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Entreprenören: Carl-Axel Surtevall
text Markus Qvist foto Mats Turesson

norrköping

52
Läste till civilekonom vid

Linköpings Universitet.

Det tar tid och kraft
att lyckas ...!
Surtevall hade som 23-åring en klar vision
av målet för sitt nystartade företag. Han
skulle skapa ett internationellt starkt
varumärke i sportmodebranschen med
ett unikt utbud av träningskläder och
motionsredskap. Idag har visionen blivit
verklighet, Casall omsätter 180 miljoner
om året och varumärket återfinns i ett
tjugotal länder världen över. Själv menar
Carl-Axel att resan bara börjat.
Att den unge Carl-Axel Surtevalls
framtida karriär skulle väva in textilier
i handlingen stod tidigt klart. Som son
till grundaren av FIX barnkläder hade
han praktiskt taget textilhantverket i
generna. FIX var under 70- och 80-talet
nordens största barntextilföretag och
ett av de starkaste varumärkena alla
kategorier. Som ung skolgrabb arbetade Carl-Axel i faderns fabrik under
somrarna och med entreprenörsandan i
modersmjölken växte sig viljan att starta
eget allt starkare under uppväxten.
Direkt efter avslutade ekonomistudier
startade han sitt företag Casall. Affärsidén var att addera mode och design till
träningskläder och motionsutrustning.
– Svensk produktion var kännetecknande för kvalitetsprodukter vid den
här tiden, både när det gällde textil och
mycket annat, förklarar Carl-Axel. Det
som saknades var passionen, kläderna
skulle mer vara präktiga och rejäla.
Grundtanken i företaget har sedan dag
ett varit att kombinera kvalitet, design
och funktion på ett effektivt sätt. När vi
startade fanns det bara rena sportkläder
utan design eller moderiktiga kläder

Carl-Axel Surtevall

Ålder:

Utbildning:

Delar av kollektion presenterade på Casalls huvudkontor.

norrköpingssonen carl-axel

Namn:

utan funktion, man hade svårt för att
mixa de olika elementen. Vi skapade
helt enkelt snygga funktionsplagg, vilket
vi var unika med när vi började. Vi är
fortfarande ett av de främsta företagen
när det kommer till att kombinera design, funktion och kvalitet. Till syvende
och sist handlar Casalls verksamhet
om att finna balansen mellan dessa tre
kärnvärden.
Även om Carl-Axel idag kan stoltsera
med att ha byggt upp ett framgångsrikt
multinationellt företag från grunden
har resan varit allt annat än spikrak mot
toppen. – Det har gått upp och ner, men
så är det med all affärsverksamhet. Att
driva eget företag är som att springa ett
maratonlopp i sprintertempo. Desto
mer det blåser och desto mer motgång
du stöter på, desto hårdare måste du
jobba, desto mer tid
och energi måste du
lägga ner. Men det
är nog min starka
sida, att just kunna
plocka fram det lilla
extra när kraften sinar. Jag har en hög
stresströskel och jag ger aldrig upp.
Carl-Axel har många gånger litat på
sin intuition och magkänsla i sina beslut
som egen företagare. Han framhåller
även målmedvetenhet som en grundförutsättning för att lyckas med att bygga
upp en egen verksamhet. –Självklart
är det lättare att lyckas om man har en
bra affärsidé men jag tror ändå man
kan lyckas med det mesta om man bara
har rätt inställning och agerar på rätt
sätt. Utförandet är det viktigaste. Sedan

ska man vara inställd på att arbeta hårt
hela vägen för att det ska fungera, man
måste tycka om att jobba mycket. Det
är också en fördel att ha en bred grund
att stå på innan man startar företag. Är
man alltför nischad är det lätt att bli låst
i ett område. Själv valde jag att studera
ekonomi men man skulle lika gärna
kunna ha en teknisk bakgrund, något
som möjliggör att man kan ägna sig åt
många olika saker.
at t k o m b i n e r a k a r r i ä r och familj
är ett evigt gissel. Risken att familjen
blir lidande av att verksamheten upptar
alltför stor del av ens tid är ständigt
överhängande. Carl-Axel framhåller
vikten av stöd från de närmaste när man
driver egen verksamhet. – Det är svårt
att få det att gå ihop. Jag kommer aldrig
hem före familjen, de sover i princip alla
kvällar jag kommer hem. Min
fru Kristina har
varit med från
början när jag
startade Casall.
Hon har varit fantastisk och stöttat mig
hela vägen, i medgång och motgång.
Vi har delat upp det som så att hon tar
barnen på kvällarna och jag tar hand om
dem på mornarna, frukost, skjutsar dem
till skolan osv. Det är ett måste att ha en
andra part som kan ställa upp och som
förstår. Vi hade fördel av att vi var unga
när företaget startades, vi hade inga
barn, inget hus och inga större utgifter
att ta hänsyn till. Startar man företag
senare i livet kan tröskeln vara högre
och riskerna bli större.

n or r kop i ng4you • sid 

Familj:

Hustrun Kristina, sonen Fredrik,

21, dottern Ellen, 9.
Intressen:

Umgås med familjen så

mycket som möjligt. Vistas gärna i föräldrarnas stuga i Östergötlands skärgård under somrarna.
Yrke:

VD för Casall.

Å ena sidan hårt arbete och evigt
pusslande med att få tiden att räcka till
för både familj och verksamhet, å andra
sidan en enorm frihetskänsla. Carl-Axel
berättar om den inneboende känsla
som drev honom att skapa sitt eget
jobb. – Jag har alltid haft en vilja att få
bestämma själv, friheten av att få göra
som man själv vill. Det tror jag de flesta
företagare känner i grund och botten.
Man tycker inte om att bli tillsagd utan
vill själv ta ut riktningen och tror sig ha
kapacitet att styra själv. Frihetskänslan
och att få vara självständig är kanske
rent av det allra viktigaste för mig som
egen företagare.
m e d m å l e t u p p n å t t känner sig CarlAxel ingalunda nöjd, snarare än mer
hungrig än vid starten för närmare trettio år sedan. –Vi har börjat resan, men
vi har en bra bit kvar. Det känns som att
vi lagt grunden de första åren, nu börjar
vi bli redo för att expandera internationellt på ett större plan. I dagens läge
känner vi av en tydlig friskvårdstrend i
vårt samhälle. Det handlar inte bara om
att se snygg ut, det handlar framför allt
om att må bra och vi ser ingenting som
tyder på att det här intresset för träning
ska minska, snarare tvärtom. Sedan
kommer det alltid finns olika typer av
motion, men fysisk träning som företeelse kommer alltid att vara en fortsatt
framtidsbransch. Vi har gjort oss väldigt
starka genom vår unika kombination av
redskap och kläder vilket placerar oss i
en bra utgångsposition inför framtiden,
som en helhetsleverantör i sportmodebranschen. 2

Vinjett
Norrköping
GRYNINGSLANDET
Folkparkens
fördelar

beachvolleyspel

av studentgänget

från Växsjö på tillfälligt helgbesök i
Norrköping.
– Jättefina beachvolleyplaner och en
jättemysig park. Alla instämmer i det
påståendet.

Folkparken

systrarna

Siri och Liv med mormor

Gunhild Öhman som leker vid hinderbanan för de yngre barnen. Gunhild är
från Gamleby och i Norrköping för att
besöka barnbarnen.

Det är skönt att ta en promenad i Folparken, vacker natur och massor att göra för de som har spring i benen.

Folkparken – en av Norrköpings
bästa aktivitetsparker
f o l k pa r k e n

ligger som en grön oas ovan-

för Matteuskyrkan. Den avgränsas i söder av
Strömmen och i norr av Norra Promenaden
och sträcker sig ända fram till Norra kyrkogården och krematoriet. Folkparken är vår
största stadspark och där finns en mängd
aktiviteter för olika smakriktningar. För de
som bara vill strosa runt i vacker miljö eller
för dem som vill lägga sig på en filt i solen
erbjuder Folkparken stora gräsytor, många
promenadgångar och väl placerade parksoffor. Om man har önskemål om mer fysiska
aktiviteter så finns det flera beachvolleypla-

jonas,

Micke, Markus, Gurra och Hen-

rik, alla från Norrköping, på bollarenan i väntan på att gänget ska samlas
för beachvolleyspel.

ner, frisbeegolfbana, bollaréna, lekplats,
hinderbana för de små barnen, minigolf och
vattenbassäng. I parken eller dess närhet
finns såväl kiosk, café och gatukök. Folkparken har något för de flesta intressen och för
alla åldrar! 2

promenad

Ensam bland träden.

glasstornet
Egen tillverkning
av Italiensk glass.
l e k p l at s e n

populär bland de små.

Kom till oss på

Drottninggatan
vid Stadstornet
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Norrköping
Vinjett
GRYNINGSLANDET
Golf & LOppis

Anders Brorsson

och Mathias Sköld

som spelar frisbeegolf.
– Frisbeegolf är kul, vi spelar flera
gånger under sommaren, säger Mathias. Det är en bra bana här i Folkparken, miljön är mycket fin. Anders och
Mathias bor i Norrköping.

fotbollsgolf

Inte bara långgolf
–här spelar vi minigolf,
frisbeegolf och fotbollsgolf...
bästa frisbeegolfbana finns

En solig och varm dag är minigolfbanan

skott i krysset. Vid fotbollsgolfen finns även

i Folkparken, enligt nöjesspelarna Anders

välbesökt, både av tävlingsspelare och av

andra möjligheter till aktiviteter såsom styrke-

Brorsson och Mathias Sköld. De har gett sig

andra som bara vill göra något kul. Det är

träning och bubbelbad. Man kan också sätta

ut för att njuta av den första riktigt varma

imponerande att se de etablerade spelarna

sig på uteverandan eller inne i minicaféet och

och soliga försommarhelgen. Att kombine-

slå spikar och tvåor (så kallade missar) på

ta något att äta och dricka. Hit kommer både

ra vacker natur, bra väder och en kul fysisk

bana efter bana. Bredvid spelar människor

spontanbesökare och förbokade grupper,

aktivitet verkar vara en lösning som många

av alla de slag från små barn till pensionärer.

företag, svensexor, möhippor, kompisgäng

Alla med olika spelstilar och förmåga, men

eller fotbollslag som vill utvecklas. 2

Norrköpings

väljer. För Anders och Mathias blev det frisbeegolf i Folkparken.
En bit därifrån, ute i Lindö får vi uppleva två
andra golfvarianter. Dels minigolfbanan vid
Lindö småbåtshamn som Haga bangolfklubb
driver och dels Fotbollsgolfen som är belägen längs Lindökanalen vid Kanalplanerna.

– Jag är en av de bättre på just detta,
säger en ”glad” nygift svensexafirande
Marcus Lindgren. Kompisarna ställer
sig dock mycket tvekande till det uttalandet.

med det gemensamt att de verkar trivas och
ha det trevligt.
På Lindö Fotbollsgolf finns en 18-hålsbana
där du sparkar dig igenom hål för hål. Här
ska fotbollen inte i mål, den ska i hål. Lite
svårare, men minst lika kul som att sätta ett

minigolf

är den allmänna benämning-

en på vad proffsen kallar bangolf. Här
ser vi ett proffs, idel spikar och några

Geografifrågan

tvåor på Haga golfklubbs bana vid
småbåtshamnen i Lindö

Känn din stad, var är bilderna tagna?
Skickat svaret med
din lösning till

Vi tipsar
i Norrköping. Den 23-27

red@norrkoping4you.se

frisebee-sm

Vinnare lottas ut bland de rätta svaren.

juli kommer SM hållas på Himmelstalundsfältet. Arrangör är KFUM Norrköping Frisbee. Mer information finns
på www.flydisc.se.

bild 1

bild 2
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Resmål: Söderköping
text resenären foto mats turesson

jonna,

Sven och Niklas med hund.

– Vi är här för att äta glass och bara
njuta av att det är fint väder och mysigt
i Söderköping

Rådhuset

Söderköpings hjärta.

