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I Östergötland har det tillverkats meka-
niska klockor sedan 1300 talet. Men det
mest farsinerande är att här i Söderköping
funnits mycket skickliga klocktillverkare,
som kanske glömts bort under sekler och
decennier.

Nästan varje lanskap i Sverige kan upp-
visa någon berömd klocktillverkare eller
till och med ett släkte av sådana. Så har
även Östergötland har ett urmakarsläkte
från S:T ANNA som står sig mer än väl vid
jämförelse med andra.

”Turism, morgondagens födkrok för lantisarna.” Britt Danielsson

”Attraktionskraften i skärgårdsturismen bygger på ett aktivt men hänsynsfullt utnyttjande av
naturtillgångarna och omsorg om skärgårdens unika natur och kulturmiljöer.” Mats Emilsson

” Om folk här ute finge vårda och utveckla sin skärgård utan experters och myndigheters förmyn-
deri, skulle framtiden se ljus ut.” Dag Södling

”Att få företagare att samverka, att gemensamt visa upp sig, visa vad man kan. Inte se varandra
som konkurrenter utan samarbetspartner.” Ewa Strömbäck

”...en inspirations- och idéutvecklingskälla för skärgårdsfisket.” Björn Aronsson

”S:t Annas övärld med allt från lummiga ädellövskogar till karga fågelskär är unik och saknar
motstycke både i Sverige och i Världen.” Mikael Burgman

                                                                                     ..röster från skärgården... sid 4, 7, 11, 13 och 16

”Vi tror att det är möjligt att lägga en humanistisk och
ekonomisk plan som ”drar åt samma håll”. Satsar vi på att
utveckla det friska och möta sociala problem med tidiga
insatser så har vi gjort stora vinster, framförallt om vi ser
denna satsning över en 10 års period. För detta krävs poli-
tiska beslut som frigör resurser.”

Göran Lundström
Désirée Söderqvist
Patrik Andersson

till förebyggande ungdomsarbete

Från Ormöarna

Gamla smedjan ännu kvar
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Vem ska ha makt?

Att skriva om lokal demo-
krati är en spännande utma-
ning därför att det handlar
om en ny maktfördelning.
När makt ska omfördelas
innebär det ju att någon
måste avstå – dela med sig.
Kraften och vilja att behålla
makt är stor och bygger på
traditioner, värderingar, sät-
tet att organisera och andra
strukturer. Men samtidigt
måste alla se möjligheten i
att många fler än idag deltar
i den demokratiska besluts-
processen. Att många del-
tar i demokratiska processer
innebär bredare engage-
mang, delaktighet och an-
svarstagande för beslut
som ligger oss nära.

Samhället är vi människor
tillsammans, vi bor och le-
ver lokalt. Lokalt är för oss
bygden och bostadsom-
rådet där vi har våra sociala
kontakter med grannar och
vänner. Många gånger hjäl-
per vi varandra på olika sätt
– vi har stöd av varandra.
När vi lever i harmoni och
trygghet i den lokala miljön
upplever vi ett bra liv – livs-
kvalitet. Känslan av livskva-
litet förstärks när vi har en
bra miljö omkring oss, när vi
har barnen på dagis, i sko-
lan, äldres nära omsorg.

Gemenskapen, närheten till
att engagera oss, påverka
och ta ansvar för våra olika
behov av omsorg, service
och välfärd är den lokala
demokratin vagga. Vi disku-
terar med varandra och hit-
tar bra lösningar.

Vi lever och bor lokalt, det
är i det lokala livet vi känner
livskvalitet eller otillfreds-
ställelse kanske vanmakt.
Får vi inte vara med när vik-
tiga frågor avgörs, upplever
vi utanförskap. Någon be-
stämmer över våra huvuden.

Demokrati och lokal ut-
veckling.

Den lokala demokratin går
hand i hand med lokal ut-
veckling.

Engagemang och mänsk-
liga-, kulturella- och miljö-
mässiga resurser och tradi-
tioner är den lokala grunden
eller utvecklingskapitalet i
den lokala utvecklingen.

Viljan att påverka, vara del-
aktig och ta aktivt ansvar för
beslut i gemensamma frågor
är grunden för det demokra-

Lokal demokrati – möjligheten att
återskapa en vittrande folkdemokrati

genom närdemokrati.av Kjell Eriksson
Östgöta Coop Center

tiska arbetssättet.

Det demokratiska arbets-
sättet att utveckla samhäl-
let har en månghundraårig
tradition i vårt land. Att de-
mokratin centraliserades
genom exempelvis kommun-
sammanslagningen för
snart 30 år sedan innebär
bara att det är angelägnare
än någonsin att åter för-
djupa demokratin. Fördjup-
ningen ska ske till  den lo-
kala nivån där vi har grun-
den i vårt samhälle med
människorna och närhet till
mänskliga behov.

Visst finns det frågor som
inte kan eller ska avgöras
lokalt det innebär ju inte att
frågan är omöjlig i sin hel-
het. Att avvisa det
rättmätiga kravet på en för-
djupad demokrati för män-
niskor och lokala föreningar/
organisationer upplevs som
maktspråk trots att det idag
finns en oerhörd kunskaps-
bas i lokalsamhället bland
människor, föreningar och
företag. Att ta tillvara på den
lokala kraften är också ett
sätt att sprida och fördjupa
demokratin. Ge lokala orga-
nisationer motionsrätt i kom-
munfullmäktige och möjlig-
het att aktivt och på plats
dela med sig av sin kunskap
när kommunen lägger fast
mål- och strategidokument
samt i bugetarbetet. Att det
innebär ett delvis nytt sätt
att jobba är klart. Men vi kan
inte avstå om vi vill framstå
som demokrater i det nya
samhället – för visst har vi
framtidstro och tro på män-
niskan! Visst finns visionen
om samhällsutveckling i
dess positiva mening, eller
hur?

Bygg det nya samhället på
en bred delaktighet.

Sättet att organisera en kom-
mun bygger i stort på hur
man organiserar industriell
verksamhet med hierarkier,
pyramid- och revirtänkande
som har svårt att se helhe-
ter eftersom man utgår från
verksamhetens delar och de
mäts var för sig. Helheten är
ofta svårgreppbar eftersom
ingen har uppgiften att se
alla konsekvenser av fattade
beslut. Tyngdpunkten lig-
ger i ekonomiska övervä-
ganden och nyckeltal so-
ciala samband och effekter
får litet utrymme.

Nu i den nya starkare eko-
nomin är det angeläget att
hitta nya former och arbets-
sätt för demokratin. Männis-
kor har idag lång utbildning,
lokalt finns en stor kun-
skapsbas. Det är slöseri att
inte ta tillvara kunskapen
och utveckla demokratin på
det lokala planet. Ska politi-
ker och andra samhälls-
byggare räkna med respekt
och tilltro måste man visa
alla andra detsamma.

Albert Einstein uttryckte sig
på följande sätt:

” Det krävs ett nytt sätt att
tänka för att lösa de problem
som det gamla sättet att ar-
beta har skapat”.

Visst är det dags att om-
pröva dagens demokratiska
arbetsformer och försöka
utveckla demokratin. Det
finns idag bra exempel på
hur skolor, daghem och
äldreomsorgen organiserats
i lokal samverkan mellan för-
äldrar, äldre, anhöriga och
personal i olika former av
kooperativ. Föreningslivet
medverkar i utvecklingen av
den lokala välfärden. Lant-
handeln har blivit en ny träff-
punkt med ett nytt innehåll
anpassat efter det lokala
behovet. Skolan har blivit en
gemensam resurs för skolan,
företagsutveckling, och en
plats för andra människors
kunskapsutveckling och
träffpunkt – ett lokalt lär-
centra.

Det jag vill säga är:

- Människor vill bli
delaktiga i var-
dagsfrågorna –
öppna dörren.

- Har vi råd att pas-
sivisera människor
när alla kan uträtta
något?

- Om vi menar att det
är viktigt med de-
mokrati, ska alla
ges möjlighet till
en aktiv roll även
lokalt.

- Vi ska vara öppna
för nya former av
självförvaltning i
den lokala servi-
cen och välfärden

- Vi måste börja nu!

                Kjell Eriksson

En fantastisk tid
vi lever i!

Kanske man skulle våga sig
påstå, att aldrig någonsin i his-
torien har vi stått inför beho-
vet av så omfattande nytän-
kande som nu. Nästan överallt
upplever vi att gamla strukturer
och arbetssätt inte längre fung-
erar - eller i vart fall uppvisar
klara brister.

Inte heller har vi någonsin haft
så stora möjligheter till föränd-
ring som nu. Vi är välutbildade.
Vi har tillgång till världsom-
spännande information. Vi har
egentligen alla yttre förutsätt-
ningar för att lyckas finna nya
vägar. Det som saknas är emel-
lertid den gemensamma insik-
ten om att tiden förutsätter ett
helt nytt förhållningssätt män-
niskor emellan.

Hela vårt sätt att leva har för-
ändrats. Men vår sociala situa-
tion, med allt vad den tillhör,
lever kvar på en gammal otids-
enlig plattform. Denna måste
förändras i grunden om vi ska
komma vidare som fria, jämlika
individer.

Dagens samhälle är i obalans.
Det ekonomiska livet domine-
rar nu totalt det mänskliga li-
vet.

Liksom vi människor inte mår
bra när antingen vårt viljeliv,
tankeliv eller känsloliv tillåts
dominera, så är ett samhälle
utan balans mellan kulturliv,
rättsliv och ekonomiskt liv, inte
heller friskt.

Någon stans i historien gick
utvecklingen ”snett”. Kravet på
likaberättigande människor
emellan kom att bli synonymt
med ekonomiskt likaberätti-
gande. Man trode att männis-
kans sociala situationen i grund
skulle förändras bara man in-
förde ekonomisk demokrati.
Men så blev det ju inte…Att
ett ekonomiskt liv behöver ba-
lanseras av ett sunt rättssys-
tem och ett fritt kulturliv för-
stod man inte, eller bortsåg
ifrån. Och teknikens och natur-
vetenskapens lovsång framför
allt annat,  förde människan allt
längre in i andligt mörker.

Vi står nu inför uppgiften, att
med kraven på ett friskt mänsk-
lig socialt liv som utgångs-
punkt, formulera kriterierna för
vår framtida samlevnad. – Det
är en fantastisk tid vi lever i!

”Tiden står inte stilla”. Allt för-
ändras i tiden - t ex  vår inställ-
ning till hur vi människor skall
komma till tals – påverka poli-
tiska beslut. Eller hur vi ska

kunna vara med och bestämma
om vår egen närmiljö.

Efterhand som centraliseringar
och kommunsammanslagningar
skett, har människor kommit att
känna sig allt längre ifrån del-
aktighet. Kravet på lokal del-
aktighet och ansvarstagande har

blivit alltmer tydligt. Men med
vilken förståelse möter våra
makthavare detta? Ja, i artkeln
bredvid denna finner du temat
om lokal demokrati belyst av
Kjell Eriksson, söderköpingsbo
med lång erfarenhet inom Öst-
göta Coop Center. Han hjälper
byalag, lokala grupper, fören-
ingar, gemensamföretag m fl att
hitta former för att kunna ge-
nomföra sina strävanden.

För att få reda på våra folk-
valdas inställning i frågan, till-
skrev jag två från varje parti
med frågor. Frågor och svar
framgår på omstående sida.

Så till vår underbara skärgård. -
Eftersom skärgården kommer
att vara föremål för särskilt in-
tresse i den översiktsplan som
nu skall utarbetas för kommu-
nen, domineras detta nummer
av ”röster” från skärgården.

Det är mycket som rör sig i
skärgården nu. Där spirar av
framtidsförhoppningar. Allt går
naturligtvis inte att redovisa.
Kanske inläggen ändå kan för-
medla en del.

Det är min avsikt att även fram-
ledes försöka få den här tid-
ningen till att vara ett språkrör
för många av oss i kommunen.
Det blir den, om många med-
verkar. Det bidrar samtidigt till
att få frågor belysta ur många
synvinklar. Det bidrar till mång-
fald.

Ett hjärtligt tack till alla som
medverkat i förra och i detta
nummer av tidningen.

            Trevlig sommarläsning!
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Lokal demokrati - så svarade de folkvalda som svarade
För att ta reda på hur våra folk-
valda såg på lokal demokrati
tillskrev jag dem i början av maj:

I nr 2 av tidningen (ute strax
före semestern) kommer bl a lo-
kal demokrati upp som tema.
Två politiker ur varje parti får
denna skrivelse. Du är en av
dessa. Vore tacksam för svar
senast 25/5.  De vi frågat och
de svar vi erhållit kommer att
redovisas i tidningen.

Frågor till folkvalda i Söder-
köping gällande inställning till
lokal demokrati.

1. Redogör kortfattat vad
du framför allt lägger i begrep-
pet lokal demokrati.

2. Vad ser du för fördelar
med lokal demokrati?

3. Är du för eller emot lo-
kal demokrati?

4. Kan du tänka dig verka
för tillämpning av lokal demo-
krati i Söderköpings kommun?

Tillfrågade:        Svar tom 7/6

Gerd Aronsson S             29/5
Karl Evert Bevemyr S     30/5
Anders Nyhlén V         ej svar
Helena Boetius V         ej svar
Benny Andersson MP ej svar
Mia Roselius MP         ej svar
Barbro Tjernströn M   ej svar
Ingmar Persson M        ej svar
Inga-Lill Östlunf Fp        25/5
Göran Lindell Fp          ej svar
Östen Johansson C          25/5
Magnus Berge C              29/5
Bengt-Ove Karlsson KD 27/5
Jan Forselius KD         ej svar

Vi kan alltså konstatera, att en-
dast två förtroendevalda sva-
rade inom den önskade tiden.
Fyra till svarade inom 5 extra
dagar. Reterande 8 av 14 har inte
den 7/6 svarat alls...

Svar på frågor:

1. Redogör kortfattat vad
du framför allt lägger i begrep-
pet lokal demokrati.

Gerd Aronsson S Lokal de-
mokrati är att alla, som har rätt
att rösta, i allmänna val kan
rösta på den person och det
parti  som har en ideoligi och
värderingar som överensstäm-
mer med den röstandes egna.
Vart fjärde år kan allmänheten
rösta fram de förtroendevalda
som ska sitta i kommunfull-
mäktige.

Karl Evert Bevemyr S Be-
greppet lokal demokrati är för
mig möjligheten för alla röstbe-
rättigade att vart fjärde år i all-
männa val kunna rösta fram de
kommuninvånare som skall ingå
i Kommunfullmäktige den
kommande mandatperioden.

