
lilla tidningen
Söderköping

Gruppförsändelse
till samtliga hushåll
och fritidshushåll i

Söderköpings kommun

Våren 2004 Allmänintresse att våra
campingplatser sköts proffsigt

Och det gör dom.
Med ett sorgligt un-
dantag. Kalvhol-
mens Camping i
Sankt Anna skär-
gård.

Sedan 1991, då en
ny arrendator till-
trädde, har camp-
ingens attraktions-
kraft varit i dalande.
Inte på grund av
dess dåliga omgiv-
ningar - där ligger
den i topp i Söder-
köping - utan på
grund av undermålig
skötsel.

Det är beklämman-
de att höra tidigare
campares redogörel-
ser. Camparna har
en efter en lämnat
Kalvholmen. Och
campingvärden ver-
kar inte bry sig.

Det finns numera
inte en enda skylt
som visar vägen till
campingen.

Kalvholmem var en
gång en pärla bland
campingplatser. Så
måste den åter bli.
Vi behöver den.
Se sid 9

Besök vår utställning  av
Bergvärme
Solceller

Solfångare

Vard 8 -16,  Torsd 8-18
Lunch 12 - 13
Plåtgatan 3
0121-12046

Vedeldare?
Vi har vårkampanj på

solfångare för vedeldare!

Norrköpingsvägen, månd-fred 0930-1800, lörd 0900-1300 Tel 0121-15070

Professionell
rådgivning

73 år är han och jobbar
ännu för fullt. Alltid är han
glad, ytterst hjälpsam och
kunnig. Närheten till kun-
derna ligger honom varmt
om hjärtat.

- Den personliga kontakten
och servicen har jag alltid
eftersträvat. Jag tror det är
just detta som kunder söker.
Ibland har jag hamnat i
kläm när bolag omorga-

niserat och allt ska skötas
från ett opersonligt huvud-
kontor långt från kunderna.
Då har jag bytt leverantör.
Och sökt lokala åkare. På
så sätt har mitt koncept
hållit i längden.

Och visst har han många
kunder. Trogna kunder. För
dom vet var dom har Lars
Eldh. Och vad han står för.

                    Vidar Jansson

Lars Eldh har servat
sina kunder i 50 år!



lilla tidningen

Borum Ekebo
614 90 Söderköping

0121-42135
(fax 0121-42141)

mobil 070-3108370

e-post
lilla.tidningen@telia.com

Ansvarig utgivare
och redaktör

Vidar Jansson

Artiklar och insändare
helst som e-post
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Vidar Jansson

Grafisk produktion
Vidar Jansson
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till samtliga hushåll och
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Tidningen är religiöst och
partipolitiskt obunden

Upplaga
7.000

Vidar Jansson
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Varför arbetslös
när du kan vara

arbetsfri?
Fördela nationalprodukten rättvist
och vart 5:e år kan bli arbetsfritt

med bibehållen lön

En hög arbetslöshet är ju
egentligen något väldigt
positivt för ett samhälle.
Det betyder ju att vi kan
producera allt vi behöver
med den arbetsstyrka som
är igång. Tänk om vi kunde
producera det vi behöver
med en ännu mindre
mänsklig arbetsinsats, dvs
höja arbetslösheten ännu
mer! Egentligen är det bara
samhället som inte an-
passat sig till och förstått
den nya situationen att
vissa kan undvaras i
produktionen för att syssla
med annat, tex utveckla sig
själva eller bara njuta av
livet. Tänk om vi kunde
sätta arbetslösheten i
system. Kanske skulle vi
benämna den med mer
positiva ord, kanske skulle
vi kalla den arbetsfrihet.
Som det nu har blivit är det
nästan en bestraffning att
vara arbetslös, dvs arbets-
fri. Det beror ju delvis på
de sämre ekonomiska vill-
kor det medför, men det är
ju bara en fördelnings-,
rättvise- eller solidaritets-
fråga.

Om nu arbetslösheten är
10% så skulle vi kunna
införa ett system så att var
och en av oss istället skulle
kunna åtnjuta arbetsfrihet
var 10:e år – med full lön!
Vilket härligt perspektiv att
få ett helt år ledigt för att
resa, gå på spännande
kurser, bygga mitt eget hus
eller bara njuta. Om vi
kunde pressa upp arbets-
lösheten till 20% så skulle
vi kunna ha arbetsfrihet
vart 5:e år!

Istället för att utnyttja
denna positiva potentiella

möjlighet så anstränger sig
samhället för att minska
arbetslösheten och få ut de
arbetslösa i produktionen
så att de kan producera
ännu mer av det som vi
egentligen inte vill ha och
som skapar sådana problem
för miljön och för oss
människor genom den
stress det medför. Existen-
sen av reklam är ju ett
mycket tydlig bevis på att
vi egentligen inte behöver
produkterna utan måste
skapa ett behov. När
behovet väl är skapat ökar
konsumtionen som i sin tur
skapar sysselsättning, dvs
minskar arbetslösheten, dvs
förstör möjligheten att få
åtnjuta arbetsfrihet för att
göra annat, tex att få vara
med våra barn eller för att
få möjlighet att utforska
vårt eget inre.

Jag har en annan liten
fundering. Jag bor nära en
större gård där man numer
föder upp biffkor. Gården
sysselsätter tre man. Dessa
tre driver inte bara den här
gården utan ytterligare två
stora gårdar och fem min-
dre. Det kan ju tyckas fan-
tastiskt att de klarar av det.
Förr behövdes det säkert
femtio personer för att
driva de här gårdarna så det
kan ju tyckas som ett stort
framsteg. Men man kan ju
vända på resonemanget och
tycka att förr kunde de här
gårdarna ge sysselsättning
åt och livnära femtio perso-
ner och nu förmår samma
gårdar bara livnära tre! Är
det ett framåtskridande?

Björn Esping 0121-20039
bjorn.esping@mh.se
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av Björn Esping

Som om inte
skärgården

utretts nog...
...nu är en utredning till på gång!

Den ena skärgårdsutred-
ningen har inte varit klar
förrän ännu en påbörjats.
Så har det pågått i ett
halvsekel nu. Vår skärgård
har utretts och utretts. Och
den ena utredningarnas
resultat har lagts till de
föregående. Men nästan
allt har förr eller senare
hamnat i papperskorgen.
Det har bara blivit ord och
ord. Ytterst lite handling.
Ingen folkgrupp har känt
sig så utredd som skär-
gårdsbefolkningen. Utan
att ha bett om det. Andra
har utrett vad skärgårds-
borna sedan urminnes tider
redan haft kunskap om. De
kommer heller inte längre
på möten som anordnas. De
har tröttnat.

 Så till exempel anordnade
EU-projektet Kustlandet
för ett tag sedan tillsam-
mans med Destination
Valdemarsvik ett möte för
att undersöka folks i skär-
gården vilja till samarbete.
Av drygt 40 inbjudna
verksamheter i Sankt Anna
kom runt 5 stycken. Och
det kanske är förståeligt.
Om samarbetets betydelse
har talats och talats i
årtionde efter årtionde.
Förslagen har gått ut på
samma sak. Bara bytt
namn. Så var det den här
gången också. Inget som
helst nytt grepp. Inget som
kunde vitalisera.

Administrationen för ut-
redningar kostar åtskilliga
miljoner. Men förslagen
resulterar inte i mycket
annat än att utredarna och
dess medhjälpare får
inkomster. Skärgårdsbe-

folkningen går pengarna
förbi.

Och nu är det alltså dags
igen för en ny utredning.
För ett nytt EU-projekt.
Med Bengt Almkvist i
spetsen. ”Skärgård för
framtiden”, heter projektet
och projektägare är Skär-
gårdarnas Rikförbund. Det
ska nu utredas fram till
mitten av 2007. Och nog
kommer initiativtagarna att
förse sig. Men hur mycket
pengar kommer att slussas
till andra kustbor? Av
projektbeskrivningen inte
ett enda öre! Det är bara en
utredning, som ska mynna
ut i förslag till åtgärder.
Precis som alla andra ut-
redningar hittills.

