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Våra tidningsställ
Nu finns norrkoping4you även 
i tidningsställ på några platser i 
Norrköping. Som ett komplement 
till vår direktutdelning kommer våra 
tidningsställ snart att finnas på flera 
platser i staden. Tidningsstället på 
bilden står i Skandiateaterns café. 
Vill du kunna erbjuda norrko-
ping4you till dina kunder, besökare 
eller din personal, kontakta oss på 
TURON Media. 
Tel: 0705-16 17 19

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
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God Jul önskar Stenström
Tecknad av mikael sTensTröm

Norrkoping4you 
önskar alla en riktigt 
God Jul & ett Gott Nytt År!

Kom och lyssna på 

pontus orraryd

piano/gitarr
louise peterson 
gitarr

viktor löfgren

trummor
madeleine jonsson

sång
markus karlsson

saxofon
sofie börjesson

bas

Mashed Muffin

Lördag 13 december • kl 13.30 i Linden köpcentrum
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Julmys4you

pluto Hjärtljusstake.

gulligt Filtklädda värmeljushållare

ingen chokladask Juliga värmeljus

grosso Julgransljusstake

en Liten gullig Jul-en

kallt Randigt ljus från ikea.

broderad adventskalender Resultat av höstens hemarbete.

herstal Dansk elegans.
pepparkakor Barnen har bakat.
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Julpyssel4you

NORRKOPING4YOU • SID 14

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

UPP PÅ HOJEN OCH NJUT

MATTSVART OCH KROM helfräckt Helena!

Varmt välkomna!

På våra 1000 m2 kan vi tillgodose skydd 
och kläder för alla yrkeskategorier.

Här skapar vi ett handelscentrum för in-
dustri, kommun, företag och landsting. 

TILLSAMMANS GÖR VI INDUSTRIN EFFEKTIVARE

Lindövägen 49 622 28 Norrköping 011 21 14 00

herstal Dansk elegans.

klura ut maten...
flytta om bokstäVerna i namnen så får du 

maträtter som ska finnas på julbordet.

1. nisse spall
2. ylva slakt
3. siv gadrack
4. görn grisstyr
5. tyra dopping
6. persa teljev
7. ulla t brökt
8. signar prisma

9. Vilma törp
10. lasse dartlbröd
11. ulf stik
12. lina sjukk
13. lasse pryt
14. tor siback
15. sten frans sosselej

De rätta svaren finns på sista sidan.



Kåseri4you
kåsör markus qvisT illusTraTion mikael sTensTröm

mer på tal börjar han svära och fräsa omkring sig som 
något sursmakande flygfä landat i munnen på honom. 
Han undviker släktsammankomster under denna 
rödvita helg och han köper inga julklappar, skulle han 
själv få en klapp blir han förbannad. I år ligger även 
som förslag att resa bort och inte återvända förrän den 
värsta julpaniken lagt sig, en bra bit in i januari. Kalles 
kolvagn måste ha atombombats när barnen var små. 
Han åker inte ens tåg längre. Han går. Åt andra hållet.

tant ester älskar julen. Det har hon gjort i 
sjuttiofem år nu. Trots släktslagsmål, gråtattacker, brin-
nande inferno och samma visa samma år så älskar tant 
Ester julen. Hon väljer att blunda för tråkigheterna 
och gör istället det bästa av situationen. ”Det är ju trots 
allt jul” är hennes stående devis. Hon kan till och med 
skådas med ett leende utbrett i anletet borta i soffan 
inne i hörnet under tiden barnen tar kål på varandra 
framför vältande gran och medan de vuxna skriker 
öronen av varandra i köket angående utslängt grytspad 
och utebliven grönkål. Trots tokfrustande lok räcker 
tant Esters kol ganska långt, kanske till och med ända 
fram till stationen (som i sin tur må han exploderat, 
men fram kommer hon).

i dagarna återvände första advent, såsom den 
gör år efter annat. Före årlig släktsammankomst hade 
jag pallrat mig upp i söndagsottan för att för en gångs 
skull närvara i kyrkan innan godsakerna skulle bullas 
upp hemma hos faster. Prästen prisade givetvis julen 
och den personliga ikonens födelsedag. Förutom 
utsvävningar i Gudanåd och barnaskara-land talade 
prästen i adventspredikan även om ett fenomen han 
upptäckt i samband med att han samtalar med okända 

människor i vardagslivet. Att råka nämna att han är 
präst till yrket efter att exempelvis diskuterat mått och 
form på en golvbrunn till ny dusch med en försäljare 
på Hornbach får ungefär följande konsekvens: a) För-
säljaren stelnar till ett par millisekunder varunder hans 
hjärna formulerar frågan ”Vad i helvete har jag sagt?”. 
b) Försäljarens hjärna kapitulerar, han kan omöjligen 
dra sig hela konversationen och eventuella avåkningar 
till minnes på dessa båda millisekunder. c) Försäljaren 
helgarderar och häver ur sig ”Åh, jag ber om ursäkt”, 
som för att täcka upp för vad han än sagt eller gjort.

oavsett om vi kring juletider lider i släktsällskap, 
sitter ensamma på julafton, önskar vi vore fler, hoppas 
det blir bättre nästa år, gråter över hur det blev som 
det blev, skakar på huvudet, råkar i handgemäng med 
morbror Olle, glömmer köpa klapp till moster Gerd, 
inte får mandeln i gröten, får mandeln i gröten, hatar 
julen, högaktar julen, reser utomlands, firar i skogen, 
drömmer oss bort, längtar efter någon - vem som helst, 
önskar oss en katt men inte får någon, får en katt men 
är allergisk eller om vi bara tar det för vad det är, så är 
julen ett mikrokosmiskt fenomen. Din jul är din jul, 
min jul är min jul. Det finns lika många uppfattningar 
om och inställningar till julen som det finns stackare 
som drabbas av den. Julen träffar allt som oftast där 
den åsamkar mest skada, och kanske är det enda raka 
att träda in i rollen som Hornbach-försäljaren och 
kapitulera inför vad som hänt och vad som komma 
skall. Vi har ändå inte skuggan av en chans att parera 
julens alla tentakler. Så släng på dig blåkläderna, hoppa 
upp i loket och börja skyffla in kol. Alltid räcker det 
nånstans. God Jul. 2

 S
å har det åter blivit hög tid att fira av 
den forne allvetaren Jesus Davidsson. 
I år skulle han fyllt tvåtusenåtta år 
- om han bara lyckats undvika att bli 
uppsnickrad på ett träkors av hetlevrade 

italienare en afton i april. Julen står för dörren; denna 
glädjens tid av värme och gemenskap, av stress och 
rent djävulskap. Det är julklappsinköp och matlag-
ning, hushåll ska städas och dukar ska strykas, ljus 
ska stöpas och smör ska kärnas(!). De flesta har hört 
talas om julefrid, få bockar av den som självupplevd. 
Det är en bedrift i sig att överleva fenomenet år efter 
år och dessutom av egen fri vilja återupprepa samma 
hjärtskärande hets påföljande år. Troligtvis förtränger 
vi hela grönkålssoppan med nyårsspriten och ser se-
dermera med blida ögon fram emot nalkande juletid 
framstående år.

jag tror inte jag känner en endaste människa 
med ett problemfritt förhållande till julen. Anled-
ningen är helt sonika att julen som fenomen är ett 
problem i sig självt. Julen ska ju som bekant vara 
ekvivalent med frid, glädje, värme och mänsklig 
gemenskap. Detta är målet, slutstationen vi har för 
vårt inre när vi sliter med att skyffla kol i december-
loket för att nå fram till den fridfulla julen. Kruxet är 
att det aldrig finns tillräckligt med kol. Alltid saknas 
det några små rackarns kolbitar för att nå ända fram 
till stationshuset, ibland stora sjok. För vissa har hela 
kolvagnen exploderat, med kol utspritt över hela 
rälsen. 

min vän kalle har gett upp julen fullständigt. 
Han fick nog när barnen var små. Så fort julen kom-

Ta skydd!
   Julen är    här

Markus qvist
ålder: 32 år
familj: Sambo Camilla, Leia & Vader.
yrke: Copywriter, rockpoet & ordjonglör.
fritidintressen: Snickra på huset film och musik. 
bra bok: Reklown av Jan Cederquist
bra film: Burn after reading, riktigt skojig
bra musik just nu: Guns n Roses . Chinese 
Democracy, tro-’ eller ej.
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i en serie artiklar kommer 
norrkoping4you göra nedslag 
i en av Norrköpings främsta 
kulturföreteelser, nämligen 
Norrköpings symfoniorkester. 
symfoniorkestern som för de 
flesta av oss är en lika själv-
klar del av Norrköping som 
fotbollslaget iFk eller industri-
landskapet.

vad är då en symfoniorkester? Svaret är inte allde-
les enkelt, men så fort vi ställt frågan så lyser entusi-
asmen i ögonen på Peter Waldemarsson, direktör för 
SON. I huvudsak hör det ihop med vilken repertoar 
som man vill spela, berättar Peter. Vår symfonior-
kester består av trippelt träblås, vilket innebär att vi 
har tre av vardera Oboe, Klarinett, Flöjt och Fagott. 
Att ha tillgång till tre blåsmusiker per stämma ger 
möjlighet att framföra merparten av den symfoniska 
repertoaren. Antalet stråkmusiker i orkestern baseras 
på den klangliga balansen mellan blås och stråkstäm-
morna. Andra orkesterbenämningar är Kammaror-
kester och Sinfonietta, som innehåller betydligt färre 
musiker, och därför inte klarar att spela musik som är 
komponerad för symfoniorkester.

symfoniorkestern är uppbyggd med de olika 
instrumentgrupperna; träblås (Oboe, Klarinett, Flöjt, 
Fagott), bleckblås (även benämnt mässingsblås; Valt-
horn, Trumpet, Trombon, Tuba), stråkar (1:a Fiol, 2:
a Fiol, Altfiol, Cello, Kontrabas), Pukor, Slagverk och 
Harpa. Norrköpings symfoniorkester har 85 st mu-
siker och chefdirigent är Alan Buribayev. Orkestern 
är en mångkulturell organisation med ett femtontal 
nationaliteter representerade för närvarande. Det 
finns även flera musiker med lokal anknytning.

konkurrensen om en plats  i Norrköpings 
symfoniorkester är stenhård. Det rekryterings- och 
urvalsförfarande som Peter Waldemarsson redogör 
för, skulle få den mest kvalificerade rekryterings-
konsult att bli imponerad. Till varje tjänst finns det 
många sökande, ofta från hela världen. Ett stort antal 
bland de sökande tas ut på dokumenterade meriter för 
en första provspelning. 

- Det är den dagsaktuella förmågan som är avgö-
rande, berättar Peter. Här kan inte tidigare meriter 
kompensera. Den första provspelningen görs ano-
nymt, d.v.s. den provspelande spelar bakom en skärm 
och har fått sig tilldelat ett nummer istället för namn. 

De bedömande hör alltså bara ljudet. I nästa steg 
får de som gått vidare i processen visa sig för första 
gången, då kan även scenframträdandet och utstrål-
ning bedömas. Det tredje steget består av ett orkester-
prov där de sökande får spela särskilt svåra och/eller 
känsliga musikavsnitt från orkesterrepertoaren. 

den som sedan blir utvald blir erbjuden en prov-
tjänstgöring om sex till tolv månader. I vissa fall får 
flera detta erbjudande vilket innebär att det kan ta 
upp till två år innan man slutligen har bestämt sig för 
vem som får anställning. 

Bara detta mycket avancerade rekryteringsförfa-
rande ger en känsla av högsta kvalitet och yppersta 
klass. När det sedan läggs till att orkesterns samtliga 
musiker hela tiden strävar efter det yttersta och att 
man hela tiden hjälper varandra att bli bättre då 
förstår man att Norrköping symfoniorkester har en 
hög status och ett gott rykte även internationellt. Ett 
annat bevis på orkesterns kvalitet är den mängd solis-
ter och stjärnor som gärna vill uppträda tillsammans 
med SON, och de välrenommerade gästdirigenter 
som återkommer till Norrköpings symfoniorkester 
flera gånger, bl a Michail Jurowski som gärna framför 
de stora ryska kompositörernas verk tillsammans med 
SON.

mer om son i detta nummer: Harpisten Delp-
hine Constantin,  på nästa sida. I nästa nummer av 
norrkoping4you; Chefdirigenten Alan Buribayev. 2

Symfoniorkestern 
– ett kulturellt flaggskepp

””

Symfoni4you:SON
text mats turesson foto stina svanberg

fakta son
grundades: 1912

antal musiker: 85

publikantal: 63354 (fr 2007)

antal konserter i östergötland: 73 (fr 2007)

övriga konserter: 10 (fr 2007)

publiksnitt i de geerhallen: 944 (fr 2007)

kalendarium

2008-12-11 kl19:00 JuLkONsErt 

De Geerhallen 

2008-12-14 kl 17:00 JuLkONsErt 

De Geerhallen 

2009-01-05 kl17:00 FEstkONsErt  

De Geerhallen 

2009-01-15 kl19:00 rYsk LEkFuLLHEt 

De Geerhallen 

2009-01-22 kl19:00 tJaJkOvskiJ MED JurOWski 

De Geerhallen 

2009-01-26 kl19:00 BEEtHOvENs viOLiNsONatEr iii 

Crescendo, Järnbrogatan 3 Norrköping 

2009-01-31 kl 15:00 MENDELssOHN 200 År 

De Geerhallen

källa: www.symfoniorkestern.nu

koncentration Alan Buribayev
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Vinjett
-

delphine
 constantine 

 Vår nya
harpist
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delphine constantin är en av dem som verkligen 
både känner till och spelar harpa. Delphine är harpist 
i Norrköpings symfoniorkester. När norrkoping4you 
träffar henne har det inte gått så lång tid sedan hon 
fick beskedet att hon får en tillsvidareanställning i 
orkestern. Sedan ett år tillbaka har hon provspelat för 
att få tjänsten som harpist i symfoniorkestern. Hon är 
mycket lycklig över att hon nu nått sitt mål. 

