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Årsmöte 19 mars
Den 19 mars hålls årsmöte för 2019 
i Valdemarsviks hembygdsförening. 
Förutom att diskutera föreningens 
framtida inriktning behöver vi fylla 
på i styrelsen.

Årsmötet sker på Åbäcksholm. Vi bju-
der på lättare förtäring och bildvisning. 
Eftersom Hans A Andersson tackar 
för sig, efter många år som ledamot, 
söker vi efter en ersättare. Hasse stannar 
kvar som ”hustomte”, och sköter även 
fortsättningsvis en del underhåll och 
städning på Kvarnen och Åbäcksholm - 

uthyrningen numera tillsammans med 
Lasse Beckman. 
     Men vem söker vi då? Ja, du behöver 
inte fylla just Hasses skor, ditt engage-
mang kan se helt annorlunda ut, men är 
lika mycket värt ändå. Man kan jobba 
med insamling/klassificering av före-
mål, med loppis/auktion, med visningar 
för allmänhet och skolklasser, med 
fastighetsunderhåll, med berättarkväl-
lar, med bokutgivning, med mera. Vårt 
syfte är att bevara och sprida kunskap 
om Valdemarsviks kulturarv och det 
kan man göra på många olika sätt.

Psst! Kolla in sajten ...
Föreningens hemsida har fått nya kläder. 
Den är en del i Sveriges hembygdsför-
bunds webbportal och när de bestämde 
sig för att byta utseende fick vi följa med 
på kuppen. Än så länge har inte allt ma-
terial flyttats över från den gamla sidan, 
men det kommer ske inom kort. 
     Adresssen är som vanligt  
www.hembygd.se/valdemarsvik.  
Vi finns också på Facebook - sök på 
Valdemarsviks hembygdsförening och 
klicka ”Gilla” för att se våra uppdatering-
ar i ditt flöde.  

Loppis och auktion!
Exakta datum är inte klara än, men det 
blir både Kvarnenloppis och auktion 
denna vår/sommar. Vi återkommer på 
hemsidan, Facebook och i nästa nummer 
av Åbäcksholms kuriren. Vill du skänka  
 saker vi kan sälja? Kontakta Krister  
Ryding, 070-680 29 30.

KVARNENS TAK LAGAT
Föreningen arrenderar som bekant flera 
av våra byggnader av kommunen. Se-
dan en tid för vi förhandlingar gällande 
hur upplägget ser ut i framtiden. Vi har 
blivit erbjudna att ta över husen, men 
tackat nej. Samma gäller för övrigt för 
Gusums hembygdsförening, som er-

bjöds att ta över Lill-Åby, men tackade 
nej. Fortsättning följer i frågan.
    Hursomhelst så har kommunen låtit 
renovera taket på Vammarsmåla kvarn, 
och den uppmärksamme kan se både 
nya vindskivor och utbytta takpannor. 
Även taket på skolan/handelsboden på 
Åbäcksholm är under renovering.



Bildarkivet
I år firar Waldemarsviks IF 100 år, vilket bland annat kommer uppmärksammas 
i en bok, en film och ett heldagsfirande på Grännäs, på ishallen och i centrum 
den 17 augusti. Boken är planerad att släppas under våren, här några smakprov:

”Han förklarade med 
enkla ord så att 

jag begrep varför jag skulle 
göra de här rörelserna. 
Sen hade jag lätt för att 
lära mig”

Bengt ”Månen” Karlsson, 
om varför han under större 
delen av 60-talet var bland de 
bästa i Sverige på längdskid-
åkning. Sin läromästare, som 
här syns till vänster på bild 
efter SM-silvret 1965 i Lyck-
sele, var Rune Overman från 
 Lin köping.

