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Entreprenören: Percy Österström
text Markus Qvist foto Mats Turesson

Skutskepparsonen från

Gryt
Från att en gång i tiden själv
kört pråmen i sitt lilla enbåtsrederi leder Percy Österström
idag ett av Sveriges och Europas största företag inom shipping och logistik.
Det som drivit honom genom åren är passionen inför
sitt arbete och förmågan att aldrig ge upp, en inte lite
viktig egenskap.
-I den här branschen ändrar man inte en struktur
eller ett system över en kafferast så det gäller att
hänga i, som han själv säger.
Percy Österström är VD för Österströms Rederi,
ett familjeföretag han själv startade 1981. Idag har
företaget utvecklats till ett rederi med ett 30-tal fartyg i Östersjön och Nordsjön, med över 500 anställda
och en omsättning på 1,3 miljarder. Det var hans
sjöfartsarv som vägledde honom in på rätt väg, då
han praktiskt taget hade sjöfarten i blodet. Fadern var
skutskeppare under 60-talet och lille Percy följde med
till sjöss för att köra fraktbåt under somrarna. De
tidiga åren till sjöss präglade honom och han fortsatte
sin bana som sjöbefälselev på det gamla stolta Broströms, ett av världens mest framgångsrika rederier
på 60-talet. En utbildning han sedermera hade i
ryggen när han startade sitt företag. Han kom in på
entreprenörsbegreppet då han insåg att det fanns
stora möjligheter att utveckla och förbättra logistikbranschen. Två smarta innovationer från Percys hand
blev startskottet för Österströms. Genom att ta fram
en självlossande och självlastande pråm för både billigare och enklare råvarutransport fick han sitt första
kontrakt med Södra Skogsägarna. Han tog även fram
ett litet arbetsfartyg med kranutrustning för att bygga
och renovera fyrar, ett påfund som renderade i ett
kontrakt med Sjöfartsverket.
-Det som drivit mig från allra första början i min
roll som entreprenör är att det i den här branschen
alltid funnit någonting att göra, någonting som går
att göra bättre. Det är nog den grundbild jag har av

Namn:

Percy Österström

Ålder:

57
Sjöbefäl

Utbildning:
Familj:
Bor:

Hustru och tre vuxna barn.

Norrköping och Gryt

Intressen:

Kanot, jogging och hålla

sig i fysisk god form, längdskidor och
bergsvandring på skidor.
Läser:

Uppskattar böcker av Osho.

Favoritmat:

Fisk är min favorit, svårt att

välja men jag tar torsk.

omvärlden och den attityd jag har som entreprenör,
att det finns massor att göra - hela tiden, skrattar
Percy.
27 år sedan är grunden i före
taget densamma med sjötransport och shipping på
agendan, men även landtransport- och lasthanterings
lösningar ingår i verksamheten. Österströms nuvarande utmaningar och möjligheter att utveckla nya
lösningar kretsar kring att ytterligare förbättra tekniken, minska fartygens tid i hamn samt att utveckla
nya mer effektiva fartygstyper. När det gäller fartygen
idag så har oljepriset och i synnerhet miljöaspekten
hamnat i blickfånget för samtliga i näringen. Detta
innebär att Österströms i stor utsträckning tittar på
nya fartygstyper, konstruerade för att kräva betydligt
mindre bränsle. Man arbetar även på att finna nya
bränslesorter med förnyelsebar bas och nya metoder
för att rena avgaser.
-Inom miljö och bränslebesparing kommer vi att
lägga mycket kraft framöver för att utveckla nya lösningar, däri ligger vårt nuvarande entreprenörsfokus,
förklarar Percy.
Så vem är då skutskepparsonen från Gryt och hur
ser han på sig själv och sitt entreprenörskap?
– Jag är nog en sån person som inte köper några
sanningar utan vill pröva alla etablerade sanningar på
egen hand. Shipping är ju en otroligt konservativ och
trögrörlig bransch, och det innebär ju att det finns
ett stort utrymme för innovation. Det är med andra
ord en bra förutsättning för någon som tycker om att
hitta på nya saker och göra saker på ett nytt sätt. Sen
måste man givetvis vara tålmodig, det är långa cykler
och investeringar på väldigt lång sikt i rederibranschen. Det är den bilden vi själva har av vår verksamhet. Vi har massor av arbete att utföra, potentialen för
att förändra och utveckla sjöfart och logistiklösningar
är stor, man kan göra fartygen så oändligt mycket
smartare och effektivare, de kan växa i storlek och bli
tekniskt mer avancerade.
f r å n s ta rt e n f ö r

sitt värv i verksamheten som ett
jobb, han kallar det helt sonika ett nöje.
-Ja, jag tycker det är kul det jag gör, jag tycker
percy ser inte
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det är jättekul. Jag tror att något av det mest grund
läggande för att bli en framgångsrik entreprenör är
att ha en genuin vilja och passion för verksamheten.
Du vill åstadkomma något med det du ger dig i kast
med. Företagande skulle kunna likställas med att göra
kundnytta och att tjäna pengar, men jag tror att om
man brinner för sin verksamhet och gör ett gediget
arbete så kommer resten av sig självt. Det blir grädden på moset.
Framgångarna för Österströms Rederi har även
visat sig i olika utmärkelser genom åren. 2004 blev
Percy utnämnd till årets entreprenör i Sverige och
förra året fick han ta emot Kungliga Patriotiska
Sällskapets guldmedalj ur självaste kung Carl XVI
Gustavs hand. Medaljen delas ut varje år till familje
företag som präglas av lönsamhet, innovation och
sysselsättning. Österströms fick utmärkelsen för sin
”gagnrika gärning inom svenskt näringsliv”.
-Det är en bekräftelse på att vi uträttar något som
fungerar och uppmärksammas. Dessa utmärkelser
stärker givetvis min tro på mig själv och min vilja att
fortsätta, men det stärker även hela organisationen. Vi
har ett gäng otroligt skickliga medarbetare i företaget
och det är ju samspelet mellan all kompetens och
duktiga människor hela verksamheten handlar om.
at t f ö r e n a r o l l e n som VD med ett brinnande
intresse för innovation och att vara med där allt
händer är en svår ekvation att få ihop. Inom en inte
alltför avlägsen framtid ser Percy att han har lämnat
över den administrativa rollen till någon annan och
istället inriktat sig på att lära upp och coacha nästa
generation inom logistik och shipping, de som en dag
ska ta över verksamheten. En framgångsrik arbetsverksam karriär har dessutom haft sitt pris och det är
barn och familj som fått stå för kostnaden, tiden har
helt enkelt inte räckt till.
–Min förhoppning är att förändra mina arbetsuppgifter radikalt den närmaste tiden och att arbeta i en
friare roll än i dagens läge. De senaste åren har jag
haft ambitionen att disponera min tid på ett smartare
sätt än vad jag gjort tidigare, jag försöker jobba ett
mindre antal av dygnets timmar och satsar mer på
kvalitet än kvantitet. 2

Vinjett
Prylar4you:
Senaste tekniken
GRYNINGSLANDET Glenn Granqvist
teknikredaktör:

h å l l k o l l p å d i t t h j ä rta .

Taiwane-

siska teknikföretaget har lanserat en ny
trådlös mus. Vito W1 som den kallas,
är en lasermus med 5 knappar, har en
räckvidd på 10 meter och den håller
även koll på ditt hjärta. Tack vare inbyggda sensorer kan musen känna av
användarens puls och visar informationen i ett medföljande program.
Tyvärr ingen information om Sverigelansering. 2

instruktionsslips
u lt i m at e

Mega Remote Brittiska in-

ternetbutiken boysstuff.co.uk har en
fjärrkontroll som passar perfekt för
den med lite dålig syn. Den klarar att
kontrollera din TV, DVD, Video och satellitmottagare och ska vara enkel att
programmera.
Förutom att ha knappar som syns från
månen är den även så gott som oförstörbar. Priset är 19,95 pund. 2

För grabbar som vill bli män. – Och bära slips.

Smidig
sLIPS!
har du problem

Vakna med
raketfart

med att komma ihåg hur

w w w . l at e s t b u y . c o m . a u

säljer en

slipsknuten ska se ut? worldwidefred.com

något annorlunda väckarklocka. Du

har i sådana fall den perfekta slipsen för

ställer in tiden som vanligt på Rocket

dig. Slipsen är designad av Dima Komis-

Alarm Clock men den är antagligen

sarov och har instruktioner för hur den ska

en aning effektivare när morgonen

knytas som dekoration. Slipsen kallas för

kommer.

How Tie. 2

Den börjar räkna ner från 10, du har
tiden tills den når 0 på dig att stänga
av. Om du inte hinner skjuts raketen
iväg och enda sättet att få stopp på
alarmet är att hämta raketen. Priset
är ungefär 180 kr. 2

videokamera

med

b l u - r ay

Hita-

chi har släppt en ny videokamera som
spelar in i HD. Kameran kan antingen
lagra filmen på blu-ray eller SDHC-minneskort. Den har även funktioner för att
redigera video på minneskortet och sedan bränna det till blu-ray.
Den har en 7 megapixels sensor och
har funktioner som ansiktsigenkänning
och bildstabilation. Modellnamnet är
DZ-BD10HA, när den finns tillgänglig

zombie
tomtar
när

t r å d g å r d s t o m ta r

inte räcker till.

På www.designtoscano.com kan du köpa
den perfekta trädgårdsutsmyckningen. För
89,95 dollar får du en trädgårdszombie
i verklig storlek. Zombien är designad av
konstnären Alan Dickinson och ser mycket
verklighetstrogen ut. 2

mobilt
batteri
På laddis.se kan du nu

son, Samsung, Nokia och Motorola.

köpa ett reservbatteri till din mobiltele-

Från ett AA-batteri får du 50 minuter

fon. Produkten har ett aluminiumhölje

taltid eller 3 timmar passningstid.

som du stoppar in ett vanligt AA-bat-

Den går att köpa i rött, svart eller blått

teri i och sedan ansluter till din mobil-

och priset är 70 kr. 2

strömlöst?

telefon. Den fungerar med Sony Erics-

i Sverige och vad den kommer kosta är
inte känt än. 2
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Vinjett
GRYNINGSLANDET

fjärr för den miljövänlige

Är du

trött på att byta batterier i fjärrkontrollen eller vill du bara vara lite extra miljö
vänlig? På gizoo.co.uk kan du köpa en
fjärrkontroll som har ett hjul som du
snurrar på för att få ström till fjärrkontrollen. 30 varv på hjulet ger full laddning vilket räcker ungefär en vecka.
Den kan kontrollera 6 olika apparater

Många nyheter
för Xbox 360
m i c r o s o f t p r e s e n t e r a d e under spelmäss

dem i vissa spel. Microsoft berättade även

mikrofon-tillbehör. Spelare kommer kunna

an E3 en hel del nyheter för sin spelkonsol

att man kommer kunna installera spelen på

sjunga med i köpta låtar men även koppla

Xbox 360. Det mest uppmärksammade är

sin hårddisk för att snabba upp laddtider

in sin mp3-spelare. Som vanligt var upp-

uppdateringen av Dashboard, Xboxens

och minska slitage på skivor och dvd-enhe-

följare populärt och Microsoft visade klipp

menysystem. Med ett nytt utseende och nya

ter. När spelet är installerat går det starta

från mycket efterlängtade titlarna Fable 2

funktioner hoppas Microsoft locka fler spe-

direkt från Dashboard men skivan måste

och Gears of War 2. Man avslöjade även

lare. Bland de funktioner som presenterades

ändå sitta i för att verifiera att spelaren har

att nästa Final Fantasy-spel kommer till

finns Avatarer, ett svar på Nintendos Miis.

ett exemplar av spelet.

Xbox.2

Avatererna är små figurer där du kan välja

De presenterade även en hel del nya spel,

precis hur dom ska se ut och sen spela med

bland annat karaoke-spelet Lips och ett

från de vanligaste tillverkarna och kostar 19.95 pund. 2

roligt usb-minne

Annorlunda USB-

minnen börjar det bli gott om men detta
från planktOn är lite extra roligt.
När det sitter i datorn ser det ut som
någon tappat humöret och slagit en
spik i datorn. Finns att köpa på www.
planktonstation.nl och kostar 30 euro
för 2GB. 2

ÖPPETTIDER:
Vardagar 10.00–19.00
Lördagar 10.00–17.00
Söndagar 12.00–16.00
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Resmål: Östergötlands slott
text resenären foto mats turesson

Lövstad slott

Där tiden stannade 1926.