Delphine har spelat harpa i många år. Hon började 
sin musikaliska bana redan som sexåring då hennes 
föräldrar lät henne prova på musiken för att hon skulle 
få en hobby att ägna sig åt. Ganska snabbt förstod 
omgivningen, och Delphine själv, att hon hade talang 
för musik. Hon stimulerades att utveckla sig och efter 
att ha provat på olika instrument kände hon att harpan 
verkligen var det som hon ville spela.

Som elvaåring 
började hon på 
Nationalkon-
servatoriet. Det 
är en nationell 
utbildning med 
musikinriktning 
och som finns 
på flera platser i 
Frankrike. Här 

fick hon möjlighet att spela och utvecklas i sitt harp-
spel och inom musiken som helhet. Efter åtta år på 
Nationalkonservatoriet i Frankrike fortsatte Delphine 
sin musikaliska utbildning vid musikhögskolan i Zü-
rich. Hon tog orkesterdiplom år 2006 och sitt solistdi-
plom fick hon 2008.

hur kommer det sig att en fransyska som utbildat 
sig i Schweiz hamnar i Norrköpings symfoniorkester? 
Delphine berättar att hon sökte tjänsten efter att hon 
sett den på Internet (det finns en samlingssida där den 
här typen av jobb annonseras ut). Just då kände hon 
inte till orkestern så mycket. Konkurrensen om jobben 
i en symfoniorkester är stenhård över hela världen. 
Numera, när hon lärt känna Norrköpings symfoni-
orkester, är hon mycket stolt över att vara en av dessa 

musiker. Orkestern håller hög klass, även internatio-
nellt, säger Delphine. 

- I Skandinavien har den riktigt bra rennomé, berät-
tar hon.

i orkestern är hon ensam, som harpist. Däremot 
så finns det två harpor i orkesterns ägo, två orkes-
terharpor. Orkesterharpan är ett tämligen modernt 
instrument i en symfoniorkester. Det var först i början 
av 1800-talet som harpan började ingå. Den första 
symfonin där harpan ingick, Symphonie Fantastique, 
skriven av Hector Berlioz, spelades för första gången 
år 1830.

En orkesterharpa har 47 strängar och 7 pedaler. En 
pedal för varje ton där varje pedal kan ställas i tre lägen 
vilket innebär att varje sträng kan få tre tonlägen.

En mindre variant av harpa är Celticharpan, som 
istället för pedaler tonändras med hjälp av små gafflar. 
Celticharpan var den som Delphine började spela på.

delphine har även en egen harpa, en amerikansk 
orkesterharpa. Än så länge så har hon inte flyttat hit 
den, men nu när hon fått anställning så kommer den 
att transporteras till Norrköping. Harpor byggs främst 
i Italien, Frankrike och USA och priset för en orkes-
terharpa ligger runt 200 000 kronor. 2

Symfoni4you: Harpa
TexT maTs Turesson foTo niclas kindahl, foTofabriken

DELpHiNE CONstaNtiN
ålder: 25 år
ursprung: Frankrike
bor: Sedan ett år tillbaka i Norrköpings innerstad
aktuell: Nyanställd harpist i symfoniorkestern
intressen: Resor över hela världen, historia, politik 
och samhälle, gillar mat – svensk mat är mycket god
favoritkompositörer: Mahler, Sibelius, Ravel, 
Debussy, D.Schostakowitch, J.S. Bach and A.Piazzolla
favoritstycke: Gillar det mesta samt att upptäcka 
ny repetoar.

Harpan är det instrument som reser sig som 
ett vackert konstverk mitt i den stora orkestern. 
Harpan är också det instrument som de flesta 
känner till men väldigt få har provat på att  
spela. Det är ett instrument som så starkt  
förknippas med en symfoniorkester.

harpist Delphine Constantin
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1. julklappsrushen är en av svenskarnas allra 
heligaste traditioner vid tiden för firandet av 
jesus storkresa. vissa har hela kompanier att 
utfodra med klappar, andra tar det lite lugnare 
och shoppar ett par tubsockar till morsan dan 
innan dopparedan.

Hur MÅNGa kLappar köpEr Du?

a) Inga. Jag firar inte jul och skulle för mitt liv aldrig 
få för mig att ge bort något gratis.

b) 1-3. Jag har sagt upp allt utbyte av gåvor kring 
jul men köper några ändå. Mest för att ge folk 
dåligt samvete.

c) 4-10. Alltid sista tre dagarna. Tror jag ska hinna 
galant men av någon anledning blir klapplistan 
alltid längre än vad man tror. Alltid missar man 
någon.

d) 11-400. Julen är ett helvete. Sjutton barnbarn är 
inte att leka med; får de inte vad de vill ha kom-
mer du att brinna i deras minne för all framtid.

2. ingen gran, ingen jul. eller? vissa smyckar 
sitt juleträd till oigenkännlighet, andra hänger 
en kula i orkidén. somliga har ingen gran alls, 
andra ska ha prima vara. traditionen av att ha 
ett grenverk i julhemmet skiljer sig markant åt i 
de svenska stugorna.

Hur sEr Du pÅ GraNtraDitiONEN?

a) Det kommer inga barrträd in i mitt hem oavsett 
tid på året. Jag firar hellre jul i skogen än be-
fläckar mitt laminatgolv med ogräs.

b) Plastgran är grejen. Inga barr, inga kryp och 
inget jävelskap.

c) Vi köper granen kapad och klar på macken, 
färdigpaketerad med lösa barr och rivsår.

d) Självfallet tjyvkapar vi en praktgran på bondens 
mark. Vad ska han med så mycket granar till, 
han behöver väl ändå bara en själv?

3. ett fenomen det råder oerhört delade me-
ningar omkring är huruvida alkoholen hör julen 
till. i vissa sällskap spottar man i barnglöggs-
glaset medan man i andra familjer har uppen-
bara svårigheter med att klargöra för julaftons 
kväll under juldagen.

Hur sEr MaN pÅ aLkOHOLkONsuM-
tiON viD JuLEtiDEr HEMMa HOs Er?

a) Vår släkt har inte druckit en droppe alkohol på 
200 år. Lättöl är en synd och Herrljunga cider 
borde bannlysas av ärkebiskopen. På jul dricker 
man vatten och grytspad.

b) Alkoholen hör väl egentligen inte julen till, men 
lite glögg kan väl inte skada. Dock inget för barn 
under trettio år.

c) Rödvin till maten, starkvinsglögg till Karl-Bertil 
Jonsson och en virre eller två framåt tomtetimme 
hör julen till. Det krävs för att över huvud taget 
orka med.

d) Ingen jul utan bardisk. Köttbullar i all ära, men 
det är spriten som gör kaoset uthärdligt. Vi 
hänger i lampkronan lagom till Kalle.

4. för många är maten på julbordet signifika-
tivt för högtiden. ju mer godsaker framdukat 
desto lyckligare släktsammankomst. andra 
slänger fram ett par skrämda sillbitar och 
några potäter, mest för att få något i magen 
innan kalle anka börjar.

Hur Brukar JuLBOrDEt sE ut  
HEMMa i Er FaMiLJ?

a) Ingen i vår släkt är särskilt intresserad av vare 
sig mat eller matlagning. Vi beställer tio sorters 
pizza och splittar upp. Som vilket kalas som 
helst.

b) Köttbullar och korv är vad som gäller. Allt annat 
är overkill.

c) Vi har nog vad man kan kalla ett traditionsenligt 
julbord. Sill och potatis första vändan följt av 
köttbullar, skinka, Janssons, dopp i grytan och all 
övrig nödvändig utfyllnad inemellan. Allt inhand-
lat på Willys.

d) Det kan bli aldrig bli för mycket på ett julbord. 
Förutom grundbultarna och lite därtill dukas 
det fram delikatesser såsom grisfötter, fårmage, 
kotunga, Cayenne-ekorre och Gud vet allt. För 
att hinna få ner allt innan kvällens slut brukar vi 
börja tugga dagen före.

5. åsikter om vem som egentligen passar bäst i 
tv-rutan som årets julvärd har blivit en populär 
diskussionspunkt framåt julaftons kväll. så vem 
är då den ultimata konferencieren i dumbur-
ken?

vEM tYCkEr Du ska vara  
kONstaNt JuLvärD FraMövEr?

a) Vi har ingen TV. Och hade vi haft det hade den 
varit avstängd.

b) Ingen åsikt. På jul ser vi på Animal Planet.
c) Jag tycker årets julvärd Lasse Kronér verkar vara 

ett bra val, jag röstar på honom. Eller någon från 
Norrköping.

d) Arne Weise har alltid varit och kommer för all 
framtid att vara världens bästa julbock i rutan. 
Jag mår psykiskt dåligt när någon annan än 
Arne sitter i fåtöljen.

hur jul är du? 
ett test i hur bunden du är till julens traditioner.

Test4you
TexT markus qvisT illusTraTion sTensTröm

När det lackar mot jul har vi alla olika sätt att se på stun-
dande högtid. vissa hardcore-stressar igenom december 
med önskelistor från miljontals barnbarn i ena näven och 
en skopa hjärtmedikament i andra. somliga tar det lite 
lugnare och väntar till den 23:e med att ens reagera över 
dopparedans existens. så hur mycket jul rinner då i dina 
ådror? Här har du chansen att testa dig och få resultatet 
svart på vitt – är du en jul typ?
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Samhällskrönikan
TexT maThias sundin illusTraTion emma skoglund

curling-
föräldrar

 ”Föräldrar har inte ett an-
svar att linda in sina barn 
i bomull och hålla dom i 
handen hela livet.” 

6. kalle anka och hans vänner anses av många 
vara en stort skuren bit av jultårtan. men åsik-
terna går även här isär, medan vissa fäster sig 
med skruvar och spik i soffan klockan tre står 
andra med händerna i fickan vid busshållplas-
ten, på väg bort, vart som helst, bara bort.

vaD HäNDEr pÅ JuLaFtON  
kLOCkaN trE i Er FaMiLJ?

a) Vi går inte efter er tideräkning. Men när solen står 
som högst den 24:e december brukar jag ta en 
cigg innan mitt nattskift på Kronobergshäktet.

b) Då börjar ”How elephants mate” på Animal 
Planet. Varje dag klockan tre, underbart underhål-
lande. 

c) Allt fokus på Kalle Anka & Co. Spännande också 
att se ett smakprov från årets nya Disneyfilm. Sen 
brukar hela familjen falsettjoddla ikapp med Bengt 
Feldreich. 

d) Vi släcker, rullar ner storbildsskärmen, startar 
projektorn och rattar in Kalle. Med surroundsyste-
met på högsta volym dånar Papa-Papa-Papa-Dia 
i väggarna och samtliga sitter med håret rakt upp 
i biofåtöljerna. Ingen säger nåt eftersom det är 
omöjligt att höra varandra.

7. hur ligger det egentligen till med önskan om 
en vit jul? vissa gör inget annat än att klaga 
över uteblivet snöfall på julafton, andra tackar 
högre makter för mild väderlek och gröna 
gräsmattor. hur djup är vår förhoppning om snö 
kring jul?

Hur sEr Du pÅ BEGrEppEt  
”EN vit JuL”?
a) Jag rör mig mest i kriminella kretsar och associe-

rar till helt andra företeelser än krimskrams som 
dimper ner från skyn. Sen om det är jul eller inte, 
det spelar ingen större roll.

b) Om väderleksrapporten lyder att det ska snöa till 
jul går jag raka vägen till datorn och beställer en 
Thailandresa. Om inte annat så till nästa år.

c) Självfallet skall julen vara vit och kall. Inget 
klingar jul såsom en frostbiten tomte med istappar 
dinglandes från näsborrarna. Fast regnar det är 
det inte hela världen, det är ändå vad man får i 
julklapp som räknas.

d) Snöar det inte kring jul reser vi mot vintern norrö-
ver. Är stugorna uppbokade bygger vi en koja av 
granris, gräver ner oss i snön och halsar glögg tills 
vi tinar.

rEsuLtat – Hur JuL är Du?

Flest a) Du har inte ett uns jul i kroppen. Antagligen har du 
heller aldrig hört talas om högtiden. Det är dock aldrig för 
sent att börja jula. Bjud hem släkten nästa år och käka pep-
parkakor och mandelmassa tillsammans.
Flest b) Nja, julen verkar inte riktigt vara din melodi. Har 
du testat påsken? Mindre stress, inga klappar men med lika 
mycket must och mer ägg. Kanske kan vara något för dig.
Flest c) Du har en normal dos jul i systemet. Skinka, tomte, 
klappar, gröt och glögg, sen åker vi hem. Jul-Svensson 
personifierad. En jul typ, helt enkelt.
Flest d) Du tänker förmodligen jul året runt. Kanske borde 
du fundera på att trappa ner lite, för mycket jul är inte bra 
för hjärtat. Fler än du tror har slutat sina dagar framför 
Playstation-hyllorna på Toys R’ Us. Sök hjälp. 

