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Entreprenören: Lena Hermelin
text Markus Qvist foto Mats Turesson

Arkösunds
utveckling
i händerna på
LEna Hermelin

Snart 50
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yrke:

Make Peter och fyra barn

Entreprenör

fritidsintressen:
fav o r i t m at
bra bok:

L

ena Hermelin följer två premisser i sitt
entreprenörskap: Hon vill starta upp
verksamheter från grunden och hon
fokuserar på ett projekt i taget. Så, när
hon 2006 byggt upp sitt eget företag från
en vardagsrumsverksamhet till en miljonbeloppsorganisation hoppade hon av Hermelin Nordic Research,
utan att ha någon faktisk plan för vad hon skulle ta
sig för härnäst. Idag är hon på god väg att omdana
Arkösund till östkustens nya turistparadis.
l e n a f ö d d e s o c h växte upp i Norrköping men
flyttade sedermera utomlands för att arbeta i bl.a.
London och New York. Vid hemkomsten började
hon arbeta i hotellbranschen men bar hela tiden inom
sig en drivkraft att starta något eget. I samma veva
blev hon kontaktad av en väninna som arbetade på
ett företag i Stockholm, företaget behövde hjälp med
att uppdatera sitt kundregister genom en telefonundersökning och Lena åtog sig uppdraget. Fröet till
framtida Hermelin Nordic Research hade såtts.
– Jag fick reda på att verksamhetsformen hette Tele
Marketing. Efter utfört uppdrag började jag söka
jobb inom branschen och skickade samtidigt efter
litteratur från USA. Kort därefter startade jag mitt
företag, förklarar Lena. Året var 1991.
Efter bara några år började företaget gå över till
marknadsundersökningar, 1997 låg fokus enbart på
marknadsundersökningar och framför allt datainsamling mot de stora analysföretagen, SIFO, Gallup m.fl.
Det var dock ingen ständigt uppåtpekande kurva för
företaget.
– Det är blod, svett och tårar att driva ett företag
men det är ju lite det som är tjusningen. Runt 1996
förlorade vi en av våra största kunder vilket rubbade
ställningarna rejält, men vi bestämde oss för att satsa
vidare. Det var i den här vevan som vi alltmer började
gå över till marknadsundersökningar. Man måste ha
upplevt det kämpiga för att uppskatta det roliga, berättar Lena. Mellan 1999 och 2001 startade företaget
verksamheter i Danmark, Norge och Finland. Det
är av stor vikt för uppdragsgivaren att dessa typer av
undersökande intervjuer genomförs på det inhemska
språket. Företaget anställde Norrköpingsbor som
talade andra nordiska språk än svenska, men det

antalet flerspråkiga var inte tillräckligt då efterfrågan
var betydligt större. Företaget öppnade istället filialer
i de nordiska länderna och några år senare skaffade
sig Hermelin även partners i Baltikum.
2006 va r h e r m e l i n Nordic Research verksamt
på sju marknader med en omsättning på 100 miljoner
kronor. Då valde Lena att lämna företaget.
– Jag tycker det är väldigt kul att starta upp projekt
och Hermelin hade blivit en väldigt stor verksamhet
med ett stort antal anställda. Till slut känner man inte
igen människorna som arbetar på företaget. Då blev
jag kanske lite mätt och började fundera på att sälja
företaget för att gå vidare.
Senare samma år såldes företaget. Lena satt kvar i
styrelsen en kortare tid efter att försäljningen var klar,
men inte långt därefter var Lenas era på det egenstartade företaget Hermelin Nordic Research över.
– När jag slutade på Hermelin hade jag inga planer
klara på vad jag skulle göra härnäst, berättar Lena. Jag
arbetade ett tag med utbildning inom styrelsearbete
för ägarstyrda företag. Samtidigt så har vi haft hus
i Arkösund de senaste femton, dit vi åkt på lediga
stunder för avkoppling på helger och somrar. Men jag
hade inte varit direkt involverad i Arkösund, däremot
har man ju alltid haft tankar och idéer om hur det
borde se ut och vad man skulle kunna göra. Så jag
bestämde mig för att engagera mig i Arkösund, nu
när jag ändå gått här och haft så mycket åsikter och
funderingar under så många år. Jag kände att då kan
man väl lika gärna ta saken i egna händer. Sagt och
gjort, Lena gick med i Arkösunds intresseförening.
Samtidigt arbetade Lenas dotter på Arkösunds hotell
som sommararbetare och efter att ha engagerat sig
i hotellverksamheten dröjde det inte länge innan
Lena fick ett erbjudande att vara med som delägare.
Visionen om det nya Arkösund började så sakteliga
ta form. Idag innefattar skisserna på det framtida Arkösund tvåhundra nya båtplatser, hundra hotellrum
och nya butiker och restauranger. Arkösunds hotell
har gått samman med Norrköpings kommun och
företaget Promarina för att realisera visionen – att
göra Arkösund till en av Sveriges främsta marinor, att
utvidga hotellet för besökande gäster och att skapa
n or r kop i ng4you • sid 

Spendera tid i skärgården

Skärgårdsinspirerad god mat

Richard Bransons biografi

arbetstillfällen för åretruntboende.
– I samband med att jag gick med i intresseföreningen kom jag i kontakt med företaget Viamare som
äger bl.a. Sandhamns seglarhotell och Skansen i Båstad, berättar Lena. Jag minns att jag tyckte de borde
snegla lite åt Arkösunds håll. Då känns det extra kul
när vi nu tillsammans med Viamares dotterbolag
Promarina gemensamt lämnar in ett förslag på hur vi
vill utveckla Arkösund tillsammans. Det som började
med ett önsketänk kring hur Viamare borde snegla
åt oss slutar med att vi två år senare lämnar in ett
gemensamt förslag med planer och visioner om vad vi
vill uträtta. Och nu har vi dessutom skrivit avtal med
kommunen.
1900-talets början var en storhetstid för Arkösund och det varade en bra bit in på det nya seklet.
Norrköpings textilindustri var framstående vid den
här tiden vilket avspeglade sig i ett blomstrande
samhälle och en högfrekventerad Arkösundskaj.
– Sedan avvecklingen av järnvägen på 60-talet har
Arkösund mer eller mindre chanserat men nu finns
det en stark drivkraft från Norrköpings kommun att
det åter ska byggas upp, berättar Lena. Vår skärgård
är en av de minst exploaterade i landet, så det gäller
att vara aktsam. Vi vill öka turismen, vi vill inte att en
massindustri utvecklas och förstör skärgården.
entreprenör ligger i förmågan
att entusiasmera sina medmänniskor, hon är en inbiten optimist som ser möjligheterna då många andra
fokuserar på hindren.
– Det är klart att det inte alltid är raka vägen fram
till målet, man stöter alltid på oförutsedda svårigheter,
men svårigheterna löser man på vägen fram till målet
och det stimulerar samtidigt entreprenören i mig när
jag löst problemet, säger Lena. När det är motigt i
arbetet brukar jag tänka på skaparna av ishotellet i
Jukkasjärvi som hade en vision, drev igenom sin idé
och startade detta egensinniga projekt mot alla odds.
Jag står och blickar ut över havet och tänker att kunde
de starta ett framgångsrikt hotell utan värme på den
kallaste platsen i Sverige, hur svårt kan det då vara att
uträtta något nåt bra med Arkösund? 2
lenas styrka som

Prylar4you

r o c k y c h a i r Design och bekvämlighet
förenat i ett. Finns att köpa hos ISAK.

Helt rätt just nu. Finns att
köpa hos Väskmakaren.
björn borg-väskor

Halssmycke från Efva Attling.
Finns att köpa hos S:t Pers Guld.
twosome

Häftig golvlampa för mys
i höst- och vintermörkret. Finns
att köpa hos ISAK.

lucy

Soffa i modern design och färgsättning. Finns att köpa hos ISAK.
m at h i a s

Värmer och lyser upp på kvällarna.
Finns att köpa på Casanova.
ljusbricka
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Idrott & friluftsliv
Text & Foto Mats turesson

Hästtävling

Trec
trec

Maret Granroth, galopp i slalombanan.

N

Marie Fahlström & Lotti
Wennersten på Natthrafn & Von frá
Flekkedal.
skogritt

orienteringskontroll

fokus på kartan

arrangör

nöjd.

Det gäller att ha

Ulrika Granroth, stolt och

orrkoping4you är på besök
i Svärtingeskogarna. Det
pågår nämligen orienteringstävling, med tävlande
till häst. I dagarna två genomförs hästtävlingar i Sjögesätter. En
ny spännande tävlingsform, TREC, en
kombination av orientering, hinderteknikbana och gångartstest. Arrangör är
Ulrika Granroth och tävlingen har sin
bas på gården Sjögesätter.
TREC är en relativt ny tävlingsform
i Sverige.
– Men framför allt är det ett roligt
sätt att göra något kul tillsammans med
sin häst, berättar Ulrika. Det är upp till
varje deltagare hur mycket allvar man
skall lägga i sitt deltagande. Deltagande
ryttare är i varierande åldrar och färdighet, hästraserna är också flera även om
islandshästen är den dominerande på
denna tävling.
Tävlingen kräver noggranna och ganska omfattande förberedelser, allt från
att lägga ut och provrida orienteringsbanan, fixa med uppställnings- och
stallplatser, hinderbyggnad, förplägnad
etc. Två dagar där dag ett innebär ryttarmöte och förberedelser för själva tävlingsdagen. Tidigt på tävlingsdagen är
en stor mängd funktionärer i full gång
med arbetet. Hästar och ryttare skall
ha hjälp och service på stallbacken som
är tillika startplats för första momentet, orientering. Likheten med vanlig

orientering är slående, det är nästan
bara hästarna som skiljer. Vi möter
tävlingsdeltagarna Marie Fahlström,
startnummer 108, och Lotti Wennersten, startnummer 109, strax innan
start. Just utkomna från kartritningen
gör de uppsittning på islandshästarna
Von frá Flekkedal och Natthrafn. Precis på rätt startsekund skrittar de över
startlinjen ut på den dryga milen långa
orienteringsbanan.
n ä s ta g å n g v i ser Marie och Lotti
är de på väg in till en av orienteringskontrollerna mitt inne i skogen. Det är
en mäktig syn att se ryttarna komma
längs skogsstigen. Den här kontrollen
är bemannad och här besiktigar man
även hästarnas hovar. Med visst huvudbry studeras sedan kartan inför den
fortsatta ritten, snart har de försvunnit
ännu längre in i skogen på väg mot
nästa kontroll. Efter några timmar är
orienteringsmomentet avslutat. Tyvärr
lyckas inte Marie och Lotti ta en tätposition i tävlingen, men humöret är ändå
på topp.
Innan nästa deltävling bjuds det på
lunch för alla deltagare och funktionärer. Grilldoften är härlig och stämningen är mycket god då den nyligen
genomförda orienteringen livligt
diskuteras bland deltagarna.
Mätta och belåtna gör sig nu funktionärer, ryttare och hästar sig förbe-
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redda för eftermiddagens moment.
Hinderteknikbana och gångartstest står
på tur. Ett omfattande prov för både
häst och ryttare. Här rider man ensam
under övervakning av hängiven publik
och bedömande funktionärer. Norrkoping4you:s utsände uppfattar banan
som lång, krävande och i vissa avseenden mycket svårbemästrad. Det är inte
många ekipage som kammade full pott.
I de olika delarna testas snabbhet, mod,
lydnad, precision och god planering.
Något som verkar vara extra svårt är
hindret där hästen ska backa en bit utan
att trampa på sidoavgränsningarna.
- Det här var svårt men jätteroligt,
bekräftar både Marie och Lotti. Vi
gratulerar dem båda till väl genomförda
tävlingar.
detta
vara en perfekt tävlingsform, varierande
och mycket krävande på samma gång.
Hinderteknikbanan var dessutom
mycket sevärd, även för en som inte har
ridningen som främsta intresse. Det var
så sevärt att lusten att själv prova växte
sig stark. Vem vet, i nästa TREC-tävling kanske norrkoping4you ställer upp
med ett eget ekipage.
För er som vill veta mer om tävlingen, bl.a. resultatlistan, besök
www.dyggur.se 2
för hästintresserade borde

Kåseri
Kåsör Markus qvist illustration mikael Stenström

Höstdepression

– ett satans påfund
Markus qvist
31 år

ålder:
fa m i l j :

Sambo Camilla och de två katterna

Leia & Vader.
yrke:

Copywriter, rockpoet & kåsör.

fritidintressen:
bra bok:
bra film:

Film och musik.