Under 60-talets början ser klubbrekorden 
i friidrott ut så här (i urval): 
höjd 1.88 (Finn Mattsson) 
diskus 37,87 (Finn Mattsson) 
100 m 11,0 (Bengt Johansson)
200 m 23,2 (Bengt Johansson) 
800 m, 1,56,8 (Bengt ”Månen” Karlsson)
1000 m 2,30,7 (Bengt ”Månen” Karlsson) 
(Då blott elva sekunder över gällande  
världsrekord på kolstybbsbana) 
1500 m 3,58,4 (Bengt ”Månen” Karlsson)  
400 m 51,5 (Alrik Karlsson) 
tresteg 13,22 (Kurt Wester) 
kula 13,20 (Ingvar Njord) 
spjut 58,54 (Kurt Wester)
stav 3,80 (Anders Blennar/Gösta Pettersson) 
längd, damer, 5.03 m (Birgitta Persson)

Den minnesgode känner säkert igen personerna på 
bilderna till höger. Mannen med blocket är i alla fall 
Sune Fagerberg, mångårig eldsjäl som lagledare inom 
friidrotten.



”Det märktes att Nisse var dirigenten i laget. Och mot mig var han 
mycket tillmötesgående. Han skötte också min bokföring några 

år på 40-talet när han var anställd hos Eric Tillbergs bokföringsbyrå.”

Sven-Olov Amundson (idag 97 år gammal), trunkbärare i WIF i slutet på 30-talet 
när Nils Liedholm inledde sin framgångsrika karriär. Övre raden från väster: Sven-
Olov Amundson (massör/trunkbärare), Alf Amundson (lagledare), Olle Lundkvist, 
Elmqvist, Olle Larsson, Erik ”Prinsen” Larsson, Hammarlöv, Nils Liedholm, Torsten 
Larsson, Hans Lindkvist (Linjeman/trunkbärare). Nedre reden: Erik ”Sleva” Vahl-
bäck, Ragnar ”Putte” Karlsson, Ivan ”Mosse” Nilsson, Bernt Dahlberg

Individuellt inom WIF 
lyfter Gunila fram gym-

naster som Boel Svenman, 
Merja Niemelä och Camilla 
Ågren. Men den bredd som 
gav WIF storslam under 
DM 1984 kan ses som en 
frukt av en lång och hän-
given satsning från många 
individer.”

Gunila Larsson Landby, om 
gymnastikens guldålder i Valde-
marsvik mellan 1975 och 1990. 
På bilden en tidigare årgång, 
nämligen herrarnas uppvis-
ningstrupp på 20-talet, där för 
övrigt Gunilas förre svärfar Göte 
Landby finns med, sedermera 
rektor i Gryt (tia från vänster).

1953 Stig ”Vam-
mar” Gus-

tafsson lämnar WIF för 
Sleipner, och sedan IFK. 
Vinner SM-guld 1960 
och spelar dessutom en 
b-landslagsmatch.

WIF har genom åren fostrat 
fem landslagsmän i tre olika 
idrotter (Nils Liedholm 
och ”Vammar” i fotboll, 
Jonathan Andersson och 
Gustaf Franzén i ishockey 
och Bengt ”Månen” Karls-
son i längdskidåkning). 
”Vammar” hade sin glans-
period på 50-talet men höll 
kontakten med fotbollen 
livet ut. Den 27 december 
2018 avled han efter en tids 
sjukdom.
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BO CEDERQVIST
Valdemarsvik

– Valdemarsvik kommer
att bli en tråkigare och
mindre vacker kommun.
Det menar arbetsledare
Göran Löfsved vid
gatukontoret.
Anledningen till profetian
bottnar i det faktum att
kommunen, per
omgående,    ska  dra ner
på utgifterna för park- och
grönområden med nästan
en tredjedel.
VIKEN RUNT
Det här medför att
gräsklippningen slopas på flera
platser i kommunen och ersätts
med  så kallad slaghackning. 

De områden som tidigare har
slaghackats får växa vilt. Någon
slyröjning kommer heller inte
att göras och material som
gödning, torvmull och matjord
minskas.

Hittills har kommunen
spenderat 980 000 kronor på
park- och grönområden. Nu blir
det en besparing på 300 000, ett
beslut som Lösved känner
motvilja mot.

– Under de senaste åren har
gatukontorets personal lagt ner
mycket jobb för att skapa ett
grönare och trevligare
Valdemarsvik, vilket också
allmänheten vitsordat.
Uppenbarligen har man gillat
det här och jag ser park- och
grönområden, som en i allra
högsta grad social bit. Det ger
ett glatt och trevligt intryck.
Men nu känns det tungt, när vi
tvingas upphöra med en del av
det arbetet.