Det gjordes en ganska om-
fattande utredning kallad
Hållbar Skärgård. Den
utmynnade i inte mindre än
120 olika förslag till
gynnsamma åtgärder för
skärgårdsutvecklingen.
Den ligger där nu och
väntar på att någon ska
damma av den och påbörja
det praktiska arbetet. Att
någon tar ett första spadtag
för att börja förverkliga.
Men inte. Den utredningen
ger förresten redan svar på
åtskilliga av den nya
utredningens frågestäl-
lningar.

På det här viset fortsätter
dårskapen. Det utreds och
utreds. Och pengarna till
skärgårdsutveckling ham-
nar utanför den krets som
skulle kunna omsätta
förslag till handling.

Det är för många som
tycker om skärgården. För

många som ska lägga sig i.
För många aktörer som
med sina särintressen vill
stödja olika aktiviteter i
skärgården. Aktörer som
inte ens känner varandras
existens. En skärgårdsbo
kan omöjligen ha koll på
alla. Det är en helhetssyn –
en helhetslösning som
måste till. Utvecklingen går
nu mot ökad splittring.

För att ett EU-projekt ska
ha möjlighet att lyckas,
krävs nästan uteslutande ett
så kallat underifrånper-
spektiv. Det nya EU-
projektet verkar inte ha haft
det minsta förankring i de
olika skärgårdsföreningar-
na. Vid en rundringning till
6 av 13 föreningar kände
styrelse-medlemmar inte
till pro-jektet Skärgård för
framtiden. Projektidén
hade följaktligen inte be-
handlats i föreningarna och
heller inte kommit som ön-
skemål ur dessa.

Så var det med den föran-
kringen. Ett projekt ”upp-
ifrån” tydligen. Ännu en
utredning som ingen frågat
efter. Ännu mer ”bortkas-
tade” pengar. Och över-
körda skärgårdsbor.

                   Vidar Jansson



3

Samtal om demokratifrågor
med kommunfullmäktiges presidium

För några månader sedan
blev tidningen uppringd av
k o m m u n f u l l m ä k t i g e s
ordfö-rande Inga-Lill Öst-
lund. Hon tyckte att lilla
tidningen kunde komma
till Stinsen nästföljande
lördag. Det var den lördag
i månaden som kommun-
fullmäktiges (Kf:s) presi-
dium finns på Stinsen för
att möta allmänheten, ta
emot och svara på frågor
och kanske erhålla ett eller
annat bra förslag.

Den lördagen kom presi-
diet, dvs Inga-Lill Östlund,
Karl-Evert Bevemyr och
Björn Dahlskog. Och så
jag. Efter ett tag kom ännu
en politiker och så små-
ningom dök NTs reporter
Henrik Johansson upp.

Fram till dess fanns alltså
en god stund för lilla tid-
ningen och presidiet att
dryfta olika saker. Någon
från allmänheten dök ty-
värr aldrig upp under våra
samtal (efter det jag gått
kom en, har jag fått veta).

Främst ville presidiet tala
om demokratifrågor. Som
exempel från pågående de-
batt berörde vi folkomröst-
ningar.

Fakta
Som läget nu är, behövs för
att det ska bli en folkom-
röstning, att 5 % av väljar-
kåren i en kommun begär
omröstning i en viss fråga.
Men det är ändå politiker-
na som bestämmer. Är det
så, att politikerna inte vill
ha en folkomröstning, så
röstar de bara, med enkel
majoritet, ned förslaget,
som läggs fram i kommun-

fullmäktige. Och även om
politikerna går med på en
omröstning, så behöver de
inte följa utslaget av om-
röstningen. Hur väljarna
än försöker påverka, kan
deras ansträngningar, även
om de har majoriteten med
sig, alltid sopas under
mattan. Medborgarna står
maktlösa. Det är bara på
valdagen, några timmar
vart fjärde år som poli-
tikerna sitter löst. I övrigt
ges de/tar de obegränsad
rätt att ”företräda sina
väljare”. Och något an-
svar, hur tokiga och slös-
aktiga beslut de än tar, kan
aldrig utkrävas.

Nå, Inga-Lill Östlund redo-
gjorde för ett förslag till nya
regler för folkomröstning.
Om 10 % av de röstberätti-
gade i en kommun vill ha
folkomröstning i en fråga
och om 30 % av kommun-
fullmäktiges ledamöter
stödjer förslaget ska det
utlysas folkomröstning.

Karl-Evert Bevemyr sen
emellertid en risk i att
minoriteter kan utnyttja
denna situation för att driva
särintressen.   - Det är nog
bättre som det nu är, tycks
han mena.

Presidiet pekade på Kf:s
beslut att införa Medbor-
garförslag, dvs möjligheter
som enskilda har att nume-
ra komma med motioner
och förslag till den poli-
tiska församlingen, utan att
förslagen framförs via par-
tier i fullmäktige.

Med det här beslutet finns
en rejäl möjlighet för oss
medborgare att aktivt kun-
na bidra med förslag till åt-
gärder.Tag vara på den här
möjligheten! Det finns
förslagslåda på Stinsen.

Och så finns det allmän-
hetens frågestund i anslut-
ning till Kf:s samman-
träden. Här har skolung-
domar inbjudits att ställa
frågor och de har tyckt att
det varit intressant. Ett fåtal
äldre har utnyttjat möjlig-
heten. På det stora hela har
emellertid detta med fråge-

stund inte blivit någon
succé.

Och så finns Åsiktstorget
på kommunens hemsida.
Där kan man ventilera åsik-
ter, komma med förslag och
även svara på andras in-
lägg.

lilla tidningen: En del
byggnationer har den sista
tiden genomförts. De har
kommit i en tid då annan
verksamhet har fått känna
av rejäla besparingskrav.
Dessa byggnationer verkar
ha uppfattats som felpri-
oriteringar. Troligen på
grund av att allmänheten
inte har haft bakgrunden.
Det har kanske gått åt-
skilliga år mellan beslut om
bygge och byggstart. Här
saknas information till och
dialog med invånarna.

Presidiet tyckte inte att de
lyckats särskilt bra i kon-
takten med allmänheten.
-Vi är för dåliga på att
informera. Det vi gör fun-
gerar inte. Eller är inte
tillräckligt. Vi vill gärna
hitta ett forum som fun-
gerar.

Inga-Lill Östlund: -Vi sitter
här på Stinsen för oss själva
och ingen tycks vara in-
tresserad av att komma i
kontakt med oss politiker.
Det här kan tydas på två
sätt: antingen som att vi
lever i det bästa av alla
tänkbara samhällen – vi
behöver ingen förändring,
eller också, varför ska vi
bry oss, när politikerna än-
då gör som dom vill.
-Vi vill ha en dialog, men
vet inte hur det ska gå till.
Och om vi förstått saken
rätt, så vill också väljarna,
men vet inte heller hur,
eller väntar på initiativ från
oss politiker.

lilla tidningen: -Det är nog
förtroendeskapande åtgär-
der som måste till. Åtgär-
der som visar, att politiker-
na inte bara talar om demo-
krati. Väljarna måste se, att
deras förslag och tankar tas
på allvar. Även om ett för-
slag till slut inte går ige-
nom, behöver processen
fram till beslut belysa att
förslaget ventilerats och
behandlats med respekt och
skötts formellt riktigt.

Vi i vår kommun är natur-
ligtvis inte ensamma i Sve-
rige om problem i relation

allmänhet/politiker. Proble-
men finns överallt. Men
några kommuner måste väl
ändå försökt ändra på si-
tuastionen. Det borde väl
gå att ta reda på. Vad har
andra gjort? Hur har det
gått? Erfarenheter? - Tag
problemet på allvar! Gör
något åt det! Det går inte i
längden att ha det som det
nu är. Problemen löser sig
inte själva.