Söderköping
– ett av våra närmaste turistmål
Till Söderköping strömmar
mängder av turister från hela
landet på sommaren. Men
endagsbesöken från andra
delar av Östergötland, kanske
främst från Norrköping är nog
den största andelen.
- Turismen ökar mer och mer för varje år, det känns
som att Sverige och Östergötland är på gång, säger
Margaretha Nilsson, turistkonsulent i Söderköpings
kommun.
Varför är då Söderköping så populärt som besöksmål? Kanske är det kombinationen av historiken,
småskaligheten, Göta kanal, Ramunderberget och
det rika utbudet av aktiviteter för hela familjen. På
sommaren lever staden upp när båtgästerna strömmar
till. Stadsflanörerna fyller gatorna, glassätarna äter
svensk eller italiensk glass och friluftsnjutarna besöker
Ramunderberget. De som är nyfikna på historia kan få
sitt lystmäte och de som bara vill koppla av och njuta

av miljön sätter sig på en parkbänk eller på en filt i
gräset vid kanalen.
När man besöker Söderköping för första gången kan
det vara bra att börja med att ta en tur med rundturståget, delta i en stadsvandring eller att följa broschyren
”Söderköping på egen hand”. För barnen finns en
särskild variant i ”Hitta rätt och gissa lätt”.
För de som önskar lite mer tema i sina aktiviteter är
”Vandring i Madickenfilmernas kvarter”, ”Riddarliv
och medeltid” samt ”Söderköping under våra fötter” tre
exempel. För andra året i rad genomförs även särskilda
kanalvandringar där Göta kanal hamnar i fokus.
soppteater på torsdagar i juli
månad, författarkvällar, och kanaldanserna varje tisdagkväll under hela sommaren. Den 13-14 juni är det
Linedance-festival och ”Musik och dans på gator och
torg”, två dagar med mycket att se och uppleva.
Som Norrköpingsbo kommer du sannolikt med
bil, motorcykel, buss eller kanske trampcykel. Du kan
då parkera antingen vid kanalparkeringen eller vid
Stinsenområdet. Därefter är det bara att vandra runt
till det som lockar. De flesta aktiviteterna startar vid
Rådhustorget eller i kanalhamnen.
andra aktiviteter är
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Kanalparkeringen är en bra plats att ställa bilen på
om man ska till kanalhamnen och slussområdet. På
promenaden längs kanalen finns en mängd butiker, caféer och restauranger. Båtarna i hamnen och pågående
slussning är förstås något att beskåda. Om man sedan
vill åka med rundturståget så kan man kliva på det vid
slussen. Tågturen ger en lättsam guidning i staden.
En trevlig promenadväg är sträckan längs kanalen,
upp över brunnsområdet (Söderköpings brunn) och
bort till friluftsområdet Korskullen. Därifrån kan
man gå tillbaka genom staden och affärskvarteren via
Hagatorget till Rådhuset. Strax intill ligger de gamla
kvarteren med Drothems och S:t Laurenti kyrkor.
Det finns många caféer och restauranger som erbjuder
goda möjligheter att fylla på med ny energi efterhand.
När det gäller shopping så har Söderköping många
små unika och trevliga butiker.
- Gå runt i stan, helst i de gamla kvarteren, men
glöm inte att besöka kanalhamnen. Men vi har också
massor med härliga butiker för den som gillar att
shoppa, tipsar Margaretha Nilsson.
Vi träffar tre personer som ser ut att njuta ordentligt. – Vi är här för att äta glass och bara njuta av att
det är fint väder och mysigt i Söderköping, säger Sven

I huset med svart tak och putsad gatuvåning hade enligt traditionen
biskop Brask tryckeri på 1500-talet
Munkbrogatan

ring!
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Även stora

Välkomna in önskar personalen
på Boutique Ramunda

Johansson från Norrköping som besöker Söderköping tillsammans med Jonna Philipsson och Niklas
Johansson.
Uppe på Ramunderberget möter vi Lars Johansson,
även han från Norrköping. – Jag besöker Söderköping ganska ofta, ett par gånger i veckan. Mest för att
det är vackert, jag vandrar på Ramunderberget eller
längs kanalen. Då och då tar jag även en sväng in i
stan, berättar Lars. 2

Hagatorget 0121-139 06
Söderköping

Butiken är handikappsanpassad.

Modebutiken för mannen och Kvinnan i storlek S - 3XL
Vi har även väskor,smycken,makeup,dofter, hudvård
och badkläder.
Köp en valfri 20 ml doft från Puma och tävla om en
resa för 2 till Beijing i sommar.

k o n f e k th ö r n a n
Egen tillverkning
av Italiensk glass.

Mer information

Kom till oss

Söderköpings Turistbyrå
Adress:

Margaretagatan 19
614 80 SÖDERKÖPING
Besöksadress:

E-post:

turistbyran@soderkoping.se
Hemsida:

på Rådhustorget 1
i Söderköping
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www.soderkoping.se

Stinsen
Telefon: 0121-181 60

glass
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konfekt

sportfiske

Spännande resmål: Kroatien
text och foto resenären

Ha en skön

semester

norra kroatien

Lugn och behaglig solsemester i vackra Opatija. Här har havets naturliga stränder ersatts av en flera kilometer lång sten- och betongpromenad.

genom södra Sverige, Tyskland,
Österrike och Slovenien når vi vårt första resmål i
Kroatien, Opatija. Staden ligger vackert vid havet i
Kvarnerregionen på östra sidan av Istrien cirka en
mil väster om hamnstaden Rijeka. Opatija är precis
så vackert och trevligt som informationen berättade i
de guideböcker vi läst innan vår semester. Staden som
ligger på sluttningen av berget Ucka (1401 meter över
havet) och enda ner till vattenlinjen är vacker, välkomnande och har en lagom rogivande lugn puls.
Opatija har varit semesterort sedan slutet av 1800talet. Efter det att järnvägen från Ljubljana till Rijeka
efter en bilfärd

var klar bestämde dåvarande chefen för det österrikiska järnvägsbolaget att Opatija skulle bli ett semestermål. Hotell byggdes och planteringar och promenader anlades. Mycket av detta är stommen i Opatija
än idag. Resterna av det habsburgska riket och Opatija
som överklassens semesterort vid förra sekelskiftet
gör sig påmind i både byggnader och atmosfär. När
man promenerar längs den långa strandpromenaden,
sitter på något av stadens caféer eller om man bor på
något av de historiska hotellen kan man förstå att
denna plats under lång tid har varit uppskattad som
en själens viloplats och en plats där man kan njuta
n or r kop i ng4you • sid 

av havsklimat och de uppfriskande bergssluttningarnas behagliga vind. Just denna njutning delas med
historiska besökare som kung Oskar II, Tysklands
kejsare Wilhelm II, Österrike-Ungerns kejsare Franz
Josef, tonsättaren Gustav Mahler, författaren Anton
Tjechov, kompositören Giacomo Puccini och den
amerikanska dansaren Isadora Duncan. Alla dessa har
tillbringat semesterperioder i Opatija.
Vi gjorde ett stopp på tre dagar i Opatija på vår
väg till det slutliga målet, Vodice i södra Kroatien.
Upplevelsen av Opatija gav dock mersmak. Vi åker
gärna dit igen, och då kommer vi att stanna längre för

adriatiska havet

hotel kvarner

opatija

Utsikt från Opatija

Hotell med historiska anor.

Stadens barnvänligaste stranddel.

Vårt slutmål i Kroatien, den lilla kuststaden
Vodice, med historiska anor ligger vackert vid
havet med den vackra och karga övärlden utanför.
Det är inte svårt att förstå att Vodice utvecklats till
en mycket populär turistort. Turismen är stor, men
på ett småskaligt vis. Avsaknaden av mängder med
turistanläggningar och storhotell är tilltalande. I
Vodice är det de små lägenhetshotellen (Apartmani) som dominerar. Detta gör att staden känns
mera som en ”riktig” stad, trots att mängden turister klart överstiger antalet bofasta under sommarperioden. Turisterna domineras av inhemsk turism
från inlandet, andra delar av f.d. Joguslavien, samt
av Österrikare och Tjecker. Men för den som känner sig glad av att se en och annan skandinav på
semestern så kunde man höra både svenska, norska
och danska då och då, vid poolen, stranden och vid
restaurangbesöken.
En mycket positiv upplevelse från Vodice,
och hela Kroatien, var hur rent och snyggt det
var. Människorna är trevliga och glada, även om
Kroaterna inte har det så lätt med engelskan. Det
som verkligen satte sig i minnet var att vi inte vid
något tillfälle under de dryga 14 dagarna i varken
såg eller upplevde några berusade eller störande
personer. Kriminaliteten i Kroatien är mycket låg.
För den som bara vill njuta av sol, bad och mysiga restaurangbesök är Vodice fullt tillräckligt. Vill
man se lite mer av landet så finns det mycket på
lagom köravstånd. Såväl städerna Zadar, Sibenik

Fakta Kroatien:
Kroatien på kroatiska:
Huvudstad:

Zagreb

Antal invånare:
Religion:

Hrvatska

4,5 miljoner

Romersk-katolskt kristna ca 88% av be-

folkningen
Tidsskillnad:

Samma tid som i Sverige

kroatiska, i Istrien även Italienska. Många

Språk:

pratar tyska eller engelska.
Valuta:

1 kuna (HRK) 0 100 lipa = ca 1,22 SEK

Priser:

Kroatien är MYCKET billigare att turista i

jämfört med Sverige och Italien och lite billigare
jämfört med Grekland.
Inte för EU-medborgare.

Visum:
Klimat:

Varmt och soligt (juli och augusti, mycket

varmt och torrt)

Kroatien har snabbt blivit ett av
svenskarnas favoritresmål för
den sköna familjesemestern
längtan

Inte en fotbollsplan så långt ögat kan nå.

hotel opatija

Hotellparken.

att uppleva mer av staden och dess omgivningar i
Istrien.
Från Opatija fortsatte vår resa söderut mot
Vodice, en liten kuststad mitt emellan städerna
Zadar och Split. Den första delen av resan gick
på landsvägen längs kusten. Det var en vacker och
krokig resa i långsam takt. Efter cirka en och en
halv timme valde vi att fortsätta färden på den nybyggda motorvägen en bit inne i landet. Motorvägarna i Kroatien, som går som bokstaven T genom
landet är av högsta klass som gör att bilresan blir
till en behaglig och snabb del av semestern.

och Split ligger på lämpligt avstånd för en dagstur
och är väl värda ett besök. Öarna Brac och Hvar
ligger också inom lagom räckvidd.
För oss var ändå den stora höjdpunkten besöket
i nationalparken Krka. Parken omger floden med
samma namn. Floden är den stora sevärdheten
med sin fallhöjd på 242 m längs den 72,5 kilometer långa sträckan. Fallen är många och ett av de
större nås genom en båtfärd från staden Skradin.
En annan härlig upplevelse var forspaddling
nära staden Omis, några mil söder om Split. En
naturupplevelse av imponerande slag samtidigt
som paddlingen gav spänning och var lagom fysisk
krävande. Att man även blev nerstänkt från topp
till tå var bara skönt i den härliga sommarvärmen.
För barnen var detta verkligen något minnesvärt,
även om de av säkerhetsskäl fick sitta på botten av
gummibåten. Höjdpunkten var när de som ville
fick hoppa i vattnet och flyta med hjälp av flytvästarna genom en av de mindre forsarna. Det var en
fantastisk upplevelse!
För oss är resan till Kroatien ett mycket positivt
semesterminne. Vi kan inte utesluta att vi åker dit
igen, trots att vi normalt strävar efter att se nya
platser varje resa. Kroatien har blivit en favorit,
främst på grund av klimatet, det underbara Adrian or r kop i ng4you • sid 

Resa hit:
Med bil genom Europa (vårt val). Då har du möjlighet
att se mycket. När du väl har kommit ner i Tyskland så
är det motorväg hela vägen till södra Kroatien (helt
fantastiskt).
Tåg:

Genom Europa till bl.a. Rijeka eller Zagreb

Tågbil:

Ta med bilen ombord på tåget från Hamburg

till Rijeka.
Flyg:

Reguljärt direkt bl.a. till Split.

Charter:

Massor med alternativ hos de flesta resebo-

lag (flyg, buss, tåg och bilpaket)
Tips innan resan:

Läs en guidebok (vi kan rekom-

mendera Vagabonds: Kroatien).

.

Spännande resmål: Kroatien
Södra Kroatien, Vodice

vodice

I gryningen. Lugnet är påtagligt under morgonpromenaden.

eftermiddagspuls

Södra stranden kokar.

mysigt

Stadens trånga gränder.

Södra Kroatien, Krka nationalpark

floden krka

En av Kroatiens många floder. Väl värd att besöka.

William, Annmarie, Simon
och ”Resenären”.
nöjda turister

floden krka

Fiskrika vatten.

tiska havet, naturen, att det kändes tryggt och säkert
att röra sig på olika platser och i olika sammanhang.