Slottsrunda – en hel dag
med massor av historia
och vackra miljöer
I vårt närområde ligger
många slott och gårdar väl
värda att bekanta sig närmare
med. Löfstad är troligen det
slott som är mest känt för dem
som har gått i skolan i Norrköping.
Få har nog missat ett heldagsbesök på Löfstad med
skolklassen. Löfstad, som är det största och kanske
pampigaste slottet i Norrköpingsområdet, har varit ett
besöksmål sedan 1920-talet. Grevinnan Emelie Piper
var den siste i raden av privatpersoner som härskade på
slottet. Sedan 1400-talet har Löfstad varit ett adelshem för släkterna Lillie, De La Gardie, von Fersen
och slutligen släkten Piper som ägde Löfstad från
1700-talet till den siste arvtagarens död 1926.
Slottet med alla inventarier testamenterade Emelie
Piper till Riddarhuset och Östergötlands länsmuseum.
Villkoren för gåvan var bland annat att ingenting fick
föras bort från Löfstad och inget fick ställas dit. Så

står slottet än idag, som ett högst levande fotografi
över en svunnen tid.

sig därifrån med flyg kan efter bara en kort promenad
gå direkt ombord på planet.

u t ö v e r L ö f s ta d f i n n s slotten Stegeborg, Lönö,
Mauritzberg och Ållonö på lagom avstånd för en
dagstur från Norrköping. I Östergötland ligger även
Bjärka Säby, Ekenäs, Charlottenborg, Ljung, Vadstena,
Linköpings och Finspångs slott.
Stegeborgs slott
och dess slottsruin
ligger i Söderköpings
kommun. Slottet är
privatägt och stängt
för allmänheten, men
att betrakta det på
avstånd möter inga hinder. Inom Stegeborgs egendom finns en hel del annat att besöka, mest känd är
slottsruinen som stoltserar med sitt höga torn vid Slätbakens mynning. I anslutning till slottsruinen ligger
Stegeborgs hamnkrog och en småbåtshamn. Närmare
slottet ligger Trädgårdshotellet, ett mysigt hotell i
slottsmiljö. Nära hotellet finns även en flygraka för
sportflygplan, vilket gör att hotellbesökare som skall ta

p å v ä g e n f r å n Söderköping mot Stegeborg passerar man avtagsvägen till Husby säteri. Även här finns
en ruin efter ett torn som inte är helt olik tornet vid
slottsruinen i Stegeborg. Husby har satsat mer på bo-

”Så står slottet än idag,
som ett högst levande fotografi över en svunnen tid”
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kade konferenser medan Stegeborg har ett naturligare
utbud för den spontana besökaren.
Från Stegeborg går färden på färja över Slätbaken,
vidare över Vikbolandet till Mauritzberg, ett av slotten
längs Bråvikens södra strand. Mauritzberg är idag
en turistanläggning med hotell, restaurang, kapell,
rekreation och vacker natur. Vid Mauritzberg pågår
även stora byggprojekt för golfbana, bostäder, marina,

husby säteri

stegeborgs slott

Anor från 1700-talet.

Ej öppet för besökare, en titt från håll är dock tillåtet.

hovstallet på lövstad

mauritzbergs slott

En pärla vid Bråvikens strand.

ny badplats med mera. Bråvikens vattenspegel betraktad från slottets sjösida
är magnifik och en kväll med stiltje är
den närmast magisk. Bråvikens vat-

Låset vid Slätbaken. Men idag sargat och
utan kanoner skulle det nog inte stoppa en fientlig armada.
stegeborgs slottsruin

landsbygden. Vill man se mer av varje
slott och kanske lära sig lite om dess
historia kanske bäst att bara ta ett slott
om dagen. 2

”Bråvikens vattenspegel
betraktad från slottets
sjösida är magnifik”
tenspegel betraktad från slottets sjösida
är magnifik.
Ållonö och Lönö är i likhet med Stegeborgs slott i privat ägo och fungerar
som privatbostäder. Men det går att
betrakta byggnaderna med dess vackra
omgivningar på avstånd.
En rundtur till slotten kring Norrköping är en trevlig resa, särskilt för den
som gillar att åka bil på den östgötska

Är kanske hästarna i sommarhagen?

Mer information
Lövstads slott:

www.lofstad.nu
Mauritzbergs slott:

www.mauritzberg.se
Husby säteri:

www.husbysateri.com
stegeborgs slott:

www.stegeborg.se
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Öppettider
Vardagar
Lördag
Söndag

10–19
10–17
12–16

Spännande resmål: Spanien
text Markus Qvist foto Camilla Sörqvist, Daniel Heiniemi

N e rja,

Costa del Sols
undangömda
pärla

p l aya l a c a l a h o n d a

Ett stenkast från centrum med sina shoppingstråk och mysiga resturanger. Bergskedjan Sierra de Almijara i fjärran.

Upp i arla morgonstund, semestern väntar. Tre veckor i
Nerja, i spanska Andalusien,
stundar - tre veckor rondellrally, traktorstränder och en ivrig
jakt på den perfekta paellan.
att hyra en litet hus i El Capistrano Village i staden Nerja – Costa del Sols bäst
bevarade hemlighet, beläget vid foten av den vackra
bergskedjan Sierra de Almijara. Nerja och Andalusien
möter upp med ett strålande leende, trettiogradig
värme och gassande sol flödar rakt in i resesällskapets själar. Med beständiga leenden på läpparna gör
vi ett försök att nå stadens kärna via en promenad.
Tanken är även att finna en restaurang för en middag. Detta blir vårt första möte med siestan som
vi har fått nöjet

innebär igenbommade affärer och tomma gator. För
att få respit under dygnets värsta soltimmar har de
flesta butiksägare stängt mellan klockan ett och fem
på eftermiddagen. Därefter är grindarna öppna till
tiotiden på kvällen. Även restaurangerna har stängt,
så det är bara att vända om. Siktet ställs istället in på
SuperSol – räddaren i nöden – en stormarknad utan
siestafasoner, stationerat inte långt ifrån vårt hus. Det
spanska köket får vänta, vi inhandlar varsin fryst pizza
att värma upp.
Första morgonen ackompanjeras frukosten av
lovord över vistelsen, utsikten och klimatet. Första
äventyret för dagen blir en tur till El Capistranos
gemensamma pool. Efter en blygsam entré erövrar
snart solen estraden och poolbesöket förvandlas till
en excess i superlativ. Bakom poolområdet finner vi en
hållplats för den lokala stadsbussen varpå det blir en
tripp in till centrum efter lunch.
Kombinerad shoppingrunda/restaurangjakt tar sin
början – och tar sin tid. Vi passerar Balcon de Europa,
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en palmkantad allé som slutar i en platå byggd upp
på en klippa utskjuten i havet. Utsikten, dels längs
stränderna La Caletilla och La Colahonda åt andra
hållet, dels uppåt bergen är slående vacker. Färden går
vidare in på smågatorna fyllda av souvenirshoppar,
restauranger och allehanda kuriosabutiker. En cirkel
kring Nerjas innerstad sluts innan vi äntligen lyckas
slå oss ner på restaurang Bamboos uteservering med
utsikt över havet. Ingen paella finns på menyn men väl
nota bene, en utsökt biff med pepparsås och klyftpotatis. Ölen rinner illa kvickt ner i törstande strupe och
påföljande Mojito är läskande sval. Aftonen avslutas
därefter på engelsk pub med San Miguel-inspirerat
tema.
vaknat till liv morgonen
därpå packas det för bilfärd ut mot Playa El Playazzo.
Vi har fått tips om stranden av ett svenskt par (sådana
finns det gott om; svenska, tyska och engelska omkringstrosande par). De hävdar med bestämdhet att
när samtliga resenärer

ret är strålande med gassande het sol och stranden
ser ut som vilken strand som helst. De har t.o.m.
varit vänliga nog att jämna ut sanden med traktorer, antagligen för att få sandkullarna att se mer
enhetliga ut. Allting ska ju likriktas i dagens läge,
även Costa del Sols stränder.
f ö r s ta d o p p e t i m e d e l h av e t är en välkommet
svalt. Den spanska bilfärden rinner av mig och ut
i havet, bort mot Marocko. Där kan den stanna.
Efter en stunds begrundande i plurret lägger jag
märke till att ett par motorbåtar närmar sig stranden. De börjar hojta och tuta i riktning mot oss,
som om vill de förmedla något.
Ögonblicket senare går ridån ner. Den öde
stranden och de skönmålande däckavtrycken får
sin förklaring i ett svep. En traktor med båtsläp
uppenbarar sig bakom oss och dundrar förbi, ner
mot vattnet. Strax därefter dyker en andra traktor
upp på andra sidan om oss. De båda kör ner sina
släp i vattnet varpå båtarna dockar.
Vi har placerat oss nedanför Nerjas enda båtparkering, mittemellan de båda traktorlederna mellan
parkering och hav. Varenda båtägare i Nerja får
traktorskjuts upp på land efter en tur till sjöss,
just inom den tiometers strandradie som vi valt
att doppa fossingarna vid. Det verkliga Playa El
Playazzo ligger ett par hundra meter bort. Vi kom
nära, men inte nära nog.

Fakta Spanien:
Spanien på spanska:
Huvudstad:

Madrid

Antal invånare:
Religion:

Reino de España

41 miljoner

90% katoliker

Tidsskillnad:

Samma tid som i Sverige

Spanska, katalanska

Språk:

Valuta:

Euro

Ligger lite under Sverige på det mesta, men

Priser:

det är inget lågprisland.
Inte för EU-medborgare.

Visum:
Klimat:

Varmt och soligt (juli och augusti, mycket

varmt och torrt)
mobil:

Funkar bra

”ett av de vackraste grott
komplexen i Europa”
Vi packar ihop våra väskor och tar istället plats
på restaurang Mauri’s, beläget vid det verkliga El
Playazzo. Paella finns visserligen på menyn, men
med dess tillagningstid på 45 minuter ställd i
paritet till vår hunger beställer samtliga in varsin
pollo. In kommer sedermera en vändstekt stackars
skrämd kycklingfilé, serverad med ett par utarmade pommes frites som tappert sällskap. Den
kulinariska totalupplevelsen uteblir.
detta är den bästa stranden i Nerja. Eftersom våra
välgörare varit vänliga nog att låna oss en bil under
vår vistelse, och eftersom Playa El Playazzo ligger
i utkanten av staden, slår vi två spanska flugor i en
smäll.
Det blir en svettig bilfärd genom Nerjas gator
och rondeller. Dels har den lilla gröna Renault
Clio vi fått äran att ratta sett sina bättre dagar, dels
tycks spanska bilister likställa en bilfärd med en
rallyetapp (reglerna är enkla – den som är först in
i en rondell vinner). För att över huvud taget ta
sig framåt med det lilla franska vidundret är det
full gas allena som gäller, höga varv på låg växel är
en förutsättning för att hålla vraket vid liv. Detta i
kombination med att försöka förutse spanjorernas
kommande moment i trafiken gör resan till en
minnesvärd överlevnadsexpedition.
Med bilen väl parkerad har vi lyckats nå Playa
El Playazzo med livet i behåll. Vi är dock misstänkt ensamma om att besöka denna strand. Väd-

d i r e k t e f t e r f r u k o s t påföljande dag bär det
av på promenad mot Cueva de Nerja. Vi lämnar
glatt bilen hemma och betar istället av den fyra
kilometer långa sträckan till fots. Målet är Nerjas
berömda grottor som upptäcktes av en slump 1959
av fem unga pojkar ute på fladdermusjakt. Grottsystemet är ett av Spaniens största turistmål som
drar hundratusentals besökare varje år. Det är känt
som ett av de vackraste grottkomplexen i Europa,
och det är mycket riktigt en imponerande syn som
möter oss efter en prövande vandring utmed den
spanska landsbygden. Vi stiger ner i gigantiska
hålrum rakt ner berget, hålrum som skapats av ett
otal antal vattendroppar under miljontals år. Som
högst från tak till golv mäter grottorna 32 meter,
i det magistrala Sala de Cataclismo. Rundturen
nere i berget tar 45 minuter, och då är endast en
tredjedel av det totala grottsystemet öppet för allmänheten. Grottorna var tillflyktsort för cromagnonmänniskor och grottmålningar, kvarlevor och
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Båtupptagning pågår. Vi borde
kanske valt en annan solplats på den kilometerlånga stranden...
traktorstranden

anses vara ett av de vackraste
grottkomplexen i Europa.
cueva de nerja

.

Spännande resmål: Spanien

hemma

livligt hav

Gul flagg gör badandet lite mer dramatiskt.

forna verktyg vittnar om livet i en helt annan tid. Det
är en upplevelse att skåda bergets storvulna håligheter
och grottorna är väl värt ett besök.
Promenaden till Cueva de Nerja var ett uppfriskande bestyr, men att även vandra hela vägen tillbaka
vore att utmana ödet. Vi hoppar istället på en buss, och
via SuperSol samt lunch hemmavid vandrar vi ner till
Playa Burriana. Stranden är den mest kända i staden,
tillika den största och har till råga på allt ett eget shoppingstråk.
Väl framme väntar oss gul flagg. Vinden har tilltagit
och vågorna är uppemot två meter höga. Playa Burriana visar förvisso upp sig från sin hetsigare sida, men
jämfört med Playa El Tractor är det här rena drömmen.
i böljan väntar äntligen
den första omgången paella på restaurang Moreno,
beläget alldeles i anslutning till stranden. Och paellan
låter väl vänta på sig, dryga timmen efter beställning
anländer den efterlängtade spanska specialiteten.
Saffransriset är å ena sidan av gudomlig härkomst, å
andra sidan är det inte så mycket mer ingredienser att
tala om. Ett par överkokta kräftor och ett ostron per
man att garnera upplevelsen med, är allt som bjuds
i övrigt. Dessutom serveras en paellapanna för två,
inte tre som beställt. I kombination med dryck som
e f t e r av s l u tat v å g s p e l

Tillhåll under semesterresan.

akvedukter

En kvarleva från romartiden?

beställs och debiteras men som aldrig levereras närmar
det sig läge att hota med Libro de reclamaciones, den
officiella klagomålsbok som du har rätt att be om på
varje spansk restaurang. Boken inspekteras med jämna
mellanrum av de lokala myndigheterna, så det ligger
i personalens intresse att kunderna är nöjda med mat
och service. Man ska dock enbart be om boken vid
extremt missnöje eller om man misstänker att man
blir lurad. Så illa är dock inte fallet. Riset är gott, och

resans mest delikata paella serveras. Här får riset
knappt rum på tallriken bland alla havets läckerheter.
Restaurang La Parra är ett familjeföretag där modern
är chefskock, fadern tar emot gästerna och sonen samt
en anställd serverar. Far och son sprider gemyt ute
bland gästerna och bidrar tillsammans med moderns
gastronomiska matkreationer till resans mest kompletta restaurangupplevelse.