Gatukontoret har dock inga
planer på att dra ner på antalet
plantor i rabatterna. Vidare är
ambitionen att centralpunkterna
i kommunen ska hållas vackra
och fina.

– Men iscensätter politikerna
ytterligare besparingar, ja då
blir det oerhört tufft, menar
Löfsved.

– Det kan innebära färre
planteringar och det skapar
givetvis ett olustigt och grått
intryck.

* * *
En kvinnlig affärsrådgivare,

som mestadels ska syssla med
affärsrådsgivning till kvinnor,

kan eventuellt bli en realitet i
Valdemarsvik. Kommunen har
ansökt om bidrag hos Nurek för
ett 2-årigt försöksprojekt, som
kostar en halv miljon kronor. 

Men bakom projektet finns
ett flertal finansiärer förutom
Nutek; EU, länsstyrelsen,
länsarbetsnämnden samt
Valdemarsviks kommun.

Kommunstyrelsen garanterar
100 000 kronor för den del som
eventuellt inte täcks upp av
uppdragsintäkter. I det här fallet
Starta Eget- utredningar från
arbetsförmedlingen.

Rådgivaren ska, till 75
procent, arbeta med rådgivning
till kvinnor. Resterande tid ska
hon hjälpa män med samma
syssla.

Projektet har genomförts i 70
Norrlandskommuner under två
år. Inte mindre än  64   fortsatte
med verksamheten, genom
egen finansiering, efter
projekttidens slut.

Nu återstår att se om
Valdemarsvik får grönt ljus.

* * *
Viken runt kan också berätta

att Cykelklubben Viken, efter
24 växelrika år gått över styr.
Det är med andra ord
sluttrampat för klubben, som
bildades 1973. Det sista
årsmötet hölls häromdagen i en
förening,  som under sina
glansdagar hade upp emot
åttiotalet medlemmar.

– Men intresset har falnat
genom årens lopp. Därför
lägger vi ner, säger Göran
Löfsved, för övrigt en av
grundarna  och klubbens förste
ordförande.

Han berättar att CK Viken i
första hand var en klubb för

motionscyklister. Bland annat
arragerade man Viksrundan i 20
år. Men det fanns dock en som
inte lät sig nöjas med
motionslunken, nämligen
Christer Karlsson, numera
yrkesmilitär. Han tävlade flitigt
under en tid.

* * * 
Till sist kan Viken runt

berätta att Valstadskolan –
naturbruksgymnasiet  i
Gamleby – har Grönt veckoslut
23–24 maj. Ett arrangemang
som bjuder på en rad aktiviteter,
bland andra rid- och
dansuppvisningar samt
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CHRISTER HENNUM
Valdemarsvik

Valdemarsviks Sparbank
har lyckats med konsten
att behålla och även
stärka sin status som
fristående institution. År
efter år redovisar den
vinster på flera miljoner
kronor!   Nu i samband
med årsstämman
presenteras ett resultat på
9,2 miljoner.

Bankdirektören Boo Ihse är
förstås nöjd. Samtidigt är han
lite oroad över vad
transaktionerna via hemdatorer
kan betyda för konkurrensen
framöver.

Genom datorerna blir
avstånden mer ovidkommande,
noterar han. Sådant skapar nya
villkor. Men även den
”kundnära” Valdemarsviks
Sparbank skall låta sig lanseras
på Internet så det blir möjligt
för kunderna att sitta hemma
och sköta olika slags
bankärenden.

– Redan under innevarande
år lär vi komma ut på nätet,
förklarar Boo Ihse.

Mer kostnadseffektiva
– Det enda som är statiskt
numera är förändringarna,
konstaterar han vidare.

– Utvecklingen går snabbt
och vi måste bli mer
kostnadseffektiva. 

De så kallade nischbankerna
fruktar han inget nämnvärt.

– Marginalerna är inte längre

lika stora, hävdar han och
fortsätter berätta om en
förändring i kundernas sätt att
förvalta sitt pund.