Saker vi minns:

<c¿\\a
<3A>@3AA=
V]a]aa

• Lugnet och friden under morgonjoggingturen längs
strandpromenaden i Vodice.
• Det underbara vädret.
• Havet och stenstränderna.
• Den goda maten och den goda inhemska ölen (och
svårigheten att få kall mjölk till de barn som ville ha).
• Floden Krka och dess vattenfall.
• Tryggheten bland idel glada och trevliga människor
såväl på dagen som på kvällen.
• Den smidiga resan på fina motorvägar genom Tyskland, Österrike, Slovenien och Kroatien. 2
:S1cPS`R %''(
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Ville Matilde, vårt lägenhetshotell i Vodice

radhusgata

Praktiskt för oss som tog bilen.

poolanläggningen

När havet var för salt.

Södra Kroatien, Brela

sol och bad

Personliga ministränder.

strandcafé

Fika, njut av utsikten.

lägenheter

Egen våning vid havet.

.se
är en professionell studio som fotograferar:

Glädjens bilder
Bröllop – en höjdpunkt i livet
Företag
Student

Fotofabriken Trozelligatan 16, 602 35 Norrköping, tel 011-16 70 30 fax 011-18 49 06 fotofabriken@telia.com www.fotofabriken.se
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Upp på hojen och njut

text och foto

redaktionen

Många har någon gång drömt om att få
sätta sig på en motorcykel, känna friheten och fara fram i full fart. Mängden
motorcyklar och antalet förare verkar
öka ständigt. När man ser motorcyklister
fara fram på våra vägar är det lätt att
förstå. Det ser så härligt ut, i alla fall en
dag då solen lyser, träden är gröna och
vinden är svag och varm.
Norrköpingsbor kan se många motorcyklister samtidigt är i samband med den årliga kortegen den 1 maj. Det är en härlig
tradition både för motorcyklisterna och åskådarna. Motorcyklar av alla
de slag rullar genom stan som ett aldrig sinande pärlband. Ljudet, doften
och vibrationerna av alla dessa maskiner gör att många av oss åskådare
just då drömmer lite extra om att någon gång få en egen motorcykel.
Motorcykeln är inte bara ett transportmedel, det är för många en upplevelse, en hobby eller till och med en livsstil. Variationen av modeller och
ett tillfälle då vi

vargarna

På jakt efter förstaplatsen.

märken är mycket stor. Några gillar glidare, andra fartvidunder, några kör
japanare, en del amerikanska, någon kör i skogen andra på landsvägen. En
del kör tävlingar, andra åker till jobbet. Det finns dem som kör för fort
medan andra kör lagom, några bara skruvar och bygger om, andra köper
nytt för att slippa detsamma.

Skälen till varför man kör motorcykel
kan till del räknas i antalet individer men
gemensamt verkar vara att alla känner en
stor frihet och att man är nära naturen
när man åker hoj. För många är motorcykeln ett transportmedel som ersätter
bilen så fort vädret tillåter, för andra är
det bara något roligt man gör, ungefär
som att segla eller sticka ut på skogspromenad.
- För mig är det inget transportmedel,
det är ren njutning, säger Tommy Tirfing
som då och då tar en tur ensam eller tar
med sin fru Jill på sin Honda Shadow
1100.
motorcykelåkning Tommy Karlsson, sprudlande
– Jag åker bara när jag har lust att
glad när han får åka MC i full fart.
åka motorcykel, och inte för att jag ska
någonstans.
För att göra njutningen ännu större åker många och tar en fika. I Norrköpingsområdet är bland annat Oskarshäll, Norsholm, Mem, Söderköping och Arkösund platser inom lagom avstånd och där man kan träffa
andra motorcyklister. För många är motorcykelåkning även ett socialt
engagemang. Man åker flera tillsammans eller man åker till platser där
man träffar andra personer med samma intresse.
Ett ännu längre steg i det sociala umgänget är motorcykelklubbarna.
Även dessa är av stort antal och varierande art. Det finns MC-klubbar
som förknippas med kriminalitet, men dessa utgör en ytterst liten del av
alla klubbar som finns. Bland motorcykelåkarna finns idel trevliga människor. En och annan kan se lite respektingivande ut i svarta läderkläder,
tatueringar, skägg och stor kroppshydda, men tittar man lite närmare
så ser man de vänliga ögonen och snart hör man den glada rösten som
hjärtligt berättar om den nypolerade egna cykeln eller motorcykelåkning
i allmänhet.
Två erfarna åkare är Lasse Carlsson och Tommy Karlsson, båda från
Norrköping och medlemmar i Peking Vets. – Det är en stark gemenskap i
klubben och bland oss som åker motorcykel, säger Lasse. – Det är gemenskapen med kamraterna och friheten att sitta på en båge i full fart som är
tjusningen, berättar Tommy. Båda har kört motorcykel länge, och nu på
senare år, efter att barnen blivit stora, har de utökat åkandet lite mer igen.
I den ganska kraftigt mansdominerade värld som motorcykelåkning
fortfarande är, dyker fem tuffa och snygga (deras eget intagningskriterium) kvinnor ur MC-klubben Polgara upp bland mängden människor.
Klubben startades 1997 av driftiga tjejer som ville ha ”något eget” i konkurrensen med alla mansdominerade klubbar. 2
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Tommy och Jill

- För mig är det inget transportmedel,
det är ren njutning, säger Tommy Tirfing
flames

som då och då tar en tur ensam eller

Motivlack som syns. Snyggt!

tillsammans med sin fru Jill.

Lasse

– Det är en stark gemenskap i klubben
och bland oss som åker motorcykel.
mc - ordonnans

Men från vilken armé?

bitte zakrisson

– Det är jättekul att köra mc.

senapsgul

Med schackrand, häftigt.
tommys båge

Välpolerad och
vårfin, som sig bör
på MC-träff.

veteraner

.

Tommy och Lasse numera

medlemmar i Peking Vets MC.

Vä l k o m m e n i n f ö r e n
nä r m a r e p r e s e n t a t i o n
®

FETARE ÄN NÅGONSIN

Norrköping E22 Södra utfart, Navestadsg 43. 011-14 25 47

Vard. 9–18 • Lörd 10–14
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Frihet
Upp på hojen och njut

girlpower

MC-klubben Polgara. Lankan, Bitte, Helena, Lena och Eva.

”Det var så grabbigt i MC-klubbarna,
så vi startade en egen klubb bara för
tjejer redan 1997 – Polgara MC”
mattsvart och krom

helfräckt Helena!

Varmt välkomna!
På våra 1000 m2 kan vi tillgodose skydd
och kläder för alla yrkeskategorier.
Här skapar vi ett handelscentrum för industri, kommun, företag och landsting.

Tillsammans gör vi industrin effektivare
Lindövägen 49 622 28 Norrköping 011 21 14 00
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Yrke
FN-tjänsteman

José arbetar för FN med
en vision om att vara
med och förbättra
text

Redaktionen

foto

Mats Turesson

Möten med människor som
har spännande och annorlunda uppdrag att utföra är
ofta intressanta. Norrköpingsbon José Kimenga är exempel
på en sådan person. Just nu
genomför han sitt andra uppdrag i en FN-operation, den
här gången i Liberia.
på sitt första större uppdrag för FN:s räkning. Han fick en tjänst som jurist i
samband med FN-operationen i Östtimor. Uppdraget
innebar att han var juridisk rådgivare till parlamentet i
Östtimor och till appellationsdomstolen, motsvarande
Sveriges högsta domstol. Uppdraget, som sträckte sig
över nio månader, bestod i att arbeta fram lagförslag i
parlamentet. Det juridiska arbetet omfattade såväl det
civilrättliga som det straffrättliga området.
– Rent grundutredningsarbete för att skapa landets
nya lagar, berättar José, som arbetade tillsammans med
FN-personal från olika delar av världen.
2006

åkte josé kimenga

Höga löner
Men personligen noterade José att det var alldeles för
stor inverkan av internationella experter i arbetet.
– Den inhemska befolkningen var mycket dåligt
representerad, och risken var att det skulle medföra
negativa konsekvenser för implementeringen av de beslutade lagarna, säger José. Den officiella förklaringen
var att det inte fanns tillräckligt kvalificerad personal bland Östtimorianerna, men av Josés berättelse
framgår en viss fundersamhet kring FN:s svårighet att
släppa taget. Han säger att det är många experter som
tjänar mycket pengar inom ramen för FN:s alla operationer och insatser. Ett exempel är en FN-anställd
domare som tjänade 150 000 kronor i månaden plus
tillgång till fri bil. För José handlar det om mindre än
halva den nivån.

Familjen lämnas hemma
Det är höga löner, men samtidigt krävs stora uppoffringar i samband med dessa uppdrag. Det handlar
mest om att lämna och vara borta från familjen. José
och hans familj funderade länge innan de konstaterade
att fördelarna med uppdraget övervägde det negativa.
Sedan måste säkerheten vägas in, det är ju i oroliga
delar av världen som FN-operationerna genomförs.
Under tiden i Östtimor gällde en säkerhetsnivå som
innebar att det var utegångsförbud mellan 1900 och
0600 varje dygn. Det var även rörelseförbud utanför
huvudstaden om man inte erhöll särskilt tillstånd och
eskort.
– I det stora sammanhanget gjorde vi ändå stor nytta för landet och dess befolkning, säger José Kimenga.
Under min tid i Östtimor arbetades vallagar fram som
hann få sin tillämpning i de demokratiska valen som
genomfördes 2007.
– Det var ett stort kvitto på att det vi gjorde faktiskt
fick en bra tillämpning, säger José med stolthet.

innebär att han arbetar med utredningar i samband
med att FN:s personal agerar på ett sätt som inte är
tillåtet, det gäller allt från småförseelser till allvarligare
brott.
Även i denna operation är José hoppfull och tror
att arbetet kommer att innebära stöd till Liberias eget
rättsväsende. 2

Mycket arbete återstår
Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att Östtimor skall få ett eget lag- och regelverk. En lång tid
av Portugisiskt och Indonesiskt styre har satt sina spår.
Den långa tiden av kolonialt styre har lett till att en
stor del av befolkningen är mycket lågutbildade. Det
var portugiser eller indonesier som styrde och bemannade alla viktiga befattningar inom statens förvaltning
och näringslivet, berättar José, men tillägger att landet
har en stor framtida potential. Olja, vacker natur och
turism är några framtida möjligheter till inkomster
och utveckling.
José upplevde Östtimor som ett vackert, men väldigt
fattigt och underutvecklat land.
– Befolkningen var ödmjuk, människorna var enkla
på ett positivt sätt och det var lätt att få kontakt, berättar José.

Nytt uppdrag
Efter att ha varit tillbaka i Sverige i cirka tio månader bar det av igen i april, denna gång till Liberia för
tjänstgöring, i första hand i tre månader. Tjänsten hade
José sökt för länge sedan, innan han åkte till Östtimor,
och nu plötsligt kom det ett jobberbjudande på posten.
José tjänstgör som jurist (legal officer) vid utredningsdirektoratet för FN:s administration i Liberia. Det
n or r kop i ng4you • sid 1 5

José Kimenga
51 år

Ålder:
Född:

i Angola, bosatt i Norrköping sedan 2001

Familj:

Hustru och 3 barn

Intressen:
Yrke:

Politik, fotboll och kampsport

Jurist (folkrätt och förvaltningsjuridik)

Yrkeskarriär:

10 år i statlig förvaltning i Sverige, 10

år som statlig tjänsteman i Angola, 5 år som lärare i
geografi, engelska och franska i Angola.
Aktuell:

Befinner sig nu på FN-uppdrag i Liberia. Har

tidigare haft ett annat FN-uppdrag i Östtimor. Ersättare
i Riksdagen för Folkpartiet.