Inga-Lill Östlund:
-Demokratiutskottet, som
bildades 2003, har börjat
arbeta med de här frågorna.

-Demokrati är majoritets-
styre, sa Karl-Evert Beve-
myr.

Det är naturligtvis helt
formellt riktigt. Han kan
begreppen. Men väljarna
väger nog in mera än så i
begreppet. För oss, som står
utanför de politiska för-
samlingarna är nog be-
grepp som delaktighet och
möjlighet att påverka mer
gångbara.

Varför ska det vara så svårt
att beträda vägen mot ett
gemensamt mål?

Vidar Jansson

Optiker Andersson
Skönbergagatan 7   0121-13120

Bottna
www.konst-hantverk.com

Gör en vårutflyckt
 Njut av konstutställning,

lokalt hantverk och hembakat
Öppet fredag-söndag 11-16 eller ring 0121-40061

LODDBY
BETONG

Söderköping
Betongpumpning
Armeringsstation
Ingjutningsgods

Betongstation
0121-14190

Kontrollbetong klass 1

Från vänster Karl-Evert Bevemyr, Inga-Lill Östlund och Björn Dahlskog
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...och så till det där med
trafikplanering i Söderköping...

Jan Olov Naregård

Rost-, krock- & försäkringsskador
till fasta priser

0121-10159
(Av försäkringsbolagen godkänd verkstad)
Margaretagatan 25,     614 31 Söderköping

Inte har det blivit lättare
efter att alla trafikomlägg-
ningar och enkelriktningar
genomförts. Det är inte
bara svårare för fordon att
ta sig fram och parkera.
Gångtrafikanter (inte minst
rörelsehindrade eller äldre
med nedsatt rörelseförmå-
ga) hindras effektivt av sto-
ra svarta järncyklar, som
inte går att lyfta bort. På
Skönbergagatan spärrar en
sådan helt av trottoaren.
Om det nu är en trottoar.
Folk får gå ut i körbanan
för att ta sig runt. Om det
nu är en körbana. Politiker-
na är oense.

I hörnet, utanför det som en
gång var en fungerande
Post, finns också en stor

järncykel och ett cykelställ
mitt på trottoaren.

Och varför ska det ständigt
ändras på trafikbestäm-
melserna i stan? Det som
under decennier varit hu-
vudleder förlorar denna sta-
tus över en natt. Så t ex
Skönbergagatan. Ta Boh-
manskorset. De som åker
över ån och ska in på gatan
har stopplikt numera också.
Men från andra hållet, från
stationsgärdet, skulle man
tidigare lämna företräde för
trafik på Skönbergagatan.
Så inte nu. Nu är det bara
att passera rakt in på eller
svänga höger in på gatan.
Här gäller högerregeln.
Och så tillkommer det här
med bulor och gåtorg? eller

skyltade övergångsställen i
korset. - Besökare i vår stad
kör enligt skyltar och reg-
ler, medan vi söderkö-
pingsbor kör på som vi är
vana vid. Här är det upplagt
för kaos.

Och så har vi andra över-
gångsställen utan skyltar, t
ex korsningen Skönber-
gagatan/Storgatan vid Ha-
gatorget: Där fotgängare
och fordon konfronteras,
behövs tydligen inte några
skyltar. Men där fordon kan
ställas upp, där ska det
skyltas. Till och med så att
det hindrar parkering.

Nu kommer vi till våra fan-
tastiska skyltar för parke-
ringsplatser på Skönber-
gagatan. Normalt står väl
en parkeringsskylts stolpe
på trottoarens ytterkant.
Inte på gatan. Och framför
allt inte som bågar långt ut
i en trång gata och hindrar
vettig parkering i första
parkeringsrutan. Märken
på bågarna vittnar om
många onödiga missöden

och kostnader för repara-
tioner.

Skönbergagatan har blivit
en hinderbana. Åk till
vänster. Åk till höger.
Backa in bakom hinder. Se
upp för folk som inte vet om
dom rör sig på gångbana
eller körbana. Och akta er
för att falla över järnskrot.

Så till avsmalningarna. Inte
minst på Ågatan. De skulle
förhindra buskörning i hög
fart, var det tänkt. Tyvärr
räcker det inte med avsmal-
ningar. Det går att köra rakt
fram ändå. I hög fart utan
att väja. Ska avsmalningar
fungera, så måste de vara
förskjutna i förhållande till
varandra. Inte stå mitt emot
varandra. Och dessutom
måste de gå så långt ut i
körfältet att det inte går att
köra rakt fram förbi dom.
Det måste skapas en S-
kurva, i vilken farten måste
vara låg för att klara
kurvan. Det har lagts ned
mängder med pengar i stan
på icke fungerande av-
smalningar. Dessutom i

kombination med gupp.
Det hade räckt med gupp.
Eller ännu hellre – väl
fungerande avsmalningar.
Visst gör dom vad dom kan,
våra folkvalda, för att ordna
det smidigt och trevligt för
oss i kommunen.
Hagatorget blev en grön
oas. Åtminstone i krukorna
sommartid. De höga, svarta
plastpottorna med lite
grönsaker i, placerade lite

här och var sommartid, är
väl pittoreska inslag i
stadsbilden. Och visst är vi
väl stolta över den numera
riksbekanta ”förargelsens
rondell” vid Fixområdet.

Söderköping är nå´t visst!

                   Vidar Jansson

Korsningen vid Hagatorget/Skönbergagatan
Kolla innan du kör in på...

Här går inte ens att snöröja. Avskrapningarna på
stolparna vittnar om många tragiska tillbud.

Så här gör man avsmalningar i Söderköping. Här har
uppmätts 150 km/tim. Sedan avsmalningarna kommit till!

Bohmanskorset, där du inte längre behöver lämna företräde.
Högerregeln gäller från det här hållet.
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Söderköpings Djurklinik

Pia Ehrenpries
Leg. Veterinär

Måndag - fredag 0830 - 1700
Tel  011-74050                0703-581286 Jour

Gölja Gård      Östra Ryd

...fortfarande

Påskspecial
Kaffe+burk        The+burk

Godis-ägg
 Välkomna önskar Ulla-Britt, Lena & Johan

Auktoriserad Nissan och Toyota
Service och reparation även av övriga märken

4-Hjulsinställning

Margaretagatan 41      0121-21760     Fax 0121-15938

Lindgrens
Buss AB

Bra priser
Underbart
Snabb service
Säkert

www.soderkopingsbrunn.se

0121-10900

Bottna dansbana - invigd augusti 2002. Ett
utmärkt exempel på vad frivilliga krafter kan

åstadkommaNu står den där färdig, på
nästan samma plats som en
äldre dansbana gjorde. Den
gamla revs omkring 1950.

Idén till en helt ny dans-
bana, nu under tak, kläck-
tes under hösten 1999.
Johan och Krister Nore tog
initiativet till en träff med
Idrottsföreningen och
Hembygdsföreningen. De
presenterade idén och tog
med både Centern och
Brandkåren i projektet. 4
intressenter alltså. Jan-Eric
Pernäs (tidigare stadsarki-
tekten) kontaktades för att
utforma, göra ritningar
mm. Men det behövdes inte
bara människor som ideellt
ställde upp under bygget.
Det behövdes också mate-
rial.

Jord- och skogsbrukare till-
frågades om de kunde skän-
ka timmer. Jo då. Snart
kom färska stockar som så-
gades och virket lades att
torka. - Vi är nu framme på
våren 2000 och allt virke
blev  färdigsågat till 1juli
samma år.

På hösten startade bygget
med grävarbeten och
sprängningar. Sedan tog
bygget fart våren 2001 och
dansbanan stod klar för
invigning  i augusti 2002.

Gåvor och ideellt arbete
hade skapat bygden en
underbar dansbana i genuin
miljö. Precis så där som
dansbanor låg när
undertecknad var ung (på
40- och 50-talen).