– Det har skett en
förskjutning i sparandet, från
bankinlåning till placering i
fonder. Under fjolåret ökade
fondsparandet med 15,3
miljoner kronor. Och enbart
under de fyra första månaderna

i år blev ökningen 30 miljoner.
Fondsparandet omsluter för
närvarande 209 miljoner. 

Vad beträffar inlåningen
ökade den i fjol med 456 000
kronor (0,1 procent) till 329,4
miljoner. 

Utlåningen uppgick till 254,5
miljoner och ökade med  9,4
procent. 

Valdemarsviks Sparbank

stärkte i hög grad sin ställning
genom att avhålla sig från de
kreditgenerösa dumdristigheter
som för några år sedan fick
banker på fall. 

Försiktighet
Ledningen iakttog
försiktighetsmått vilka visade
sig bära goda frukter. 

Ytterligare kraft fick banken

genom 1995 års utförsäljning av
större delen av sitt aktieinnehav
i Sparbanken Sverige. 

Den affären gav en
realisationsvinst på 10,3
miljoner kronor och påverkade
resultatet som det året gick i
taket och gav ett guldregn på
22,1 miljoner kronor före
kreditförlusterna på 2,1
miljoner.

Ökat resultat
Med andra ord kunde rimligtvis
inte resultatet öka under det
gångna verksamhetsåret.
Beloppet uppgick ändå till 9,2
miljoner, efter kreditförlusterna
vika halverades 1996. Bortser
man nu från den
inkomstbringande

aktieförsäljningen för ett par år
sedan ökade emellertid
resultatet för 1996 med 1
miljon kronor.

– Ränteutvecklingen har
spelat oss i händerna, klargör
Boo Ihse.

– Inlåningsräntan hade
sjunkit till en nivå på 2,04
procent den sista april.
Utlåningsräntan däremot låg
samma dag på 7,55 procent.

Prisfråga
– Nu kan knappast
inlåningsräntan sjunka mer än
den gjort. En sänkning av
utlåningsräntan är å andra sidan
inte orealistisk.

Boo Ihse anser det vara
logiskt med ett samgående

Valdemarsviks Sparbank fortsätter att redovisa vinster på flera miljoner kronor. Bankdirektör Boo Ihse
gläder sig åt det men undrar hur konkurrensen gestaltar sig när det blivit vanligare att göra bankaffärer via
hemdatorer. I det läget lär avståndet till banken bli mer ovidkommande.

Den här dekorativa gamla tavlan i stansad kopparplåt tillhör
Valdemarsviks Sparbanks kuriosaavdelning. För närvarande hänger
den i bankens styrelserum.

Ann Hammarman
och Mari Nilsdotter är
några av dem som
arbetar inom
gatukontoret. I och
med besparingarna
kommer deras
arbetsinsatser, inom
park- och
grönområdena, att
minska. Men några
uppsägningar är det

Göran Löfsved, kan bara
konstatera att ett vikande
intresse,  medfört att CK Viken
tvingats lägga ner

Strålande tider för Sparbanken
Bankdirektören Boo Ihse ska lansera Valdemarsviks Sparbank på Internet

Sparkrav drabbar grönområden

Segdragna
patenttvister dyra 
för företagen

Nytt Wallenberg-pris delas ut
Stockholm/TT Våren 1999 kommer ett Raoul Wallenberg-pris
att delas ut i Stockholm.

– Priset ska ges till en person som genom sitt handlande
visat samma engagemang och människokärlek som Raoul
Wallenberg under sitt arbete för att rädda Ungerns judar från
nazisterna under andra världskriget, berättar Claes Cronstedt,
Raoul Wallenberg-föreningens ordförande.

Föreningens förhoppning är att pristagarna ska bli förebilder
för unga människor.

Claes Cronstedt berättar att det finns stort internationellt
intresse för projektet, samt en vilja att bidra till finansieringen
av priset och juryns verksamhet.