SNICKERI OCH SERVICE 
MED KUNDEN I FOKUS

 J
ag kan förstå att personer som lever 
under kidnappningshot sätter GPS-
sändare på sina barn så att de kan spåra 
alla deras rörelser. Men det är, som tur 
är, rätt få personer som behöver oroa 

sig för sånt. GPS-sändare på barn är ändå populärt. 
Det finns jackor och andra kläder med insydda sän-
dare och sådana man kan flytta runt. Föräldrar vill 
ha koll på vad barnen gör. Naturligtvis om det skulle 
hända barnen något, men även för att se till att de 
inte hittar på rackartyg. Men barn måste få ställa till 
med rackartyg. De måste få göra saker som föräld-
rarna inte känner till. Det är en del av vår utveckling 
till att bli vuxna. Kommer föräldrarna på dom blir 
det skäll och bestraffning. Det är naturligt att vilja 
skydda sina barn så mycket som möjligt, men det får 
inte ske på bekostnad på barnens frihet. De är också 
egna individer med egna rättigheter.

att ständigt sopa rent framför barnen och ald-
rig låta dem lära sig av egna misstag gör inte barnen 
starkare, utan skörare. När det väl kommer en kris 
senare i livet så blir den krisen så mycket större. 
Om en pojk- eller flickvän gör slut kan det leda till 
riktiga depressioner. Hur ska barnen då klara sig när 
något riktigt allvarligt händer?

föräldrar har inte ett ansvar att linda in sina 
barn i bomull och hålla dom i handen hela livet. 
De har ett ansvar att lära barnen hitta sin egen väg 
och lära av sina egna misstag. De har ett ansvar att 
uppfostra barnen att respektera andra människor 
och deras frihet. Barnen ska exempelvis inte vara ute 
och ränna och skjuta smällare sent på nyårsafton. 
För att hindra det skulle ju en GPS-sändare göra 
livet enklare för föräldrarna. Vad barnen har gjort 
kan kontrolleras morgonen därpå och kvällen kan 

ägnas åt festen och vännerna. Men man lär inte barn 
ansvarstagande genom övervakning.

Kasta GPS-sändaren och uppfostra barnen 
genom tydliga regler, krav, tillit och genom att vara 
närvarande i deras liv. GPS:en kan du sätta på din 
partner istället. 2
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Handelsplats 

S:t Per
Hörngatan – st persgatan – g:a rådstugegatan

Pizzeria Maestro
Norrköpings hetaste pizza!
Tel 011-12 23 66, 011-12 12 66
S:T Persgatan 92

©TURON MEDIA 2008

s:t pers guld st persgatan 88     
brandts guld hospitalsgatan 6

efva attling tioårsjubilerar. Salong Törnrosa
St Persgatan 87 • 011-10 47 40
www.salong-tornrosa.se

Norrköpings Gravyr
& Skylt AB

Kom till oss, så ska vi skämma bort dig 
och få dig att må riktigt bra!

St Persgatan 86 • 011-12 78 98 • www.gravyren.se

Skyltar, gravyrer, stämplar, minnesgåvor, idrottspriser

Välkommen till 

Fam. Andersson

NamNskylt, 

eN bra julklapp!

god Jul & ett gott nytt år
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sdferlskfdgjhpawqwerty-

i det sistnämnda förbundet finns en scoutkår i Norr-
köping närmare bestämt i Åby där Norrkoping4you 
träffar den engagerade ordföranden Kaj Lindholm. 
Han berättar om hur intresset för scouting väcktes.

– Jag var scout i SMU-scouterna som liten och 
tyckte det var roligt och senare i vuxen ålder ville jag 
börja igen, så 1996 när min äldste son skulle börja gick 
jag med som ledare och blev mer och mer engagerad, 
säger han. Ordförande har han varit i kåren i som han 
själv säger ”fem-sex år”. Under den tiden har de varit 
en av få kårer i Norrköping och den enda NSF-kåren i 
Östergötland som har växt och nu är man omkring 80 
medlemmar och är med det troligen störst i Åby, där 
även SMU och SSF har kårer. 

kåren har aktiviteter varje veckodag med un-
dantag för fredagar och verksamheten är uppdelad i 
Miniorscouterna (8-9 år), Juniorscouterna (10-11 år), 
Patrullscouterna (12-15) och Seniorscouterna (16-18 
år). Det finns även Bäverscouter för de allra minsta 
och Roverscouter för de äldre men inom dessa har inte 
kåren någon verksamhet.

Aktiviteterna varierar kraftigt och scouterna är 
själva med och utformar programmet, speciellt i de 
äldre åldersgrupperna. 

– Det är klart vi håller på med traditionella scout-
grejer som att knyta knopar, eftersom de flesta tycker 
bäst om lägren och där måste man kunna knyta 
knopar, men vi åker även och bowlar ibland och har 
filmkvällar, berättar Kaj. 

På frågan om vad som skiljer de olika scoutförbun-
den åt svarar han att det inte är så där jättestor skillnad 
på själva scoutingen men berättar att det finns vissa 
skillnader. 

– Den största skillnaden för vår del är ju att vi arbe-
tar mycket med alkohol- och drogfrågor eftersom vi är 
anslutna till nykterhetsrörelsen, säger han. 

han betonar dock att det är scoutingen som är 
viktigast och att de inte tvingar någon till något, utan 
att de går med för att de vill vara scouter och att det är 
ett fritt val.

– Vi ser ju inte snett på någon som väljer att gå ur 
om de har mognat fram till det beslutet och det är 
många som väljer att fortsätta i andra förbund, säger 
han.

Läger är som sagt det som de flesta scouter ser fram 
mest emot och 2001 hölls ett stort läger i Skåne där 
alla fem scoutförbunden var med samt ett stort antal 
internationella gäster deltog. Det lägret som hade 
namnet Scout 2001 blev på allvar startskottet för mer 
samarbete mellan scoutförbunden och idag är det inte 
alls ovanligt att scoutförbunden har gemensamma 
läger eller att kårer från ett förbund besöker en annat 
förbunds läger. 

samarbetet mellan förbunden organiseras som 
Svenska Scoutrådet som i sin tur är anslutet till de 
internationella förbunden för flick- respektive pojks-
couting, eftersom scouting i stora delar av världen är 
könsuppdelat.

Lägret 2001 blev en sådan succé att det svenska 
scoutrådet blev tilldelat Världsjamboreen 2011. 
Världsjamboreen är ett gigantiskt scoutläger som 
hålls vart fjärde år och lockar scouter från världens 
alla hörn. NSF-kåren i Åby planerar att skicka en stor 
delegation dit.

– Platserna till världsjamboreen är begränsade och 
dessutom är det 16-årsgräns, men vi satsar på att 
skicka så många som möjligt dit. Men Kaj berättar att 
de som inte får plats eller är för unga för att åka inte 
behöver misströsta.

– Det kommer att arrangeras cirka 200 kringlä-
ger som arrangeras av svenska distrikt och kårer, dit 
deltagarna på världsjamboreen får åka två dagar för 

att prova på ett svenskt scoutläger, berättar han och 
fortsätter.

– Vi i NSF Östergötland planerar att arrangera ett 
sådant ihop med Södermanlands distrikt, dit vi siktar 
på att åka med hela kåren.

närmre i tiden ligger ett distriktsläger nästa år och 
2010 kan Kaj Lindholms drömläger bli verklighet.

– Jag har en idé som jag kallar ”tåg till Italien”, där 
tanken just är att vi ska åka tåg ner till Italien och där 
ha ett läger tillsammans med en Italiensk kår. 

– Just nu letar vi efter en lämplig kår som kan vara 
intresserad och förhoppningsvis blir det av, säger han 
och berättar att det delvis var svårt att få med övriga 
ledare på idén men att det nu ser ut att bli av. Scouter-
na går alltså efter 101 år fortfarande som på räls mot 
nya mål och utmaningar. 2

Föreningsliv: Scouter
TexT & foTo joakim härdner

Fakta sCOutrörELsEN
medlemmar världen över: 38 miljoner
medlemmar i sverige: cirka 100 000

Fakta ÅBY NsF sCOutkÅr
grundad: 1955
medlemmar: Cirka 80

scouten 
– en pigg 101-åring

världens största idébundna ungdomsrörelse har anor så långt 
tillbaka som 1907. idag finns det 38 miljoner scouter i värl-
den. i sverige är de cirka 100 000 fördelade på fem förbund, 
svenska scoutförbundet (ssF), kFuk–kFuMs scoutförbund, 
sMu scout, Frälsningsarméns scoutförbund och Nykterhetsrö-
relsens scoutförbund (NsF).

god Jul & ett gott nytt år
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 Efter 15 timmars flygresa väntar jag på en 
busshållplats någonstans i Tokyo på att 
min vän ska komma för att möta mig. 
Hennes föräldrar bor här sedan ett par 
månader tillbaks, nu har hela familjen 

firat julhelgerna här och dessutom bjudit ner mig på 
en visit. Efter trettio minuter vid hållplatsen har ingen 
ännu dykt upp. Vägarna som cirkulerar runt omkring 
mig är byggda i flera nivåer och höghusen slåss om ut-
rymmet på marknivå. Jag känner mig ensam och vilsen. 
Vart jag än vänder mig ser jag bara japaner, ingen turist 
så långt ögat når. Försöker fråga någon efter vägen till 
lägenhetshotellet men det engelska språket verkar vara 
en bristvara hos de flesta japaner. Efter att en stund 
stått och sett förvirrad ut stannar en taxi vid hållplat-
sen, inte heller taxichauffören kan engelska men som 
tur var har jag blivit utrustad med en lapp med texten 
”Snälla ta mig hem till [adress]” på japanskt klarspråk. 
Efter mindre än fem minuter är vi framme vid adres-
sen och jag får efter idogt engelskt/japanskt tecken-

språkande receptionisten att förstå vem jag söker. (Bill 
Murray, släng dig i väggen!) Det visar sig senare att 
min vän trott att jag skulle komma med en senare buss. 

Första dagen gjorde vi inte så mycket, eller rättare 
sagt jag gjorde inte så mycket. Det tog ett par dagar 
att vänja sig vid den ändrade dygnsrytmen; man var 
pigg på morgonen (vilket jag aldrig är annars) och 
trött redan på eftermiddagen. Jag lyckades ändå ta mig 
till en affär med globalknivar till försäljning för halva 
priset än jämfört med i Sverige. Efter middagen var 
jag fullständigt utmattad och somnade som ett barn 
klockan sju medan de andra gick ut. 

tokyo är en av världens största städer med över 12 
miljoner invånare. Staden består av många olika delar 
med egna centrum. Ett smidigt sätt att förflytta sig 
runt i Tokyo är via tunnelbanan. 

Japanerna står artigt på led på var sin sida om tåg-
dörrarna och låter de avstigande gå av först. Skulle inte 
våga tränga mig förbi här inte.  

Till en början var det svårt att förstå hur man köper 
biljetter, eftersom information på engelska lyser med 
sin frånvaro, men mina vänner var ju redan insatta. Av 
samma anledning var det lite svårt att hitta runt om 
i staden, gatorna är inte heller alltid namngivna och 
byggnaderna har fått nummer efter ordningen de är 
byggda.

andra dagen åkte vi en dryg timme med tåg till 
Kamakura för att besöka tempel och en stor Buddhas-
taty. Efter en rad olika tempel och flera timmars skogs-
promenad kom vi fram till vårt mål, en 13,35 meter 
hög Buddha i brons, Japans näst största Buddha-staty. 
Statyn är troligen rest 1252 och från början inhyst i ett 
tempel som senare förstördes av en tsunami.

Senare i veckan for vi till stadsdelen Asakusa och 
Kappabashi-dori, gator med billig keramik. Shopping-
en för dagen i fråga bidrog uteslutande till det tunga 
handbagaget på flygresan hem. Här fanns även maträt-
ter i plast som ofta syns i restaurangernas skyltfönster, 

tokyo För den oinsatte, obegripliga skyltar överallt.

Spännande resmål: Tokyo 
TexT & foTo camilla sörquisT

 tokyo
– staden som aldrig sover
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Shibuya är ett shoppingdistrikt för ungdomar, 
här finns de senaste trenderna och även sidogator 
med alternativa klädstilar. Denna stadsdel är att 
rekommendera för modeintresserade, här återfinns 
mängder med olika klädstilar i butikerna och 
människor på gatorna utrustade med allehanda 
modemunderingar. Vi stannade även till vid värl-
dens mest trafikerade korsning med övergångsstäl-
len åt alla håll och diagonaler. Det var en syn att 
skåda detta skådespel när ljuset slog om till grönt; 
från stillastående massor till ett myller av män-
niskor korsande varandras stigar. Det var även här 
i Shibuya som den stora befolkningen märktes av 
som mest; ett vimmel av människor precis överallt.  
På väg hem gick vi genom Yoyogi-parken. Vi lyss-
nade på ett band som uppträdde längs vägen, med 
instrument inpluggade och förstärkare uppställda 
på backen likt en minikonsert mitt i parken. Vi 
skådade även en ung man som målade en tavla 
samtidigt som han dansade till musik. Aktiviteter 
som dessa är vanligt förekommande i denna park. 

japaner är ett mycket vänligt och omtänk-
samt folk. Det är låg kriminalitet i Japan. Dryck-
esautomater och liknande står ute på städernas 
gator dygnet runt utan att för den delen bli 
vandaliserat. Ficktjuvar existerar knappt i Japan. 