Spännande reportage
text Markus Qvist foto Camilla Sörqvist utom där annat anges

Ostindiefararen
– från väst till öst
Den 12 september 1745 närmade sig Ostindiefararen Götheborg hemmahamnen
efter 30 månaders seglats över världshaven. Med en last lika mycket värd som
den dåvarande svenska nationalbudgeten gick skeppets andra Kinaresa mot sin
ände. Resan hade varit en prövning för
både skepp och besättning, stormarna ute
till havs hade avlöst varandra och manskapet ombord var medtagna och nötta.
Hoppfulla inför tanken på den stundande
hemkomsten seglade de skeppet in mot
Göteborgs hamn. Men det kärkomna återvändandet förbyttes till katastrof. Strax
efter inträdet i hamninloppet gick skeppet
på grund och inför ögonen på förväntansfulla åskådare gick skeppet till botten med
hela sin last.
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Ostindiefararen Götheborg

D

ykningar ner till skeppet görs
vid olika tillfällen genom åren
och delar av lasten bärgas
innan fartyget till slut faller i
glömska nere på botten. I december 1984 återupptäcktes fartyget och en ny
resa för Götheborg skulle ta sin början. Under
dykningarna på den marinarkeologiska utgrävning som följde väcktes idén och projektet om
att återskapa en ostindiefarare från 1700-talet
i full skala och att segla med den till Kina.
Jens Langert, riggkonstruktör på skeppsbygget och båtsman under Kinaresan, berättar om
hur funderingarna gick. -Frågorna kring hur
livet ombord på ostindiefararen hade utspelat
sig födde idén om att återskapa upplevelserna
under en seglats till Kina. Det var dessutom
intressant på flera andra plan, dels handelsutbytet nationerna emellan, dels skeppet och
dess historia.
Efter avklarade utgrävningar började förutsättningarna för att bygga en replik av fartyget
undersökas i början av 90-talet. Ett problem
var dock att skeppsbyggmästare på 1700-talet sällan utgick från ritningar när skeppen
byggdes, ritningar och tumregler för byggnationerna var ofta sprungna ur skeppsbyggmästarens empiriska kunskap och det hörde
till ovanligheterna att de skrevs ner på papper.
Med utgrävningen, arkivmaterial och modeller
av gamla fartyg som referenspunkter lyckades
så småningom ritningar till Götheborgs skrov
tas fram.
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foto

SOIC Robin Olsson

Fartygsbygget
Bristen på dokumenterade bygganvisningar
skulle visa sig bli en utmaning rakt igenom
hela projektet. Jens berättar om hur bygget
framskred. -Det var en historisk forskning i
praktiken, mycket kom vi på under projektets
gång. Hur man tillverkar olika delar och hur
man hanterar dem ute till sjöss är inget man
kan läsa sig till, vi fick helt enkelt prova oss
fram. På så sätt bestod projektet till stor del
av problemlösning, vi besökte museer, läste
böcker och försökte på bästa sätt förstå hur
de tänkte på 1700-talet utifrån den tidens
verklighet och förutsättningar. I samtliga led
fick vi utveckla verktyg och arbetsmetoder från
grunden. Det blev å ena sidan en väldigt kreativ och stimulerande miljö att arbeta i, men
stundtals väldigt känsloladdat. Med många
starka viljor och idéer inblandade vill det till
att nå en gemensam lösning, men vi byggde
det här skeppet på det enda sättet det gick att
bygga det, genom att prova sig fram och på så
sätt lära sig av historien.
I fartygsbygget har traditionellt material
från 1700-talets skeppsproduktioner använts.
Smeder har smitt spik och bultar, beslag, krokar och verktyg till en sammanlagd vikt av 50
ton järn, bland annat har 27000 spikar smitts
för hand. Allt tågvirke ombord på skeppet har
slagits av äkta hampa som sedan tjärats. Den
totala vikten av tågvirke på fartyget uppgår till
25 ton, därutöver tillkommer mängder av olika

.

foto

SOIC Robin Olsson

Spännande reportage

typer linor, rep och trossar. Närmare 2000 kvadratmeter segel av linneduk har handsytts. 1200 plankor
av ek har tillverkats, alla med olika mått och separat
passform. Bildhuggeriet ombord, däribland den tre
och en halv meter höga galjonsfiguren, tog två år i anspråk. Arbetet med att foga timmer till master och rår
har tagit månader för timmermännen att färdigställa.
Det enda undantaget från traditionellt material som
gjorts under projektet är att furu använts till bygget
av spanten. Förr användes krumväxt ek, men ek är en
bristvara idag och det skulle vara omöjligt att få tag i
de mängder som skulle behövas.
Under 1700-talet var produktionen av ostindiefarare en stor industri och tack vare en infrastruktur
uppbyggd kring varven kunde ett fartyg färdigställas
inom 18 månader. 2000-talets ostindiefarare tog närmare 10 år att bygga. Ett helt nytt varv fick upprättas
inför produktionen av fartyget, dessutom byggdes en
smedja och en timmerverkstad i anslutning till varvet.
Produktionen av Götheborg pågick därefter från juli
1995, då kölen sträcktes som det symboliska startskottet för bygget, fram till juni 2003 då skeppet sjösätts
på Sveriges nationaldag. Avslutande bygge sker sedan
vid kajen fram till september 2004 då ostindiefararen
Götheborg döps av Drottning Silvia.
Resultatet är en kopia av ostindiefararen Götheborg som byggdes 1738, så när som på den moderna
tekniska utrustningen som undangömts längre ner
i skeppet. En kopia som seglas på samma sätt som
ursprungsskeppet, eller så nära det går att komma.

hai. Besättningen består av 30 fasta besättningsmän
samt närmare 50 volontärer, jungmän, som arbetar på
båten etappvis. Jens berättar om tillvaron ombord på
skeppet: - Livet ute till havs är väldigt intensivt. Man
är ombord en period, sedan är man ledig lika länge.
Tiden ombord arbetar man i princip 24 timmar om
dygnet och efter en månad är man rejält utpumpad.
Allt skall underhållas och ses efter, saker slits och
ska repareras och skyddas. Den inledande fasen av
Kinaresan var dessutom extra hektisk, fartyget var inte
färdigbyggt till fullo utan fick byggas klart under första
etappen ner till Spanien.
De 50 volontärer som arbetar ombord under de
olika etapperna är en mix av kön, åldrar
och social bakgrund. -I början känner man inte
varandra, det är bara att visa sig från sin bästa sida
och hänga på i gänget. Jungmännen är indelade i tre
vaktlag i vilka de bor tillsammans, arbetar tillsammans, håller rent, äter och roar sig tillsammans. Det
blir en enorm sammanhållning ombord och efter bara
en kort tid samarbetar vaktlagen otroligt effektivt och

Kinaresan och båtlivet
Efter genomförda provseglingar och avklarad jungfruresa till Stockholm sommaren 2005 hissas så seglen
i oktober för avfärd med destination Kina och Shangn or r kop i ng4you • sid 1 8

smidigt tillsammans, berättar Jens. Många av jungmännen hade lite eller ingen erfarenhet alls av segling
eller liknande fartyg sedan tidigare. En del av jungmännen har hängt kvar och är numer en del av den
fasta besättningen, några arbetar på andra fartyg. Det
känns väldigt roligt att kunskapen har spridit sig, att
många av de som mönstrat på har blivit intresserade av
sjömansyrket genom sin tid på skeppet. En bättre start
kan man nästan inte få, ostindiefararen är en nyttig
skola för sjöfolk och det finns otroligt mycket att lära
ombord.

Norrköpingsbo ombord
Marcus Wärlinge från Norrköping hade babordsvakten ombord som jungman under den närmare sex
månader långa hemfärden från Singapore. Marcus
minns sin vistelse ombord på skeppet: - Man kom
ganska snabbt in i trallen med rutiner och livet ombord. Innan avfärd hade vi två veckor i hamn för att
lära känna varandra i besättningen, bekanta oss med
skeppet, lära oss alla termer, vart allting sitter, kommandon vid hissning av segel osv. Första etappen var
en två och en halv veckas segling till Indien, det var
en otroligt häftig känsla, första kvällen vi satte segel
och stängde av motorerna. Sedan seglade vi hela första
etappen, med lite badstopp emellan. En vanlig arbetsdag ombord startade med väckning vid 7.00, frukost
7.30, uppställning 8.00, gå på vakt med diverse sysslor
och underhåll fram till 12.00 då nästa vaktlag tog över,
lunch, vila och träning fram tills middag vid 18, gå på
vakt igen 20.00 fram till 24.00. Det var påfrestande
fysiskt ombord, men jag är van vid fysiskt arbete och
tycker om att vistas på havet, jag trivs med att arbeta
på höjder och att klättra, så livet ombord passade mig
nog ganska bra.

Ostindiefararen
Marcus framhåller den sociala tillvaron som ett
positivt inslag: Gruppdynamiken som uppstod var fascinerande, man sörjde om varandra, man träffades och
umgicks varje dag och strävade efter ett gemensamt
mål. Gruppens bästa sattes i första rummet, om någon
hade en dålig dag fanns det alltid någon annan som
ställde upp. Man behövde inte hålla upp någon fasad
eller spela macho på något sätt. Man får vara öppen
och anpassningsbar under sådana här omständigheter.
Hålla på sitt men ändå säga vad man tycker och känner, så att det sociala fungerar ombord. Det är klart att
man ibland hade dåliga dagar då man ville vara ifred.
Ett av få alternativ för att finna ensamheten ombord
var att klättra upp i masten, bara för att få komma undan en stund. Annars var man ganska påpassad. Man
fick försöka hitta sin lilla sfär av ensamhet, och den är
viktig upptäcker man snart under sådana här förhållanden. Men i det stora hela trivdes jag väldigt bra.

Uppmärksamhet kring Kinaresan
Efter en resa över nästan hela jordklotet, med stopp
i fem olika kontinenter, anlände Götheborg åter till
hemmahamnens inlopp i juni 2007 efter dryga 20
månader till sjöss. Nu gick det betydligt bättre än den
olyckliga dagen 262 år tidigare. Massvis med tillresta
åskådare hade anslutit för att bevittna ostindiefararens
hemkomst, hamninloppet var fullproppat av båtar som
trängdes för att på nära håll skåda fartyget och vid
kajen stod Kung Carl Gustav tillsammans med Kinas
president Hu Jintao för att hylla och ta emot skepp och
besättning. Resan hade milt uttryckt blivit en succé,

Fartyget rönte stor uppmärksamhet varthän det än
bevistade hamnar. -Det är svårt att förstå här hemma
vilken uppmärksamhet skeppet fick där över, förklarar
Marcus. Massor av folk mötte oss i hamnen och närapå
sprang efter oss i land. De hejdade oss för att få oss att
skriva autografer, på den nivån var det.

Västkust– och östkustturnén
Under sommaren 2007 seglade Ostindiefararen längs
västkusten på en i högsta grad uppskattad turné via
sex olika stopp. Med ett totalt antal besökare av 64000
och med 4000 besökare ombord per dag var succén ett
faktum. Intresset för att skåda Ostindiefararen visade
sig vara stort ute i landet, uppslutningen och uppståndelsen kring skeppet i de olika hamnarna renderade
timslånga köer av förväntansfulla och tålmodiga
besökare. Efter förra årets succéseglats är det nu åter
dags för skeppet att ge sig ut på turné, den här gången
längs Östkusten via bl.a. Stockholm, Helsingfors och
sedermera Norrköping.
-Det ska bli kul att resa runt och visa upp fartyget,
säger Jens. Även om det heter Götheborg är det hela
Sveriges skepp, det är det vi vill förmedla genom den
här turnén och vi kan bara hoppas på ett lika stort
intresse kring den här turnén som på den förra.
Varje stopp på Östkustturnén är unikt och utarbetas
tillsammans med värden för att bli en upplevelse med
någon form av lokal anknytning. -Västkustturnén var
en enorm framgång över all förväntan och vi är väldigt
glada över att även kunna ge östkusten en chans att
bevittna skeppet, säger Kristin Hamdan, informa-

I 262 år låg skeppet på havets botten
innan Jens Langert kunde mönstra på
som båtsman på ”nya” Götheborg.
från början till slut.
- Redan när skeppet höll på att byggas kände vi av
intresset kring projektet, berättar Jens. Representanter
från oss reste över till Kina för att etablera kontakt.
De kom hem och berättade att intresset redan på ett
så tidigt stadium var stort. I början tog man det med
en nypa salt, hur intressant kan det vara för kineserna
att vi bygger en träskuta i Göteborg? Men responsen
i Kina var över all förväntan. Intresset för historia är
stort i Kina och det här projektet är ju en del av deras
historia. Sverige hade ett ostindiekompani som handlade med Kina, till skillnad från övriga kompanier på
1700-talet som senare även krigade mot dem. Det är
väldigt få fartyg från den tiden som fortfarande har ett
så aktat rykte om sig som Götheborg. De flesta andra
var slagskepp medan Götheborg enbart nyttjades för
ren handel mellan nationer och det är den historien
vi vill belysa, bevara och lyfta fram. Skeppet var visserligen bestyckat med kanoner, men i syfte att kunna
försvara sig då det var tillåtet att bemöta våld med våld.
På den tiden var det vanligt med pirater och eftersom
skeppet hade en dyrbar last ville man vara kapabel att
försvara sig. Fartyget och dess historia med fredlig
handel och sjöfart har ett starkt symbolvärde i Kina,
vilket påvisades genom att presidenten valde att planera in ett statsbesök i Sverige i samband med ostindiefararens återvändande. Dessutom det första statsbesöket
någonsin av en kinesisk president i Sverige.

tionsansvarig på Svenska Ostindiska Companiet. Vid
turnébesöket ligger skeppet öppet för besökare, en
snitslad bana följes med besättningsmän ombord för
att svara på frågor och berätta om skeppet. I anslutning
till skeppet upprättas dessutom en tältby med utställningar, fotografier från Kinaresan, en souvenirshop och
andra begivenheter kring fartyget och dess historia.