Priset kan enbart delas ut till enskilda personer och inte till
organisationer eller andra kollektiv. Valet av pristagare kommer
årligen att tillkännages den 17 januari varje år, vilket är
årsdagen av Raoul Wallenbergs försvinnande i Ungern 1945. �

MIA WÄRNGÅRD/TT
Stockholm

Företagen förlorar stora
belopp när domstolen
för patenttvister inte
hinner med målen inom
rimlig tid.
– Vi är oroade över
situationen. Höga
utvecklingskostnader går till
spillo när tvisterna drar ut på
tiden, säger Jan Persson,
chefsjurist på
Industriförbundet.

Samtidigt som antalet
patenttvister ökat kraftigt har
Stockholms tingsrätt idag bara
en domare med längre
erfarenhet av patentmål, mål
som ofta är invecklade,
tidsödande och juridiskt
komplicerade.

Chefsrådman Rolf
Nöteberg vid Stockholms
tingsrätt, är missnöjd över att
resurserna till patentmålen
minskat och i ett brev till
domstolsverket, Svea Hovrätt
och justitiedepartementet slår
han larm om situationen.

– För mig är det frågan om
ett allvarligt misslyckande,
skriver han. Rättssäkerheten
innefattar en tidsaspekt och
jag har hittills ansett mig ha
möjlighet att verka så att
tingsrätten haft kapacitet att
fortlöpande handlägga alla
mål, säger Rolf Nöteberg. Nu
bedömer han att det inte finns
resurser att kunna genomföra
de mål man har liggande, 70
stycken, under det närmaste
året.

Svåra mål
– Problemet är att det är

svårt att hitta domare som kan
den här typen av mål. De
kräver både tekniskt och

naturvetenskapligt intresse
och en bred juridisk
kompetens, konstaterar Lena
Berke, lagman på Stockholms
tingsrätt som är den enda i
landet som avgör patenttvister.

Patenttvister rör rätten till
en viss vara eller uppfinning.
Allt oftare förekommer
patentintrång där företag stjäl
eller plagierar idéer och
produkter.

I ett brev till lagman Lena
Berke understryker
Industriförbundet allvaret och
konsekvenserna av de
förluster företagen utsätts för
vid en årslång väntetid på ett
domstolsbeslut.

– Det spelar ingen roll hur
mycket pengar man investerar
i forskning och andra insatser
för företagen om det inte finns
ett effektivt skydd. Om starka
patent och starka varumärken
ska kunna upprätthållas av
företagen så måste det även
finnas ett processystem som
fungerar annars är det inte
mycket värt, säger Jan
Persson.

Ingen förändring
Lena Berke kan inte lova

någon omedelbar förändring i
patenttvistfrågorna.

– Vi i diskuterar hur
avdelningen för patentmål ska
kunna avlastas och få extra
resurser och arbetar för att
träna in fler domare men det
tar tid att bygga upp
kompetensen.

Domstolsverkets
generaldirektör Bertil
Hübinette anser att
Stockholms tingsrätt har
ekonomiska resurser att lösa
problemen med patentmålen.
Han har informerats om
situationen och tar för givet att
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INGEMAR NORGREN
Valdemarsvik

1 087 000 kronor – det
hade den
konkursdrabbade
lantbrukaren från
Valdemarsvik med sig på
resan till USA.

När mannen
omhäktades på fredagen
var han inte själv
närvarande vid
förhandlingen. Han

föredrog att stanna kvar i
häktet.
Konkursförvaltaren anser att
lantbrukaren undanhåller
pengar som tillhör konkursboet.
Det är därför mannen sitter
häktad.

Lantbrukaren påstår att han
spelat bort alla pengar under sin
USA-resa. Fast det tror inte
konkursförvaltaren, som
misstänker att mannen stoppat
undan pengarna.

Lantbrukarens USA-resa

föregicks av att hans hustru
lämnade honom för en annan.
Och då sålde mannen ut löst och
fast, bland annat tros ett antal
lantbruksmaskiner på mystiska
vägar ha hamnat i Lettland.

Fick 377 000
Andra maskiner har mannen
sålt till Odal. Utredningen visar
han fått  377 000 kronor enbart
på den affären. Innan
maskinerna såldes hade
lantbrukaren löst en restskuld

på nära 200 000 kronor,  pengar
till detta fick mannen genom att
utnyttja sin checkkredit hos
Föreningsbanken.