Inga-Lill Östlund Fp Att de
som berörs av beslutet och
verksamheter också får vara
med och fatta beslut. T ex lo-
kala skolråd med
föräldramajoritet och elev-
medverkan, friskolor,
”äldreomsorgsråd”, egna
resultatenheter.

Östen Johansson C  I Sverige
har vi en folkvald representa-
tiv demokrati, där det gäller för
oss förtroendevalda att noga
förankra olika förslag till beslut.
EU:s regler om att alla beslut

skall fattas så nära invånarna/
brukarna som möjligt måste
tillämpas.Det måste finnas så
stort antal förtroendevalda
fritidspolitiker, jämt fördelade
både geografiskt, kvinnor och
män, i olika åldrar att alla
kommuninvånare känner att
man kan få kontakt med någon
som lyssnar och för fram den-
nes åsikter.

Magnus Berge C  Lokal de-
mokrati = folkstyre på ett lo-
kalt plan t ex en kommun. Detta
folkstyre utövas enligt min
mening, bäst i en parlamenta-
risk form där demokratin kanali-
seras genom politiker. I Söder-
köping finns det sju partier att
välja på som är representerade
iv årt folkvalda parlament,
kommunfullmäktige.

Bengt-Ove Karlsson KD  För
mig är närdemokrati att många
fler tar kontakt med sina poli-
tiker och därmed i ”sitt” parti
och verkar den vägen för de-
mokrati. Alla beslut tas i de-
mokratisk anda i KS och KF.
Därför behöver vi fler engage-
rade invånare.

2. Vad ser du för fördelar
med lokal demokrati?

Gerd Aronsson S  Fördelen
med kommunal demokrati är
att det är möjligt att i kommu-
nala val välja den person som
man känner igen och har mest
förtroende för. Det går att göra
genom att sätta kryss för den
personen på valsedeln.

Karl-Evert Bevemyr S  Förde-
len är att lokal demokrati inne-
bär möjligheten till kommunala

val, där man väljer människor
som man känner igen och vet
vad de går för och var de står i
olika sakfrågor. Det är så lokalt
som det är möjligt.

Inga-Lill Östlund Fp  Större
engagemang och intresse och
kanske också förståelse för de
problem som kan finnas. Bättre
gemenskap.

Östen Johansson C  Besluten
kommer så nära invånarna som
möjligt, dessa känner sig delak-
tiga och känner att man kan
påverka resultaten av
besluten.Ungdomsråd, lokala
skolråd och brukarråd är bl a
Centerförslag vi driver för att
öka den lokala demokratin.

Magnus Berge C  Eftersom
jag är både demokrat och hu-
manist ser jag inget rimligt al-
ternativ.

Bengt-Ove Karlsson KD Alla
kan vara delsktiga i beslut som
tas.

3. Är du för eller emot lo-
kal demokrati?

Alla svarar att de är för lokal
demokrati.

4. Kan du tänka dig verka
för tillämpning av lokal demo-
krati i Söderköpings kommun?

Alla svarar JA. (De båda S-po-
litikerna menar eftertryckligt
att vi redan har lokal demokrati
i och med kommunfullmäktige.)

Beklagligt nog
har överägande delen av
våra folkvalda inte svarat.

Men hur ska vi tolka det?
Vad beror det på att svar ute-
blir från de som inför väl-
jarna borde uppge sin inställ-
ning  i  frågan? Varför tiger
de när de borde tala?

De allra flesta av oss tror nog
att vår rättsstat/vårt demo-
kratiska systen är en produkt
ur vårt tankeliv allena. Så är
det inte. Det har sin grund i
vårt känsloliv.

Rätten har utvecklats genom
de känslor människor ut-
vecklat då de samverkat
inom det offentliga livet.
Relationerna människor
emellan har skapat grundval
för de lagar som stiftats. Ur
denna grund växte kravet på
demokrati fram.

Men demokratin kan endast
bli verkligt bestående om
varje samhällsmedborgare
anser sig i realiteten likvär-
dig med varje annan med-
borgare.

Och ti l l att besluta om
mellanmänskliga relationer
mäktar den demokratiska
processen. Men inte mer.

Den kan inte bli en ledande
princip vare sig  inom kultur-
livet (som vilar på helt annan
grund - där den personliga
färdigheten står i centrum)
eller inom det ekonomiska
livet, vilket uteslutande bör
syssla med produktion,  kon-
sumtion och distribution av
varor och tjänster.

Nå, vad jag menar är, att  vi
alla måste uppleva vår situa-
tion så, att vi genom delak-
tighet i den offentliga rätten
- genom att kunna påvera
mellanmänskliga beslut -
känner oss som fullvärdiga -
som med alla andra fullvär-
diga samhällsmedborgare.

Då först kan vi tala om  lokal
demokrati i ordets bästa me-
ning.

Våra politikers inställning
(med ett undantag) stärker
inte til ltron att vi har en
politikerkår som arbetar i takt
med tidens krav - snarare
tvärt om. Den maktposition
man i förtroende erhållit av
väljarna är man mån om att
inte rubba. Makt och därmed
det  reella inflytandet vill
man inte dela med de som
beslutet egentligen berör.

Det här är ingen nyhet. I alla
tider har makt eftersträvats.
Och varför ska man ge bort
det man så länge kämpat
för? Kanske är det i hög grad
mänskligt. Men likväl inte
medmänskligt. Til l med-
mänsklighet måste var och
en höja sig över sig själv. Nå
en annan nivå - där de över
200-åriga kraven på frihet,
jämlikhet och broderskap
kan bli till annat än slagord.

Det är inte medborgarna
som utgör hindret för til-
lämpningen av lokal demo-
krati.

                                           VJ
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Då jag nu efter 40 år i branchen, varav de senaste

27 i egen regi i Söderköping, nu drar mig tillbaka

och överlåter rörelsen till fotograf Per-Anders

Tholander, vill jag rikta ett varmt tack till min trogna

kundkrets för det förtroende, som visats mig och

min anrika firma under de gångna åren och det är

min förhoppning att min efterträdare skall komma

i åtnjutande av samma förtroende.

LARS HEDENSTRÖM

Refererande till vidstående vill jag härmed önska

alla gamla såväl som nya kunder välkommna till

FOTO THOLANDER

Skönbergagatan 8
0121-104 21

Café Korskullen
Erbjuder

Kaffe med våffla 25 kr.
Frukost 40 kr.

Kl. 8 - 10

Öppet alla dagar 8 - 20.
Vi har även bröd, smörgåsar, glass och annat gott.

Varmt välkomna!

KONDITORI VID HAGATORGET SEDAN 1895

TÅRTOR, BAKELSER, KAFFEBRÖD, MATBRÖD, SMÖRGÅSAR

Vardagar 9.00-18.00 Lörd. 8.30-14.00

Fr.o.m 1/7 t.o.m 31/7 Vardagar 7.00-19.00 Lörd. 7.00-15.00Tel. 0121-100 52
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Debatt

      Tryckhuset

av Dag Södling, S:t Anna

Lägg ner glesbygderna, är
budskapet i media från opi-
nionsbildare, politiker och
andra, som anser att alla
samhällets resurser bör sat-
sas på de tre storstadsre-
gionerna. Det är en hög-
ljudd skara som knappast
låter sig påverkas av argu-
ment och faktisk kunskap.

Dessvärre håller de här
marknadsfanatikernas dys-
tra målsättning på att för-
verkligas, utan deras vulgär-
propaganda. Den tros rent
av bli mer omfattande än 70-
talets utvandring från gles-
bygderna till storstäderna.

Skärgården lever med
samma hot över sig. Frågan
vad skärgården ska använ-
das till, dyker upp i skilda
sammanhang. Jag vill bara
exemplifiera några sådana
hotbilder.

Skärgården ska ge stor-
städernas befolkning re-
kreation och skönhetsvär-
den. Den synen möter man
hos politiker och en bred all-
mänhet. Ett semesterpara-
dis, med goda kommunika-
tioner, bra service och ett
brett utbud av nöjen och
upplevelser. Allt klart och
serverat under knappa två
semestermånader. Om skär-
gården ligger öde under res-
ten av året, tycks inte vara
något större problem. Inte
heller vad de som bjuder på
allt det sköna skall leva av
resten av året.

Ren och jungfrlig miljö i
skärgården är myndigheter-
nas och medias drömbild,
med sopmajor och toaletter
på öar och i hamnar. Alla har
krav men ingen vill betala för
den goda miljön. I slut-
ändan får markägarna ta den

Vad ska dom med skärgården till?

här bördan, eftersom stat
och kommuner bryr sig allt
mindre.

Strandtomt åt alla. Våra
myndigheter har senaste
deceniet intagit en allt mer
välvillig inställning till ny
fritidsbebyggelse. Natur-
värden av riksintresse får
stå tillbaka, när egensinniga
och penningstarka
storstadsbor bestämt sig för
att bygga var de vill och hur
de vill. Den skandalösa be-
byggelsen på Ekskären i
Sankt Anna kan tjäna som
trist exempel.

Strandskyddslagen kan, när
den tillämpas rigoröst, för-
hindra de bofasta från att
bygga nya bostäder eller
komplettera byggnader för
näringsverksamheten. Så
skedde när etableringen av
en snickeriindustri, som
skulle gett ca fem arbetstill-
fällen här ute stoppades med
motiveringen att det skulle
vara mindre än 100 meter till
en sedan ett sekel igen-
vuxen vassvik.

En ung öfamilj fick föra en
mer än tre år lång kamp med
länsstyrelsen för att få
bygga sig ett bostadshus,
trots att det skulle ligga
långt från stranden. I slut-
ändan fick de för att få bygg-
lov, i en utpressnings-
liknande situation, lova att
riva sitt båthus. Det störde
landskapsbilden! Båthus
skär tydligen vissa
myndighetspersoner i ögo-
nen. Däremot störde en
fritidsboendes bastubygge
två meter från strandkanten
inte myndigheterna det
minsta.

Alla försök från ostkustbo-
rna att begränsa det fria
handredskapsfisket, som
infördes 1985, har varit för-
gäves. I motsats till Väst-
kustens har ostkustskär-
gårdarnas fiskevatten varit
enskilda. Det var ren konfis-

kation när skärgårdsvattnen
gjordes till allmän egendom
utan någon ersättning.

Som om inte detta räckte, har
politiska försök gjorts att
införa fri sjöfågeljakt för all-
mänhet och utlänningar.
Samma grepp som när man
delat ut samernas småviltjakt
till penningstarka jaktsäll-
skap.

Budskapet är nog så tyd-
ligt. Skärgården är till för
stadsbefolkningens rekrea-
tion och behov av lek- och
tummelplatser ett par
sommarmånader av året.

Det största hotet mot bo-
ende och utveckling i skär-
gården kommer sannolikt
från miljövårdshåll. Från den
falang av experter och byrå-
krater, som vill se skärgår-
den som orörd natur och
därför måste skyddas från
mänsklig påverkan. Hittar
man rödlistade arter av lavar
tas reservatstämpeln fram
för hela skogsområden osv.
Det är inne att kräva reser-
vat!

Trots den explosionsartade
ökning som skett av skarv-
stammen, ska den skyddas
med alla medel, enligt hög-
röstade fanatiker. Märkligt är
att skyddsjakt generöst
medges på Kanadagäss,
trots att deras ökande antal
är mycket måttlgt i jämfö-
relse. Men se, de förorenar
på kommunala gadstränder,
vilket inte kan tolereras. Att
skarven ödelägger all
vegitation på öar och skär
med sin aggresiva spillning,
ser skarvens vänner som ett
naturvärde i sig!

Den planerade national-
parken i Sankt Anna ytter-
skärgård utgör ett hot främst
mot de fiskare som har sin
bärgning där. En
myndighetsfalang ivrar för
tillträdesförbud för större
delen av ytterskärgården.
En annan vill skapa tillgäng-
lighet för stora mängder be-
sökare kombinerat med
fiske, jakt och andra förlus-
telser. Alltså, massturism i
den unika naturen.

När Naturvårdsverket 1995
köpt in Missjö- och Lamm-

skärs-delarna i den tänkta
nationalparken, for ett gäng
naturvårdare från Länssty-
relsen ut för att njuta av för-
värvet. På Melskären utan-
för Lammskär fann de till sin
förargelse en gammal fiske-
stuga med dass och ved-
bod.  Dessa störande ele-
ment i den jungfruliga natu-
ren beslöt de att omgående
elda upp. Dessbättre hann
de bara bränna uthuset,
innan en öbo fick hejd på
dem. Genom att riva loss
brädfordring på huset och
blotta gammal timmer-
stomme, kunde han över-
tyga ”experterna” att huset
de tänkt bränna har anor
sedan 1600-talet. Sedan blev
huset i hast en kulturklenod,
så värdefull att den förära-
des kung Carl Gustaf som
fiskestuga.

Så nog finns det fog för
misstanken, att skärgårdens
roll är att vara lek- och tum-
melplats för alla slags intres-
senter utan egen förankring
här.

Dessbättre finns i dag stor
medvetenhet, kunskap och
beslutsamhet från
skärgårdsbefolkningens
sida, att inte acceptera de
här negativa fenomenen.

I Länstyrelsens utredning -
Hållbar Skärgård – med en
lång åtgärdslista redovisad
till Näringsdepardementet,
har vi lokalt äntligen fått
gehör för våra förslag.

I Sankt Anna ökar barn-
antalet. På flera öar har det
på över femtio år inte fötts
så många barn som på 90-
talet. Det är ett av skälen till
att vår folkmängd ökar så
sakta. Ett annat är att året-
runtboende här ute blir allt
mer attraktivt.

Föreningar och enskilda
samarbetar alltmer för att
bredda och utveckla
skärgårdsnäringarna. Det
har väckt positiv uppmärk-
samhet långt utanför kom-
munen. Om folk här ute
finge vårda och utveckla sin
skärgård utan experters och
myndigheters förmynderi,
skulle framtiden se ljus ut.

Dag Södling

EXACT bevakning är ett lokalt bevakningsföretag med
kontor i Söderköping. Ägare och personal är bofasta i
Söderköpings kommun och har därigenom god lokal-
kännedom och bra kunskap om Söderköpings-
förhållanden.

Ringvägen 44
614 33 Söderköping

Tel. 0121-155 00
Fax 0121-421 53



Tellotryck

Jag har tagit fram en modell för
hur ungdomar ska kunna bli
delaktiga, utifrån den motion
som lades av KF –98 om att
man skulle inrätta något slags
ungdomsråd och att i och med
Svung- projektet, har
Kommunstyrelsen ingått ett
avtal med Ungdomsstyrelsen
att man ska hitta modeller för
ökat ungdomsinflytande.