För att få pengar till sådant
som inte kunde gå att
anskaffa via gåvor, söktes
ett EU-bidrag från Kust-
landet. Bygget erhöll precis
det som behövdes, nämli-
gen 33.000:-

Första året hölls en invig-
ningsfest och diverse uthyr-
ningar av dansbanan gjor-
des. Så även under året som
gått. Men någon fart på
dansandet i Bottna har det
inte blivit ännu.

För en ganska blygsam
penning kan sällskap hyra
hela anläggningen bestå-
ende av Bygdegård med
utrustning för servering,
dansbana och område
kring.

Kontakt kommer att tas
med Ramunder Spel- och
Dansgille (som hyrde
anläggningen för ett år
sedan) för att om möjligt få
igång folkfester kring byg-
dens egen härliga dans-
bana.

Tack Arne Welin  för att du
gav mig tid för intervjun.
Arne 0121-40015 kan den
ringa, som är intresserad av
att genomföra något evene-
mang.

                   Vidar Jansson

inbjuder till

Påskbasar
med Kafé

lördagen den 27/3 kl 11-15
Brobyvägen 17 A

Samtidigt har Waldorfskolan öppet hus

Välkomna!
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Golfa vid Göta Kanal
Söderköpings Golfklubb är en komplett
anläggning vackert belägen vid Göta Kanal med
27 omväxlande hål. Vi finns 9 km från Söderköping,
10 km från Norrköping och endast 40 km från
Linköping. Vi erbjuder attraktiva golfpaket
och företagsarrangemang med all service.

I det stora gula klubbhuset, som liggernära banan
och övningsområdet, finns shop, restaurang,
kansli/reception, omklädningsrum och klubbutrymmen.

Vi erbjuder kurser och utbildning med professio-
nella golfinstruktörer  Klubben välkomnar nya
medlemmar och kan erbjuda attraktiva medlemskap.

Tel Kansli 011-70579. Tel Tidsbokning 011-70597
Tel Restaurangen 011-70318. Tel Shop 011-70039

www.soderkopingsgolf.se

27 hål
2004
vid Göta Kanal

Magnus Gabriel von Block
1669 – 1722

grundare av Söderköpings Brunn
kontroversiell och långt före sin tid

en av Söderköpings stora kulturpersonligheter
ändå härskar tystnaden kring hans namn

Magnus Gabriel von Block
föddes 1669 i Stockholm,
son till hovpredikanten,
kyrkoherden i Riddar-
holmsförsamlingen Marti-
nius Blockius och Ursula
Jönsdotter Lillienstierna
(Ellerhusen).

Von Block blev student i
Uppsala 1679 och inskri-
ven vid Uppsala Universitet
samma år. Påbörjade 1693
en sexårig studieresa ut i
Europa till bl a Venedig,
Rom och Florens där han
blev kabinettssekreterare,
tolk och anagnost hos
hertigen av Toscana 1695.
1698 återvänder han till
Sverige och blir kanslist i
Kansliet 1700. 1701 reser
han utomland igen och
disputerar vid universitetet
i Harderwiik till medicine
doktor. Återvänder till
Sverige 1702 efter en
vistelse i England. Han
blev sedan provinsialläkare
i Östergötland 1703.
Adlades 1719. Utnämndes
1720 till Rikstranslator
men behöll arbetet som
provinsialläkare.

Von Block var ytterst språk-
begåvad och sägs ha be-
härskat 11 språk, något
som bidrog till tjänsten hos
hertigen av Toscana. Efter
mycket övervägande be-
stämde han sig för att bli
läkare, mycket tack vare
Urban Hjärne, som grundat
Medevi Brunn.

von Block bosatte sig i
Norrköping och blev pro-
vinsialmedikus. 1704 av-
böjde von Block att bli
Kunglig livmedikus, men
ägnade sig, vid sidan av
praktiken i Norrköping, åt
att skriva ute på sin egen-
dom Yxeltorp alldeles i
närheten av Stegeborg. Här
fick han syssla med sina
älsklingsstudier bland
böcker, manuskript, kolvar,
rotorer och kuriosa av alla
slag. Tyvärr förstördes
samlingarna vid ryssarnas
brandskattning 1719. En
del av biblioteket kunde
räddas och en förteckning
över böcker på auktion efter
von Block finns uppgjord
av Erik Benzelius d.y.

Von Blocks stora skicklig-
het som läkare visades
under den stora böldpest-
epidemin 1717-1711. Den-

na fruktansvärda farsot,
som kom till Sverige med
flyktingar från nuvarande
Baltikum, spred sig hastigt
från Stockholm söder över.

Östergötland drabbades
mycket hårt, men var också
det medicinskt bäst skötta
länet. År 1717 blev von
Block avsatt från tjänsten
som läkare vid Medevi
Brunn, detta efter bråk med
dess ägarinna, grevinnan
Soop. Von Block var ej utan
skuld till bråket. Detta
framgår av hans ord: ”då
jag kort tillförne med ett
ödmjukt brev bett om förlå-
telse för min brottslighet”.

Troligtvis hade han  drivits
av  maktbegär och gått över
gränsen för sina befogen-
heter.

Han var en modig man,
fysiskt och moraliskt och
trädde utan tvekan i
bräschen, vare sig det gäll-
de myndigheter, pest-
smittade människor och
bostäder eller ryska solda-
ter. Vid dessa senares rö-
vartåg till Norrköping 1719
var von Block en bland de
få som försökte organisera
ett försvar och en av de sista

som lämnade staden efter
att ryssarna intagit den.

Samtiden var honom för
tungrodd. Ingen ville förstå
honom i hans kamp mot
pesten, ingen ville hjälpa
honom att allvarligt stävja
kvacksalveriet.

Han var ett barn av en tid,
som kom först femtio år
senare, ett bortskämt,
retligt och klarvaket barn,
som ville mästra alla och
därför själv blev mästrad
och tvangs på knä. Trots att
von Block måste räknas
som en av de mest origi-
nella bland tidevarvets lär-
da svenskar, har tystnaden

svept sig kring hans namn,
medan Urban Hjärne, von
Hoom, Döbelius, Lindes-
tolpe m fl intaga heders-
platser i samtidens kultur-
historia.

Efter ett halvårs avtynande
drabbades von Block av ett
slaganfall här i Söderkö-
ping och dog 16 april 1722.
Vid dödsbudets mottagande
lär kung Fredrik ha yttrat:
”Schade, denn es war ein
sehr geschickter mann”.

von Block är begravd i S:t
Laurentii kyrka i Söderkö-
ping. Han efterlämnade tre
barn som ärvde hans ”an-
senliga” förmögenhet.

Ur Söderköpings Stads
historia kan man läsa:

1719 lät Magnus Gabriel
von Block iordningställa
Sankta Ragnhilds Källa,
samt bygga ett mindre
Brunnshotell.

Allt pekar alltså på att det
var von Block som grun-
dade Söderköpings Brunn
år 1719 dvs 2 år efter det
han som läkare och brunns-
medikus lämnat Medevi
Brunn.

(Hämtat ur olika källor)

                   Vidar Jansson
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Vårhandla
ur ett brett

strumpsortiment
till mycket bra priser

Öppet måndag - torsdag  8 -18
fredag 8 - 1630

Välkommen till

Medisox

10 % mot uppvisande av denna kupong
Gäller tom 10/6 2004

Medisox

0121-15940
Fixpunkten

Välkommen till
Beckers Bil i Söderköping

Vard 10-18, lörd 10-14, sönd 11-13

Prisexempel

Vi har alltid minst ett 70-tal väl iordningställda
begagnade bilar att välja bland!