Illusionernas bok, Paul Auster.
Senaste Batmanfilmen var bra.

bra musik just nu:

S

å är då äntligen hösten kommen,
denna ljuvliga tid för eftertanke och
panikångestladdad sommarnostalgi.
Den första höstkylan möter oss i
kvällningen med en käftsmäll som
utdelad av en antagonist från förr, med försmak av
utdragen ålderdom och långsam död som smädelser.
Våra underbara sommarminnen gör sig påminda, de
hälsar på i septemberbrisen som för att ta ett sista
farväl innan de bäddar ner sig i historieböckerna för
att somna in och dö. Tillbaka efter semestern staplas
arbetsbördorna på varandra och tiden fram till vår
och själslig flora tycks oändlig. Helvetet är över oss.
Höstdepressionen är ett faktum.
ner sig? Helvetet är fyllt till
bredden av smaskigheter att åtnjuta medan vi inväntar bättre tider och himmelrike framgent. En fördel
med hösten är att det blir mörkt tidigare om kvällarna. Äntligen kan vi kura ihop oss i soffan och släcka
ner i lägenheten för att undslippa nypermanentade
gördeltanter med teleskopögon i grannhuset och
karlar i lediga trenchcoats med kikare i högsta hugg.
Inte en kotte har koll på vad vi gör i beckmörkret,
det är nästan som att vi inte längre fanns till. Drar
vi dessutom ner persiennerna och drar ur telefonen
närmar vi oss definitionen av att gå i ide för att
invänta ljusare tider. Eller så tänder vi lyset igen, det
är vilket som. Men räkna då med stirrande kärringar
med mastodontperiskop i längan mittemot.

moster frågar från höger och vänster hur det går med
jobb, studier, flickvän, sambo, fru eller katter (av någon
underlig anledning är släkten som värst – som mest
nyfikna - under regn- och ruskhalvåret). Efter att ha
besvarat samma beklämmande frågor tiofalt första
timmen sjunker man ner vid matsalsbordet för att
beskjutas med följdfrågor från resten av församlingen.
Och detta när allt man i själva verket önskar är att
glida ner i sängen hemmavid och dra något gammalt
över sig i väntan på något nytt. Misstaget vi begår är
att ljuga. Vi besprutar sanningen med färger och glamour, vi fabulerar kring hur strålande sambon mår och
hur välgödda katterna är. Låtom oss istället dela med
oss av sanningen i råa, avskalade bitar. Släng förfallet i ansiktet på första bästa syssling, gör det högt och

Volbeats senaste skiva.

bestyckade djurrättsaktivister till grannar. Ljug inte
om hur chefen befordrade Lisa-Lotta - nitton år och
i avsaknad av hjärna - framför dig och din blytunga
meritlista efter tjugofem år på företaget. Utelämna
inte hur du under höst-kick-offen delgav chefens
hustru sanningen om Lisa-Lotta och maken under ett
ultragalaktiskt bålrus av sällan skådat slag, varefter du
och ditt sänke till CV for ut genom panoramafönstret
likt en mänsklig horisontalprojektil på raketbränsle.
Bespara dem intet. Har du riktig tur behöver du aldrig
gå på ett släktkalas någonsin igen.
Det här var enbart ett axplock ur den digra stacken
av tillvägagångssätt att vända höstens bedrövelser till
sin fördel. Så kräng på dig stövlarna, ge dig ut i ösreg-

m e n va r f ö r g r ä va

lag ett tyngre fenomen
att genomlida under årets höstmånader än jämfört
med resten av året. Morbröder, fastrar, fan och hans
släktmiddagar är enligt

”Vi besprutar sanningen med färger
och glamour, vi fabulerar kring hur
strålande sambon mår och hur välgödda katterna är.”
ljudligt och vips är du befriad från fortsatt kanonad
av tjugo frågor-extremister resten av kvällen. Beskriv
i detalj hur frun bedrog dig med en gödselspridare
från Linköping; hur hon tog mulltoan med sig och for.
Förklara hur du i vredesmod svingade katterna över
balkongräcket och i kölvattnet av jamarnas hädanfärd
sedermera blev vräkt, med god hjälp av dina kikarn or r kop i ng4you • sid 

net och lyft på stenar i depressionsmyllan för att finna
de små guldkornen att le åt i den brungrå vardagen.
Och minns att höstdepressioner som art självdör vid
vår och själslig flora. Hösthelvetet är en övergående
fas. 2

Samhällskrönikan
text Mathias sundin

De sociala
spelreglerna

D

u har precis hunnit fram till spårvagnen
med andan i halsen. Trött i benen efter
springturen ser du med besvikelse att
det är fullt, inga sittplatser i sikte. Inte
mycket att göra åt saken, tänker du. Det
blir till att stå upp. Men, varför inte bara fråga någon
om du får sitta på någon annans plats? Nej, herregud, det skulle du aldrig göra, eller hur? Det skulle
vara pinsamt, du skulle känna dig som en idiot, så
gör man bara inte. Men skulle det funka? Skulle folk
resa sig upp? Det funderade en forskare i New York
på 1980-talet på. Han bad därför några studenter att
testa. Ingen ville ställa upp på försöket. Men så till slut
anmälde sig en student som frivillig. Så han började
åka på bussar och i tunnelbanan och helt enkelt gå
fram till folk som satt ner och fråga, utan förklaring
till varför, om han kunde få sitta på deras plats. Till
allas häpnad reste sig ungefär hälften av de tillfrågade
upp och han fick sätta sig på deras plats. Fler studenter
blev intresserade och gav sig ut för att testa. Samma
resultat, ungefär hälften lämnade sin plats. Resultatet
i sig var förvånande, men det studenterna beskrev

samfällt var hur jobbigt det hade varit att fråga. Flera
gånger kunde de helt enkelt inte förmå sig att göra det.
I samhället har vi olika koder för hur vi uppför oss
mot varandra. En sorts gemensam moral. Vi har även
lagar som är en förlängning av moralen. Men utan
våra gemensamma spelregler skulle inte samhället
fungera. Tänk bara hur svårt det skulle vara om ingen
respekterade kösystemet.

vår gemensamma moral,
är viktig för att samhället ska fungera. Inte bara på
bussen eller i kön, utan inte minst för att vi ska kunna
lita på varandra. Vi behöver ha en ständigt pågående
de sociala spelreglerna,

”I flera fall knuffades personer helt
enkelt bort”

forskare
som testade vår vilja att ge upp
platsen på bussen också testade
hur vi reagerar om någon tränger
sig i en kö. Till skillnad från de
lugna reaktioner från människorna
som inte ville ge upp sin sittplats
– de sa oftast bara nej – resulterade köträngandet i
rent fysiska reaktioner. I tio procent av fallen tog de i
kön till handgripligheter för att få ut trängaren ur kön.
I flera fall knuffades personer helt enkelt bort. I cirka
25 procent av fallen protesterade de i kön verbalt och
fa k t u m ä r at t s a m m a

vägrade låta personen tränga sig. Personen i frågan har
inte brutit mot vare sig någon formell regel eller lag,
ändå reagerar många så pass häftigt.

diskussion om hur vi ska bete oss mot varandra. Hur vi
ska uppfostra våra barn, hur vi ska behandla varandra
och om vi ska erbjuda vår plats på bussen till någon
som ser ut att behöva den bättre. 2

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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Nära resmål: Romantiska hotell
text resenären foto mats turesson

slottet

Sett från poolområdet.

Pärla på Södertörn

Häringe slott
Häringe slott, med anor från
1000-talet ligger på Häringehalvön, norr om Nynäshamn
ca två timmars resa från
Norrköping. Norrkoping4you
besökte Häringe Slott en strålande höstdag i oktober. Ett
besök som gav mersmak,
främst på grund av den vackra utomhusmiljön och den
mysiga interiören såväl i rum
och sviter som i de allmänna
utrymmena.
För den historiskt intresserade är Häringe slott en
höjdpunkt där mycket är bevarat från förr bl a från

tiden då familjerna Krüger och Wennergren ägde slottet på 1900-talet.
h u v u d b y g g n a d e n av d a g e n s slott byggdes under
ägaren Gustav Horns tid på mitten av 1600-talet.
Oavsett om man vill känna historiens vingslag från
1600- och 1700-talen eller om man vill lära sig mer
om de glada, eller
galna, dagarna under
Krüger/Wennergrenepoken så får alla
sin nyfikenhet stillad.
Be gärna personalen
berätta om slottet eller livet på slottet. Du
kan få höra många intressanta och häpnadsveckande
historier, skrönor eller sanningar, det är upp till lyssnaren att avgöra. Att Torsten Krüger lät bygga Sveriges
första privata swimmingpool på Häringe är sant, att
han även byggde en rutschkana från sitt badrum i slottet direkt ner i poolen är även det sant. Tyvärr kan vi
inte se detta idag därför att Axel Wennergrens hustru
Marguerite lät montera bort rutschkanan.

Häringe slott har ständigt utvecklats av sina respektive ägare, så även nu då man bygger om i slottet med
bl a nytt kök och nya golv. Rum och sviter är mycket
fräscha och har i flera fall nyligen renoverats. Teman
och inredning i sviter och deluxrum är något utöver
det vanliga, här är så mysigt att man kan klara sig en
hel weekend utan att göra något annat än att bara vara

”...att han även byggde en
rutschkana från sitt badrum i
slottet direkt ner i poolen...”
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på rummet och njuta. Vår favorit är juniorsviten Paul
Fejos som är inredd med klenoder från Fejos och Axel
Wennergrens upptäcksresor runt om i världen. Kännetecknande för Häringe är blandningen av senaste
teknik och bekvämlighet med genuina antika klenoder
och prydnader. Ett slående exempel är den vackra
trattgrammofonen som står bredvid den väggmonterade plasma-tv:n i en av sviterna.

Pia frodelius

källargång

Välkomnar gäster till kavaljersflygeln.

Här kan man gå torrskodd till Sjöflygeln, om man vågar sig ner genom de djupa källarvalven.

dopp i baljan

Klenoder från hela världen finns samlade i rummet. Exempelvis rummets egen
väktare – skelettvakten.
paul fejorummet

Vilka är då de typiska gästerna på
Häringe idag?
– Par som har ordnat barnvakt och
verkligen vill njuta och koppla av ett
dygn eller två, säger Pia Frodelius, vd
på Häringe Slott. Annars så är det stor
blandning av gäster på Häringe, även
barnfamiljer och stora sällskap. Pia
framhåller själva slottsmiljön som det
mest attraktiva, salonger och inredning
där gäster kan koppla av, äta, dricka och
umgås. Maten är även den en höjdpunkt, på Häringe arbetar man efter
Slow-Food-filosofin som kan sammanfattas med Gott, Rent och Rättvist.
– Ca 70-80% av våra råvaror är ekologiskt framtagna, säger Pia.
och
maten så bjuder Häringe på en mängd
aktiviteter, bl a Slottsmord, en interaktiv
mordgåta där du som gäst är med och
löser fallet. Mer om Häringes utbud kan

ni läsa på www.haringeslott.se.
– Det som ligger framför oss nu är
julborden, som börjar serveras från sista
helgen i november, därefter vårt nyårsfirande, något som är mycket populärt,
enligt Pia.
Ni som kommer att åka till Häringe
för att uppleva det som vi har gjort,
missa inte att verkligen gå runt och titta
på allt, tveka heller inte att be personalen berätta. Även om du inte ska köpa
cigarrer, be att få titta ner i vinkällaren
och humidorskåpet, en plats där man
gärna stannar en stund och bara njuter
av atmosfären. Här är du så nära de
djupa källarvalven du kan komma. 2

Rotundan

Romatik i badrummet.

I höstskrud.

Julnumret kommer ut före Luciahelgen
Annonsstop 2 december.

Annonsera i norrkopin4you

Syns i norrkoping4you
– Norrköpings mest läsvärda tidningsmagasin.
Kontakta annonsavdelningen:
Tel/fax: 011-31 77 30
annons@norrkoping4you.se
Mats: 0705-16 17 19
• Samhällskrönikan • Norrköpings talanger
• Spännande reportage • Resereportage ...och mycket mer.

u t ö v e r m i l j ö n , n at u r e n

Mer information
www.haringeslott.se.
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Spännande resmål: München
text & foto resenärerna

München,
bara två
timmar bort
Shopping, kultur, sport och en massa god öl; en förlängd weekend i München kan rymmas mycket! Men
flygresan från Norrköping slutade med att dimman
tvingade planet att landa 20 mil bort – i Stuttgart!

hofbrauhaus

D

Ett signum för München, ett gigantiskt ölhak med historiska anor.

et finns tillfällen då man prisar den tyska
effektiviteten och förmågan att organisera. När planet landar till slut står en
buss redo att omedelbart köra oss till
München. Resan slutar sedan ganska
komfortabelt efter att det visat sig att från Hauptbahnhof där bussen stannar, är det mindre än hundra
meter att gå till det bokade hotellet.
Efter en god natts sömn väntar hotellfrukosten. På
buffébordet finns naturligtvis det som man kan förvänta sig när man befinner sig i Bayern – weisswurst,
en vit kryddig korv som ska ätas med söt senap. Lyckligtvis erbjuds även yoghurt, flingor och bröd för oss
som inte vill äta varm lagad mat på morgonen.