När jag har tagit fram denna
modell har jag använt mig av
FN:s barn konvention och
ungdomsproposition som lades
förra året –99.

Hur ska då ungdomar bli delak-
tiga i samhällsplaneringen?

Undersökningar/utvecklingen
under 80-90 talen visar på en
minskning av andelen ungdo-
mar som går med i traditionella
ungdomsföreningar, ungdoms-
råd och partier.

Men ungdomar idag är inte oin-
tresserade av samhällsfrågor/
politik för det.

Utan det handlar om att man
väljer andra former.

Att ungdomar inte väljer samma
former som sina mor- och far-
föräldrar gjorde i början av se-
klet, nu i början på ett nytt år-

U n g d o m s d e l a k t i g h e t -
Ungdomssamverkansgruppen

tusende, är inte så underligt. Ef-
tersom man ständigt strävar
efter att förbättra, få vara del-
aktiga.

Att ungdomar söker andra for-
mer beror mycket på att ung-
domar inte naturligt har slussats
in i det politiska arbetet/ fått
makten att påverka. Det kan
man se  på statistiken som vi-
sar att det är en högmedel ålder
i statliga- och kommunala
beslutsorgan. En siffra från –
99, visar att endats 6% var un-
der 30 år bland de förtroende-
valda i kommunerna.

Många ungdomar idag nöjer sig
inte heller med att demokrati
bygger på val vart fjärde år.
Utan man vill engagera sig un-
der åren i aktuella frågor som
rör ungdomar.

När ungdomar kommer med
förslag på nya mötes former,
demokratiska former, borde de
uppmuntras och tas tillvara.
För hur blir det annars i framti-
den. Vi, ungdomar kommer att
ta över och utan vårt engage-
mang öppnas vägar för odemo-
kratiska former. Och det är/
borde vara många vuxna som
vill motverka.

Modellen: Ungdoms-
samverkansgruppen, är en ny
mötesform som tilltalar ungdo-
mar genom att vara en flexibel
och anpassningsbar form efter
ungdomars behov. Utifrån att
ungdomar vill ägna sig åt aktu-
ella frågor. Och ej ha långa
beslutsvägar som i de traditio-
nella ungdomsråden.

För att Ungdomssamverkans-
gruppen ska kunna svara upp

på ungdomars behov behöver
gruppen friheten med en egen
budget för att kunna föra ige-
nom ungdomarnas idéer genom
korta beslutsvägar. Och till
gruppen behövs en samordnar
tjänst vara kopplad för att ha
tiden/förutsättningarna att för-
bereda och verkställa beslut.
För ungdomarna i dag har inte
tiden till det och oftast när det
handlar om ideella krafter så
försvinner de efter hand om
ingen samordnar det hela och
håller det vid liv.

För att ungdomar ska få vara
delaktiga måste vi få vara med
på samma villkor d.v.s. med en
budget och samordnar tjänst.
Om inte så är det på vuxnas
villkor.

Målet för gruppen är att få ung-
domar  mer delaktiga/ att öka
det politiska engagemanget och
förbättra situationen för ung-
domar i Söderköpings Kom-
mun.

Vi har nu hittat en modell som
svara upp mot FN:s barn kon-
vention, regeringens ungdoms-
proposition, motionen om in-
rättande av ungdomsråd och
avtalet mellan ungdoms-
styrelsen/regeringen och kom-
munen om ökat ungdoms-
delaktighet.

Frågan är hur svarar ni, politi-
ker, upp på detta? Hur tänker
ni jobba för ungdomar, utifrån
FN:s barnkonvention,
Ungdomspropositionen och
framför allt utifrån Ungdomar i
Söderköpings Kommun?

                   Désirée Söderqvist

Stort nationellt intresse för gruppens arbete
Gruppens arbete står i fokus för nationella politikers intresse. De följer utvecklingen.
Detta ger oss i Söderköping en unik möjlighet att verka i ett dynamiskt  nyskapande, som
har sin grund i förståelsen för nödvändigheten av en helhetssyn och kan bli banbrytande
för ungdomsarbete i hela Sverige. Frågan är nu endast om det finns insikt, politisk vilja
och förmåga hos våra folkvalda i Söderköping.
Tillsammans med Göran Lundström har Désirée Söderqvist och Patrik Andersson  utar-
betat förslagen.                                                                                                                          VJ

BEHOV
Idag har vi en organisation som består av olika nämnder med avgränsade verksamhetsområden. Dessa
nämnders budgetanslag rymmer inte verksamheter som rör samverkan runt barn och ungdomar, i
första hand måste man klara av sitt eget område. Detta bidrar till att man hamnar i dilemman att välja
bort verksamheter för att man inte har ekonomiska resurser alternativt att det sorterar under någon
annans ansvarsområde. För att hålla oss inom ramen för vårt ansvar och/eller vår budget hamnar vi
någonstans i denna process i situationer när vi måste bortse från helhetstänkandet. Därför menar vi
att verksamheter som vi vet bidrar till en positiv helhetssyn för våra barn och ungdomar behöver
utrymme i vår organisation. Vi vill bygga ett genomtänkt ”friskfaktorprogram” för barn/ungdomar 0-
20 år. För denna uppbyggnad behövs:

• Tre olika verksamhetsområden – Barnsamverkansgrupp (0-12 år), Ungdomssamverkansgrupp
(13-20 år) samt Samverkansgrupp (13-20 år)

• En organisation som håller ihop dessa verksamheter

• En samordnare inom respektive verksamhetsområde.

• Verksamhetsmedel till respektive verksamhetsområde.

     För att förverkliga detta arbete föreslår vi att kommunen-
avsätter 3,83 milj. vilket motsvarar 1 % av kommunens
verksamhetskostnader. Idag finns redan en kostnad
(Samverkansgruppen och Positivet) på ca. 1,1 milj. varför
de nya medlen som behöver avsättas uppgår till 2,73 milj.
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Göta Kanalgolf
Välkommen att spela golf, konferera, äta och dricka gott. Vi har 18 vackra och varierande hål intill
Göta Kanal och planerar för en utbyggnad till 27 hål endast 10 min från E4.

Vi erbjuder attraktiva medlemskap för alla, vi har kurser och utbildning med professionella in-
struktörer. Kontakta oss gärna för Ert golfarrangemang med all service.

Attraktiva golfpaket finns i Söderköping och Norrköping och vi har tidbokning
från maj till oktober.

Golfkrogen med stor uteveranda ligger vackert med utsikt över banan och Göta Kanal. Golfs-
hopen är välsorterad och ligger i klubbhuset liksom reception och övriga serviceutrymmen.

Tel 011 - 705 79 klubben
Tel 011 - 70039  shopen
Tel 011 - 703 18 restaurangen

Varmt välkomna !

FRISKFAKTOR-
MODELLEN

Désireé Söderqvist



Världsberömd urmakare
från St Anna!  forts fr sid 1

I släktens hitoriska dunkel fin-
ner man en lås- och pistolsmed
vid namn SVEN STÅL-
KNAPP. Utöver lås och pito-
ler tillverkade han golvur, och
var således även urmakare. Nå-
gon säkerställd släktforsning
har inte kunnat genomföras.
Man tror att SVEN STÅL-
KNAPP var svärfar eventuellt
far till SVEN LARSSON(1774
- 1856). Från och med SVEN
LARSSON är varje släkt-
medlem väldokumenterad.
Larsson tillverkade bössor,
pistoler och golvur, en på den
tiden vanlig kombination av
hantverk.

SVEN LARSSON hade en son
som tog namnet SAMUEL
SVENZON (1812 - 1895),

hans specialitet var tillverkning
av golvur och tornur. All till-
verkning utfördes för hand i en
smedja intill bostaden som låg
vid Tjärholm i närheten av S;t
Anna. Smedjan finns bevarad
än i dag. Den finmekaniska
verkstaden var inrymd i bosta-
den, där krävdes bästa möjliga
belysning som endast kunde
åstadkommas med fotogen-
lampor.

GICK TRE MIL FÖR ATT
KÖPA FOTOGEN

Det berättas att sonen i huset
gick till fots till Söderköping för
att inhandla den dyrbara väts-
kan, en promenad på tre mil!
Med hjälp av en hantlangare
tog det ett helt år att tillverka

ett tornur. De båda männen le-
tade själva reda på kopparmalm
och smälte ihop kopparen med
zink för att framställa mässing.
För sin skicklighet inom
klocktillverkning fick Samuel en
guldmedalj. Vem han fick den
av är numera inte bekant. Det
man vet är att medaljen såldes
på auktion efter  Samuels död.

MÅNGA SVENZÖNER I
ÖSTERGÖTLAND

Svenzons ur finns på flera plat-
ser i Östergötland bl a i Gryt
S.t Anna och Skällvik.

Samuel var gift två gånger. I det
första äktenskapet föddes so-
nen Knut Wilhelm. Tidens sed
var ju att sonen tog efternamnet
efter faderns förnamn, det na-
turliga namnet hade alltså varit
Samuelsson.

Men Knut  Wilhem ville inte
följa seden. Han kom att kalla
sig KNUT WILHELM
SAMELIUS (1835 - 1882).

EN AV DE FÖRSTA FOTO-
GRAFERNA

Han blev en av Sveriges första
fotografer. Men först och
främst en mycket skicklig till-
verkare av klockor. Redan vid
14 års ålder hade han hunnit till-
verka 14 exemplar. Han vann
stor ryktbarhet efter att ha till-
verkat en annorlunda bords-
pendyl. För denna bragd erhöll
han en guldmedalj på
värlsutställningen i Paris år
1867. Pendylen köptes av en
engelsk lord och kom således
aldrig tillbaka till Sverige. Men
Knut Wilhelm var ju även fo- tograf och hade tagit bilden av

pendylen. På en bild av
pendylen finns anteckningen
att fotot är tagit Söndagen den
10 juni 1866 kl 4.02 em.

STIPENDIUM AV KUNGEN

Kung Karl den XV:e tilldelade
Knut Wilhelm Samelius ett sti-
pendium som möjliggjorde
utlandsstudier. Han gifte sig i
Irland och flyttade till Amerika
där han blev föreståndare för
ett urmakeri med 60 anställda.

AMERIKAS MEST BE-
RÖMDE URMAKARE

Knut Wilhelms irlänska hustru
födde sonen WILLIAM H
SAMELIUS (1887 - 1961).
Även han utbildade sig till ur-
makare, for till Enland och
Schweiz för studier, men åter-
vände till Amerika där han blev
lärare och senare rektor för den
värlsberömda Elginfabrikens
urmakareskola. I Amerika har
ingen urmakare blivit så berömd
som William, han är faktiskt ett
av världen menst kända
urmakarnamn.

FICK GE NAMN TILL BIB-
LIOTEK I TOKYO

För att nämna alla hans insat-
ser och bedrifter skulle det gå
åt mycket spaltutrymme, några
bör dock framhållas: han var
ordförande i styrelsen för Uni-
ted Horoligal Assocciation of
Amerika, ledamot av undervis-
ningsrådet i Horologgical Insti-
tute of Amerika,och teknisk
redaktör för American Horo-
logist & Jeweler. Under sin tid
som rektor kontruerade han inte
mindre än 45 olika av väggurs-

konstruktioner. Under  första
värlskriget fick Samelius en
märklig  ställning, nämligen
som generalinspektör för
materialförvaltningen inom
artilleriet och kunde då, fram-
håller Svenska Amerikanaren
Tribunen, visa hur en
urmakares yrkeskunskaper
kunde tjäna en nation i krigs-
tid. Han genomförde en del
siktesförbättringar på den
kända franska 75 mm-kanonen.
Titeln ”urmakeriets nestor”
som allmänt tilldelades honom
av yrkesbröder, har William H
Samelius gjort sig väl förtjänt
av. Japans största bibliotek i
Tokyo bär hans namn för att
hedra hans insatser inom
urmakeriet.

Och nu tillbaka till Söder-
köping.

ANDRA GIFTET

Samuel Svenzon var som tidi-
gare nämnts gift två gånger. I
sitt andra äktenskap fick han
sonen GOTTHARD
SAMELIUS (1852 - 1938).
Gotthard följde släkt-
traditionen och lärde sig
urmakeriet i Söderköping. Där-
efter tog han anställning i
Stockholm. Efter Stockholms-
åren återvände Gotthard till
Östergötland, men flyttade till
vår grannkommun Valdemars-
vik där han blev egen företa-
gare. Du funderar säkerligen
någon gång över vissa, icke helt
klarlagda spörsmål i släktens
historia. Samuel Svenzon lät
exempelvis smidja in en fransk
lilja i sin faders gravvård. Vad
är det som liljan vill förmedla
till en besökare på kyrkogår-
den i S:t Anna?

Urmakare Per Franzén
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Din foderleverantör i Söderköping
Vi har även:

Råttgift
Gräsfrö
Gödning

Kalk
Ogräsmedel
+mycket mer

Välkomna !
Våra öppettider är mån-fre 8.00-17.00

Telefon 0121-10025

Återförsäljare för
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KLOCKOR, KLOCK-
TILLVERKNING OCH
TIDMÄTNING

Lika länge som det funnits män-
niskor på jorden har vi haft
behov av att skilja olika tid-
punkter från varandra, för att
för den skull kunna uppmäta
tiden. Redan i första Mosebok
1:a kapittlet talas det om natt
och dag. Babylonerna, Perser,
Greker, och Rommare räknade
dygnets början från solens
uppgång, medan Judarna bör-
jade dygnet från solens ned-
gång. Från Egypterna härstam-
mar bruket att räkna dygnets
början från midnatt. Från
Kaldéerna härstammar dygnets
indelning på 24 timmar, var-
dera om 60 minuter, vika delas
i 60 sekunder. Samman-
räkningen av 7 dagar till  1
vecka motsvaras inte av en na-
turföreteelse, utan är en fri kon-
struktion, med likväl tidigt ge-
nomförd av människor.

FLERA VERKSAMMA UR-
MAKARE I SÖDER-
KÖPING

JÖNS Segermakare. Äldre ti-
ders benämning på ur var ”säj-
are” och på urverk ”säjareverk”
samt på visare ”seger”, men
vanligen kallades ur och urverk
seger eller segerverk samt vi-
sare säjare. Urmakaren be-
nämndes segermakare eller säj-
armästare. Från senare hälften
av 1500-talet och början av
1600-talet omtalades Jöns en-
ligt handlingar rörande svenska
kameralväsendet (Kammar-
arkivet):

JÖNS i Söderköping erhöll
1609 för segerverket till
Jönköpings slott 3 daler.

