgrunden skymtar utställningslokalen.

Åsa (i mitten) med kollegor hjälper turister i Valdemarsvik.

Het sommar för Valdemarsviks turistbyrå
Sedan i mars driver Åsa Tholander med kollegor
turistbyrån i Valdemarsvik, detta efter att ha vunnit
den kommunala upphandlingen. Upphandlingen
gäller för drift av turistbyrå, ställplatser och gästhamn under tre års tid, plus ett optionsår. Utöver Åsa
så bemannas turistbyrån av fyra feriearbetare.

Har ni tidigare erfarenheter från branschen?
- Jag bor i Valdemarsvik och har tidigare bedrivit
caféverksamhet här, så jag är väl förankrad i det lokala
näringslivet och känner väl till orten, berättar Åsa.
Kollegan Malin är är uppväxt i Valdemarsvik och har
tidigare arbetat på kommunen, i Sverige och utomlands
med bland annat turist- och näringslivsfrågor.

Vad ingår i ert uppdrag som turistbyrå?
- Det är ett brett uppdrag där vi utöver turistinformation med svar på frågor på plats, via telefon och e-post
även ansvarar för hamnvärdsskap med båtplatser, städning av sanitetshus och med att se till att det fungerar
med kommunens ställplatser för husbilar.
Webbplatsen för besökare, ”Visit Valdemarsvik”, är
utvecklad av kommunen tillsammans med näringslivet.
Vi ger input och uppdatering på informationen vi får till
oss. Vi tycker det är positivt att alla är intresserade av
turistfrågor och delar informationen.
För några år sedan fördes det en diskussion kring om
det skulle finnas någon fysisk turistbyrå. Som tur var så
beslutades det att det fanns ett behov och det kan vi verkligen konstatera efter den här sommaren.

I lokalen finns ett brett utbud av
broschyrer, kartor och tidningar med mera.
Det är många som är måna om att synas?
- Ja, det tycker vi. Vi har ett bra omfång av Östergötland och har fått mycket bra material, då många vill visa
upp sina verksamheter. Vi hjälper gärna till att marknadsföra det som finns i länet.
Vi önskar att vi kan behålla turisterna här i Östergötland efter att de besökt oss i Valdemarsvik.

Visit Östergötland är en bra webbplats som vi kan rekommendera. Dem har mycket bra information om vad
som händer i länet.

Utöver själva turistbyrån finns det en yta i
lokalen som vid mitt besök innehåller en
utställning av lokala konstnärer men som tog
slut 15 augusti. Hur ser planerna ut
framöver?
- Vi har haft lite olika utställningar, då lokalen är väl
anpassad för det.
Utöver utställningar så planerar vi för något vid Östgötadagarna. Kanske kan det även bli en oktobermarknad, och julmarknad med mera.
Vi är en förlängd arm till kommunen så alla har tillgång till lokalen när vi finns på plats.
Vi har haft många besökare när det varit mellandagsväder. Då har många turister passat på att ”göra Valdemarsvik”.

Turistbyrån ligger med ett trevligt och
centralt läge intill Rosariet med närhet till
Storgatan och hamnområdet. Hur hamnade
ni här?
- Det här är kommunens fastighet. Vi hade tur som
fick den eftersom den ligger väldigt bra till för vår verksamhet. Den hade stått tom under några år efter att tidigare ha inhyst en sportbutik och långt tillbaka en läderfabrik.
Det var en del arbete med att färdigställa lokalen med
måleri och inredning men vi tycker att det blev jättebra
och stortrivs här.

Vilka nationaliteter besöker Valdemarsvik
utöver hemestrande svenskar?
- Det är främst tyskar, belgare, holländare och danskar.

Talar ni tyska?
- Vi förstår tyska hjälpligt men kan inte föra en kon-

versation. Men tyskarna är duktiga på engelska.
Vi har en i personalen som talar tyska. Tyskarna tycker det är roligt att prata med honom och det kan bli
samtal om lite allt möjligt.
Även kommunen har haft flerspråkiga feriearbetare
som lagt ut inlägg på andra språk vilket varit bra.

Vilka är era topp-tre tips för en turist att se
och uppleva i Valdemarsvik?
Skärgården – det finns många vackra platser där. Det
beror också lite på vilken upplevelse man vill ha. Harstena har fin bebyggelse och en trevlig restaurang men är
lite mer kommersiellt ifall man söker en ren naturupplevelse. Det finns flera öar som man kan upptäcka som är
superfina. Om man inte har egen båt så finns det olika
aktörer att åka med.
Vår skärgård är en ytterskärgård så det är inte lika
långt ut dit jämfört med exempelvis Stockholms skärgård. Här kan man ta sig ut med bil eller buss. Ekön är
ett bra exempel där man ser havet och kan blicka ut över
horisonten.
Vandringslederna ger härliga naturupplevelser i
orörd natur. Hela södra kommundelen består av flera
naturreservat med mycket anrik bebyggelse, historia och
kultur att se och uppleva.
På tal om naturupplevelser så har vi också Sveriges vackraste idrottsplats – Grännäs. Badplatsen där har ökat i
popularitet och campingen är välbesökt. Det märks att
fler stannar hemomkring och semestrar.
Valdemarsvik – tätorten. Här är det trevligt och mysigt att gå runt och handla, fika och äta. Ta en tur vid
träbåtsföreningen och se de vackra båtarna och känna
doften av tjära. Eller varför inte titta på utsikten vid utkiksplatserna?
Här nere vid hamnen kan man promenera, titta på
båtarna, dofta på rosorna i rosariet och om man har med
sig barn kunna unna dem lite lek på den fina lekplatsen.

Daniel Serander
Text och Foto
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Mycket arbete har lagts ner på den fina
akterspegeln.

Ratten är original men har klätts in.

Anders Elofsson arbetar med båten.

Foto: Kjell Elofsson

50 meter bord har bytts ut.

Bröderna i Valdemarsvik arbetar
hårt med träbåt från Söderköping
Hos Waldemarsviks träbåtsförening arbetar bröderna
Anders och Kjell Elofsson med en båt som troligtvis
byggdes i en av Söderköpings båtbyggarverkstäder
1953.
Bröderna påbörjade arbetet 2017 och trodde inte
att det skulle vara så mycket arbete. Men nu när de
kommit en bra bit på vägen så har det blivit en hel
del. Jag träffar Anders på plats i träbåtsföreningens
lokaler i Valdemarsvik.

Hur kom båten i träbåtsföreningens ägo?
- Det sägs att det var några killar som gjorde ett jobb
åt en man på Södra Finnö. De skulle riva ett båthus och
fick båten som betalning, men det är osäkert om det
stämmer. Båten har i vart fall funnits i träbåtsföreningens ägo i ca tio år.
Arbetet påbörjades i ett litet utrymme i en sidobyggnad,
men det kom att bli väldigt opraktiskt då bröderna fick
flytta båten i sidled och gå till ett annat hus varje gång de
skulle använda verktyg. Till slut kunde de flytta båten till
nuvarande byggnad och få närmare till maskinerna, men
det krävdes att de rev ned en stolpe invändigt i lokalen
för att få båten på plats.

Vad vet ni om båten och dess ålder?
- Den är troligtvis byggd tidigt 50-tal i Söderköping.
Vi hittade en liten adresslapp där det stod 1953.

Båten är en typisk dagsutflyktsbåt. Det fanns två små
spetsiga kojar i fören, men de var mest för nödläge om
man exempelvis på grund av väder blev tvungen att övernatta.

Hur lång tid har ni lagt på renoveringen och
vad har ni gjort hitintills?
- Vi har lagt ned många timmar, men vi har inte räknat under arbetets gång.
Framtill har vi ett originaldäck, vi har bytt skarndäcksbiten medan mittfisken är original. Vi har bytt ca
50 meter bord (halva botten på båten), bytt akterspegel,
akterdäck, fördäcket är original, alla rutor är nya (då det
var mycket skruvhål och beslag var det inte mycket att
spara), men till utseendet är den bevarad såsom originalet.
Det finns kapellbågar, men de är av järn. Vi får se om
dessa kan nyttjas eller om de behöver göras nya, likaså
med andra detaljer.
Vidare har vi bytt vajerstyrning på den och satt dit
en teleflexstyrning så den blir stadigare och mer stabil
i drift.
Förra ägarna gav tyvärr bort den gamla motorn. Vi har
därför köpt in en B30-motor (en Volvomotor som användes i Volvo 164, reds. anm), så det blev en större motor
än vad det var från början. Vi har jobbat en del med den
och bytt motorbädd. Tidigare var motorns kapacitet 40-60
hästar och nu är den 170, så vi får se hur den beter sig i sjön.

Ratten är original, men den är nu inklädd i läder.
Vi har fått installera nya instrument eftersom det bara
fanns ett kvar som följde med motorn. Vi har även gjort
nytt roder, då det bara var en krokig plåtbit som kvarstod
av den tidigare.
Bränsletanken är original, men vi fick ta upp manhålsluckorna på den för att det var skvalpskott (inre mellanväggar i en tank, reds anm.) som låg lösa i den och
skramlade.
Det går i runt 100 liter i tanken men med hänsyn till
motorns kapacitet så kommer den förbruka en hel del.
Man kommer kunna åka ca två timmar på en full tank.

Vad är det för arbete som kvarstår?
- Botten ska målas med bottenfärg och därefter kvarstår utvändig ytbehandling. Vi har behandlat den med
linolja och mahognyn med båtlack och så ska den målas
med vit lackfärg nedtill. Vi räknar med att få lacka den
sex-sju gånger så den blir riktigt blank och fin.
Akterspegeln är byggd med träram och massiva mahognybrädor. Den blev fin i mönstret med två blommor
baktill.
Förhoppningen är att få den sjöklar till sommaren
2022. Det blir roligt att få prova den och det är många
som är sugna på att se den i sjön.

Daniel Serander

Valdemarsvik 29
"- För mig är det en
självklarhet att fira Pride och
allt som Pride står för. För att
fira framstegen vi gjort och
för att manifestera den
fortsatta kampen för allas lika
värde. För mig är det
också viktigt att göra det för
att jag kan, med tanke på att
det finns så många runt om i
världen som inte kan, som bor
på platser där det rentav är
förbjudet och skulle vara
förenat med döden."
Viktor delade ut flaggor under Prideveckan.

Foto: Privat

Viktor flaggar för allas lika värde

Viktor Lenper från Valdemarsvik delade ut
Prideflaggor utanför sin lokal. Vi kontaktade honom
för att få veta mer om initiativet.

Berätta om dig själv
- Mitt namn är Viktor Lenper, jag är 27 år och bor i
Valdemarsvik. Jag jobbar som smyckesdesigner och silversmed och driver en studio med hantverk, design och
konst. Är homosexuell och har levt öppet med det i drygt
tolv år, sedan jag var 15.

Varför är det viktigt för dig att fira
Prideveckan?
- För mig är det en självklarhet att fira Pride och allt
som Pride står för. För att fira framstegen vi gjort och för
att manifestera den fortsatta kampen för allas lika värde.
För mig är det också viktigt att göra det för att jag kan,
med tanke på att det finns så många runt om i världen
som inte kan, som bor på platser där det rentav är förbjudet och skulle vara förenat med döden.

Du flaggar alltid utanför din ateljé, vad
betyder flaggan för dig?

Har och kommer du fira veckan på något
speciellt sätt?

- Flaggan är en symbol för allas lika värde och för att
all kärlek är fin kärlek. För mig betyder den också tillhörighet och gemenskap, en bekräftelse på att vi alla är
okej precis som vi är. Varför jag så ofta och tydligt flaggar
är för att sprida kunskap och väcka dialoger, så att våra
barn och unga ska se flaggan, veta vad den står för och
tidigt få lära sig att de får vara som dem vill och bli kära
i vem de vill.

- Jag försöker fira och manifestera för Pride och allas
lika värde mer eller mindre varje vecka via mitt jobb och
mina sociala medier. Under sommaren delar jag även ut
gratis regnbågsflaggor utanför min studio. I år köpte jag
in 1 000 stycken och nu har nog i alla fall hälften gått åt.
Många vill vifta för allas lika värde, och barnen blir extra
glada för dom fina färgglada flaggorna. Det är så fint att
höra föräldrar berätta om för sina barn vad flaggan står
för.

Är det ditt engagemang som gjort att
regnbågsflaggan även vajar i Valdemarsviks
hamn?
- Jag försöker sprida flaggan och budskapet så mycket
som möjligt och säljer sen några år tillbaka flaggor och
regnbågsprylar i min studio. Men jag kan inte ta åt mig
äran för flaggorna som vajade i hamnen förra året, det var
ett beslut av ICA-handlaren Stefan Gustavsson. Men jag
tror och hoppas att jag kanske varit med och inspirerat
och bidragit till att det blev av!

Din lokala inredningsbutik!
Vi erbjuder ett
brett sortiment
av ljus, lyktor,
kuddfodral,
krukor och
mycket annat

!

a
Välkomn

vägen!
Ett smaskigt stopp pågarum
1 min från E22 i Rin

Något annat du vill lyfta fram?
- Det är vårt gemensamma ansvar att göra vårt samhälle till en bättre plats att leva på och det är bara tillsammans som vi kan göra riktig skillnad. Alla kan göra
något, stort som smått.

Daniel Serander

Hushållsnära tjänster

PAUSA, FIKA eller kanske ta en HEMMAGJORD
FRAPPE på vägen. I butiken finns både smått och gott!
Öppet: ons-fre 10-18, lör 10-15
Finns på gården
Sörby 2, Ringarum
073-063 04 93
Håll dig uppdaterad
Hemma hos Elsa i Ringarum
hemmahoselsa

Nytt nummer ute
den 25 september

Hjärtligt
välkomna!

Vi ses!
/Helén

Stationsvägen 1, Ringarum
0123-100 19
Ons, tors, fre: 10-19 - Lör, sön: 10-15 - Mån, tis: stängt
Guldkorn_och_Smulor

Guldkorn & Smulor

Rotoch Ru

t

Starta med företagsstäd i
höst och upplev skillnaden
Kontorsstädning - Fönsterputsning - Storstädning
Trädbeskärning - Trädgårdsservice

www.inspireraomsorg.se - info@inspireraomsorg.se
Linda Wallman: 070-618 02 31

50 kronor per såld annons går till
Guldkants viktiga arbete för
ensamma och äldre i Söderköping

30 Valdemarsvik

Mycket gott för smaklökarna
hos Guldkorn och smulor

Helén hälsar välkommen till caféet.
I det anrika stationshuset i Ringarum har Helén
Gustavsson slagit upp portarna till sitt café:
Guldkorn och smulor. Söderköpings-Posten hälsade
på för att höra mer om allt det goda som erbjuds och
upprinnelsen till verksamheten.
Jag kliver in i de fina lokalerna i huset som
uppfördes 1906 och får en rundvandring innan vi slår
oss ned i serveringen för en pratstund.

Vad roligt med cafésatsningen! Berätta om
öppningen och hur du kom på idén?
- Idén har legat och grott under fyra års tid. Tanken
var att skapa en samlingspunkt kombinerat med ett café.
Jag tittade på några olika lokaler innan jag slutligen hamnade här.
Då Ringarum är en mindre ort och om vi kan hjälpa
varandra är det bra. Det är viktigt att hitta samarbeten,
både vad gäller föreningar och företag.
Jag öppnade den 23 april och jag räknade med att få
första veckan till att kunna få landa lite i lokalen. Men
den 24 april var det vårmarknad, så det blev full fart direkt! Som tur var hade jag en kompis och min dotter som
kunde hjälpa till. Den dagen hade vi 71 betalande gäster
och alla kom ju inte ensamma… Ingen mjukstart direkt,
men riktigt roligt!
Responsen från kunderna har varit mycket bra och
många har berömt miljön på caféet och att det är lugnt
och skönt.
Miljön är verkligen härlig. Smakfullt färgsatt och med
trevlig inredning som andas av historiens vingslag.