alla uteserveringar.
Ingen kan göra ett besök i München utan att gå till
Hofbräuhaus, ett av världens mest kända ölvärdshus.
Här känner man historiens vingslag direkt när man
kommer in i den stora byggnaden där de rustika träborden med tillhörande bänkar är fyllda redan under
tidig eftermiddag. Det är ett högljutt sorl och helt
plötsligt börjar en tyrolerorkester spela.
I Hofbräuhaus har flera händelser i historien utspelat sig, bland annat ombildandet av det tyska arbetarpartiet till det nationalsocialistiska partiet. Det skedde
i februari 1920 då Adolf Hitler läste upp det nazistiska
partiprogrammet.
tio tusen liter öl per dag i
Hofbräuhaus. Den här dagen står vi får en liten del av
den mängden när vi testar HB:s originalöl som finns
som dunkel, mörkt öl, och weiss, veteöl. Samtidigt
som vi trängs med tyskar och andra nationaliteter är
det ett nöje att studera servitriserna som förmodligen
har Tysklands mest vältränade armar. Späda kvinnor
bär, till synes med lätthet, 4-5 ölsejdlar samtidigt i
vardera handen. Varje glas rymmer över en liter och
vi vet hur tungt det är. Man kan nämligen själv testa
tyngden av fulla sejdlar i den ölhistoriska utställning
som finns högst upp i byggnaden. När vi lyfter provsejdlarna fyllda med tyngder bågnar armarna!
Vid vårt besök i München har Oktoberfesten nyligen avslutats. Det är bara att konstatera att man bör
vara ute i god tid med att boka flyg och hotell för att
pricka in perioden då den berömda ölfestivalen pågår,
från i slutet av september och drygt två veckor framåt.
Oktoberfesten har anor från tidigt 1800-tal och anses

som den största folkfesten i världen. Bryggerier i
München reser då ett trettiotal öltält varav det största
rymmer cirka sju tusen sittplatser.
Öl har verkligen en betydande roll i Tyskland, framför allt i München. Där kan man skryta med att där
stiftades renhetslagen för öl 1506 – en livsmedelslag
som används än idag.
I Tyskland kostar mat och sprit på restauranger och
barer ungefär som i Sverige, medan vin och framför
allt öl är billigare. Ölstaden München erbjuder många
ölsjapp av varierande stuk. Man behöver inte leta länge
för att hitta ett ställe att slå sig ner på och det smakar
underbart med en kall weissbier i strupen efter att ha
vandrat runt på gator och torg under flera timmar.

i d a g s e rv e r a s c i r k a

e t t b r a s ä t t at t b ö r j a sitt besök i en ny stad är
att följa med på någon av de olika guidade turer som
erbjuds i olika former. Vi väljer glatt en sightseeingtur
med buss där det utlovas en speakerröst på svenska.
Den svenskan visar sig vara på norska och är daterad
till ett äldre datum. Det talas om vad saker kostar i
d-mark, en valuta som tyskarna övergav till förmån för
euron för flera år sedan.
Den norska rösten ger oss i alla fall en liten överblick över vad man kan se och göra i centrala München. Bussen åker förbi en av stadens mest fantastiska
platser – torget Viktualienmarkt. Det är Münchens
största matmarknad och här säljs allt från blommor
och grönsaker till fisk och kött. Dofterna och färgerna
är en fröjd för alla sinnen och det är en ren njutning
att insupa atmosfären i folkmyllret Därför blir det
självklara valet efter bussturen att försöka hitta några
lediga platser i solen på någon av Viktualienmarkts
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s h o p p i n g e n i m ü n c h e n kan nog tillgodose de flesta
önskemål. De exklusiva boutiquerna med Gucci och
Armani finns på lyxshoppingstråket Maximilianstrasse, men vi väljer att bland annat gå i varuhuset
Karstadt. Där finns allt från kläder, skor, inredning
och leksaker till sport, husgeråd och livsmedel. Ett par
jeans, handdukar, strumpor och en La Coste-väska
senare lämnar vi varuhuset, åtskilliga euro fattigare. Vi
går ut på gågatan Kaufingerstrasse och får lite förnyad
energi genom att äta underbart goda kanderade nötter
som säljs i flera små kiosker. Strax därpå befinner vi
oss på Marienplatz, en mittpunkt där folkvimlet är
som mest intensivt. Där finns affärer, restauranger och
turistbyrån, allt övervakat av det mäktiga rådhuset. I
turistbyrån köper vi biljetter till en guidad tur på den
nya fotbollsstadion, Allianz Arena. Såvitt vi har kunnat se spelas ingen fotbollsmatch just denna helg, men
vi dubbelkollar med killen på turistbyrån. Han är dock

ren kuriosa lockar ett par röda julgranskulor med
klubbens logga ingraverad, men istället inhandlas
mobilhållare i form av en fotbollssko.

bayersk brödsoppa

marienplatz

Tillsammans med öl.

Turistmyller med trevlig stämning.

totalt ovetande och förkunnar för oss att han inte
är det minsta fotbollsintresserad. Han kan i alla
fall beskriva hur vi tar oss till Allianz Arena, något
som egentligen inte är svårt alls. Tåg-, buss- och
tunnelbanesystemet i München är väl utbyggt och
lätt att nyttja.
2005 stod den nya fotbollsstadion Allianz Arena
färdig. Den rymmer nästan 70 000 åskådare.
Enbart vägen från tunnelbanestationen och fram
till byggnaden är bred och mäktig för oss som är
vana vid Idrottsparkens smala passager eller möjligen området kring Råsunda i Stockholm. Det är
fotbollsklubben FC Bayern München som själva
har byggt arenan till en kostnad av 3,4 miljarder
kronor!
o m m a n i n t e ly c k a s komma över en matchbiljett, kan man betala 10 euro för en guidad tur på
dagtid. Då får man se allt från läktare till omklädningsrummen med tillhörande bubbelpooler.
Vi följer en engelskspråkig guidegrupp och får
då veta en massa fakta om stadion, bland annat
att gräsmattan byts ut ett par gånger per säsong
och att det finns värmeslingor under den som gör
ytan 17-18 grader varm även mitt i vintern. Nästa
gång jag ser en match på TV som spelas på Allianz
Arena ska jag spana efter fotbollspelare som gärna
lägger sig ner i gräset. Kanske behöver de värma
sig lite!
Utsidan av arenan är spektakulär. Genom en ny
modell av fasadkonstruktion med plastbeklädnad
kan hela arena skifta i färg, beroende på vilket lag
som spelar för dagen, de röda FC Bayern München, de blå TSV 1860 som spelar i tyska andraligan eller det vita landslaget. Det känns häftigt att
veta att en liknande plast kommer att sättas upp
på Idrottsparken i Norrköping i samband med den
ombyggnad som nu pågår.

Innan vi lämnar Allianz Arena hinner vi både
ta en öl i den futuristiska restaurangen och göra
ett besök i Bayern München Fans shop. Här finns
alla prylar man någonsin kan tänka sig, allt i de
rödvita färgerna och med klubbens logotyp. Av

e f t e r e n d a g m e d m y c k e t traskande är det
skönt att glida ner i soffan på köttrestaurangen
Asado Steak, bara ett kvarter från Marienplatz.
Servitrisen Iryna serverar hüftsteak med bakad
potatis. Till det har vi valt ett Riojavin som kostar
145 kronor flaskan. Ett facilt pris kan tyckas, men
då tillkommer 45 kronor för vanligt bordsvatten.
Den senare kvällen spenderas i hotellets egen
bar – men där är det inte mycket drag. Bristen på
gäster beror kanske på att de naturliga kvällsstråken tar slut strax innan just det här hotellet.
Eftersom planet hem till Norrköping inte avgår
förrän klockan åtta på kvällen kan nästan hela sista
dagen nyttjas till fler aktiviteter. Det är söndag
och då är i princip alla affärer stängda, men vi gör
ett besök i Dachau. Det ligger mindre än ett par
mil från de centrala delarna och vi ledsagas dit via
pendeltåg av en amerikansk guide. På 30-talet och
ända fram till andra världskrigets slut var Dachau
platsen för det första ökända koncentrationslägret
i Tyskland där över 32 000 människor beräknas ha
mist livet. Idag är lägret omvandlat till minnesplats
och museum.
d e t r å d e r e n s t i l l h e t på platsen och de grupper med besökare som är där, guidas lågmält. Vår
guide berättar om byggnaderna, om vittnesskildringar från överlevande och vi får titta in i celler
och gaskamrar. Det är originalbyggnaderna som
finns kvar, undantaget bostadsbarackerna som revs
i början av sextiotalet. De har ersatts av kopior.
Besöket i Dachau är gripande och det är svårt
att föreställa sig den terror, plåga och svält som
människorna i koncentrationslägret utsattes för. I
vår guidegrupp ingår flera amerikaner, bland annat
en gammal man som är där tillsammans med sin
dotter. Han berättar att han kom som ung soldat
till Tyskland och Dachau bara några månader efter
att lägret befriats av de allierade 1945. Det här är
hans första besök sedan dess. Det blir ett mycket
känslosamt ögonblick för oss.
Återresan från Dachau fortsätter att vara lågmäld. Vi har alla fått något att fundera över.
s n a rt ö v e r g å r v å r a ta n k a r till oron över
att kanske missa planet hem till Norrköping.
Turen till Dachau tog längre tid än beräknat och
plötsligt inser vi att tiden är knapp för att hinna ut
till flygplatsen. Efter att ha suttit som på nålar i 40
minuter på pendeltåget, är vi framme vid den stora
flygplatsen. Efter en del letande efter rätt terminal
kan vi checka in bagaget drygt 20 minuter innan
planet ska lyfta. Men vi hinner och kan skratta
gott åt att vi måste åka en lång busstur från gaten
fram till vårt lilla plan som väntar i utkanten av
flygplatsen. Väl hemma i Norrköping är det däremot bara några meter att gå från planet innan vi är
inne i ankomsthallen.
Det är enkelt och smidigt att flyga direkt från
Norrköping ner till München. Men nästa gång
måste en fotbollsmatch ingå i programmet! 2

Fakta München:
Antal invånare:
Tidsskillnad:
Valuta:
Priser:

Euro

Som Sverige, men ölen är billigare.

resa dit:

Med direktflyg från Norrköpings flyg-

plats. 1 tim 55 min.

En baggis för ölmadammerna på Hofbrauhaus.
nio liter

isartor

Historisk stadsport vid floden Isar.

weissbier

men.

Svalkande i den behagliga oktobervär-

Ett smidigt sätt att få en bra överblick i
den stora staden.
busstur

viktualienmarkt
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1,3 miljoner

ingen

Exotiskt frukfrosseri.

Handelsplats

S:t Per

hörngatan – St persgatan – G:a rådstugegatan

Vi på handelsplats

S:t Per
Kläder för killar och tjejer

Efva Attling tioårsjubilerar.

och lite andra grejer!!!

Pizzeria Maestro
S:t Pers Guld St Persgatan 88
Brandts Guld Hospitalsgatan 6

Guldsmedjan

Storlekar C40 - 150

Hörnet S:t Persg./Hörng. 011-131377 Barnkläder 0-12 år

S:t Pers Guld
Poseidon
Rosa Elefanten
Hobby & Presenter
Pizzeria Maestro

Norrköpings Gravyr & Skylt

Norrköpings hetaste pizza!

Poseidon

Grekiska läckerheter! Vin- och Ölrättigheter!

Tel 011-12 23 66, 011-12 12 66

Öppet mån-tor 11-22, fre-lör11-23, sön 12-22

S:T Persgatan 92

S:T Persgatan 88

Vigseltankar?

Hobby & Present

Vi tillverkar ringen
efter era önskemål!

Vi har pyssel för stora och små.
Hobbyartiklar från Panduro Hobby och Slöjddetaljer,
pärlor från Pärlehuset och garner från Viking.
Öppettider mån-fre 10-18, lör 10-14
S:T Persgatan 85

G:a Rådstugug 52. • 011-13 02 49
Hörnet G:a Rådstugug - S:t Persg
nn
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Yrke: Meterolog
text & FOto joakim härdner

En av SMHIs vädergudar

Anna Österman
yrke:

Meteorolog

fa m i l j :
bor:

Sambo

Norrköping

fav o r i t f i l m :

På tre dataskärmar syns kartor över Sverige,
kartor som är fyllda av siffror, linjer och olika
färger. Vid datorerna sitter personer som är
anställda för att göra dessa kartor begripliga
för den stora allmänheten.

J

ag är på SMHI:s mediaavdelning där Anna
Österman och hennes kollegor arbetar
med de prognoser som säljs till radio och
dagstidningar. Anna har jobbat och bott i
Norrköping i ett år sedan hon flyttade från
hemstaden Stockholm.
Att hon ville bli meteorolog var något som Anna
har vetat sedan hon gick på högstadiet.
– Jag intresserade mig för fysik och matematik på
högstadiet och det var något som följde mig både
genom gymnasiet, där jag gick naturvetenskaplig linje
och universitetet, berättar hon. Universitetsutbildningen som hon har är fysiklinjen vid Stockholms universitet med ett påbyggnadsår för att bli meteorolog.
Hon berättar vidare om sitt jobb.