I SÖDERKÖPING TIDI-
GARE VERKSAMMA UR-
MAKARE

SVEN STÅLKNAPP

SVEN LARSSON (1774-1856)

SAMUEL SVENZON (1812-
1895)

ANDERS SVANHOLM urma-
kare i Söderköping enligt
Magistratsberättelsen 1754.

HAGQVIN PETTERSSON
urmakare i Söderköping under
senare delen av 1700-talet och
början på 1800-talet.

ERNST PETTER EHREN-
BERG verksam som urmakare
i Söderköping enligt Hallrätts-
berättelserna 1820.

G.J.ÅSBERG verksam som
urmakare i Söderköping enligt
Hallrättsberättelserna 1820.

C.M.PETTERSSON fick av
Kommerskollegium 15 Sep-
tember 1834 tillstånd att driva
urfabrik i Söderköping.

GUSTAF RYDBERG verksam
som urmakare i Söderköping
enligt Hallrättsberättelserna
1840.

N.A.WENNBERG urmakare i
Söderköping enligt Hallrätts-
berättelserna 1845.

E.T.FERNGREN urmakare i
Söderköping enligt Hallrätts-
berättelserna 1845-1846.

J.F.HEDLUND etablerade sin
rörelse år 1872. Urmakeriet
övertogs av ALBIN
SONESSON år 1903. I början
av 1950-talet övertogs firman
av STEN LINNÉ. Underteck-
nad övertog den gamla rörel-
sen i Mars år 1975.

UNDER 1900 TALET
VERKSAMMA URMA-
KARE

GUNNAR BERNSTRÖM

GRYBE

SANDERSKOG
J. CARLSSON

DE GAMLA URENS VÄN-
NER I ÖSTERGYLLEN

I mitten på 1980-talet samla-
des några klockintresserade
personer från Östergötland med
omnejd, för att diskutera intres-
set av att bilda en förening om
gamla klockor och dess histo-
ria. Intresset blev så stort att vi
bestämde oss för att bilda för-
eningen - De gamla urens vän-
ner. Stadgar antogs.

För att söka medlemsskap
krävs ett genuint itresse för tid-

mätning och dess historia. I dag
har föreningen ett 20-tal med-
lemmar som samlas några gånger
om året för att lyssna på före-
drag, och diskutera gamla ur och
dess teknik.

DATABASEN FÖR GAMLA
UR

Redan från föreningens start
insåg vi vikten av att samla in
uppgifter om äldre klockor, och
tillverkare av dem. I dag har vi
databasen klar för presentation
med ett 1500-tal uppgifter om
handgjorda klockor i Sverige
från äldre tider. I databasen in-
går även forkning om urma-
karna och dess levnadssätt, li-

kaså boett och fodraltillverkare
till klockorna. Databasen är
klassad som ett uppslagsverk
och använs av urmakare-
förbund och urmakarskola. Har
du kanske en gammal klocka
gjord i Sverige och gärna med
anknytning till Söderköping är
du välkommen till Per Franzén
på Klockhuset i Söderköping
för att få den registeras i data-
basen för gamla ur. Databasen
blir mer tillförlitlig ju flera upp-
gifter som läggs in, du kan får
din klocka årtalsregisterad hos
oss, och en historisk beskriv-
ning av den.

Urmakare Per Franzén.

NAVET I HAVET ek. för. bil-
dades 1996 främst för att den
lokala affären i Sanden var ner-
läggningshotad.

För att få inkomster börjades
en tradition med en sommar-
fest för både bofasta och som-
margäster den s.k. ”Kajfesten”
på kajen i Tyrislöt. Denna fest
går i år av stapeln för 5:e året,
och är en mycket uppskattad
tillställning. Det är faktiskt så
att festen nästan har vuxit oss
över huvudet, så i år har vi be-
slutat att hålla en något ”lägre ”
profil, satsa mer på familjerna,
avsluta festen redan kl. 22.00.

Navet i Havet har mer och mer
kommit att arbeta för utveck-
lingen i vår bygd. Med hjälp av
EU Växtkraft mål 4 har vi kun-
nat genomföra föreläsnings-
kvällar med inhyrda föreläsare.

Vi har också genomfört kurser i
bl. a. Naturguidning och detta
har bland annat fått några före-
tag att gemensamt marknads-
föra sig och erbjuda guidade
paket i S.t Anna Skärgård.

 Nu senast var 14 stycken fö-
retagare från Navet i Havet på
Åland och träffade där Sunds
företagarförening. Man åkte

Navet i Havet
             av Ewa Strömbäck, S:t ANNA

runt på olika företag i denna
Ålandskommun och fick se de
mest skiftande verksamheter
från havtornsmarmelad tillverk-
ning till äppelvins framställ-
ning. Mycket lärorikt och in-
spirerande.

Navet i Havet har även en do-
män: www.sanktanna.com, där
vi på ideell väg byggt upp en
gemensam hemsida (portal) för
S:t Anna.  I dagsläget finns 21
företag länkade. Tanken är att
denna sida ska kunna ge turis-
ter och andra intresserade all
tänkbar information om vårt

område, från vad som händer
ikväll till var man kan äta och
sova.

Navet i havet är även projekt-
ägare för EU projektet
”Skärgårdslinjen” som just star-
tat. Detta är ett Mål 5b projekt
som syftar till att utveckla
skärgårdsturism. I ett första
skede ska området från Arkö-
sund till Harstena inventeras,
och förhoppningsvis få fram
nya ideér. En databas ska läg-
gas upp och gemensamma
hemsidor ska skapas under vår
huvudsida
www.sanktanna.com

Centrum för Navet i Havets
verksamhet är fastigheten
Gränsö, som ligger längs väg
210 ca. 2 kilometer från
Lagnöbron.  Här ligger den lo-
kala Turiststugan som  i år är
öppen för tredje året. Stugan är
öppen varje dag klockan 10 –
17 från 1juni  till 15 augusti.

Stugan som drivs av Söder-
köpingskommun har blivit ett
turistcentrum i S:t Anna, här
kan man hämta broschyrer, få
all tänkbar information, an-
vända stugans dator för att
skicka och hämta e-post, be-
tala räkningar mm. Många är tu-
risterna som hittar hit och skif-
tande är dess frågor.

Föreningen försöker verka
som ett nav för vårt område,
att ordna inspiration åt män-
niskor som bor och verkar här
ute. Att få företagare att sam-
verka, att gemensamt visa
upp sig, visa vad man kan.
Inte se varandra som konkur-
renter utan samarbetspartner.
Det finns ett talesätt: Vad
vore Las Vegas om det endast
fans ett kasino.

                       Ewa Strömbäck

Medisox
Vårhandla - Fabriksförsäljning

Många sköna strumpor
för hela familjen!

Klipp ut annonsen så får
du 10 % rabatt!

Nu även med elegant grå färg
Vad många söker har just kommit in i vår butik.

Strumpan för ömtåliga fötter - Diabetesox är en special-
strumpa utvecklad för ömtåliga fötter. Strumpan sitter uppe
utan tryck. Inga sömmar eller veck som orsakar skavsår.

Finns i två modeller: tunn sula och frottésula.

SJÖKORT - KARTOR
och

SOMMARLÄSNING

Finner du lätt i en av
Sveriges äldsta boklådor!

Välkommen till en modern butik
i härlig gammaldags miljö

Söderköpings Bokhandel AB
Storgatan 7 Söderköping

tel.0121-10098 fax 0121-10026
email:soderkopings.bokhandel@telia.com



På gång

”Ommöblering” i Kommunhuset
Under sommaren kommer en hel del att hända i
kommunhuset. De avdelningar som tar emot flest be-
sök, kommer att förläggas lätt nåbara i nedre delen av
byggnaden. Vidare kommer de avdelningar som har täta
kontakter sinsemellan att placeras intill eller nära var-
andra. Gemensamma expeditioner kanske kommer till.
Och entrén kommer att göras mer ”kundvänlig”

Riktlinjer för fysisk planering

Under året kommer det att arbetas med en ny Över-
siktsplan. Det är framför allt skärgården som kommer
att ägnas speciell uppmärksamhet.En del oklarheter i
vad som gäller för byggnation kommer i sammanhanget
upp till behandling. Ett examensarbete från en Lunda-
studerande kommer att utgöra utgångspunkten för ar-
betet.

Samverkanskontoret öppnar i höst

Kontoret öppnar i september i gamla bibliotekshuset på
Skönbergagatan. Det blir delar av socialkontoret, polis och
försäkringskassa vilka har nära anknytning till varandra.

Ramunderstaden till Hamra

I september räknar Ramunderstaden med att flytta till
Hamraområdet. Lokaler håller på att iordningställas där.
Landstinget kommer att hyra Ramunderstadens gamla
lokaler på Skönbergagatan för öppen psykiatrisk vård.

8

Lunch för finsmakare
Undangömd på Fixområdet ligger ett av sta´ns mysigaste
matställen. Prunkande salladsbord och välsmakande
varmrätter att välja mellan. Billigt, god mat och härlig miljö!
(Träningsverkets lokaler)

Vilken matkultur det håller på att bli i vår lilla stad!
Nya matställen etablerar sig. De gamla får konkurrens. Och vi får ett härligt rikt och varierat
utbud att välja mellan.

Tapas nyhet för oss
Ny ägare till gamla Rådhuscafét är Fernando de Paz. Född
i norra Spanien men sedan länge bosatt och verkande
inom restaurangbranschen i bl a Norrköping.

Det blir en typisk Spansk restaurang och Tapasbar.

Jag bad Fernando att skriva lite och förklara det speciella
med Tapas. Och här är svaret:

Tapas
1. Aptitretare
2. Tilltugg till dryck
3. Central punkt för traditionellt spanskt umgänge

Tapas är delikata små aptitretare som entusiastiskt kon-
sumeras i hela Spanien. I århundraden har barer och
skänkstugor serverat dessa enkla, billiga Tapas till hung-
riga gäster att njutas tillsammans med sherry, öl och vin.

Tapasbaren har alltid tjänat som mer än en plats att få sig
något till livs. Det är synonymt med umgänge, debatt och
en chans att ligga i takt med det lokala skvallret.

I dag är Tapasbarerna på kraftig framfart i Världen. De
skiljer sig något från Spaniens Tascas (Tapas Bar) men
känslan är ändå densamma. Precis som i Spanien träf-
fas familj och vänner vid Tapasbaren för att avnjuta säll-
skap, mat och dryck.

Tapasrätterna är lika många och varierade som kockarna
bakom dem. De kan variera från: Vegetariska
(Champinones al ajillo, patatas bravas, tortilla espanola...)
Fisk & Skaldjur (Gambas al ajillo, croquetas de pescado
calamares fritos...) Kött (Jamon serrano, chorizo,
albondigas...) Pan con ajo mm

tapas serveras alltid i små portioner som är avsedda att
reta din aptit och få det att vattnas i munnen i väntan på

nästa måltid. Portionerna är oftast väldigt enkla både i
upplägg och garnering. tapas tenderar att passa stäm-
ningen hos de barer, restauranger och Tascas som ser-
verar dem.

tapas är som sagt avsedda som aptitretare, men beställ
två eller tre av de små delikatesserna och du går garante-
rat hem både mätt och belåten

                                                                        Fernando de Paz

Ytterligare matställe vid Kanalen
              ”Schweizeriet”

...ett gammat uttryck för teatercafé...med billig och enkel
mat för hela familjen. Det är Tina Boonyam som slår upp
portatna till en försiktigt restaurerad byggnad på gamla
Auktionskammarens gård.                                      Lycka till!

Om föreningslivet vill.....
Den nye ägaren till ”Aukttionskammaren” - eller gamla
Arberarföreningens lokaler - som det kanske rättare borde
heta - vill ställa teaterlokaler m m till föreningslivets förfo-
gande. Lokalerna skall rustas för ändamålet. Förening-
arna kan få hyra.

De föreningar som finner intresse i detta bör snarast ta
kontakt med Eddy, som för det mesta finns på fastigheten.
Han vill ha besked. Annars måste han söka andra hyres-
gäster. Tillfället är unikt!

För dig som har dina matematikkunskaper aktuella
20 är 20
20=20

-20=-20
16-36=25-45

16-36+81/4=25-45+81/4
(4-9/2)*(4-9/2)=(5-9/2)*(5-9/2)

4-9/2=5-9/2
4=5

Var ligger felet?

??



På gång Bresätter Maskintjänst
utför svets- och smidesrbeten

Specialitet: tillverkning av skopor
till traktorer och grävmaskiner

Grävarbeten med midjestyrd grävlastare

Birger Harrisson
0121-22148                070-4690213

S:t Anna skärgårdsmuseum -
en vision som nu blivit verklighet

 Lunch vardagar 1100 - 1500

 Tapas rätter
 Grill
 Avhämtning
 Spanska viner
 Vi anordnar fester till små

sällskap
 Live underhållning vissa

kvällar
 Sommaröppet 1100 - 2300

alla dagar
Rådhustorget 1
Söderköping

Tel & Fax 0121-103 38Välkommna
Fernand & Sebastioni

med personal

Under några år i slutet på
1980-talet hade man i S:t
Anna diskuterat bildandet
av en lokal hembygdsfören-
ing. En grupp S:t Annabor,
företrädesvis från Norra
Finnö, studerade socknens
kulturhistoria i en studiecir-
kel i Studieförbundet
Vuxenskolans regi. Den 9 jan
1990, vid ett informellt möte
hos familjen Kjellgren i Tyri-
slöt, togs frågan om en hem-
bygdsförening åter upp och
mötesdeltagarna enades om
att en sådan. En arbets-
grupp tillsattes för att utar-
beta förslag till stadgar och
målsättning. Vid ett stor-
möte i S:t Anna skola den 14
febr. 1990 presenterades och
fastlades dessa och en
styrelse valdes. S:t Anna
Hembygdsförening var bil-
dad. Redan första verksam-
hetsåret hade 260 medlem-
mar betalat årsavgift till för-
eningen. Antalet  medlem-

 den 18 juni 2000. Skärgårds-
museet skall ge en inblick i
gången tid och de vedermö-
dor som utgjorde vardagen
för skärgårdsborna. Dagens
livsbetingelser för
skärgårdsbefolkningen be-
lyses också.