Framtiden
Kinaresan blev en otrolig framgång och uppmärksammades stort i både Kina och Sverige, förklarar Kristin.
Ett gemensamt intresse för båda nationerna är att
kunna genomföra ännu en Kinaresa och målet just nu
är världsutställningen i Shanghai 2010. Men vägen dit
är lång, det kostar att hålla skeppet i trim och det är
ett oupphörligt arbete med att samla in medel för att
främja framtida expeditioner.
Men siktet för Marcus är redan inställt. Min resa
med Götheborg har betytt mycket för mig, berättar
han. Man får nya perspektiv på tillvaron, man lär sig
mycket om sig själv och en hel del om andra. Det är en
erfarenhet jag alltid kommer att bära med mig. Målet
är att söka en plats ombord på resan till Shanghai om
två år, då kanske rentav som fast besättningsman. Får
jag chansen igen ska det mycket till för att jag skulle
tacka nej. Skeppet är visserligen byggt för att hålla i 25
år, men för varje resa hon gör blir det mindre sannolikt
med fler resor, så det gäller att passa på. 2
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Jens Langert

riggkonstruktör på skeppsbygget och

båtsman under Kinaresan.

Norrköpingstalangen
text och foto mats turesson

Elin cirkusartist
För första gången ska jag få träffa en cirkusartist. Elin Andersson, en supertalang från Norrköping som spås en lysande
framtid inom cirkuskonsten. ”Du kommer att bli vår nästa cirkusprinsessa”, sade självaste Bert Karlsson i tv-programmet Talang
2007, där Elin deltog. Det är med spänning som jag närmar
mig Cirkus Variete på Tenngatan 13 i Norrköping.
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lite av sina nummer kan man förstå
vad Bert menade. Det är imponerande att se henne
göra mängder med konster i handstående akrobatik
ungefär två meter över golvet. Hon utstrålar styrka,
koordination, balans och mod och hon har ett leende
på läpparna som visar att hon älskar det hon gör.
För Elin började cirkuskarriären redan vid tre års
ålder när hon fick följa med till Norsholms ungdomscirkus där hennes två äldre systrar var aktiva. Elin blev
nästan som en liten maskot för de andra barnen och
vid fem års ålder började hon själv aktivt att träna i
barngruppen. Cirkusartisteri var något som präglade
Elin och hennes systrars uppväxt. När de inte var på
cirkusträningen fortsatte de tre systrarna sin egen
träning hemma. - Det var nästan cirkus 24 timmar om
dygnet, säger Elin leende.
Elins cirkusträning har alltid varit bred och mångsidig. Det kan vara en av anledningarna till att hon blivit
den talang hon är idag. Under flera år var Elin med i
gruppen Olana som bestod av tjejer från Norsholms
ungdomscirkus. Gruppen som uppträdde på många
platser blev både uppmärksammad och framgångsrik. Många av tjejerna som tidigare var med i Olana
är idag professionella cirkusartister på olika platser i
världen. Så småningom, när hon gått ut gymnasiet, är
det tid även för Elin, att ge sig ut i världen.
när elin visar

att resa ut i världen är inget nytt för
Elin. Jämfört med de flesta ungdomar i hennes ålder
så har hon stor resvana. Hon har redan provat på
cirkuslivet utanför Sverige flera gånger. En av höjdpunkterna i har varit de tre sommarloven som hon
tillbringade i USA och Cirkus Smirkus. Med Cirkus
Smirkus uppträdde hon bl.a. i 16 städer i 5 olika
delstater i Norra USA. Det märks att dessa somrar
gett henne starka minnen. Cirkusen var specialinriktad på att utveckla unga cirkusartister. De som valdes
ut för att vara med hade genomgått en audition och
det kostade runt 35 000 kronor per sommar. Elin fick
stipendium och valdes ut av cirkusen själv efter att de
sett henne på en videofilm inskickad av hennes tränare
hemma i Norrköping.
Snart avslutar Elin sitt första skolår på Cirkus Cirkör. Hon går cirkuslinjen som innebär att hon ägnar
cirka 50 % av sin skoltid till cirkusträning av olika slag.
det här med

Elin tillägger snabbt att det går bra även på den andra
halvan. Hon ser såväl skolan som sina lärare som något
mycket positivt. Under det första skolåret är cirkusträningen bred, något som Elin är van vid sedan starten
av hennes cirkuskarriär. Från år två kommer hon att få
möjlighet att specialisera sig mer till de discipliner hon
ser som sina främsta, tyg- och handstående akrobatik.
Parallellt med skolan har hon gjort en del artistframträdanden, bl.a. en resa till Moldavien där hon
uppträdde i tre föreställningar. Inför det kommande
sommarlovet finns flera resor med framträdanden
planerade. Uppträdanden och tävlingar i Ryssland/Sibirien, Ukraina, Lettland, Italien och England är några
exempel.

är betydelsefulla. De har varit och är fortfarande ett
stort stöd.
Någonstans märks det att Elin inte bara är en 17årig talang som spås en lysande framtid, hon har nog
kommit längre än så. Det känns som att hon redan är
en stjärna på cirkushimlen. 2

att skoltiden ska vara över. Hon har
redan bestämt sig för att hon då ska åka ut i världen
och uppträda. Både varierande uppdrag i olika länder
och ett längre kontrakt med någon cirkus är lockande.
Hon tillägger att det gärna får vara i ett land där det
är lite varmare än i Sverige. Ett önsketänkande är en
plats på Cirkus Solei i USA & Canada, det lockar
henne särskilt.
I många länder är cirkus så mycket större än här i
Sverige. Därför finns det en mängd riktigt bra alternativ. - Men jag vill helst hålla på med nycirkus, säger
Elin. Hon gillar när det är lite show runt omkring och
när numren kompletteras med t.ex. dans och sång.
Anm: Motsatsen till nycirkus är traditionell cirkus
där det enskilda numret/disciplinen mer enskilt visas
upp.
e l i n l ä n g ta r t i l l

att Elin redan gläntat på dörren till
livet som professionell cirkusartist. Hon utstrålar en
imponerande självkänsla. Hennes naturliga sätt, mognad och glädje för cirkusakrobatik gör att det uppfattas som helt självklart att hon kommer att lyckas. Det
finns dessutom ett nätverk av människor i omgivningen som hjälper, stöder och tror på henne.
Elin pratar om sin tränare Vitolds Birkhans med
stor värme och respekt. - Utan honom hade jag aldrig
varit det jag är idag, säger Elin med stort allvar i
rösten. Hon berättar också om Ingrid Larsson som
hjälper till med kläder, sömnad och koreografi. Det går
inte att undgå att förstå att mamma, pappa och syskon
det känns som

Norrköpingstalang
Elin Andersson, cirkusartist
Ålder:
Familj:
Bor:

Mamma, pappa och två äldre systrar i Norrköping

I veckorna i lägenhet i Alby utanför Stockholm tillsam-

mans med två skolkompisar, på helgerna för det mesta
hemma i Norrköping
Gör just nu:

Går första året på gymnasiet – Cirkus Cirkör

vid S:t Botvidsgymnasiet.
Aktuell:

Elin har nyligen varit i Moldavien och gjort tre

artistframträdanden. Den 31/5 och 1/6 uppträder hon
tillsamman med övriga Cirkus Variete i egna cirkushallen
på Tenngatan 13 i Norrköping.
Favoritmat:

Thaimat

Bästa film: Svårt att säga en film som är bäst, det är så
många. Komedier gillar jag bäst, kanske är ”Good Luck
Chack” den bästa.
Bästa bok:
Om 5 år:

”Gömda”

Jobbar som professionell cirkusartist någon stans

i världen.
Cirkusdiscipliner:

Tyg- och handakrobatik…men även

många andra saker såsom volter, eld, luft och lindans.

Nästa nummer kommer 23 augusti

”Vi gör en djupdykning i skolans värld - hur är det ställt med
Norrköpings skolor?”, ”Mera Norrköpingstalanger”
Premiär i nummer två för

”Samhällskrönikan”, ”Moderedaktörens ord”, ”Kulturkrönikan”
samt ”Vi runt 40 - livsnjutare eller jäktade karriärmänniskor”
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17 år i sommar

Friidrott i Norrköping
text Joakim Härdner foto Mats Turesson

På Borgsmo IP tänds morgondagens friidrottsstjärnor
I slutet av 2006 fanns det tre
friidrottsklubbar i Norrköping
och en i Söderköping. Klubbarna kände att de stod och
stampade och att det hände
för lite.
Då, på hösten började två av Norrköpingsklubbarna,
IK Tiwaz och Norrköpings Friidrottsklubb (NFIK)
prata om sammanslagning, för att kunna konkurrera
mer på allvar och istället för att vara två småklubbar
kunna bli en storklubb. Sedan gick det fort. Söderköpings Friidrottsklubb (SFIK) hakade på under hösten,
och diskussioner fördes också gällande den tredje klubben i stan, Tjalve. Men i Tjalve är friidrotten bara en
av flera sektioner, så det skulle bli svårt att bara slå ihop
en sektion med en annan klubb.
Till slut gick de tre klubbarna ihop och den 1 januari
2007 grundades IK Norrköping Friidrott (IKNF) som
en sammanslagning mellan Tiwaz, SFIK och NFIK.
- Under 2007 tog vi 25 SM-medaljer och 15 guldmedaljer i de olika SM-tävlingarna och blev 15:e bästa
klubb i landet, när resultaten från USM, JSM och SM
räknades samman, det är ganska bra för en klubb som
bara funnits i ett år, säger Håkan Stenbäck, sportchef i
IKNF.
Var det mycket motstånd mot sammanslagningen?

- Det är klart det var en del bland de äldre medlemmarna, men de flesta insåg att något måste hända och
de flesta medlemmarna stannade ju kvar i den nya

16 år, som är
en mycket lovande friidrottstalang har redan gjort bra
resultat i många grenar.
Hans bästa discipling är
höjdhopp där han gjort 1,99
inomhus och 1,95 ute. Han
har dessutom kastat 51,65 i
spjut, hoppat 13,25 i tresteg
och 6,15 i längd. Vart detta
kan sluta vi ingen ännu, men
vi hoppas alla på att Norrarlind shaluni

klubben, säger han och fortsätter.
- Sen ser jag det här som en process, det går inte att
få tre klubbar att bli en över en natt, det är ju tre olika
klubbkulturer som slås ihop och det är väldigt svårt att
få en sammanslagning att lyckas, i Linköping hade de
för ett par år sen en sammanslagning, 013 Athletics
som inte lyckades så det är svårt säger han.
När Norrkoping 4 you besöker Borgsmo IP är det
full aktivitet, ett stort antal ungdomar tränar för första
gången ute i år och för första gången någonsin på de
nylagda banorna. Men det byggprojekt som det pratas
mest om är såklart den nya multihallen på Himmelstalund som kommer att rymma en av Sveriges modernaste inomhusanläggningar för friidrott.

Även om Inomhus-SM ligger några år framåt i
tiden, finns det några andra evenemang som ni arrangerar eller planerar att arrangera?

- Vi arrangerar redan idag ett flertal evenemang, NTknatet för de yngsta, Grabbhalvan, Tjejgåing, Albogavarvet (ej vårt) och Söderköping Stadslopp, som är
motions- och elittävlingar, sedan arrangerar vi ju också
Surbullespelen här på Borgsmo som är Östergötlands
största och enda tvådagarstävling, säger han.
Är skolor något som ni satsar mycket på?