”Far och son sprider gemyt ute bland gästerna och bidrar tillsammans med moderns
gastronomiska matkreationer till resans
mest kompletta restaurangupplevelse.”
dessutom mättande.
Nöjda, och i ärlighetens namn ganska möra efter
de inledande dagarnas utsvävningar, låter vi helgen
passera i ett lugnare tempo. Lördagen går i den heliga
poolens tecken och avslutas med grillning hemma på
nedre terrass. Söndagen minner mycket om dagen
innan sånär som på avslutande restaurangbesök då
n or r kop i ng4you • sid 1 0

n ä s t f ö l j a n d e d a g s p e n d e r a s uteslutande på
Playa Burriana, och nu visar sig stranden från sin
bästa sida. Så här ska en dag vid Medelhavets bryn te
sig. Luften är het men uthärdlig och vattnet serafiskt
svalkande. Dopp och stekning varvas om vartannat.
Fram emot kvällning packar vi ihop oss och släntrar
en halv backe upp till restaurang La Parra de Burriana,

shoppinggata

Europamästarna beblandas.

centrum

Byggnad utefter Balcon de Europas allé i centrum

Södra Kroatien, Brela

Gemensam pool för boende i
El Capistrano Village.
poolen

paella

Delikat paella ser veras.

frigliana

bergsby.

Morisk arkitektur i mysig

nattshopping

en sylta vi fått nys om på nätet. Här har ingen mindre
än Gordon Ramsay – stjärnkocken från helvetet – satt
sitt avtryck. Det var dock över tre år sedan TV-kocken
kölhalade personalen och det enda som de facto minner om hans besök är alla de fotografier med leende
ägare och en uttråkad Ramsay som pryder entrén.
Desserten låter sig väl smakas nere på Playa Burrianas restaurangstråk. Med varsin dubblerad kulglass
flanerar vi längs stranden i solens efterdyningar. Vi
går förbi Ayo – paellamannen – som till åskådarnas
förtjusning tillagar sin paella utomhus över öppen eld
i en gigantisk panna. Ayo var en av de fem unga pojkar
som 1959 upptäckte Nerjagrottorna. Idag är han en av
Nerjas mest berömda paellakockar, benskyddsutrustad
och hästsvansprydd svingar han räkor och ostron ner
i den puttrande grytan som vore det en konst att veva
ihop en paella. Vilket det ju givetvis är. Viskningar om
att Ayo nyttjar gurkmeja som substitut för betydligt
dyrare saffran, och att det mest handlar om gult ris
och show än om smak och innehåll gjorde att vi valde
bort paellamannen.
bevittnar vi det avslutande fyrverkeriet för Fiesta de la Virgin del Carmen, en
festival där jungfrun Carmen firas. Efter processioner
på stranden bärs jungfruns avbild ombord på en fiskebåt som skjuts ut i havet ackompanjerat av fyrverkerier.
efter mörkrets inbrott

Siestans fördel.

alhambra

Enastående arkitektur från tidig medeltid.

Närmast på schemat står är en guidad busstur till
Granada och det världsberömda Alhambra, ett imponerande komplex av befästningar, palats och vackra
trädgårdar från 1200- och 1300-talen. Alhambra
vittnar om prakten i de gamla morernas kungadöme.
Staden Granada var morernas sista utpost i Andalusien och när den 1492 föll i de katolska monarkernas
händer drog den kristna världen i lättnadens suck.
Alhambra lämnades dock kvar till eftervärlden att
beskåda tack vare sin mångfald i skönhet. De kristna
ansåg det helt sonika vara för vackert för att förstöras.
Med Alhambra försökte morerna förverkliga sina
idéer om paradiset på jorden och man använde enkla
material som kakel, gips och trä, men på ett genialt
sätt. Komplexet har förfallit genom åren och den gode
Napoleon försökte till och med spränga sönder det,
men Alhambra har på senare tid restaurerats och utgör
en häpnadsväckande syn för besökare att skåda. Under
en två och en halv timmars rundtur får vi ta del av Alhambras innandöme, skönhet och historia. Tiden går
snabbt, trots fullt med besökare och tryckande sol. Det
är en upplevelse man bör ta del av om man besöker
södra Spanien.
bergsbyn Frigiliana,
en av Granadas 22 så kallade blomstrande byar under
morernas tid. Byn ligger utspridd bland Sierra de
så en tripp till den lilla
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Almijaras veckade kullar, tio minuters bussresa utanför
Nerja. Byns historiska kärna räknas som ett av de mest
enastående exemplen på morisk byarkitektur längs
Costa del Sol. Det är en vacker by med små slingrande

”paradiset på jorden”
stigvägar, och vi kämpar oss upp till utsiktsplatsen
på toppen i trettiosjugradig värme för att knäppa lite
bilder med kameran. Dagen till ära är det dessutom
marknad i byn.
med en rejäl omgång
Flamenco. Hotel Nerja Club bjuder upp till dans och
vi slår oss ner för att insupa denna traditionsbundna
företeelse. Tre dansöser och en äldre herre bjuder oss
på en trevlig föreställning med något sorts rekord i
garderobsbyten. Det blir en trevlig avslutning på en
härlig och minnesvärd semsestervistelse i Nerja, Costa
del Sols bortglömda lilla pärla. Tre veckor pool, sol,
playa och paella är till ända. 2
innan hemfärd hinner

Leva4you
text redaktionen foto Mats turesson

Livet runt 40

- ålderskris eller inte
För dem som själv befinner sig mitt i livet är huvuddelen av deras föräldrar i dess slut.
Att mista sina föräldrar kan vara mycket traumatiskt,
inte bara för själva sorgen och saknaden, utan även för
att man plötsligt inser att man själv verkligen är dödlig.
Man är helt plötsligt äldst och den som närmast ska
dö. Visst kan man tycka att det är hårda ord, men samtidigt är det naturens gång och något som vi alla måste
förhålla oss till.

bara är en personlig reflektion utifrån de människor
han möter.
s v e r k e r wa d s t e i n m e n a r att vårt samhälle har
blivit så individualiserat och prestationsorienterat.
Man är sig själv närmast och man är ensam ansvarig
för sin egen person. För att kompensera den upplevda
otillräckligheten vill man prestera mera. Snart hamnar
man i ett ekorrhjul som är svårt att ta sig ur utan hjälp.

”... man plötsligt inser att man
själv verkligen är dödlig.”
– De flesta människor klarar sig alldeles utmärkt
genom detta skede i livet, säger Sverker.
perioden sker samtidigt många
andra saker i livet. Många har små barn som kräver
stort engagemang och hus med trädgård som skapar
sysselsättning på ledig tid, samtidigt som man kan
ha kommit en bit på vägen, både i sin relation till sin
partner och i sin yrkeskarriär. Man har helt enkelt
väldigt mycket omkring sig av vardagen.
Det är inte konstigt att man kan hamna lite under
vattenytan just i det skedet av livet. Man börjar reflektera; är det så här jag ska leva mitt liv? Var det så här
jag ville ha det? Svaret är nog ja hos de flesta. Men det
finns de som hamnar alldeles för långt under vattenytan, de som får en livskris. Enligt Sverker Wadstein
är orsakerna till det och effekterna av det mycket
individuella. Med största sannolikhet behöver man
då få hjälp för att ta sig ur och gå vidare. Det är dessa
människor som Sverker träffar i sitt arbete, människor
som söker hjälp för att ta sig upp till ytan igen och
komma framåt.
under den här

sverker wadstein

Coach och egenföretagare.

Av alla ålderskriser som sägs
upplevas, är kanske fyrtioårskrisen den mest förekommande. Varför är 40 en sådan
brytpunkt som då får oss att
säga att åldern inte har någon
betydelse, samtidigt som hjärnan upptas av tankar om just
ålder och åldrande?
s k e d e t i l i v e t då man är runt fyrtio är speciellt,
berättar Sverker Wadstein, professionell coach och
rådgivare när det gäller att leva i relationer med
andra människor.
– Fram till den tid då man fyller trettiofem så
finns det i de flestas medvetenhet bara en framtid,
man tittar inte bakåt och nästan allt är möjligt, säger
Sverker Wadstein. I fyrtioårsåldern börjar vi blicka
bakåt i tiden. Man börjar prata om saker som hände
för tio till tjugo år sedan, och för tjugo år sedan var
man redan vuxen. Dagens 40-åringar var faktiskt
vuxna innan persondatorn eller mobiltelefonen ens
existerade.

–

”...känner sig
ensam och otillräcklig som man
börjar må dåligt”
– Det är viktigt att lära människor att känna efter
i tid, att vara öppna mot sin omgivning, att inte sopa
problemen under mattan. Det är när man känner
sig ensam och otillräcklig som man börjar må dåligt,
ofta en otillräcklighet som omgivningen inte uppfattar. Man ställer helt enkelt för höga krav på sig själv.
Sverker Wadstein upplever att fler kvinnor än män får
dessa problem, men han understryker samtidigt att det
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– Att få människor att bromsa upp, att börja reflektera, att få dem att ändra negativa mönster och framför
allt att få människor att känna sig nöjda är utmaningen
i coacharbetet, säger han. 2

Sverker Wadstein
ålder:
yrke:

43 år

Egenföretagare och coach som tidigare

har varit både präst och fordonsreparatör.
fa m i l j :
bor:

Hustru och tre barn

i Kimstad

övrigt:

Har medverkat som relationsexpert i

bland annat Sveriges Radio Östergötland, Aftonbladet och Expressen.

När dagens människor
runt 40 var unga vuxna,
minns man att:
• det var köande vid en telefonautomat varje gång
man ville ringa hem
• seglarskon betraktades som ”klassisk” och ”tidlös”.
• en krusig permanent ansågs vara en trendig frisyr
- både på tjejer och på killar.
• kvinnorna betraktade Dirty Dancing-stjärnan Patrick Swayze som sexig
• en familjs status mättes i antalet hushållsapparater
- Soda Stream, glassmaskin, bakmaskin och fonduegryta.
• vi fick inte hoppa i golvet när vi lyssnade på musik
- då blev det hack i skivan.
• det vita mirakelmedlet Tippex som var det enda
sättet att åtgärda stavfel.
• alla viktiga papper i skolan kallades stenciler och
var tryckta med blått bläck som luktade illa
• räkcocktail var en lyxig förrätt
• Jackie Collins böcker var riktigt heta
• vi tittade på ”Miami vice” och ”Varuhuset” på TV

Samhällskrönika
text Mathias Sundin ILLUSTRATION EMMA SKOGLUND

Våga vara
moralpredikant

M

oral är ett ämne som sällan diskuteras
i den svenska samhällsdebatten. Inte
sällan får de som vill prata om moral
höra att de är moralpredikanter. Politiker som pratar om moral får ofta frågan om de vill
tvinga människor att göra på det sätt de förespråkar.
Om en politiker säger att föräldrarna borde se till att
deras barn inte är ute och ränner på nätterna, kan en
journalist undra om politikern vill införa en lag mot
att barn är ute på stan. Det visar rätt tydligt hur ovana
vi är vid en moraldebatt. Moralen är grunden för våra

gott om föräldrar som gör ett utmärkt jobb. Om vi
har en levande diskussion om vad som är rätt och fel,
vad som är acceptabelt och inte, så kan det hjälpa de
föräldrar som har svårt att uppfostra sina barn. Om
det i samhällsdebatten och i vardagssamtalen pratas
mycket om hur länge det är lämpligt att tonåringar
är ute på stan en fredagkväll då kan det hjälpa en förälder att ta den diskussion med sin egen tonårsdotter.
jag att det finns en
mycket livaktig diskussion om moral hos svenskarna,

antal knivhugg högg ihjäl hans sovande sambo. Han
dömdes till tio års fängelse vilket innebär att han är
ute efter knappt sju år.
v i b e h ö v e r e n m y c k e t bättre moraldiskussion
i det här landet. Både mellan människor och i den
offentliga debatten. Det kommer att göra våra lagar
bättre och en del lagar onödiga. Så säg vad du tycker
är rätt och fel. 2

på ett område upplever

”så kan det hjälpa de föräldrar som
har svårt att uppfostra sina barn.”
lagar, men utan en moral hos människorna som är
bättre än lagarna så skulle inte ett samhälle fungera.
Och alla moraliska regler och överenskommelser mellan människor i ett samhälle kan och ska inte regleras
i lagar.
nyhet att en del föräldrar inte är så
bra på att uppfostra sina barn. Precis som det finns
det är ingen

men som mycket sparsamt förs inom etablissemanget.
Det gäller brott och straff. Det är många som ofta
reagerar över i deras tycke alldeles för milda straff
för grova våldsbrott. Inte minst upprör ofta straffen
för mord. Efter en ny dom i Högsta domstolen förra
året är det numera väldigt svårt att få livstids fängelse
för mord. Domen som ledde till denna nya praxis
innehöll ett brutalt mord där en man med ett stort

Kom till oss!
Vi är en professionell studio som fotograferar:

Glädjens bilder
Bröllop – en höjdpunkt i livet
Företag
Student
TM

www.fotofabriken.se
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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Paralympics4you
Text & foto joakim härdner

Paralympics 2008,
– nästa medalj?
I EM förra året vann han guld, i
SM i år vann han guld och förra
året tilldelades han NT-guldet,
Norrköpings tidningars pris för
årets idrottsprestation och i september är Thomas Åkerberg,
40, en viktig spelare i svenska
rullstolsbasketlandslaget som
jagar medaljer i Paralympics.
Thomas gör då sitt fjärde Paralympics sedan debuten i
Barcelona 1992 och han berättar om skillnaderna mellan
då och nu.
- Det är större nu, framförallt det mediala intresset som
är större nu, berättar han.
1992 var intresset från media inte så stort, medan SVT
i år för första gången kommer att direktsända bland annat
basket.
- Det blir riktigt roligt, det var ju inte något man trodde

1992 även om det var stort då med, vi spelade till exempel
redan då inför cirka 17000 åskådare, minns Åkerberg.
Han spekulerar kring Sveriges chanser i gruppen bestående av Japan, Iran, Tyskland, Sydafrika och Kanada, där
de fyra främsta går till kvartsfinal.
- Vi siktar på att minst komma tvåa i alla fall, säger han
och menar att första matchen mot Japan blir en nyckelmatch.
- Vi förlorade mot dem tidigare i år men vi bör slå dem,
säger han vidare.
Den svåraste nöten att knäcka blir Kanada som tillsammans med USA och Australien är världsledande i
rullstolsbasket. Därför är det extra viktigt att man slår
Japan och blir tvåa så man slipper möta någon av de två
sistnämnda i kvartsfinalen.
- Visst de är dominanta men om vi har en bra dag och
de har en lite sämre kan vi slå någon av dem och gör vi det
i rätt läge kan det bli medalj, resonerar han om turneringen som blir hans sista.
- Ja, nu har jag sagt att jag lägger av i landslaget efter
Paralympics, men jag vill fortsätta i klubblaget länge eftersom jag tycker det är så roligt fortfarande, avslutar han. 2
thomas åkerberg

Backspegeln4you
Så minns vi sommaren i bilder
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Ett av Norrköpings OS-hopp.