Inför USA-resan tog
lantbrukaren dessutom ut
ytterligare 45 000 kronor, också
det pengar han tros haft med sig
på resan.

Inledningsvis troddes
reskassan vara 705 000 kronor.
Den summan har nu stigit till
drygt en miljon kronor.

Spelat bort
Lantbrukaren häktades den 21
mars och har sedan dess
omhäktats med två veckors
mellanrum. Några fler
upplysningar om var pengarna
hamnat har inte lämnats.
Mannen har envist hållit fast vid
att han spelat bort miljonen på
kasinon i USA, men inte lämnat
några detaljer om hur det gått
till.

Inte korrekt
– Det är uppenbart att han inte
vill lämna riktiga uppgifter,
ansåg konkursförvaltaren Bo
Lindeberg på fredagen.

Lantbrukaren omhäktades i
sin frånvaro, då han ville inte
komma till förhandlingen.

– Han anser sig inte ha fler
uppgifter att lämna, det har han
talat om för förvaltaren och
rätten, framhöll mannens
försvarare.

Som mest kan lantbrukaren

Årsmöte vid Bygg och Bo
Hannäs Bygg och Bo i Hannäs ekonomiska förening har haft
årsmöte i skolan. Ingen förändring skedde i styrelsen varför den
består av: Lars Carlsson ordförande, Göran Solvestad kassör,
Ing-Britt Solvestad sekreterare. Övriga ledamöter är: Steve
Johansson, Göte Edstrand, Ing-Britt Jonsson, Dag Petersson
och Heléne Fredriksson. Under året som gått har föreningen,
efter många turer, köpt Hannäs skola, renoverat flera lägenheter
i pensionärshemmet samt utfört en del målning vid Holmbo
kapell. Föreningen äger de båda pensionärshemmen och
Holmbo kapell.

I ett nära samarbete med Hannäs utvecklingsgrupp
arrangerade föreningen ett välbesökt möte i Rumma Folkets
hus. I en skrivelse till kommunen har föreningen begärt
undersökning om bildande av ett förvaltningsråd eller en
opolitisk nämnd. Ett försök med pelletseldning i nedre
pensionärshemmet pågår. Föreningen är också representerad i
ett samarbete med kommunen angående
landsbygdsutveckling.�
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Månadsmöte hos PRO
Valdemarsvik Det handlade bland annat om höstens
aktivitetsprogram, resor och kommande möten när
Valdemarsviks PRO-medlemmar hade månadsmöte i
Valdemarsviks Folkets hus häromdagen. Föreningen beslutade
att  arrangera en resa för handikappade i början av juni. Vidare
har man för avsikt att  bjuda in representanter för
försäkringskassan och vuxennämnden för att diskutera
bostadsbidrag. Även information om apoteket och dess
verksamhet är pensionärerna intresserade av varför man ämnar
invitera någon representant från apoteket Kronan. Mötet
inramades av musikaliska tongångar från gruppen
Näckrosorna. �

BO CEDERQVIST
Valdemarsvik

I torsdags avgjordes
Skolkampen, en årlig
återkommande
orienteringstävling mellan
fjärdeklassarna i
Valdemarsviks kommun.
Drygt 120 elever letade skärmar
i skogen invid Grännäs
villaområde. Banan, 2,2
kilometer lång, hade lagts av
Hammarkinds OK, som under
tiotalet år svarat för tävlingen.

Det här är samtidigt ett sätt
för oss att entusiasmera
eleverna för sporten. En del av
dem blir intresserade och
fortsätter hos oss, berättade
HOK:s Fredrik Urberg, som
skickade iväg stigfinnarna ut på
banan.

För många var det första
gången. En viss oro infann sig
vid starten. 

Hur ska man  stämpla? 
Hur ska jag hålla kartan?
– Vi har vid tidigare tillfällen

informerat eleverna i skolorna
om hur det går till när man
orienterar, berättade Uhrberg.

Men när tävlingsnervositeten
drabbar deltagarna dyker
frågorna upp.