Hur tänkte du när du valde inredning och
färgsättning?
- Jag fick tips av en väninnas dotter, Pyttan Spetz, om
den äldre stilen till caféet. Hon har hjälpt mig mycket.
Pyttan har också hjälpt mig att hålla koll på Blocket.
Andra möbler har jag fått till skänks och något har jag
köpt.
Förra veckan hade jag en familj som kom in för att
fika, när mannen i sällskapet utbrister:
Åh, det där ser ut som min gamla soffa.
Jaha, vad trevligt. Vad kul att du får uppleva minnen,
svarade jag.

I butiksdelen finns inredning och godsaker.
Har du fått den eller köpt den? Jag sålde soffan till en
kvinna här i Ringarum…
Och vi kunde konstatera att det var densamma som
jag köpt den av.
Likaså ett av skåpen, där säljarna var oroliga för var
det skulle hamna. ”Du tänker väl inte sälja det vidare?”,
frågade de oroligt.
Jag berättade att det skulle hamna här i lokalerna i
det gamla stationshuset i Ringarum, i en passande äldre
miljö och då kändes det bra i hjärtat för dem.
Även för valet av färgsättning och tapet får jag tacka
Pyttan. Jag har nog sinnet för färgsättning själv innerst
inne, men jag har inte sysslat med sådant utan måste se
det framför mig för att få en bild om hur det kan bli.
Pyttan plockade ihop förslaget som förverkligades.
Tapeten är en kopia från 1916, vilket passar bra då
stationshuset öppnade 1906.

Vilken trevlig detalj med de gamla spikarna
för avhängning vid borden
- Ja, de sparade inte på spikarna här i huset. Spikarna
dök upp i köket under renoveringen i en taksektion då
den revs ned. Byggarna var inte helt glada över all spik,
men de började bli vana under renoveringen. Åsa Samuelsson som ingick i styrelsen i stationshusföreningen
tycker om smide, så hon tog med sig spik och gjorde om
dem i smedjan i hembygdsföreningen i Gusum.
Fotona som står på stegen har jag fått från Albin
Lindqvist. Det är framför allt två av dem som jag tycker
extra mycket om. Det första föreställer framsidan av stationshuset. Man tittar på det och inser att det är 192030-tal, med tanke på bilen på kortet, och kan se att det
inte är mycket som skiljer mot hur huset ser ut idag.
På det andra fotot ser man mer av stationshusets miljö
och man kan konstatera att det inte hänt så mycket kring
husets närområde heller.
Det var roligt att kommunen var intresserad av att låta
föreningen överta och bevara huset.
I och med caféet får fler möjlighet att se insidan av
huset och får användning av det. Så caféet är en win-win
för alla inblandade.
Många kunder har föreslagit att vi ska lägga räls och
sätta ett tåg på, på baksidan (som det var förr), så det är
inte ont om idéer.

Några har frågat om klockljudet som man hör i serveringen. Då får jag berätta om den gamla stationsklockan
som finns renoverad i lokalen. Information kommer att
sättas upp om denna inom kort för den nyfikne (ni kan
läsa om stationshuset i vårt marsnummer från 2020, reds.
anm).

Hur kom du på namnet – Guldkorn och
smulor?
- Det var Pyttan och jag som bollade kring tänkbara
namn. Jag fick 25 namnförslag av Pyttan.
Senare gjorde hon det lätt för mig och bantade ner
förslagen till hennes fem bästa.
Guldkorn och smulor fastnade jag för. Det känns bra
i munnen. Guldkorn – då det är ett ställe mitt i centrum,
gamla fina stationshuset, samt vad gäller både inredning
och produkter.
Och smulor, ja det blir det ju en del när man träffas
och fikar tillsammans.

Vad erbjuder du för sortiment?
- Man kan beställa tårtor med två dagars framförhållning då de kommer från Sockerbagarna. Som leverantör kräver de inga stora beställningar och levererar varje
morgon (förutom söndagar). Det fungerar bra på den här
lilla orten och jag slipper frysa ned varor.
Även matbrödet kommer från Sockerbagarna. Jag gör
smörgåsarna och väljer påläggen själv. Jag har testat att
erbjuda sallader, men det sålde inte så bra. Sen erbjuder
jag ett brett urval av bullar, kakor och bakverk.
Man måste våga prova olika produkter för att se vad
som säljer. Det kan dock variera från dag till dag och
vecka till vecka.
Många av gästerna har svårt att välja. Bananbakelsen
är många glada över. Den har sitt ursprung från 70-talet
och säljer jättebra!
Jag har flera olika kaffesorter förstås och så frappe.
Det blev en grej i stället för glass. Jag hade inte hört
talas om det tidigare när jag fick tips om att ha det i
sortimentet.
Pyttan skickade bilder. Vi testade och jag tyckte den
var god. Jag erbjuder smakerna vit choklad och jordgubb
och en med ren choklad.
För en tid sedan hade jag besök av några kunder som

”
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Storstäder är bara ljud
och stress. Här kan de till
och med få höra en tupp.
Troligtvis är det någon av
villorna i närområdet som
har den. Så här fikar man
mitt i centrum, men ändå
lantligt!

Caféet är trivsamt inrett i äldre stil.

Caféet i gamla stationshuset.

undrade om jag inte hade någon glass. Jag föreslog frappe, som är som en lättare milkshake, och de tyckte till och
med att den var godare än glass.
Även iste och islatte går bra. På det senare har jag
nyligen fått hem smakerna karamell och vanilj.
Kunderna blir förvånade att det finns så mycket att
välja på här. Många förväntar sig mer traditionellt café
med kaffe.
Nu har jag lite kläm på vad folk efterfrågar mest. Det
kan ju dock ändras till semestrarna. Lite frustrerande,
men även kul att förändra sig.
Jag har fått fyra stamkunder som återkommer varje
vecka. Troligtvis beror det på miljön och att jag är trevlig.
Åtminstone säger de det, säger Helén och skrattar.

– ”är man företagare så ska man bara sälja, oavsett vad
man tycker om produkterna”. Frågan är då om det är en
negativ eller positiv egenskap? I mitt huvud är det positivt! Här kan jag själv välja vad jag vill ta hem och sälja.
Men det är svårt att veta vad kunderna vill ha. Vad tar
man hem? Jag vill att det ska bli en aha-upplevelse för
kunderna. Det är roligt att ha lite udda grejer och jag har
redan börjat se vad som funkar.

Hur ser du på Ringarum som etableringsort?

Har du redan nu några planer på förändringar?

- Det är viktigt med ett levande samhälle. Jag har trott
på Ringarum i många år. Ringarum kommer att växa och
det ska ske innan nya E22 står klar.
Vi har haft tre nya öppningar i år; frisören ”Hårlagret1”, inredningsbutiken ”Hemma hos Elsa” och nu vi.
Sedan tidigare har vi; Smörgåsshoppen, Matöppet och
två massörer.
Jag och Eva-Lena på Hemma hos Elsa har bjudit in
företagare på orten för att se vad vi kan hitta för samarbeten.
Det är bara nya bostäder och seniorboende som saknas. Om vi kunde få ett bra seniorboende så skulle de
äldre våga släppa sina villor till yngre och barnfamiljer,
vilket kan gynna både vår skola och tillväxten på orten.
Det vore bra om något byggbolag skulle våga satsa på
nybyggnationer här.
Jag tror även bilden skulle förbättras om containrarna
kunde flyttas till en annan plats (de ligger nu mitt i centrum av samhället, reds. anm.).

Har du drivit ett eget företag innan du
öppnade ditt café?
- Ja, jag drev Oriflamelokalen här i Ringarum, som jag
hade i tolv år. Totalt arbetade jag med Oriflame i 26 års
tid med direktförsäljning.
Jag har tidigare även salufört ljus och kryddor. Så jag
har inte svårt att prata och sälja. Men jag måste tycka om
det som jag säljer. Många har sagt att det är en svaghet

Får du mycket önskemål från kunderna kring
produkter?
- Jag frågar kunderna då jag får möjlighet. Spindelnätsljusen blev snabbt populära och de håller under en
längre tid.
- Ett önskemål skulle vara att kunna stå och tillreda
vid disken i stället för i köket. Dels för att det är kul att
folk kan se när man tillreder, dels så kan jag ha bättre
koll i lokalen.

Har du någon uppfattning om varifrån
besökarna kommer?
- Så här långt har det varit lika många utifrån (exempelvis från Linköping och Nyköping) som från närområdet.
Jag är en servicemänniska så jag är noga med att hälsa
kunderna välkomna. Det är uppskattat och det märks att
alla inte är vana vid det.
På 80-talet arbetade jag i en matbutik och då hälsade
man på alla och hade ögonkontakt. Vi har tappat mycket
av detta i samhället idag.

Hur funkar det med allergier?
- Det är jättesvårt, men det går att lösa en del. Det är
något som jag hoppas kunna bredda framöver. Dock är
det mycket man kanske inte kommer kunna erbjuda då
det skulle blir mycket svinn.
Kunderna är duktiga på att titta på vad som finns och
vad de kan äta och inte. Jag tror inte det är många caféer
som kan ombesörja alla. Sen är det naturligtvis en kostnad också och det är svårt på en liten ort.
Kunderna får gärna fråga så kan jag upplysa dem om

produkterna.

Hur många sittplatser har du här?
- Tjugo utomhus. Man kan även sitta ute på gräsmattan om man tar med filt. Jag får utöka om intresset
är stort.
Inomhus är det också ungefär tjugo platser. Det går
att ändra om med exempelvis mindre bord och man kan
även sätta upp fler bord i ”försäljningsrummet” om behov
uppstår. Så kan det ju bli framåt höst/vinter.
Sedan är förutsättningarna lite speciella just nu i och
med pandemin.

Har du WIFI?
- Nej, inte just nu. Föreningen ansökte om fiber då det
grävdes ned i centrum. Först fick de positivt svar, men till
slut blev det avslag. Troligen p.g.a. att det är lokal- och
flerbostadshus (det hyrs ut bostäder på under- och övervåningen, reds. anm).
Jag hoppas kunna lösa detta på annat sätt då vissa
sitter och lyssnar på ljudböcker medan de fikar.

Sen kanske det är trevligt att folk kommer
för att umgås när man fikar och inte bara
sitter och surfar?
- Ja såklart, det är på gott och ont.
Jag har några ungdomar som går i låg- och mellanstadiet som kommer på besök och de har faktiskt inte
efterfrågat WIFI. Godsakerna från Gränna, klubborna,
frappen och godsakerna i konditordisken är populära.
Det känns bra att de har någon plats att vara på istället
för att bara springa på byn. Det blir även ett trevligt tillfälle att prata med dem. Det finns inga ungdomsgårdar
utöver på huvudorten.
Sen har vi de lite äldre, 16-25 år och uppåt. Vissa
kommer in med barnvagn och köper med sig hem eller
sitter här och fikar. Precis så som jag vill att det ska vara.
Storstäder är bara ljud och stress. Här kan de till och
med få höra en tupp. Troligtvis är det någon av villorna
i närområdet som har den. Så här fikar man mitt i centrum, men ändå lantligt!

Daniel Serander
Text och Foto

32 Vikbolandet
"Teklas dagbok" skrevs redan
på 80-talet ut på skrivmaskin
och gavs ut som kompendium
till Barbros släktingar, men så
småningom insåg Barbro att
det även kunde finnas ett
allmänintresse för dagboken."

Omslag till
Teklas Dagbok.
Barbro besökte Söderköpings Bokhandel på Storgatan.

Barbro Hultqvist – Ett författarporträtt
och en historisk tillbakablick till 1900-talet
Jag träffar Barbro Hultqvist en vacker sommardag då
hon varit på författarbesök i Söderköpings
Bokhandel. Hon sveper in på mitt kontor som en
fläktande vind med sin sommarhatt och ett brett
leende.

Barbro föddes som andra barnet av totalt fyra syskon i
en familj på Vikbolandet. Hennes mamma hette Svea (f
1917) och hennes pappa Axel (f 1913). Familjen bodde under hela uppväxten på Stens Gård i Konungssund,
Vikbolandet. Barnen Kerstin, Barbro, Tomas och Sylvia
växte upp med en stor släkt på sin fars sida. Deras farmor
och farfar fick tolv barn och 30 barnbarn. På moderns
sida var släkten mindre. Mamma Svea hade endast en
lillebror.
Barbro hade under uppväxten en nära relation till sin
mormor och morfar.
- Morbror Gösta arbetade hos oss under krigsåren då
pappa Axel var inkallad och sedan vid enstaka tillfällen,
berättar Barbro.
Barbros första bok ”Brottstycken från 50-talet” handlar
om hennes uppväxt på gården. De första sex åren i skolan
gick Barbro i Östra Stenby Skola, innan hon fick fortsätta på Realskolans handelslinje i Norrköping. Barbro
minns att hon från början tyckte att det var pinsamt att
vara från landet, men att hon senare utvecklade en stolthet över sin uppväxt.
Barbro kom som vuxen att flytta till Uppsala där hon
studerade ekonomi, gifte sig och fick tre barn som idag
är vuxna. I 20 år levde hon sedan som egenföretagare i
Linköping innan hon flyttade till Stockholm där hon
bor idag. I Stockholm bor även hennes ena son Harald.
Idag ser Barbro sin barndom på Vikbolandet som en
förmån. Den var enkel, trygg och naturlig, och gav henne en stadig grund att leva på. Hon känner därför stor
tacksamhet till sina föräldrar.
Den nyutgivna boken "Teklas dagbok" är en tryckt version av Barbros farmors systers dagbok som skrevs under
tidsspannet 1899 - 1911. Bokutgivningen är inspirerad
av det stipendium som Barbro fick 2019 av Östra Husbys

församlings stiftelse för fornminnesforskning. Stipendiet fick hon efter utgivningen av boken ”Brottstycken från
50-talet på Vikbolandet”.
"Teklas dagbok" skrevs redan på 80-talet ut på skrivmaskin och gavs ut som kompendium till Barbros släktingar, men så småningom insåg Barbro att det även kunde finnas ett allmänintresse för dagboken.
Tekla Andersson föddes den 30 juli 1878 i Östermem,
Östra Ny Socken på Vikbolandet. Hon levde fram till
den 25 juli 1969 och bodde vid sin död i en lägenhet i
Norrköping. Tekla gifte sig förhållandevis sent i livet, vid
35 års ålder med August Vilhelm Andersson som föddes
1875 i Häradshammar. Paret fick inga barn tillsammans
och August Vilhelm dog 1939.
Tekla var det åttonde av tio syskon, där bröderna Ture
och Petrus var yngre. Båda föräldrarna härstammade från
Östra Ny.
Under många år ägnade Tekla sig åt att hjälpa sina
föräldrar och alla syskon med deras hem, bland annat
bodde hon under flera perioder hemma hos Barbros farmor Hulda, vid tiden när hon födde barn. Tekla hjälpte
då till med att ta hand om de äldre syskonbarnen och
att sköta hemmet. Egentligen drömde hon om att bli
diakonissa eller sjuksköterska.
I sin dagbok skriver hon om vardag, fest och bjudningar som fast boende i sitt föräldrahem på Vikbolandet. Där dör modern Mina efter en lång tids sjukdom
den 8 februari år 1900, bara 62 år gammal. Tekla berättar i sin dagbok om det arrangemang av likrum som
förefaller vara vanligt i Sverige under denna period. Hon
beskriver sin mors begravning och i boken skildras även
när en tvåårig systerdotter dör och begravs.
Religionen hade en helt annan plats i det svenska samhället under denna period och i boken framgår
Teklas starkt religiösa tro. Boken visar också på hennes
enastående pliktkänsla och lojalitet mot de sina. Det är
en tid då det ofta är männen som skaffar sig ett arbete
utanför hemmet, vilket förefaller vara en självklarhet för
Tekla. Hon förutsätter att hennes pappa inte skulle klara
av hemmets sysslor själv utan hjälp, och att hon helt enkelt behövs därhemma under hans återstående liv, då alla
syskonen flyttat ut och modern avlidit.