I slutet av verksamhetsåret
1997 tecknades ett avtal
mellan Söderköpings kom-
mun och Hembygds-
föreningen, angående
museilokal på Tyrislöt.
Hembygdsföreningen stod
för ombyggnad och under-
håll och kommunen för lo-
kalen (skullen i ekonomi-
b y g g n a d e n ) .
Museibyggnationen på
Tyrislöt startade 7 januari
1999.  Allt byggnadsmateriel
fanns på plats när själva
byggnadsarbetet började.
Skickliga hantverkare har
funnits i föreningen och de
har mer eller mindre till-

mar idag är 460.I uppropet
som gick ut till hushållen i
S:t Anna angavs också må-
let att finna en lämplig lokal
där båtar och föremål kunde
samlas och som skulle bli en
början till ett bygdemuseum
för S:t Anna skärgård.

Det är det målet som nu är
uppfyllt - S:t Anna
skärgårdsmuseum invigdes

bringat större delen av sin
fritid på bygget under den
tid arbetet pågått. Projektet
har finansierats helt av för-
eningen, där den ideella in-
satsen utgjort grunden för
genomförandet. Ett upprop
gav 58.000 kronor från med-
lemmarna. Dessa pengar
omvandlades till bygg-
materiel. Gåvor i form av
åtgångsmaterial, transpor-
ter m.m. liksom föremål till
museet har mottagits från
många. Ideella timmar som
lagts ned i projektet ligger
på  3.500/4.000. Den slutliga
summeringen är ännu inte
gjord. Urvalet och expone-
ringen av föremålen, liksom
framtagande av texter och
bildmaterial har varit ett om-
fattande arbete och som
också skett helt ideellt.

Museets huvudtema är fis-
ket. Det skildrar också
bruksbåtar, skutor och
ångbåtar liksom jordbruket
och självhushållet. Under
juli månad är museet
öppetdagligen kl. 12,00-
17,00. Augusti

månad är öppethållandet
reducerat till lör- och sön-
dag kl. 12,00-17.00.

Ett stort tack till alla som
bidragit till förverkligandet
av S:t Anna Skärgårds-
museum! Ett varmt välkom-
men till skärgårdsmuséet
på Tyrislöt.

Hjördis Lönn



Under en eftermiddag var jag
inne i Söderköping och ställde
frågor till söderköpingsbor om
deras inställning till vägdrag-
ning, högbro och akvedukt.

Frågor:

Vägverket planlägger en fram-
tida dragning (som kanske byggs
om 10 – 20 år) av E 22 förbi
Söderköping. I höst ska förslag
ställas ut.

Alternativa dragningar av vägen
framgår av kartan. Vilken
dragning förordar du?

Väst 1

Väst 2

Väst 3 (näralternativ B)

Väst 3 (näralternativ T)

Öst

Av svaren framgår att de ytt-re

Snabbenkät visade uppfattning om E 22
alternativen förordas klart. Av
dessa alternativ ville dubbelt så
många se E 22 i det yttre västra
alternativet. Hälften så många
föredrog dragning öster om sta-
den. Endast 3 (varav 1 politiker)
föredrog det stadsnära alterna-
tivet. 1 tyckte att vägen kunde
ligga där den låg.

Vilket alternativ anser du mest
olämpligt?

V 1

V 2

V 3 B

V 3 T

Näralternativen och östra
dominerade med dött lopp dem
emellan. 1 ansåg västra yttre som
sämst.

E 22 måste korsa Göta kanal
oavsett dragning. Vilken slags
korsning förordar du?

Högbro

Tunnel/akvedukt

Samtliga svarade akvedukt.
Ingen föredrog högbro.

Vem anser du slutgiltigt ska
besluta om dragning och
korsning?

Vägverket

Länsstyrelsen

Kommunpolitiker

Folkomröstning i Söderkö-
pings kommun

1 svarade Vägverket. 2 Län-
styrelsen. 5 Kommunpolitiker.
Alla andra vil le ha
folkomröstning i frågan.

Undertecknad är medveten om
att undersökningen inte alls fyller
gänse kriterier för statistisk till-
förlitlighet, men uppgifterna
kanske ändå kan ge en
fingervisning om vilken
inställning söderköpingsborna
har. Ett 40-tal myndiga av olika
åldrar och kön hann jag fråga..

En snabbenkät visar sammanfat-
tat, att nästan alla vill ha dragning
långt utanför tätorten. De flesta
väster om staden. Ytterst  få vill
ha näralternativen och ingen vill
ha högbro.  Man anser att en folk-
omröstning slutgiltigt skall
besluta om vägdragning och
korsning.

                                            VJ

Gamla Gymnastiken -
Gamla Skolgatan 6

Konst, konsthantverk, hant-
verk

Öppet dagligen kl 12 - 18

under tiden 1/7 - 11/8

Galleri Rådhuset - Rådhus-
torget

Konst och konsthantverk

Öppet dagligen kl 13 - 18

under tiden 17/6 - 13/8

Lilla Kanalmagasinet -
kanalhamnen

Hantverksutställning öppet
dagligen

3/6 - 23/6 kl 11 - 18

24/6 - 4/8 kl 11 - 19

5/8 - 18/8 kl 11- 18

Stadshistoriska museet -
G:a Skolg 6

öppettider:

1/5 - 12/6 månd-torsd kl 9 -
12

13/6 - 13/8 dagligen kl 11 - 17

fr 14/8 månd-torsd kl 9 - 12

Östra Ryds Hembygdsför-
en ing

museet öppet varje söndag kl
14 - 16 från 2 juli - 24 sep-
tember

Ytterligare info 011- 14 02 63

UTSTÄLLNINGAR

konst och hantverk, stadshistoriskt museum,
hembygdsmuseer

Skärgårdsmuseet Tyrislöt

invigning sönd 18 juni kl 12.00

öppet dagligen under juli må-
nad kl 12-17

ytterligare info S:t Anna Turist
& datastuga

tel 0121-514 88

G:a Prästgården,
Skönberga

(granne med Skönberga kyrka)

Trä- och textilutställning

öppet onsd-torsd 10 - 16

från 29 juni - 13 augusti

”I kvinnors spår” -

stadsutställning i centrala
Söderköping, vernissage 1
juli kl 11.00 vid Drothems
kyrka

Objekt utplacerade vid bl a
Drothems och S:t Laurentii
kyrkor, vid Rådhustorget samt
vid Å-promenaden.

Guide finns på Turistbyrån
samt i butiker.

Capella Ecumenica

Gudstjänster varje söndag kl
11.00 under tiden 25 maj - 10
september

Ytterligare info 0121-131 64

Båt avgår från Kungshällsudden
kl 10.00 och 10.30

Åter från Capella Ecumenica
kl 12.45 och 13.30

Information och bokning tel
0121-511 83



FordonAspöja. Ö i förvandling.
Jag har lånat rubriken av Folke
Sandell, bördig från och fritids-
boende på Aspöja och som gi-
vit ut en historisk tillbakablick
med samma titel. Den stämmer
på pricken in, inte bara på
Aspöja utan på en rad andra
öar.

Utvecklingen bort från det
gamla självhushållande fiskar-
och bondesamhället, till ett
modernare av sälj och köp-typ,
där många pendlar till och från
arbetet på fastlandet och andra
öar, har gått i rasande fart. Un-
der tiden har den ena skärgårds-
utredningen efter den andra sett
dagens ljus, för att sen ganska
omgående hamna i någon skriv-
bordslåda. Det är svårt att se
att de i realiteten tillfört utveck-
lingen i skärgården något av
mera bestående värde…

Nu anar jag ändå och hoppas
på att en ny situation är på väg.
Länsstyrelserna i Kalmars och
i Östergötlands län har verkli-
gen försökt att gå ut och disku-

tera problemen på gräsrotsnivå.
Man har dessutom inte varit
rädd för att ta upp och disku-
tera känsliga och konflikttyngda
frågor. Därför hoppas jag att ut-
redningen ”Hållbar utveckling i
skärgården” skall vara ett trend-
brott och att man omsätter en
betydande del av de bra förslag
som den innehåller i praktisk
handling. Det är, som vi upple-
ver det här ute, i elfte timmen
något positivt händer.

Själv arbetar jag i Fiskelaget
Fyrkanten, som en av fyra delä-
gare. Vi har sen fiskets ekono-
miska förening ”gick över styr”
för några år sen, kämpat för att
hitta nya avsättningsvägar för
våra produkter. Sedan 1998 har
vi tillsammans med Kust-
laboratorium arbetat med ett
kustfiskeprojekt med devisen
”Ekologisk produktion av god
och nyttig föda”.

Som skärgårdsfisket bedrivs i
dag, har det en liten miljöpå-
verkan, är småskaligt, har lokal

anknytning och hjälper till att
bevara en levande skärgård.
Idén är att vi skall popularisera
och förse inte bara den lokala
utan även storstadsmarknaden
med förädlad (rensad och filead
m m) skärgårdsfisk av högsta
möjliga kvalite.

För att klara kvalitetskraven,
arbetsmiljön m m har kust-
laboratoriet tagit fram en pro-
totyp av mobil fiskbearbetning-
sanläggning, plus en
vattenreningsutrustning som
renar sjövatten. Vi har sen cirka
ett år tillbaka arbetat med att
starta upp en pilotanläggning
ute hos oss. Det har varit långt
ifrån problemfritt, men i dag
fungerar det mesta som det ska.
Vi i fiskelaget, tillsammans med
kustlaboratoriet, hoppas att den
ska vara som en inspirations-
och idéutvecklingskälla för
skärgårdsfisket.

Till avslutning tar jag mig fri-
heten att en en gång påpeka hur
oerhört viktigt det är att vi

snabbt minskar övergödningen
av Östersjön. Hela samhället
måste inse att det är allas an-
svar och att alla kan göra något
för att dra sitt strå till stacken.
Det måste byggas kvävefällor i
alla vattendrag där det är prak-
tiskt möjligt. Städernas
avloppsreningsverk måste ha
ett steg som reducerar kväve-
och fosforutsläppen till ett mi-
nimum, listan kan göras lång…

Livet i havet har redan fått ta
alldeles för mycket stryk! Det
är dags att ändra på uttrycket
”Man ska inte skräpa ner i na-
turen, kasta skiten i sjön.” ”Ski-
ten” ska vara kvar på land, där
syns den och är mycket lättare
att ta hand om.

Förlåt om jag tog i lite på slu-
tet, men havet är livets moder
som vi måste vårda och vara
rädda om. Det kommer allt liv
på jorden att må bra av i all
framtid.

Björn Aronsson, Birkö, Aspöja

av Björn Aronsson, Birkö, Aspöja

Världsunikt

S:t Annas övärld med allt från
lummiga ädellövskogar till karga
fågelskär är unik och saknar
motstycke både i Sverige och i
Världen. Denna fantastiska ar-
kipelag som på sina håll mäter
över 2 mil från kustlinje till
ytterkobbar har på senare år
visats sig vara ett nyckelområde
för Östergötlands och Sveriges
naturvård.

Aktivt jordbruk - orörda
gammelskogar

Sedan gammalt har stora områ-
den avsatts för säl- och fågel-
skyddsområden. Den ”nya”
kunskapen är, för det första de
otroliga värden som finns
knutna till kulturlandskapet,
dvs. de naturvärden som ska-
pas av människors brukande
och djurs betande; det öppna
välhävdade ängs- och hag-
markslandskapet med sten-
gärdesgårdar och odlingsrösen.
För det andra, förekomsten i
skärgårdslandskapet av gamla
månghundraåriga orörda barr-
skogar; senvuxna fuktiga gran-
sumpskogar till magra häll-
marker med grova gam-
meltallskogar.

Eklandskapet

Skärgården utgör en liten del av
Östergötlands betydelsefulla
eklandskap men har visat sig
ha naturkvalitee´r utöver det
vanliga. Förekomsten av dessa
jätteträd i detta havsnära mari-
tima klimat ger specifika livs-
betingelser för en hel rad av
mossor, lavar, insekter m.fl.
arter som på andra håll i Nord-
europa är utslagna, bl.a. p.g.a.
luftföroreningar.

S:t Anna - Sveriges Vackraste Skärgård
av Mikael Burgman, Skogsvårdsstyrelsen

Lövtäktlandskapet

Utspritt på de flesta öar i S:t
Anna finns uppskattningsvis 10
000 träd som bär spår av äldre
tiders hamling, oftast lind med
övergrova stambaser och
klykväxande flerstammighet
med vittförgrenade bladverk.
Hamling är människans äldsta
kulturtradition, 6-7000 år, och
innebär att man genom tiderna
återkommande beskurit olika
lövträd från dess lövverk.
Löven har använts till vinter-
foder år djuren och grenar och
bark har använts till andra
nyttoändamål, exempelvis lind-
bast till reptillverkning. Ham-
ling av träd kan spåras på
många håll i Sverige och Värl-
den. Det unika i S:t Anna är att
denna kulturskatt finns kvar,
trots att traditionen upphörde
under mellankrigstiden. Träden
som traditionsbärare och bärare
av biologisk mångfald i form av
lavar, mossor, svampar och in-
sekter går att rädda till efter-
världen genom återhamling och
ängsvård. På ön Äspholm har
tusentals gamla 3-400-åriga lin-
dar återhamlats på senare år och
ett åldrigt bondelandskap åter-
skapats. På ön har också en
saprofytisk värmetidsrelikt
funnit en reträttpost från var-
mare tiders vidare utbredning.

Havsörn och sälstam

Havsörnen har blivit en sym-
bol för skärgården och dess
återhämtning i antal efter årti-
onden av idogt restaureringsar-
bete är smått fantastisk. Fågeln
etablerar sig nu även vid Öster-
götlands större insjöar.
Havsörnens återkomst tillsam-
mans med sälstammens kraftiga
ökning kan tolkas som utslag
av Östersjöns långsamma till-
friskning. Å andra sidan har vi

skarvens tropiskt explosions-
artade expansion, havsvikarnas
fortsatta igenväxning och dåliga
vattenmiljöer och ålsjukan som
kan tas som kvitto på att situa-
tionen snarast förvärrats.

Skärgårdsskogen kontrast-
rik

Ett möte med ett stycke
skärgårdsskog är alltid spän-
nande och innefattar oftast allt
ovanstående i en rödgrön röra.
På en hundrameterssträcka kan
man vandra från en prunkande
torräng med Adam och Eva ,
förbi ett trädbryn med grova
ekar och hamlade lindar, ut ige-
nom en gransumpskog med
döende träd och gam-
melskogsarter upp förbi ett
örnbo i en gammelasp till den
orörda gammeltallskogen uppe
på hällmarkerna.