Inte heller behöver man oroa sig för att bli utstir-
rad, japanerna glor inte utan undviker istället att 
titta på en fastän man sticker ut som turist. Ett 
mer omtänksamt folk än japaner får man leta efter, 
är de själva förkylda bär de munskydd på allmänna 
platser för att inte smitta sina medmänniskor. 

Toaletterna var en vetenskap för sig, de fanns 
allt från hål i golvet till välutrustade varianter. 
Värstingarna hade inbyggd dusch för att spola rent 
sig, med olika styrkor och värme, uppvärmd sits 
och man kunde dessutom välja om man ville ha 
på fågelkvitter eller spolljud för att dölja vad man 
gjorde där.

efter mina 10 dagar i Japan bar det av hemåt. 
Min vän reste samtidigt så jag slapp åka den långa 
vägen själv. Vid mellanlandningen i Helsingfors 
kände vi oss väldigt uttittade, vi hade vant oss vid 
att folk nästan tittar bort. Sammantaget var hela 
Japanvistelsen en väldigt intressant resa, det var 
en upplevelse att få ta del av en kultur så olik vår 
egen. 2

när inte menyerna stod på engelska var dessa till 
stor hjälp. Maten tycker jag personligen sisådär om 
men gillar man sushi och annan japansk mat så 
har man ju kommit rätt.

vårt boende var beläget i den centrala, finare 
delarna av Tokyo, Roppongi. Här fanns även 
Tokyo City View, en panoramavåning med utsikt 
över hela Tokyo. Vi hade turen att få fint väder så 
vi såg ända till Mount Fuji, Japans högsta berg. 
Bland skyskraporna såg vi även Tokyo Tower, ett 
rödvitt Eiffeltorn på 333 meter. 

Vi besökte även Odaiba, en konstgjord ö i 
Tokyo-bukten. Utöver några shoppingcenter 
fanns där även världens näst största pariserhjul, 
Japans största konferens och utställningsområde, 
högkvarter för olika mediaföretag, park med en 
kopia av frihetsgudinnan m.m. Till denna ö tog vi 
oss med Yurikamome, ett helautomatiskt tåg utan 
förare. 

Fakta JapaN:
japan på japanska: Nippon eller Nihon
huvudstad: Tokyo
antal invånare: 128 miljoner
religion: 54% är shintoister, 40% buddhister
tidsskillnad: + 9 timmar
språk: Japanska
valuta: Japanska Yen
priser: Tokyo ligger ca 30% högre än resten av 
landet, men i övrigt billigt. Speciellt på teknik.
visum: Mindre än 3 månader behövs inget visum.

 ”ett vimmel av människor 
precis överallt.”

grön gubbe Många vill över.

odaiba en konstgjord ö i Tokyo-bukten full av 
upplevelser. Förvirrande nog står även en Frihets-
gudinna även här.
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sånär som på ett gästspel i Allsång på Skansen 
i somras har han inte kunnat skådas i boxermediet 
sedan 2006. Idag spelar han i Carin Mannheimers pjäs 
Sista Dansen och i sin loge på Göteborgs Stadsteater 
berättar han om livet, karriären och varför han fick 
nog av TV.

peter harryson växte upp på Haga i Norrköping 
på femtiotalet, då textilindustrin fortfarande frodades 
och staden florerade. Skådespelardrömmen blomstrade 
likaså, yrket hade han praktiskt taget i blodet efter sin 
välmeriterade skådespelande far, den nyligen bortgång-
ne John Harryson. Som trettonåring började han spe-
lade teater på Norrköpings Stadsteater innan han som 
sextonåring begav sig ner mot Göteborg för att pröva 
vingarna. 1967 antogs han som nittonåring på Drama-
tens elevskola varpå han flyttade till Stockholm. Innan 
Peter hunnit avsluta utbildningen fick han jobb på 
Dramaten och i huvudstaden blev han sedermera kvar i 
trettiofem år, men på Dramaten trivdes han aldrig.

– Nej, jag trivdes inte alls på Dramaten, jag tyckte 
det var en väldigt märklig stämning där. Och hade jag 
stannat på Dramaten hade jag varit död vid det här 
laget, då hade jag supit ihjäl mig för att stå ut med 
att vara kvar. Inget förringat om Dramaten, andra 
människor passar den där stämningen perfekt för, men 
den andan och jag gick inte ihop. Så jag tog tjänstle-
digt och försvann ut i det privata teaterlivet och hade 
jävligt roligt, skrattar Peter.

under inspelningen av TV-serien Kvartetten som 
sprängdes 1973 träffade Peter Stig Järrel som menade 
att Peter borde spela revy - och så blev fallet, Peter 
landade i Kar de Mummas revyer och fick ge prov på 
sin komiska talang.

– Jag gick från Dramaten till att spela revy. Det blev 
tre fantastiska år och jag lärde mig oerhört mycket. 
Att spela revy är ett otroligt bra sätt att lära sig att ta 
publiken. Man brukar säga att i genomsnitt har man 
trettiosex sekunder på sig in i en föreställning att fånga 

åskådarna. Har man inte lyckats då kan man lika gärna 
gå ut, då spelar det ingen roll vad du gör längre. 

För den breda publiken blev han känd genom TV-
serien Hedebyborna, där han även spelade mot sin far. 
Det var dock varken första eller sista tillfället far och 
son delade samma arbetsplats, tidigare hade de spelat 
mot varandra på Dramaten då de båda var anställda på 
teatern samtidigt. 

– Vi har haft ett antal pjäser ihop och det har varit 
kul att jobba tillsammans med honom. Han var väl en 
stor anledning till att jag själv ville bli skådespelare. 
Förvisso såg jag inte min far så mycket under upp-
växttiden, mina föräldrar skilde sig när jag var fem år 
gammal. Det var inte han som var hemma och drev på, 
men han fanns ju inne i mitt huvud så jag kan nog inte 
förneka att det var tack vare honom som jag själv blev 
skådespelare. 

framgången med kvartetten som sprängdes och 
Hedebyborna öppnade dörrar i karriären för Peter. 
Genom exponeringen i TV-mediet fick han chansen 
att medverka i några av åttiotalets mest framgångsrika 
komedier på bio. Ett vägval i karriären han dock inte 
gärna målar upp på tapeten idag. 

– Visst, jag har gjort ett antal filmer men de största 
är väl de här dratta-på-ändan-filmerna som känns 
igen i folkmun - Jönssonligan och Göta Kanal. Jag såg 
en lista över filmer jag gjort och det var åtminstone 

Personporträtt: Peter Harryson
TexT markus qvisT foTo camilla sörquisT

peter 
harryson
–så ska det låta

För några år sedan var peter Harrysons namn välfrekventerat 
i tv-tablån, men efter att ha gjort succé i programutbud som 
rederiet, så ska det låta och stjärnorna på slottet försvann 
han ur rutan. 

norrköping hemma för

peter harryson aktuell i Sista Dansen som visas på Göteborgs Stadsteater.
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tio fler än jag trodde. Jag säger som Stig Järrel – ”Jag 
skäms för varenda en”, skrattar Peter.

i början av nittiotalet dök han upp med dunder 
och brak i TV-rutan. Som burdus motpol till den 
fromme Reidar Dahlén i Rederiet blev han hela Sve-
riges favorithatobjekt genom rollen som Pehr Silver. 
Och Peter njöt som fisken i vattnet av att spela skurk. 

– Det må vara så att manuset, handlingen och 
såpoperafenomenet inte är det allra främsta eller 
bästa, men det var fruktansvärt roligt att jobba med 
det. Jag fick stor respons för Silver, framför allt i 
Göteborg eftersom Silver var göteborgare. Jag mötte 
folk på stan som dunkade mig i ryggen och sa ”Det 
är bra Silver, ge dom där jävla noll-åttorna” på bred 
göteborgska. Jag fick även mycket brev från tanter 
om hur elak jag var. Han var ju inte riktigt typen som 
murade in folk i väggar men han var en riktigt bufflig 
och fräck affärsman, vilket jag tyckte var kul att spela. 
Jag kommer ihåg första entrén, den gillar jag bäst: 
Silver kommer en timma för sent till ett möte, tittar 
på sin Rolex-klocka och utbrister ”Japp, prick nio!” 
varpå de andra svarar ”Du, klockan är faktiskt tio”. 
Då tar han av sig klockan, slänger den i papperskor-
gen och replikerar ”Jävla japansk skit”. Sen fortsätter 
han som om inget har hänt. Och att bygga vidare på 
den attityden sen, det var kul. 

under nittiotalet gjorde Peter stor succé i rollen 
som Herr Padda i Det susar i säven på Stockholms 
stadsteater, en rollprestation som präntats in i svensk 
teaterhistoria. 

– Rollen som Herr Padda i Det susar i säven är 
bland det roligaste jag gjort alla kategorier, förklarar 
Peter. Vi spelade länge, i fyra olika omgångar. De 
andra rollerna bytte skådespelare mellan vändningarna 
men min Herr Padda blev kvar hela tiden. Regissören 
Allan Svensson gjorde ett underbart arbete med den 
pjäsen, den innehöll så mycket poesi och värme trots 
den här paddjävelns uppblåsthet. Att spela många 
föreställningar av en och samma pjäs var jag van 
vid sedan tidigare, jag hade bland annat spelat 750 
föreställningar av My fair lady dessförinnan. Det är ju 
ny publik varje gång, fast i Det susar i säven var det till 
slut inte ny publik. Det var samma som kom igen, man 
började känna igen folk och nästan heja på dem igen-
kännande i publiken. Folk lånade till och med barn för 
att ha ett alibi för att se pjäsen, man kunde ju inte gå 
och se den utan barn, skrattar Peter.

1997 sändes premiärprogrammet av Så ska det 
låta i SVT, en programserie som skulle föra Peter rakt 
in i svenska folkets hjärtan. Programmet blev omåttligt 
populärt och nådde tittarsiffror över tre miljoner i en 
tid då ett framgångsrikt underhållningsprogram mätte 
runt miljonen. 

– Vi höll på i åtta år och jag gjorde etthundrafyra 
program. Det var verkligen roligt rakt igenom hela 
tiden och jag slutade när det var som roligast. Men jag 
märkte att det började bli 
lite väl tillrättalagt och då 
tyckte jag inte längre att jag 
passade in i formatet. Jag 
tog aldrig reda på vilka som 
skulle delta i programmet 
på förhand och frågorna 
visste jag inte ett dugg om 
i förväg, jag ville ha det så. 
Jag ville bli lika överraskad 
som deltagarna. Jag skulle 
gärna gjort programmet i 
direktsändning så att man 
inte skulle kunna gå in och 
redigera programmet i efterhand. 

med stjärnorna på slottet under hösten 2006 var 
det slut i rutan för Peters del. I programmet deltog 
även skådespelaren Börje Ahlstedt som konfronterade 
Peter och de övriga medverkande genom tvivelaktiga 
ageranden och uttalanden. Peter svarade på Börjes at-
tacker och plötsligt lystes bråket mellan Harryson och 
Ahlstedt upp med feta rubriker uppå löpsedlarna. 

– Jag blev helt enkelt förbannad på Börje, som 
betedde sig dumt åt. Sen kunde man läsa i tidningarna 
om hatet mellan Börje och Harryson men det finns 
inget hat mellan oss. Han var konstig, helt enkelt. Att 
ha deltagit i Stjärnorna på slottet är ingenting jag vill 
ha ogjort men man hade väl kunnat vara lite smidigare 
om man ska vara efterklok. För det är ju ett intressant 
fenomen det här Dramaten-syndromet, som faktiskt 
Börje har. Att det enda som existerar är Dramaten, 
det finns ingenting annat. Det var ju på grund av den 
inställningen hos folk som jag stack från Dramaten en 
gång i tiden. Det existerar de facto annat än Dramaten 
i den här världen, och det var det jag ville få sagt till 
Börje i TV-serien. 

anledningen till att Peter tröttnade på att med-
verka i TV-mediet hade inte enbart med mediet i sig 
självt att göra. Under hans mest välfrekventerade år i 
TV kunde vi läsa spaltmeter om honom i kvällstid-
ningar och på löpsedlar, något som Peter berördes illa 
av.

– Jag fick nog av TV mest beroende av att man 
blir så oerhört utsatt av kvällspressen. De blåser upp 
minsta lilla och ljuger något så kopiöst. Det finns inte 
ett sant ord i vad Expressen och Aftonbladet skriver, 
och det vågar jag påstå. Stäm mig, ställ mig inför rätta 
och jag kommer att klara mig galant. Och försöker 
man dementera något i det här jävla sensationsmake-
riet så snappar dom upp och vrider till det under en ny 
rubrik. Kulmen för mig var när min mamma begav sig 
ut för att köpa tidningen ute på Ektorp i Norrköping 
och fick läsa ”Peter Harryson förd döende till sjukhus” 
på löpsedlarna. Det var en förbannad lögn! Jag hade 
åkt själv i min egen bil för att ta några prover. Det här 
är medaljens baksida, och jag vill inte säga av att vara 
”kändis”. Jag vill inte ikläda mig epitetet ”kändis”. Jag 
är skådespelare, det är mitt jobb. 

att medverka personligen är inte det enda Peter 
tröttnat på när det gäller televisionen. Sedan en tid 
tillbaks har han inte ens TV i hemmet, utbudet är helt 
enkelt för undermåligt.