I boken beskrivs även ingående de resor som Tekla och
hennes familj företar sig till Västergötland, Göteborg,
Mjölby och Stockholm. Miljöerna beskrivs på ett sätt
som visar på en fascination från Teklas sida angående
olika sätt att leva ett liv. I bokens slutkläm gör hon dock
klart att hennes eget hem är på landet, där hon trivs som
allra bäst.
Dagboken är skriven under tolv års tid då Tekla är i
21 - 33-årsåldern. Det är fascinerande och en förmån att
få ta del av en historisk tid som skiljer sig markant från
mitt eget liv i samma ålder tycker jag som skrivit detta.
Tekla tycker att det är skönt att dela med sig av sina
tankar i dagboken. Det förefaller som att hon inte upplever att hon har någon annan som är intresserad av att
lyssna på dessa. Dagboken skrivs för hennes egen skull
och hon tror inte att någon annan skulle vilja läsa den.
Det är en viktig bok för att skildra hur världen såg
ut för en ung kvinna i Sverige för lite över 100 år sedan,
en bra bit innan svenska kvinnor fick rösträtt och fler
möjligheter att leva det liv som de innerst inne önskade.
Barbro berättar att hon särskilt minns en gång när hon
träffade Tekla, men att det måste varit många fler gånger
eftersom hon blev 90 år gammal och levde fram till 1969.
Idag önskar hon att hon gett Tekla mer av den uppmärksamhet som hon var värd. Barbro upplever att Tekla var
en person som var van vid att hålla sig i skymundan och
att hjälpa andra som största drivkraft.
Den här enda gången minns Barbro att hon och hennes mamma Svea hade åkt buss in till Norrköping och
var på besök hemma hos Tekla på Kristinagatan. Barbro
var då mycket fascinerad av att hennes pappas moster
Tekla bodde i en lägenhet inne i staden, vilket hon inte
kände så många andra som gjorde. Hon minns att Tekla
blev oerhört glad för att få besök och att hon bjöd på kaffe och bad om ursäkt för att hon inte hällt upp grädden i
en kanna, utan serverat den direkt från flaskan.
Vill du läsa mer om Barbros uppväxt och om Tekla? Böckerna säljs på Söderköpings Bokhandel och är
absolut värda att ta del av.

Emy Serander
Text och Foto
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SÖDERKÖPING

VALDAG 19 SEPTEMBER
Välkommen att rösta
12.00-16.00 och 18.00-20.00.
På ditt röstkort ser du i
vilken lokal du kan rösta.
Se mera info på: www.svenskakyrkan.se/ostraryd

11 sep kl 19.00

Mera info finns på:
www.svenskakyrkan.se/ostraryd

Söderköpings Brunn

KARIN BOYE – VAPENLÖS

Konsert med Camilla Åström & Petra Haraldson
Biljetter: 150 kr (130 kr med scenpass).
Förköp: Söderköpings Bokhandel & Antikvariat eller www.kulturbiljetter.se

ETABLERA DIG I SÖDERKÖPING
Vi söker dig som vill etablera en tandläkarpraktik eller annan vårdverksamhet.
Vi har också lokaler som kan passa till gymverksamhet eller utbildning.
Kontakta oss för mer information på telefon 011-18 13 40
eller maila till anders@westerbergfastigheter.se

LITTERATURSCEN

Arrangörer: Riksteatern Söderköping, Litteraturscen Söderköping

www.westerbergfastigheter.se

FLER ÄN 100 BUTIKER,
RESTAURANGER & CAFÉER
MITT I HJÄRTAT AV
NORRKÖPINGS CITY
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ÖPPETTIDER : MÅN-FRE 10-19 | LÖR 10-17 | SÖN 12-16
LINDENSPIRALEN.SE
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Dagens Ros

I samarbete med Ängens Blommor

Jag kom i kontakt med våra halvsyskon i USA 2004 genom vår halvbror med samma namn som pappa – Caleb
Ginyard. Vi sågs sedan samma år i Paris i samband med
att Golden Gate Quartet hade 70 års jubileum! Caleb
höll på att skriva en bok om vår gemensamma pappa och
när han gjorde research hittade han oss två halvsystrar
i Sverige. Nu brukar jag åka till USA varje år och träffa dem, min stora amerikanska släkt. Vilken känsla att
få hela sitt ursprung bekräftat respekt- och kärleksfullt.
Visserligen har jag blivit mobbad under min uppväxt
som hälften afro-amerikan, men nu vågar jag äntligen
älska mig själv för den jag är och den supertydliga artistgenen som finns i mig – tack pappa!

Kathleen Ginyard
Text och Foto

Till all personal på Blå Porten för att ni alltid ställer upp
med förtäring när det är underhållning på gården.

Till mina döttrar Lena Borgman Freij och Anna Borgman Fredriksson för all hjälp under coronatiden.

Vill vi ge till Madeleine, Nicklas, Magnus och Mia för
tillsyn när våra tjänare varit på semester i sommar!

Vendela och Christoffer

Gärdis

Från oss alla

Mamma Ulla

Whilma Esmeralda Sixten
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Tycker du om Söderköpings-Posten?
Då kommer du att älska vår app!
Ladda hem vår app från App Store eller Google Play utan kostnad, för att ta
del av dagliga lokala nyheter, se dagens luncherbjudanden, väderlek, bostäder till salu,
erbjudanden från lokala företag, busstider, hemestertips och mycket mer.
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Pappa föddes 1910 i St. Matthews i South Carolina.
Hans föräldrar hade fötts som slavar men frihetskriget
gjorde dem fria. Min farmor var hälften cherokee så lite
indiangener finns det i mig också. Det är en underbar
känsla för mig med trummor, sång, dans – en del av arvet
antar jag.
Pappa och mamma träffades i Folkets Park i Norrköping 1956 när gruppen uppträdde där på sin världsturné. Mamma följde tydligen med på turnén för de gifte
sig samma år i London. Så föddes jag 1958, av någon
anledning i Stockholm där jag också döptes i Engelska
kyrkan, men växte upp i Norrköping eftersom mamma
var därifrån. Min gudfar – Orlandus Wilson - som jag
tidigare berättat om var grundaren till gruppen och hans
svenska norrländska fru Gun, var min gudmor.
Tyvärr växte jag och min två år yngre syster upp utan
pappa eftersom mamma beslutade att skilja sig när jag
var drygt två år och syrran bara några månader.
Syrran blev nog till i Paris tror jag när lilla jag och
mamma var med när gruppen uppträdde där, och sedan
föddes syrran 1960 i Norrköping. Tyvärr missade mamma och jag Elvis Presley som hade lite ledig tid när han
gjorde militärtjänstgöring, åkte till Paris och jammade
med Golden Gate Quartet. Jag har alltid tyckt att Elvis
sjöng så likt min pappa när han sjöng gospel – samma
sånger som pappa sjöng. Clyde Wright var med i Golden Gate Quartet. Han är 30 år äldre än jag och lever
fortfarande, och bor i Paris. Han har berättat för mig att
Elvis verkligen ville sjunga och låta som min pappa, wow!

Till äldrekonsulent Pernilla Karlsson på Blå Porten som
man kan tala med om allt och anförtro sig åt.

Malou Jergner Ekervik, Mogata

IN

Vilken lycka och upplevelse i livet att min pappa var
världsberömd sångare! Caleb Ginyard i Golden Gate
Quartet – där var han med 1956-1971. Han började
redan som barn med att sjunga i kyrka och bildade flera
grupper innan han kom med i Golden Gate Quartet,
bl.a. The Jubalaires som fick en utmärkelse i HALL OF
FAME!
Efter att han slutat i Golden Gate Quartet flyttade
han till Schweiz och startade en egen grupp igen – som
dock blev den sista för honom. Han var aktiv med samtliga grupper från 1930-talet till 1978, då han tyvärr dog
innan jag och syrran lyckades träffa honom.

Jag skulle vilja ge dagens ros till Ove Glad som hjälpte
oss med vår veteransportbil (Volvo 1800E från 1971)
söndagen den 8 augusti.

M

DEL 20: Följ 39 år av lycka!

Dagens ros till Inspirera hemtjänst som gjort ett mycket
bra jobb med trädgård och städning i samband med min
husförsäljning.

LU

Ängsbacken Övre
vid Göta kanal

A

Caleb Ginyard.

Vill du också
ge bort en
Dagens ros?

Du som fått Dagens Ros kan hämta den på Ängens
blommor på Ågatan, Söderköping.
Vem vill du ge Dagens Ros? Skicka förslag med max
30 tecken till: dagensros@soderkopingsposten.se eller till
Storgatan 2, 614 30 Söderköping. OBS! Ange om du vill
synas med signatur eller för- och efternamn. Vi publicerar insända förslag i mån av utrymme.

Branschledande sedan 1994

Är du säker på vad du dricker?
Inte så konstigt om du är osäker.
Vattnet från en egen brunn kan innehålla
både det ena och det andra – en av fem
brunnar i Sverige har till och med
otjänligt vatten. Vår kostnadsfria vattenanalys ger svar på pH-värde, järnhalt,
hårdhetsgrad m m och är ett första steg
mot rent och friskt vatten.

Boka kostnadsfritt hembesök på 011-12 70 30
eller träffa oss i våra nya lokaler
Moa Martinssons
Gata
2, 603 72 Norrköping
Norrköping: Importgatan
46, 602
28 Norrköping,
tel. 011-12 70 30

www.jms-vattenrening.se

Läs lokala nyheter i Söderköpings-Postens app varje dag
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Dags för nytt avlopp?

Vi tror på det
personliga mötet.
Välkommen till din
lokala
bank i Söderköping.
till
pristagarna
i

Boka ett
kostnadsfritt
hembesök!

Grattis
ED Söderköpings Stadslopp
Handelsbankens privatmarknadschef
Caroline Bragner delar ut prisen för
banrekord i herr- och damklassen till
Vidar Johansson och Sara Christiansson.

Kontakta oss så hjälper vi er vidare.
Ecobox är robusta, kemikaliefria
minireningsverk som ersätter markbäddar
och infiltrationer. De klarar reningskraven
vid normal och hög skyddsnivå och fungerar
lika bra för villan som för fritidshuset.
Ecobox är utvecklad och tillverkad i Sverige.
Vi tycker som våra kunder: Avloppsrening
ska vara enkelt och pålitligt.
Pelle Frisk
070 685 89 06
info@friskentreprenad.se

0927 775 75

Åk inte längre
än du behöver!
50 butiker och en unik
blandning av shopping,
service och upplevelser
i världsklass.

Öppettider
Gallerian

Månd-Fred: 10 - 20, Lörd-Sönd: 10 -18

ICA:

Månd-Fred: 07- 22, Lörd-Sönd: 08- 22

Willys:

Alla dagar: 08-21

Systembolaget:

Månd-Fred: 10 - 20, Lör: 10-15
Sönd: Stängt
Fri parkering och bästa läget vid E22.
www.mirumgalleria.se

www.ecot.se

Drottninggatan 6, Norrköping
Ågatan 21, Söderköping
0121-607 70
011-23 37 00
handelsbanken.se/söderköping
handelsbanken.se/norrkoping

Norrköpings
största

Trampolinpark
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FAMILJERÄTT
Terese Landin är jurist och svarar gärna på
dina frågor. Skicka ett mejl till redaktionen på
info@soderkopingsposten.se.

Gäller ett
äktenskapsförord
vid dödsfall?
- Äktenskapsförordet har betydelse för vad som ska
eller inte ska delas lika vid en bodelning. Det som ska
delas kallas giftorättsgods och det som inte ska delas och
därmed inte ingå i bodelningen kallas för enskild egendom. En bodelning kan göras vid antingen en separation
eller vid ett dödsfall. När någon gått bort görs först en
bodelning där makarnas giftorättsgods delas lika. Därefter fördelas arvet enligt lag eller enligt ett testamente.
Om makarna inte har barn eller endast har gemensammma barn får ett äktenskapsförord inte så stor betydelse
eftersom den efterlevande ärver den den avlidna maken
fullt ut (även den enskilda egendomen). I det fall makarna har barn från ett tidigare förhållande (särkullbarn)
kan ett äktenskapsförord ha betydelse för arvet.

Går det att skriva äktenskapsförord efter
giftermål?
- Ja, det går bra. Man kan skriva äktenskapsförord
både innan under och efter giftermålet. Det är även möjligt att uppdatera eller ändra ett äktenskapsförord genom
att registrera ett nytt äktenskapsförord hos Skatteverket.

Kan makarna bestämma att endast den ena
makens egendom ska delas?
- Det är helt upp till makarna vilka saker och vilken
egendom som ska vara enskild egendom och därmed inte
delas. I ett äktenskapsförord kan man bestämma att bara
den ena makens egendom är enskild och därför inte ska
delas, medan den andres ska vara giftorättsgods och delas
vid äktenskapsskillnad och dödsfall.

Terese
Landin

Jurist

Tack för en fantastisk sommar
Nu laddar vi för hösten. Varmt välkomna!

Mån-fre 8-18, Lör 9-14
Telefon 0121-139 60
Följ oss på Facebook

www.soderkopingsposten.se

Äventyrskartan.