Sveriges ”nyckelbiotops”
tätaste område

Överallt man kommer ställs
man mellan dessa kontraster av
biotoper som kräver brukande
och skötsel å ena sidan och de
som kräver orördhet å andra.
Thorönsborgs Djursö är en så-
dan ö där brukande och beva-
rande går tätt sida vid sida.
Djursö är ett av Sveriges
nyckelbiotopstätaste områden
(skogsområde med rödlistade,
akut utrotningshotade arter).
När man passerat militärens
gamla träbro över till ön möts
man snart av Yggdrasil, Sveri-
ges grövsta ask, som mäter över
9.2 meter i omkrets. Ett upp-
hörande av brukandet och betes-
driften vore en katastrof för
naturvården likaväl som omfat-
tande avverkningar av gam-
melskogarna.

Framsynt Greve

Greve Magnus Stenbock har på
kort tid avsatt två stora mark-
områden för naturvården till
naturreservat, dels Eknön, en
gammal sandrevel mitt i
Slätbaken som går att likna vid
Edens lustgård, dels stora
skogs- och ängs- och hagmark-
sområden kring Herrborums
Herrgård. Greven omsätter sin
gamla respekt för naturen i
praktisk handling och garante-
rar dessa naturskatter in i fram-
tiden.

Bruka och bevara

Den viktigaste ingrediensen i
ett levande landskap som skär-
gården är verksamma bönder
med betande djurbesättningar.
Försvinner de försvinner också
de öppna landskapen, de art-
rika örtesängarna, de vackra
fjärilsarterna, de specifika fåg-
larna osv. Förre biskopen Mar-
tin Lönnebo liknade vid ett
skogligt symposium för ett an-
tal år sedan ägande av skog med
ett förvaltarskap till sin nästa.
Det man äger förvaltar man till
sina barn. Vi måste också av-
sätta de delar av skärgården som
bär prägeln av århundraden av
orördhet, till våra nästa.

Upplev och marknadsför

I allt detta finns en oerhörd
potential; Sveriges vackraste
skärgård; ursprungligt natur-
landskap, välhävdat kulturland-
skap, biologisk mångfald i
gammelbarrskogar osv. Det
finns inget som går upp emot
att tuffa ut med en skärgårds-
guide till ytterskärens gränslinje
mot sälkobbarna och höra sä-
larnas ihåliga råmanden som
kommande från forntiden in i
nuet.

OPEL OMEGA 2,0 GL 4D 5VL TAKL DRAG NYBES
SBP —87 13000 MIL 17.800:-

PEUGEOT 1,8 PARTNER 2D 5VL FAMILY-MOD CL PS
MM -99 RÖD 800 MIL 112.800:-

SAAB 9000 CS 2,0 16V 5D 5VL ACC FH F-DATOR
4EXELH STEREO -96 7.800 MIL RÖD 129.800-

SAAB 9000 CSE 2,3 170 HK 5D 5VL EPKT -97 6.900
MIL RÖDMET 154.800:-

SUBARU IMPREZA 4WD 4D 5VL FULLUTR AC VINGE
-95 9.000 MIL VINRÖDMET 79.800:-

TOYOTA COROLLA CC 5D 5VL SERVO MV -91
11.000 MIL VIT 48.500:-

VOLVO 850 GLT 4D 5VL DRAG VINGE LM -97 6.500
MIL RÖDMET 154.500:-

VOLVO S70 2,5 SE 4D 5VL ECC FH LM MM -97 9.200
MIL RÖD 154.800:-



Gamla bilder från Söderköping Det är Kjell Jonasson, som erbjudit oss att publi-
cera bilder från Söderköping från tider som varit.
Hans digra album omfattar i dag ca 800 bilder
huvudsakligen från Söderköpings tätort. Bilderna
tar sin början från den tid foton började tas - en
bra bit bakåt i 1800-talet.
Kjell bad mig att vädja till alla som innehar eller
finner gamla foton att höra av sig till honom 0121-
13225. Kanske ert bild är en viktig pusselbit i vår
gemensamma historia.
Bilder från landsbygden är underrepresente-rade,
varför sådana också är av stort intresse.

...med början vid Rådhustorget och en bit nedströms.

Rådhuset från Fisketorget. Huset till vänster finns inte kvar. Ej hel-
ler finns bebyggelsen i bakgrunden, med bl a Malms cigarraffär,
kvar. Finare vagnar och kläder den här dagen.

Fisketorget med det nya Stadshotellet skymtande i bakgrunden.
Troligen marknadsdag.

Rådhuset. Lägg märke till hur man förr kunde vattna dragdjur i ån.
Här oxar.

Vy mot Rådhustorget. Till höger den låga byggnad som var skjuts-
station och som sedan gav plats till nya Stadshotellet. Observera
Lyktgubben på byggnadens hörn.

Strax nedanför Rådhustorget fanns dåtidens tidningsredaktion
Söderköpings - Posten i det hus som ännu står kvar. (Relativt
nyplanterade träd längs med ån).

FONDKISTAN ANIMA
begravningsbyrå

En värdig begravning
till ett rimligt pris.

GRUNDPRIS 6000:-

VI GÖR GÄRNA HEMBESÖK!
utför även: Borgerliga begravningar, Bouppteckningar,

Arvsskiften, Testamenten, Transporter och Hämtningar i hem.

Jour dygnet runt

Norrköping 011-10 10 69     Söderköping 0121-144 44
Finspång 0122-138 92        Valdemarsvik 0123-514 14



av Mats Emilsson, Vänsö

Turismen är en utomordentligt
viktig näringsgren i skärgården
och utgör för många mindre fö-
retag ett nödvändigt komple-
ment till de areella näringarna.
Attraktionskraften i
skärgårdsturismen bygger på ett
aktivt men hänsynsfullt utnytt-
jande av naturtillgångarna och
omsorg om skärgårdens unika
natur och kulturmiljöer.

Initiativtagarna till projekt
skärgårdslinjen är sju skär-
gårdsföretagare som bildat nät-
verk skärgårdsentreprenöre-
rna. Gemensamt med fören-
ingen Navet I Havet startar man
sommaren 2000 ett EU - pro-
jekt.

Projekt skärgårdslinjen
Ett samverkansprojekt mellan skärgårdsentre-
prenörer för utveckling av turismen i Sankt Anna
skärgård.

Projektet syftar till att öka
kunskapen och intresset bland
skärgårdsföretagen i området
för samverkan och gemen-
samma lösningar med avsikt att
attrahera en växande marknad
för upplevelser, verka för bil-
dande av nätverk mellan be-
rörda företag, öka motivationen
för att utveckla nya produkter
och affärsidéer samt inventera
och dokumentera nuvarande
utbud. Samordna linje och dag-
turstrafik, logi och matutbud,
service och tjänster så att tu-
rister och boende i skärgården
lättare kan hitta efterfrågade
produkter och varor, stimulera
entreprenörer inom turistnä-
ringen till användning av IT och

gemensam bokning. Öka
tillgängligheten till skärgården,
för andra grupper än de som
har tillgång till egen båt, öka
sysselsättningen i skärgården,
förlänga turistsäsongen genom
nya kundgrupper såsom före-
tag och organisationer samt öka
nyföretagandet särskilt bland
kvinnor.

Medverka till en hållbar ut-
veckling av turismen som tar
hänsyn till bevarandevärdet
av den unika skärgårds-
miljön. Organiserad natur-
guidning är ett verktyg, upp-
lysning och information om
hänsyn till skärgårdens
miljö är ett annat.

Under sommaren 2000 kommer
nätverket skärgårdsentrepren-
örerna att uppsöka boende i
skärgården för att inventera och
dokumentera intresset för ut-
veckling och medverkan i pro-
jektet bland skärgårdsboende.
Projektstöd har genom EU –
medel erhållits för ett år, men
skärgårdsentreprenörerna hop-

pas på en förlängning på två år
för att utveckla nya båtlinjer för
att öka tillgängligheten framfö-
rallt till öarna i Sankt Anna, samt
att länka ihop Södra och Norra
Finnö där det idag inte finns
någon turlinje alls.
Projektledare är Eva Strömbäck
Navet I Havet, nätverket
skärgårdsentreprenörerna be-
står av Mats Emilsson Vänsö,
Gunnel Bergström Kallsö, Gö-
ran Johansson Lammskär,
Gunnar Bergström Äspholm,
Mats Södling Missjö, Helene
Forsman Aspöja och Jörgen
Kjellgren Korsholma.
Om någon har frågor och in-
tresse för projektet går det bra
att höra av sig till någon av
ovannämnda namn.

Med vänliga skärgårds-
hälsningar

Skärmannen Mats Emilsson
Vänsö

En solig söndag i maj hade
Söderköpings jaktvårdskrets
sin årliga tävling i viltspår. I
Östergötland finns det fjorton
jaktvårdskretsar som tillhör
Svenska Jägareförbundet. Varje

krets utser sin vinnare i vilt-
spår och sedan tävlar kretsarnas
segrare mot varandra i Läns-
mästerskapet som i år går av
stapeln i Ödeshög den 28 maj.
Inte nog med det utan segraren
i Länsmästerskapet går sedan
vidare för att tävla i Svenska
mästerskapet.

SM i viltspår hålls i höst på
Öster Malma jaktvårdsskola i
Södermanland.

Viltspår, vad är det?

Viltspår är ett blod-och släp-
spår i skogen. Man tävlar i två
klasser, anlagsklass och öppen
klass. I anlagsklass skall spåret
ha legat i minst två timmar och
högst fem timmar. Hunden
måste klara anlagsklass innan
den får gå vidare till öppen
klass. I öppen klass skall spå-
ret ligga i minst tolv timmar.
Spåren blodas med en blod-
flaska och samtidigt släpar man
en skank av älg eller rådjur. Blo-
det droppar man ungefär varje

Kretsmästerskap i viltspårKretsmästerskap

meter. Spåret skall vara 600
meter långt och ha fyra vinklar,
en startplats och ett slut där
skanken lämnas kvar. Hunden
skall alltså hitta skanken genom
att följa blodspåret. När hun-
den spårar har den en sele och
en spårlina som husse eller
matte håller i. En domare följer
ekipaget och bedömer hur hun-
den klarar alla raksträckor,
vinklar, bloduppehåll mm.
Hunden skall arbeta i ett
lämpligt tempo

och vara skottfast. Samarbetet
mellan hund och förare är en
avgörande faktor. Man måste
kunna ”läsa” sin hund.

Hårfint i toppen

Efter en något nervös väntan i
värmen klev domarna Lasse
Nilsson och Gunnar Lönnberg
ut ur jaktstugan för att med-
dela resultatet av tävlingen. Alla
hundar och förare höll en
mycket hög klass. Nelly blev
provets bästa hund. En mycket
rutinerad blandrasdam med fö-
raren Dan Eriksson. Nelly skall
alltså tävla för Söderköpings
jaktvårdskrets i Länsmäster-
skapet. På samma poäng kom
Basset hounden Karin med fö-
raren Håkan Månsson. Karin

blev reserv om Nelly inte skulle
kunna ställa upp.

Efter spårningen bjöd kretsen
deltagare och domare på kaffe
med utsökta smörgåsar gjorda
av kretsens ordförande Karl-
Gunnar Hermansson. Jakt-
snack blev det förståss också
eftersom både domare och täv-
lande är jägare.

En krävande och rolig sys-
selsättning

Varför håller man nu på med en
sådan här ansträngande verk-
samhet, undrar säkert någon?

Framför allt därför att det är så
roligt både för hund och förare.
Hunden får använda sin hjärna
och sin nos. Föraren får mycket
motion och bygger upp ett fint
samarbete med hunden.

Varje jaktlag är skyldigt att ha
tillgång till en tränad och duglig
eftersökshund om olyckan
skulle vara framme. Alla de täv-
lande hundarna är dessutom
med i en organisation som
rycker ut när en viltolycka har
skett, för att söka reda på det
skadade djuret och avliva det
så snabbt som möjligt.

Söderköpings jaktvårdskrets
har tillsammans med Studie-
främjandet en pågående cirkel i
viltspår med tolv deltagare. Vil-
ket betyder att nästa år blir sä-
kert konkurrensen tuffare med
flera deltagare från kretsen. Vi
får också tillgång till flera duk-
tiga eftersökshundar både i jakt-
sammanhang och vid vilt-
olyckor.

Resultatlistan

Nelly blandras, förare Dan Er-
iksson 1:a pris öppen klass

Karin basset hound, förare Hå-
kan Månsson 1:a pris öppen
klass

Bamse karelsk björnhund , fö-
rare Ewa Zander 1:a pris öp-
pen klass

Kasper basset griffon, förare
Magnus Månsson 1: a pris
öppen klass

Femme liten münsterländer,
förare Dan Eriksson 2:a pris
öppen klass

Venessa smålandsstövare, fö-
rare Tore Högberg 2:a pris öp-
pen klass.

                             Ewa Zander

Om böcker

Så kommer då äntligen somma-
ren, och med den lusten och ti-
den att läsa!

Det svåra är bara att välja ut
någonting ur den enorma bok-
flod som flödar fram.

Men det är precis där som jag
kommer in i bilden!

Här följer därför lite tips på bra
sommarläsning både i ny och i
billig form.

JOHN GRISHAM BRÖD-
RASKAPET

John Grisham arbetade under
många år som advokat innan
han inledde sin karriär som för-
fattare. Nu ägnar han sig istäl-
let åt att avslöja det,enligt ho-
nom korrumperade amerikan-
ska rättssystemet.

I stort sett alla hans tidigare
böcker har filmatiserats, så vi
får väl se hur det blir med
denna, den sjunde i ordningen.

Brödraskapet är benämningen
på tre före detta domare som
nu tillbringar sin tid på den
öppna anstalten Trumble i Flo-
rida.

Dessa tre herrar får en lysande
ide - de finslipar en
utpressningsplan som visar sig
inbringa stora - och då menar
jag verkligen stora pengar.

Allt går som smort tills de rå-
kar håva in fel fisk i nätet.

En man så mäktig och med så
farliga vänner omkring sig att
Brödraskapets medlemmar
många gånger ska komma att
önska , att deras ide aldrig hade
sett dagens ljus.

KVINNOR VID GRILLEN

Härligt cerise med silvertext på
framsidan. Visst låter det som
ett perfekt omslag till en grill-
bok?!

Men så är den ju för kvinnor
också. Detta är författarnas för-
sök att sänka machokulturens
sista utpost:GRILLEN

Härmed utmanas alla kvinnor i
sommar; nöj dig inte bara med
att ordna marinaden och salla-
den - kräv att få grilla också!