Tack vare rätt inköpskanaler kan vi köpa in stora partier nyare
begagnade bilar till nettopriser som gör att du som kund handlar

billigare i våra enkla men ändamålsenliga lokaler
Naturligtvis är vi MRF-anslutna vilket är en stor trygghet för dig som
bilköpare. Vid eventuella reklamationer och garantier, så följer vi de

etiska reglar som gäller

Audi 80 2,0E -93
Drag, v-hjul,
röd, 18.000 mil, 49.800:-

Ford Escort 1,8 kombi -97
AC, CD, v-hjul,
röd, 13.300 mil, 54.800:-

Ford Mondeo 2,5 kombi -98
ACC, TCS, farth, drag mm
rödmet,15.500 mil, 79.800:-

Mits. Lancer 1,6 kombi -96
elhissar, v-hjul,
vit, 9.200 mil, 59.800:-

Opel Astra 1,6 kombi -02
AC, CD mm
blåmet, 3.300 mil, 119.800:-

Saab 9-5 SE 2,0T -98
ACC, farth, LM-fälg mm
blåmet 12.000 mil, 119.800:-

Volvo S70 2,5 SE -97
ACC, tracs, drag mm
röd, 17.200 mil, 99.800:-

Volkswagen Passat 1,8 -98
ACC, elhissar,
grönmet, 11.300 mil,
99.800:-

Jag har tre
stolar i
mitt hus

- en för
ensamhet

- två för
vänskap

- tre för
sällskap

HD Thoreau

Våren
har

kommit

till RÅH

Välkomna

Skönbergagatan 5
614 30 Söderköping

Tel. 0121-15239

Öppettider:
vardagar 10.00-18.00
lördagar 10.00-14.00

www.rahofscandinavia.com

Herrborumstenens vänner bildade

Stegeborgs kulturhistoriska sällskap

Sällskapet, som bildades
den 19 januari 2004, är
inledningsvis ett nätverk.
Det skall, inom de gamla
församlingarna Sankt
Anna, Skällvik, Mogara
och Börrum verka för att
kulturhistoriskt intressanta
föremål:

1. ej skingras ur för-
samlingen

2. så långt möjligt
bibehålles i sin
rätta miljö

3. vårdas
4. av särskild bety-

delse skyddas
5. på lämpligt sätt

görs tillgängliga
för allmänheten

6. informeras om

Sällskapet skall söka sam-
råd och samarbete med an-
dra aktörer, där för ända-
målet särskilda kunskaper
finns, t ex Länsmuseet och
Riksantikvarieämbetet.

Sällskapet vill samarbeta
med andra inom försam-
lingen redan befintliga ak-
törer med liknande intres-
sen.

Sällskapet ser sig som
lämpig remissinstans för
ärenden som, inom försam-
lingen, berör sällskapets
verksamhet.

Till ordförande har nätver-
ket utsett Stig Flinck 0704-
757859
Redan på sällskapets andra
möte påbörjades informa-
tion om intressanta föremål
bl a runstenen från 1.000-
talet i Hov i Mogata. Vid
varje möte framöver kom-
mer intressanta föremål att
presenteras. Ett studiebesök
vid Mogata kyrka planeras
också.

För kännedom sänds in-
formation om föreningen
och dess verksamhet ut.
Den adresseras till bl a kyr-
kans olika organ i området,
Stiftet, Länsmuseet och
Riksantikvarieämbetet och
föreningar i området med
liknande intressen.

Sällskapet kraftsamlar in-
ledningsvis sitt arbete på att
Herrborumstenen iord-
ningställes, kommer på
lämplig plats i Skällviks
kyrka och att information
om dess historia blir känd.

Vid Skällviks kyrka ligger
också gamla gravstenar,
som tagits om hand av
medlemmar i sällskapet.

De ligger nu skyddade men
utan beslut om vad som
skall ske med dem. Säll-
skapet vill, att de får en
egen plats för framtida
generationer att ta del av.

Det arbetet kommer näst i
prioritetsordningen.

Nya intresserade kan ta
kontakt med Stig Flinck
0704-757859.

                   Vidar Jansson
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Barnens
Dag

Boka söndagen
den 23 maj
kl 11 - 16
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”Bråk med båtklubben
Obefintlig bemanning

Dålig service
Campare som flytt

Ingen skyltning
- åsikterna är många

Bara på en stolpe vid bommen till campingen
kan man ana sig till att här ska vara en camping.

Campingen ligger i vackra hagmarker och lätt terräng omgiven av vatten.

Kalvholmens Camping
Underbara förutsättningar
– undermåligt skött?

Så länge Finspångs kom-
mun, fram till början av
april 1991, drev sin egen
camping på Kalvholmen i
Sankt Anna skärgård, var
den mönstergillt skött. Den
var fullbelagd. Och utnytt-
jades flitigt av bl a anställda
i Finspångs kommun. En
del av de anställda hade sä-
songsplatser många år i
följd. Inte undra på det,
campingområdet är ett av
de vackraste i skärgården.

1991 hände något. Fin-
spångs kommun arrendera-
de ut driften av campingen
till en person som äger en
annan campingplats i skär-

gården, Källbuktens Cam-
ping vid Sanden i Sankt
Anna. Arrendeavtalet för
Kalvholmens Camping lö-
per på inte mindre än 25 år!
I dag har det bara gått un-
gefär halva tiden. Arrende-
kostnaden per år är endast
6.000:- i 1991 års priser.

Sedan 1991 har vi, som rör
oss i skärgården, sett hur
campingen förlorat sin
dragningskraft för varje år
som gått. I dag kan man
knappast tala om en
campingplats i ordets rätta
betydelse. Och framför allt
inte som en campingplats
vi söderköpingsbor känner
oss stolta över. Med de fö-
rutsättningar som finns,
borde platsen verkligen
inbjuda en arrendator till

kraftansträngningar. Här
finns potential i övermått.

Istället har camparna flytt.
Bryggor har tagits bort.
Servicen är obefintlig. I
stort sett drivs campingen
utan någon bemanning.
Skyltning till campingen är
borttagen. Allt detta i en tid
då flaskhalsen för turister
att stanna i Söderköping
sommartid är just knapphet
på övernattningsmöjlighe-
ter.

Tidigare campare, som lilla
tidningen talat med, säger
att servicen snabbt försvann
efter april 1991. Det var
ständiga bråk mellan
båtklubben på holmen och
campingvärden. Camping
skedde inte enligt gällande

regler i avtal med kommun
och planbestämmelser för
området. Avspärrningar
runt infiltrationsanlägg-
ningar togs bort. Tömning
av avfallstankar sköttes
inte. Handikappanpass-
ningar fördröjdes. En trist
stämning tog död på in-
tresset från flertalet av tidi-
gare campare.

I dag är campingen ingen
fjäder i hatten för någon.
Värdarna verkar inte bry
sig. De har ju en annan
camping. Finspångs kom-
mun har dåligt skött kon-
trollen av att avtalet följts.
Det erkänner de ansvariga
lilla tidningen talat med.
Söderköpings kommun har
inte legat på vare sig
Finspångs kommun eller

campingvärden för att få
bättring.

lilla tidningen har varit i
kontakt med arrendator
Egon Leandersson. Han
vill inte kommentera något
i ovanstående, utan hänvi-
sar till Finspångs kommun.
Finspångs kommun bekräf-
tar att problem funnits och
alltjämt finns mellan bl a
arrendator och kommunen.

Här står vi nu. Med ett ä-
rende som måste få en lös-
ning. Det bästa vore väl om
nuvarande arrendatorn
lämnar Kalvholmen. I Sö-
derköping har vi andra vär-
dar som bevisligen är kvali-
ficerade att sköta flera cam-
pingområden. Och som gör
det med den äran. Johan

Stenberg till exempel. Han
arrenderar Korskullens
camping. Driver café vid
väderkvarnen. Har hand
om Dockans Camping och
Vandrarhemmet där. Och
han gör det bra.

Intressenter i båda kommu-
nerna borde sätta sig ned
för en diskussion om Kalv-
holmens framtid. Att cam-
pingplatser sköts är av all-
mänintresse. Egenintresse
eller avsaknad av allmän
hänsyn, får aldrig tillåtas
styra och ställa över de riks-
intressanta områden som
Sankt Anna skärgård, Göta
Kanal och Söderköpings
stad utgör.