Illustration: Roland Arvidsson

Ibland blir det inte som
man tänkt sig - bara bättre

E

tt erbjudande damp ner i mejl-boxen. Det ledde
till, bland annat, en trefaldig kulturexport från Söderköping. Professorsgänget från min barndoms
S:t Anna, representerar landsbygden och ska ut på
en kryssning med Professor Gullströms forskningsfartyg, från södra landet, via Göta kanal, till Sveriges största internationella mottagande sen 70-talet i Stockholm
- Miljömötet i juni -22. Projektet heter ”Framtidens
röster” www.framtidensroster.org. Båten gör stopp i alla
deltagande kommuner och företag längs vägen. Både på
webben och i den fysiska världen, så långt det blir möjligt.
Projektledningen kände att det var svårt att få med
hela Sveriges landsbygd. De valde mitt sagogäng som
representanter.
Jag är helgjuten vetenskapare, men kan inte förklara
allt magiskt som händer när nätverken växer och idéerna
frodas. Jag har t. ex. alltid haft Saltkråkan som den stora förebilden för sagorna om professorsgänget och nu
ska denna resa leda till en sjunken skatt utanför Norröra i Stockholms skärgård. Ön är den egentliga Saltkråkan och gissa vilka som håller till där? Jo, ledningen
för Framtidens röster och min uppdragsgivare. Nätverket växer snabbt och jag har inte upplevt sådan energi
och entusiasm sen Naturvärnet, en gång i tiden. Det blir
två resor till. En från Norrland och en från väster, via
Mälaren och även där är det våra sago-karaktärer som
deltar. Nu fick jag skaka fram en ny karaktär ur min röriga hjärna. Låtsaskompisen och superhjälten Agent 2030
ska hålla koll på delegaterna och se till att de sköter sig.
Alla skolor är inbjudna att delta på plats eller via media.
S:t Anna-skolan är redan igång och kommer att presenteras som ett gott exempel.
Citat från utskick: ”Några av Sveriges främsta hållbarhetsexperter har anslutit till Framtidens röster för att
coacha skolbarnen, och kryssningskommunerna kommer att få lite extra omsorg. Minst tre skolklasser i kommunen behöver delta i skolarbetet (gratis). Det är en unik
möjlighet att lyfta fram kommunens historia och framtida satsningar på en planet- och människosnäll framtida
konkurrenskraft, gärna med det lokala näringslivet och
kulturen. En del i resan är att din kommun kommer att
tillsammans med oss och andra deltagande kommuner
kommer att skapa en berättelse från färdens början, något som återberättas många gånger. Resan kommer att
attrahera både barn och vuxna.”
Sagoresan är en dramadokumentär som berättas på nätet och i podden ”Stockholm/Motala, med professors-

gänget”. En mediagymnasiegrupp har erbjudits att skapa
ett kul koncept kring resan. Vi återkommer om det, när
den biten är klar.
Innehållet bärs, som sagt, också upp av goda exempel.
Det, kanske mest spektakulära goda exemplet, kommer
från vårt eget Söderköping och ska ställas ut för sig, på
plats, i Stockholm. Det är inte utan stolthet jag kan meddela att det handlar om Naturvärnets studentutbytesprojekt ”Sveriges största klassrum” (1993 - 99). Dels pratas
det i efterhand om att det var dåligt tajmat och före sin
tid – alltså ett lysande exempel på ”framtidsröster”, sett
i ett längre perspektiv. Dels för att det byggde på vetenskap, att unga byggde forskningsplatser till de yngre, med
hjälp av vuxna erfarna volontärer och studenter.
Uteklassrummet presenteras som ”Hamradalens förlorade trädgårdar”, efter National Trusts återupprustningsprojekt ”Heligans lost gardens”, som blivit ett av
Englands främsta turistmål. Jag minns hur barndomens
övergivna ödegårdar väckte nyfikenhet och upptäckarglädje, just det som utmärker professorgänget och ”framtidens röster”. En lust att kavla upp ärmarna och hugga i,
något icke tillrättalagt som många av dagens barn borde
få känna.
Utdrag ur storyn: ”Professorsgänget går i land, för
en cykeltur och upptäcker en igenväxt, mystisk dalgång.
Bland gamla husgrunder hittar de ett förfallet uthus, där
de hittar gamla kartor, ritningar och en tung, tjock anteckningsbok. De hittar också ett mystiskt föremål, som
ska symbolisera tryggheten i att få riktig kunskap om
framtidsutmaningar, men också känna att de vuxna jobbar för nästa generations bästa (lite Mobergskt). Gänget
tar med fynden på resan till huvudstaden och läser ur
boken om kvällarna. Där finns lärdomar om naturens
kretslopp, idéer och uppfinningar.
Du Söderköpings-Posten-läsare som har ett gott exempel eller något sagolikt att berätta, hör gärna av dig.
Radio Stockholm/Motala med professorsgänget vill ta
upp berättelser från trakten. Gärna från Vikbolandet och
Valdemarsvik.

Roland
Arvidsson
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Länge spanade jag efter
rubriken: Vem är Lasse
Berghagens nya kvinna?
Kanske missade jag den.

Om jag skulle få sommarprata i P1

D

et är ju inte alls troligt att jag skulle få ett erbjudande att sommarprata i radion, men utifall
att… Det är roligt att leka med tanken. En gång
har jag faktiskt fått göra något liknande i Närradion i Norrköping, men det måste ha varit på våren,
för jag vet att jag hade med Luffarvisan, som börjar med
”När vårens vindar rista, då vill jag ut och kvista.” Det jag
minns mest är att jag förberedde mig mycket noggrant
med äggklockan i handen och jag visste att jag skulle fylla
programtiden. Fyrtiofem minuter hade jag på mig för
prat och skivor. Förmodligen blev jag nervös, när jag var
på plats, det var direktsändning, så när studioteknikern
meddelade att det var en kvart kvar, en hel kvart, hade
jag sagt precis allt jag planerat att säga. ”Vad gör vi nu
då?” väste jag. ”Jag spelar musik”, sa han, ”lägger på några
skivor.” Som avslutning fick jag komma in i sändning och
säga något. Vad jag sa kommer jag inte ihåg.
Jag har lyssnat på en del sommarpratare och förstår att
man bör prata en del om sin uppväxt och gärna berätta
om något spännande man varit med om. All musik ska
höra ihop med det man talar om, tycker jag.
När det gäller min födelseort har jag i många år funderat över varför jag föddes just där. När vi skulle göra
något speciellt var det Söderköping som gällde. Men jag
är född i Valdemarsvik. Och min syster i Sankt Anna, i
Tjärholm. Mina föräldrar bodde hela tiden på samma
ställe. Varför Valdemarsvik? En dag fick jag svaret på min
fråga.
I det här läget är alla lyssnare förstås väldigt nyfikna
på vad jag ska säga, så då bör man lägga på en skiva för
att förhöja spänningen. Eftersom jag är född i februari
får det bli en vintervisa, t.ex. ”Titta det snöar, tittar det
snöar, allting vitt, vitt, vitt”. Om programledningen inte
tycker att den passar i ett sommarprogram får det väl bli
”När Lillan kom till jorden”. Men hon var ju född i maj,
när göken gol! Nu börjar det bli svårt. Jag lämnar det här
musikinslaget så länge.
Alla väntar nu, förstås, med spänning på svaret på min
fråga och här kommer det: BB i Tjärholm var nerlagt,
BB i Söderköping öppnades två veckor efter min födelse, men si, i Valdemarsvik gick det bra att få födas. Där
fanns ett BB.
Sen ska jag berätta om min uppväxt i Sankt Anna
skärgård och att visor och skillingtryck var viktiga för
mig. Ju sorgligare desto bättre. Så ”Vildandens sång” är
ett måste. Sången om andhonan som förlorar både make
och barn och ständigt letar efter dem. Många sommarpratare kommer med kloka tankar. Jag har inte så många,
men jag testar en nu: Jag tror att vistexter kan vara en
bra terapi. Man får gråta ut. Jag har en annan god erfarenhet av Vildandens sång. I en radiointervju fick jag en
hostattack. Det var torr luft i studion. Och då la de på
skivan jag önskat och när vers åtta hade sjungits, hade
min attack gått över.
Naturligtvis måste det vara med något spännande
man gjort eller något speciellt som hänt i ens liv. Jag har
alltid varit ”en försiktig general”, ett uttryck min pappa
använde, så vad har jag då att berätta? Det enda jag kan
komma på är att jag åkte ensam till min brevvän i Norge
och var hos henne och hennes familj i två veckor. Jag var
15 år. Innan dess hade jag inte varit långt hemifrån. Men
vad ska det vara för skiva till? Jo "Lille vakre Anna" med
Alf Prøysen eller "Ole Lukkøye", den fina vaggvisan om
John Blund. Något på norska i alla fall.

Fast att träffa Lasse Berghagen var ännu mer spännande. Vi sågs på en dansbandsgala efter att jag hade
jämförts med honom i en recension. Jag har kvar fotot
på honom och mig som publicerades i en dagstidning.
Länge spanade jag efter rubriken: Vem är Lasse Berghagens nya kvinna? Kanske missade jag den. Så bra det
blir med hans ”Stockholm i mitt hjärta” för till den låten
kan jag också prata lite om mormor som kom från Söders höjder, för att arbeta på Hösterum. Där träffade hon
Selim, som blev min morfar och hon återvände inte till
huvudstaden.
Spännande var det också naturligtvis när man äntligen fick gå ut och dansa. Konfirmerad skulle man ju
vara innan det var tillåtet. Det var som sagt spännande,
men kunde också vara plågsamt om man trots sitt breda
leende inte blev uppbjuden eller inte blev uppbjuden av
den person man ville bli uppbjuden av. Nu får det bli en
halvsorglig låt: ”Spara sista dansen åt mig”. ”Jag förstår
att du bara vill låtsas som om du inte har sett mig här”
och ”Jag är nöjd om du bara sänder ett leende åt mitt
håll”, ja, det är några rader ur den schlagern.
Jag kommer att berätta om mitt drömyrke. Redan som
sjuåring visste jag att jag ville bli lärarinna, som man sa
på den tiden, och jag blev lärare som man säger nu om
både kvinnor och män. Så mycket mina elever gett mig
av sina tankar och erfarenheter. Men det har inte alltid
varit så lätt att undervisa, så Ove Törnqvists låt ”Titta
titta” passar bra att ta med. Den spelades in på 50-talet
och handlar om en ganska rörig klass, som läraren har
svårt att hantera. Kommer ni ihåg? ”PANG! VEM VAR
DET? Det var Asta. Fy på sig Asta, fy på sig Asta, ska
hon sitta och kasta! Va? Nej, det var Becke, nej det var
Becke, för han stänkte med bläcke!”
Att hylla någon är också ganska vanligt i sommarpratet. Då vill jag hylla min syster som förgyllde min
och familjens tillvaro med sång och musik. Varje månad
gavs det ut ett vishäfte med schlagers och de här häftena
köpte hon. Tack vare henne kan jag många texter, eller
har kunnat. Nu ersätts vissa rader med nynnande. Som
avslutning vill jag att grammofonarkivet (finns det kvar?)
plockar fram ”Sugar in the morning, sugar varenda dag”.
Den låten är svängig och den sjöng vi. Nej, jag ångrar
mig. Jag väljer en annan låt. Det blir ”Famnen full utav
solsken får du nu utav mig. Solens gyllene strålar lyser
bara för dig.” Det känns som en bra avslutning.
Oj, jag tror inte det här räcker till ett helt program!
Räddningen får väl i så fall bli mer musik. Skillingtryck
blir bra, för de har många verser, t.ex. Alpens ros och
Kors på Idas grav.
Men förresten, nu kom jag på en sak. Jag säger nej
om de ringer från P1 och frågar. Skyller på att jag ska
skriva i Söderköpings-Posten. Så jag har inte tid! Och
det är viktigare!

Marianne
Wik

Ateljé Sökes!

Vi önskar hyra en lokal, lämplig som konstnärsateljé
i Söderköping. Alla förslag mottages tacksamt.
Sigrid Ericson
sigrideson@hotmail.com

Anna Béve
anna.beve@gmail.com
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Sune och mattes sommar

H

allå Gott folk, nu är jag lilla Sune vid tangenterna
igen, skall väl inte ljuga, det är Matte som skriver
och jag tänker högt, vi har ett bra samarbete.
Hur jag har det?
Rysligt varmt har det varit, innebär att både AC och
fläkt stor nog att låna ut till bonden när han skall torka hö
på skullen står och dånar i sovrummet. Full storm, man
får hålla sig i för att inte blåsa bort. Husse påstår att det
är risk för köldskador.
Tror att alla flugor och mygg har dött värmedöden,
har inte varit några här i år, eller så har de tagit vägen
genom sovrummet och helt enkelt frusit ihjäl.
Mord i sinnet blir det när jag tänker på rävjäkeln som
varit på besök. Tog många av våra fina hönor. Visserligen
gnölar Matte när de sprätter i hennes rabatter, men hon
önskar inte livet ur dem.
Alla andra kräk här på gården, hundar, katter och hästar mår bra, det har inte varit några större katastrofer.
Däremot har det varit både mindre och större katastrofer vad gäller tvåbenta. Börjar fundera på om det är
svårt att hålla sig på benen när man bara har två ben?
Ramlat har de i alla fall gjort, både kors och tvärs ute
och inne. En praktvurpa i köket, den fixade Matte. Stupade över en stor katt som var här och hälsade på. Vilket
brak, skall man göra något så skall man göra det ordentligt och det var det hon gjorde. Jag höll för både ögon och
öron, tänkte att bröt hon inte ihjäl sig nu, då gör hon det
aldrig. Ensam hemma var hon också, inte en människa
i sikte som kunde komma och bärga henne på fötter, så
hon fick bärga sig själv med glada hejarop från mig och
syrran Tyra, som för övrigt blev så rädd av braket så hon
höll på att svimma, fjantmajan, inget att hålla i tassen när
det blir akut läge.
Katten klarade sig med livet i behåll och försvann som
en oljad blixt, tur var väl det för när Matte fått samla
ihop sina blåslagna kroppsdelar började hon läsa eder
om vad hon skulle göra med katten bara hon fick tag i
eländet. För säkerhets skull tryckte han under soffan. Du
kan komma fram nu sa jag efter ett par timmar, Matte
är inte långsint.
Gått har vi gjort långt och mycket.
Matvandring i Smålandsskogarna. Låter väl mysigt?
Jag, Matte, Grannkärringa, och en Dama, gav oss iväg.
Stannade först i Gränna, skulle köpa sådana där grisar
ni vet till alla ungar, samt käka lunch.
Blev lite konfunderad, och inte bara jag, de som stod
bredvid och hörde började skratta.
Daman beställde en räksallad utan sallad!!!!
Vidare till Smålandsgården. Det var där vi skulle husera över helgen.
Fredag eftermiddag, solen skiner på verandan, vattnet
i sjön glittrar, fåglarna sjunger. Matte och Daman beställer in en flaska bubbel, nu väntade vi bara på Grannkärringa.
Då gör hon entre. Inte lugnt och elegant, utan mera
något som liknar en knubbsäl som försöker sig på torrsim.
Hade hon gjort det här nere på bryggan hade det väl
varit helt ok, då hade det blivit ett magplask.
Nu vet jag inte vad det blev. Stolar och bord flög. Nu är
det kört hann jag tänka innan det blev alldeles tyst, sedan
började Matte skratta, knubbsälen rörde ju i alla fall på
sig, så helt kört var det väl inte.
Hotellgubben kom rusande.
Hur gick det??????
Vad kan jag göra????
Inte lätt att veta hur man angriper en knubbsäl på
torra land.
Gå härifrån piper hon, annars kommer du att skratta
ihjäl dig när jag skall upp, jag har knäproteser och min
uppstigning kommer att se väldigt rolig ut.
Han backade försiktigt, jag vågade andas igen och
Matte, elakingen, skrattade vidare. Måste erkänna att
fallet såg ganska roligt ut. En snygg om än något klum-

pig buklandning.
Hon bärgade sig själv och blev tröstad med ett glas
bubbel.
Lördag, dags för vandringen. 12 km med uppehåll för
mat och dryck i olika former och smaker vid sex olika
stationer. Vi var ett gäng på tio pers, varav två var guider,
som skulle hålla reda på både maten och oss vandrare.
Första stationen, shots med vitaminer och annat nyttigt, det skulle ju gås långt så det gällde att ladda.
Vidare i skogen, vad glad jag är att jag följde med sa
Daman som varit lite tveksam till hela historien, det här
är ju underbart.
Sedan stöp hon likt en fura som faller för en motorsåg.
Herregud tänkte jag och slutade andas.
Hur gick det???
Åt helvete pep hon.
Hon hade rätt, det kunde en blind se. Armen hade alla
möjliga konstiga vinklar.
Matte skrattade inte.
Guiden ringer hotellgubben, vi har en som ramlat här,
vi är där och där, det finns en skogsväg nära, ni får komma och bärga.
Är det hon med knänproteserna???
Måste säga att jag förstod frågan.
Vi knallade vidare, åt o drack jättegott.
Daman kördes till sjukhus. Kom tillbaka fram mot
kvällen med armen i gips och bandage både här och där.
Stackars henne. (Opererad blev hon också, säger nu
att det är hopp om livet.)
På hemväg stannade vi till och plockade ramslök. Ja
inte daman med armen, hon satt stilla där hon satt. Bärkassar fylldes och lastades in där bak i bilen. Sedan iväg.
Bara det att bakluckan inte stängts ordentligt så påsen
med vitvinsvinäger som Matte köpt gjorde en elegant
flygtur och landade ute på asfalten.
Så nu plockade de glasbitar i ångorna från vinägern.
Man borde inte släppa iväg de här människorna själva,
och jag ensam klarar inte att hålla koll på dem.
Nästa vandring.
Berg-Borensberg-Berg, var i alla fall tanken.
Matte, Tyra, jag och ytterligare en annan Dama körde
till Berg och parkerade.
Ryggsäckar med mat och övernattningsgrejer. Extra
god hundmat, vi små behöver energi när vi skall gå långt,
och ibland så matstrejkar vi. Är vi hemma brukar det heta
att då får ni väl svälta.
Men det törs hon inte när vi är ute, viktigt med både
mat och vätska. Så hon blandar ut den jättegoda maten
med vatten, då får vi i oss både ock.
Hon tycker det är smart, jag tycker det är lite synd på
den goda maten.
Vi knallar och går, sliter på benen, fattar inte hur länge
de skall räcka?
Vackert är det. Båtar på kanalen, blommor och blader,
fågelsång och en herrans massa lamm.
Eller får, som det heter här i Sverige, som gick där och
betade. Vilket fick till följd att det var en massa färistar
överallt, dock med en behändig liten grind på sidan om.
Nu får ju inte hundar gå lösa, men det gjorde jag i alla
fall, håller mig till Matte, lite snett bakom så jag ser till
att få med alla.
Tyra går i koppel virrpannan, rädd för lammen var
hon också. De var ju nyfikna och ville kolla in vem som
gick där. Tyra darrade med svansen mellan bena. Jag
blängde ilsket och lammen backade.
Grindarna, jag fattar ju att går man på en färist bryter
man ihjäl sig, så jag tog grindarna, det var många.
Efter en halv evighet och förkortade ben var vi framme vid vandrarhemmet i Borensberg.
Skulle ta sista kvällskissen, det började bli mörkt ute
och jag såg inte den (ursäkta svordomen) förbannade
färisten.