För som författarna till boken
säger: ”Man vinner inga priser
för att man har hackat salladen”

Här trängs kalvfile med
passionsfruktsenapssås och
Tortillas.

Kycklinglår med mangopasta-
sallad och Tournedos på falu-
korv , och mycket mycket mer...

Härliga illustrationer som får
det att vattnas i munnen och
till varje recept ges förslag på
dryck. En finurligt system
finns också där svårighets-
graden på tillagningen bedöms.

Blandat med recepten finns
dråpliga intervjuer med grill-
ande machomän såsom

Lasse Anrell, Steffo Törnquist
och Curre Lindmark.Och lite då
och då i boken dyker små
kåseritexter om konsekvenser,
teknikens fasor och männens
reaktioner.

EN UNDERBAR GRILL-
BOK MED EN STOR POR-
TION HUMOR!!!

JAN MÅRTENSON MORD
PÅ MAURITIUS

Allas vår Johan Kristian
Homan, antikhandlaren från
gamla stan i Stockholm - reser
till sagoön Mauritius och lyx-
hotellet The president.

Som brukligt i böckerna om
Homan dras han in i en rad hän-
delser i dödens närhet. Homan
vet för mycket utan att egentli-
gen veta om det. Ett olycksfall
i hotelltrappan och en panik-
slagen inbrottstjuv som av
misstag avlossar ett skott leder
till två dödsfall på samma ho-
tell.

Men var det egentligen olyckor,
och fanns det kanske egentligen
ett samband mellan de båda
döda gästerna? Det verkar som
om casinoaffärer på
internationell nivå figurerar i
sammanhanget.

Hundarna från vänster till höger. Kasper, Vanessa, Femme - hålls av domaren Lasse Nilsson, Bamse, Karin (bakom
Karin domaren Gunnar Lönnberg) samt Längst fram Nelly.

Restaurang och pub o genuin miljö från
1800-talet vid Göta Kanal. Beställningar
mottages av olika arrangemang med
dansmöjlighet.
Kom och trivs!

Hälsningar Ibrahim



Kalendarium
Juli

Utställning, Stinsen Marg-
aretag 19

1-20 juli ”Lappar i stort och
smått” Ann Giertz och Ker-
stin Hammarberg-Karlsson

1 11.00 ”I kvinnors
spår” Vernissage på årets
stadsutställning som speglar
Söderköpings tusenåriga histo-
ria Utställningen börjar vid
Drothems kyrka

1 13-17 Musik och
Dans på gator och torg-
folkfest med gatumusikanter
samt danslag från hela Öster-
götland

17.00 Guidad stadsvandring

17.00 ”Folklig dans” vid
kanalhamnen

      19.30 Dans till popu-
lära Cousins ,
dansbanan vid
kanalen,

1 19.00 Musik vid
stranden Stegeborgsgården,
Vikbolandet

2 12-15

net i Mem Musiunderhållning

med Sune Peters

2 19.00 Musik i S:t
Anna S:t Anna gamla kyrka

3 20.00 Historisk
vandring - guidad stads-
vandring i Drothemskvarteren,
start vid Rådhustorget. Pris
30:-/vuxen, 20:-/barn 6-15 år

4 19.00
Sommarkvällsmusik  S:t
Laurentii kyrka

4 19.00 Kanaldans
vid kanalhamnen Samzons
orkester

4 19.00 Friskis &
Svettis Tyrislöt Camping

Vägkyrka 2000 i Västra
Husby 5-18 juli dagligen
14.00 - 18.00 Hantverks-
försäljning & servering

I kyrkan: Konstutställning
med lokal anknytning & Bibel-
utställning ”plats för efter-
tanke” Andakt med musik-
medverkan  varje dag 16.00

5       17.30 Våffelkväll

19.00Visor med Ted
Balkert Församlingshemmet
Ö:a Ryd

5 20.00 Pub ”Sumpen”
Underhållning med Sick´n
Blues

5 20.00 Historisk vand-

Kanal Magasi-

ring - guidad stadsvandring i
Brunnsmiljö, start vid Rådhus-
torget. Pris 30:-/vuxen, 20:-/
barn 6-15 år

6-8 Svenska
Veteranbåtsföreningen-
lägger till med sina båtar i
kanalhamnen Båtarna visas
för allmänheten: torsd 6/7 kl
17.00 - 18.00 fred 7/7 kl
16.00 - 17.00

7 19-23 Kanal
Magasinet i Mem Dans till
Uffes trio Församlingshemmet,
Västra Husby

skapardagar för barn &
vuxna 8 - 16 juli kl 10- 16
varje dag Info & anmälan till
pastorsexp tel 011-706 13

8 11.00 Cabaré med
Jumping Joe och Gitte P. Gäst-
poet Anita Svensson. Musik,
magi, clowneri för hel famil-
jen. fri entré

8 15-22 Kajfest, Tyri-
slöt S:t Anna Familjefest med
lotterier, lekar, servering och
underhållning

8 18.00 Musik i som-
markväll Veronika Knutsson,
sång, m fl Gårdeby kyrka

8 19.00 Musik vid stran-
den Ragnar Karlsson m fl
Stegeborgsgården, Vikbolandet

9        17.00 Café Korkullen

Underhållning och allsång med

Gösta Lissheim

Barnens Kulturvecka  den
10 - 14 juli 10-14.00 His-
torisk vandring - guidad
stadsvandring för liten och
stor, start på Rådhustorget.
Pris 30:-/vuxen, 20:-/barn 6-15
år

11 14.00 Tipsprome-
nad, start på Rådhustorget

12 14.00 Rundtur på
Stadshistoriska museet
Gamla Skolg 6

13 14.00 Sagoläsning
på Stinsen Margaretag 19

14 10-12 Bygg din
egen drake! Materialkostnad
10:- Stinsen, Margaretag 19

10 11.00 Dagledigträff
på Capella Ecumenica Sven
Jennerström och Fritz Axelius.
Jordgubbar. Båt från Kungs-
hällsudden kl 10.00 arr: S:t
Anna pastoret,  0121-201 26

11 19.00 Friskis &
Svettis Tyrislöt Camping

11 19
Sommarkvällsmusik ”En
källa av ljus”  - Birgitta Berg-
ström, Henrik Cervin och Atle
Burman S:t Laurentii kyrka

11 19.00Kanaldans vid
kanalhamnen Orkester
”Gamla polare”

12 17.30 Våffelkväll

19.00Ove Averkvist &
Bernt Samuelsson dragspel och
gitarr Församlingshemmet Ö.
Ryd

12     19.00 På vandring,
konsert med Olle Persson,
baryton och Mats Jansson,
piano. Entre: 200:- inkl serve-
ring Söderköpings Brunn

12 20.00 Historisk
vandring - guidad stads-
vandring i Brunnsmiljö, start
vid Rådhustorget. Pris 30:-/
vuxen, 20:-/barn 6-15 år

12 20.00   Pub ”Sumpen”
Underhållning med Mini Cou-
sins Tyrislöt Camping

13 19.00 Frilufts-
gudstjänst på Trännö Musik
och sång av Örjan Samuelsson,
Ronny Tängmark och Britt
Marklund. Båt från Kungshälls-
udden kl 18.30

14 11.00      Loppmarknad
Tyrislöt Camping

15 11-13 Loppmark-
nad vid Malmkullen,
Nartorp. Kaffeservering

15 12.00 Auktion med
”Antik-Lasse” visning från
kl 11.00

20.00   Pub ”Sumpen”
Benny and the Bangers Tyri-
slöt Camping

15 18.00 Musik i som-
markväll Ragnhild Petters-
son, orgel Östra Ryds kyrka

15 19.00 Musik vid stran-
den Stegeborgsgården,
Vikbolandet

16 12-15 Kanal
Magasinet i Mem Musik-
underhållning med Sune Peters

15 19.00 Frilufts-
gudstjänst på
Stora Rimmö

Musik - Hammarkinds dränga

och Britt Marklund

Båt från Vrångö kl 18.30

16 19.00 Musik i S:t
Anna Matilda Hansson och
Peter Johansson Börrums
kyrka

17 17.30 Kanal
Magasinet i Mem BMW MC
klubbträff

17 19.00 Frilufts-
gudstjänst i Ramsdal vid
badplatsen, Gropviken Barbro
Karlsson

18 17.30 Våffelkväll

19.00Kjell Jonasson,
gitarr o sång Församlings-
hemmet Ö Ryd

1 8 19.00 Friskis & Svettis
Tyrislöt Camping

18 19.00  Sommarkvälls-
musik Zoja Tumanova, Est-
ländsk kör S:t Laurentii kyrka

18 19.00 Kanaldans vid
kanalhamnen

Mandix orkester sponsor Nya
Kanalkiosken

19 19.00 Syförenings-
auktion Frälsningsarméns
hornmusikkår Engelholms
bygdegård

19      20.00    Pub”Sumpen”
Underhållning med Lasse
Sällqvist Tyrislöt Camping

20 18.00 Konsert -
skandinavisk barocktrio
Skönberga kyrka, fri entré

20 19.00 Frilufts-
gudstjänst på Aspöja bygde-
gård Pingskyrkans brass. Båt
från Vrångö kl 17.30

20 19.00 Sanden-
loppet, Källbuktens Cam-
ping Motionslopp för alla, ca
3 km Tidtagning, priser
utlottas Föranmälan Turist-
stugan Gränså  0121- 514 88

21 19-23Kanal Magasinet
i Mem Dans till Uffes trio

22 11-15 Örtagårdens
Dag Njut våfflor och kaffe i
den vackra trädgården!
Bukettävling, tipspromenad

22 Stegeborgsdagen

          14.00 Lotterier,
chokladhjul, servering

          16.00  Lådbilsrally

 17.00 Upplevelse-
vandring

 19.00 Musik vid stran-
den, medverkande Hans Peter
Nolér och Fredik Ingå Stege-
borgsgården, Vikbolandet

22 20.00 Logdans med
Bälgadraget

Tyrislöt Camping,

SÖDERKÖPING från forn-
tid till nutid Bilder ur stadens
historia genom 1000 år - en
vandrande föreställning från
Drothems kyrka till Fisk-
torget. Framförs: 23-24/7, 26-
30/7 kl 19.00.

23 11.00 Skärgårds-
söndag i S:t Anna Kyrka
Musik Cousins, kyrkkaffe,
lotterier

23 14-17 Kanal
Magasinet i Mem Musik-
underhållning med Sune Peters

25 12-20 Hantverks-
mässa vid kanale hantverks-
mässa med utställningar, de-
monstrationer, underhållning

19.00 Kanaldans
till Ken-Kåbes

25 19.00 Sommarkvälls-
musik Camerata Mandolino
Classico S:t Laurentii kyrka

25 19.00 Kanaldans
vid kanalhamnen Ken-Kåbes
orkester

25 19.00 Friskis & Svettis
Tyrislöt Camping

26 17.30Våffelkväll

19.00Claes & Anita
bjuder på blandat musikpro-
gram Församlingshemmet, Ö.
Ryd

26 19 Sommarkvälls-
musik Torkel Selin och David
Thölix, sång och gitarr
Skönberga kyrka

28 20.00 Pub ”Sumpen”
Irländsk afton med Rublernes
Tyrislöt Camping

29 19.00 Musik vid
stranden Stegeborgsgården,
Vikbolandet

30 14-17 Kanal
Magasinet i Mem Musik-
underhållning med Sune Peters

30 16.00 Skärgård-
skonsert med S-G Schönberg,
orgel och Marika Schönberg,
sång Capella Ecumenica. Bil-
jetter 200:- inkl båttransport
och servering

30     17.00 Café Korskullen
Underhållning och allsång med
Gösta Lissheim

31 19.00 Musik i Farled-
skyrkan, Skällvik Visning av
kyrkan kl 14-17

AUGUSTI

Musik i Farledskyrkan,
Skällvik 1-6 augusti kl 19.00.
Visning av kyrkan varje dag 1-
5.8 kl 14-17

1 18.00 Trio från
USA, Diane Silberstein, so-
pran, Igor Sedotov, viola och
Gary S Hammond, piano Skäll-
viks kyrka

1 18.30 ”Klubbträff”
Östgöta Sportvagnsklubb Café
Lilla Kanalmagasinet

1 19.00
Sommarkvällsmusik
Liatonshinski Kvartetten
under ledning av Lubomyr
Melnyk S:t Laurentii kyrka

1   19.00 Kanaldans vid
kanalhamnen Players orkes-
ter sponsor Ica-Trollet och
Nya Verona

2 17.30 Våffelkväll

19.00 Allsång med Kalle
Främberg Församlingshemmet
Ö:a Ryd

4 19-23 Kanal Magasinet
i Mem Dans till Uffes trio

5 19.00 Musik vid
stranden Mikael Wenhof och
Madeleine Johansson Stege-
borgsgården, Vikbolandet

5 19.00 Musik i
S:tAnna

Eva Dobreff, sopran och Dan

Hägg, orgel S:t Anna gamal

kyrka

6 14-17 Kanal
Magasinet i Mem Musik-
underhållning med Sune Peters

7 19.00 The Royal
Bebop Experience jazzgrupp
från Tyskland Mems slott
Biljetter 120:- inkl servering

8 19.00
Sommarkvällsmusik Rude
Glantz, Christina Larsson,
Göte Nylund, piano, sång S:t
Laurentii kyrka, fri entré

12 19.00 Musik vid
stranden Anna och Morgan
Stegeborgsgården, Vikbolandet

13 14-17 Kanal
Magasinet i
Mem

Musikunderhållning med Sune
Peters

13 11-16 KORSKULLENS
DAG Ett 30-tal utställare visar
konsthantverk, hantverk samt
produkter från skog och träd-
gård. Smådjur. Servering.
Guidad tur på Korskullen. Häst
och vagn. Musikunderhållning.
Servering.

13 18.00 Musik i S:t
Anna Musikskolans kammar-
orkester S:t Anna kyrka

14   17.30 Kanal Magasinet
i Mem BMW MC klubb träff

18    19-23 Kanal Magasinet
i Mem Dans till Uffes trio

20 Kanal Magasinet i
Mem Frälsningsarmen spelar

26 18.00 Musik i S:t
Anna Oktetten Sädesslaget
och Bråvikens Balalajkor S:t
Anna kyrka

27 12-16 Ramunder-
bergets Dag -en riktig höjdare
Familjedag: trollstig, tipspro-
menad, musikunderhållning,
studsmatta. bergs klättring,
korvgrillning Tag med pick-
nick-korgen

Materialet lämnat av
Infokontoret, Stinsen

 Trevlig Sommar!