– Nittionio procent av vad som sänds på TV idag är 
amerikansk skit och sånt vill jag inte betala för, så jag 
har sagt upp mitt TV-abonnemang. Jag har inte haft 
TV på hur länge som helst och jag tänker inte köpa 

någon ny heller. Det är hårda bud, men jag börjar bli 
jävligt bra på korsord, skrattar Peter. 

mat är en av peters stora passioner i livet. 
Tillsammans med köksmästaren och krögaren Stefan 
Holmström har han har skrivit och gett ut tre mat-
böcker. 1998 blev han invald i Gastronomiska Akade-
mien som instiftades 1958 av Fritiof Nilsson Piraten, 
Sten Broman, Tore Wretman och Povel Ramel (som 
själv sa att han halkade in på ett ostronskal). Akade-
mien bildades för att värna om den gastronomiska 
kulturen och gastronomins utveckling i vårt land samt 
för att ledamöterna skulle få tillfälle att ha trevligt, 
laga mat och äta middagar tillsammans några gånger 
om året. Akademien består av sjutton ledamöter, varav 
den mest kände för allmänheten torde vara Kung Carl 
XVI Gustaf. 

– Vi har kul och lagar mat ihop, delar ut priser och 
ger ut en gastronomisk kalender, en bok som kommer 
ut varje år med olika essäer om mat. Kungen kom med 
på villkor från hans sida att han inte skulle vara någon 
passiv hedersfigur. Han är med i alla utskott och leder 
förhandlingar, vi kör med honom. Kungen är väldigt 

 ”Det är bra Silver, 
ge dom där jävla 
noll-åttorna”
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duktig på matlagning och intresserad av jordbruket 
och framställningen av råvaror. Sen skulle jag inte säga 
att jag känner kungen, men vi ses lite då och då och 
lagar mat ihop. 

peter uppträder sporadiskt som vissångare runt 
om i landet, dessutom mycket gärna. Tillsammans 
med gitarristen och gode vännen Bengt Magnusson 
har han under åren arbetat fram en repertoar på fyra 

timmar varur de väljer vad de vill framföra för kvällen. 
De blandar friskt mellan Ferlin, Taube, Birger Sjöberg 
och liknande skalder. Peter började 
sjunga visor redan som ung. När han 
kom till Stockholm 1967 var visor och 
vissångare 

populära och mycket handlade om Cornelis Wreesvijk, 
Fred Åkerström och samtida trubadurer. 

– Fred lärde jag känna, vi blev goda vänner och 
jag bodde hos honom ett tag varpå jag rycktes med 
och förtjänte mitt dagliga bröd som vissångare nere 
i Gamla Stan. Det kan man ju prata om nu men allt 
sånt var strängt förbjudet på den tiden, det kunde jag 
dock inte bry mig om då jag inte hade råd att säga 
nej till ett sånt jobb som fattig student. Men till slut 
lade jag visorna på hyllan, jag tyckte jag var för dålig 
och jag spelade usel gitarr. Tjugo år senare träffade jag 
Bengt och då började det bli kul igen, Bengt spelade 
desto bättre gitarr och jag kunde ägna mig åt det jag 
kan - texten. 

för tillfället spelar Peter i Carin Mannheimers 
pjäs Sista dansen på Göteborgs Stadsteater, en pjäs om 
att som äldre medborgare hamna på sin förmodade 
slutstation i livet – äldreboendet.

– Sista Dansen är en fantastisk föreställning, det 

är en ynnest att få vara med i den. Carin Mannhei-
mer skriver så otroligt bra och hon är dessutom en 
strålande regissör. Publiken skrattar så dom skriker, 
och sen plötsligt gråter dom. Och efter föreställningen 
köper man sig en pistol, en giftampull eller ett rep för 
att man inte vill bli äldre i det här samhället om det 
är detta som väntar i framtiden. Sedan är det givetvis 
roligt att spela i en pjäs som är utsåld så det skriker om 
det, det går inte få biljetter någonstans. Den innehål-

ler allt; humor, sorg, och den angår 
alla människor.  

under 2002 återvände Peter 
hem till Norrköpings Stadsteater 
för att spela inför sin hemmapu-
blik. Som Mr Peechum i Tolvskil-
lingsoperan drog han och pjäsen 
fulla hus, och återvändandet har 
gett mersmak. 

– Vi hade pratat länge om att 
jag skulle komma hem till Norrköping för att göra nå-
gonting på teatern. Det var väldigt kul att få spela för 

hemmapublik och det gick ju bra också. I mars, april 
nästa år hoppas jag kunna återvända till Norrköping 
med visturnén tillsammans med Bengt. Förutsatt att 
IFK sköter sig och går raka vägen upp igen, annars tar 
jag min Mats ur skolan och avsäger mig mitt medlem-
skap, skrattar Peter. 

banden till hemstaden Norrköping har alltid 
funnits kvar under åren, även om det var dystert att 
återvända till en stad i förfall under sjuttiotalet.

– Jag gillar Norrköping och det har jag alltid gjort. 
Mamma bor ju kvar, så det är fortfarande hemma för 
mig. Men det var tråkigt att komma hem på slutet av 
sextio- och in på sjuttiotalet och se industrierna läggas 
ner. Det var deprimerande att skåda dessa stora kolos-
ser till hus som ingen människa vistades i, lokaler som 
dammade igen med fönstren sönderslagna. Idag är 
Norrköping en kanonstad, det är en jättefin stad med 
hela området runt Strömmen och Knäppingsborg. 
Jag var förresten i Knäppingsborg igår, det är oerhört 

välbevarat och vackert. Det är en positivare och ljusare 
anda i Norrköping att komma hem till idag. Vi har 
genomgått en omställning från att ha varit en indu-
stristad till att istället vara någon form av lärdomsstad. 
Man vet aldrig, kanske återvänder jag och avslutar 
historien här en vacker dag - även jag trivs väldigt bra 
på västkusten, säger Peter och skrattar.

förutom att spela i Sista dansen på Göteborgs 
Stadsteater ska Peter framöver efter tio år återvända 
till huvudstaden för att medverka i Cats på Circus i 
Stockholm, och trots ett ambivalent förhållande till 
TV-mediet har inte uteslutit ytterligare medverkan i 
en inte alltför avlägsen framtid.

– Jag har fått flera anbud om att deltaga i TV, men 
jag har tackat nej. Jag känner inte att jag behöver jaga 
mig till att delta, jag har redan fått mer än en männis-
kas rättmätiga TV-tid under ett helt liv. Jag förhandlar 
dock lite om två olika projekt som verkar lite intres-
santa, vi får se, kanske något av dem blir av.

under åren har vi tagit del av honom 
på teaterscenen, i TV-serier, filmer och 
underhållningsprogram, han uppträder 

som vissångare samt skriver och ger ut matböcker. 
Peter Harryson har många strängar på sin lyra och han 
tycks ha slagit an en ansenlig mängd av dem under sitt 
yrkesverksamma liv, även om allt inte blivit som han 
tänkt sig eller önskat.

– Jag ångrar inte många saker jag gjort i livet. Jag 
brukar istället säga att man vinner lärdomen av att ”det 
här gör jag inte om”, man måste ju pröva saker. Jag har 
prövat på det mesta och det är mycket jag har sagt om 
att ”det här gör jag inte om”, skrattar Peter.  2

Personporträtt: Peter Harryson
TexT markus qvisT foTo camilla sörquisT

 ”Jag gillar Norrkö-

ping och det har jag 

alltid gjort.” 
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God Jul & Gott nytt År

För kärlekens skull 
– en hyllning till 

Ted Gärdestad
De Geerhallen
Lördag 4 april 2009 kl 19

Norrköpings Symfoniorkester
Dirigent Ulf Wadenbrandt

Michael Bäck Band 

Gitarrist/presentatör Janne Schaffer
tillsammans med några av Sveriges 
främsta artister: Jan Johansen,
Tina Leijonberg, Sara Löfgren och
Johan Boding

Festkonsert på 
Trettondagsafton

De Geerhallen
Måndag 5 jan 2009 kl 17

Norrköpings Symfoni-
orkester
Dirigent Tobias Ringborg

Solister Vinnarna i Sten- 
hammartävlingen 2008,

Iulia Elena Surdu sopran,
Johan Wållberg baryton

Klassiska pärlor

Norrköpings Symfoniorkester – musik i världsklass!

Biljetter: BiljettByrån 011-15 51 00     www.symfoniorkestern.nu

Ge bort ett konfettiabonnemang med 6 
valfria konserter och få 15 procent rabatt.

SON har årets julklapp
- en upplevelse!
Unna dig själv eller någon du tycker om en
avkopplande konsert!

Öppettider: Vardagar 9.00-18.00, Lördagar 10.00-13.00
Tel: 011-13 45 46, 0705-11 52 16
Kungsgatan 33

Drop In & Tidsbeställning

Rabatt!Studenter & pensionärer 9.00-12.00 Mån-fre 10-18 Lör 10-13
011-18 23 74 Vilbergens centrum

Vilbergens Sko 
& Nyckelservice

Väskor • Plånböcker• Handskar • Bälten

Skomakeri • Kemtvätt • Skrädderi

Ta med annonsen till butiken så får du

10% Rabatt 



Norrköpingstalangen: Isak Blomster
TexT & foTo maTs Turesson 
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 ”Det handlar om att 
ha kontroll på sin 
kropp, genom den 
förmedlar man allt”
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isak musikal-
drömmer

N
i måste göra ett talangreportage med 
Isak Blomster, han är en jättetalang. 
Det tipset fick norrkoping4you från 
en av Isaks gamla skolkamrater från 
Musikgymnasiet i Norrköping.

Nu sitter jag tillsammans med Isak och mitt första 
intryck är att det som skolkamraten berättade stäm-
mer. Redan vid vår första hälsning på varandra utstrålar 
han det där lilla extra som gör att man blir glad och 
förväntansfull. Mina förutfattade meningar om hur en 
sång- och musikalartist är uppfylls direkt, i ett positivt 
perspektiv.

Rösten som Isak pratar med är en röst som jag direkt 
uppfattar som en stor sångröst, utan att jag har hört 
honom sjunga. Det är samma känsla som när jag talat 
med Tommy Körberg eller Pontus Helander, man fat-
tar direkt att de här männen kan sjunga.

isak blomster går nu första året på Musikalaka-
demin vid Strömbäcks Folkhögskola i Umeå. Utbild-
ningen är en tvåårig yrkesutbildning för musikalar-
tister. Det går inte att ta miste på hans stolthet av att 
ha kommit in. Utbildningen håller hög klass och har 
hög status inom branschen. Akademins samarbete 
med Royal Academy of Music (RAM) i London och 
professor Mary Hammond är något som Isak är extra 
glad och stolt över.

isak har spelat olika instrument sedan han var sex 
år. Det var dock i högstadiet som han ordentligt bör-
jade känna att musik och artistlivet kanske var något 
för honom. Han började sjunga solo i nian och kände 
att det var något han hade fallenhet för. Samtidig 
spelade han instrument, bl a saxofon. Han sökte in till 
Musikgymnasiet med saxofoninriktning i första hand 
och sång i andra. Under tiden på gymnasiet utveckla-

des Isak musikaliskt och hans vilja att verkligen satsa 
på artistyrket tog fart. 

 - Min röst har utvecklats snabbt under tiden på 
musikgymnasiet, berättar Isak.

Tiden på gymnasiet gav honom en riktig kick. Att 
det inte bara var sången som var rolig framgår tydligt. 
Med stor entusiasm berättar han om allt de fick ge-
nomföra och vara med om, b.l.a. uppträdandet tillsam-
mans med Norrköpings symfoniorkester där Isak hade 
en av huvudrollerna.

nu har isak 100 procent fokus på att bli en musi-
kalartist, eller t o m en musikalstjärna. I musikalartisten 
kommer Isaks alla fördelar till sin rätt, han älskar att 
sjunga, dansa och spela teater. Precis det som musikal 
handlar om. 

- Det handlar om att ha kontroll på sin kropp, 
genom den förmedlar man allt, berättar Isak med stor 
inlevelse.

Men för att lyckas behövs inte bara talang, det krävs 
mycket hårt arbete också. Det är han mycket inför-
stådd med. Det är många musikalartister som konkur-
rerar om de platser som finns. Men det faktumet verkar 
bara sporra Isak, det finns inte en strimma av oro inför 
framtiden. Om han inte skulle få en plats någon stans 
efter utbildningen så har Isak många andra idéer, även 
här visar han stor entusiasm, bl a de vilda tankarna om 
att öppna musikcafé.

får jag tippa på ett framtida scenario så har Isak 
definitivt en plats i någon musikalensemble efter de två 
åren på Musikalakademin. Isak Blomster är verkligen 
en talang som närmar sig sina mål med stormsteg. 2

isak BLOMstEr 
ålder: 19 år
aktuell: Går 1.a året på musikalakademin
bor: I Umeå och hos föräldrarna i Norrköping
favoritmat: Currygryta med hasselbackspotatis
bästa film: Iternal sunshine of the spotless mind
bästa bok: Röde orm
favoritmusikal: Les Misserables
favoritroll: Javert (i Les Misserables)
om fem år: Då ingår jag i en musikalensemble i Eng-
land eller Tyskland.