Yrke: Polis, hundförare & polishund
text & FOto Mats turesson

Mimmi & Humlan,
poliser till yrket
Klockan är 06.07 torsdag morgon och jag
ligger platt på gräset i Folkparken en meter
från polishunden Humlan som har mig under
fullständig kontroll. Vid minsta rörelse ger hon
ifrån sig ett skall och hennes bestämdhet får
mig att ligga helt stilla.
en del av en stackars brottslings verklighet, men nu handlar det bara om en
fotografering.
Det är cirka en timme kvar på nattpasset för polisen
och hundföraren Mimmi Janssons natt. I hennes ögon
kan man skönja en viss trötthet, men Humlan far runt
som ett yrväder så fort hon får möjlighet. Hon kanske
har passat på att ta en tupplur under natten.
Sedan två och ett halvt år tillbaka är Mimmi Jansson hundförare vid Polismyndigheten i Östergötland,
med hemmastation i Norrköping. Hon har varit polis
sedan 2002, men det var hennes drömyrke långt innan
dess. Mimmi var den första kvinnan som blev hundförare i Östergötland, idag är de två tjejer i hundenheten
som består av ett 20-tal hundförare. I grunden är
Mimmi utbildad till biomedicinsk analytiker och har
arbetat på Statens kriminaltekniska Laboratorium,
SKL, i Linköping innan hon bestämde sig för att söka
till polisutbildningen.
d e t ta k u n d e h a va r i t

väldigt varierat, spännande och
ansvarsfullt jobb. När vi inte är insatta i uppdrag beslutar vi oftast själva vad vi ska göra och var vi ska patrullera, berättar Mimmi Jansson. Arbetsfältet sträcker
sig över hela länet. Som hundförare jobbar man ofta
ensam utan någon annan kollega än hunden.
En hund och dess förare kan få många olika uppdrag.
– Vi är som vanliga ordningspoliser, men vi sätts
–

polisyrket är ett

in när det behövs ”hundjobb”, säger
Mimmi Jansson. Det kan då vara
spårning där man jagar en misstänkt
brottsling, personsök där man letar
efter personer som kan vara kvar inne
på brottsplatsen, räddningssök där
man letar efter t ex personer som har
gått vilse, skyddsarbete som består i att
bevaka en gripen eller att ta fatt någon
som flyr samt saksök som innebär att
hunden söker efter en sak som doftar
människa, t ex ett klädesplagg som
någon slängt av sig.
När hunden ska ta någon som flyr,
springer den ifatt personen ifråga och
biter tag där den kommer åt. Oftast
blir det i armen, benen eller baken.

hundförare

rasen malinois, hon kan
liknas vid en lite mindre schäfer.
– Det har blivit svårt att få tag i bra schäfrar på
grund av för mycket sönderavling, så flera andra raser
börjar bli allt vanligare, berättar Mimmi Jansson. Hon
ser ändå stora fördelar med malinois; de är smidiga,
snabba och de håller bättre. En lämplighetsbedömning
kan göras från det att hunden är 18 månader gammal
och en polishund är sedan normalt i tjänst till cirka tio
års ålder.
Arbetet som hundförare innebär att jobbet till del
h u m l a n ä r av

NU ÄNTLIGEN!

Mimmi Jansson med hunden Humlan.

följer med hem efter tjänstens slut, man lever med sin
”kollega” 24 timmar om dygnet. Ett riktigt hundintresse är alltså en förutsättning för hundföraryrket.
Inte nog med att man ska jobba med sin egen hund,
alla hundförare håller även utkik efter nya lämpliga
hundar. Hundenheterna runt om i landet letar själva
fram lämpliga polishundar. Övergripande ansvar
för hundförarutbildningen och hundförartjänstens
utveckling är Polishundtjänsten som ligger i Karlsborg
i Västergötland. 2

Mimmi Jansson
yrke:

polis/hundförare

fa m i l j :

Är du hundförare och vill klä
dig som proffsen?
Vi har kläderna för dig!

sambo (som också är polis/hundförare), ett

barn och två bonusbarn
bor:

på landet utanför Söderköping

fav o r i t f i l m :
fav o r i t m at :

gör om fem år:

lite högre lön

Cubik Textil & Agentur
Tel: 033-22 66 00
www.cubik.se
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Lejonkungen
Grekiskt

Polis och hundförare, gärna med

Norrköpingstalanger

Os 2012!
Text Joakim härdner Foto Mats Turesson

IK Norrköpings Friidrott har gjort stora framsteg på
ungdoms- och juniorsidan under de senaste åren.
Framtiden ser ljus ut, inte minst i den gamla svenska
paradgrenen höjdhopp. Talangerna My Nordström,
18, och Arlind Shaluni, 16, tränar på Borgsmo IP.

my

Glad och nöjd efter dagens träningspass.

arlind

Förbereder sig inför träningspasset.

höjdhoppsskor

Det gäller att få rätt grepp i steget.
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är vi träffar talangerna är My precis
hemkommen från senior-SM i Västerås
där hon kom sjua på efter ett hopp på
1,75 m. Det är ett resultat som hon
var nöjd med, men det stora målet var
ungdoms- och junior-SM i Norrtälje helgen efter.
– Där siktar jag på att bli topp tre i alla fall, sade hon.
I efterhand visade det sig att hon nådde målet och tog
silverpengen i F19-klassen på samma resultat som hon
noterade i ”stora” SM.
I höst börjar hon i trean på De Geer gymnasiets
natur/samhällprogram med friidrottsinriktning. Ett
studie- och träningsupplägg som hon tycker passar
henne bra.
– Det är skönt att jag slipper att ha ett extra ämne
i skolan och så får jag mer fritid i och med att jag får
träna på skoltid, resonerar My Nordström.
Att hon skulle satsa på höjdhopp var dock inte någon
självklarhet. När hon var tio-elva år ringde hennes
gymnastiklärare hem till föräldrarna och rekommenderade att man skulle söka upp en friidrottsklubb efter en
lektion där eleverna hade fått hoppa höjd.
– Jag visste ju knappt vad friidrott var för något, jag
har alltid varit en hästtjej och i familjen är det fotboll
som gäller, minns My om hur det var när hon började
träna i Tiwaz, en av de tre klubbar som numera utgör IK
Norrköping Friidrott.
i t i wa z h a d e Arlind Shaluni då redan friidrottat i
något år och till skillnad från My, som specialiserade sig
direkt på höjdhopp, var han tidigt en multitalang. Bland
annat vann han Norcopiaden två gånger där en mängd
olika sporter utöver friidrott ingår. När han var yngre
och på USM förra året vann han den mycket ovanliga
dubbeln spjut och höjd. IK Norrköpings sportchef
Håkan Stenbäck menar att han skulle kunna bli bra i
mångkamp, något som Arlind själv är tveksam till.
– Alltså, jag har aldrig hoppat stav, säger han och
skrattar.

När vi träffar Arlind är han precis som My mitt uppe i
förberedelserna för USM som han resonerade så här om
en vecka innan.
– Jag är anmäld i tresteg, höjd och spjut, men ställer förmodligen inte upp i tresteg då programmet inte
riktigt passar. Jag kanske hoppar över spjutet också.
– Jag vill hoppa två meter igen och ta guld, sa han då.
Guld blev det på 1,98 och två meter kommer han att ta
igen.
, men kom till Sverige när
han var två månader gammal. Till hösten börjar han
på byggprogrammet på Ebersteinska gymnasiet och på
fritiden ser han gärna på fotboll.
My spenderar fortfarande en hel del av sin fritid i
stallet. Hon är inte någon träningsnarkoman. Det blir
fyra pass i veckan, men hon inser att hon måste öka den
dosen om hon vill satsa på friidrotten. Det vill hon göra,
men hon vet inte riktigt hur hon ska göra när hon har
slutat gymnasiet nästa år. Men hon vill absolut försöka
gå så långt hon kan och hon hoppas på att hon kanske,
kanske kan vara med vid nästa olympiska spel i London
2012.
– Det vore en dröm, men man vet ju aldrig säger My.
Närmast pratar hon hellre om att hon nästa år vill
kunna höja sitt personbästa från 1,79 till 1,85 eller till
och med 1,90.
För Arlind verkar inget kunna stoppa honom. I nuläget pratar han om att kunna hoppa 2,05 och så småningom 2,10, men han ser inga gränser. När vi diskuterar hur högt han kan hoppa i framtiden kommer 2,50
upp. Det är ett resultat som många tror är ouppnåeligt,
men inte Arlind:
– Det är inte omöjligt, avslutar han. 2
arlind är född i kosovo

My Nordström, höjdhoppare
ålder:
fa m i l j :
bor:

18
Mamma, pappa, syster och bror

Skarphagen

gör just nu:

Går i trean på natur/samhällsprogrammet

med friidrottsinriktning på De Geer-gymnasiet.
aktuell:

JSM-tvåa i höjdhopp, sjua på senior-SM

fav o r i t m at :

Titanic

b ä s ta f i l m :
b ä s ta b o k :

Mammas mat

Harry Potter

gör om fem år:

Arlind Shaluni, höjdhoppare
ålder:
fa m i l j :
bor:

16
Mamma, pappa, syster och bror

Navestad

gör just nu:

Går i ettan på byggprogrammet på Eber-

steinska gymnasiet.
aktuell:

Multitalang som har två raka USM-guld i höjdhopp

och ett i spjut från 2007. Har hoppat två meter i höjd.
fav o r i t m at :
b ä s ta

Kebab

F i l m : Scarface

b ä s ta b o k :

Robinson Crusoe

gör om fem år:
rätt teknik

Försöker i VM upprepa prestationen från

OS 2012 där hon tog guld.

Avgörande för höga höjder.

Mekanik Elteknik Plast

Tenngatan 6, 602 23 Norrköping.
Tel växel: 011-19 44 80 Mobil: 070-661 84 74
Mail: claes.turesson@imeab.se
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Tävlar i friidrotts-VM

Samhällsreportage: Skolan i Norrköping
Text Magnus PEttersson foto mats turesson, Daniel Heiniemi

Hur är läget
i Norrköpings
skolor?
Hur är läget i Norrköpings skolor? Vad
måste förbättras och hur ska det
ske? Norrköping4you har pratat med
politiker, skolpersonal och andra som
jobbar inom skolans värld. Många är
överens om att man är på rätt väg och att
elevernas kunskapsnivå har förbättras.
Däremot är kommunens skolor dåliga på
att förebygga och motarbeta mobbning
och kränkningar. I dag finns det exempelvis ingen gemensam plan för hur det
arbetet ska bedrivas utan varje skola gör
som den vill.
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ars stjernkvist (s), ordförande i
barn- och ungdomsnämnden,
tycker att Norrköping är på väg
att bli en riktigt bra skolstad.
Han pekar på att resultaten hos eleverna har
förbättras. Dels beror det på att vi har kunnat höja personaltätheten; vi har ökat antalet

”...bättre på
att ge lärarna
tydliga mål.”
vuxna i skolan per elev och det är klart att det
spelar roll, säger Stjernkvist. I Norrköping har
vi många duktiga pedagoger och vi har väldigt
många som driver på utvecklingsarbetet,
fortsätter han. I takt med att ekonomin har
förbättras så har skolpersonalen kunnat ägna
mer tid åt att blicka framåt. Under senare år
har skolledningen i kommunen satsat på att
höja kompetensen bland skolans personal och
man har även blivit bättre på att ge lärarna
tydliga mål att jobba efter, säger Stjernkvist
som en tredje anledning. Men han påpekar
att ökade resurser inte automatiskt leder till
en förbättring. Det viktiga är att man sätter in
mer personal på de skolor där det behövs och

Fortfarande sommarlov och öde på skolgården.
Skolan har i övrigt inget särskilt samband med artikeln.
gustav adolfsskolan
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Samhällsreportage: Skolan i Norrköping
Text Magnus PEttersson foto mats turesson, Daniel Heiniemi

foto

Daniel Heiniemi

”skolan är för fyrkantig”

det har man gjort i Norrköping, enligt Stjernkvist. Ska
alla barn få samma möjligheter då måste vi satsa mer
på vissa skolor, säger han.
är att skillnaderna
mellan skolorna minskar, förbättringen är störst i de
skolorna som tidigare hade de sämsta resultaten.En
sak som skolorna generellt har haft svårare med de
senaste åren är att skapa en bra ordning i klassrummen.I Norrköping har man arbetat för att skapa en
bättre ordning.
– Jag tror i motsats till regeringen att delaktighet
från elever och personal är väldigt viktig. I Norrköping
har vi försökt att engagera elever och få dem att ta mer
ansvar och jag vill påstå att det ger en ökad trivsel och
det som gläder mig mest