– Själva underlaget för kartorna sker automatiskt i
datorn, så vi ritar inte kartorna utan vårt jobb består
till stor del i att skriva texterna till kartorna och hjälpa
till när radioprognoserna ska läsas upp, säger hon.
Arbetsdagarna för meteorologerna på mediaavdelningen ser rätt så olika ut, vissa dagar börjar man tidigt
på morgonen eftersom radions första vädersändning
är redan 5.30 på morgonen, medan man andra dagar
jobbar dagtid eller på kvällen.
Annars består yrket mestadels av kontakt med journalister som har olika frågor om vädret, något som kan
vara lite klurigt att svara på.
– Det kan vara enkla frågor som blir svåra att svara
till vanligt folk eftersom man är så yrkesskadad av
facktermer, säger hon med ett leende. Att hon bara har

Öppettider
mån - fre 11.30-18.00, lör 11-14
Adress
G. Torget 10 (Ingång G. Rådstugugatan)
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fav o r i t m at :

Gillar actionfilmer.
All mat

gör om fem år:

Bor kvar i Norrköping och jobbar

kvar på SMHI fast kanske på en annan avdelning.

kontakt med journalister gör att hon blir beskyddad
från de klagomål som inkommer till SMHI, men hon
tillägger.
– Det är väldigt svårt att definiera vad som är ett
fel i prognosen, vi kanske säger att det ska bli soligt i
södra Sverige och då blir någon som fått regn på sig
besviken även om det på det stora hela var soligt i
södra Sverige, säger hon.
Förutom prognoserna till tidningar och radio, jobbar
mediaavdelningen även med prognoser för webbtv och vissa mindre TV-kanaler, till exempel Kanal
Lokal. Anna Österman och hennes kollegor är helt
enkelt doldisarna som förser hela Sverige med väderprognoser. 2

City: En stad i staden
text redaktionen foto mats turesson

Staden
i staden
Klockan är strax efter 0930, det är lördag och vi har just kommit innanför en av entréerna. Lokalen är väldig och imponerande. Det lyser av färger, krom, gröna växter och det doftar
gott från det mest närbelägna caféet. Ljuset är vackert, både
från belysning och från de enorma takfönstren. Rymden är tilltagande och det är omöjligt att se vad som finns längst bort i
lokalen. Vi skulle kunna befinna oss på en storflygplats eller ett
stort museum, eller kanske ett stort internationellt kulturcenter.
Men vi är inte på någon av dessa platser, vi har just kommit in
i staden i staden, Norrköping City.

S

tunden innan butikerna öppnar sina dörrar vilar lugnet i de stora huskropparna
som utgör en del av Norrköpings innersta stadskärna. Nästan från Nygatan ner
till Repslagaregatan längs Drottninggatan sträcker sig varuhusen Spiralen, nya Spiralen,
Linden och Domino som har blivit lite av en karaktär
för Norrköpings innerstad.
Norrköpings stadskärna är speciell på många sätt.
Vad som är mest kännetecknande är subjektivt och
upp till varje bedömare, men Industrilandskapet längs
Motala Ström ligger nog främst i mångas ögon. En
annan mycket välkänd del av city är just de delvis
sammankopplade handelskvarteren från Spiralen och
norrut till Domino.
– Vi ser vår del av stadskärnan som stadens vardagsrum, säger Joakim Nättsjö, centrumledare för Spiralen/
Linden. Här ska man trivas och man ska kunna göra
många olika saker i en trygg och trevlig miljö, alltså så
som man vill ha det hemma i vardagsrummet.
Fastigheterna i denna del av staden ägs av, undantaget Domino och del av parkeringshuset Ankaret,
Fastighets AB L E Lundberg.
i staden sedan 70-talet har
kunnat följa den utveckling som har skett i stadens
”vardagsrum”. Nya Spiralen har tillkommit, Linden
har genomgått en stor förvandling och nya och gamla
Spiralen har byggts ihop. Samtidigt som Domino
förändras och utvecklas fortskrider planerna för nästa
steg av ”vardagsrummets” vidare utveckling. Kvarteren Tulpanen och Lyckan blir nästa steg framåt. Här
byggs nya handels-, bostads- parkerings- och rekreationsytor.
– Det är viktigt att framhålla att det inte bara rör sig
om mer handel utan att utvecklingen också innebär
vi som har levt

mer bostäder, kontor och torgytor med mera, säger
Lars Svensson, ansvarig för kommersiella fastigheter
vid Lundbergs.
– Det är viktigt att det bildas en levande stadskärna
och då behövs en bra blandning av affärer, andra
arbetsplatser, bostäder och rekreationsområden, säger
han.
– Staden ska i stort sätt leva mellan klockan sju
på morgonen till midnatt, inflikar Joakim Nättjsö.
– Människor skall trivas och känna sig trygga i citymiljön. Vi lägger stor vikt på renhållning, säkerhet,
ordning och reda samt trygghet, säger han vidare.
i n n e i fa s t i g h e t e r n a råder dagligen febril
aktivitet. Handeln är naturligtvis det mest framträdande. Men staden i staden bjuder på mycket annat:
strosande, bara titta på folk, umgås, äta, dricka, se på
uppträdanden, lyssna på musik, se på utställningar och
mycket annat.
– Mötet mellan människor är något som skall känneteckna verksamheten i ”vardagsrummet”, oavsett om
man är ute och shoppar eller bara tar en promenad på
stan, säger Joakim Nättsjö.
Många Norrköpingsbor funderar förmodligen över
den kraftiga ökning av köpcentrum som sker i kommunen. Konkurrensen från handelsområdena utanför
promenaderna borde väl vara kännbar? Nja, i city talar
man hellre om komplement än konkurrens. Alla delar
måste hitta sin nisch. I city finns fördelarna med att
människor vill ”gå på stan” när de är ute och shoppar och de kan då på olika sätt vill njuta av stadens
”vardagsrum”. En stads kärna är viktig för stadens
identitet, förvaltas den kärnan på ett bra sätt så kommer med största sannolikhet även handeln märka av
positiva effekter. 2
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framtid

Norrköping City i utveckling. Bild från Lundbergs.
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Försvaret i Östergötland
text mats turesson

framtid

Arméns senaste pansar värnsvapen. Infälld Kn Roland Käll.

Försvarsmakten i Östergötland
– Del 1: Markstridsskolan
För oss Norrköpingsbor är
den synliga närvaron av Försvarsmakten till del ett minne
blott efter F 13 nedläggning.
För Försvarsmakten i Östergötland följdes detta sedan av
nedläggningar av regementena T 1, A 1 och I 4 i Linköping.
Försvarsmakten finns dock än idag kvar med
flera delar i Östergötland. Enkelt beskrivet så är det
Helikopterflottiljen som är lokaliserad till Malmslätt
utanför Linköping, Markstridsskolan i Kvarn norr om
Borensberg och Hemvärnet som finns över hela länet.
I detta nummer tittar vi närmare på Markstridsskolan
i Kvarn, och övriga delar av Försvarsmakten som är
lokaliserade vid Prästtomta skjutfält som breder ut sig
i terrängen mellan Borensberg och Tjällmo.
Försvarsmakten i Kvarn utgörs av Detachement P4
Kvarn, Markstridsskolan Kvarn, del av Helikopterflottiljen, Försvarsmaktens Logistik, Fortifikationsverket

och så själva övnings- och skjutfältet Prästtomta.
Markstridsskolan (MSS) – ett centrum för markstrid har sin verksamhet förlagd till två huvudplatser,
Skövde och Kvarn. MSS utvecklar förmågor, utbildar
och tränar individer och insatsförband i väpnad strid
för nationella och internationella insatser. Verksamheten vid MSS syftar till att utveckla markstridskrafterna
och att bidra till att insatsförband av olika slag blir
omedelbart insatsberedda.
utbildning av kadetter
och officerare i programbunden utbildning, Officersprogrammet (OP) och Specialisofficersutbildningen
(SOU). Dessutom genomförs ett stort antal yrkes- och
befattningskurser för officerare och annan personal
inom markstridsområdet. En grundfilosofi är att all
utbildning skall vara så realistisk som möjligt, det gäller både officerare och värnpliktiga.
– Det är en nödvändighet för att ge individen rätt
kunskap och förmåga att klara de verkliga situationer
de kan ställas för vid en insats, berättar major Joachim
Blomgren, stf utbildningschef MSS Kvarn. Utbildningens devis, ”Förmåga är grundad på kunskap och
vilja”, är också ett bevis på den vikt man lägger vid
utbildningskvalitet och realism.
v i d m s s k va r n g e n o m f ö r s
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v i t r ä f fa r t v å av eleverna på specialistofficersutbildningen, sergeanterna Fredrik Gustafsson och Lina
Berglund. Båda två är mycket entusiastiska inför sin
utbildning. Fredrik, som är 29 år och från Karlstad, är
tidigare utbildad brandman. Efter genomförd internationell tjänst i Afganistan bestämde han sig för att
söka in till den militära banan, något han verkligen
inte ångrat. Fredrik gjorde lumpen på dåvarande I 22
i Kiruna 1998/99 och hade då inga funderingar på
att fortsätta på den militära banan. Idag stortrivs han
dock i det militära och han ser det som en mycket
bra grund för framtida utveckling, oavsett om det är
en fortsatt militär karriär eller om han övergår till det
civila i framtiden.
Lina, 26 år, gjorde lumpen 2006/07 på A 9 i Boden
och sökte därefter in till specialistutbildningen. Även
Lina verkar vara mycket nöjd med sitt val. Hon har
tidigare en lärarutbildning i bagaget och ser det som
en bra grund för det militära utbildningsarbetet på
samma vis som hon ser möjligheten att efter en militär
karriär gå tillbaka till den civila utbildningssektorn
med mycket nyttiga erfarenheter.
Att utbilda realistiskt var ju en av grunderna i utbildningen, detta är något som både Fredrik och Lina
kan skriva under på. När vi träffas har de precis samma
dag återkommit från en flera dagar lång ledarskapsöv-

har blivit nödvändiga förmågor (bl.a. av insatsen i Afganistan). Andra områden som kräver ständig utveckling är mer och mer komplicerade insatser i stadsmiljö.
- Vi har lång erfarenhet av utvecklingsarbete i
Kvarn, berättar överstelöjtnant Christer Olofsson, chef
Soldatavdelningen inom Utvecklingsenheten. Många
av medarbetarna är den absoluta expertisen på området
i landet. Norrkoping4you undrar om det finns några
östgötar bland dessa experter. Jodå, många har sina rötter i Östergötland och de tidigare regementena i bl.a.
Linköping. Major Johan Skullman från Kolmården,
är utvecklingsansvarig för personlig soldatutrustning.
Fredrik Karlsson, boende i Skärblacka, är ansvarig
för mörkermaterial och kapten Roland Käll, boende i
Mantorp, arbetar med utveckling av pansarvärnssystem.
”lumpen”, är nog det som den
stora allmänheten mest förknippar med Försvarsmakten. Idag får dock en bråkdel av den gamla numerären
möjligheten att göra värnplikten. I Kvarn finns det
dock många som gör lumpen. Under senaste året har
ett kompani ur helikopterflottiljen gjort lumpen på
Kvarn. Just nu ligger ett mekaniserat skyttekompani
ur Detachement P4 inne. Kompaniet som består av
tre mekaniserade skytteplutoner, en stridstross och
en packgrupp övar nu för fullt på Prästtomtafältet.
Kompaniets huvudfordon/vapen är det svenskbyggda
Stridsfordon 90. Ett pansrat stridsfordon med 40 mm
automatkanon som också har plats för en skyttegrupp i
bakvagnen.
De värnpliktiga Einar Hjelm, Gabriel Fritzsche,
Martin Pahlin och Martin Brage berättar alla mycket
positivt om sin tid i lumpen. De har gjort 8 av de totalt
11 månaderna och känner att de har lärt sig mycket.
Alla fyra är från Linköping. En av officerarna vid kompaniet, löjtnant Joacim Harrby, stf chef på 3. pluton,
instämmer i soldaternas ord. Dagens värnpliktiga är
mycket bra och det märks att de känner stolthet för att
få göra lumpen. Många visar intresse för internationell
tjänst i någon form.

major

Joachim Blomgren

major

Johan Skullman

värnplikten, eller

pansar

Stridsfordon 90 under framr yckning.

ning som bl.a. hade till syfte att testa gränser och skapa
förståelse för individens och gruppens reaktioner i olika
situationer.
u t ö v e r u t b i l d n i n g s k e r också utveckling av taktik,
system och material vid MSS. Delen i Kvarn har
huvudansvaret för utveckling kopplad till den enskilde
soldaten, grupp och pluton inom markstridsfunktionen.
Detta är något som har mycket hög prioritet med tanke
på de internationella insatser Försvarsmakten har att
utföra. Den svenske soldaten, oavsett om det gäller en
menig eller en hög officer skall ha den bästa möjliga utrustning för att klara sin uppgift. Utrustning och tekniker för den enskilde soldaten utvecklas i Kvarn. Några
exempel är soldatutvecklingsprogram ”MARKUS” som
syftar till att förbättra och optimera möjligheten för
den enskilde att kunna verka, ensam eller i grupp.
Viktiga delar i detta är förmåga att kommunicera säkert, förmåga att uppträda och strida i mörker, skyddsförmåga och förmåga att försätta fienden ur stridbart
skick. Med fienden avses såväl soldater som fordon och
vapensystem.
Försvarsmaktens ökade internationella åtagande,
samtidigt som vi ställer allt högre krav på säkerhet för
den enskilde, medför stora utvecklingsbehov av både
material och tekniker. Arbete och strid i bergsterräng

p å k va r n r å d e r stor framtidstro. Trots bilden av att
Försvaret bara minskar så byggs det för fullt i Kvarn.
Till nästa värnpliktskull rycker in skall en helt ny
kasern stå klar. Utöver det så väntar man bara på att få
sätta igång byggnationen av en anläggning för övning
av strid i bebyggelse, något som redan är beslutat.
Sedan tidigare har även ett stort och ändamålsenligt
stridsfordonsgarage byggts. Satsningar har även skett
på miljön, exempel är den nya bensinmacken som
byggts med de senaste miljökraven som riktmärke.