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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Val i USA: del 4
TexT & foTo maThias sundin

det är inte Sveriges senaste VM-guld i ishockey 
jag beskriver. Det är inte heller stämningen i Chicago 
där Barack Obama höll sitt segertal som beskrivs (även 
om det säkert stämmer in även där). Det är stämning-
en i förlorarlägret, kvällen innan valet. Jag är på väg 
till bilen efter att ha varit på ett sent rally med John 
McCain i Henderson, en förort till Las Vegas, Nevada. 
Folk är inte korkade, de inser att risken att de kommer 
förlora morgondagens presidentval är stor. Men det 
struntar de i. De tänker kämpa till målsnöret i alla fall. 
11 000 personer i en stad som är lite större än Uppsala 
har valt att ägna måndagskvällen åt ett politiskt möte. 
Som svensk kommunpolitiker blir jag nästan rörd där 
jag kryssar fram mellan människorna och flaggorna. 
Tänk att fira demokrati på det här sättet. Vilken entu-
siasm för ett politiskt val. 

när jag några dagar tidigare rullade in på parke-
ringen till kampanjkontoret blev jag väldigt överras-
kad. John McCain låg rejält under i opinionen och en 

seger var mycket otrolig. Jag förväntade mig en ganska 
stukad kampanj med hängande huvuden. Parkeringen 
var full av bilar med McCain-klistermärken. Utanför 

dörren stod ett femtontal personer i kö för att få dörr-
knackningslistor. Inne på kontoret är det fullt av folk. 
Jag går in i det rum där jag tidigare under sommaren 
hade suttit och ringt väljare. Det tiotalet telefoner som 
finns där är alla upptagna. Ett nytt rum har öppnats 
och ett fyrtiotal telefoner har installerats. Även där 
är det fullproppat med folk, det är kö till telefonerna. 
Jag hittar Mark Sprinkle i röran. Han är ansvarig för 
volontärerna. 

”Jösses vad folk”, säger jag. 
”Ja”, säger han lugnt, ”det är 500 personer ute och 

knackar dörr också.”
Om det är så här mycket folk och sån här entusiasm 

i förlorarlägret – hur var det då inte i Obama-kam-
panjen?

den största skillnaden mellan svensk och ame-
rikansk politik är inte det glamorösa, alla ballonger, 
all media och tv-reklam. Det är gräsrotsarbetet. De 
miljontals människor som utan medlemskap i något 

parti lägger ner några timmar, eller många timmar, 
av sin fritid i kampanjerna. De ringer telefonsamtal 
eller knackar dörr. Detta har uppmärksammats en 

del i Sverige och setts som en form av nytänkande av 
Obama-kampanjen. Det finns inget nytänkande i att 
ha direktkontakt med väljarna, det har båda ameri-
kanska partier jobbat med väldigt länge. Det var som 
var nytt var hur Obama-kampanjen använde internet 
för att organisera detta arbete. Hemsidan användes 
inte i huvudsak för att ge information till nya väljare 
– även om denna funktion också fylldes – utan för att 
ge människor verktygen att organisera sig själva. När 
Barack Obama insåg att han också behövde en plan 
B i primärvalsstriden mot Hillary Clinton skickade 
han betalda kampanjarbetare även till delstater som 
skulle rösta ganska sent. Förvånade återrapporterade 
de snart till högkvarteret att Obama-kampanjen redan 
hade kontor på plats och hundratals volontärer som 
redan var i gång och arbetade. Dessa personer hade 
funnit varandra via Obamas hemsida och använt sig av 
verktygen de tillhandahöll där. 

i svenska val uppger cirka en-två procent att de 
under valrörelsen blivit kontaktade av något parti. I 
presidentvalet uppgav 18 procent av väljarna att de bli-
vit kontaktade av McCain-kampanjen och 26 procent 
av Obama-kampanjen. Det var över hela USA. Då 
ska vi komma ihåg att i många delstater är det ingen 
kampanj alls. I Kalifornien exempelvis är demokra-
ternas övertag så stort att ingen ser någon anledning 
att lägga ner tid och pengar på en kampanj där. Men i 
vissa delstater, som Nevada där jag befann mig, var det 
jämnare och där satsar man rejält. I Nevada kon-
taktade McCain-kampanjen 29 procent av väljarna, 
Obama-kampanjen otroliga 50 procent!

det finns mycket saker i amerikansk politik som vi 
inte ska hämta över till Sverige. Men direktkontakten 
med väljarna, det måste vi bli mycket bättre på.
Ni siktar vi på 2012!
Over and out, Mathias Sundin 2

slutspurt

 ”Om det är så här mycket folk och sån här 
entusiasm i förlorarlägret – hur var det då 
inte i Obama-kampanjen? ” 

Ni känner igen scenerna. tutande bilar som drar fram på 
gatorna med rutorna nervevade och flaggor viftandes ut 
genom fönstren. Människor som tjoar och applåderar åt 
bilarna, varandra och ja, bara rent spontant klappar hän-
derna utan närmare anledning.

volontärer Gräsrotsarbete på hög nivå.
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HAMMARBY BRUK
NORA AB SWEDEN

BOx- & Spiltgaller • FOtSkrapa • SkvallerSpegel 
 HuSgruNDSveNtiler • BlOmlåDOr OcH urNOr

Besök vår hemsida www.Hammarbybruk.comtelefon: 0587-31 11 61 • mobil: 070-620 42 62 • Fax: 0587-31 11 60

Webbshoppen 
öppnar inom kort! 

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År önskar

Mekanik Elteknik Plast

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

För kärlekens skull 
– en hyllning till 

Ted Gärdestad
De Geerhallen
Lördag 4 april 2009 kl 19

Norrköpings Symfoniorkester
Dirigent Ulf Wadenbrandt

Michael Bäck Band 

Gitarrist/presentatör Janne Schaffer
tillsammans med några av Sveriges 
främsta artister: Jan Johansen, 
Tina Leijonberg, Sara Löfgren och
Johan Boding

Festkonsert på 
Trettondagsafton

De Geerhallen
Måndag 5 jan 2009 kl 17

Norrköpings Symfoni-
orkester
Dirigent Tobias Ringborg

Solister Vinnarna i Sten-
hammartävlingen 2008, 

Iulia Elena Surdu sopran,
Johan Wållberg baryton

Klassiska pärlor

Norrköpings Symfoniorkester – musik i världsklass!

Biljetter: BiljettByrån 011-15 51 00     www.symfoniorkestern.nu

Ge bort ett konfettiabonnemang med 6 
valfria konserter och få 15 procent rabatt.

SON har årets julklapp 
- en upplevelse!
Unna dig själv eller någon du tycker om en 
avkopplande konsert!
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Vinjett
-

Kultur4you: Lokal konst
TexT och foTo konsTnovisen

konstresan
denna gång går resan till fots. Det ruggiga
vädret med regn och blåst får kroppen att längta efter rumsvär-
men och en stunds avkoppling. Efter att ha vandrat Drottninga-
tan Norr ut över Saltängsbron tar jag höger in på Saltängsga-
tan. Bortanför Gubbens trädgård hittar jag Konstforum, ett liten 
oas för oss som njuter av att se på vackra saker.

Här blir jag kvar en lång stund, det finns massor att beskåda 
och ta intryck av. Särskilt trevligt är det att se alla verk som är 
gjorda av lokala och regionala konstnärer.
Ett tips, när du också känner dig lite frusen och längtar efter 
värmen, eler om du bara har en önskan av att få se något 
vackert, gå hit!

Kort rapport från Konstnovisen. 2

Agneta Östlund

Ann-Mari Tamminen Meuller

Anna Béve

Berit Hammarbäck
Berit Johansson

Peter Freudenthal

Maija Soumalainen

Lars Almroth

Åke Bjurhamn

Pia Göransson

Peter Freudenthal
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Konstnär4you: Åsa L Winterqvist
TexT & foTo maTs Turesson 

Åsa har som förste stipendiat 
tilldelats Norrköpings kom-
muns kulturstipendium till Moa 
Martinssons minne. Man ser 
i hennes ögon att hon är stolt 
och mycket glad. stipendie-
summan är 126 680 kronor. 
summan är lika stor 
i kronor som antalet 
invånare i Norrkö-
pings kommun. 

åsa l winterqvist, som är född 
och uppvuxen i Norrköping, är en 
aktiv konstnär med flera strängar på sin lyra. Redan i 
tidig ålder kände hon att hon hade ett starkt intresse 
för konst, för att göra något kreativt med färg och 
form. Hon gick beklädnadsteknisk linje och därefter 
textilhögskolan i Borås med inriktning textil design. 

Hon har även magisterexamen från konstfack med 
inriktning textilkonst. Nu är Åsa medlem i Konstnä-
rernas Intresseförening i Norrköping (KIFIN).

i åsas ateljé i konstnärshuset på 
Plankgatan 18 pågår arbete med 
flera alster samtidigt. Mest 
synligt är den stora mattan 
som hon tillverkar åt ett företag 
i Eskilstuna. Ett annat uppdrag är 

arbetet med ”Konstpausleden” 
i Strängnäs, ett arbete som Åsa är starkt 
involverad i.

Fem konstnärer gör var sitt konstverk 
som skall placeras längs med cykelleden 
mellan Strängnäs tätort och området Stal-
larholmen. 

åsas bidrag är en mycket spännande 
skulptur som har sin grund i kroppens 

celler, här gestaltade som klotformer av cement. 
Konstverket har ett tvådelat utseende, ett på dagen och 
ett när mörkret har lagt sig. Just mystiken kring det 
dubbla eller tvetydiga är något som intresserar Åsa. 
När mörkret faller så framträder konstverket i en helt 

annan skepnad, då syns nämligen skrivna budskap på 
varje cell. Budskapen är osynliga i dagsljus, men blir 
självlysande i nattens mörker. 

– Man ser en sak vid en första anblick, och nästa 
gång man tittar ser man något mer eller 

något annat, det är fascinerande, 
säger Åsa.

i ateljén finns även några tavlor i 
akryl som Åsa har målat, men det som verkar 

ligga henne varmast om hjärtat just nu är dock intres-
set för att smycka golv, d v s handtuftade mattor och 
skulpturer. 

– Det får gärna vara mattor med djup och form, 
säger Åsa. Hon berättar om idéer om att göra en matta 
som övergår till att vara en kudde, eller t o m en stol. 

stipendiet hjälper åsa l winterqvist att utveckla 
sitt konstnärskap ytterligare. I framtiden kommer 
kanske hennes konst att pryda stora golvytor på många 
platser eller kanske vid någon rastplats på någon av 
Norrköpings framtida cykelleder. 2

åsa l Winterqvist, den förste 
moa martinsson-stipendiaten!

Åsa L WiNtErqvist
aktuell: Kulturstipendiat till Moa Martinssons 
minne.
familj: Make och hund
bor: I Kolmården
favoritmat: Korvstroganoff
favoritfilm: Alla kostymfilmer
favoritbok: Böcker av Joyce Carol Oates
favoritkonstnär: Det varierar över tiden, kan 
inte säga någon speciell.

skulpturer Cellerna vid dagsljus i skogen utmed gång och cykelleden mellan Stallarholmen och Strängnäs centrum.  
I nattens mörker kommer cellernas inre hemligheter fram och avslöjar sig för skogens besökare.
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Kultur4you: I pockethyllan
TexT Tina karlsborg

gomorra  
roberto savianos

Gomorra handlar om 
den italienska maffian 
i Neapel, camorran, 
som lär vara betydligt 
våldsammare än den 
sicilianska maffian, men 
som ändå inte har varit lika omskriven. Savi-
anos har samlat fakta genom intervjuer, lästa 
domar, rättegångar och fått ihop en bild av 
en grym värld där makt och pengar styr. 

Saviano beskriver vad som händer i det 
som är hans hemtrakter på ett levande sätt, 
även om detaljerna ibland är minst sagt 
obehagliga. Han säger själv att allt han har 
skrivit är sant och har hänt i verkligheten, 
och det finns det inte någon anledning att 
betvivla, men samtidigt känns det som om 
delar av händelserna skulle kunna ha varit 
hämtat från en film. Boken kom ut 2006 och 

sedan dess har Saviano blivit hotad till livet, 
han omger sig numera därför av livvakter 
och bor på hemlig ort. Gomorra har även 
filmatiserats. tk

den hemlige 
kocken 
mats-eric nilsson

Nilssons bok är en 
slags rapport om 
mat, men den hand-
lar om den oäkta, fejkade 
maten. Det hela började när Nilsson och 
hans familj började fundera över innehållet i 
den glass de åt. Hur mycket var äkta råvara 
och hur mycket var tillsatsmedel? 

Journalisten Mats-Eric Nilsson började då 
studera innehållsförteckningarna på olika 
matprodukter och ställa frågor till tillver-
karna. Hans efterforskningar ledde till fakta 

som samlats till en bok där vi bland att får 
lära oss att i crème fraichen är det en längre 
innehållsförteckning ju lägre fetthalt, light-
produkter har betydligt fler tillsatser än ”nor-
mala” produkter. Boken innehåller också en 
förteckning över godkända tillsatsmedel, t ex 
färgämnen.

Det är skrämmande, men samtidigt fasci-
nerande att läsa om vår dagliga föda. Det är 
en bok om mat, men utan recept. tk

Vi, de  
drunknade 
carsten jensen

Den danska boken är 
en, i pocketformatet, 
över 700 sidor tjock 
mustig krönika om 
invånare i den lilla staden Marstal. 
Det handlar om havet och äventyr till sjöss 

och om människorna i Marstal. 