Vad händer???
Jag stupar!!!
AJAJAJ så ont det gjorde.
Så Matte bärgade mig in till sängen, sedan fick de
ringa efter mera bärgning nästa dag. Jag kunde inte gå
tillbaka till Berg där vi hade bilen.
Tur man har bekanta lite här och var som kan rycka
ut när det krisar.
Jag bröt i alla fall inte ihjäl mig och efter några dagar
var jag mitt vanliga jag igen.
För övrigt har min sommar varit ganska lugn.
Mina människor har ju fått ordning på sin båt och
parkerat henne i Stegeborg.
Trångt och mysigt. Jag älskar när vi knölar in oss där
framme och skall sova. Ni skulle se och höra hur kylskåpen till människor tar sig in och ut genom den lilla
luckan till sängen.
Stön och stånk om jag säger så.
Flytvästar har vi på, även om det bara är jag som har
ett rekorderligt handtag på ryggen, praktiskt när de skall
ha mig i land, eller ombord. Bara ta ett grabbatag och
hiva iväg.
Tyra får inte följa med, hon skulle tuppa av i ren
skräck. Rangliga bryggor, hala båtgolv och minst 100 m
snören att trassla in sig i, stora tygskynken i luften som
fladdrar och far, skulle aldrig funka.
Styrbord, barbord, snören, tampar och rep, fram och
bak, för och akter. Knopar och knutar. I ett försök att få
någon slags ordning på Mattes ordval och okunnighet
så har Husse fixat en förarbeviskurs till henne. Hoppas
kan han ju alltid. Borde kanske gå jag också, begriper mig
inte på de där gröna och röda pinnarna som står mitt ute
i sjön både här och där, tycker de står i vägen.
Men härligt är det när öronen står rakt upp i vinden,
även om jag får hålla mig i ordentligt när båten lutar, tror
den skall välta, tittar på Husse, ser han lugn ut så är jag
lugn. Lite orolig blir jag när de där stora tygstyckena skall
ner, upp går väl an, då hojtar Husse att vi skall gå upp i
vind, hur skall man kunna veta från vilket håll det blåser?
När det skall ner kryper Matte fram och halar in det där
jättestycket i famnen och knyter fast det i relingen eller
vad det nu heter.
Då blundar jag faktiskt.
Det tar på mina krafter att tänka så mycket också, så nu
får det vara färdigt med mina sommarminnen.
Lite längd har jag kvar på bena så jag klarar nog några
vandraräventyr till.
Sköt om er, skörda det ni sått och akta er för baciller
och annat fanstyg.

Hunden
Sune
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"Kilimanjaro ligger i Tanzania,
och berget syntes redan
på väg från flygplatsen till staden
Moshi som vi utgick ifrån."

Vackra vyer under vandringen.

Tältplatsen med Kilimanjaro i bakgrunden.

Kilimanjaro
Nu har det gått tio år sedan jag och min sambo var i
Tanzania, för att ge oss på Kilimanjaro. Så det är väl
på tiden att jag delar med mig av den resan.

Kilimanjaro ligger i Tanzania, och berget syntes redan på
väg från flygplatsen till staden Moshi som vi utgick ifrån.
Berget är en utslocknad vulkan och sträcker sig 5 895
meter över havet. Eftersom det inte finns många andra
höga berg i närheten så är det tydligt vad som är Kilimanjaro och inte.
När man ser ett stort berg på håll är det ändå mycket
svårt att förstå hur stort det egentligen är. Det tar lång
tid att åka dit med bil, och väl på foten av berget tar det
ännu längre tid att gå upp till toppen. Ungefär en vecka
får man räkna med, plus- minus ett par dagar beroende
på vilken väg man väljer.
Vi valde att ta den mer ansträngande vägen upp
(whiskey-rutten). Inte för att vi tycker det är kul att ha
det jobbigt utan för att den vägen upp sägs vara mer
vacker än den andra leden, med fina vyer och andra sevärdheter som Lava Tower och liknande. Övernattning
sker i tält istället för hyddor som finns på andra rutten
(cocacola-rutten).
Snabbt märkte vi att det var ganska brant uppför att gå.
Men omgivningen var riktigt häftig med tät djungel och
vegetation precis utanför stigen, höga träd med lianer
och buskar överallt. Det var först efter en lång dag av
vandrig mot högre höjd som träden blev lägre och vegetationen mindre och torrare. Så fungerar det, mindre växt
och djurliv ju högre upp du kommer.
Då jag var i Himalaya för länge sedan kunde jag
tydligt se trädgränsen på håll då jag tittade mot andra
enormt stora berg. Där slutade träden växa helt plötsligt,
som en rak linje och ovanför dessa träd växte knappt
något, på ungefär 4 000 meters höjd och ungefär så var
det här också.
Det som är spännande med just Kilimanjaro är att
berget bjuder på flera klimatzoner.
Första tältlägret vi kom till kändes lyxigt och bekvämt.
Vi hade bärare som bar tält och mycket annat. Men inte
visste vi att de även bar med stolar och bord med bra
mat, som vi hade kockar som tillagade på berget, och
som tilltugg efter middagen fick vi popcorn med dricka.

Tilda är lite sliten när vi vandrar genom djungeln.
Efter ca tre dagar på berget kommer vi fram till det
som kallas Lava Tower, vilket är ett stort bergmassiv som
sticker rakt upp från marken mäktigt och prydligt med
stenras runt om.
Nu var vi på ca 4 600 höjdmeter och det började verkligen kännas. Vi hade gått långt och snabbt framåt med
en guide som gärna trycker på att vi ska fortsätta med
högt tempo. Själv har jag fått ganska stark huvudvärk
och det känns inget vidare. Här vid Lava Tower äter vi
lunch så gott som det går och vilar en stund. Sen dröjer
det inte lång tid innan huvudvärken är borta. Efter vandringen hit ska vi faktiskt gå ner ganska många höjdmeter
så fortsatt risk för huvudvärk borde minska.
Då vi kommer fram till vårat nya tältläger slappnar vi
av till breda utsiktvyer bland moln som är i samma höjd
som oss.
En ny dag börjar med att ta oss upp för den berömda
Barancco Wall, en något brant uppförsbacke bland stenrös för att ta oss vidare. Härirån är det också möjligt att
se glaciärer på håll vilket är fascinerande. Toppen på Kilimanjaro börjar visa sig här och där och det känns häftigt.
Efter den här dagen väntar vårt toppförsök. Vi lägger
oss tidigt på kvällen för att kliva upp igen innan midnatt
för att ge oss på toppen, det tar ändå ett antal timmar att
ta sig upp från lägret.
Så det är bara att kliva upp, äta och ge sig av. Fast det
börjar inte så bra, Tilda får huvudvärk ganska omgående
efter vi började gå mot toppen. Att få huvudvärk och
sen fortsätta mot högre höjd är inte särkilt bra idé. Så
småningom börjar hon se dubbelt och blir yr. Då, mitt i
natten bestämmer vi oss tyvärr för att avbryta och vända
tillbaka. Jag kunde gå upp själv med guide men det kändes inte lämpligt att göra på det viset. Så vi gick tillbaka
ner för berget via en annan, enklare väg. Inte säskilt kul
men sånt händer. Berget finns ju kvar så det kan ju bli att
vi åker tillbaka en annan gång.
Något som dock hade varit intressant skulle vara att
gå omkring på de stora glaciärerna som finns högre upp
på berget. En guide berättade att glaciären håller på att
smälta och om 15 år tror de inte den finns kvar alls. Nu
tio år senare har jag dock inte hört om någon drastisk
förändring, men det verkar ändå tydligt att glaciären förr
eller senare kommer att försvinna. Om det beror på högre medeltemperatur eller minskad nederbörd är svårt

att svara på, men hur som helst kommer befolkningen
i regionen drabbas av minskade vattenflöden från Kilimanjaro.
Om jag ska ta mig dit med gott samvete igen kanske
det blir via eldrivet flygplan framöver.
Vad som återstår för oss just nu är i alla fall att ta oss
ner hela långa vägen till foten av berget. En promenad
som gav skavsår som heter duga. När det var en timme
kvar till vår destination kunde vi knappt gå. Fötterna var
sargade och sista kilometern la vi så mycket tyngd som
möjligt på vandringsstavarna för att underlätta något för
oss.
Normalt snittade vi ca 15 kilometer/10 timmar relativt tuff vandring per dag, men just den här dagen var
absolut något utöver det vanliga.
Väl framme där vi väntade på bilen som skjutsade oss
tillbaka till Moshi kunde vi ändå skratta åt det hela, att
vi faktiskt gick nästan hela vägen från Kilimanjaros topp
ner till foten av berget på en och samma dag.
För att sluföra hela vandringen hade det behövts ett par
dagar till via den led som vi gick. Då hade vi förmodligen tagit oss upp på toppen och hunnit acklimatisera
oss. Om det blir en ny resa till Kilimanjaro ska det bli
via cocacola- rutten. Den innebär enklare vandring och
det finns ofta möjlighet att lägga till ett par extra dagar
för att vänja sig vid höjden tillräckligt. Det låter aningen
svennigt att välja den enklare rutten men just på Kilimanjaro tror jag det är de bästa.
Det här var den första delen av vår resa på Kilimanjaro
som ni fått läsa om. I nästa nummer av SöderköpingsPosten kommer resterande del, då vi rör oss i och utanför
storstaden Moshi i Tanzania.

Emil
Friis
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Inkommande storm.
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En vagabond
J
ohan kom ombord när vi låg på varv i Antwerpen.
Han skulle ersätta Klaus, en tysk motorman som
fått fylleslag och blivit så vildsint att han fick bäras
iland av två belgiska poliser.
Jag stod på däck när han kom vaggande uppför landgången med en sjösäck över axeln som enda bagage. Han
var klädd i en vit T-shirt som stramade över en fyllig
mage och något så sällsynt som ett par äkta amerikanska
jeans. På fötterna hade han ett par pisstofflor, en sula av
tunn plast som hölls fast med en rem mellan tårna. Det
blonda håret var snaggat och stod rakt upp på skulten.
- Har du mer bagage, frågade jag och pekade ner mot
kajen.
- Jag brukar inte ha så långa törnar i båtarna och då är
det onödigt att släpa på en massa bråte. När man seglar
på Utsidan ska man ha lätt bagage, förstår du grabben.
För en jungman på sjutton år var uteseglarna de stora
hjältarna. De var världsluffarna, de fria vagabonderna,
som inte var bundna till mönstringshamnen i hemlandet
utan hade rätt att mönstra av och på där ”myndigheterna
så tillåter”. Nu hade myndigheterna i Antwerpen givit
Johan tillstånd att mönstra som motorman i m/s Travancore på resa med styckegods till Fjärran Östern.
Så fort Johan hade skrivit sitt namn i skeppsrullan
utverkade han ett förskott och hämtade en kasse öl hos
Hökarn som han ställde i dagrummet och höll mönstringsfest.
En kasse gratisöl ger alltid en andaktig åhörarskara.
Johan hade för drygt ett halvår sedan mönstrat av en
amerikansk steamer i Genua tillsammans med svarvaren
Dolkis. Det var ett Libertyskepp, en typ av fartyg som
massproducerades under andra världskriget för att transportera trupper och krigsmaterial till Europas slagfält.
Många blev sänkta av tyska ubåtar men de som fortfa-

rande seglade var obekväma och tunga att jobba i. Men
hyran var bra och det gick att lägga undan en del pengar.
Efter ett flertal resor på traden Caracas - Genua som
lyckosamma cigarettsmugglare hade Johan och Dolkis
lyckats få ihop över trettio tusen kronor tillsammans med
hyra och vederlag.
Den första veckan blev det den vanliga svängen på
hamnkrogar där de var kända. Men som nyblivna rikemän närde de andra planer.
Eftersom Dolkis hade ett amerikanskt körkort köpte
de en tvådörrars Fiat Topolino av äldre modell och satte
kurs mot Monte Carlo där de hade planer att fördubbla
sitt kapital. Efter några synnerligen dyrköpta erfarenheter på kasinot fortsatte de västerut mot Portugal, där det
är billigt.
I hamnen i Lissabon låg Kraka en norsk segelbåt, en
gaffelriggad Colin Archer som var rustad för långfart.
Ägaren, Henrik var en bekymrad man, han hade haft en
hjärtinfarkt och blivit rådd av en läkare att avbryta sin
seglats och bege sig hem för vård.
Johan och Dolkis erbjöd sig att hjälpa honom och gav
honom fem tusen kronor och deras Fiat Tupolino för
Kraka. Efter att hjälpligt ha instruerat de två motormännen i seglingens grundprinciper satte sig Henrik bakom
ratten i den italienska bilen och satte kurs norrut mot
Norge och hemmet i Sandefjord för behandling av sitt
sviktande hjärta.
De två nyblivna kaptenerna satte sig i sittbrunnen
med varsin öl och tyckte att nu låg världen öppen för
dem. Nu var det de som bestämde hur länge de skulle
ligga i hamn, nu var de som bestämde vart de skulle segla.
Även om Johan och Dolkis var väl befarna sjömän
visste de inte särskilt mycket om navigation eftersom de
tillbringat den mesta tiden ombord i ett fartyg nere i ett
maskinrum. De betraktade sjökortet över Nordatlanten

som låg framme på kartbordet och fann att Henrik hade
lagt ut en kurs från Lissabon till Las Palmas på Kanarieöarna. Den var det ju bara att följa, menade de.
De sköt länge på avfärden men en dag med relativt
svag vind lämnade de Lissabon.
De fick lära sig att segla genom otaliga försök och
misstag. Den svaga vinden växte och de lyckades inte få
vindrodret att fungera utan kämpade vid rodret för att
hålla båten på den kurs som var utritad på sjökortet. Efter en vecka var de trötta och utmattade och hade ingen
aning var de var. De hyste en gnagande oro att de missat
Kanarieöarna och var på väg mot Antarktis.
En eftermiddag siktade de ett lastfartyg långt ute om
styrbord och utgick att det också var på väg mot Kanarieöarna och följde efter det. Ett beslut som resulterade
i att de tidigt morgonen därpå kunde de förtöja vid kaj
i Las Palmas.
Nu firade de sin lyckade seglats under en veckas tid
på stadens trottoarserveringar med Sangria och kalla öl.
I hamnen hade Kraka rönt en viss uppmärksamhet
bland de andra seglarna som låg i hamnen. De tyckte
hon var välbyggd och vacker, en riktigt sjösäker djuphavsseglare menade de med beundran i i rösten.
Johan och Dolkis började se sin båt och sig själva genom de andras ögon.
De kanske var riktiga seglare trots allt.
Och när några andra båtar gav sig iväg västerut över
Atlanten mot Karibien beslutade de sig för att följa efter.
Kan de så kan vi, intalade de sig. Om de bara höll en
västlig kurs skulle de ju inte kunna missa Amerika. Förr
eller senare skulle de stöta på land.
Provianteringen var ett problem. De visste inte mycket om mathållning. De hade ju alltid fått maten serverad
ombord i de fartyg de seglat i. Men de kompletterade
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"De tyckte hon var välbyggd och vacker, en riktigt sjösäker
djuphavsseglare menade de med beundran i i rösten.
Johan och Dolkis började se sin båt och sig själva genom de
andras ögon.
De kanske var riktiga seglare trots allt."