Major Nils Wiesner, chef samordningsavdelningen,
berättar även om den önskade utbyggnaden av soldathemmet, något som skall ge de värnpliktiga ännu bättre
möjligheter till fritidsaktiviteter på den lediga tiden.
– Med tanke på vårt läge ”mitt uti skogen” så är det
viktigt att de värnpliktiga har möjlighet att göra något
vettigt på den övningsfria/lediga tiden, avslutar major
Wiesner. 2

sergeanterna

Lina Berglund

kvarn växer

soldater
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Fredrik Gustafsson och

Byggnation av ny kasern.

Återmarsch från dagens övningar.

Vinjett
Kultur4you:
Lokal konst
text
och foto Konstnovisen

Stina Opitz

Janne Bergsträm

konstresan
konst gör människor

glada! Troligen kan många instäm-

ma i de orden, men är det viktigt att bli glad av konst?
Frågan kan naturligtvis besvaras på många olika sätt, någon
kanske svara att det viktigaste är att bli berörd på något sätt
även om man inte blir glad. Kanske kan det vara konstnärens
vilja att uppröra. Oavsett vad som är ditt svar på frågeställningen så vill jag att konst, av alla slag, skall ge mig en positiv
upplevelse. Personligen vill jag helst bli positivt berörd av all
slags konst, antingen bli glad eller också få känslan av ”vad

Kåge Olsson

fint det är eller vad bra det låter”.
I Norrköping och vårt närområde finns massor av tillfällen att
Peter Jeppson

få just den känslan – att bli positivt berörd. Jag valde att åka
runt en dag för att titta på konst och konsthantverk. Det blev en
dag med många glädjeämnen, en sådan där dag som man
mår riktigt bra av. En dag som gav energi och livsglädje. Dessutom var allt gratis (att titta alltså) men vem vet, snart kanske

Eva Persson

något av alstren hänger på en av mina väggar.
Konstnovisens rundresa började i ett av stadens varuhus där
bland annat de unga konstnärerna Peter Jeppson och Markus
Erenius ställde ut. Därefter en promenad längs Drottninggatan
ner till Rådhuset och en stunds betraktande av Stina Opitz utställning på Galleri Kronan. Slutligen en biltur till Söderköping,
en glass i solskenet och sedan ett besök i Galleri Rådhuset
och konstnärsföreningen blandArt. En mångfald av konst och
Peter Jeppson

kosthantverk på en och samma dag. Att dagen även bjöd på

Lars Malm

skön stadspromenad i Norrköping, lite fönstershopping och
en smaskig glasstrut i Söderköping gjorde inte helhetsintrycket
sämre. Frågan är dock, varför gör man inte detta lite oftare?

2

Peter Jeppson

Markus Erenius

Anna-Karin Utbult Almkvist
Solveig Strid

Margareta Oldfelt
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Markus Erenius

Kulturreportage4you: Marcus Birro
text Markus qvist

Markus birro
yrke:

kulturarbetare

utgivna alster
I den andra världen, dikter 1992
Skjut de som älskar, dikter 1997
All djävluska främlingar, roman 1999
Kalasnikov, roman 2001
Landet utanför, roman 2003
Diktskola, författarens guide till Galaxen, roman
Flyktsoda, roman 2005
Du är Christer Pettersson du också, texter 2005
43 dikter, 2006
Svarta vykort, 2007

Norrköpingsprofilen
Marcus Birro

Livet i Göteborg kanade mot
undergången för författaren
och poeten Marcus Birro. Alkoholiserad, dekadent och
försummad i stadens kulturella
sfär var han på väg mot ruinens brant. Då flyttade han till
Norrköping.
Sedan dess har han blivit utnämnd till Årets östgöte, fått stadens kulturpris och det hedersfulla Dan
Andersson-priset. Idag lever han en dag i taget som
nykter alkoholist.
Den 15 juni 1972 skådar Marcus Adriano Birro för
första gången dagens ljus. Med mamma från Sverige
och pappa från Italien växer han upp i Angered utanför Göteborg tillsammans med sin sex år äldre bror
Peter. I tonåren skiljer sig föräldrarna och han plöjer

sig igenom ungdomen vilsen, sökande och skrivande.
Skrivit har han gjort så länge han kan minnas, alltid
formulerat verkligheten i ord. I skolåldern skriver han
en berättelse om en bomullstuss som drömmer om att
bli en gul fin t-shirt, sedan vaknar den och inser att
den fortfarande bara är en liten bomullstuss.
– Någonstans skriver jag väl om den där bomullstussen fortfarande, menar Marcus. Vid tjugo års ålder får
han sina första texter publicerade genom diktsamlingen I den andra världen. Boken blir en succé och Marcus uppträder med att läsa dikter runt om i Göteborg
och han syns hos Aschberg i TV3. Poesiläsningarna
blir alltmer välbesökta och dörren till framtiden tycks
ha öppnats.
d e n o m e d e l b a r a f r a m å t s k r i d a n d e framgången
uteblir dock. Det skulle ännu dröja innan Markus åter
fick sina texter utgivna.
– Innan I den andra världen blev jag inte refuserad
så mycket faktiskt, några grejer bara. Efter den blev
jag dock refuserad i fem år, vilket var tufft. Jag trodde
att det liksom bara skulle rulla på, berättar Marcus.

n or r kop i ng4you • sid 1 9

Att livnära sig på författarskapet skulle visa sig bli
en utmaning. Under flera år gick han på socialbidrag
för att utöka den skrala skribentkassan, allt medan
socialsekreterarna skrattade honom i ansiktet över hans
författardrömmar. Marcus skrev nästintill oavbrutet,
arbetade ständigt på nya skrivprojekt och slet hårt för
att en dag nå fram till sina drömmars mål.
s a m t i d i g t s o m h a n skrev och närde drömmen om
genombrottet drogs han neråt av en utomstående diabolisk kraft. I tonåren hade han funnit nyckeln till sin
tillflykt från den bistra verkligheten. Som ung var han
blyg, tyst och försiktig, att vistas i sociala sammanhang
var ett skräckscenario. Han längtade bort och ville vara
någon annan, någon han inte var. Han bar vemodet
inom sig, som vore han stämd i en lägre tonart. Med
alkoholen öppnades dörren till världen, in till paradiset,
in från landet utanför. Han var plötsligt delaktig, han
behövde inte längre stå passiv vid sidan av. Allting blev
möjligt när han drack, alkoholen var som en gåva från
Gud. Men drickandet var ingen temporär övergående
fas i tonåren för Marcus, och knappast någon gåva från .

Kulturreportage4you: Marcus Birro

.

högre makter. Alkoholen tog sedermera bokstavligen
över hans liv. Efter några år drack han helt sonika för
att klara av vardagen och han kunde ta ett par starköl
enbart för att mäkta med att ta sig ur sängen.
v i d t r e t t i o å r fyllda levde han på krogen, han var
överviktig, hade fått gikt och problem med lederna.
Glöden i skrivandet var släckt och drickandet i sig
föreföll meningslöst, likt det mesta annat. Den 5 juli
2005 satt Marcus på soffan i sin lägenhet i Göteborg
och blickade ut genom fönstret. Bakfull och halvfull
på en och samma gång, sjuk, miserabel och med tjugo
kilos övervikt tittade han ut över kyrkogården strax
utanför. Över porten till kyrkogården stod texten
”Tänk på döden” att läsa. Han reste sig upp, klev in i
duschen och tog sedan en lång promenad. Och tänkte
på döden. Han bestämde sig för att söka hjälp för sin
alkoholism.
– Mitt liv i slutet i Göteborg var inget liv, förklarar
Marcus. Jag söp som ett svin och var isolerad från allt
och alla. Staden var kulturellt och medialt stängd, jag
fick aldrig en chans. Så jag lämnade staden. Det är det
bästa jag gjort.
Vid samma tid slog kärleken ner i honom. Han
gick ner tjugo kilo, blev nykter och flyttade till Jonna i
Norrköping.
– Jag älskar Norrköping, jag är hemma här. Det tog
en vecka. Jag har inte längtat till Göteborg en enda
dag sedan jag flyttade hit, säger Marcus. Och med
flytten kom flytet. 2005 utkom Flyktsoda, en personlig
skärskådning av alkoholismen. Handlingen kretsar

framgångarna väntar inte på sig efter flytten norröver.
Han blir utnämnd till Årets östgöte och hedrad med
Stora litteraturpriset för boken Landet utanför från
2003. Höjdpunkten så här långt i karriären kom ifjol
då han erhöll det aktningsvärda Dan Andersson-priset. Motiveringen för priset löd: För att han med mörk
kraft och stingande vrede men även med känslighet
och humor använder ordet som verktyg i sin motståndskraft mot likriktning, oförståelse och kulturell
förflackning. Han är en ung självlärd språkkonstnär
som idag med självklarhet går de stigar Dag Andersson en gång vandrade.
– Det var en fantastisk dag och ett oerhört erkännande, säger Marcus.
Svarta vykort ut, en outsägligt
personlig och hjärtskärande skildring av Marcus och
hans flickvän Jonnas traumatiska upplevelser under det
föregånga året. Inom loppet av ett år förlorade de två
barn som båda föddes för tidigt. Sonen Dante dog när
navelsträngen klipptes av, samma dag som han fyllde
23 veckor. Dantes lillasyster blev endast 16 veckor,
innan hon föddes i ett sent missfall. Det är en bok om
sorg och tröst, men även en skarp kritik mot försumlighet och brist på empati i den svenska sjukvården.
Det är en bok för alla de som delar Marcus och Jonnas
erfarenheter, en bok för de som sörjer.
– Svarta vykort är en nyttobok. Det är en bok som
ska användas, slitas i, läsas då och då. Att ha varit med
om att hålla två av sina för tidigt födda barn i handen
förändrar en för alltid. Det har ändrat min syn på
2007

ges boken

”– Flyktsoda är en rapport från ett
helvete, det är en fimp i en pissränna. Det är min historia om hur jag
blev ett fyllo. ”
kring den alkoholiserade och misslyckade skådespelaren Lukas Destino, en man som minner om Marcus
själv.
– Flyktsoda är en rapport från ett helvete, det är en
fimp i en pissränna. Det är min historia om hur jag
blev ett fyllo. Därmed borde den vara andras historia
också, eftersom det är en sjukdom med så oerhört
mycket samma symptom, säger Marcus. Marcus är
idag nykter alkoholist, han skriver artiklar och debatterar om alkoholism för att belysa fördomarna kring
de som är drabbade och för att bryta tystnaden kring
en sjukdom som det fortfarande talas tyst om Sverige.
Idag är det skrivandet som ersatt alkoholen som bärande kraft i vardagen, arbetet har blivit Marcus drog.
När han skriver sitter han i sitt arbetsrum med stängd
dörr och en kopp kaffe från nio till fem. Han skriver
böcker, uppträder med sin poesi och tar en dag i taget.
– Skrivandet räddar livet på mig. Det betyder allt,
förklarar Marcus.
Flyktsoda publiceras tilldelas Marcus Norrköpings kulturstipendium samt ett tvåårigt
arbetsstipendium från Författarfonden. Det är ett
tydligt tecken på att han är på rätt väg och de fortsatta
samma år som

när ett liv blir ett liv, på Gud, på tröst, på Sverige, på
vården i det här landet, på i stort sett allting. Det har
också lämnat mig mindre rädd. Jag ser folk i ögonen
idag, jag har ingenting att skämmas för. Jag vägrar
finna mig i att det ligger ett lock över en massa saker i
det här landet. Man måste sätta ord på sina upplevelser för att kunna sörja. Jag är väldigt stolt över att jag
skrev och gav ut den boken, säger Marcus.
Svarta vykort ska även sättas upp som teaterpjäs,
då som Svarta vykort – En läkares försvarstal. Marcus
och skådespelaren Michael Ericsson har omarbetat
boken till scenen. Pjäsen blir en monolog med omvänt
perspektiv än i boken; en läkare drabbas av sorg och
möter en far som just förlorat sitt barn.
– Pjäsen är tänkt som ett försonande försök till debatt, det är inte en anklagelseakt. Av den anledningen
har jag gjort huvudfiguren till läkare, förklarar Marcus.
Det är ett försök att bjuda in till samtal om hur den
svenska sjukvården fungerar och hur människor bemöter varandra. Pjäsen regisseras av skådespelerskan och
regissören Gunilla Nyroos och ska, förutom att sättas
upp på teaterscener, även turnera runt på skolor och
arbetsplatser runt om i landet.
n or r kop i ng4you • sid 2 0

i d a g ä r m a r c u s en man med allehanda järn i
elden. På fredagskvällarna är han programledare för
Karlavagnen i Sveriges Radio P4, och en populär
sådan. När Marcus sänder uppgår lyssnarantalet till en
halv miljon människor. I programmet ringer folk in
till Marcus i studion och pratar kring ett för kvällen
givet tema. Marcus framför även krönikor och delger
människor delar ur sitt eget liv samtidigt som han lär
sig själv om andra.
Utöver Svarta vykort – en läkares försvarstal och
programledarskap för Karlavagnen har Marcus en
rad olika projekt i görningen framöver. Under hösten
medverkar han i Kvällsöppet i TV4, den siste oktober
ska hans nya roman Att leva och dö som Joe Strummer
vara klar och i vår är det premiär för hans nya pjäs I
skuggan av San Siro (efter Martin Bengtssons bok).
d e t s t ö r s ta i l i v e t för Marcus i detta nu har
dock inget med arbete att göra. Flickvännen Jonna
är återigen gravid. Medan Jonna är sjukskriven och
ligger i ömsom soffan, ömsom sängen är det Marcus
som sköter hussysslorna hemmavid. De bloggar båda
två om graviditeten, det stundande föräldraskapet och
oron över vad som kan ske. Att dela med sig av sina
känslor ger dem tröst och styrka genom alla gensvar
de får från omtänksamma människor runt om i landet.
Lyckliga över det stundande föräldraskapet lever samtidigt minnena kvar.
– Jag är rädd hela tiden. Exakt hela tiden, säger
Marcus. Vi vet vad som kan hända, vad som hänt
innan. Vi tar en dag i taget. Det är det enda sättet att
leva sitt liv. 2