Fyra generationer skildras från mitten av 
1800-talet och 100 år framåt. Man får följa 
männen som är ute till sjöss och kvinnor och 
barn som går hemma och väntar och som 
inte vet vilket öde som möter de som är där 
ute på havet. Några av männen kommer till-
baka, andra gör det aldrig. 

Det är fantastiska människoöden som skild-
ras och som är svåra att släppa ifrån sig.

Vi, de drunknade är en perfekt semester-
bok som man helst vill ha gott om tid på sig 
för att kunna sträckläsa. tk

 

kOMMaNDE

rocknrolla 
– 12 jan
Efter Lock, stock and two 
smoking barrels och 
Snatch har framgång-
arna svikit Guy Ritchie och med uteblivna 
kassasuccér har publiciteten mojnat. Nu 
är han tillbaks med dunder och brak med 
ännu en småfifflarrulle. I Rocknrolla har en 
rysk gangster en skum mångmiljonaffär 
på gång, något som hela övriga krimi-
nella undre världen i London vara med att 
kalasa på. 
Regi: Guy Ritchie, Skådespelare: Tom 
Wilkinson, Thandie Newton, Gerard 
Butler. mq

yes man 
– 19 jan
Jim Carrey är tillbaka i 
en renodlad komedi likt 
succén Liar, Liar från 
1997. I Yes Man ska han dock 
inte ljuga, enbart svara ja på alla frågor 
och förslag under ett helt år. Något som 
gör hans vardag lite mer äventyrlig än 
tidigare. Efter Eternal Sunshine of the Spot-
less Mind från 2004 har inte Carrey riktigt 
kommit ända intill även om The Number 
23 var en frisk fläkt i thriller-genren. Vågar 
man hoppas på en Carrey-klassiker i stil 
med forna stordåd? 
Regi: Peyton Reed, Skådeslepare: Jim Car-
rey, Zooey Deschanel. mq

liVet från den 
andra sidan 
– 12 jan
Efter att ha varit död i sju 
minuter vaknar Bertram 
Pincus mirakulöst upp och 
återvänder till livet. Han upptäcker till sin 
stora förvåning att han kan se spöken 
och att de alla kräver något av honom, 
inte minst Frank Herlihy som försöker få 
Bertram att förhindra sin änkas förestå-
ende bröllop. Ricky Gervais från engelska 
The Office spelar den från andra sidan 
återvända Pincus. 
Regi: David Koepp, Skådespelare: Greg 
Kinnear, Ricky Gervais, 
Tea Leoni. mq

the spirit 
– 2 jan
The Spirit bygger på den 
legendariska serieteck-
naren Will Eisners The Spirit (Skuggan). 
Ett klassiskt actionäventyr berättat av 
genremästaren Frank Miller som tecknat 
Sin City-böckerna och Batman: Year one. 
The Spirit är en historia om en före detta 
polis som under mystiska omständigheter 
återvänder från de döda för att bekämpa 
ondskan i skydd av skuggan i Central 
City. Hans ärkefiende The Octopus har ett 
helt annat uppdrag, att jämna The Spirits 
älskade stad med marken, till följd av hans 
jakt på sin egen odödlighet. 
Regi: Frank Miller, Skådespelare: Gabriel 
Macht, Samuel L. Jackson, Scarlett Johans-
son. mq

Valkyria 
– 30 jan
Under mitten av andra 
världskriget återvänder 
överste Claus von Stauf-
fenberg till sitt hemland för att ansluta sig 
till den grupp militärer som konspirerar för 
att mörda Hitler och befria Tyskland från 
tyranniet. Detta är inte enbart Tom Cruises 
återvändande till bioduken, det är även 
regissören Bryans Singers och manusförfat-
taren Christopher Quarries första samarbe-
te efter fullträffen med De misstänkta. Detta 
adderat till Tom Cruise i ögonlapp och 
ett (i övrigt) förstklassigt skådespelarstall 
skulle kunna vittna om något stort.  
Regi: Bryan Singer, Skådespelare: Tom 
Cruise, Bill Nighy, Kenneth Branagh. mq

benjamin buttons 
otroliga liV 
– 16 jan
Benjamin Button växer 
upp med högst ovanliga 
förutsättningar; han föds 
som en svag äldre man 
och åldras baklänges, 
vilket komplicerar livets utmaningar med att 
utveckla vänskap, skaffa jobb och att fånga 
kärleken. Den tragikomiska berättelsen om 
Button sägs ha inspirerats av Mark Twains 
kommentar om att det är synd att det bästa i 
livet kommer först och det sämsta sist. Regis-
sör Fincher har tidigare gett oss strålande 
rullar som Seven, Fight Club och Zodiac. Nu 
återigen i samarbete med Brad Pitt. 
Regi: David Fincher, Skådespelare: Brad Pitt, 
Cate Blanchett, Tilda Swinton. mq

MÅNaDENs DvD4YOu

dead end
De senaste tjugo åren 
har Frank Harrington och 
hans familj åkt samma 
väg för att fira jul hos 
hans svärmor. Det här 
året får han ett infall 
och svänger in på en förmodad genväg, 
något som visar sig bli hans livs misstag. 
Genvägen leder framåt utan avtagsvägar, 
utan tecken på liv, utan ände. Dead End 
är en lågbudgetthriller men småpengarna 
har placerats i rätt hål. Stämningen stegras 
filmen igenom och den stora frågan, den 
enda frågan, byggs likt ett enda långt 
crescendo upp inför och inom åskådaren 
– Var? Subtil skräck och humor kombineras 
i en väl avvägd mix. Initialt lyser lågbud-
geten igenom men täcks snart upp av 
pockande frågor och perfekt stämd komisk 
sträng. USA/Frankrike 2003. Regi: Jean 
Baptiste Andrea. Skådespelare: Ray Wise, 
Alexandra Holden.  mq

Kultur4you: Film
TexT markus qvisT
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pOp

john mayer 
– continuum (2006)
Tillsammans med producenten och trumsla-
garen Steve Jordon har John Mayer skapat 
sitt tredje studioalbum. Det är genomtänkt 
både vad gäller musiken och texterna. Ski-
van är mysig men utan att någonsin kännas 
tråkig och intressant. 

matt nathanson 
– some mad hope (2007)
Inledningsspåret Car Crash är en riktig up-
tempohit som gör att man bara vill ha mer 
och mer av skivan. Förväntningarna efter 
första spåret är mycket höga men trots detta 
lyckas Nathanson hålla kvar lyssnarna hela 
skivan ut. Albumet avslutas med den vackra 
balladen All we are.

JaZZ

jamie cullum – twenty 
something (2004)
Underbar jazz för både den ovana och den 
mer bevandrade jazzlyssnaren. Jamies röst 
tillsammans med snälla men intressanta so-
lon gör den här skivan klockren både som 
lyssningsmusik och bakgrundsmusik. 

branford marsalis – con-
temporary jazz (2000)
Med detta album fick Marsalis en Grammy 
i kategorin Bästa Instrumentala Jazzalbum. 
Jag kan inte annat än att hålla med om att ut-
märkelsen är välförtjänt. Helt underbar jazz 
för den lite mer vana jazzlyssnaren.

rOCk

porcupine tree 
– deadwing (2005)
Det brittiska rockbandet Porcupine Tree be-
står av ett gäng skickliga musiker, en karak-
täristisk sångare vid namn Steven Wilson och 
ett gäng helt underbara låtar. För trummisar 
är detta band extra intressant eftersom ban-
dets trummis Gavin Harrison hör till de skick-
ligare i hela rockvärlden. 

steVe Vai 
– alien loVes secrets 
(1995)
Den levande gitarrlegenden Steve Vai är 
väl värd att lyssna på. Stort tips till rock- och 
gitarrfantaster. För ett smakprov rekommen-
derar jag en sökning på YouTube. Tender 
Surrender, Steve Vai. 

kLassiskt

giuseppe Verdi 
(1813 – 1901)
Den italienska kompositören Giuseppe Verdi 
var en romantisk kompositör främst känd för 
sina operor. Jag har valt att rekommendera 
hans Requiem i detta nummer. 

messa da requiem 
(uruppförande 1874)
Även i Verdis Requiem påvisas hans skicklig-
het vad gäller komponerande för solister, kör 
och orkester. Allt smälter samman till ett verk 
man vill lyssna på om och om igen.
Favoritsatsen är den sista, nr 13, Libera Me, 
där man finner allt man kan önska sig: dy-
namiska partier både vad gäller registerval 
och ljudvolym, en återkommande fuga och 
mycket vackra harmonier.

n4u listar 
toppar

Kultur4you
serie  mikael sTensTröm  •  musikexperT vikTor löfgren

av viktor Löfgren

John Mayer Matt Nathanson Jamie Cullum Branford Marsalis

Porcupine Tree

Steve Vai

Verdi
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Politiker4you

1. Sysselsättning, att se till att människor har arbete.

2. Julen är en tid för ledighet, lugn och ro. Den ledighet då man verkligen träf-
far och umgås med hela familjen/släkten.

3. En bra roman att läsa, som en behaglig motvikt till alla kommunala och 
politiska skrifter.

Mattias Ottoson
kommunalråd, s

Vill du ställa en fråga till våra politker?
Maila din fråga till red@norrkoping4you.se!

1. vad är den viktigaste 
frågan i Norrköpings kom-
mun 2009?

2. vad betyder julen för 
dig?

3. vad står överst på din 
önkelista inför julen?

1. Kommunens utveckling och framtid. Flera viktiga frågor under 2009 om 
Resecentrums utformning, spårvägsutbyggnaden, biogasanläggning och 
breddning av farleden. 

2. Julen är för mig en tid för avkoppling och ett fint avslut på året. Då vill jag 
umgås med familj, släkt och vänner, koppla av och njuta av god mat.

3. Att julklapparna innehåller upplevelser och känslor som inte tär på jordens 
ändliga resurser. Att ge bort en upplevelse är minst lika fint som att få något 
materiellt.Stefan Arrelid

kommunalråd, mp

1. Att hantera kommunens ekonomi så att skola och äldreomsorg värnas nu när 
vi är på väg in i en allvarlig lågkonjunktur.

2. Familjen, traditioner, lite ledighet och Kalle Anka på julafton!

3. Att det blir ett snabbt beslut om en biogasanläggning i Norrköping med 
byggstart 2009.

Jörgen Rundgren
oppositionsråd, m

1. Ekonomi och sysselsättning.

2. Tid för eftertanke och kraftsamling.

3. Större solidaritet med utsatta grupper. Ökat samarbete med naturen. Bättre 
skridskoisar i vinter.

Cecilia Ambjörn
gruppledare, v

1. Lösa arbetslösheten. Alla som orkar och kan måste få vara med efter sin 
förmåga att bygga samhället, och också få makt över sina egna liv.

2. Glädjens högtid när jag firar tillsammans med familjen att Jesus kom till 
jorden med budskapet om fred och frid till alla människor. 

3. Har ingen lista på prylar, men jag önskar att människor i världen tog emot 
gåvan/julklappen om fred och frid så att allt våld och alla krig tog slut.   

Margaretha Ericsson
oppositionsråd, kd

1. Att ha en ansvarsfull hushållning med skattepengarna så inte den ekono-
miska krisen slår allt för hårt mot kvalitén i välfärden.

 2. Tid för att läsa mycket.

 3. En god macka med en rejält tjock skinkbit och stark senap.

Mathias Sundin
oppositionsråd, fp

1. Att kunna behålla jobben och ge förutsättningar för nya jobb i Norrköping

2. Mest ”måsten” och stress tyvärr, ska dock försöka vara lite ledig efter julhel-
gen, det ska bli avkopplande

3. Några fler Riedelglas vore kul att få.

Karin Jonsson 
oppositionsråd, c
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Chopp EvEnt oCh SkandiatEatErn prESEntErar i  norrköping

BILjetter:  011/10  31  10  eLLer 0734/02  08 35   www.cHoPPeVent.Se

Kommande!
anna-lena brundin

Kl 19.00, 4 februari 2009  

Skandiateatern

ted gärestad  
Erik Winqvist  
& simon Forsman

Kl 19.00 - 7 feb 2009

Skandiateatern

kvävda drömmar 

11 februari 2009 - vårpremiär!

11 mars 2009

Skandiateatern

hasse brontén

Kl 19.00, 5 mars 2009  

Skandiateatern

garvsyra

Kl 19.00 - 20 mars 2009

Skandiateatern

di leva - låt kärleken växa

4 april 2009

Skandiateatern

pengarna eller livet

18-19 april 2009

Skandiateatern

presenterar

En revy med två akter med publikens 
önskenummer samt en hel del nytt.