”Norrköpings
lärare har en bra
disciplin under
sina lektioner”

”15-åringar går och bränner
ner en skola, jag menar hallå
var är vi någonstans”
skolor engagerar eleverna i ordningsarbetet.
jirina klevstigh

( m ) , andre vice ordförande i

barn- och ungdomsnämnden, håller med om att
eleverna har förbättrat sina resultat de senaste åren.
Däremot anser hon inte att det sociala samspelet på
skolorna är tillfredsställande.
– Det förekommer en hel del kränkningar och
mobbning och jag tror att det är mycket som ligger
under ytan och att det bara är de värsta fallen som
kommer fram, säger Klevstigh. Anledningen till det,
enligt Klevstigh, är att det inte finns någon plan för
hur man ska agera när det förekommer mobbning på
en skola. I dag har varje skola i kommunen sin egen

en ökad ordning och reda, säger Stjernkvist. Norrköpings lärare har en bra disciplin under sina lektioner.
Det har enligt Stjernkvist gett resultat och den senaste
mätningen som Skolverket gjorde visade att Norrköpings lärare har en bra disciplin under sina lektioner.
Det fanns väldigt tydliga regler och en bra värdegrund
och det tror jag har att göra med att man på många

metod, men Klevstig vill att alla kommunens skolor
antar en gemensam mobbningsplan baserad på tillförlitlig forskning.
– Ett antal tusen elever flyttar årligen inom kommunen och då ska de bemötas på ett liknande sätt oavsett
vilken skola de går på, säger hon. Enligt Klevstigh
var det alla skolor utom en som fick anmärkning av
Skolverket på att de inte hade tillfredsställande plan
för hur man handskas med kränkningar av olika slag.
- Har man inte en bra social tillvaro i skolan så blir
inte resultatet så bra, poängterar hon. I motsats till
Lars Stjernkvist anser Jirina Klevstigh att det fortfarande finns en del att göra när det gäller disciplinen på
skolorna.
– 15-åringar går och bränner ner en skola, jag menar
hallå var är vi någonstans. Vi reparerade Ektorps
skolan för 70 miljoner och efter bara några veckor
började man förstöra.
d e k o m m u n a l a s k o l o r n a måste bli ännu bättre på
att skapa mer lugn och ro, annars tror hon att fler och
fler väljer de privata alternativ som finns.
– Vissa barn kanske vill ha lite mer lugn och ro och
kanske inte får det stöd de behöver och då lämnar man
den kommunala skolan, den utvecklingen skulle inte
vara bra, säger Klevstigh.
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Hon anser att Djäkneparkskolan är ett lysande exempel i kommunen där man kommit långt med detta
arbete.
– Där tummar man inte på att bemöta kränkningar
eller misstankar om droger eller fylla och man har även
fått bukt med skadegörelse. Och ändå har man inte
haft några extraresurser, påpekar Jirina Klevstigh.
Hem och skola
föreningen anser också att skolorna inom kommunen
generellt har dåliga antimobbningsprogram. Skolorna
är skyldiga att ha en så kallad likabehandlingsplan
och i den ska det stå hur skolan jobbar förebyggande
och hur man tänker sig agera när det förekommer
mobbning eller kränkningar. När Skolverket gjorde sin
senaste kontroll av dessa planer på Norrköpings skolor
var de enligt Nallesdotter under all kritik.
– Ja de är usla, de är så dåliga så det finns inte, säger
hon, det är upprepningar av lagtexter och ingenting
om vad som ska ske. Därför arbetar Hem och skola i
Norrköping för att få kommunen att ta fram en sådan
plan, berättar Nallesdotter.
Det vore bra att ha en sådan plan för hur man agerar
när det har hänt och sedan kan den lokala skolan tillföra det egna sättet att arbete, säger hon.
bea nallesdotter i norrköpings

b e a n a l l e s d o t t e r t y c k e r också att det är viktigt
att se till att det blir mer ordning och reda i skolan.
I stökiga klasser är det vanligt med mobbning och
kränkningar. Läraren i dessa klasser blundar ofta för
dessa problem. En av anledningarna till att det är
mer stökigt i dagens skola beror på att lärarna ínte får

r e s u ltat e n h a r v i s s e r l i g e n förbättrats i Norrköpings kommun, men siffror visar att det fortfarande är
många elever som inte blir godkända. Enligt Linnea
Lagnström beror det bland annat på att skolorna arbetar för lika oavsett vilken nivå eleverna ligger på.
– Jag tror fortfarande att skolan är för fyrkantig för
att alla barn som är så olika och har så olika behov ska
kunna klara av de krav som ställs, menar hon. Vi har
en sådan given form som är väldigt likriktad; det finns
en idé om att alla ska ha samma möjligheter. Linnea
Lagnström tror att erfarna rektorer och ledare spelar en
viktig roll för att bryta det mönstret.
– Jag ser att jag med min erfarenhet numera vågar
tro på mina och pedagogernas idéer om hur vi ska göra
med en viss elev, gör vi annorlunda så lyckas vi oftast,
säger Lagnström.

skolor är väldigt varierande,
i en del skolor är det rörigt och andra fungerar utmärkt.
Det är den bild vi får av skolorna i Norrköping, säger
Miia Austa Rådström, lokalombudsman på Lärarnas
Riksförbund (LR). Dessutom så förändras läget över
tiden och det går upp och ner på grund av händelser
som sker, chefsbyten, ekonomiska förändringar o.s.v.
Det finns även skolor som från år till år håller en hög
nivå på arbetsmiljö och resultat.
Det som ger ett bra arbetsklimat för såväl elever som
personal är att skolorna får arbetsro. Det är viktigt att
få möjligheten till långsiktigt arbete utifrån tydliga mål
och med tillräckliga resurser. Ett problem är variationerna i skolornas resurstilldelning som bl a styrs av
andelen elever. Årligen hoppar därför den ekonomiska
–

rektor på Hultdalskolan, berättar att ledarskapsutbildning och även andra moment
efterfrågas av många lärare.
– De har sagt till mig att exempelvis mentorsrollen
och samarbetet med föräldrarna inte alls har berörts
under utbildningen och att man inte känt sig rustad för
det, säger Lagnström.
Sedan finns det ju alltid de som har en fallenhet för
rollen att leda och våga stå inför andra och då spelar
inte ledarutbildningen den avgörande rollen men den
kan säkert förfina arbetet. I dag finns det heller ingen
modell för hur man ska jobba med ledarskapsfrågor
inom skolans värld, säger Lagnström. Av tradition har
varje lärare arbetat mycket självständigt utan inblandning från vare sig kollegor eller rektorer. Det finns
ingen modell i dagens skola för hur man ska jobba eller
diskutera lärarens ledarskap och vilken roll rektorn ska
ha för att utveckla och coacha i det avseendet.
– Det blir mer hur jag eller någon annan råkar göra,
det finns inget system för det och det kanske det borde
finnas.
linnea lagnström,

2:e vice ordf. Barn och
ungdomsnämnden.

läget i norrköpings

”Ja, de är usla, de är så
dåliga så det finns inte”
någon ledarskapsutbildning.  Den enda som har det
på skolorna i dag är rektorn, men det behöver lärarna
också, de ska ju vara arbetsledare över 25 personer.
– Lärarhögskolan har i dag ingen ledarutbildning, det
har man tagit bort, påpekar Bea Nallesdotter.

Jerina klevstigh, (m)

LArs Stjernkvist, (s)

Ordf. Barn och ungdomsnämnden

ramen upp och ner varvid det långsiktiga arbetet
försvåras.
personal och rektorer
stannar över en längre period, för täta chefsbyten innebär minskad trygghet och utvecklingstakt, menar Miia.
Det händer dock mycket positivt och bra saker i Norrköpings skolor. Att det finns många duktiga chefer och
pedagoger är något som vi klart ser ute i skolorna.
När det gäller arbetet för att skapa ett bättre arbetsklimat för alla, för att bl a förhindra mobbning och
våld så står vi inför en utmaning.
– Jag tror inte att det finns lärare som blundar för
problemen, däremot så händer det att lärare hamnar i
situationer där de känner sig otillräckliga, säger Miia.
– Vi måste alla bli bättre på att stötta elever som har
särskilda behov men skolan måste också bli bättre på
att ta hand om de elever som har det lätt för sig, enligt
Miia. Vi får inte låta toppnivån sjunka till en lägre nivå,
alla elever har rätt till utveckling och en harmonisk
skolgång. 2
–

d e t g e r s ta b i l i t e t at t

Linnea lagnström

Rektor, Hultdalskolan

Miia Austa rådström

Lärare
Lokalombudsman, Lärarnas
riksförbund
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Föreninsliv i Norrköping
text & foto Joakim Härdner foto Mats Turesson

Full fart på
ungdomsfotbollen
i Norrköping

stolta ungdomsledare

och Claes Turesson

eneby f 97

Glada efter en härlig 8-0-seger

Tillsammans har de cirka
4000 medlemmar fördelade
på var sin del av kommunen.
Därför är det naturligt att IFK
Norrköping har valt att samarbeta med Lindö FF, Åby IF,
Eneby BK och Smedby AIS.
Samarbetet började 2005 på IFK Norrköpings initiativ. De ville ha förankring i klubbarna som släpper
unga talanger till IFK:s ungdomsakademi.
– IFK ville dels att man skulle få mer förståelse för
varför de tar spelare till sin akademi och dels visa att
det finns fler vägar än att gå till deras akademi, säger
Lindö FF:s ordförande Tomas Silén. Han menar att
en del spelare mår bra av att vara kvar i moderklubben,
medan andra vill komma till en elitklubb i tidiga år.
Han är hittills nöjd med samarbetet, lik-

FAKTA LINDÖ FF
grundad:

1972

a k t i va m e d l e m m a r :

550

(ca 60 % pojkar och ca 40 % flickor)
hemmaarena:
division:

Lindö IP

Herrarna spelar i division II,

damerna i division V
klubbens filosofi:
på gång:

Bredd-talang-elit

Ny hall och plan vid nya Lindöskolan

Mikael Kastensson

dribblingsövning

Björn Lindahl samlar spelarna
i LFF P97innan matchens start.
taktikgenomgång

som de övriga klubbarna. Det har även lett till att de
fyra föreningarna vidgat samarbetet till att omfatta
andra områden, främst kurser och utbildningar.
– I vintras anordnade vi gemensamma ungdomsträningar här i vårt bolltält under ledning av Smedbys
tränare Kent Karlsson, berättar Margareta Rämnås
som jobbar som kanslist i Eneby BK.

Många pojk- och flicklag
I Eneby har man länge haft en stor ungdomsverksamhet. Idag finns det lag i alla åldersgrupper utom en från
femårsåldern upp till och med junioråldern, både på
pojk- och flicksidan. Det har även de övriga klubbarna
där man har lag i alla åldersgrupper, sånär som på ett
juniorlag i Åby.
– Sedan 1972 har vi haft juniorlag på herrsidan
varje säsong med endast tre undantag, där årets säsong
tyvärr är ett av dem, säger eldsjälen Håkan Fridén som
sedan 1977 arbetar heltid som kanslist i Åby IF.
Numera är Åby IF en nästan renodlad fotbollsklubb
förutom en liten gymnastiksektion som uteslutande
sysslar med barngymnastik. Annat var det när Håkan
började.
– Då fanns det också orientering och bandy, men
orienteringen försvann 1980 då man gick upp i den
nystartade föreningen Åby SOK. Bandyn lades ner
någon gång i mitten på 90-talet, säger han.
Vare sig Åby, Eneby eller Smedby har några planer
på att starta några andra sektioner, men i det växande
Lindö FF finns det visioner.
– Man håller ju på att bygga ny skola här i Lindö
med en ny hall och vi har pratat om att eventuellt
n or r kop i ng4you • sid 2 2

Smedbys fotbollsskola

niclas fredriksson

Smedbys AIS

starta egna sektioner eller samarbeta med befintliga
klubbar i till exempel basket, innebandy och handboll,
säger Tomas Silén, ordföranden för klubben som har
växt från ett sjuttiotal medlemmar 1987 till cirka 900
idag.
– Nästan alla ungdomar här ute har i alla fall någon
gång spelat fotboll i Lindö FF och vi har även medlemmar från bland annat Oxelbergen.

Drömmar om damlag på elitnivå
Lindö FF arbetar efter visionen bredd-talang-elit och
har arbetat med olika mål. En målsättning är att man
ska ha Norrköpings bästa damlag. Det kan låta som en
utopi eftersom man i nuläget spelar i division V, men
man har satsat mycket på damsidan och Tomas Silén
tror att man kan vara ett lag för division I i framtiden.
– Men frågar du Christian Jonsson (damlagstränaren) kan de gå till Allsvenskan, fast det är jag tveksam
till, säger Silén.
I Östergötlands största fotbollsklubb sett till antalet
aktiva medlemmar, Smedby AIS, ser man sig i första

FAKTA ENEBY BK
1959

grundad:

a k t i va m e d l e m m a r :

610

(350 pojkar och 260 flickor)
hemmaarena:
division:

Fyrbyplan(Wembley)

Herrarna spelar i division IV, damerna

i division II.
klubbens filosofi:
på gång:

Alla ska få vara med

Det är något hela tiden

FAKTA Smedby AIS
grundad:

1929

grundad:

a k t i va m e d l e m m a r :
hemmaarena:
division:

FAKTA Åby IF

cirka 850

Smedby IP

hemmaarena:

Herrarna spelar i division II, damerna

i division III.
klubbens filosofi:
på

gång:

1922

a k t i va m e d l e m m a r :

Toppidrott på bredden

cirka 500

Åby IP

division:

Både herrar och damer i division IV

klubbens

filosofi:

Följer svenska fotbollsför-

bundets riktlinjer för ungdomsverksamhet

80-årsjubileum nästa år, konstgräs-

på

plan på sikt.

gång:

Fotbollsskola i augusti, inomhuscup

i vinter.

hans som en breddklubb, men med ett damlag som är
så gott som klart för division II-spel 2009 och framför
allt ett herrlag som etablerat sig i toppen av ”tvåan”,
är man medveten om att man är slagkraftiga även på
elitnivå.
– Det är klart att vi skulle bli glada om vi gick upp i
division I, men satsningen på A-laget får inte gå före
ungdomsverksamheten som är vår bas, säger Niclas
Fredriksson, den gamle IFK-anfallaren som har återvänt till sin moderklubb där han jobbar som föreningskonsulent. Han fortfarande spelar i A-laget.
– Vi värderar det högre om 100 ungdomar trivs och
får spela fotboll här än att fostra en allsvensk spelare,
han.

en riktig bolltrollare

Åby IFs fotbollsskola.