                   Vidar Jansson



www.nsifix.se

Utvändig tvätt personbil 135:-
Tvättkort 10 ggr 950:-

Vi utför även lackskydd

Fix Punkten                 0121-14939

Östergötlands
största tygaffär

www.jofotex.se

Fynda och känn dig rik i vår Loppisbutik
Har du något att skänka?
Ring 0121-12915! Vi hämtar gratis!

Vi har insamling av kläder till Lettland

Fixpunkten öppet vard 10 - 18, lörd 10 - 14

Massor av tyger
från 20 kr/meter
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Fix-området     0121-15555

Tårtor
Smörgåsar

Smörgåstårtor
Hembakat bröd

Exotiska brickor

www.lumiere.nu/tartfixarn

Fix-punkten 0121-13185

Vitvaror
Hushållsprodukteter
Belysning
Elmaterial

Vi
reparerar

även
vitvaror

alla
fabrikat

0121-15064,   070-761 70 98   (Fix-omr)

Friggebodar ~ Fritidshus ~ Garage
Tegeltak ~ Övriga snickeriarbeten

Allt efter kundens önskemål!

Nya grepp på Träningsverket

Anna Rolandsson och Ann-Louise Kroon                      -
2 av 3 legitimerade massörer på Träningsverket

Anna Rolandsson, Ida
Hagernäs och Ann-Louise
Kroon heter massörerna.
På hösten 2003 startades
verksamheten i
Träningsverkets lokaler.
Nu hjälper de till med
friskvårt från morgon till
sen kväll. Ann-Louise med
klassisk finsk massage som
går på djupet. Anna och
Ida, klassisk svensk med
inriktning på avslappning.
Ida är också idrottsmassör
med utbildning i England.

Alla vill främst arbeta i
förebyggande syfte. Och att
massage numera även är

accepterad form av frisk-
vård och avdragsgill kost-
nad för arbetsgivare, har
blivit en stor framgång i
friskvårdsarbetet.

Efterfrågan ökar och fler
och fler företag erbjuder
sina medarbetare denna
form av friskvård. Är man
privatperson och medlem
på Träningsverket får man
rabatt.

Vid lite stelhet kan man re-
dan efter 3 behandlingar
med 14 dagars mellanrum
uppfatta ökad rörlighet och
ökat välbefinnande.

Underhållsmassage någon
gång per månad räcker
sedan för att hålla kroppen
i trim.

Massage är bra för att öka
ämnesomsättningen och
påskyndar att slaggpro-
dukter lämnar kroppen. O-
avsett man är krasslig eller
kry är massage alltid av go-
do.

Företagare – se om perso-
nalen. Det vinner alla på.

                   Vidar Jansson



Allt inom glas

Fixområdet                  0121 - 21200

Cykelreparationer
Lagning av Dragkedjor,

Skinnjackor, Pälsar & Kapell

0121-14765

11
Fixområdet 0121-15048

Dagens lunch 55:-
inkl salladsbuffé, smör, bröd, dryck
& kaffe. Välj mellan husmanskost,

pasta, pizza, kebab & sallad.
Kl 11-14.

 MÖBELVARUHUS

Hela hem - Enstaka lösöre - Möbler - Bruksföremål
Glas - Porslin - Tavlor -  Konkurslösöre

Bilar - Båtar - Jordbruksmaskiner

Hämtar - Packar - Städar - Röjer
0121-21110        0704-649871

Antikt & Begagnat 1.000 kvm

AUKTIONER

Störst på Film och Godis

KÖPER - SÄLJER - FÖRMEDLAR
Stadsauktioner en gång per månad  Auktionsverket

BOKA MASSAGE NU !!
 Ring Träningsverkets reception på Tel 0121-14261

 
-utökat antal massörer

och bokningsbara tider !
 -låt dig själv och din kropp

få en stunds njutning!
 

Anna Rolandsson Certifierad massör
 

Anne-Louise Kroon Diplomerad
Massageterapeut och yogalärare

 
Ida Hagernäs Diplomerad Idrottsmassör

och Personlig tränare

Försäljningen öppen vardagar 12 - 19, lörd - sönd 11 - 16
Fix-punkten Söderköping

Nya på Fix-området

Lasse Larsson,byggare, Kåge Olsson keramiker och Lasse Johansson
(saknas på bild) välkänd medialärare, filmare, publicist mm.

De skämtar när vi träffas.
-Vi hyr i Thomas Galleria,
säger Lasse Larsson. Och
visst gör dom. Alla tre med
var sin verksamhet hyr de
lediga lokalytor av Thomas
på Tryckhuset.

Kåge Olsson med Terra
silica, är keramiker och
konsthantverkare. Han är
också grossist i allt som har
med lera att göra. Hans
kunder är skolor, studie-

förbund, privatpersoner,
hantverkare, krukmakare m
fl.

Han har allt från lera till
glasyrer, drejskivor och
redskap. Han flyttade in hos
Thomas i oktober i fjol. Och
trivs utmärkt.

Kåge har samarbete med
Lasse Larsson som visser-
ligen är byggare ut i finger-
spetsarna, men också

passionerad säljare.  Utan-
för Beckers Bil är det
Friggebodar. Här på Fix-
området hos Thomas, är det
kaminer av alla de slag,
kakelugnar och allahanda
tillbehör som t ex skorste-
nar. Kåge ska svara för för-
säljningskontakter. Och de
två håller just på att bygga
en trevlig utställningsyta.

Och så har vi Lasse Johans-
son. Han hyr också här. Det
är en verkstad. Och här
håller han just nu på med
ett beställningsjobb. En
utställning om våra skär-
gårdar.

Vidar Jansson

Nya infarten

till Fix-området har börjat
byggas. lilla tidningen har
skrivit om byggstart många
gånger nu - och länge. Men
det har alltid kommit något
ivägen för Mandamus hela
tiden. Men nu...

Den borde vara klar till
denna sommar i alla fall.

                    Vidar Jansson

Ringvägen 44      614 33 Söderköping
Tel 0121-15777 ,       Fax 0121-29154

Öppet 10-22 alla dagar

Tobak
Video
Godis

ALLTID SENASTE NYTT
Välj mellan över 7.000 VHS

och DVD filmer att hyra.

Över 300 sorter godis i
lösvikt av högsta kvalitet.

Tumma inte på kvaliteten - majoriteten av söderköpingsborna
kan inte ha fel. Köp godiset i lösvikt hos oss du också.

Alltid

färskt!

SMAKLIG PÅSK ÖNSKAR LENA MED PERSONAL

Anton Bergs marsipanägg  Anton Bergs rostade
mandelägg  Dragéägg  Chokladägg  Lyxpärlor
Påskskum  Geisha  Dumle  Likör Konfekt
Center  Brända mandlar  Polly Romerska bågar
Snicker  Bounty  Mars  Twist  Zoo mm

5.90:hg

Alltid
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Storgatan 5                                    0121-15533

Nu 3 guldsmeder
i Söderköping

Håkan Lundgren              Stig Wallman           Gabriella Wallman

...genom hennes ögon
såg jag rakt in i
hennes själ
och bortom den...

Text och bild Björn Esping

Vi hade varit i fjällen under
sportlovet. Vår hund, Jojja,
hade fått slita hårt i den
djupa snön och var så trött
på kvällarna. Det blir lite
annorlunda för henne när
vi är borta. Då måste hon
hänga med för att vara
säker på att få vara med oss.
Hon vet ju inte om vi
kommer tillbaka. Här hem-
ma är det inte så. Hon går
inte gärna hemifrån. Om vi
ska ut brukar hon sätta sig
utanför dörren och titta och
vädra. När jag ropar på
henne att komma så tar hon
det bara som ett förslag och
funderar lite på hur hon ska
göra. Jag får ropa flera
gånger och så småningom
masar hon sig iväg, kanske
mest för att det ska bli tyst
på mig så att hon får lugn
och ro igen.