Skolkampen är ingen
individuell tävling. Skolorna
tävlar i lag mot varandra genom
att man räknar ut snittiden för
respektive skola. Tävlingen
utföll enligt följande: 

1. Östra Ed, 22,09 minuter, 2.
Sörby och Gryt, 22,31, 4.
Ringarum, 25,13, 5.
Loviseberg, 27,34, 6. Tryserum,
28,30, 7. Gusum 29,33.

Snabbaste individuella tiden
hade Maria Rosvall/Anna
Isaksson, Sörbyskolan, med
14,38 minuter.

Igår, fredag, avgjordes också
skolmästerskapet i orientering,
där femte- och sjätteklassarna i
kommunens skolor tävlade
individuellt mot varandra i
skogarna kring Dalängen i
Gusum.

Sextiotalet startande gav sig

ut på en drygt 2 kilometer lång
bana, vilket  gav följande
resultat :

Flickor klass 5: 1. Isabella
Kasselstrand, Loviseberg, 20,
16 minuter, 2. Carolina
Lundsten, Sörby, 25,24, 3.
Erika Lindblom, Loviseberg,
32,11.

Pojkar klass 5: 1. Oskar
Brorsson–Holmberg,
Loviseberg, 22,25, 2. Christian
Anderstedt, Gusum, 23,36, 3.
Patrik Nordetun, Loviseberg,
25,55.

Flickor klass 6: 1. Charlotte
Willén, Gusum, 32, 56, 2.
Emma Essy–Ehsing, Gryt,
34,08, 3. Heidi Stark, Gusum,
36,49.

Pojkar klass 6: 1. Stefan
Ericsson, Gusum, 13,56, 2.
Peter

BO CEDERQVIST
Valdemarsvik

Antalet kommunala
sommarjobb i
Valdemarsvik blir
förmodligen färre i år.
Kommunstyrelsens
verksamhets- och
ekonomiutskott föreslår
nämligen  att  anslaget
minskas från 500 000 till
300 000 kronor. Sista

ordet har dock
kommunstyrelsen den 2
juni.
– Det här är vad vi anser oss
kunna  avsätta till årets
sommarjobb, vilket betyder att
vi tvingas  prioritera. Det blir  i
första hand 18- och 19-
åringarna, som  erbjuds jobb,
säger kommunalrådet Torvald
Karlsson.

Förra året hade inte mindre
än 160 ungdomar, i åldern 16-

19 år, sommarjobb under två
veckor. I år räknar kommunen
med att plocka fram ett
sjuttiotal jobb. Och dessa ska
alltså erbjudas 18- och 19-
åringarna under en
treveckorsperiod.

– Det är betydelsefullt att just
den här ålderskategorin får lära
känna  arbetsmarknaden,
eftersom många av dem är på
väg eller har slutat gymnasiet,
säger Karlsson.

Kommunen betalar 25
kronor i timmen. Det ger de 70
ungdomarna  3 000 kronor var
under treveckorsperioden.
Lönesumman slutar således vid
210 000 kronor. Resterande
90 000 kronor går i huvudsak
till sociala avgifter samt en del
kringkostnader.

Men Torvald Karlsson vädjar
också till företagen att försöka
plocka fram  sommarjobb.

– Det brukar ju vara

näringslivet som i stort  svarar
för  dessa.

Men hinner kommunen
skaka fram lämpliga platser
bara på några veckor?

– Jag hade i viss mån
kalkylerat med det här
beslutet.Vi har ju tidigare,
under två år, ordnat det här. Så
det ska nog fixa sig, säger
Anders Johansson, ansvarig för
kommunens ALU-verksüAW
™ú^

§ÏÆ

OWE BERGGREN
Gusum

Kommande lördag, den
24 maj, kommer det att
firas med besked i
Gusum. Då celebreras
nämligen en jubilar i
brukssamhället.
Idrottsföreningen,
Gusums IF, firar då sin
75-åriga tillvaro.
Man har delat på gracerna, en
del på eftermiddagen på
Dalängen, dels en
kvällsföreställning på
restaurang Chaplin.