Foto: www.pixabay.com

Morgonpromenad

Morgonsolens ljuskaskad bland skogens stammar sila
Nattens varelser och djur smyger sig till vila
Mitt i solens strålar räven ansar raggen
Spindelvävens skira flor har samlat morgondaggen

Gaffelriggad Colin Archer.

förråden med ungefär samma sorts konserver som den
förre ägaren hade ombord. Det blev många burkar Corned beef och vita bönor.
Dessutom lastade Johan ombord mycket öl eftersom
det innehöll B-vitamin. Dolkis hade läst många romaner
om sjöfarare i gamla tider och bidrog med en låda apelsiner för att hålla skörbjuggen borta. De ville absolut inte
drabbas av några bristsjukdomar under sin förestående
seglats.
En tidig morgon i november styrde ut ur hamnen.
Sent på kvällen rundade de Gran Canarias sydspets och
satte kursen mot väst.
Ett dygn senare hade Kanarieöarna försvunnit under
horisonten och de var ensamma på havet. Vinden var
jämn och stadig, vindrodret fungerade och när mörkret
föll tände de en liten fotogenlampa i nakterhuset som
lyste upp kompassen och visade att Kraka låg på en västlig kurs.
Allt skötte sig självt och det fanns ju ingen anledning
att sitta uppe och glo. De drack några öl och önskade varandra god natt och gick och lade sig att sova i varsin koj.
På morgonen såg de att Kraka fortfarande var på väg
västerut utan att de behövde sitta uppe och vaka.
Så här fortsatte deras seglats. Ibland satt de uppe några
timmar på kvällen och tyckte de att det blåste det för
mycket tog de ner storseglet innan de gick och lade sig.
Efter tre veckor dog vinden ut och efter ett dygn låg
de med slamrande segel och hävde sig i dyningen på ett
absolut vindstilla hav.
Till och med konservburken de hade slängt i sjön
dagen innan låg kvar och flöt på samma ställe bakom
rodret.
De låg nere i ruffen och flämtade i hettan när de hörde
att seglen fylldes och det började brusa om skrovet.
När de kikade upp såg de att mörka moln tornade upp
sig i söder och vågorna växte i den tilltagande vinden. Så
med ens var ovädret över dem. De hann inte bärga seglen
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innan gaffelbommen knäcktes och rev storseglet i trasor.
Senare fick de veta att de hade hamnat i utkanten av
orkanen Olivia som hade ödelagt stora delar av Martinique och Guadelope.
I tre dygn drev de redlöst omkring innan de blev hittade av en amerikansk patrullbåt utanför Virgin Islands
och blev bogserade in till S:t Thomas.
De rönte stor uppmärksamhet för sin bedrift och fick
bild i tidningen där de log mot fotografen och båten såld
för tiotusen dollar.
Nu blev det inte den vanliga svängen. Nu blev det
lyxhotell med panoramafönster med balkong mot havet
och skaldjursbuffé till middag. På dagarna var det storblommig skjorta och mörka brillor under palmerna vid
poolen. Det var handrullade cigarrer och frostade drinkar
och rikligt med drickspengar dagarna i ända. Det var
Yes Sir och Thank You very much tills pengarna var slut.
Hotelldirektören anmodade dem till en diskret sorti och
nu blev det flyg till London på konsulatets bekostnad.
I England kände Dolkis en brud i Southampton och
tänkte förära henne ett besök medan Johan for ensam till
förmedlingen i Antwerpen och kunde mönstra i Travancore nästa dag.
När Johan slutat sin berättelse var det bara tre öl kvar
i kassen.
Det var första gången jag tyckte att öl smakade gott.
Copyright REIN WESTERBUSCH NORBERG

Rein
Westerbusch
Norberg

Vackert som ett konstverk utav högsta klass
Ingen kan den tavlan oavsett hur penna vass
Återskapa med dess sällsynt vackra lyster
Vart försök hur tappert bilden förbliver dyster
Visst är det väldigt lätt att ta allting för givet
Och ändå finns väl ingen garanti så skrivet
Som ger oss rätt att allting få serverat
Eller av något vänligt väsen fått oss reserverat
Nej livets lott för många blir en prövning
Och för dess öde finns nog ingen övning
Vi har att tackla de problem vi får
Ibland väl skörda av de korn vi sår
Drömmande vi går i skog som väckts av fågelkvitter
Njuter av allt det vackra som just morgonen besitter
Andas in den sköna ljuva doften från daggvåt skog
Ingen kan av naturens stilla skönhet alls få nog
Som ett sus dig når från skogens gröna snår
Tankar når dig när du långsamt genom skogen går
Vad har jag gjort för detta skådespel få röna
Och kunna njuta av allt det vackra sköna
Var tacksam för var morgon du kan gå ut
I naturen känn dess doft och njut
Bli ödmjuk inför all naturens under
Och samla i ditt minne dessa lyckostunder

Hans
Fredriksson

42 Tema: Mat och Dryck
"- I föreningen får man chansen
att testa och jämföra lite dyrare
viner som man kanske inte annars
har chans till. Vi brukar prova ca
sex viner med olika teman och vi
testar vin i hela prisspektrat och
det till självkostnadspris.
Provningarna avslutas så gott
som alltid med middag och
samvaro."

Trevlig samvaro efter vinprovning.

Foto: Lottie Andersson
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Lär dig mer om vin och träffa nya
bekantskaper genom Munskänkarna
Munskänkarna bildades 1958 och är en ideell förening bestående av ca 30 000 medlemmar (och är
därmed den största vinföreningen i världen).
Föreningens syfte är att öka kunskap och kännedom
om vin samt att verka för måttfulla och goda
dryckesseder – så att varken kroppen eller andra
drabbas.

För att uppnå detta syfte anordnar man kurser, vinprovningar och ger ut medlemstidningen Munskänken.
Föreningens medlemmar utser årligen tre priser:
Årets Vinort, Årets Vin samt Årets Vinkrog, där varje
distrikt är med och röstar. Vinnarna i respektive klass
får ett diplom.
Genom att bli medlem får du exklusiv information
om bra köp, nya viner, resor, rapporter från vinvärlden
och mycket annat genom nyhetsbrev, medlemstidningen
och föreningens hemsida.
För att få veta mer om vad som händer i den lokala sektionen i Söderköping, träffar jag medlemmen
Anne-Marie Bardler Weibe. Hon har varit med sedan
den startade för 25 år sedan.

Hur startade ni här i Söderköping?
- En av de som var med och startade Söderköpingssektionen var Sture Josefsson och sektionens första ordförande hette Björn Römert, själv var jag då sekreterare
och efter många år utan styrelseuppdrag är jag nu med
i styrelsen igen.
I Söderköping är vi ca 120-125 medlemmar varav
några kommer från Norrköping.

Vilka är era närliggande distrikt?
- Norrköping, med ca 300 medlemmar. Linköpings är
stort och är uppdelat i två sektioner.

Har ni kunnat hålla något program under
pandemin?
- Vi har haft ett månatligt program via internet med
virtuella provningar både med egna ledande och ibland

vinproducenter från bland annat Italien, Frankrike och
Sydafrika, vilket har fungerar förvånansvärt bra. Men
den 17 juni i år anordnade vi en trädgårdsprovning
där vi besökte några medlemmars trädgårdar, provade
vin, svarade på frågor och så samlades vi på Å-caféet
för champagne och middag och där utsågs vinnare av
tipspromenaden, allt under coronakontrollerade former.
Fantastiskt roligt med en fysisk provning igen.

Vad får man testa för viner?
- I föreningen får man chansen att testa och jämföra
lite dyrare viner som man kanske inte annars har möjlighet till. Vi brukar prova ca sex viner med olika teman
och vi testar vin i hela prisspektrat och det till självkostnadspris. Provningarna avslutas så gott som alltid med
middag och samvaro.

Är det inte svårt att hitta lokaler för provning
då ni är så många medlemmar?
- Det är ca 60 medlemmar som kommer vid varje
provning så det finns några restauranger i Söderköping
som kan ta emot oss.

Har ni något system som visar hur länge man
varit medlem?
- Vi har band och nålar. Banden får man efter att man
varit med olika antal år. Nålar får man då man fått betyg
i olika kurser, mer om dessa senare.

Krävs det några förkunskaper om man är
intresserad av att gå med?
- Nej, inga förkunskaper krävs, anledningen till att
man blir munskänk är ju att man vill lära sig lite om vin.
Munskänkarna erbjuder en rad utbildningsmöjligheter
och i våra utbildningar fördjupar man sig i den takt man
själv väljer. I Söderköpingssektionen är vi faktiskt riktigt
flitiga och de flesta av våra medlemmar har deltagit i
någon av våra kurser. Vi har många medlemmar med
gedigna kunskaper som med glädje delar med sig av dem
och leder kurserna. Jag vill verkligen poängtera att vi har

roligt på våra kurser och att man kan vara med på dem
utan att avlägga något prov och flera av kurserna har ingen sluttentamen.

Vilka kurser/prov håller ni i och vad innebär de?
- Alla medlemmar erbjuds en introduktionskurs där
man lär sig lite om hur man provar vin och varför. Ingen
tentamen men förhoppningsvis så kanske man känner
att man vill lära sig mer och fortsätta förkovra sig.
1-betygskurs – Vår grundkurs som ger översiktliga kunskaper om vinets historia, vinodling m.m. Vi
koncentrerar oss på klassiska vinländer som Frankrike,
Tyskland, Spanien och Italien. I den praktiska delen är
den viktigaste delen att kunna analysera ett vin känna
syra, sötma och strävhet. Efter grundkursen kommer du
lättare kunna bedöma vad som är ett prisvärt vin. Den
ger också övergripande kunskaper om de vanligaste
druvsorterna.
Druvbetygskurs - Här fokuserar vi på druvan, vinet
och vinframställning. Kursen tar bland annat upp jordens
och klimatets betydelse för vinodling. När du genomgått
kursen kan du beskriva färg, doft och smak när du analyserar viner och känna igen och identifiera druvkursens
sju druvor.
2 – betygskurs – Här ökas kraven och också ambitionerna upp till en mycket spännande och lärorik nivå.
Kunskaperna om de europeiska vinländerna fördjupas,
men vi lämnar också Europa och tittar på flera av de
viktigaste vinländerna i övriga delar av världen. En gång
om året kan man om man vill avlägga prov, praktiskt och
teoretiskt, det sker på samma tid och datum över hela
Sverige. De allra flesta får försöka några gånger då det är
en rätt avancerad kurs.
3- betygskurs – En omfattande utbildning när det
gäller vin och en riktig utmaning för den verkligt vinintresserade. Den kräver gedigna egna studier och förberedelser på alla plan. Förutom ett teoretiskt och ett
praktiskt prov så ska man göra ett fritt enskilt arbete som
ska tillföra egna slutsatser och skapa ny kunskap.
Förutom 1-2-3-betygskurser som om man vill kan
tentera, så finns det fler kurser som inte innehåller slut-
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tentamen till exempel mousserandekurs och vin- och
matkurs.

Hur går en provning till och hur ofta har ni
provningar?
- Vi satsar på att ha tio provningar per år med skiftande
teman. Ibland håller någon från vår sektion i provningen
eller så kan det vara medlemmar från andra sektioner
som kommer hit. Ibland kommer det representanter från
vinhus eller importörer och i oktober ser vi fram mot en
provning av svenska viner som kommer ledas av Mattias
Säfwenberg som dessutom skrivit en bok om svenskt vin.
Oftast håller vi som sagt till på någon av stadens restauranger och efter avslutat föredrag och provning äter vi
en god middag och provar vinerna till maten.
Vid provningen använder man sig av underlägg där
man skriver ned sina tankar om vinets smak och doft.
Vi tittar också på vinets färg och gör en bedömning om
vilket vin det kan det vara.
Därefter blir det en summering för att se om man
hade rätt i sin bedömning. En provning brukar pågå mellan klockan 19 - 22.

Vad testar ni för viner?
- Det är olika, alla slags vin med olika utgångspunkter
som till exempel druva, land eller distrikt.

Finns det olika sorters provningar?
- Ja, vissa provningar är så kallade öppna provningar där man vet vad det är i glasen men det finns också
halvöppna där man får veta vilka viner som är med på
provningen men inte vilka som är i respektive glas.

Spottar man ut vinet vid provning?
- Nej, det gör man inte, det vore synd på fina viner. Däremot vid proven på kurserna så är det bra om man spottar
ut. Annars blir man lätt smakblind. Sen får man naturligtvis dricka upp vinet - efter testet.

Har du någon drömföreläsare?
- Rickard Juhlin vore inspirerande. Han är en av världens största champagnekännare. Vid en tävling i champagne svarade han rätt på 43 av 50 sorter i en tävling
om vilken champagne och årgång det var. Den som kom
på andra plats satte fyra sorter. Han sände ett sommarprogram för några år sedan som man kan lyssna på i
efterhand om man är nyfiken.
En annan duktig föreläsare som vi haft är Johan Franco Cereceda som bl.a. har skrivit en bok om sherry och
en om spanska viner. Vi var några som deltog i en sherryprovning med honom över nätet, fantastisk kul. Han
har varit hos oss en gång för många år sedan och jag vill
gärna höra honom igen.

Du som provat många viner, håller du med
om beskrivningen på Systembolagets skyltar?
- Nja, om vi tar ett italienskt vin som exempel så står
det samma beskrivning på vinerna om de som är från
samma distrikt. Jag tycker inte man skall stirra sig blind
på de här beskrivningarna utan det är bättre att skaffa sig
en egen smak och doftreferens.
Och det är roligt att på en provning höra deltagare
som säger ”åh, det här doftar koskit eller som ett häststall,
åh, vad gott! Det måste vara Bordeaux!”

Brukar ”husets vin” på restauranger vara bra?
- Nu för tiden är det så. På de flesta restauranger är
husets vin något man kan stå för och vara stolt över och
inte det billigaste som det oftast var förr.

Är det några distrikt som du tycker
utmärker sig?
- Det finns fantastiska viner från hela världen, men
personligen föredrar jag viner från den gamla världen
som Italien, Frankrike och Spanien Jag har varit i Sydafrika och i USA och provat hur goda viner som helst så
man måste vara öppen för att prova allt.