Nu var vi åter hemma. Vi
sov. På efternatten kom hon
och hoppade upp i sängen.
Hon är ju rätt stor vår
Berner-Sennen så hon och
vi får inte plats om hon ska
ligga på tvären så därför
lägger hon sig längs precis
som vi. Jag var vaken. Hon
låg där och tittade på mig
med sina uttrycksfulla
ögon. Hon var nöjd över att
vara hemma och över att
vara i vår säng. Efter ett tag
sjönk ögonbrynen och
öronen ner och ansiktet
slätades ut. Hela hon
förändrades. Hennes ögon
förändrades. När jag såg in
i dem var det som att se
bortom henne och in i
evigheten. Det var som ett
oändligt hav öppnat sig.
Det slog mig att jag inte
bara såg henne djupt in i

ögonen utan rakt in i hen-
nes själ och bortom den.
Det var som om jag samti-
digt såg rakt in i mitt eget
innersta, in i det stora ge-
mensamma ljuset. Det blev
en stor andlig upplevelse,
en insikt om att vi alla är
del av samma stora ande.

Det där händer lite då och
då, också med andra, men
bara när jag törs lägga ner
mitt eget försvar och koppla
bort mitt ego och verkligen
vågar öppna mig och vågar
hänge mig. Det törs jag
göra i möten med varelser
som inte utvecklat så starkt
ego som just djur men
också med små barn, små
bäbisar eller mitt eget barn.
Men det kan också hända i
hastiga möten med främ-
mande människor som jag

bara ser en kort stund och
sedan aldrig mer. Då finns
det ingenting att vara rädd
för. Det kan hända här
hemma men ofta lurar
stressen bakom hörnet och
förhindrar det här djupa
mötet som kanske egent-
ligen är ett möte med mig
själv. Det händer oftare på
resande fot då jag inte kan
planera någonting utan
dagen bara kommer med
det den har i sitt sköte. Det
är då jag är mest öppen och
mottaglig. Det är därför det
är så fantastiskt att resa.
Det blir en själens resa.

Björn Esping 0121-20039
bjorn.esping@mh.se
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Din
Däckspecialist
Johans Däckservice
Erik Dahlbergsgatan 46        0121-10586

Vard 0730-1700    Lunch 1200-1300Trycksaker - Skyltar - Bildekor - Dekaler 
- Presentreklam - Textil - Brodyr 

Fyrverkeri
av Björn Esping

Människor hade
samlats, kanske var
det Valborgsmäs-
soafton. Kvällen
var svart. En gam-
mal man stiger
fram. Hans gråa
hår är tovigt och
hans skägg är
långt. Han kliver
upp på en liten kul-
le, en liten förhöj-
ning. Han tittar
upp mot himlen.
Människorna sam-
las nyfiket nedan-
för honom. Han
lyfter något som
ser ut som en lur till
munnen, tar ett
djupt andetag och
blåser i luren. En
eld skjuter ut, en
raket skjuter iväg
upp mot himlen. I
början går den nära
marken och blir allt
intensivare och
kraftigare. Efter
hand kröks dess
bana och den stiger
uppåt och uppåt.
Den slutar aldrig
att stiga. Den når
molnen. Så blir det
mörkt. Människor-
na börjar oroligt
skruva på sig. Man
väntar att något
ska hända, att ra-
keten ska brisera i
ett eldhav och ett
regn av stjärnor
sakta dala ned.
Men ingenting
händer.

Man börjar prata
men går inte däri-
från. Mannen står
kvar med luren i
handen och blickar
tillitsfullt upp mot
himlen. Då lyser

det upp – svagt,
högt, högt däruppe
ovanför molnen.
Sedan blir det all-
deles mörkt igen.

Var det allt? Man-
nen står kvar och
utstrålar en sällsam
stillhet. Ska det
inte hända något
mer? Man tittar
frågande på varan-
dra. Det är kanske
dags att gå hem?
Men ingen rör sig.
Minuterna går men
alla står kvar och
tittar upp mot man-
nen. Ett leende ut-
breder sig över
hans trygga, tillits-
fulla ansikte. Då

märker människor-
na att något händer
fast inte så som de
förväntat sig i form
av ljuskaskader
och explosioner
uppe i himlen utan
inne i var och en av
dem. Ett ljus stiger
upp inne i deras
sinnen. En överväl-
digande värme
växer fram inom
var och en. En kän-
sla av stor lycka
och oändlig glädje
sprider sig. Man ler

åt varandra, ser
varandra in i
ögonen och skrat-
tar. Alla dras med.
Skrattet hörs vida

omkring. Man går
man ur huse för att
få veta vad det är.
Skrattet är smitt-
samt och männi-
skorna som kom-
mit ut ur de närbe-
lägna husen börjar
även de skratta.
Skrattet går inte att
motstå. Det sprider
sig vida omkring.
Människorna kän-
ner sig lyckliga.

Då lyfter den gam-
le mannen sakta.
Hans ansikte är ro-
fyllt och leende.
Han tittar uppåt.
Sakta börjar han
stiga upp mot him-
len. Människorna
tystnar och tittar
förundrat på var-
andra. Mannen når
molnen och för-
svinner in i dem.
Då exploderar
himlen i ett gnist-
regn av ökande in-
tensitet. Det blir så
kraftigt att marken
lyses upp som om
det vore dag. Mol-
nen skingrar sig
och när gnistregnet
falnat kommer
måskäran fram. Då
ser de mannen där
han sitter på skäran
och blickar ner mot
dem. De tar varan-
dras händer och
vandrar med frid
och tillförsikt hem-
åt.

  Björn Esping 0121-20039
bjorn.esping@mh.se
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Verksamheten bedrivs i
välbekanta lokaler – den
gamla läkarbostaden ovan-
för Nyströmska. För 12 år
sedan började Linnés på
Fix-området. 1995 flyttades
verksamheten till nuva-
rande lokaler. Vården är
främst inriktad för behand-
ling av personer som är
beroende av droger, alko-
hol, spel och rökning. Så-
dana personers anhöriga
kan också få hjälp.

Föreståndare för hela verk-
samheten är Marie-Louise
Linné.

Dimitar Petrovski förestår
halvvägshuset.  Här bor
man, går på behandling
och utför olika sorter av
aktiviteter men ingen natt-
bemanning förekommer.
Det är en plats för patienter
som inte behöver ha sluten
institutionsvård utan är
halvvägs ute i ett normalt
liv. På halvväghuset är det
schemalagda aktiviteter
som även innebär ett utbud

av alternativa behand-
lingsmetoder och ADL
träning.

Tina Eriksson är främst
inriktad på arbetet med
barn, ungdomar, ”vuxna
barn till dysfunktionella
familjer” samt med rökav-
vänjning.

Behandlingscentrat tar
också emot barn och ung-
domar som är på väg in i
ett destruktivt leverne. Lik-
som vuxna med traumatisk
barndom där de får arbeta
med gränssättning och
självkänsla i sk VBTD-
grupper.

Hela verksamheten genom-
syras av den sk tolvstegs-
filosofin som innebär att
tankemässigt och fysiskt
göra konkreta livsstilsför-
ändringar.

Till verksamheten hör allt
som kan åstadkomma ett
tillfrisknande: Grupptera-
pi, enskilda samtal, öron-

akupunktur, yoga, brain-
light, ljusterapi för pati-
enter med depressioner,
energimassage (kinesisk
form av massage som ökar
kroppens energiflöden till
viktiga organ såsom lever,
njurar, hjärta, lungor).

Rökavvänjning
Behandlingshemmet har
också i samarbete med u-
tomstående med erfarenhet,
utvecklat en metod för

effektiv rökavvänjning.
Den är ny sedan ½ år. Me-
toden skiljer sig väsentligt
från de konventionella be-
prövade metoderna.