- Ja det är det absolut, vi har nu blivit beviljade
pengar för ett projekt som heter Norrköpings Friidrottsakademi där vi utbildar 200 lärare i friidrott,
eftersom de oftast bara kan bollsporter och om det
slår väl ut så kommer Svenska Friidrottsförbundet att
utveckla projektet runt om i Sverige, säger Stenbäck.
Överlag är det just den yngre befolkningen som
IKNF riktar sig emot i första hand.
- Vi hade en vision när vi startade om att bedriva
verksamheten från sju år upp till seniorelit, men vi insåg rätt snart att det är mycket svårt att bedriva en rejäl
elitsatsning för seniorer, så vi ändrade oss till juniorelit,
säger han.
Har ni märkt av någon ökning av intresse de senaste
åren på grund av de internationella framgångarna för
svensk friidrott.
- Absolut, har vi gjort det, speciellt bland unga tjejer
ser vi att Kajsa och Klüft har gjort att de vill börja med
friidrott, de manliga som Stefan Holm har nog inte
varit lika viktiga för medlemsökningen.

Hur viktigt är det med en hall?

- Det är väldigt viktigt med tanke på att vi har svårt
att få plats med alla träningsgrupper i de små hallarna
som vi använder, och nu har Linköping precis fått
en ny hall och i Motala är det också på gång så inom
en snar framtid har vi tre moderna friidrottshallar i
Östergötland.
Den kommer att rymma 1000-1200 åskådarplatser
också vilket är mycket för en friidrottshall, hur
ser ni på att arrangera inomhus-SM?

- Det är absolut en vision vi har, men för ett SM krävs
många utbildade funktionärer och det är inget vi har i
dagsläget, men på några års sikt är det något vi siktar
på, säger han.
- Sen kommer ju skolor att kunna använda hallen på
skoltid och det ser vi också positivt på.

noak ringman

rustem saljunovic

- Jag vill bli bäst och det är
jättekul att träna friidrott.
Min favoritgren är 100 m
sprintlöpning.

tränare.

Talang-

En av
många ledare i IKNF.

håkan stenberg

mikael hultberg

Sportchef

Fakta IK Norrköpings friidrott.
Grundad:

2007 som en sammanslagning mellan IK

Tiwaz, Norrköpings Friidrottsklubb och Söderköpings
Friidrottsklubb.
Antal medlemmar:

3-400 aktiva, cirka 500 medlem-

mar.
Ordförande:

köping snart har en egen
superstjärna i friidrott.

Sportchef:
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Gert Skärlina.

Håkan Stenbäck.

Friidrott i Norrköping

Har ni svårt att ta emot alla som vill börja?

- Ja idag har vi liksom många klubbar kölista för att
ledarna inte räcker till.

hennes lillebror Fabian Rosenquist som har hoppat
7,05 i längd och även han är en stor mångkampstalang, för att nämna några, säger Stenbäck.

Kan man se att vissa grenar är populärare än

Av alla dessa ungdomar som tränar här idag

andra?

misstänker jag att de tränar allt ifrån en gång

- Ja det kan man säga, höjd, längd och sprint är populärast, men det är också viktigt att få pröva på alla grenar och ha roligt, i de allra yngsta åldrarna fokuserar
vi på lek, att det ska vara roligt och vi mäter inte ens
längder eller tar tider för det viktigaste för de yngsta är
att ha roligt och vi kör egentligen ingen specialiserad
träning fram tills 15 års ålder, det är också egentligen
först då man kan se vilka som har störst potential,
säger han men tillägger.
- Det är klart att man kan se på vissa att de gör
riktigt bra resultat, vi har ju till exempel en kille,
Arlind Shaluni som fyller 16 år i år och redan har ett
personbästa på 1,99 i höjdhopp, men överlag finns det
många så kallade ”late bloomers” som slår igenom sent,
säger han.
Vilka skulle du säga är era största framtidsnamn
i dagsläget?

- Shaluni i höjd, My Nordström är en stor talang även
hon i höjd, Ellinor Rosenquist i sjukamp och så klart

i veckan till sex-sju gånger i veckan, hur mycket
tränar de som satsar mest i klubben?

De tränar i stort sett sex dagar i veckan, dels vanlig
friidrottsträning, men också styrketräning, säger han.
Du säger ju att ni har svårt att ha en egen stark
seniorsatsning, hur gör ni då?

- Dels har vi Peter Holgersson som är anställd av
Linköpings universitet och tränar medel- och långdistanslöpare för flera klubbar, vi samarbetar en del med
Tjalve på elitsidan där vi har gemensamma träningar
och vi har avtal med några andra duktiga specialtränare också, säger han.
Till sist, när tror du att vi får se en OS-deltagare
som är fostrad i IKNF?

- Det är väldigt svårt att säga men med tanke på vilken
ungdomsverksamhet vi har är det något som absolut
kan inträffa i framtiden, avslutar visionären Håkan
Stenbäck. 2
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Val i USA
text och foto Mathias Sundin

Vem blir
världens
mäktigaste
man?
Det blir Barack Obama mot
John McCain i höstens presidentval i USA. Även om
Hillary Clinton ännu inte
har gett upp när du läser
detta så har Barack Obama
ett ointagligt försprång. Så
vilka är John McCain och
Barack Obama och hur kommer det att gå i höstens val?
Läs, så får du svar.
mest känt om John McCain är
hans ålder. Han är 71 år gammal och blir den äldste
det som kanske är

garskola och flög som stridspilot uppdrag i Vietnam.
Han klarade med nöd och näppe livhanken efter en
stor brandolycka ombord på det hangarfartyg han flög
från. Kort efter det sköts han ner över Vietnam. I kraschen bröt han både armar och ben och de nordvietnameser som tog honom tillfånga stack honom med
bajonetter och krossade hans axel. De förde honom
till det ökända fånglägret Hanoi Hilton. Efter ett år
erbjöds han att släppas fri efter att vietnameserna
upptäckt att hans far var högt uppsatt amiral i flottan. McCain tackade nej med hänvisning till att han
inte ville gå före någon annan fånge i kön. Han fick
sitta ytterligare nästan fyra år i lägret. Han torterades
regelbundet och kan än idag inte lyfta armarna över
axlarna som skadades svårt av tortyren.
Väl hemma i USA fortsatte han jobba i militären
och kom in i politiken via ett uppdrag för flottan i
senaten. 1982 kom han in i representanthuset och
1986 i senaten. En plats han har behållit ända fram

”De förde honom
till det ökända fängelset
Hanoi Hilton.”
som svär presidenteden för första gången (Reagan var
73 när han omvaldes 1984) om han vinner. Bakom sig
har McCain en lång tid i Förenta staternas tjänst. Det
började redan 1958 då han gick ut från marinens fly-

till nu. År 2000 ställde han för första gången upp i
presidentvalet men förlorade efter en hård kamp mot
George W. Bush. Han bestämde sig för att göra ett
nytt försök men det gick till en början mycket trögt.
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Efter sommaren 2007 låg hans kampanj i ruiner.
Han fick sparka en stor del av kampanjpersonalen
och satsade nästan alla resurser på primärvalet i New
Hampshire, som han hade vunnit år 2000. Han vann
där igen och den här gången gick det bättre även i de
kommande primärvalen. I mars blev det klart att han
blir republikanernas kandidat i november.
kontroversiell person i republikanska kretsar. Han har ofta gjort upp över partigränserna för att få igenom lagförslag i senaten. Det har
skaffat honom fiender inom det republikanska partiet,
men är också hans största styrka i höstens val. Han är
omtyckt av mittenväljarna.
Barack Obama är betydligt yngre än John McCain
och har följaktligen inte hunnit skaffa sig lika mycket
erfarenhet. Det är något han vänder till sin fördel
genom att visa att han inte hunnit bli en del av
etablissemanget i huvudstaden Washington. Han står
för ett hopp om att kunna ena landet och föra samma
republikaner och demokrater i huvudstaden för att
kunna ta sig an de utmaningar landet står inför. Det
är ett budskap som lockat många unga och nya väljare
till hans kampanj.
john mccain är en

o b a m a ä r d e n f ö r s ta färgade kandidat som
verkligen har en chans att bli USA:s president. Han
föddes 1961 på Hawaii av en vit mamma men med
en färgad far från Kenya. Efter några år i Indonesien
och i Los Angeles flyttade han till Chicago för att
jobba inom den ideella sektorn. 1998 kom han in på
Harvard och studerade juridik. Efter examen undervisade han själv i ämnet på University of Chicago. 1996
valdes han in i delstaten Illinois’ senat som han tjänst-

gjorde i fram till 2004 då han kom in i den amerikanska
senaten i Washington. Hans stora politiska genombrott
kom i form av ett bejublat tal på demokraternas konvent
2004 då John Kerry nominerades till deras kandidat i
presidentvalet. Nu, endast fyra år senare, kommer han

kandidat tidigare har ens varit i närheten av att samla in
så mycket pengar som Obama. Styrkan är små bidrag
från väldigt många personer. Tidigare har det varit
viktigare att få så mycket pengar som möjligt från varje
enskild givare. Idag är det jämnt i opinionsmätningarna

”Ingen har ens varit
i närheten av att samla
in så mycket pengar.”
själv stå där och acceptera nomineringen.
Eftersom hans politiska karriär är så mycket kortare
än John McCains vet man inte lika mycket om hans
åsikter. Väljarna uppfattar honom, enligt en undersökning, som att stå något till vänster om Hillary Clinton.
Vem vinner då? Om man bara följer svensk media är
det lätt att få intrycket att presidentvalet blir en promenadseger för demokraterna. Riktigt så enkelt är det inte.
President Bush är väldigt impopulär och republikaner är
överhuvudtaget står inte högt i kurs. Men John McCain
är ingen vanlig republikan, han står långt mot mitten.
Där finns lite drygt en tredjedel av alla väljare. Kan
McCain vinna den gruppen och samtidigt få tillräckligt
stort stöd av republikanska väljare blir han en svår nöt
att knäcka för Obama. Hans styrka är å andra sidan
förmågan att mobilisera nya väljare. Det syns inte minst
i hans framgångar att samla in pengar. Ingen president-

mellan McCain och Obama.
McCain måste vinna mittenväljarna och Obama
måste mobilisera miljontals nya demokrater att gå och
rösta. Den som är bäst på sin respektive uppgift kommer
att bli USA:s nästa president. 2
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Anders Pantzar
Text Magnus Petersson

Rektorn som trivs med sitt jobb
– Jag tror på elevernas förmåga
Den första januari tog han över som rektor på Ektorpskolan
efter att ha haft samma position på Navestadskolan i sex år.
Ledaregenskaperna har han idrottsrörelsen att tacka för och
fotbollslaget i hans hjärta är utan tvekan Smedby.
Möt den genuine östgöten Anders Pantzar.

hans familj har efter 18 år
lämnat radhusidyllen i Smedby och flyttat ut på
Vikbolandet. Han stormtrivs. Han har alltid gillat
att vara ute i naturen och nu känner han att det är
lättare ladda batterierna efter en lång arbetsdag. Det
gör han helst genom att ta en promenad med hunden.
Anders Pantzar skriver gärna under på att han har fått
en nytändning i livet efter flytten och nya jobbet på
Ektorpsskolan.
Han kommer ursprungligen från det
lilla samhället Borensberg som ligger
utmed Göta Kanal.
Första lärarjobbet fick han
på Råsslaskolan i Kolmården
och några år senare bar det
av till Navestadskolan.
Men han kom inte till
något dukat bord. Många
elever skolkade, det var
allmänt stökigt och det
fanns gäng som bråkade
med varandra. Då bestämdes
sig lärarna för att det var hög
tid att få till stånd en förändring.
- Det traditionella ämneslärarsystemet är ju att man springer från klassrum
till klassrum och har olika lärare och då är det så lätt
att man slinker iväg och skolkar, berättar Anders.
- Vi försökte skapa en trygghet runt klassen genom
att ha så få lärare som möjligt, det ökade den sociala
kontrollen och man såg direkt om någon var borta, då
tog vi kontakt med föräldrarna och det ledde till att
det blev mycket mindre skolk, fortsätter han.
Som lärare gäller det ha en dialog med sina elever
och visa att man bryr sig om dem och tror på dem.
a n d e r s pa n t z a r o c h