Cuper och fotbollsskola
Det händer mycket i Smedby. När vi träffar Niclas är
man i slutet av förberedelserna för årets fotbollsskola
som för första gången arrangeras på både för- och
eftermiddagarna under en vecka med lunchservering.
– Det är en möjlighet vi fått genom att vi har avtal
med Nike som gör att fotbollsskolan i år arrangeras
med konceptet Zlatan Camp, berättar han. Smedby
arrangerar även ett flertal cuper, både på sommaren
och inomhus på vintern.
På tal om cuper arrangerades under sommaren den

åbys f 96 :or

Softar i gräset.

elfte upplagan av Enebys populära Norrköping Fotboll
Cup som genom åren lockat lag från hela Sverige och
många finska lag. Man har också haft lag ända från

Teknik, känsla och
taktik sätts på prov
Ta med arbetskamraterna, laget, kompisarna, svensexan, möhippan eller släkten och visa vem som har den
rätta känslan i fötterna.

Lindö Fotbollsgolf kan också erbjuda:

Barnkalas med en runda fotbollsgolf, hamburgare
samt present till födelsedagsbarnet.

Relaxavdelning med bubbelpool och bastu
Café med läsk, glass, godis, samt lättare rätter
Konferens med plats för 25 personer
Fullständiga rättigheter till slutna sällskap

För mer information och aktuella
öppettider besök gärna vår hemsida
http://www.lindofotbollsgolf.se
tel:nr 011-317190 eller 0703-797190
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Kenya som har deltagit..
– Vi har haft kontakt med flera finska lag, bland
annat har vi haft utbyte med en klubb från Vasa och
en från Tammerfors, vi har också deltagit i cuper i
Danmark, Holland och Italien, säger Enebys Margareta Rämnås som menar att de resorna har varit bra ur
många synpunkter, inte minst lagkänslan.
Alla fyra föreningarna anser att samarbetet med
IFK överlag har fungerat väldigt bra och man ser ljust
på framtiden. Ute i Lindö pågår bygget av den nya
hallen för fullt och Enebys bolltält utnyttjas till fullo
på vintern. I Åby och i Smedby har man inga långtgående planer på några anläggningsuppgraderingar, men
Niclas Fredriksson i Smedby har visioner.
– Vi har pratat en del om att försöka anlägga en
konstgräsplan och det är något jag hoppas väldigt
mycket på. Träningsmöjligheterna under vintern skulle
öka och vi skulle kanske till och med kunna spela våra
hemmamatcher på konstgräs, även om jag tycker att
känslan försvinner lite.
Det får bli avslutningsorden om fyra klubbar som
satsar på framtiden, det vill säga barn och ungdomar.

2

Val i USA
text Mathias sundin foto cindy mccain

“John. John,
look! Look
at that guys
t-shirt!”
That guy är jag. John är
presidentkandidaten John
McCain. Hon som tycker
att John ska titta är Cindy
McCain, fru till John. T-shirten
är min egenhändigt hopsnickrade tröja med texten ”ABBA
fans for McCain” på. John
McCain är nämligen ett stort
ABBA-fan. Hans favoritlåt är
Dancing Queen.
, ser min t-shirt och garvar. Han
kommer över, skakar min hand, garvar igen och klappar om mig. Vi tar ett par foton och pratar kort. Jag
j o h n t i t ta r u p p

skulle ta pengar från offentligt finansierade skolor och
sänka kvalitén på utbildningen i dessa. Exemplet från
Sverige visar ju på motsatsen.
John McCain nickar och säger att han ska titta på
det. Det säger han naturligtvis till alla. Men jag nämner det också för hans kampanjpersonal och hänvisar
till en artikel i Los Angeles Times. Kanske blev de lite
inspirerade.
fick träffa John McCain
ansikte mot ansikte i ett slutet sällskap är att jag
kampanjat för honom i Nevada. I kampanjen hade vi
en lördag en tävling där de sex flitigaste kampanjarna
skulle få träffa McCain nästa gång han kom på besök.
Dörrknackning i 40 graders hetta tar på krafterna,
men på något sätt lyckades jag vinna tävlingen.
”Svenskt stål” och ”man är väl en viking” använde jag
som förklaring till min vinst för mina amerikanska
kollegor.
Amerikansk politik handlar väldigt mycket om
gräsrotskampanjande. Den personliga, direkta kontaka n l e d n i n g e n t i l l at t j a g

”Bensinpriset är med svenska
mått mätt löjligt lågt”
passar på att nämna det svenska friskolesystemet som
något han borde studera och använda som förebild
om han blir president. I USA är det där med friskolor
kontroversiellt. Barack Obama och demokraterna
motsätter sig ett sånt system och menar att det bara

ten med väljarna är mycket vanligare i USA än i Sverige. Från svenskt håll när vi följer amerikansk valrörelse ser det ut att vara mycket ballonger, medieutspel
och tv-reklam. Helt klart spelar dessa ingredienser en
viktig roll, men gräsrotskampanjen är viktigare.
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I grund och botten är det hårt arbete. Så många
väljare som möjligt ska ringas eller besökas i sitt hem
innan valdagen. Kontrasten mot Sverige är stor. Här
är den vanligaste formen av väljarkontakt att stå på
stan och dela ut flygblad och i valrörelsen sätta upp en
stuga som väljarna själva får ta sig till om de vill veta
något. I USA tar partierna och kandidaterna kontakt
med väljaren direkt och hör sig för vad som är viktigt
för just den väljaren. Det var för att lära mig mer
om detta gräsrotskampanjande som jag ägnade fyra
veckor av semestern under solen i Nevada.
n e va d a ä r e n av de viktigaste delstaterna. President Bush vann där både 2000 och 2004 och ska Barack Obama vinna presidentvalet behöver han troligen
vinna där. Ända sedan Obama tog hem den demokratiska nomineringen i början av juni har racet mellan
honom och John McCain varit väldigt jämnt, både i
Nevada och i övriga landet. Obama har en ledning på
två-tre procentenheter, vilket är väldigt lite med tanke
på hur missnöjda amerikanarna är med Bush, republikanerna och med vilket håll landet är på väg.
Frågorna som dominerar debatten är den amerikanska ekonomin, bensinpriset och Irak. John McCain
har ingen stark profil i ekonomifrågor vilket har gett
Barack Obama ett försprång. Bensinpriset är med
svenska mått mätt löjligt lågt men för amerikanarna
har det ökat kraftigt senaste åren. I Irak-frågan har
McCain fördel. Den truppförstärkning som han la
hela sin prestige bakom har visat sig fungera. Våldet
har minskat kraftigt och antalet dödade amerikanska
soldater och irakier har minskat med upp mot 90
procent. Obama motsatte sig truppförstärkningarna,

mäktigt möte

Mathias Sundin, gräsrot. John McCain presidentkandidat.

men har å andra sidan ett trumfkort i att han från början
motsatte sig hela kriget.
Obama som en kändis
för oerfaren för att leda landet. Obama gör istället allt
han kan för att framställa McCains kandidatur som en
fortsättning på president Bushs.
Strategierna, taktikerna och attackerna mot varandra
är underhållande att följa. Men när vi roas av det så får
vi inte glömma att amerikansk valrörelse handlar om att
kontakta väljarna, höra vad de vill säga och få dem att
gå och rösta på valdagen. Av det kan svenska partier lära
mycket. 2
mccain försöker framställa

Nästa nummer kommer 23 oktober

• Norrköping city, en stad i staden
• Konstnärer i närområdet
• Försvarsmakten i Östergötland  
• Bågskytt och Miss Thailand
• Islandshästarnas ”Mekka”

• Samhällskrönikan • Entrepenören • Politikerpanelen • Resereportage
...och mycket mer.

Välkomna in önskar personalen
på Boutique Ramunda

Välkomna in
Väskmakar’n (bredvid apoteket Hjorten)
Hantverkareg. 24-26
Tel 011-16 26 25
Vard. 10-18 • Lör. 10-15 • Sön. stängt

Hagatorget 0121-139 06
Söderköping

Nya höstsortimentet
finns nu inne!

Butiken är handikappsanpassad.
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Modebutiken för mannen och kvinnan
i storlek S - 3XL.
Vi har även väskor, smycken, makeup,
dofter, hudvård och badkläder.

Kultur4you: I pockethyllan
text ”ct”

Gunnar

artisten Bob Hansson har gett ut ett flertal

och agerande.

var han en man som var både älskad och

av Bob Hansson

böcker sedan debuten 1998. Gunnar är

Vera Efron har skrivit en dokumentär-

hatad, mest hatad. Han var en främling

Änkemannen Gunnar är 58

hans första roman. c t

roman, alla personer i boken har funnits

och ingen kan till fullo hans historia. Trots

i verkligheten. Underlaget till berättelsen

de flesta bybors avsky mot Sancher kom-

sionär. Han har fått ett nytt

Du en av oss

om Erika är till stor del hämtat från de

mer de alla till hans likvaka och det är ge-

hjärta och har fått order från doktorn att ta

av Vera Efron

memoarer med titeln Kodnamn Onkel,

nom människornas olika ögon som läsaren

det lugnt. Men Gunnar kan inte acceptera

Den unga tyskan Erika

som Erika själv gav ut 1993 under sitt

får en bild om vem den döde var.

att han inte längre får jobba som murare,

Wendt kommer till Sve-

flicknamn Erika Schwarze. Du en av oss

Mysteriet Francis Sancher helt glasklart,

att han inte längre har några tider att

rige under andra världs-

beskriver en del av andra världskrigets

men det kanske heller inte är tanken.

passa och att det inte verkar vara någon

kriget för att arbeta i Stockholm

underrättelseverksamhet på ett fängslande

Condé har ett mycket poetiskt språk i hen-

som behöver eller frågar efter honom. Han

översättare i Nazitysklands tjänst. Hon

sätt, men den där riktiga spänningen infin-

nes beskrivning av den karibiska naturen

går tillbaka till sin gamla arbetsplats när

träffar den svenske underrättelseofficeren

ner sig aldrig. Bokens titel syftar på den

och dess dofter och växtlighet. Trots att det

chefen inte är där och säger till de andra

Teddy Ternberg och blir blixtförälskad.

medalj som Erika Wendt fick från svenska

är en berättelse som främst utspelar sig i

att han är tillbaka för att jobba. Han börjar

Teddy värvar henne för att bli spion för

säkerhetstjänsten först på

modern tid får man ofta känslan av det för-

också flirta med sitt barnbarns dagisfrö-

svensk räkning. Tack vare Erika Wendt,

ålderns höst, drygt 60 år

gångna eller gamla myter. Maryse Condé,

ken. Samtidigt påverkas han av sitt nya

som får kodnamnet Onkel, kan svensk-

efter kriget. c t

som har skrivit ett tjugotal romaner, anses

hjärta på ett mystiskt sätt. Är det möjligt att

arna ta del av värdefull information om

Gunnar har fått överta minnesbilder från

tyskarnas krigsplaner och planerade hot

hjärtats förre ägare?

mot Sverige. Parallellt med historien om

Färden genom
mangroven

Berättelsen om Gunnar är både komisk

Erika får man även följa den dåvarande

av Maryse Condé

och tragisk, men man får aldrig något rik-

svenska statsministern Per Albin Hansson

Francis Sancher har dött under mystiska

tigt grepp om figuren Gunnar. Poeten och

och Sovjetunionens ledare Stalin i tankar

omständigheter. I den lilla karibiska byn

år och nybliven förtidspen-

som

som en av Karibiens främsta författare. c t

Tävling
Vill du ha chans att vinna ”Färden genom
mangroven”? Mejla namn och adress samt
ditt boktiås till red@norrkoping4you.se
senast 15 okt.

Kultur4you: Film
Text Markus qvist

Recensioner

efter framgångarna med Oscarsbelönade

börjar ta form. Den här gången tar han

gradvis inför mötet med Starks öde. Utifrån

No country for old men. Efter en tripp ner

med sig Angelina Jolie och John Malkovich

ett briljant manus totar Fergus ihop en

The Dark Knight

i avgrunden har bröderna skakat av sig

till 20-talets Los Angeles för att gräva ner

rafflande och oförutsägbar skildring av

Oerhört inspirerad

svärtan och ska nu åter få oss att dra på

sig i en historia baserad på en verklig hän-

paranoian personifierad.

fortsättning på 2005 års

smilbanden. Det har ju lyckats förr, den

delse. En kvinnas son försvinner och en

Guy Pearce levererar som vanligt och här

Batman begins. Bruce

mästerliga The Big Lebowski rankas som

febril jakt dras igång för att finna pojken.

har han fått en ordentlig köttbit till manus

Wayne grubblar vidare

en av tidernas främsta filmer på filmdata-

Efter flera månaders sökande återvänder

att bita i. Filmen når inte upp till Mementos

bakom masken på sin brottsbekämpande

basen Imdb. I Burn after reading hittar ett

en pojke som hävdar sig vara kvinnans

höga nivå, men den minner om Nolans

antihjälte och får besök av sin nemesis,

par gymanställda en disk innehållandes

son. Det är inte hennes son, men hennes

moderna klassiker från 2000. m q

The Joker. Tragiskt bortgångne Heath

en CIA-agents memoarer, något de tänker

iver att fortsätta leta får inget gehör.