Det produceras mindre vin nu men av högre kvalitet.
Det är en genomgående trend. Vi efterfrågar viner av
högre kvalitet och är beredda att betala lite mer för ett
gott vin.
När de släpps eftertraktade viner till skyhöga priser
på Systembolaget så tar de slut på några sekunder, det är
bara att konstatera, det finns samlare och det handlar om
investeringar. Fördelen med att vara Munskänk är ju att
vi får hjälp med att hitta prisvärda viner lära sig vad man
själv tycker om och kunna välja vin utifrån de.
Nackdelen med att vara Munskänk skulle väl vara att
priset på vinerna man köper går upp med några tior per
år, så du kan ju tänka dig mig som varit med i 25 år,
skrattar Anne-Marie.

Då köper du inga viner för 79 kronor?
- Haha, jo men det händer. Fördelen med att göra heleller halvblinda provningar är ju att man provar helt förutsättningslöst så det har hänt många gånger att jag tyckt
att ett billigt vin varit jättegott och då har jag förstås köpt
det igen. Men eftersom vi tycker att det roligaste som
finns är att prova vin så provar vi nya viner hela tiden.

Vad kostar det att vara med och hur blir man
medlem?
- Det kostar 375 kr / år. Då får man förmånerna som
tidigare nämnts. Därutöver kostar varje provning ca 500
kronor och med hänsyn till att man får både mat, vin och
underhållning så är det väl värt pengarna.
Gå in på Munskänkarnas hemsida och klicka dig fram
till Söderköpingssektionen. Du får gärna ringa mig eller
kontakta någon av oss i styrelsen så berättar vi mer.
Vi ser verkligen fram mot att få träffas fysiskt igen och
välkomna nya medlemmar till vinets fantastiska värld.

Daniel Serander

Hjälp oss att utveckla
Söderköpings-Posten!

Vi är ditt lokala och trygga
alternativ av elektriker i
Söderköping, Valdemarsvik
och på Vikbolandet.
Slussporten, Söderköping
www.lundqvistelocds.se

Du bidrar enkelt genom att
betala in valfritt belopp via
swish till: 1234 294 666

Varmt välkommen att
kontakta oss för en
kostnadsfri offert.

Kjell Lundqvist: 0701-451 511
Tommy Svensson: 0705-775 251

Pengarna gör det möjligt för oss att nå
ut med ännu fler lokala nyheter och att
förverkliga nya lokala projekt.
Storgatan 2, Söderköping
www.soderkopingsposten.se

Söderköpings-Posten

Hör gärna av dig!

Mitt namn är Mikael Karlsson, jag svarar
gärna på dina frågor och berättar mer om hur
vi kan hjälpa ditt företag att synas.
Varmt välkommen att kontakta mig.
0121-421 35
mikael@soderkopingsposten.se

Söderköpings-Posten

Storgatan
www.soder
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Det finns söt sherry men 95%
av all sherry som
produceras är torr, "snustorr".
Få viner innehåller så lite
socker som just sherry.

Sherryfat på lagring i Bodega Barbadillo i
Sanlucar de Barameda.
Foto: Anne-Marie Bardler Weibe

Förslag på olika sherry att prova till maten
•
•
•
•

Sherry passar till många maträtter.

Foto: Johanna Forsell

La Guita Manzanilla 8201 59:- 375 ml
Tio Pepe 8225 64:- 375ml
Real Tesoro del Principe Amontillado 8366 99:- 375 ml
Cuco Oloroso Dry 8239 99:- 375 ml

Av någon outgrundlig anledning så står de här
vinerna på dessertvinshyllan. Tänk inte ens tanken att
servera dem till dessert de är supertorra.

Sherry och mat - den perfekta kombinationen

När du hör namnet sherry så tänker du kanske på ett
sött vin som gamla damer sippar på ur små spetsglas
vid högtidliga tillfällen. Men riktigt så är det inte.
Det finns söt sherry men 95% av all sherry som
produceras är torr, "snustorr". Få viner innehåller så
lite socker som just sherry.

Jerez-Xérès-Sherry är ett samlingsnamn på ett förstärkt
vin från Andalusien i Spanien, närmare bestämt från
Marco de Jerez, den s.k. Sherrytriangeln med städerna
Jerez, Sanlucar de Barrameda och Puerto Santa Maria.
Det är här som ett av världens förnämsta och mest egenartade viner produceras. Det finns olika typer av denna
ädla dryck. Fino, Manzanilla, Amontillado, Olorosso och
Palo Cortado alla med sin speciella karaktär och tillverkningssätt. Ja, och så finns det en försvinnande liten del söt
sherry men den lämnar vi därhän den här gången.
Vad är det då som gör det här vinet så speciellt? Som
med allt annat vin så betyder växtplats, jordmån, druva
och klimat mycket för vinets karaktär men i det här fallet
så är tillverkningsprocessen och lagringen av ytterst stor
betydelse för den slutliga produkten.
Ursprunget är ett stilla vitt vin gjort av druvan Palomino som spritas upp och sedan fått mogna i många år i
ekfat och i ett så kallat Solerasystem.
Enkelt och mycket kortfattat kan man beskriva solerasystemet som en metod att få en stegvis blandning av

olika årgångar. Tunnorna står staplade på varandra, det
kan vara sex till sju rader med tunnor (criaderor) och
tre gånger om året så buteljerar man en tredjedel av den
understa tunnans (el suelo) innehåll och så fyller man på
den understa tunnan som innehåller det äldsta vinet från
fatet ovan som i sin tur fylls på från på fatet över den. Det
vinfat som ligger överst fylls på med ett ungt vin som
oftast legat i ståltank. Det finns soleror som inleddes för
uppemot hundra år sedan. Fascinerande.
En annan del av den speciella lagringen är att tunnorna bara fylls till tre fjärdedelar, vilket också spelar stor roll
för slutprodukten.

Vintyper
Fino är ett torrt vitt vin med smak av mandel och äpple
och brukar hålla en alkoholstyrka på 14-16 procent. Vinet lagras under ett jästtäcke som ger finon sin speciella
karaktär
Manzanilla är en fino som produceras i kuststaden
Sanlucar de Barrameda. Här ger den fuktiga Atlantluften ett tjockare jästtäcke som i sin tur ger vinet en liten
touch av sälta och friskhet.
Amontillado är ett torrt mörkgult nästan bärnstensfärgat vin som från början är en fino som sedan oxiderat.
Den har en högre alkoholhalt och en tydlig ton av hasselnöt och karamell.

Olorosso betyder väldoftande på spanska och är ett brunt
guldskimrande torrt vin med eldiga toner av nötter, fikon
och kakao. Här ligger alkoholhalten mellan 17-22 procent.
Palo Cortado är en ovanlig vintyp som blivit mytomspunnen. Mörkt bärnstensfärgat helt torrt, fylligt och med
toner av brynt smör och knäck. En enkel och mycket
generell beskrivning av ett av mina absoluta favoriter
bland vin. Jag är inte ensam om att tycka det. Runt
om i världen hyllar sommelierer och vinskribenter
sherry som ett fantastiskt vin att kombinera till mat
och kan ses som en uppåtgående trend.
Att sitta i solnedgången vid strandpromenaden i Sanlucar de Barrameda, sippa på en Manzanilla och till den
njuta några tapas med havets läckerheter eller på en Tabanco i Jerez och dricka sherry som serveras direkt från
tunnan, tilltugg, gatuliv och vindlande gränder, det är
verkligen något jag längtar efter. Jag har varit i Marco
de Jerez många gånger och vill verkligen dela med mig
av min passion för vinet, maten och den här delen av
Spanien.
Våga prova och tycker du att det känns lite udda första
gången så prova en gång till, du kommer att älska det.
Serveras iskallt och glöm de där små dessertvinglasen
utan servera ur vanliga vinglas.

Anne-Marie Bardler Weibe
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Paprikasoppa med mandel och chorizospett
4 stora röda paprikor
1 hackad gul lök
1 vitlöksklyfta
5 dl vatten
1 grönsaksbuljongtärning
75 g skållad och skalad mandel
1 dl olja
2 msk ajvar relish
Salt och nymalen vitpeppar
2 färska chorizo

Paprikasoppa med mandel och chorizospett.

Foto: Johanna Forsell

Foto: Johanna Forsell

Foto: Johanna Forsell

Halstrad pilgrimsmussla med mangosalsa,
srirachamajonnäs och friterat rispapper

Chips med laxkräm, löjrom, och picklad fänkål
(ca 12 st)

8 pilgrimsmusslor
2 rispapper
1 liten mango (behöver inte vara mogen)
½ gurka
4 salladslökar
2 tomater
1 chili
1 kruka koriander
½ tsk salt
2 msk limesaft
1 dl majonnäs
1 tsk sriracha

1 stor bakpotatis
140 g pepparrotsost, typ cantadou
ca 120 g varmrökt lax
1 msk hackad dill
50 g löjrom
picklad fänkål

• Salta pilgrimsmusslorna
• Skala mangon, skär bort kärnan och tärna fruktköttet
fint
• Dela tomaten, kärna ur den och tärna tomatköttet
• Finhacka chili, koriander och skiva salladslöken. Spar
några kvistar koriander till garnering
• Kärna ur gurkan och tärna den
• Blanda samman salsan och smaksätt den med salt och
lime
• Rör ihop majonnäsen med srirachan
• Hetta upp rikligt med olja i en stekpanna, ca 180 grader. Lägg i rispapper och fritera det några sekunder eller till det bubblat upp och blivit frasigt. Dela i 8 bitar
• Torka av pilgrimsmusslorna ordentligt och halstra
dem i en riktigt het panna, ca en halv minut på varje
sida
• Lägg musslorna på rispapper Skeda över salsa och
toppa med majonnäs. Garnera med en koriander kvist
Var lite försiktig med chilin då den varierar i styrka

• Skiva potatisen lövtunt med skärmaskin eller med en
mandolin
• Fritera potatisen (som skall vara torr) i 180 gradig olja
tills den blir gyllenbrun och låt den sedan rinna av på
hushållspapper
• Blanda osten med smulad lax och hackad dill. Fördela
krämen på chipsen och toppa med löjrom och picklad
fänkål
• Garnera med ärtskott
Picklad fänkål:
1 fänkål
1/2 dl ättika
1 dl socker
1 1/2 dl vatten
1 stjärnanis
1 tsk fänkålsfrö
• Hyvla fänkålen tunt på en mandolin
• Koka upp lagen med kryddor och låt sjuda i några
minuter
• Lägg i fänkålen och låt svalna
• Det blir mer fänkål än vad du behöver till chipsen
men den går att spara i många veckor i kylen och är
ett supergott tillbehör till många rätter

• Dela och kärna ur paprikan. Lägg den på en plåt med
skinnsidan upp och grilla. Paprikan skall bli svart
och skrynklig. När den svalnat så skrapar du bort det
svarta skinnet
• Fräs lök och vitlök i en kastrull så den blir mjuk utan
att ta färg
• Tillsätt vatten, paprika, buljongtärning samt mandel
och låt sjuda i ca 5 min
• Mixa i matberedare eller med stavmixer
• Smaksätt soppan med ajvar, salt och peppar
• Spetta upp skivor av chorizo och stek dem
• Servera soppan kall med nystekta korvspett

Foto: Johanna Forsell

Ny krönikör skriver
om mat och dryck

Anne-Marie Bardler Weibe är vår nya krönikör som
kommer att skriva om mat, ge oss recept och dessutom
tipsa oss om goda drycker.
Efter många år som lärare på restaurangskola i Stockholm kom hon till Söderköping 1992 för att driva Å-caféet. Där fick hon göra det som hon verkligen brinner för,
att laga mat och efter några år blev Å-caféet omnämnt
i White Guide.
Hon har drivit Knäppingen på Stadsmuseet i Norrköping och även SMHI:s personalrestaurang, dessutom var
Anne-Marie med vid uppstarten av Bondens Crêperie.
Anne-Marie är utbildad sommelier och håller vinprovningar både för privatpersoner och företag.
Numera frilansar hon också som kalaskock och åker
gärna hem till dig och fixar en lyxig middag eller kanske
en vinprovning.
Innan pandemin blev det många resor till Frankrike och den lilla pittoreska byn Sauve. Där driver Kjell
Lundgren sedan några år tillbaka ett litet pensionat och
ordnar matlagningskurser och vingårdsbesök, mycket
uppskattat. Snart hoppas hon att åter få välkomna gäster
till ett fantastiskt Languedoc.
Kanske har du hört Anne-Marie prata mat i Radio
Östergötland eller läst någon av hennes kokböcker?
Vi hälsar Anne-Marie varmt välkommen som krönikör i Söderköpings-Posten.

Nytt nummer ute
den 25 september

46 Företagsnytt
"- Jag startade min enskilda firma i
september 1996.
De första åren var lite tuffa innan
jag byggt upp ett bra kundunderlag.
År 2000 var det bättre tider och
jag startade upp Hårdhs måleri AB
och anställde i samma veva två-tre
målare. Idag är vi sex målare som
samtliga har arbetat i företaget
mellan 10-17 år."

Jonas Hård visar upp firmabilen framför nya lokalen.

Jonas Ford pickup är en elegant reklampelare.

Hårdhs Måleri firar 25 år och flyttar in i
nya lokaler på Slussportens industriområde
Jonas Hård har arbetat som målare i 40 år. Nu firar
Hårdhs måleri 25 år och flyttar firman till
Slussportens industriområde i Söderköping.

Berätta om ditt företags historia
- Jag startade min enskilda firma i september 1996.
De första åren var lite tuffa innan jag byggt upp ett
bra kundunderlag. År 2000 var det bättre tider och jag
startade upp Hårdhs måleri AB och anställde i samma
veva två-tre målare. Idag är vi sex målare som samtliga har arbetat i företaget mellan 10-17 år. Alla har intresse av ett gediget bra hantverk. Vi utför modernt och
antikvariskt måleri samt fönsterrenoveringar med linoljefärg. Det kan handla om att måla upp en källare på
förmiddagen och att hänga en sidentapet i en herrgård
på eftermiddagen, att kunna växla om mellan helt olika
arbeten på samma dag. Jag värdesätter deras kunskap och
hängivenhet mycket högt.

Varför valde ni att flytta till ny lokal i
slussportens industriområde?
- Lars Larsson har byggt lokalerna där vi sitter nu och
jag har arbetat med och känt honom länge.
Det är en ändamålsenlig lokal som passar oss väl både
vad gäller utrymme och logistik då vi har jobben runt
omkring oss från vår utgångspunkt här. När möjligheten
gavs tyckte vi det var roligt att få flytta in i nybyggda
fräscha lokaler. Dessutom är lokalerna perfekt anpassade för vår verksamhet här, då vi utför mer och mer
fönsterrenoveringar. Vi har även bra nätverksmöjligheter
med de andra hantverkarna som huserar här på området
eftersom vi samarbetat med dessa sedan tidigare.

Jag har förstått att äldre måleri och måleri i
kyrkor ligger dig extra varmt om hjärtat?
- Det har du rätt i. Jag arbetade en hel del ihop med
Rolf ”Roffa” Larsson som är en passionerad byggare
samt bröderna Ek. Det var därför jag kom att arbeta
mycket med äldre hus, en del i kyrkor och med klockstaplar. Bland annat fick jag tidigt vara med och kalka
kyrkväggar och spänna papptak i hus.
Man får ha respekt för att måleri på äldre hus tar
längre tid. Exempelvis bränner man ner äldre färg och
skrapar bort den. I kyrkor bränner vi ingen färg, istället

använder vi ett speciellt medel som stryks på underlaget,
plastar in ytan och dagen därpå är färgen upplöst så man
kan skrapa ner den lager för lager. Det är väldigt mycket
underarbete innan vi börjar stryka linoljefärgen.
Det är extra roligt att få arbeta med äldre hus och kyrkor. Kunderna uppskattar vårt arbete och har förståelse
för att det tar längre tid.
Antikvariskt måleri är också mer avancerat. Det är
viktigt att veta vad man gör och vilka produkter och
verktyg man ska använda så man inte förstör utan istället
få ytorna återställda i ursprungligt men med nytt ytskikt
och allt ska dokumenteras. Ett annat exempel på roligt
arbete är platsbyggda lösvirkeshus där vi får måla och
tapetsera allt på plats. Det är spännande att se när allt
växer ihop, väggar, tak, snickerier med mera.
Nu har det varit mycket prat om antikvariskt måleri
men vi utför naturligtvis alla inom branschen förekommande måleriarbeten, som nybyggnationer, lokalanpassningar, lägenhetsrenoveringar med mera.