Föreningsliv i Norrköping
text & foto Joakim Härdner

att ta kommando
över sin egen fritid

ordförande

projektor

delar av gänget i rambodal

2005 tyckte åtta ungdomar
i Smedby att det saknades
någon föreningsverksamhet
där ungdomarna själva fick
avgöra vad man ville syssla
med för aktiviteter. Man startade då föreningen Smedby Vi
Unga som idag har cirka 150
medlemmar och bytt namn till
Vi Unga Norrköping.
Vi Unga är ett ungdomsförbund som startades 1955
och har idag cirka 7000 medlemmar i Sverige och
riktar in sig på de aktiviteter som barnen och ungdomarna själva vill göra. Det kan vara allt från dans till
att spela TV-spel eller se på film. Vi Unga Norrköping
har för närvarande ett antal grupper inriktade på dans
och musik och mer allmänt inriktad verksamhet. Medlemmarna är tre till 21 år gamla även om Vi Ungas
egentliga målgrupp är från sju till 25 år. Förutom
gruppverksamheterna åker man ofta på läger, både
sådana som man arrangerar själv och större läger där
man träffar barn och ungdomar från hela Sverige. Just
lägren är speciellt populära bland medlemmarna.
- Det är det roligaste, berättar Oscar Gunnarsson, 12
och berättar om det stora Rixslägret man var på i Gryt
i somras.

- Det var riktigt kul, man fick göra roliga saker och
träffa kompisar från hela landet och så var det mycket
brudar också säger han.
Norrköping4you besöker Vi Unga i lokalen ”torpet” i
Rambodal där man har fritidsgårdsverksamhet på söndagar. Några tjejer spelar kort och några killar spelar
TV-spel och några andra sitter och fikar och pratar.
- Det är bra att man får bestämma vad man vill göra,
säger tolvåriga Therese Dahlqvist och de andra barnen
instämmer.
Alexander Nejdemo var en av de åtta som startade
verksamheten 2005 och är idag ordförande. Han berättar hur de startade.
- Vi tyckte att det saknades en verksamhet där man
gjorde sånt som ungdomarna själva ville göra, till
exempel arrangera discon och spela TV-spel, säger han.
Alexander, som då var engagerad inom scoutrörelsen
insåg att man var tvungen att ha ett förbund i ryggen
och de började leta på nätet. De hittade då information
om förbundet Vi Unga och beslöt sig för att starta en
lokalklubb inom förbundet. Man startade Smedby Vi
Unga i februari 2005.
s e d a n b ö r j a d e a r b e t e t med att dels värva medlemmar och dels att försöka få tag på en egen lokal. I
maj 2005 flyttade man in i den lokal man har än idag.
- Kommunen äger torpet men hade ingen användning av det, så vi får använda lokalen mot att vi sköter
om torpet, säger han och berättar om medlemsutvecklingen som har gått spikrakt uppåt i takt med att
verksamheten har utökats.
- 2005 var vi 29 medlemmar, 2006 var vi cirka 70,
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Alexander Nejdemo

Tv-spel favoritsysselsättning.

2007 var vi ungefär 120 och i år kommer vi nog att
hamna på cirka 150 medlemmar, säger han men til�lägger att de inte räknar med att växa så mycket mer,
kanske till 200 medlemmar men inte mer. Även om
centrum för klubben fortfarande är Smedby omfattar
man idag stora delar av kommunen.
- Vi har verksamhet i Skärkind, dansgrupper i Åby
och Oxelbergen, samt Vi Unga skapar och musikverksamhet inne i stan, säger Alexander. 2

FAKTA Vi Unga Norrköping
grundad:

2005

medlemmar:
vision:

cirka 145 i åldrarna 3-21 år

”Att alla barn och ungdomar ska få ut-

vecklas, känna sig betydelsefulla och ha möjlighet att förverkliga sina idéer”

Norrköpingstalangen: Tanja Massamba
Text Joakim härdner Foto Niclas Kindahl, fotofabriken
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basketdrottningen

J

ag strävar efter att bli bäst. Orden
kommer från Norrköping Dolphins
självsäkra basketlöfte Tanya Massamba.
17 år gammal ingår hon nu i Dolphins
A-trupp och kommer troligen ingå i
lagets förstafemma under årets säsong i damligan.
Redan i fjol spelade hon flertalet matcher för A-laget
och hon var aktuell för årets U18-EM som hon fick
avstå på grund av skada. Men det har inte alltid varit
självklart att basket var hennes sport.
- Jag var först inte intresserad av basket, utan höll på
med många andra sporter som badminton, gymnastik, innebandy med mera, berättar hon om den aktiva
uppväxten i Linköping.
- Jag var bäst i gymnastik men hade nog aldrig
kunnat bli lika bra i det som i basket, säger hon och
skrattar.
Alla hennes bröder spelade dock basket och till slut
började Tanya 13 år gammal spela basket i KFUM
Linköping. Hon visade sig besitta en stor talang för
sporten och utvecklades rätt fort.
- Jag kom in i det snabbt och tyckte det var roligt
och kände rätt snart att jag kunde gå långt, säger hon.
Efter ett par år kände hon dock att KFUM Linköping inte kunde möta hennes krav och valde att flytta
de fyra milen längs E4:an till länets baskethuvudstad
Norrköping.
Där läser hon nu andra året på natur/samhällsprogrammet med basketinriktning vilket ger henne extra
utrymme att satsa på sin idrott.
- Jag kände att jag inte utvecklades i Linköping, det
är en mycket bättre basketmiljö här i Norrköping och
möjligheten att spela med Dolphins som är ett av Sve-

riges bästa lag kunde jag inte få i Linköping, säger hon.
På fritiden går naturligtvis den mesta av hennes tid
till den orangea bollen, men när hon inte spelar basket
uppskattar hon att bara vara med vänner, men säger
också att hon gillar att sjunga.
Den här säsongen tror hon som sagt på spel i förstafemman och hon tror att laget kan göra bra ifrån sig.
- Man får hoppas på det bästa, säger hon lite gåtfullt
om lagets chanser i vinter. För egen del menar hon att
det bara är att kämpa på och hon tycker att hon trots
sin ålder inte har några problem i laget, utan säger
att de äldre spelarna har hjälpt henne mycket och att
coacherna ställer samma krav för alla spelare oavsett
ålder.
- Det enda som skulle kunna göra att jag inte får
spela i förstafemman är om det kommer någon amerikanska, men jag har fått spela de flesta träningsmatcherna från start, resonerar hon om hennes chanser att
få mycket speltid under säsongen.
På längre sikt sträcker sig hennes ambitioner dock
långt utanför Sveriges gränser och hon ser en framtid i
det stora landet i väst.
- Det är ju i USA som den bästa basketen spelas och
jag hoppas att jag kan få läsa på College där om ett par
år, säger hon. Hennes drömmar stannar dock inte där
utan hon ser sig själv i kristallkulan som ett välbetalt
proffs i den amerikanska proffsligan WNBA (Women
National Basket Association), där hittills ingen svenska
har satt sin fot.
- Jag vill ju bli bäst och målet är att spela i WNBA,
och jag tror att jag kommer att komma dit om, kanske
åtta år, säger hon självsäkert. 2

Tanya Massamba
Ålder:
Familj:
Bor:

17 år
Mamma, pappa och fyra bröder.

Lägenhet i Norrköping

Gör just nu:

Favoritfilm:

Man on fire

Favoritbok:

Läser aldrig.

Favoritmat:

Mammas kyckling.

Gör om fem år:

i USA.

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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Läser andra året på N/S-programmet

med basketinriktning på Hagagymnasiet.

Studerar och spelar basket på College

Val i USA
text Mathias sundin

erfaren
Eller
oerfaren?

Barack Obama politiska erfarenhet sträcker sig till två
år i amerikanska senaten
och några år som något som
kanske kan liknas vid att vara
landstingspolitiker. Dock i det
väldigt stora landstinget Illinois med cirka 13 miljoner invånare. Amerikanerna brukar
oftast kräva längre erfarenhet
än så innan de ger någon
nycklarna till Vita huset och
koderna till kärnvapnen.

suttit i Washington lika länge som John McCain
kan naturligtvis inte åstadkomma någon förändring,
menar Obama. Trots detta valde han Joe Biden till
sin vicepresidentkandidat. En 65-årig man som suttit
i senaten i Washington sedan 1972, 14 år längre än
John McCain.
det Obama saknar, erfarenhet. Han var länge ordförande för justitieutskottet
och har på senare år varit ordförande i utrikesutskottet. Som justitieutskottets ordförande drev han
igenom en lag, som han själv kallar den mest betydelsefulla lag han skrivit, om våld mot kvinnor. Inom
utrikesområdet argumenterade han på 90-talet för att
Bill Clinton skulle använda militären för att stoppa
kriget i Bosnien. Rollen han spelade i Bosnien-kriget
var det stoltaste ögonblicket i hans liv, säger han själv.
Hans första tid i senaten var väldigt turbulent. Bara
några veckor efter att han blivit vald dog hans fru och
ettåriga dotter i en bilolycka. Hans två söner skadades
men överlevde. Under hela sin karriär har han pendlat
biden har uppenbarligen

”Biden har uppenbarligen det
Obama saknar, erfarenhet.”
lyckats vända oerfarenheten till
sin fördel genom att betona att han inte suttit länge i
Washington och därmed inte har hunnit bli förstörd
av systemet. Och eftersom han menar att systemet
är trasigt är han den perfekte att fixa det. Någon som
men obama har

med tåg från Washington till hemmet i Delaware för
att kunna finnas nära sina söner.
John McCains politiska erfarenhet är lång. Han har
varit senator sedan 1986 och var innan dess ledamot
av representanthuset i fyra år. Under alla dessa år varit
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engagerad i utrikespolitik och varit inflytelserik i alla
amerikanska krig under hans tid i politiken. Denna
erfarenhet har han använt till sin fördel. Sedan terroristattacken den 11 september 2001 har utrikespolitiken var central i amerikansk politik. McCain har
menat att jobbet som president är så svårt och så tufft
att det inte kan skötas av en gröngöling som Obama.
Det finns ingen tid för ”on the job traning”, som
McCain säger. Trots detta valde han Sarah Palin som
vicepresidentkandidat. En 44-årig hockeymorsa från
Alaska som varit guvernör i bara lite drygt ett och ett
halvt år. Innan dess var hon borgmästare i Wasilla, en
stad med cirka 10 000 invånare.
McCain saknar, hon har befunnit sig långt från Washington. Dessutom har hon
en socialkonservativ syn med moralfrågor högt på
agendan vilket har gjort stora delar av det republikanska partiet alldeles lyriska. De har tidigare varit rätt
misstänksamma mot McCain som år 2000 kallade
några väldigt inflytelserika, kristna ledare för ”intoleransens agenter”. Det McCain gillar hos Palin är
hennes rebelliska och orädda stil. Hon blev känd för
väljarna i Alaska när hon avslöjade korruption inom
det egna partiet. Den plattformen kunde hon sedan
använda för att utmana och vinna över den sittande
republikanska guvernören. Det första hon gjorde som
guvernör var att sälja delstatens privatjet på eBay. Hon
födde under våren sitt femte barn, lilla Trig, som har
downs syndrom. Om hon blir vicepresident kommer
ett av hennes ansvarsområden vara barn med särskilda
behov. 2
pa l i n h a r d e t
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Kultur4you: I pockethyllan
text ”ct”
som för tankarna till 70-talets tv-deckare.