Stor sortering av toppar och linnen Rosenmetoden
Utan rosor och oljor
endast mina händer.

En mjuk beröring
som verkar på djupet.

En fantastisk
avslappningsmassage
till välbefinnande och

bättre hälsa.

Skönbergagatan 17
0121-100 37

Elin Wallin rosenterapeut

HOS OSS FINNER DU HELA HUSQVARNAS

TRÄDGÅRDSSORTIMENT

OBS ÄVEN SERVICE,SAMT UTHYRNING

VÄLKOMMEN 07.00-16.00

0121-12095

MARIEHOFS MASKIN

SÖDERKÖPING



Idé
hörnan

Här inför vi förslag som på olika sätt kan
nytta, glädja och berika våra

liv i Söderköping
Hör av er med tips eller frågor!

En klassisk Homan-deckare i
bästa Mårtensson-stil.

RODDY DOYLE EN
STJÄRNA KALLAD HENRY

Det här är författaren som re-
dan vid 40 års ålder jämförts
med nobelpristagaren Gunter
Grass och hans storverk Bleck-
trumman.

Hans nya bok är den första de-
len i en trilogi om Irlands histo-
ria under 1900-talet.

Den sägs vara en blandning av
Charles Dickens och Quentin
Tarantino.

Huvudpersonen Henry Smart
föds i Dublins slum. Hans barn-
dom är oerhört fattig och tra-
gisk och när hans far en dag för-
svinner spårlöst tvingas Henry
och hans lillebror ut att leva på
gatorna som laglösa. När sedan
brodern dör i tbc,står Henry
ensam mot världen.

Alla dessa orättvisor i
uppväxten får honom att
kämpa för Irlands frihet.

Han tjänstgör bland annat som
lönnmördare år IRA, och står
som en av grundpelarna i orga-
nisationens vapenstyrkor. Med
i hans kamp finns också hus-
trun, och tillsammans inser de
så småningom att deras plats i
den framtida republiken inte är
alldeles given.

En fascinerande berättelse om
en av alla dessa frihetskämpar
på Irland. Det finns så mycket
mer bakom dessa konflikter, än
det vi här borta i Norden matas
med via massmedia. Och kan-
ske kan vi bättre förstå stridig-
heterna därborta om vi läser
dess historia på olika håll.

Några nyutkomna pocket-
upplagor som du kan ladda
upp med till semestern:

MICHAEL CONNELLY
SVART EKO

En fascinerande thriller, som
genast biter tag i läsaren. Poli-
sen Harry Bosch har
suspenderats från mord-
kommissionen och sätts på ett
vad alla tror simpelt dödsfall
bland uteliggarna. Men det döl-
jer sig så mycket mer bakom
kulisserna, och Harry får
kämpa i motvind med sitt ar-
bete, då saker och ting har för-
greningar mycket längre upp i
maktens korridorer än någon
kunnat ana.

Fartfyllt och spännande. Per-
fekt hängmatteläsning!!!

John Grisham Försvararen

Advokaten Michaels våld-
samma konfrontation med en
hemlös man, ska komma att
förändra hans liv totalt. Michael
överlever visserligen till skill-
nad mot hans angripare, men
frågan är vem som klarade sig
undan bäst - med tanke på efter-
spelet. En typisk Grisham, där
spänningen byggs upp bitvis
tills den oväntade upplös-
ningen kommer.

Björn Hellberg Panelhönan

Ett makabert fynd av två illa
sargade lik och en mängd kus-
liga samtal riktade mot kvinnor
- förbryllar polisen. De miss-
tänker ett samband och jobbar
efter den teorin.

Polisdeckare i oefterhärmlig
Hellbergstil.Detta tennisens
och mordgåtans orakel.

Rebecca Wells Ya-ya flickor-
nas gudomliga hemligheter

Yayaflickorna kallar sig fyra
åttaåriga flickor deras vänskap
ska komma att bestå genom
åren - och sätta stark prägel på
både dem själva och deras kom-
mande familjer. Varm, charmig
och skakande roman om livs-
glädje och energi men också om
konflikter i relationer.

Karin Alvtegen Skuld

Peter känner det som att livet
tagit slut, stora skulden och
psykisk ohälsa hotar hela hans
existens. Men när han mot sin
vilja dras in i en otäck jakt på
en besatt kvinna, tvingas han
också själv att brottas med
skuggor från sitt eget förflutna.

Lite grann att bita i inför
semestertiderna, jag önskar er
alla en härlig sommar fylld av
underbara resor i litteraturens
värld.

Carina Löfving Lundin

Söderköpings Bokhandel

forts fr sid 13

Betyder inte det, att de ska
sluta undervisa och bli
byråkrater istället?

Karriär?
Bra lärare kan göra karriär
heter det.....

Byråkrater har vi ju ont om.
Och lärare, det kan ju vem
som helst bli.....?                VJ

Schweizeriet
Mellan kanalen och ån  - strax nedströms Nybron
                   (f d Auktionskammaren)

Café  -  Glass  -  Varma rätter  -  Fullständiga rättigheter

                        Söderköpings enda Minigolfbana
Allt öppet 10 - 22.    Välkomna till en gammaldags miljö!

SERVERING
VANDRARHEM & CAMPING

Vägbeskrivning: Väg 210 från Söderköping
tag av mot Stegeborg, åk förbi slottsruinen,

tag färjan över Slätbaken.

I vår servering kan man varje dag äta mat från
en varierad meny och njuta av hembakat bröd.

Vi bjuder dig på kaffe och bulle, i utbyte mot
att du klipper ut och lämnar oss denna annons.

Tel. 0125 – 510 62 Fax. 0125 – 510 84

Finnö Fisk HB är rätta stället för dig som vill ha
nyrökt fisk, färsk fisk eller inlagd sill som vi gör
själva. När du ändå är här, sitt ner och ta en
kopp kaffe, ät en glass och njut av den vackra
skärgården.

Välkommen!

Christina o Lars-Åke Petterson
Södra Finnö, 615 93 Valdemarsvik

0121-610 95

I förra numret av tid-
ningen lovade Anders
Nyhlén att förklara
”nävamålning” - ett en-
kelt och billigt sätt att få
enkla träslag att se exklu-
siva ut.

Anders använder bara
vanlig filmjölk. I den
blandadar han torr-
pigment. Han väljer
bränd umbra för att få ett
rödbrunt resultat  (Helst
bör man grunda det som
skall målas. För att den
rödbruna färgen ska bli
så bra som möjligt, bör
man grunda med
oljebaserad vit grundfärg
blandad med t tex eng-
elskt rött eller röd jär-
noxid.)

När bra, torr grundfärg
är applicerad, stryk med
en pensel på det skickt
som skall bearbetas. Ef-
ter en kort stund kan det
bearbetas som bilden vi-
sar. Med näven alltså.

Eller med att en trasa
”duttas” mot färgen.

När färgen inte riktigt
torkart, utan är
”bearbetsbar” kan man
”fördriva” med en torr
pensel. Borsta försiktigt
över delar av färgen. Då
uppstår en djupverkan!

 Med trasa gan man t ex
göra ”kanter” eller spår i
färgen medan den ännu
är fuktig. Se bild.

När det hela sedan tor-
kat ordentligt fixerar man
med fernissa. OBS
oljebaserad fernissa (typ
båtfernissa) för att inte
lösa upp filmjölken. Gör
mindre provbitar för att
testa slutresultaten.

Förr tog man det man
hade till pigment t ex sot
(kimrök) eller rost. Det
gällde att med enkla
medel och billigt få de
oftast hemmagjorda furu-
möblerna att verka vara

i betydligt ädlare träslag.
Linodlingvar då vanlig.

Kallpressning av fröna
gav fin linolja. Man
gjorde både färg och
fernissa själv.

Prova själv olika kom-
binationer av grund och
lasyr. Det finns bryt-
färger och pigment i alla
kulörter att köpa i färg-
handeln.

Och som sagt har ni bara
lite fil hemma och lite rost
ni skrapat för att blanda i
, kan ni börja måla! En-
kelt va.....

Lycka till!



Företaget etablerat 1872

Antika klockor
renoveras

urmakare Per Franzén

av Britt Danielsson, Stegeborg

för ”lantisarna”

vidar.jansson@largeconsulting.nu       www.largeconsulting.nu

LARGE Consulting    Vidar Jansson    Ekebo Borum    614 90  SÖDERKÖPING
0121/421 35      Fax 0121/421 41    Mobil 070-3108370

Vidar bad mig skriva lite om
våra erfarenheter genom åren.

1985 öppnade vi med stor
vånda en liten kiosk i ett sjö-
magasin bredvid Stegeborgs
slottsruin. Praktiskt taget alla
tyckte det var helt dödfött. ”Det
kommer aldrig att gå, det finns
ju inget i St Anna”, sades det.
Precis som om det vore en in-
dikator på att inget behövdes,
men vi hade sommaren innan
varit på semester på Öland och
upptäckt minigolfbana på mi-
nigolfbana, och alla var fulla
med turister. Och det var nöd-
vändigt att hitta fler inkomstkäl-
lor om vi ville hålla gården i
stånd.

-Nog sjutton måste en kiosk
med kaffe och lite mat kunna
överleva !

Vi räknade och kalkylerade.
Okey sa vi, vi tar risken. Redan
första sommaren blev vi
omkullsprungna i vår lilla kiosk
av ivriga turister.

-Så trevligt sa de, att det finns
lite kaffe här också, och inte bara
den där gamla stenhögen att glo
på. Kultur och natur i all ära
m.a.o., men lite glass och vykort
behövs nog också !

Vi byggde sakta ut vartefter
kunderna blev fler, och nu har
vi blivit riktigt stora, tycker vi
själva i alla fall.

En riktig restaurang, ett litet
hotell, gästhamn med liv och
kiv i, badholme, camping, båt-
hamn och ca 20´000 besökare
per säsong till slottsruinen, varav
jag guidar ca 5000 av dem (140
grupper/år). Faktiskt fler än som
guidas i Söderköping.

Ja, i år har vi 18 säsongs an-
ställda som hjälper oss. Vem
kunde tro det för 15 år sedan.

Idag omsätter vi betydligt mer
på turism än vad jord och skog
gjorde när det var som bäst. Ett
välkommet tillskott till kassan för
att kunna föra kulturarvet vidare
till nästa generation i ett skick
som kan glädja alla som har
vägarna förbi och uppskattar en
levande landsbygd.

Det som förut var så socialt
laddat, vårt hus som vi bor i,
hålls idag istånd med hjälp av
en kiosk, tiderna förändras.

Vad har varit svårt och vad har
varit roligt ?

Tyvärr har det största hindret/
oket varit en del myndigheters
totala brist på insikt i en
småföretagares vardag.

Vartefter vi expanderat har vi
varit i flitig kontakt med län-
styrelsen och kommunen.

Nej, det har nog inte varit av
elakhet de varit så larviga, utan
helt enkelt en fråga om att leva
i skilda världar.

De får en lön vilka beslut de än
fattar, och vi får bara en lön om
de fattar kloka beslut, dvs hjälper
oss i djungeln av förordningar
och lagar. För så mycket har vi
lärt oss, att är bara handlägga-
ren positiv så går allt att ordna,
han kanske får läsa på lite extra,
sträcka sig efter pärmen på
översta hylla, eller rådfråga
någon kollega, men till sist hittar
han  alltid en lösning.

Och då är det så jätteroligt att
vara småföretagare, när

tjänstemannen t.ex. ivrigt fråga,
”hinner ni få alkoholtillståndet
nu i tid till sommaren, jag faxar
beslutet så fort jag får det”.

Då känns det, att hjälps vi bara
åt, vi ute på fältet och de som
hålla ordning på lagar och
förordningar, då får man en
massa energi över till själva
jobbet.

Få vettiga lagar och förord-
ningar och få  vettiga tjänste-
män, krångligare än så behöver
det inte bli.

Och kanske förstår alla till sist
att ju bättre det går för oss
företagare desto mer skatte-
intäkter kommer det in…och då,
kanske tjänstemannen t.o.m kan
få högre lön. Det ni !

Hoppet är det sista som lämnar
oss småföretagare, som tur är.

Och vad är roligt.

Ja, 99 % av alla kunder. De flesta
skiner som solen och blir ett
trevligt minne i vinterkylan.

Men den sista procenten kunde
gott ha stannat hemma, de är
inget roliga alls faktiskt.

Fast den svetsar samman oss
som ”jobbar häcken av oss”
under sommaren. Träffar man
på en hålögd tröttkörd kollega
i höstmörkret i Söderköping kan
man inte låta bli att försöka
bräcka varandra med  någon
”höjdar-historia” om någon ma-
rodör som passerat. Och sedan
kiknar man nästan av skratt över
”surbullen”, klappar om varan-
dra och går vidare med ett
leende på läpparna.

Ja, kollegor är viktiga. Av dem
blir man ”peppad”. Och jag tror
att de flesta av oss ser varandra
just som kollegor och inte som
konkurrenter. I alla fall har jag
bara träffat på sådana.

För det fungerar så här, att
kommer det en kund till mig
som inte vill ha min mat, är det
ju toppen om jag kan hänvisa
honom till ett annat matställe
inte allt för långt bort.

Då åker han hem till Ånge eller
var han nu kommer ifrån och

säger att ”Oj vad trevligt det
var i St Anna, fanns hur mycket
som helst att välja på”

Annars återvänder han lite sur
till hemorten – ”Naturen var ju
vacker, för all del, men så
mycket mer var det inte”.

Mångfald istället för enfald
gäller helt enkelt inom den här
branschen, precis som inom alla
andra branscher. Vi vill kunna
välja bort det vi tycker är dåligt
eller inte riktigt passar oss, så
är det inom allt.

Därför är det så viktigt att många
kan etablera sig utan för stora
krussiduller  eller fet plånbok.
Växa lite sakta, pröva sin
affärsidé, kanske ändra den lite
så vi  kompletterar varandra och
ger våra turister en varierad och
innehållsrik semester.

Då blir de bara fler och fler, för
nöjda kunder är den bästa
reklamen, och vi kan glädjas åt
levande hus på en levande
landsbygd. Kanske inte så dumt
i alla fall, även om Du får maka
på Dig lite på badklippan.

Och tänk om bensinskatten
kunde halveras så kunde vi få

en levande landsbygd hela året
runt. Läckert va ´!

Fullt med folk året runt, själv-
klart är det möjligt. För 70 –
80 år sedan bodde det 10 ggr
fler året runt i vår skärgård än
vad det gör idag, och de fick ju
plats.

Britt Danielsson. Stegeborg.
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