Ledger levererar sitt livs rollprestation som

utnyttja för att bättra på hushållskassan.

Gothams ärkeskurk och man finner fog

Som toppfriserad gympalärare ser vi bl.a

för Oscarsspekulationerna. Föregångaren

Brad Pitt.

mq

Månadens DVD

Tissel och tassel
Batman 3

mq

skakade liv i fladdermusen. Uppföljaren

First Snow, USA
2006

Spekulationerna i filmkretsar världen över

Regi: Mark Fergus

serien filmer om Batman är i full gång.
Christopher Nolan, regissören till de två

Heath Ledger, Michael Caine och Gary

Låt den rätte
komma in 24/10

Oldman. (5/5)

Tomas Alfredssons redan

Skådespelare: Guy Pearce,

prisbelönta filmatisering

William Fichtner

inspelade filmerna har tagit semester och

Hancock

av John Ajvide Lindqvists

Guy Pearce spelar

väljer att i nuläget inte tänka på ännu en

Superhjälten Hancock

kritikerrosade succéroman med samma

försäljaren Jimmy Starks som får

läderlappsrulle efter att just ha avslutat

har tappat sugen på

namn. Filmen vann pris vid Tribeca Film

stopp på bilen ute i ödemarken, lyckligtvis

arbetet med The Dark knight. Christian

livet och strör oreda och

Festival i våras och även Nordiska film-

nog alldeles vid en verkstad(!). Medan

Bale – Batman själv - menar på att han

ohyfs omkring sig runt

priset under Göteborg Filmfestival. Det

det meckas med bilen smiter Jimmy in till

gärna skulle iklä sig gummidräkten för en

om i staden. Allmän-

viskas dessutom redan om en amerikansk

närmsta spågubbe och får ta del av sin

tredje story, men under förutsättning att

heten retar sig på hans uppförande och

remake, förhandlingar om rättigheterna

framtid, en inte alltför ljus sådan. Mediet

Nolan sitter vid spakarna ånyo. Svårt att

anser att han hör hemma bakom lås och

ryktas pågå för fulla muggar. Filmen hand-

vägrar dock förtälja vad för fruktansvärt

tänka sig att inte filmbolaget skulle trycka

bom. Endast en reklamare kan rädda

lar om 12-årige Oskar som vill hämnas

han skådat, men det går snart upp för

på för att få en uppföljare till en film som

honom. Som taget ur verkligheten. Smått

sina sadistiska plågoandar i skolan. Han

Jimmy att hans dagar är räknade, och vid

spelat in över 440 miljoner dollar på

underhållande bagatell ur superhjältefack-

träffar på den motsägelsefulla Eli, en flicka

synen av första snön är det ajöss.

dryga tjugo dagar, vilket gör den till tredje

et, med Will Smith och Charlize Theron.

i hans egen ålder. Men Eli är inte som

First snow är Mark Fergus första film som

mest inbringande film genom tiderna.

andra - hon kan inte vistas i solljus, hon

regissör, men som manusförfattare har

Övertalningsförsök lär nog genomföras på

äter inte mat och för att komma in i ett rum

han fått sin lycka gjord genom filmer som

Kommande

regissör Nolan.

behöver hon bli inbjuden..

Children of men och Iron man. I First snow

Burn after
reading
17/10

Changeling
– premiärdatum oklart

makligt tempo, men filmen blir för den

Resultatet av den gamle knarren Clint

sitter aldrig inne med mer information än

Bröderna Joel och Ethan Coen är tillbaka

Eastwoods senaste besök i regissörsstolen

Pearces rollfigur och spänningen stiger

höjer den till skyarna. Med Christian Bale,
mq

(2/5) m q

mq

berättar han en fängslande historia i ett
sakens skull aldrig långrandig. Åskådaren
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kring en eventuell tredje del i den senaste

mq

Film4you
filmredaktör Markus Qvist

joakim netterqvist

I rollen som hjälten Arn.

Arn Returns!

visserligen mediokra vitsord av kritikerna men desto större

ännu inte finns. Här finner vi den sanna kärleken mellan

Det har blivit hög tid för Arn att återvända hem från det

popularitet hos de breda massorna och fick flera utmärkel-

man och kvinna som trots krav och villkor är oövervinnlig.

heliga landet för att uppbringa fred i sitt hemland och änt-

ser, bla Biopublikens pris. På bio sågs filmen av över en

Här finns krigen som inte bara förgör och ödelägger utan

ligen få gifta sig med sin Cecilia. Väl hemma upptäcker

miljon besökare.

också formar maktstrukturer som bildar väg till ett nytt rike.

han att det fortfarande finns de som vill hålla honom och

Med närmare tretusen svenska statister, en diger rollista

Eftersom Arn inte funnits på riktigt är detta en berättelse

hans älskade Cecilia ifrån varandra. Dessutom hotar krig

och med en budget på tvåhundratio miljoner kronor är

som balanserar mellan fantasi och verklighet, men han fyl-

och det är bara en tidsfråga innan sverkrarna beslutar

filminspelningen av böckerna om Arn den största hittills i

ler ett tomrum som passar in i många historiska episoder

sig att försöka återta kronan med hjälp av sina danska

svensk filmhistoria.

där det saknas källmaterial. Cecilia är också uppdiktad

fränder.

Inspelningarna av de båda Arn-filmerna har till största

men har sin förebild i en Cecilia Rosa som en gång ägde

I dagarna är det premiär för Arn – Riket vid vägens

delen ägt rum i Västra Götaland men också i Marocko

Forsvik.

slut, fortsättningen på Tempelriddaren som gick upp på

(Heliga landet) och i Skottland (skogsmiljö, kyrkointeriörer

I rollerna ser vi bl.a. Joakim Netterqvist som Arn, Sofia

juldagen förra året. Filmatiseringen av Jan Guillous första

och interiör Varnhem bl.a.).

Helin som Cecilia och Stellan Skarsgård som Birger

bok om Arn blev en succé på svenska biografer och det

Berättelsen om Arn och Cecilia är en historia om kärlek

Brosa. m q

är väl föga troligt något annat att vänta nu. Filmen fick

och krig. Den utspelar sig i medeltiden i ett Sverige som

foto

Mats Turesson

res
I Arns
rike
gudhems klosterruin

filmkuliss i varnhem

varnhems klosterkyrka

S e d a n J a n G u i l l o u skrev böckerna om tempelrid-

cistercienserklostret. Det var nunnornas största svenska

Både

daren Arn Magnusson har inget varit sig riktigt likt i

fäste inom cistercienserorden under 1100- och 1200-

för sin marknadsföring. Kulisser från filminspelningen

Gudhem, cirka en mil norr om Falköping och två mil

talen. Det var en betydande plats såväl andligt, politiskt,

utgör en del av attraktionerna och det erbjuds guidade

söder om Skara i Västergötland. Böckerna och filmerna

kulturellt som ett ekonomiskt centrum. Motsvarande plats

visningar på platserna.

om Arns och hans älskade Cecilia Algotsdotters öden

för munkarna vid samma tidpunkt var Varnhem, några

Även i Östergötland har man fått ta del av det historiska

och äventyr i det medeltida Sverige har lockat många

mil från Gudhem. Båda platserna rymmer begravda

intresse som Arn har väckt. Det finns ett nära band mel-

turister att besöka det landskap där delar av den fiktiva

kungligheter och i Varnhem dessutom en av våra största

lan bygderna på båda sidor om Vättern och medeltida

historien utspelar sig.

statsmän genom tiderna, Birger Magnusson, den siste

lämningarna i de båda landskapen liknar varandra.

Gudhems kloster har en central roll i böckerna. Det är

jarlen.

Sedan flera år tillbaka erbjuds resor i båda landska-

här som Cecilia tvingas sitta fången i många år efter att

Varnhems kloster var medeltidens största munkkloster i

pen i det man kallar Arns fotspår. I Västra Götaland

ha haft ett kärleksmöte med Arn. Han i sin tur skickas till

Sverige. Idag återstår ett klostermuseum och ruinerna

handlar det förutom om Gudhem och Varnhem, även

det Heliga landet som tempelriddare. När de båda möts

intill Varnhems klosterkyrka

om betydelsefulla historiska platser såsom Skara, Forsvik

igen har det gått 20 år.

I Guillous roman växer Arn upp i Varnhems kloster där

och Visingsö. I Östergötland är bland annat Linköping,

Arn är en uppdiktad person, men händelserna och plat-

han utbildas i både teori och praktik av de skickliga

Ulvåsa, Alvastra och Skänninge viktiga besöksmål för

serna i berättelsen bygger på en förfluten verklighet.

munkarna. Han får lära sig språk samtidigt som han lär

den historieintresserade. c t

I Gudhem finns idag ruinerna efter det medeltida

sig hantera svärdet.
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G u d h e m och i Varnhem har man använt Arn

Politikerpanelen
1. Hur förhindrar man
mobbing i skolan?

2. När tror du Ostlänken
blir verklighet?

3. Ditt boktips inför kommande höstkvällar?

1. Duktig personal med rätt resurser och aktiva föräldrar
och elever.
2. Den måste bli verklighet men tyvärr kommer nog inget
tåg att rulla förrän 2020 om det ens blir då på grund av
Sveriges mest handlingsförlamade regering.

Mattias Ottoson
kommunalråd, s

3. Mons Kallentofts Sommardöden för att minnas hur
varm en sommar kan vara i höstmörkret.

1. Det är viktigt att arbeta med att långsiktigt minska klassernas storlek, vilket ger större möjligheter för lärarna att se
alla elever och tidigt upptäcka utsatta barn och ungdomar.
Det är också viktigt att få in fler elevstödjare i form av
Friends och fler vuxna i skolan. Viktigt att snabbt hjälpa
såväl mobbade som mobbare eftersom båda mår dåligt.
Stefan Arrelid
kommunalråd, mp

2. Förhoppningsvis har regeringen med det i infrastrukturpropositionen i höst. Om inte, blir det troligen verklighet
strax efter valet 2010 med en ny regering som tar tag i

frågan. Det krävs också beslut om att Norrleden ska byggas. Viktigt då projekten är beroende av varandra.
3. Eposet Aniara av Harry Martinsson. Aniara är en revy
om människan i tid och rum där historien berättar om en
skadad jord av miljöförstörelse och kärnvapenkrig och
människor som flyr till Mars.

1. Med vetenskapligt utprovade metoder. Detta bör hållas ihop centralt i kommunen och i nära samarbete med
centrala skolmyndigheter.
2. 2014 - 2015
3. Skogsbröder av Juozas Luksa. Den handlar om
frihetskampen i Litauen efter andra världskriget.
Jörgen Rundgren
oppositionsråd, m

1. Den mobbning vi nu ser i skolorna är till stor del resultatet av åratal av nedskärningar inom barnavård, förskolor
och skola. Redan när ett barn är mycket litet kan man ofta
se om barnet ínte har det helt bra. Dessa barn ligger i
farozonen

Cecilia Ambjörn
gruppledare, v

Hårdare tag och strängare regler är ingen lösning. En elev
ska kunna flyttas bara i yttersta nödfall och utgångspunkten
ska vara att lösa problemet där det uppkommer. Risken är
annars stor att man bara flyttar problemet. Mobbning och
trakasserier måste alltid tas på största allvar och åtgärdas.
1. Ett bra samarbete med föräldrarna, gott chefsskap,
personal som ”ser” och ”lyssnar” på varje elev och ett
vetenskapligt beprövat mobbingprogram som följs.

2. Jag tror den kommer med i höstens infrastrukturproposition. Det kan då förhoppningsvis innebära att den är klar
2015.
3. ’Undergång, civilisationernas uppgång eller fall’ (originalets titel är ’Collapse’) av Jared Diamond. Den handlar
om varför flera utvecklade civilisationer gått under och
vilka psykologiska orsaker det är som hindrar befolkningen
att vidta de åtgärder som kunnat hindra undergången.
Jag tycker den på ett bra sätt beskriver det som händer i
världen just nu.
eller Agatha Christie - om jag någon gång kan slita mig
från alla politiska dokument som måste plöjas igenom.

2. Min önskan var 2010 men vi får nog vänta till 2015
eller längre, eftersom förra regeringen beslutat om projekt
som inte varit finansierade. Tömd kassa som inte kan fyllas
så snabbt.
Margaretha Ericsson
oppositionsråd, kd

3. Svårt att ge tips, men själv kopplar jag gärna av med en
gammal ”hederlig” deckare av exempelvis Alistar Maclean

1. Det är viktigt att använda metoder som man vet fungerar. Det är si och så med det på skolorna. Folkpartiet har
föreslagit att man endast ska använda vetenskapligt beprövade metoder. Här finns mycket att göra i Norrköping.
När Skolverket inspekterade skolorna i Norrköping slog de
bland annat ner på brister i likabehandlingsplaner.
Mathias Sundin
oppositionsråd, fp

2. Folkpartiet driver på inom regeringen för en utbyggnad
av snabbjärnväg och där ligger Ostlänken bra till. Problemet är att socialdemokraterna lämnade över 90 miljarder i
ofinansierade infrastruktursatsningar efter sig. Det kommer

1. Försöka skapa goda kontakter mellan eleverna på skolan. Prata om alla människors lika värden oavsett hur man
ser ut eller vem man är. Försöka öka förståelsen för olika
människor. Följa de nationella mobbningsplaner som finns.

att ta ett tag att hämta igen det. Men jag tror och hoppas
att vi har Ostlänken på plats runt 2014.
3. En bok om Norrköpings historia, ”Stad i nöd och lust”
av Arne Malmberg. Norrköping är fascinerande. Trots
att staden härjats av bränder, ryssar och industrinedläggningar har man alltid rest sig ur askan. Det visar på en
unik styrka. Historien om den staden och dess befolkning
passar utmärkt att läsa en höstkväll.

någon minut över av dygnet.