Det var bättre förut

4 april

18-1� april

hasse brontén
Kl 19.00 
5 mars 2009  
Skandiateatern

anna-lena 
brundin
Kl 19.00 
4 februari 2009  
Skandiateatern

7 februari
kl 1�.00

11 feb & 11 mars
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5 till 1

krysset

Hjärngymnastik
producenT Tina karlsborg

De rätta svaren finns på sista sidan.

geografi 
– ett land

Lika stort till ytan som Europa, utom 
Ryssland, tillsammans

De flesta av de cirka 20 miljoner 
invånarna har europeiskt ursprung, 
men 150 000 personer hör till den 
ursprungliga befolkningen

Huvudstaden heter Canberra, vilket 
inte är landets största stad

Ursprungsbefolkningen kallas 
aboriginer

Detta land förknippas starkt med 
kängurun

litteratur 
– en förfat-
tare

Född 1929 och har främst skildrat 
kvinnors vardagsliv i noveller och 
romaner

Utsågs i våras till hedersdoktor vid 
Linköpings universitet

Född i Övertorneå, men bosatt 
utanför Kisa

Har skrivit bland annat ”Fjärrvär-
me”, ”Ungdjävlar” och ”Roma-
nerna om Astrid”

Denna Gerda fick Svenska Dagbla-
dets litteraturpris 1977

historia 
– en bygg-
nad

Möjliggjordes genom donationer 
av kung Magnus Eriksson och 
drottning Blanka av Namur

Blåkyrkan tillkom och invigdes 
1430

Var en gång Sveriges främsta 
andliga centrum och landets största 
jordinnehavare

Dess grundare avled i Rom 1373 Birgittaorderns första och förnämsta 
kloster beläget i västra Östergöt-
land

sport – en 
olympisk 
stad

De två floderna Isère och Drac flyter 
genom staden, för att sedan flyta 
samman i nordväst

Fransmannen Jean-Claude Killy 
var överlägsen i sin sport med tre 
OS-guld

Toini Gustafsson och Johnny Höglin 
var några framgångsrika svenska 
olympier

Ligger en dryg timmes resa från 
Lyon och tre timmar från Genève

1968 var året då OS arrangerades 
i denna franska ort i alperna

underhåll-
ning – en 
musikal

Musikalen, efter manus av Ca-
therine Johnson, hade premiär i 
London våren 1999

En svensk uppsättning visades i 
Stockholm under två år med bl a 
Gunilla Backman i en av huvudrol-
lerna

När filmen som bygger på musi-
kalen släpptes på DVD såldes 1,7 
miljoner exemplar under den första 
försäljningsdagen i Storbritannien

Meryl Streep spelar huvudroll i 
filmversionen där också Stellan 
Skarsgård har en roll

Bygger på Abbas musik

musik – ett 
dansband

Bildades 1959 som popgrupp i 
Kungälv

Slog igenom 1963 med Säkkinjär-
ven Polka

Bjarne Lundqvist ingick i bandet i 
25 år

Låtskrivaren Gert Lengstrand var 
bandets sångare de första 7 åren

Vad har du under blusen, Rut?, 
Bara femton år och Tusen skäl 
för att stanna har alla legat på 
Svensktoppen

mode – ett 
varumärke

Döpt efter en skateboardåkande 
tjej i USA

Grundades 2002 av Karin Jimfelt-
Ghatan och Per Holknekt

Det handlar om kläder i material 
som ull, bomull, läder och siden

Plaggen i en slags modern folklore-
stil har gjort succé både i Sverige 
och utomlands

Namnet kommer av den udda 
Molly

politik - en 
president

55-årig advokat som nu har varit 
president i sitt land i ett år

Efterträdde sin make, Néstor Kirch-
ner, på presidentposten

Landets andra kvinnliga president 
efter Isabel Perón

Född i La Plata i provinsen Buenos 
Aires

President i Argentina

5 poäng 4 poäng 3 poäng 2 poäng 1 poäng

Vinnarna i korsordstäVlingen från 
nr 2:
Bland de många rätta svaren har följande pristagare lottats fram;
1:a pris (Tavla + revy/teaterbiljetter) - Eva Klingspor, Norrköping
2:a pris (revy/teaterbiljetter) - Lars Cronvall, Norrköping
3:e pris (revy/teaterbiljetter) - Carola Strid, Norrköping

Vinnaren i geografifrågan nr 2:
Vinnare (revy/teaterbiljetter) - Lillemor & Kjell Öhlin, Norrköping

tavla Lilja, turon des ign

1 14 11 17 5 18 15 6 2

6 13 10 3 2 16

15 9 9 17 2 9 6 7

9 14 9 7 8

17 11 2 12 14 10 5 7 6

7 3 10 17 11 17

3 6 7 9 3 14 6 7

6 7 9 6 9

4 10 7 8 15 18 2 10 14

Skickat krysset med din lösning till
Turon Media
Bråviksv. 7 •  603 65 Norrköping

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

Oftast 
gula>

Får man 
inte i 
onödan>

L E E N D E

M
ed sin tid>



Ankis matlagning4you
Recept Anki LARsson Foto DAnieL Heiniemi
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tunna reVbensspjäll 
ca 4 pers
1kg okryddade revbensspjäll

marinad

1 ½ dl chilisås 
5 msk honung
3 msk kinesisk soja 
2 msk olja
1tsk grovmalen svartpeppar
1 tsk salt
1 tsk torkad ingefära
1 tsk torkad salvia

1. Sätt på ugnen på 175° C
2. Ta fram en ugnsform. Blanda alla ingre-
dienser till marinaden. 
3. Pensla på hälften av marinaden på rev-
bensspjällen och lägg dem i formen. Låt 
den köttiga sidan vara uppåt. 
4. Sätt dem i mitten av ugnen. Ta ur köt-
tet efter 30 min och pensla på resten av 
marinaden. Låt dem stå ytterligare ca 30 
min i ugnen. Beroende på tjocklek kan rev-
bensspjällen både ta längre eller kortare 
tid. Därför är det viktigt att du ser efter att 
köttet inte är rått.

saffrans-
parfait  
ca 6 pers
3dl vispgrädde
3 äggulor
3 msk florsocker
0,5 g saffran

1. Vispa ägg och florsocker tills det blir 
tjockt.
2. Vispa grädde lite tunnare än vanligt. 

3. Blanda äggblandningen och grädden. 
Tillsätt saffran och blanda. 
4. Kläd en form t ex en avlång sockerkaks-
form med plastfolie. Häll i smeten och ställ 
i frysen. Låt stå i ca 5 tim. Parfaiten är 
väldigt hård när du tar ut den ur frysen så 
låt den stå i några minuter innan du skär 
upp den.  

glögg- och  
pepparkaksbollar
200 g pepparkakor
50 g smör
30 g mandelmassa
2 msk glögg

Smula sönder pepparkakorna och blanda 
med de övriga ingredienserna till en jämn 
smet. Rulla bollar och ställ kallt.
100 g smält ljus choklad
Några finsmulade pepparkakor körda i 
mixer
2 msk kakao

Rulla bollarna i den smälta chokladen och 
därefter i pepparkakssmulorna som blan-
dats med kakaon.

saffranskokostoppar
(ca 50 st)
50 g smör
½ g saffran
2 ägg
1 dl socker
 5 dl kokosflingor

Sätt ugnen på 175° C. Smält smöret i en 
kastrull med saffranet. Rör försiktigt ihop 
ägg och socker i en skål- Rör i kokos och 

det smälta smöret. Låt svälla cirka 10 
minuter. Lägg små toppar med hjälp av 
teskedar på en bakplåtspapperklädd bak-
plåt. Grädda i mitten av ugnen i cirka 6-8 
minuter eller tills de fått lite färg. Lossa från 
plåten och doppa i smält choklad.

nougatkulor
250 g nougat
1,5 dl kokos
200 g vit choklad

Dela nougaten i 30 bitar och rulla dessa 
till kulor som rullas i kokosen. Låt stå kallt. 
Smält chokladen i mikron och doppa ku-
lorna i chokladen. Lägg upp på smörpap-
per för att stelna. Förvara svalt.

chokladdop-
pade marsh-
mallows
1 påse stora marshmallows
Grillspett av trä
Blockchoklad
Non stop
Hackade nötter

Trä skumgodiset på träspetten. Ställ dem 
kallt någon timme. Doppa spetten i den 
smälta chokladen och rulla sedan i en 
blandning av hackade nötter och hackad 
non stop. Ställ de färdiga spetten i ett högt 
glas som en fin bukett.

klassisk kola
150 g smör
4,5 dl socker
1,5 dl ljus sirap
3 dl grädde
1,5 dl vaniljsocker
1,5 tsk ättiksprit 12 %

Blanda alla ingredienser och låt koka i 
cirka 1 timme och 15 minuter. Häll upp i 
en långpanna, skär i bitar och paketera i 
bakplåtspapper.

glöggkaka
100 g smör
1,25 dl socker
2 ägg
1,5 dl mjöl
2 msk potatismjöl
1 msk bakpulver
1 msk kanel
2 dl glögg
40 g riven vit choklad

Sätt ugnen på 175° C. Rör smör och 
socker poröst. Blanda i äggen, mjölet, 
potatismjöl, bakpulver och kanel. Rör 
samman till en smet. Häll i glöggen och 
den rivna chokladen. Blanda väl. Smörj 
en form som rymmer 1,5 liter. Grädda i 
40 minuter. 2

tunna revbensspjäll, saffransparfait 
& mumsigt julgott

nu är snart julen här igen 
vilket betyder mycket klappar och 
framförallt god mat i alla dess 
former. I detta nummer tänker 
jag bjuda på revbensspjäll som 
brukar vara uppskattat på jul-
bordet. Saffransparfaiten kan du 
servera tillsammans med t ex en 
chokladkaka, detta blir en perfekt 
kombination. 

Norrkoping4you bjuder på bo-
nusrecept på några godsaker som 
passar både till julbordets gottedel 
och till adventskaffet!

Jag önskar er en smakrik jul
/Anki



Ledare
Det fjärDe numret

 Nu går alla barn i väntans tider, snart 
är det jul. Frågan är om vi vuxna 
väntar och längtar lika mycket. Det 

borde vi i alla fall göra, för visst är det väl så 
att julen och nyårsfirandet är något vi alla bör 
längta till. Vuxnas längtan torde dock vara lite 
annorlunda än barnens, vi har väl inte julklap-
par och tomtebesök som nummer ett i våra 
förväntningar.

julen är den högtid på året då många 
samlas i familjen eller kanske t o m med hela 
släkten för att äta gott, njuta av julgran och 
annat pynt, fin julmusik och att bara vara 
tillsammans och känna friden. En utopisk 
önskan efter den ouppnåeliga julfriden kanske 
någon tycker. Tyvärr hörs många olyckskorpar 
kraxa om ständig stress och press, hysterisk 
julklappshandel och spruckna förväntningar 
inför den perfekta julen.

Vi skyller på att ”så är det i det stressiga 
samhälle vi lever i idag”. Kvalificerat nonsens 
tycker jag! Ingen annan än vi själva ställer 
till det för oss. Ingen annan driver upp den 

känsla av stress och press som vi kan känna 
än vi själva. Vi gör det därför att vi inte vågar 
njuta av nuet, vi vågar inte njuta av det lilla, 
istället bygger vi upp fabricerade scenarion om 
vad den perfekta julen är och i nästa tanke-
kurva bestämmer vi oss på förhand för att det 
kommer att vara näst intill omöjligt att uppnå 
den. Varför blir det då såhär? Kan det vara så 
att vi inte har modet att visa att det faktiskt 
är små enkla saker som vi mår bra av? Tänk 
vad gott det kan vara med en sillbit på den 
mörka kavringmackan, eller så mysigt det är att 
höra White Christmas på radion, eller att se 
ungarna gosa ner sig i soffan med en mandarin 
som de tuggar i sig medan de tittar på jul-
lovsmorgon. Små enkla ting som verkligen ger 
livet mening och får oss att må bra.

vill man sedan ha ett rejält julbord, en 
klädd julgran och ett besök av tomten så krävs 
lite mer förberedelser. Men inte behöver väl 
det skapa stress och press, det är ju jättekul att 
fixa med julmaten, handla granen och att köpa 
lite julklappar. Får man sedan besök, eller om 

man själv ska besöka någon under julhelgen 
så är det ju bara ännu trevligare. Umgänge 
med våra nära och kära är ju bara berikande 
och mysigt, inget som ska behöva orsaka stress 
och press. Det är bara i ens egna tokfantasier 
som gästerna bryr sig om ifall det är ordentligt 
julpyntat eller om fönstren är nytvättade. I 
verkligheten är människor bara glada över att 
få träffa varandra. 

att få något trevligt att läsa är också 
något som vi hoppas att ni alla uppskattar. 
Och även om något av innehållet i tidningen 
inte skulle tilltala er så hoppas vi ändå att det 
berikar och tillför. Det är vår drivkraft, därför 
gör vi vår tidning. Den tid som passerat sedan 
premiärnumret i maj 2008 har gått fort och 
varit mycket stimulerande och rolig. Att göra 
en tidning är helt fantastiskt, och med den 
respons det meför, är lyckan fullständig – ett 
stort tack till er läsare!

Nu laddar vi för nästa år. Men innan det så 
vill vi önska er alla en riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt År! 2

Julen ska vara fridfull! 

mats turesson
redaktör

www.norrkoping4you.se

Vad vill du läsa om?
Hör av dig om du har några 
intressanta tips.
epost: 
red@norrkoping4you.se
---
De rätta svaren till ”5 till 1”:
Geografi - Australien
Litteratur - Gerda Antti
Historia - Vadstena kloster
Sport - Grenoble
Underhållning - Mamma mia
Musik - Streaplers
Mode - Odd Molly
Politik - Cristina Kirchner

Julmatslösningar
1. Senapssill
2. Kalvsylta
3. Svagdricka
4. Risgrynsgröt
5. Dopp i grytan
6. Leverpastej
7. Köttbullar
8. Marsipangris
9. Vörtlimpa

10.Rödbetssallad
11.Lutfisk
12.Julskinka
13.Pressylta
14.Ostbricka
15.Janssons 
frestelse

kom till oss!
vi är en professionell studio som fotograferar:

glädjens bilder

bröllop – en höjdpunkt i livet

företag

student 
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