Får ni fortfarande spänna tak?
- Ja, vi ska faktiskt spänna papp både i innertak och
på väggar inom kort. Det är en fördel att vi kan göra
sådant, för det är inte så många målerifirmor som gör
det nu för tiden.

Hur har branschen förändrats för er?
- Det gamla målerihantverket har inte förändrats.
Däremot har förfrågningar om antikvariskt måleri och
fönsterrenoveringar ökat. Vad gäller övrigt arbete är det
mer nyproduktion, lägenhetsrenoveringar med mera.

Hur ser konkurrenssituationen ut för er?
- Vi gör flest jobb i Norrköping, Söderköping, skärgården, Valdemarsvik och så har vi lite stamkunder i
Stockholm, men jobb förekommer även på andra ställen
runt om i landet. Vi har många återkommande kunder.
Det blir mest konkurrens om det är större byggen där
flera hantverkare är inblandade.

Är det svårt att beräkna hur lång tid ett
arbete kommer att ta?
- Det kan vara svårt men vi har bra rutiner på det, vi

gör en beräkning och gör en budget till kunden. Därefter
gör vi löpande avstämningar om hur vi ligger till med
budgeten.

Jag tror många liksom mig noterat din gamla
Ford pickup här i Söderköping. Vill du berätta
lite mer om den?
- Jo, den sticker ut, det är en bra reklampelare. Den var
lila från början, så jag fick arbeta med den under några
års tid för att få den som jag ville ha den.
I fordonsparken finns även en trehjulig packcykel, elcykel (då det är smidigt att cykla till lokala jobb) och
sedan i våras även en båt.
Vi valde att investera i en båt då det har blivit fler
förfrågningar i skärgården. Det är en hyttbåt med bra
lastutrymme så vi kan ta oss ut oavsett väder och det blir
smidigt för kunderna då de inte behöver hålla med båt.

Vad tycker du är det bästa med Söderköping?
- Jag är uppväxt, bor och har bott här i staden i större
delen av mitt liv. I Söderköping har man nära till allt och
jag hyser stor kärlek till vår vackra stad och skärgården.

Vill du berätta om något jobb som känts extra
intressant?
- Alla arbeten är värdefulla, det spelar ingen roll om
det är en privatperson som vill ha sitt vardagsrum tapetserat eller en byggherre med ett stort projekt, men om
jag skulle välja ett särskilt utmanande och roligt jobb är
det Tryserum kyrka som vi blev färdiga med strax innan
semestern. Vi restaurerade alla kyrkbänkar, altarringen,
läktarbarriär, marmorering av pelare m.m. Höstens större projekt är bland annat Skedevi kyrka samt Drothems
klockstapel vid sidan om alla andra inplanerade jobb.

Har ni något nytt på gång i ert tjänsteutbud?
- Till hösten ska vi förbättra våra kunskaper i dekorationsmålning. Det blir mycket att läsa på och sen är det
bara träning och åter träning som gäller.

Daniel Serander
Text

Mikael Karlsson

Foto
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"Varmt välkomna att
besöka Sveriges mest
öppna djurbutik."

Hårdhs Måleri arbetade nyligen i Tryserums kyrka
med att restaurerade alla kyrkbänkar, altarringen,
läktarbarriär och marmorering av pelare m.m.

Hund och
kattshopen i
Söderköping

I Söderköpings stadskärna hittar du Hund och
kattshopen. En inarbetad butik som funnits i över 20
år, men de senaste 6,5 åren i Lina Kemles ägo.
I vår butik kan du hitta tillbehör till hund, katt och
smådjur. Vi hjälper dig med kloklippning av alla djur.

Gratis hemkörning
Vi erbjuder gratis hemkörning till dig som har svårt att
ta dig till butiken.

Självbetjäning och personlig service
Inför sommaren investerade Jonas i en båt p.g.a.
fler förfrågningar om uppdrag i skärgården.

Förra hösten gjorde vi om och kompletterade vår verksamhet med möjlighet till självbetjäning. I samarbete

med ett projekt genom kustlandet kan vi nu erbjuda
längre öppetider och möjlighet att handla årets alla 365
dagar.
Vi har personal på plats vardagar 12-18 lördagar
10-14. Utöver det är butiken öppen 6.00-21.00 varje dag
och du loggar enkelt in med ditt Bank-ID.
Adress: Skönbergagatan 3, Söderköping
Telefon: 0121-14814
Följ oss på Facebook: Hund & Kattshopen i Söderköping
Varmt välkomna att besöka Sveriges mest öppna djurbutik.

DENNA TEXT ÄR EN ANNONS
"Jämfört med när verksamheten
låg på Hamra så syns vi här utmed
E22 vid infarten till Söderköping
och det är lättare för kunderna att
lämna och hämta sina bilar."

Nya ägaren till
Bilvårdscenter
Robin firar ett
år i nya lokalerna

Robin Warto är ny ägare sedan ett år tillbaka till
Bilvårdscenter på Ågatan 1. Jag träffar Robin för en
pratstund inför jubiléet i september, med är också den
söta och snälla hunden Bell.

Hur har den första tiden i de nya lokalerna
varit?
- De har varit riktigt bra. Jämfört med när verksamheten låg på Hamra så syns vi här utmed E22 vid infarten till Söderköping och det är lättare för kunderna att
lämna och hämta sina bilar.
Verksamheten utvecklas väl och allt fler kunder hittar
hit. Bl.a. så har antalet recondbehandlingar (polering,

Ägaren Robin och hunden Bell utanför Bilvårdscenters lokal.
vaxning och lackförsegling) ökat. Nu kan vi dessutom
lägga till keramikbehandling som ger ett extra starkt
lackskydd som håller ca tre år. Däckhotellet fungerar
också bra och antalet kunder ökar även där. Vi erbjuder också bilservice och har digital mätservice, men inte
tyngre mekaniska arbeten som motorbyten.
I verksamheten är det jag och en anställd (min
bror) och ibland flera timanställda, vi är ett riktigt
familjeföretag.

Hur kommer ni att fira jubiléet i september?
Blir det några kunderbjudanden?
- Ja, det är klart att kunderna ska få fira med oss. Vi

kommer under hela september erbjuda rekondbehandlingar som beställs och utförs under tiden 11-15 september till extrapris. Paketpris, in- och utvändig recond,
grovpolering, motortvätt samt vaxning, 2 500 kr (ord
3 500 kr). Motsvarande paket med lättpolering 2 000 kr
(ord 3 000 kr).
Vi går ut i solen och ställer oss framför Bilvårdscenters
stora skylt. Hunden Bell vill vara med på bild och hoppar
upp i Robins famn.

Åke Serander
Text och Foto

48 Företagsnytt

Månadens nystartare: Louelle

I samarbete med Nyföretagarcentrum

Louice gör kunderna fina.

Isabelle visar olika färgsättningar.

Isabelle och Louice vid entrèn till nya lokalen.

Louice har följt sin dröm och öppnat eget
Nystarterna är många i vårt utgivningsområde.
Det är fantastiskt roligt med alla duktiga
entreprenörer. En av de senaste etableringarna i
Söderköping är frisören Louice Svensson som öppnat
salong ”Louelle” där hon arbetar tillsammans med
frisörkollegan Isabelle Höggren.

Grattis till etableringen, berätta om
bakgrunden?
- Tack! Jag har alltid drömt om att ha en egen salong,
och det låg helt rätt i tiden för oss båda, så jag nappade
direkt då jag hörde att Handelsbankens lokal skulle bli
ledig, berättar Louice. Vi träffades på vår tidigare arbetsplats för några år sedan och hade gått i tankar om att
öppna något eget sedan ett år tillbaka, så när möjligheten
väl dök upp så blev det ett intensivt arbete.

Berätta om förändringen av lokalen från
bankkontor till frisörsalong
- Lokalen har stora, vackra och välvda fönster. De
hade hamnat lite i skymundan under tiden som bankkontor och dessa ville vi lyfta fram. Vi har skaffat välvda
speglar som ska matcha fönstrens utseende.
I övrigt var våra önskemål att lokalen skulle uppfattas som ljus och fräscht men ändå ombonad, så vi fick
mycket att göra. Som tur är har vi hantverkare i familjen.
Det har varit många sena kvällar och nätter. Men det har
varit roligt att få rodda, fixa, inreda och se det växa fram.

Var ni nervösa för att starta upp nu i och med
pandemin?
- Nej, det kändes ändå som rätt tid att satsa. Vi hade

pandemin i åtanke när vi utformade lokalen. Det är en
fördel att vi bara är två som arbetar här då vi kan vara
utspridda och med enkelhet hålla avstånd. Om kunderna
önskar så kan vi boka en tid då vi bara är en i lokalen och
vi har även gjort många hembesök hos kunderna. Det
blir en personlig känsla för kunderna och de känner sig
trygga.

Vad erbjuder ni för tjänster utöver klippning?
- Allt inom hår; färgning, hårförlängning, trimning av
skägg med mera. Vi har utrymme för ett behandlingsrum innanför salongen så vi planerar att bredda oss framöver. Men vi har inte bestämt vilken typ av behandling
det blir än. Vi får se vad som efterfrågas av våra kunder.

Hur var starten?
- Det har varit så himla kul! Både gamla och nya kunder har hittat hit i blandade åldrar från små barn till pensionärer. Det har även kommit många långväga kunder,
som hittat oss via bokadirekt. De har uppskattat att det
är en ny salong.
En kund berättade: ”Jag övertalade min kille att åka
hit till Söderköping och sa att vi kunde äta middag här
och att jag kunde passa på att fixa mitt hår samtidigt”.
Stöd för att starta upp min verksamhet fick jag genom
NyföretagarCentrum i Söderköping som peppade mig
genom hela resan, med tips, råd och idéer.

och vill leva här. Många i vår generation har haft en längtan till en större stad, men för oss är Söderköping perfekt.
Staden har charmen oavsett tid på året. En varm sommardag när den är full av turister men även en kall och
mörk vinterdag med möjligheten att kunna gå ensam i
lugnet längs med Göta Kanal. Staden är liten och pittoresk med alla sina små gator. Här finns närheten till allt
som till exempel skärgården, storstäderna Linköping och
Norrköping.

Hur gick tankarna då ni valde namnet Louelle?
- Vi började spåna på namn. Vi ville hitta ett unikt
namn som står för oss, skapar en identitet och visar på
vilka vi är som personer. Vi tycker namnet ligger rätt i
tiden, berättar Louice.

Vad är er spaning kring höstens trender?
- Trenden är bredare nu för tiden jämfört med tidigare. Man får gärna uttrycka sin egen personlighet. Kreativa frisyrer med pastellfärger eller softa beigea toner.
Men det är som sagt svårare att säga idag än för sex
år sedan, då det var rödfärgat till hösten och blont till
sommaren.
Idag är kunderna mer måna om kvalitén då håret slits
mer om man ändrar färgen för ofta.

Var det självklart att etableringen skulle ske i
Söderköping?
- Ja, vi är uppväxta i Västra Husby respektive Ringarum. Söderköping har alltid varit vår huvudort. Vi trivs

Daniel Serander
Text och Foto

Sport och Fritid 49

Nya banrekord vid andra upplagan
av ED Söderköpings Stadslopp

Deltagarna i loppet sträckte sig från landslags- (och
OS-meriterade) löpare, till elitlöpare från
löparklubbar från när och fjärran till fritidslöpare.
Inför starten kunde man ta på den laddade
stämningen i startområdet. Vissa löpare med siktet
inställt på att vara först över mållinjen och ta nytt
banrekord medan andra nöjde sig med att ta sig runt
de fem kilometrarna.

Efter målgången kunde man konstatera att det blev nytt
banrekord på både dam- och herrsidan. På herrsidan blev
det landslagslöparen Vidar Johansson och på damsidan
och blev det landslagslöperskan Sara Christiansson.
- Det här en av de lyckligaste dagarna på året för mig,
när vi kan genomföra ED Söderköpings stadslopp. I
synnerhet efter förra året med inställt lopp på grund av
pandemin.
Trots regn blev det ett stort deltagande med 200 barn
och 700 vuxna.
Jätteroligt med banrekord i både herr- och damklassen. Ett mycket lyckat stadslopp, tyckte Stefan Fransson,
som är en av arrangörerna, efter loppet.
Läs mer om loppet, ta del av fler bilder och filmer på
vår hemsida.

Daniel Serander
Text och Foto

Banrekordhållarna tilldelades 5 000 kr vardera av Handelsbanken.

Landslagslöperskan Sara Christiansson var först
över mållinjen på damsidan med nya
banrekordtiden 16:04.

Landslagslöparen Vidar Johansson vann på herrsidan med nya banrekordtiden 14:34.

Nöjda arrangörena Mikael Grip och Stefan Fransson.

i Söderköping AB

Virkesgatan • Söderköping • 0121-131 70

DinDin
lokala
installatör
sedan 1989
lokala
installatör

Vi utför nybyggnation, renovering,
byggnadsvård, timring och tillbyggnad

www.elcenter.se

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Vi utför alla slags plåtarbeten
till takrenoveringar

hakanssonsbygg.se - info@hakanssonsbygg.se - Följ oss gärna på Facebook

Välkommen att kontakta oss: 076 199 73 96

50 Serie/Underhållning

Heidis lokala serie.

Heidi Silferclau

Mexikansk mat gjorde honom
riktigt risig i kistan
En målning från Ola Art.

Från boken ”Lilla Fruntimret”.

Gunilla Dahlgren

Nytt nummer ute
den 25 september

Teckning från bokstavligtmalat.se. Maria Hellqvist

Ola Niklasson

Ladda ned
Söderköpings-Postens
app och ta del av lokala
nyheter varje dag

50 kronor per såld annons går till
Guldkants viktiga arbete för
ensamma och äldre i Söderköping

Korsord 51
GÖROMÅL VÄXI MUSTERI ER
POJKE I SNABBT
SKOLAN

PLANTERINGSFÖRSÖK

BYRÅ

ANGELÄGER
GENHET
UPPLYSNING OFTA PÅ
ENTRÉ

GRACIÖS
FRANSK
DANS

RENSA

ODLAS
I VISS
SKOLA

John Hennings

OXUDDE
85-18

FÖR
LÖVBORTTAGNING
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Lämna in din lösning

HAR NOG NOGA BEVAKNING

P till redaktionen (brevlåda finns på
H A V S F R U gården) eller posta:
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L Y C K A T de rätta lösningarna.
S A M
O R M Svara senast den 15 september.
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BLODÄR
OMGIVARE ANTI- FYRA I
TYCKT VAN VID LOP

Vi finns på plats för att hjälpa
dig och ditt företag

Adress Skönbergagatan 1, Söderköping
Telefon 0121-120 90
Hemsida soderkopingsrevisionsbyra.se

Lösning till förra
numrets korsord
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Välkommen till din
lokala ekonomibyrå
i Söderköping
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Läs gärna tidningen
på nätet:
www.soderkopingsposten.se

Tack för att du läser
Söderköpings-Posten

Allt för båten hittar du hos Marin och fastighetsservice i Söderköping - www.marinofastighet.se
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50 kr per såld annons går till Guldkants viktiga arbete för äldre
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