äktenskap, relationer och misslyckande på

minns också alla hans duster med ärkeri-

Simon Kernick

Trots att Milne är en hänsynslös mör-

jobbet. I Läppstiftsdjungel får vi följa de tre

valen John McEnroe. Amerikanen hade

Dennis Milne är polis i Lon-

dare fattar man sympati för hans vilja att

kvinnorna i både med- och motgångar.

ett hetsigt humör och gjorde ofta utspel

Handel med döden

don. Han är kriminalinspektör

skipa rättvisa. Boken är både lättläst och

och värjer inte för att ta i

spännande. Händelseutvecklingen går i ett

Det är väldigt uppenbart att författarinna

mot domaren om han inte tyckte att denne
hade dömt rätt, medan Borg var den lugna

med hårdhandskarna när

snabbt tempo vilket gör att det aldrig hinner

Candice Bushnell är samma person som

som inte gärna visade känslorna. I den här

han konfronteras brottslig-

bli tråkigt. Handel med döden är britten

stod bakom succén Sex and the city. När

boken får vi följa de två spelarna både

heten. Men han är också en yrkesmördare

Simon Kernicks debutbok. c t

man läser Läppstiftsdjungel får man i

på tennisbanan och vid sidan om. Det är

tankarna upp miljöer som ser precis ut

sportjournalisten Malcolm Folley på den

gaste gangster. Detta är ett sätt för Milne

Läppstiftsdjungel

som i teveserien och filmen Sex and the

brittiska tidningen Mail on Sundays som har

att på sitt eget sätt skipa en rättvisa som

Candace Bushnell

city; New Yorks gator, restauranger och

gjort en grundläggande research, både av

han inte tycker att polisen kan göra. Boken

De tre kvinnorna och bästa

fashionabla butiker. Läppstiftdjungel är

hur matcherna förlöpte och hur människor

inleds med att Milne skjuter tre människor

vännerna Nico, Wendy och

en lättläst och underhål-

i de båda tennisstjärnornas omgivningar

enligt uppdrag. Men det visar sig att det var

Victory lever i New Yorks

lande chic-lit-roman. c t

agerade. Folley har pratat med andra

tre personer som var oskyldiga. Samtidigt

glamourvärld. De är fram-

blir Milne observerad av ett vittne och

gångsrika som chefredaktör

därmed blir han oundvikligen en del i sina

som extraknäcker för en av stadens farli-

spelare, domare och kvinnorna i de båda
männens liv just då.

för en veckotidning, vd för ett filmbolag

Borg mot
McEnroe

kollegors jakt på mördaren och nätet runt

respektive välkänd designer. De är mäktiga

Malcolm Folley

ar av samtal och händelser som författaren

honom dras långsamt åt. Samtidigt mördas

och omsvärmade i sina yrkesroller. Men allt

Vi som följde Björn

bjuder på. Boken vänder sig kanske i första

en ung tonårsflicka och Milne ger sig in i ett

är inte så perfekt som det verkar på ytan.

Borgs framgångar

hand till dem som är mycket intresserade av

nitiskt jagande efter gärningsmannen.

Bakom den vackra fasaden finns pro-

på tennisarenorna

tennis, men den kan garanterat även roa

Handel med döden är en hårdkokt thriller

blem som hos vilka andra som helst; med

världen över på framför allt 70-talet

dem som inte är lika insatta. c t

Det är fantastiska och detaljerade skildring-

Kultur4you: Film
Text Markus qvist

Kommande

Tissel och tassel

basen Imdb. I Burn after reading hittar ett

vis blir det inte så, istället bjuds det på

par gymanställda en disk innehållandes

turbulenta möten med hungriga giraffer,

Bond – Quantum
of solace 31/10

en CIA-agents memoarer, något de tänker

förorättade raggare, obstinata barnbarn

utnyttja för att bättra på hushållskassan.

och inte minst en råtta med

Terminator
Salvation

Bondrulle nummer två för

Som toppfriserad gympalärare ser vi bl.a

smak för husbilsinredning.

Framåt våren 2009

Daniel Craig är på tape-

Brad Pitt.

Vågar vi hoppas på ännu

är det dags för fjärde

mq

ten och den tar vid precis

en rumlande omgång

delen av den dysto-

med Gösta i biltvätten?

piska mardrömssagan

kvinnan han älskade, kämpar 007 mot

Body of Lies
14/11

att göra sitt nya uppdrag till en personlig

I Ridley Scotts nya

hämnd. Övertygad och beslutsam att finna

actionbombardemang

Månadens

sanningen, förhör Bond och M Mr White

spelar Leonardo DiCaprio

som avslöjar att organisationen som ut-

en CIA-agent som skickas till Jordanien för

pressade Vesper är långt mer komplex och

att spåra en eftersökt terrorist. När han får

Stay

den unge Connor. Nu ikläder sig Christian

farlig än någon kunnat ana. I ett minfält

hjälp av en av Jordaniens hemliga agenter

En ung man tillkännager

Bale rollen som hela mänsklighetens hjälte

av svek, mord och bedrägeri allierar sig

skapas ett nervöst professionellt förhål-

för psykiater Sam Foster

och revolutionär.

Bond med gamla vänner i kampen för att

lande som leder till både kulturella och

att han planerar att

Handlingen utspelar sig i ett postapo-

finna sanningen. När han närmar sig att

moraliska konfrontationer mellan de båda

begå självmord om tre

kalyptiskt 2018 där John Connor leder

hitta mannen som bär ansvaret för Vespers

männen. Ridley har fått upp farten rejält

dagar. Fosters desperata försök att hjälpa

motståndsrörelsen mot Skynet och dess

svek måste Bond vara ett steg före CIA,

genom sin framgången med American

sin nya patient leder honom ut på en

Terminatorarméer. Det må så vara att

terroristerna och till och med M, för att

Gangster. Låt oss hoppas att han håller

mardrömsvandring genom stadens gator,

T3 inte var mycket att hänga i Arnolds

lyckas avslöja honom. Quantum of solace

ångan uppe i Body of lies.

skrymslen och vrår. Vem är ynglingen

wunderbaum men ryktet säger att fyran tar

och hur kommer det sig att han känner till

vid efter de två första filmerna, så låt oss

så mycket om framtiden, både om hans

hoppas att Rise of the Machines förpassas

egen och doktor Fosters? Filmen har inte

till historien, eller framtiden, vilket ni vill.

fått någon större uppmärksamhet här

Dessutom med Christian Bale ombord kan

hemma i Sverige men är mer än väl värd

vi räkna med lägre flopp-odds. McG regis-

en visning i hemmabiografen. Frågorna

serar, han har sedan tidigare Charlie’s

hopar sig och svaren presenteras pusselbit

Änglar och We are Marshall på meritlis-

för pusselbit, spännande värre. Stay är en

tan. m q

där den första slutade. Sviken av Vesper,

regisseras av Marc Forster som tidigare
gjort Stay (Månadens DVD) och Stranger
than fiction. m q

W. 5/12
Bröderna Joel och Ethan
Coen är tillbaka efter
framgångarna med
Oscarsbelönade No
country for old men. Efter en tripp ner i
avgrunden har bröderna skakat av sig
svärtan och ska nu åter få oss att dra på
smilbanden. Det har ju lyckats förr, den
mästerliga The Big Lebowski rankas som
en av tidernas främsta filmer på filmdata-

om John Connor och hans återkommande
problem med mördarstinna robotor att nå
biograferna. Borta är guvernör Schwarze-

mq

Vi hade I alla fall tur
med vädret igen 5/12
Nästan 30 år har gått sedan Kjell Sundvall
regisserade en av sina definitiva höjdpunkter i karriären – Vi hade i alla fall tur med
vädret. Nu har Kjell-Åke Andersson, som
hade ett finger med i spelet i föregångaren, gjort en uppföljare. Gösta och Gun
har hunnit pensionera sig. Den här sommaren ska de resa till sonens bröllop i Göstas
nyinköpta husbil, Gun vill egentligen flyga
men går till slut med på att ta bilen och
Gösta lovar att inte stressa upp sig utan att
resan ska bli lugn och sansad. Naturligt-

DVD

negger, borta är über-woman Linda Hamilton och borta är semiskådisar skildrandes

psykologisk thriller från regissören bakom
Monster’s Ball och den stundande nya
Bondfilmen Quantum of solace. I rollistan
hittar vi Ewan McGregor, Naomi Watts
och en lysande Ryan Gosling som den
deprimerade ynglingen. Rekommenderas
starkt.

mq
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Kultur4you
serie Mikael stenström

n4u Listar
Jazztoppar
av Viktor Lövgren

Svenska jazzplattor
väl värda en plats i
din skivsamling.
Jojje Wadenius Band
– Interloop (2004)
Tillsammans med den unga multiinstrumentalisten Magnus Lindgren har här
trion skapat en skiva som passar bra
både i bilen och i stereon hemma i
vardagsrummet.

Lars Jansson Trio
– Witnessing (2002)

Ulf Wakenius
– Venture (1991)

Denna trio kan verkligen hemligheten

Sveriges kanske skickligaste jazzgitarrist

med att variera ett album. Från mysiga

har i och med Venture skrivit historia.

ballader till nästan funkiga musikstycken

Missa inte detta album!

gör skivan till ett komplett jazzalbum.

Rigmor Gustafsson
– In the light of day
(1997)

Esbjörn Svensson Trio
– Good Morning Susie
Soho (2001)
I somras gick en av Sveriges genom

Väl valda kompositioner med helt häp-

tiderna mest kreativa och skickliga

nadsväckande solon får mig att rysa av

jazzmusiker bort. Det är med stor sorg vi

välbehag.

sakar Esbjörn Svensson men hans musik
lever kvar än idag och kommer så göra i
många år framöver.
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musikexpert viktor löfgren

Politiker4you
1) Hur skall vi locka fler
2) Vad är den viktigaste
innvånare till Norrköping? åtgärden för att få ungdomar i arbete?

3) Dina tre favoritpatser på
hösten i Norrköping?

1. Bra och varierande boendemiljöer. Goda kommunikationer Ett stort urval av fritidsaktiviteter.
2. Bra utbildningar.
3. Promenaderna, Industrilandsakapet och Arkösund

Mattias Ottoson
kommunalråd, s

1. Viktigt att erbjuda ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, mångfald av skolor med olika inriktning samt
boende i attraktiva miljöer.

3. Fjällmossen, i norra Kolmården, Norrköping city
under Kulturnatten samt Åbackarna.

2. Förbättra möjligheterna till bra kontaktnät genom
sommarjobb, praktik och lärlingsplatser. Viktigt med
ett rikt utbud av utbildningar för att täcka behovet av
välutbildad arbetskraft.
Stefan Arrelid
kommunalråd, mp

1. Vi ska vara en företagsvänlig stad så det blir fler
jobb. Vi ska samverka med Universitet så att Campus
Norrköping växer. Vi ska sänka skatten så att vi kommer
ikapp andra jämförbara kommuner.
2. En växande arbetsmarknad och en mer yrkesinriktad
utbildning och en fungerande lärlingsutbildning.
Jörgen Rundgren
oppositionsråd, m

Cecilia Ambjörn
gruppledare, v

3. Knäppingsborg, Idrottsparken och skogen. Det är
roligt att plocka svamp!

1. Arbetstillfällen i både mindre och större industrier, samt
i offentliga sektorn. Bra barntillsyn med små barngrupper.
En vacker stad med mycket parker och lekplatser. Snabb
och bekväm kollektivtrafik.

fullständiga betyg. Vänsterpartiet föreslår att denna grupp
av arbetslösa ungdomar ges möjlighet att skaffa sig en
yrkesutbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt
program.

2. Snabba åtgärder måste nu in för att förebygga att
ungdomar hamnar i arbetslöshet. Ungdomar är de som
snabbast får problem på arbetsmarknaden vid en konjunkturnedgång.

3. Kottebanan i Vrinneviskogen med barnbarnen. De fina
skogarna som omsluter staden. Friskis och Svettis passar
bra när det är kyligt ute och kondisen behöver förbättras.

Kraftsamling måste till för dem som slutat gymnasiet utan

1. Tro på Norrköping! Vi skulle ha vågat satsat på att
bli kulturhuvudstad. Lättillgänglighet för både äldre
personer och för företag. ”En väg in!”
2. Bra utbildning - även yrkesinriktad med lärlingsutbildning. Intressant kommun som drar till sig jobb - se fråga
nr: 1.
Margaretha Ericsson
oppositionsråd, kd

3. Kolmården - gärna i svampskogen om jag hade tid.

1. Ansvarsfull hushållning med skattepengarna gör att vi
kan ha en bra skola, barnomsorg, kulturliv och snabbt
och effektiv kommunal service. Det lockar både folk och
företag.
2. Utan tvekan en bra skola, inte bara på gymnasiet utan
ändå från lågstadiet.
Mathias Sundin
oppositionsråd, fp

3. Getå-ravinen, promenadstråket runt Strömmen och
läsfåtöljen hemma.

Annonsera du med
Syns i norrkoping4you
– Norrköpings mest läsvärda
tidningsmagasin.