Till Linnés kan patienter
komma:

1) 3-5 ggr, 2 tim vid varje
tillfälle, för att få aku-
punktur, brainlight, energi-
massage samt arbetsbok för
att sluta röka.

2) alternativt helpension
(tor-sön) där man får
avgifta sin kropp med alter-
nativa behandlingsmetoder
såsom ovan nämnts, ut-
rensande vegetarisk kost,
gruppsittningar, föredrag
om kosthållning/föränd-
ringar i vardagen/förhin-
drande av återfall, yoga och
promenader. Behandlingen
går ut på att bli rökfri om-
gående genom; en veckas
nedtrappning och när be-
söken börjar omgående
klippa av nikotintillförseln
till kroppen. Inga nikotin-
plåster eller nikotintug-
gummin får förekomma –
det upprätthåller endast,
som Linnés ser det, ”suget”
!  Hittills har det varit bra

resultat av rökavvänj-
ningen.

lilla tidningen kanske kan
återkomma om behand-
lingshemmet i ett senare re-
portage. Det vore intressant
att följa upp hur det gått för
de som sökt vård och ge-
nomgått behandling.

Fakta:
Vår egen kommun har köpt
tjänster från Linnés år:
2001 för 356.000:-
2002 för 537.000:-  och  för
2003 (fram till mit-ten av
november) för 627.000:-

                   Vidar Jansson

Linnés Behandlingscentra
som nu även avgiftar rökare

Liz Gustavsson:
-Vi har varit med i orga-
nisationen Sveriges Hotell
& Restaurangföretagare en
längre tid. En dag ringde de
upp och frågade om vi ville
bli klassificerade. Vi tyckte
det hela lät spännande och
hälsade en inspektör från
organisationen välkom-
men. Han gick igenom
hotellet punkt för punkt.
Resultatet gav oss 4 stjär-
nor, med råge och utan att
vidta några åtgärder.

Klassificeringen förplik-
tigar. Det gäller att ständigt
leva upp till höga krav.
Hålla hög standard. Ha
ordning och reda. Och inte
minst förstklassig service.

Klassificering i Sverige är
något nytt. Utomlands har
detta varit praxis under
lång tid. Hos oss förekom-

mer det t ex inom Cam-
pingplatsernas organisa-
tion. Nu har vi alltså sam-
ma förfarande för hotell
och restauranger. Men bara
hos de som vill vara med.

På Brunnen står konferen-
ser för ungefär 55 % av
omsättningen. Resten är
privatkunder och då fram-
för allt weekendpaket. Stor-
helgsarrangemangen får vi
inte heller glömma.

Våra egna kanalbåtar Lind-
ön och Astrea seglar maj t
o m september. De går ofta
och tar ca 100 personer var
till bords. Turerna går till
Stegeborg, Kapella Ecume-
nica och Harstena. Det går
även korta lunchturer till
Mem med några sluss-
ningar. Vi upplever kopp-
lingen båt/hotell som något
mycket uppskattat.

Själva Brunnen kan vi duka
för upp till 250 personer för
servering samtidigt. Här
finns också möjlighet till
skilda avdelningar. Miljön
är unik. Alldeles intill Göta
Kanal och Storån. Och så
närheten till en underbart
mysig medeltidsstad. Och
möjlighet att komma med
båtarna ut till Världens

vackraste skärgård. Vad
kan man mer önska sig?

Tack von Block, för att du
grundade Söderköpings
Brunn. Vad vore Söderkö-
ping utan Brunnen?

                   Vidar Jansson

Hur gick det till när
Brunnen fick 4 stjärnor?

frågade jag Liz Gustavsson
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Gamla bilder från vårt kära Söderköping
I detta nummer visar vi ännu en gång bilder från Ragnar Petterssons omfattande samlingar.

Den här gången är bilderna från gamla skolhus i kommunen.

Bilden till vänster visar Skärnäs skola, Östra Ryd.
Byggnaden var skolhus från 1911 till början av
1960-talet. Bilden är tagen 1934 och visar Ebba
Stålboms klass 1-2

Bilden till höger visar Mogata skola , som var i drift
från 1860 till 1955. Byggnaden var lärarbostäder
mellan 1955 och till slutet av 1970-talet. Numera
används lokalerna till bibliotek och undervisning.

Kortet är taget i början av 1900-talet.

Bilden till vänster visar Fröberga skolhus i
Skönberga. Här pågick undervisning ända till
1960. Kortet är från sekelskiftet 1800/1900.

Bilden till höger visar Brotorp skola. Här bedrevs
skola från 1878 till 1947. Kortet är taget i slutet av
1920-talet och med på bild är lärarna Ann-Margret

Lidback och Ester Andersson



-Söderköpings vänort i Danmark
Tommerups omgivningar kallas sedan gammalt Fyns
gröna hjärta. Det är inte många andra områden på Fyn
som kan tävla i fråga om skönhet, böljande landskap,
höjder och gröna dalar. Det är ett mysigt område. Och
här finns mycket för en familj att upptäcka.

Denna presentation präglas
av vad som finns för upp-
levelser runt Tommerup.
Visserligen lång ifrån alla,
men här nedan finner du ett
axplock inför besök som-
martid. Tommerup ligger i
anslutning till europavägen
genom Danmark. Vägen via
de stora broarna.

Skodamuséum

I området finns mängder för
familjer och enskilda att
intressera sig för. Här finns
ett fint Skodamuséum med
åtskilliga av bilmärkets
rariteter.

Sportfiske

För den sportfiskeintresse-
rade finns sportfiskesjöar i
ett mycket vcackert område.
Här kan man fånga ål och
ädelfisk. Ständigt sätts ny
fisk ut. Fiskekort. Här råder
inga fångstbegränsningar!

Fågelpark

I omgivninarna hittar du
också en fågelpark med
omkring 700 fåglar från
alla världens hörn. Och
stora lekytor för barn.

Intakt gammalt tegel-
bruk

Här hittar du också ett gam-
malt tegelbruk - en upp-
levelse för hela familjen.
Bruket är helt intakt. Och
du kan även färdas på den
smalspåriga järnvägen.

Scandinaviens största
terrarium

ingår i området. Sommartid
även utomhus. Kiosker
mm. Park där man kan av-
njuta medhavd mat. Kl 10-
18 sommartid.

Sommarland

Och så har vi Sommarland
med en hel del aktiviteter.
Stor vattenpark med 2
pooler. Här finns natur-
ligtvis måltider att köpa.
Betala inträde och alla
aktiviteter är fria.

Musical - konserter

I området kan du gå på mu-
sical eller lyssna till kon-
serter under bar himmel.

Rosengården

Besök Rosengården. En stor
trädgård med små blommor
från alpin miljö. I reklamen
från trädgården upplyses
om att trädgården ligger på
hela 104 meter över havs
ytan! - En fröjd för öga och
doftsinne. Besökaren kan
också glädjas åt vatten
arrangemang, perennträd-
gård, rosengård och träd-
gård med buskar och träd.

Lilla tidningen beklagar
kvalitén på bilderna i detta
inslag. I avsaknad av
grundbilder har bilder måst
tas från olika publikationer.

Tommerup är beläget på ön
Fyn, ”Danmarks Träd-
gård”. Kommunen Tomme-
rup har knappt 8.000 invå-
nare.

Tommerup har en omväx-
lande natur medkustland-
skap, men också frodiga
skogar, ängar, Braendholst-
berget, där årligen Frö-
bjergs festspel går av
stapeln.

Bilden upp till vänster visas
ofta i samband med Tom-
merup - ”Stenblomman”

www.tommerup.dk

Leo Blissard Mistral Sumo

5.985:-
exkl medar

Klippet
För dig som har tröttnat på den
gamla sängen. Hos oss finner du
det bästa för vila & sömn, men inte
minst för din plånbok!! Kvalité och
komfort behöver inte vara dyrt.

Variant
ställbar motorsäng
90 x 200 cm inkl tjock
bäddmadrass.
Obs. Begränsat antal,
utgående tyg.

Tommerup