Det måste man ha oavsett om eleven sköter sig eller
inte, menar Anders Pantzar.
- Eleverna är inte på ett speciellt sätt för att man vill
det, utan det är ju så många saker som ligger bakom,
hur det ser ut hemma; det finns kanske missbruk,
arbetslöshet eller är det dåligt med pengar.
- Man vill inte bråka eller vara stökig, det är en
symtom på något annat och att man mår dåligt, säger
Anders Pantzar.
e f t e r e lva å r som lärare på Navestadskolan var dags att pröva
något nytt. Han trivdes bra
men kände att han behövde
en ny utmaning. Han fick
det genom att ta på sig
rollen som rektor. Det
föll sig ganska naturligt
eftersom han jobbat som
ledare och tränare inom
fotbollen.
- Jag känner inte att jag
är född till ledare utan det
är något som jag har tränat
upp tack vare idrottsrörelsen,
säger Pantzar.
Han har ägnat sig åt friidrott, bordtennis, bandy och ishockey. Men mest har det handlat
om fotboll. Han har både varit domare och tränare.
Första uppdraget fick han redan i 20-årsåldern när
han fick hoppa in som hjälptränare för Borensbergs
damer. Det var under lagets storhetstid med spel både
i allsvenskan och division 1.
När han började jobba i Kolmården träffade han
”tränarfilosofen” Thomas Westerberg. I samma veva
började han jobba som tränare och ledare på Östern or r kop i ng4you • sid 2 6

götlands fotbollsförbunds sommarläger. Sedan följde
tränaruppdrag i Smedby, IFK:s tipselitlag, Eneby,
Ramunder och sedan hittade han tillbaka till Smedby
och blev ungdomstränare. Men just nu har han tills vidare gjort ett uppehåll från sina ledarsysslor i klubben.
Laget i hans hjärta är förstås Smedby, men går man
lite högre upp i seriesystemet klappar hjärtat lite extra
för ett lag som just nu toppar Superettan.
- När jag växte upp var ju Åtvidaberg bra med Ralf
Edström och Roland Sandberg. När man ville titta
på allsvensk fotboll åkte man till Åtvidaberg, berättar
Pantzar.
- Men eftersom som jag har varit och jobbat i IFK
så är det klart att jag håller på dem, tillägger han.
Vad tycker du jumbon IFK Norrköping ska göra nu
under EM-uppehållet?

- Det gäller att man får en förstärkning framförallt på
forwardssidan, säger han snabbt.
Enligt Anders Pantzar är saknaden efter fjolårets
fältherre Stefan Thordarson stor.
- Han var väldigt viktig om man tittar på hur det
såg ut i alla fall, han banade väg för mycket, han höll i
bollen så att den blev kvar i anfallet på ett helt annat
sätt.
- Det har man saknat lite, de forwards som finns nu
är för tunna.
Vilket norrköpingslag klarar sig bäst i division 2?

- Jag tror att det blir Sleipner, de har ett bra lag, men
Smedby kan överraska. Jag tror att Lindö kommer
att klara sig kvar, men jag tror att de trodde att de var
bättre än de var, lite som IFK, i alla fall att det skulle
gå lite lättare i en högre division.
Som lärare och rektor tjänar man i längden på att

Porträtt av Rektor

ektorpsskolan

Anders arbetsplats sedan ett år tillbaka.

bry sig om och skapa goda relationer med sina elever.
Själv försöker Anders Pantzar att vara ute så mycket
som möjligt i klasserna.
- Om man bara kommer ut när det har hänt något
är det svårt, men har man en bra relation från början
är det betydligt lättare att reda upp saker, slår han fast.
Vad tycker du om tv-serien Klass 9A?

- Den har skapat diskussioner i lärarrummen, det säger
massor av rektorer, lärare och personalgrupper som jag

Men ska eleverna sätta betyg på sin lärare?

- Jag tycker att det är viktigt att man har ordentliga
utvärderingar och enkäter där eleverna får säga vad
man tycker om skolan. Så har det varit på Navestadskolan under många år; både elever och föräldrar
har fått komma till tals och säga vad man tycker om
skolan och så tycker jag att det är viktigt att man gör.
- Sedan är det ju så att om många elever kommer
och pratar med mig om att en lärare uppträder på ett
speciellt sätt måste jag ta tag i det.

”– Jag känner inte att jag är född till
ledare utan det är något som jag har
tränat upp tack vare idrottsrörelsen.”
har pratat med. Sedan tror jag inte att eleverna var så
dåliga egentligen, det var nog mer att skolan var dålig.
- Men serien visar att duktiga pedagoger verkligen
kan lyfta elever och hela klassen, tillägger Pantzar.
Kommunalrådet i Malmö Ilmar Reepalu tycker, efter
att ha följt serien, att även lärarna borde betygsättas. Vad säger du om det?

- Nej, jag tror att det är svårt, de får ju ett betyg ändå.
Vi har ju individuella löner i skolan och om lärarna
inte uppfyller de kriterierna man har gjort upp får de
en sämre lön. Jag tycker inte att man behöver någon
betygsättning utåt så att allmänheten ska kunna se det.

Har du något drömprojekt som du vill genomföra?

- När det gäller just skolan, tycker jag att det skulle
vara roligt att få vara med om att bygga upp en skola
från början. Jag skulle vilja anställa folk och få bestämma hur man skulle jobba. Det vet man ju inte om
man kommer så långt, men det skulle vara väldigt kul
att vara med och bygga upp något från grunden. 2
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Fakta Anders Pantzar
Ålder:
Familj:

46 år
Gift sedan 1994 med Helena.

Barnen heter Filip och Fanny. Även en
hund och en katt ingår familjen.
Om sig själv:

”Jag brinner för skolan

och idrottsrörelsen.”
På fritiden:

”Mycket kretsar runt famil-

jen, det är mycket idrottande för barnen, båda spelar fotboll i Smedby.”
Senaste lästa bok:

Inre ledarskap av

Kristina von Bergen
Senaste biofilmen:

Arn

Senaste utlandsresan:

land förra året.

Rügen i Tysk-

Politikerpanelen
1 Vilken är den viktigaste
2 Vad är det bästa som
faktorn för att skapa en
Norrköping har att visa
bra ekonomi i kommunen? upp för besökare?
1. Att så många som möjligt har ett jobb att gå till. På så sätt stärker kommunen sin ekonomi och
minskar sina utgifter.
2. Det finns så mycket, men jag väljer djurparken, industrilandskapet, skärgården och Stadium
sportscamp.
3. Grillad lammfilé med myntafräs.
Mattias Ottoson
Kommunalråd, s

1. Ett långsiktigt fokus. En kommun som tar ansvar för sin ekonomi och gör prioriteringar och
investeringar för framtiden. Det ska vara hållbar ekonomi där grundtanken är att i ett samhälle
med människor i balans bidrar till en ekonomi i balans.
2. Innerstaden har ett fantastiskt område i Industrilandskapet runt Strömmen och i kommunen har
vi fin natur och fascinerande kulturmiljöer vid Marmorbruket.
3. Mitt bästa grilltips är egenfiskad abborre med grillad färskpotatis.
Stefan Arrelid
Kommunalråd, mp

1. Insikt om det verkliga och bekymmersamma läget, samt en politisk vilja att hålla i pengarna.
2. Industrilandskapet och skärgården.
3. Tänd grillen med el-tändare för miljöns skull. Pröva att grilla lax!!

Jörgen Rundgren
oppositionsråd, m

1. Att alla har jobb, att vi har en regering som inte drar ner på viktiga basverksamheter och att vi
gör investeringar som minskar löpande driftskostnader inom alla typer av infrastruktur.
2. Industrilandskapet, djurparken, hällristningarna och Karl Johans park.
3. Grillar aldrig, men mitt bästa tips är att man inte ska köpa engångsgrill och att man inte använder tändvätska utan har mer miljövänliga metoder när man ska få kolen att börja glöda.
Cecilia Ambjörn
gruppledare, v

1. Att kommunen ger goda förutsättningar för ett starkt näringsliv, genom snabb hantering av
detaljplaner och minskad byråkrati. Det underlättar för nya företag att etablera sig och för befintliga
företag att växa, vilket ger nya arbetstillfällen som i sin tur ger ökade skatteintäkter. Viktigt är också en
stark politisk ledning som vågar tro på människors egen kraft!
2.I Norrköping är Industrilandskapet med Louis De Geer och sitt Campus oslagbart, utanför staden
kan vi visa upp Kolmårdens Djurpark -. Europas största - med en vidunderlig utsikt över Bråviken!

Margaretha Ericsson
oppositionsråd, kd

3. Jag är barnsligt förtjust i grillade fläskkotletter. Kotletterna ska vara med ben så att köttet blir saftigt,
och de ska penslas med flytande smör, kinesisk soja, svartpeppar, lök och salt. Till kan man fördel ha
klyftpotatis som grillas på en bädd av flingsalt. En god bearnaisesås och en grönsallad i någon form
ska det naturligtvis vara till.

1. Att kommunen inte lever över sina tillgångar. Just nu kommunen av med mycket mer pengar än
vi har, vilket innebär att kommunens kassakista töms och man måste börja låna pengar. Folkpartiet står för en ansvarsfull hushållning med dina skattepengar.
2. På vintern gör ju all belysning stan otroligt vacker. Nu på sommaren älskar jag vattenfallen
i Industrilandskapet, en promenad runt Strömmen eller besök på våra fina museer. Det finns så
mycket. Men vi borde bli bättre på att locka in folk från Kolmårdens djurpark till övriga delar av
kommunen.
Mathias Sundin
oppositionsråd, fp

3. Jag älskar svensk husmanskost, även på grillen. Grillad abborre är en höjdare! Testa små
ansjovisbitar till. Supergott!

1. Viktigaste faktorn är att människor har jobb och kan försörja sig, det speglar av sig i de flesta
sammanhang. Har människor jobb så får vi in skatter, folk köper varor och tjänster som i sin tur
genererar jobb och tillväxt. Glada o nöjda medborgare ger ökat välstånd.
2. På sommaren; Djurparken, Skärgården, Göta Kanal. På vintern: Industrilandskapet, olika
museer, Karl-Johans Park under kvällstid, upplyst och fint, Gobelängerna i Rådhuset

Karin Jonsson

3. Bästa grilltipset är att göra min hemlagade grillmarinad. Använd inte olja, den vill gärna brinna och den smakar inget. Smält istället lite smör, häll i lite kinesisk soja, rätt mycket grillkrydda
och så ett par pressade vitlöksklyftor. Låt ligga o dra en stund, gärna över dagen. Klart!

oppositionsråd, c

Vill du ställa en fråga till våra politker?
Maila din fråga till red@norrkoping4you.se så
kan du bli en av de som får svar på sinda funderingar.
n or r kop i ng4you • sid 2 8

3 Grillsäsongen har inletts,
vilket är ditt bästa grilltips?
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Eldkvarn

Komikerna bakom tv-succén Stockholm Live presenterar stolt
det senaste inom standup comedy

31 oktober 20.00

KNOCKOUT COMEDY
- The standup battle

Louis De Geer 1 Aug 19.00 2 aug 14.00

Se de bästa av landets
revyer i Norrköping!

Let´s get ready

Biljettbokning : 011/155100 011/1031110
www.choppevent.se

Höstens
Kickoff

KODJO

på Skandiateatern
17 september 19.00

Missa inte detta unika tillfälle!!!

Stand-up med Babben Larsson, Adde Malmberg och Lennie
Norman i föreställningen ”Gammal är äldst”

Tre veteraner tillsammans för första gången på scen; Babben
Larsson, Adde Malmberg och Lennie Norman. Ni får 100 års artisterfarenhet nerkokt till 100 minuters glimrande comedy. Men
denna trio tittar hellre framåt än bakåt. Med nyvässade pennor
intar de nu Skandiateaterns scen.
Försök att hitta ett ställe där det är tätare mellan skratten!
Anmärkningsvärt är också att Babben Larsson är tillbaka och
gör ”ren” ståupp, efter att de senaste sju åren ägnat sej mer åt
föreläsningar, musik och TV samt mederkan i krogshowen R.E.A.

to rumble!

JAKOB

”The Blackhope”

”Jake The snake”

VS

AKOLOR

ÖQVIST

MC. JANNE ”Don King” WESTERLUND
+ Hemlig gäst

Jakob Öqvist syns varje morgon på kanal 5 i programmet ”Vakna med the voice”.
och är en av dom hårdast arbetande komikerna i landet just nu.
Kodjo Akolor medverkar i Talang på TV4 och har eget program på
Vioce TV ”Kodjos värld”.