2. Jag tror o hoppas på att man börjar bygga inom en 10års period, sedan tar det några år innan den är klar.
Karin Jonsson
oppositionsråd, c

Annonsera du med
Syns i norrkoping4you
– Norrköpings mest läsvärda
tidningsmagasin.
Kontakta annonsavdelningen:
Tel/fax: 011-31 77 30
annons@norrkoping4you.se
Mats: 0705-16 17 19

3. Här går jag bet, jag läser aldrig vanlig litteratur och
kan därför inte rekommendera några böcker eller författare. Jag väljer istället att lösa korsord om det skulle finnas

Vill du ställa en fråga till våra politker?
Maila din fråga till red@norrkoping4you.se!
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hela denna sida är en annons

C h o p p E v e n t o c h S k a n d i a t e a t e r n p r ese n t e r a r i N o r r k ö p i n g

KNOCK-OUT COMEDY

ELDKVARN
31 OKTOBER 20.00

- THE STAND-UP BATTLE30 okt kl 20.00

320 kg
Buskis
15 nov
kl. 19.30

Stand-Up med

Johan Glans
19 nov kl. 19.00

Sveriges ”hetaste”
Stand-up turné någonsin

Först ut i höst är Babben Larsson
tillsammans med Adde Malmberg

Björn Gustafsson

och Lennie Norman. Det bjuds på
Stand-up i föreställningen:

Måns Möller

”Gammal är äldst”

Soran Ismail

den 17 september
kl. 19.00

Imitatör

Özz Nûjen
8-9 oktober
Morgan Alling

en

Jörgen Mörnbäck
2 nov kl. 15.00

fyra ESS

Scan Ann
4-5 dec
kl. 19.00

2 dec
kl. 19.00

ALFAHONOR
Standup comedy
Yvonne Skattberg och Zinat

Succéshowen från Mosebacke
med Åsa Danielsson

27 nov kl. 19.00

Uffe Holmertz

Jesper Odelberg

Thomas Oredsson
Sanna Eklund
Thomas Darelid

6 dec
kl. 19.00

Peter Wahlbeck

N yå rs rev y

17 d e c k l . 19 . 0 0

P re m i ä r 2 0 d e c
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Hjärngymnastik

5 till 1

5 poäng

4 poäng

3 poäng

2 poäng

1 poäng

Född 1948 och hette Turesson
innan han fick sin styvfars efternamn

Var medlem i grupperna Maniacs,
Solar Plexus och Made in Sweden

Vann den svenska melodifestivalen
både 1969 och 1988

Spelade den manliga huvudrollen
i musikalen ”Chess” både i London
och Stockholm

Judy min vän och Stad i ljus var
hans vinnande melodifestivallåtar

Drygt 400 000 invånare bor på en
yta på 316 kvadratkilometer

Har nyligen bytt ut liran mot euro.
Fram till 1973 var det pund som
gällde

Korsriddarna i Johanniterordern
fick denna ögrupp år 1530. Huvudstaden heter Valletta

Var under andra världskriget utsatt
för en av krigets största belägringar med sitt strategiska läge i
Medelhavet

Var tidigare brittisk koloni. Ögruppen är belägen cirka 9 mil söder
om Sicilien

Debuterade 1895 med Vildmarksoch kärleksvisor som bara sålde i ett
par hundra exemplar

I diktsamlingarna om Fridolin hade
ett poetiskt alter ego skapats

Satt med i Svenska Akademien från
1904

Fick nobelpriset postumt 1931

Denne Erik Axel skildrade sitt
födelselandskap Dalarna

Viktoriastipendiat 1985

Satte ett gång världsrekord på
Stockholms stadion

Tränades av den legendariske
friidrottstränaren Viljo Nousiainen
och tävlade för Örgryte

Fick frågan om hur brett han har
hoppat som mest i en numera klassisk Kurt Olsson-intervju

Har fått framgångsrika efterföljare i
Stefan Holm och Kajsa Bergkvist

Händelserna utspelade sig i staden
Valleby

Sångerskan Amy Diamond spelade
rollen som isprinsessa

Stadens polismästare ville helst
bara spela teater

Fick barn att öppna luckor 2006

Tioåringarna Lasse och Maja löste
brotten

Gullvivan är landskapsblomma och
hasselmusen är landskapsdjur

Författaren Hjalmar Bergman och
fotbollsspelaren Mattias Jonson
kommer härifrån

I ett av länen i landskapet var Sigvard Marjasin landshövding under
5 år. Han blev mest känd för fiffel
med representationskvitton.

I väster finns Kilsbergen som fortsätter in i Värmland och Västmanland

Örebro är den största staden

Ett krig

Väpnad konflikt mellan Ryssland
och en koalition bestående av Storbritannien, Frankrike, Osmanska
riket och Sardinien.

Ett nytt yrke såg dagens ljus: krigskorrespondent.

Ryssland angrep Turkiet för att man
ville ha kontroll över Svarta havet.
Pågick 1853-1856

Florence Nightingale gjorde en
stor insats för att förbättra den usla
vården av sjuka och sårade

Kriget utspelade sig på halvön Krim
i Svarta havet

Filmvetenskap

En ingenjör Cederqvist som är expert på tidmätning är huvudperson

Förlagan till filmen var Ivar Lo-Johanssons novell Kvinnofabriken

Utspelar sig i en textilfabrik på
40-talet

Inspelad 1981 och Lasse Hallström
regisserade

Magnus Härenstam spelar
ingenjören som förför flickorna som
arbetar på fabriken

Sång och
musik
En mångsidig
artist
Geografi
Ett litet land

Litteratur
En författare

Sport
Tidigare
världsrekordhållare
Underhållning
TV-julkalender

Sverige
runt
Ett landskap

Historia

En svensk film

De rätta svaren finns tillgängliga på www.norrkoping4you.se.

Geografifrågan

Krysset

Känn din stad, var är bilderna tagna?
Pö

la

Inte pigg>

1

6

15

12

13

19

1

20

10

8

8

9

8

6

12

19

r>

9

16

16

9

8

14

1

1

8

8

3

7

2

8

13

21

9

1

9

1

9

15

21

9

bild 1
12

Stadsdel i
Göteborg>

10

11

4

12

15

6

5

14

21

15

4

7

9

12

6

3

11

5

1

10

12

15

D R Ä N G
Skickat krysset med din lösning till
Turon Media

9

11

3

bild 2

Skicka svaret med
din lösning till
red@norrkoping4you.se
Vinnare lottas ut bland de rätta svaren.

Vinnare – Krysset nr1

1

Bland de många rätta svaren har följande
pristagare lottats fram;

6

1:a Pris (Tavlan ”Daglilja” + revybiljetter)
Ingrid Berglund, Norrköping
2:a Pris (Revybiljetter)
Leif Andersson, Norrköping

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

3:e Pris (Revybiljetter
Madeleine Broman, Svärtinge

Bråviksv. 7
603 65 Norrköping

tavla

Daglillja,

Turon Design
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Ankis matlagning4you
Recept Anki Larsson Foto Daniel Heiniemi

Kycklinginnanlårfilé med kantarell och mozzarellafyllning
serverad med varm couscoussallad

kycklingInnanlårfilè
med kantarell- och
mozzarellafyllning

När kycklingen är klar läggs den upp

kall sås
3 dl matlagningsyoghurt

tillsammans med couscoussalladen och

6 soltorkade tomater

den kalla såsen. Smaklig måltid!

1 msk salvia

Äppeldröm

2 tsk salt

Detta behöver du till ca 6 personer:

1 tsk svartpeppar
i

Gör så här:
Sätt ugnen på 200° C
Stek kantarellerna i smör på medeltemperatur tills de fått en fin färg. Ställ stekpannan
med kantarellerna åt sidan. Skiva mozzaDetta behövs till 4 personer:
8 kycklinginnanlårfileér
500 g kantareller
125 g mozzarella
2 msk torkad timjan
Smör eller olja till insmörjning av form +
Smör till stekning av kantareller
Salt & svartpeppar

Couscoussallad
Couscous till 4 personer:
500 g körsbärstomater
300 g champinjoner

rellaosten till 8 skivor. Vik upp kycklinginnanlårfiléerna och lägg på lite kantareller, 1
skiva mozzarella och lite salt och svartpeppar. Vik ihop de fyllda innanlårfiléerna och
lägg dem i en smord gratängform. Strö över
lite timjan på kycklingen. Ställ in kycklingen
i ugnen i ca 25 min.
Skär champinjoner, sparris och paprika i
medelstora bitar. Skiva rödlöken. Stek grönsakerna i lite olja i en stekpanna tills de fått
en fin färg.
Gör såsen medan grönsakerna steker.

250 g sparris

Häll yoghurten och små fina bitar av de sol-

250g ruccolasallad

torkade tomaterna i en skål. Krydda med

1 röd paprika

salvia, salt och svartpeppar. Ställ den fär-

1 rödlök

diga såsen i kylen.

3 msk olivolja (lite till stekning av grönsaker)
2 msk röd balsamvinäger
Salt & svartpeppar

n o r r k o p i n g 4y o u

kommer

5 stora äpplen

jag medverka med tips och idéer

2 dl vispgrädde

som rör maträtter, desserter och

2 dl ljus sirap

bakverk. För mig är matlagning en

2 dl strösocker

passion där jag kan ge andra män-

2 dl hasselnötskärnor

niskor en härlig smakupplevelse. I

500 g vaniljglass

detta nummer får du ta del av en

100 g smör

smakfull kycklingrätt med kantarel-

1 msk farinsocker

ler. Nu till hösten ska man passa

Smör till stekning

på att använda naturens rikedomar. Kycklingen passar utmärkt till

Gör så här:

kantarellerna där mozzarellaosten

Häll vispgrädde, sirap och strösocker i

ger en god sälta.

en kastrull. Koka upp och låt sedan koka

Äppeldrömmen är speciellt utvald till de som tycker om riktigt
söta efterrätter. Äpplena ger dock
en viss syrlighet vilket ger desser-

på svag värme i ca 10 min. Ta av kastrullen från plattan, tillsätt smör och hasselnötskärnor. Låt smeten svalna tills den blir
ljummen och lite tjock som kola.

ten en perfekt kontrast till kolans

Skala och skär äpplena i klyftor. Stek

sötma. Jag hoppas du kommer att

äppelklyftorna i en stekpanna, tillsätt fa-

uppskatta min matspalt.

rinsocker. Stek dem tills de fått en fin gyl-

Smaklig måltid/Anki

Koka couscousen. Skär körsbärtomaterna till halvor. När couscousen är klar tillsätts
de stekta grönsakerna, körsbärstomaterna,
ruccolasallad, olivolja, balsamvinäger och
salt. Blanda ingredienserna väl.
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lenbrun färg. Låt svalna till de har blivit
ljumna.
Fördela de stekta äpplena i t ex ett martiniglas. Häll över lite kolasmet över äppelklyftorna och tillsätt en kula vaniljglass.

www.norrkoping4you.se

Ledare
Det andra numret

Efter en skön sommar...
Mats Turesson
redaktör

Vad vill du läsa om?

I slutet av maj kom första numret av tidningen
norrkoping4you ut. Nu
är det dags igen och
spänningen inför mottagandet från er läsare är
stor även denna gång!
Vi som gör den här tidningen är jätte
entusiastiska och stolta över vad vi åstadkommer, men det är era reaktioner och
åsikter som är avgörande. Vårt mål är att
alla ska uppleva tidningen intressant och
att våra annonsörer ska se fördelarna med
att annonsera just i norrkoping4you.

att fortsätta utveckla
tidningen så att dess innehåll blir läsvärt
för de flesta smakriktningar, oavsett om
man nöjer sig med att titta på bilderna
och läsa bildtext eller om man med ro och
intresse läser hela artiklar.
vår ambition är

att det redaktionella innehållet är det som ska bära upp
en tidning, att hitta ämnen, personer och
händelser som intresserar den stora skaran
av läsare är en stimulerande utmaning. De
synpunkter och idéer vi har fått efter premiärnumret är därför mycket värdefulla.
Det stärker oss i vår strävan om att vi ska
satsa på innehåll som är läsvärt. Vi tror att
i det långa perspektivet ger det tidningen
ännu fler annonsörer, även om det just nu
v å r u p p fat t n i n g ä r

Visst kan du!

naturligtvis hade varit skönt om det vore
fullt med betalda annonser från första till
sista sidan. Men å andra sidan hade det då
inte funnits så mycket annat för er att läsa!

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

j a g o c h m i n a medarbetare önskar er
alla en härlig sensommar och en riktigt
skön och orangegul höst! 2
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Vas 349:Dog House

Även i vitt

329:-

Soffa Mathias 6.990:-

Bowl &
Chopsticks

260dx91x60 cm (BxDxH)

290:-

www.isaklife.se
ISAK Norrköping • Koppargatan 30
Lampa Lucy

Ingelsta (vid MediaMark) • 011-31 33 03

1.490:-

ISAK Linköping • Nygatan 37 • 013-13 05 04
Rocky Chair

2.690:-

Black chair

1.990:-

Utkörning 450:inom kommunen.
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