1. Genom bättre arbetsmarknad och attraktiva boendemiljöer. Marknadsföra Norrköping som en kommun
som är på framåt.
2. Ha utbildningar som motsvarar efterfrågan på
arbetskraft. Göra det billigare att anställa dem, jag tror
att man ska se över LAS också.
Karin Jonsson
oppositionsråd, c

Kontakta annonsavdelningen:
Tel/fax: 011-31 77 30
annons@norrkoping4you.se
Mats: 0705-16 17 19

3. Jag tycker att alla lövskogsområden i närheten av
sjöar och hav är vackrast just nu.

Vill du ställa en fråga till våra politker?
Maila din fråga till red@norrkoping4you.se!
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Chopp Event och Skandiateatern presenterar i Norrköping
C h o p p E v E n t A B p r E s E n t E r A r FA r s p å s k A n d i At E At E r n n o r r k ö p i n g

22/10, 5/11, 12/11, 20/11

KI8QQ<C
I 8P  :FFE<P J  J B I 8K K J L :: y 

27/9-22/11
Regi: Pontus HelandeR, oRiginal: ”out of oRdeR”
anna-lena HemstRöm, nicklas angeRboRn, caRina PeRenkRanz
laRs fageR, Yvonne skattbeRg, maRia olofsson
cuRt boRkmann, lasse olofsson, laRs-magnus Jonsson
biljettbokning: 0734-020835 eller www.choppevent.se • fredag kl 19.00 lördag kl 16.00

6 nov

Konsert Republik presenterar

TIGER LOU

på Skandiateatern

Moneybrother

14 nov

Lars Demian
Christian Kjellvander
spelar på
skandiateatern

29 nov

B I l j e t t e r : 0 11 / 1 0 3 11 0 e l l e r 0 7 3 4 / 0 2 0 8 3 5 w w w. c h o p p e v e n t. s e
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Hjärngymnastik

5 till 1

5 poäng

Musik
En rockstjärna

Sport

4 poäng

3 poäng

2 poäng

1 poäng

Han har 7 barn, födda mellan
1964 och 2005

Född i London 1945, skotskt påbrå

Fick sitt stora sologenombrott med
Maggie May

Var tillsammans med skådespelerskan Britt Ekland under ett par år
på 70-talet

Denne Roderick har med sin hesa
stämma sjungit Sailing ett stort
antal gånger

Född utanför Kiruna

Avslutade sin aktiva idrottskarriär
med några år i AIK

Affärsman inom bl a underklädesbranschen

För några år sedan kom självbiografin Blod, svett och hockey – 17
år i NHL

Storebror Stig var också hockeyspelare

Räknas som Sveriges äldsta icke
kyrkliga byggnad, de äldsta delarna är daterade till 1100-talet

Efter en stor vattenskada 2002
inreddes ett nytt Kungarum

Den siste katolska biskopen Hans
Brask bodde här på 1500-talet

Öppet för östgötarna och andra
intresserade på bland annat Slottsträdgårdens dag

Är sedan 1996 bostad åt landshövding Björn Eriksson

Berömdheter såsom Madonna och
Jennifer Aniston har burit hennes
skapelser

Designar bland annat smycken,
glasögon och vinglas

Arbetade som modell i många
år innan hon startade gruppen
X-models

Har två barn tillsammans med
exmaken Niklas Strömstedt

Partnerskapet med Eva Dahlgren
1996 gav upphov till begreppet
”Efva och Eva”

När han fick Svenska Deckarakademins pris för bästa svenska deckare
2007 var han den första författaren
som erhöll det för tredje gången

Född utanför Kumla, men bor
sedan 2006 i New York

Arbetade som lärare i Uppsala i
många år, men övergick 1998 till
att vara författare på heltid

Bästsäljaren Kim Novak badade
aldrig i Genesarets sjö filmatiserades.

Böckerna om kommissarie Van
Veeteren och hans kolleger i den
fiktiva staden Maardam har publicerats i mer än 25 länder

Beläget på en ö som upptäcktes
av Christopher Columbus på hans
första resa 1492

Upptar två tredjedelar av ön
Hispaniola

Huvudstaden heter Santo Domingo

Den sista tredjedelen av Hispaniola
består av Haiti

Ett alltmer populärt semestermål i
Västindien. Socker, kaffe, kakao
och cigarrer hör till de viktigaste
exportprodukterna.

Första avsnittet visades i Sverige i
januari 1979

Elvis Presleys tidigare hustru
Priscilla hade en roll i serien under
flera år

Det var första gången svenska tittare fick se en utpräglad såpaserie
med maktkamper och intriger

Handlade om en familj i oljebranschen och de bodde på Southfork
Ranch

Vem sköt JR Ewing? var en stor
fråga världen över under tidigt
80-tal

9 000 soldater stupade inom loppet
av bara några timmar

Ett slag som lade grunden till Karl
den elftes stora makt såsom svensk
kung

Utspelade sig den 4 december
1676

Medförde en dyrbar seger för
Sverige – Skåne fick behållas

Ett svensk-danskt slag strax utanför
den universitetsstad som idag räknas till en av Sveriges äldsta städer

En idrottsman med
en internationell
karriär
Arkitektur
En byggnad

Mode
En designer

Litteratur
Författare

Geografi
Ett land

Underhållning
Teveserie
med kultstatus
Historia
Ett blodigt
slag

De rätta svaren finns på sista sidan.

Geografifrågan
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Känn din stad, vad föreställer bilderna?
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bild 2

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

Vinnarna i korsordstävlingen från
Nr 2:

12

tavla

Klöver,

Bland de många rätta svaren har följande pristagare lottats fram;
1:a Pris (Tavla + revybiljetter) – Inger Malmgren, Norrköping
2:a Pris (Revybiljetter) – Louise Netterlid, Norrköping
3:e Pris (Revybiljetter – Ingrid Appelqvist, Norrköping

Turon Design

Skickat krysset med din lösning till
Turon Media

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

Bråviksv. 7
603 65 Norrköping
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Vinnaren i Geografifrågan Nr 2:
1:a Pris (Tavla) - Owe Fälth, Norrköping

Ankis matlagning4you
Recept Anki Larsson Foto Daniel Heiniemi

Lax-och avokadobiffar med salsasås och rostade rotfrukter
efterrätt: chokladfondue & exotiska frukter

Lax-och avokadobiffar
med salsasås och rostade rotfrukter

Garnering

Detta behöver du till 4 personer:

Färsk timjan

Chokladfondue med
exotiska frukter och
jordgubbar

100g färsk spenat
Citron

Lax-och avokadobiffar
500 g skinnfri laxfilè
2 avokado
1 ägg
3 msk potatismjöl

Detta behöver du till 4 personer:

gör så här:
Skär rotfrukterna till stavar i valfri stor-

1 ½ msk torkade limeblad (krossade)

lek. Lägg rotfrukterna i en stor ugnsform

salt

och tillsätt olivoljan och kryddorna. Blan-

svartpeppar

da ihop allt så att kryddor och olja blan-

olja eller margarin till stekning

das väl till rotfrukterna. Ställ in rotfrukterna
i ugnen ca 40 min.

Rostade Rotfrukter
5 stora morötter
1 rotselleri
1 medelstor kålrot
2 palsternackor
ca 3 msk olivolja

Förbered biffarna: Skär laxen och avo-

och kryddor. Rör ihop och blanda väl.
Gör i ordning såsen: Skär paprika, gul

Salsasås

gyllenbrun färg. Tillsätt krossade tomater

1 burk krossade tomater

och kryddor. Koka såsen i ca 15 min.

salt
svartpeppar
olja till stekning

och avokadobiffar och en efterrätt
med chokladfondue.
Salsasåsen till biffarna kan du efter egen smak lägga till ytterligare
såsen så stark. Styrkan på chilivilken sort du köper.

medelhög värme tills grönsakerna får en

1 tsk koriander

att bjuda på en huvudrätt med lax-

enserna i en skål. Tillsätt ägg, potatismjöl

och stek ingredienserna i en kastrull på

3 vitlöksklyftor

har jag valt

frukter varierar även beroende på

torkad timjan

½ röd chilifrukt

d e t ta n u m m e r

kadon i små fina tärningar. Lägg ingredi-

lök, vitlök och chilifrukten i små tärningar

1 gul lök

i

chilifrukt. En halv chilifrukt gör inte

salt

1 grön paprika

Chokladfondue

Sätt ugnen på 225grader

Efterrätten är väldigt lätt att
tillaga men himmelskt god. Om
du vill kan du tillsätta en extra
smakförstärkare som t ex punsch i
chokladfonduen.
Smaklig måltid/Anki

Börja steka lax- och avokadobiffarna i
en stekpanna medan såsen kokar. Stek på
medelhög värme i ca 10 min.

200 g mörk blockchoklad
2 dl vispgrädde

frukter
½ färsk ananas
500g jordgubbar
½ nätmelon
1 mango
1 sharonfrukt
ca 16st pfysalis
1 ½ banan

Garnering
Pistagenötter

gör så här:
Skär upp frukterna i valfri form och storlek.
Värm upp grädden i en kastrull. Hacka
chokladen i bitar och rör i chokladen i
grädden tills chokladen smälter.
Lägg frukterna på en assiett. Häll upp

När biffarna, rotfrukterna och såsen är

chokladfondue i ett litet glas t ex i ett fi-

klar lägger du upp alltsammans på en tall-

nare snapsglas. Toppa fonduen med fin-

rik. För extra garnering kan du steka 100g

hackade pistagenötter. Ställ glaset i mitten

färsk spenat i en stekpanna och tillsätt lite

av assietten.

salt när spenaten är färdig. Lägg spenaten
under biffarna och toppa biffarna gärna

Nu är efterrätten färdig att äta. Doppa

med en citronskiva och färsk timjan.

frukterna i chokladfonduen och njut!
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Ledare

www.norrkoping4you.se

Det tredje numret

Respekten för värdeord saknas
Mats Turesson
redaktör

H

Vad vill du läsa om?

östen har kommit långt. Vår tidning

ping? Har vi någon direkt känning av detta

tidningen än att ge seriös tyngd åt något som

Sedan starten i våras så har tiden gått

och möjligtvis stagnerande huspriser är väl

Så ni alla näringsidkare som oroas över att

är nu framme vid tredje numret.

med orkanvindens hastighet.

Något som är extra roligt är att vi har fått

ytterligare platser där norrkoping4you görs

tillgänglig för dem som ännu inte nås av vår

direktdistribution. Dessutom så får ju besökare
i Norrköping äran att läsa vår tidning. Särskilt
glädjande är att se korsordslösningar som
kommer in från människor boende bl a i

som är i närheten av kris? Ränteförändringar,
det som kan kännas av, men än så länge inte

”finanskrisen” ska sänka er verksamhet, ta ett

ansvar när det gäller människors påverkan. Jag

pingsbor verkligen bli att ta en kaffekopp hos

i närheten av någon kris. Media har ett stort

tror att det kan vara så illa att vi människor i

stor utsträckning påverkas mer av det som står
i tidningarna, särskilt i uppblåsta rubriker, än

det faktiska läget, än det som verkligen är sant.
Naturligtvis så beror detta mycket på att

Stockholm, Eskilstuna, och Linköping.

många inte tar sig tiden att verkligen sätta

tionen och med säljarbete ute på fältet dyker

tidningsrubrik, eller ännu värre av en löpsedel.

Samtidigt som vi sliter och jobbar på redak-

den så kallade ”finanskrisen” upp. En jättegrej
uppblåst till gigantiska mått både i tidningar,
tv och radio. Självklart är detta en tragisk

händelse, och naturligtvis så påverkar den

många företag och enskilda i delar av världen,
främst i USA. Men hur är det här i Norrkö-

faktiskt har hänt.

sig in i allt som sker utan enbart litar till en
För att förbättra situationen av överdrivna

reaktioner i samhället är jag övertygad om att

djupt andetag och känn efter. Låter vi Norrköer helt plötsligt, eller låter vi bli att köpa kläder, blommor och mat? Sannolikt gör vi inte
det, vi fortsätter att leva och sträva framåt!

Visa istället att ni nu är extra mån om att se

oss hos er, visa att ni bidrar till allas vårt välbe-

finnande även i tider som kan vara lite kärvare.
En sak som är sann är att det alltid kommer

att gå up och ner, det ligger liksom lite i sakens
natur. Det är det som är utveckling.

Vi kommer i alla fall komma ut med ett

användandet av ord som kris, kränkande,

sprakande julnummer i december, hoppas det

grant. Särskilt i rubriksättning där syftet

alla höstfärger och den friska luften! 2

rasande, sexchock, borde

övervägas nog-

ofta är mer till för att locka läsare att handla

kan glädja er läsare. Fortsätt nu att njuta nu av

Vårt julnummer utkommer före Luciahelgen.

Hör av dig om du har några
intressanta tips.
epost:
red@norrkoping4you.se
--De rätta svaren till ”5 till 1”:
Musik – Rod Stewart
Sport – Börje Salming
Arkitektur – Linköpings slott
Mode – Efva Attling
Litteratur – Håkan Nesser
Geografi – Dom. Republiken
Underhållning – Dallas
Historia – Slaget vid Lund