Två stora stjärnor på samma scen går inte så nu ska dom göra upp.
Vem är roligast i världen? Det är ni i publiken som bestämmer...
Promotor och ringdomare är Janne Westerlund
nyligen hemkommen från turné med Pablo Fransico.
I samarbete med: www.bokastandup.se
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CHOPP EVENT AB PRESENTERAR SOMMARREVY PÅ KRÅKHOLMEN I NORRKÖPING
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GÄSTER: LINDA OLSSON, ANNA-LENA BRUNDIN, DANIEL MITSOGIANNIS, MATTIAS CARLSSON, NICLAS ANGERBORN
ANN WESTIN, EDDIE OLIVA, SVENNE & LOTTA, UFFE LARSSON, MAGNUS BÄCKLUND, MÅRTEN ANDERSSON
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BILJETTBOKNING: 0734-020835, 011-155100

Vill du ha en lyckad kväll? En kväll att minnas?

Regi: Pontus HelandeR, oRiginal: ”out of oRdeR”
anna-lena HemstRöm, nicklas angeRboRn, caRina PeRenkRanz
laRs fageR, Yvonne skattbeRg, maRia olofsson
cuRt boRkmann, lasse olofsson, laRs-magnus Jonsson

Låt oss ta hand om : Firmafesten - Eventet – Födelsedagsfesten eller din Kick off!

biljettbokning: 0734-020835 eller www.choppevent.se • fredag kl 19.00 lördag kl 16.00

TEATERN

Vår kunskap, våra kontakter och den erfarenhet som vi har
ger en hög kvalité i allt från idé till genomförande.
BOKNING: 0734-020835
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Hjärngymnastik

5 till 1

5 poäng

4 poäng

3 poäng

2 poäng

1 poäng

En idrottsklubb

Bildades 1922

De svart/vita har spelat i den näst
högsta serien som bäst

Har ett kvinnonamn som klubbnamn

Hemmaarenan heter Bollspelaren

Norrköpings näst bästa fotbollslag

Ett land

Czestochowa anses som landets
andliga huvudstad

Nuvarande huvudstaden blev andra
världskrigets mest drabbade stad,
90 % av den omvandlades till ruiner

Gustav Vasas sonson Sigismund var
kung även här

Förre påvens hemland

1980 startades fackföreningen
Solidaritet av bl a Lech Walesa

En författare

Född 1899 i Oak Park utanför
Chicago

Blev krigshjälte under 1:a världskriget efter sin insats som ambulansförare då han själv skadad hjälpte
en kollega

Hans första framgångsrika roman
var ”Farväl till vapnen”

Inspirerad av sin tid i Spanien under
inbördeskriget skrev han ”Klockan
klämtar för dig”

Fick nobelpriset 1954 i litteratur för
bland annat ”Den gamle och havet”

En teveserie

Huvudpersonen är en skicklig yrkesman, men sprider mest sarkasmer i
sin omgivning

Han omges främst av tre nära kollegor som han bollar idéer med

Han linkar fram med käpp efter att
en läkarmiss lett till muskeldöd i ena
benet

Namnet på serien är huvudpersonens efternamn

En i raden av amerikanska serier i
sjukhusmiljö

Ett landskap:

Tennisspelaren Robin Söderling
hemtrakter

Ljung är landskapsblomma

Kronprinsessan Viktoria är hertiginna av detta landskap

På våren samlas tranorna vid
Hornborgasjön

Fyller större delen av området mellan Vänern och Vättern

Ett företag:

Etablerades 1862 av tre schweiziska bröder

1917 blev familjen Svenfelt
huvudägare

Köpte upp konkurrenten Candelia
1998

Gick samman med finländska Fazer
2000

I fabriken i Ljungsbro tillverkas bland
annat Polly och Center

Ett årtal:

Sirius vinner SM-finalen i bandy
över Örebro

”Kullamannen” visas på teve

Vinter-OS genomförs i Grenoble

Den 21 augusti marscherar Warszawapakten in i Prag

Barn som föddes detta år firar jämnt
i år

En tidning

Oberoende liberal dagstidning

Olof Lagercrantz var chefredaktör
under 15 års tid

Konkurreras av främst Svenska Dagbladet och flera gratistidningar

Sveriges största morgontidning,
rikstäckande, men fokus ligger på
Stockholm

DN är tidningens förkortning

Krysset
Av
s

tå

14

nd

>

9

3

Smyger>

10

6

13

8

8

8

10

3

3

Försegla>

11

9

3

2

Norrköpingsquiz

4

2

A

6

14

6

2

5

2

6

6

8

2

10

N

6

8

R

14

16

12

18

8

17

8

7

G

16

18

3

O

E
6

7

15

3

6

15

9

2

9

1. Var bodde Zarah Leander
under många år?

5. På vilket café satt Eldkvarn
och skrev sina låtar?

1.Lövsta

1. Nyfiket

X. Krusenhof

x. Konditori Broadway

2- Lönö

2. Café Ettan

2. Vem är kommunstyrelsens
ordförande?

6. Vad föreställer Gull-Olle,
statyn på Rådhustornet?

1. Mattias Ottosson

1. Olof Skötkonung

10. Till vilken av följande destinationer kan du flyga till från
Norrköpings flygplats?

X. Lars Stjernkvist

x. Skyddshelgonet S:t Olof

1. Tallinn

2. Li Teske

2. Olof Silfverstolpe

x. München

3. Vilken av följande fotbollsklubbar kommer INTE från
Norrköping:

7. Var ligger Norrköpings
gästhamn?

13

6

10

13

19

6

10

2

3

8

1. Hird
x. Sylvia

8

4. Vilka grundade Norrköpingsföretaget Stadium:

Skickat krysset med din lösning till
Turon Media
Bråviksv. 7

Skriv namn och adress och deltag i
utlottningen av 3 st vinster.

1. Louis De Geer
x. Kurt von Schmalensee
2. Olof Eschelson

2. Amsterdam

2. Kenty
6

9. Vad hette den holländske
affärsman som grundade
flera industrier i Norrköping på
1600-talet?

1. Bröderna Lundberg
x. Bröderna Lindahl
2. Bröderna Eklöf

603 65 Norrköping

1. Lindö

11. Vilken skådespelare/artist
av dessa är född i Norrköping:

x. Händelö

1. Peter Harryson

2. Saltängen

x. Jan Malmsjö
2. Magnus Härenstam

8. Vilket av dessa museer finns i
Norrköping?
1. Länsmuseet
x. Spårvagnsmuseet
2. Stadsmuseet

De rätta svaren finns tillgängliga på www.norrkoping4you.se.
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Recept
Gott till grillat

Gott till grillat

½ dl olivolja

2.

2 msk balsamvinäger

1 dl lättmajonnäs

Salt och peppar

3 msk chilisås

Låt bönorna rinna av i ett durkslag. Strimla

3 msk stark senap

de soltorkade tomaterna. Hacka persiljan
och löken. Blanda alla ingredienser, salta
och peppra. Låt stå några minuter före ser-

3 msk bostongurka
1 lien vitlöksklyfta
Fetaost, söndersmulad och efter egen

vering.

smak

Rödlökstzatziki

3.

En fräsch och ganska mager röra!

2 dl crème fraiche

2-3 dl tjock yoghurt

100 g grillad paprika (på burk)

2 rödlökar

1 vitlöksklyfta

2 vitlöksklyftor

Rivet skal av ½ limefrukt

Salt och svartpeppar

1 krm sambal oelek
Salt och peppar

Skiva löken mycket tunt. Blanda med yoghurt och pressad vitlök. Smaka av med
peppar och eventuellt lite salt.

Kall örtsås

Bland ihop, låt stå kallt och rör om igen

En sås som man rör ihop snabbt. Glöm inte

före servering.

att låta den stå och dra!
2 dl crème fraiche
2 tsk osötad senap
2 tsk smulad dragon
2 msk hackad persilja
2 kryddmått salt
1 kryddmått citronpeppar
1 kryddmått curry
Blanda alltihop och låt såsen stå kallt.

Ruccolaröra
Röran kan njutas som sås, dressing eller
pålägg. Håller sig ett par dagar i kylen.
1 kruka ruccolasallad
2-2½ dl crème fraiche eller kesella
2 msk majonäs

Hacka ruccolan och blanda alla ingredienser i en skål eller kör allt i en mixer.

1 dl majonnäs
3 dl matlagningsyoghurt
2 dl fint klippt basilika, gräslök och hackad
persilja
5 fint hackade marinerade soltorkade tomater
Salt och peppar

vering.

Till sist några olika
hamburgersåser…..

1.
1 ½ dl majonnäs
½ dl bostongurka
2 msk finhackad lök
1 msk kapris
½ krm kajennpeppar

Örtsalt och peppar

De soltorkade tomaterna i kombination
rödgrön färg!

alla ingredienser. Låt stå i kylen före ser-

1 tsk paprikapulver

1msk citronjuice

Örtsås med soltorkade tomater
med de färska örterna ger såsen en fin

Använd gärna en mixerstav för att mixa

Beställning
0706-204262

Bönsallad
En sallad som passar bra även på det italienska buffébordet!
200 g kidneybönor

HAMMARBY BRUK
NORA AB SWEDEN

200 g kikärter
100 g strimlade marinerade soltorkade
tomater
1 finhackad rödlök
1 dl grovhackad persilja

Besök vår hemsida www.Hammarbybruk.com
Box- & spiltgaller • Fotskrapa • Skvallerspegel • Husgrundsventiler
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Ledare
Det första numret

Tiden kommer att visa
om detta är en bra idé
Du håller i din hand det
första numret av Norrköpings senaste tillskott
på tidningsmarknaden.
För mig har en dröm gått i uppfyllelse,
tillsammans med mina medarbetare har
jag fått möjligheten att producera och ge
ut en tidning. Det går inte att känna annat
än tacksamhet och stolthet i en stund som
denna. Samtidigt är det spännande att
vänta på responsen. En tidning är ju ingen
riktig tidning om det inte finns människor
som vill läsa den. Just känslan av att få arbeta med något som andra förhoppningsvis
vill ta del av och kommer att gilla, har varit
själva drivkraften för oss.

hos människor av att få läsa mer om saker
i vår närhet som intresserar oss. Vi är också
övertygade om att läsandet är både enklare
och trevligare när man kan sitta i soffan i
sin favoritställning och läsa en, i jämförelse
med en laptop, närmast viktlös tidning.
Trots en tid med globala nätverk, Internet
och snabba färdmedel som tar oss runt
jordklotet, så har vi människor ett starkt
behov av att kunna identifiera oss med en
omgivning som är greppbar. Att finnas i ett
tydligt sammanhang ger oss harmoni och
en bra grund att verka och växa utifrån.
Norrkoping4you vill vara en liten del i att
berika dig som läsare med både artiklar och
annonser som till stor del har lokal koppling. Innehållet skall präglas av ämnen som
är intressanta och mer fördjupande

första nummer väntar vi naturligtvis med
spänning på er reaktion. Vi välkomnar
gärna fler synpunkter, för det är genom din
feedback som vi kan utvecklas.
gärna emot idéer på framtida innehåll. Vad vill just du läsa om? Vad
vill de helst se när du bläddrar i norrkoping4you? Samtidigt som vi gärna vill
uttrycka oss och skriva om saker som ligger
oss varmt om hjärtat så är det ni läsare
som skall vägleda oss i vad nästkommande
nummer skall innehålla. 2
v i ta r o c k s å

Mats Turesson
redaktör

Vad vill du läsa om?
Hör av dig om du har några
intressanta tips.
epost:
red@norrkoping4you.se

genomfördes en
marknadsundersökning, som gav oss en
fingervisning om hur både den grafiska
formen och innehållet bör vara. Efter detta
f ö r e f ö r s ta n u m r e t

ytterligare en ny papperstidning i detta cyberålderns tidevarv?
- Helt enkelt för att vi upplever ett behov
va r f ö r d å g ö r a

Sara 3-sits m.schäslong

13.450:Avtagbar klädsel.
Finns i olika färger.

Paket pris!
Soffa, puff,
matta, lampa, bord

9.900,-

Luri table
3.390,-

Lucy
1490,-

Chair
1990,Firebird 1x1,5m (handmålad)
2.590,-

Dog bed
390,-

Golden tealight
(3 st)
160,-

Bea set
(5 delar)
2.900,-

Isak Norrköping Koppargatan 30, Ingelsta (vid Media Markt) • 011-31 33 03 	Isak
Linköping Nygatan 37 • 013-13 05 04
www.isaklife.se

Nästa nummer ute 23 augusti