Omfattande inbjudan
Föreningen har gjort en
omfattande inbjudan till sina
medlemmar för att övervara
diverse ceremonier och som
avslutas med det alltid
intressanta lokalderbyt mot
arvfienden Valdemarsvik.

Ett par hundra personer har
hörsammat inbjudan som i
mångt och mycket även kan
anses som en hemvändardag.

Det kommer att att förrättas
två invigningar. 

Dels är det det mycket
ändamålsenliga nya
klubbhuset som är en
tillbyggnad till den befintliga
omklädningspaviljongen.

Stora fotbollsplanen
kommer också att återinvigas

eftersom den lagts om med
färdig gräsmatta under slutet
av förra året och där
dräneringen även fått en
översyn.

Ett jobb som har utförts av
ALU-personal med hjälp av
GIF-folk. Det gäller även den
nya klubblokalen men där är
den egna insatsen större.

Det har sett en aning
tveksamt ut om den stora
planen skulle hinna bli
spelklar. Den kalla och långa
vintern och mycket regn på
sistone har gjort att gräsväxten
varit dålig.

De senaste dagarnas värme
har dock gjort underverk och
det ser ljust ut i skrivande
stund för nypremiär på A-
planen.

Avspark 
Officiell invigare blir
kommunalrådet Torvald
Karlsson. Denne, tillsammans
med Gusums störste
fotbollsprofil genom tiderna,
Bengt ”Julle” Gustavsson,
kommer att göra avspark i
matchen GIF–Viken.

Arrangörerna hoppas
givetvis på att vädergudarna är
på sitt bästa humör så att
inbjudna gäster, övrig publik
och spelare får de allra bästa
betingelserna.

Det är också en from
önskan från GIF’s sida att

CHRISTER HENNUM
Valdemarsvik

Premiärturen med m/s
Saga Lejon blev ingen
succé för kommersen i
Valdemarsvik. Butikerna i
Vikens down-town höll
kvällsöppet inte minst
med tanke på
båtpassagerarna som
emellertid föredrog att slå
sina lovar ute i det fria. 
Undantaget må vara
Sjömagasinet som ligger
strategiskt intill kajen där Saga
Lejon lade till på
torsdagskvällen.

Visst hade handlarna hoppats
på en hel del nya kunder.
Rederiet hade också betonat
vikten av att köpmännen ställer
upp. Här förväntades ju en ny
möjlighet för dem. Tog de
tillfället i akt riskerade inte
heller ankomsten till Viken att
formas till en antiklimax för
gästerna. Så gick resonemanget
och så går det fortfarande.

Ångbåtskajen
Nu ställer det sig säkert mer
lockande att promenera in i
centrum när inte Storgatan är en
enda stor bökig arbetsplats
vilket den är för närvarande. 

Dessutom kommer båten att i
fortsättningen lägga till vid
Ångbåtskajen. Köpmän vi talat
med tror att det läget är mera
centrumvänligt.

Handlarna hade oddsen mot
sig denna gång. Därför blev det
som det blev. Ett 70-tal
passagerare, det vill säga
knappt hälften av maxantalet
för fartyget, steg iland strax
efter klockan sex.

En dragspelare trädde fram. I
virveln av de nasala tonerna
uppenbarade sig
kommunfullmäktiges
ordförande Anders Carlsson.
Han bar på en blomsterkvast
och en bok om kung Valdemars
segelled.

– Det ska väl passa, tyckte
han.

Presenterna överlämnades
till befälet ombord. Kommunen
ställer sig med andra ord
mycket positiv till den nya
båtlinjen mellan Nyköping och
Valdemarsvik. 

Passagerarna fick en kasse

med broschyrer med mera som
ställde Valdemarsvik i
brännpunkten. De delades ut av
vikingen Valdemar alias Anders
Paulsson.

– Kom Britta skall vi förföra
vikingen, hördes en damröst.

Olika avgångstider
Hon hann nog inte med
exercisen för det uppgavs inte
vara särskilt gott om tid innan
avresan till Nyköping. Den
gjordes med bussar som skulle
gå halv åtta, var det sagt. Eller
hur var det med det? Olika
avgångstider surrade,
förklarade en buss-
chaufför.

Merparten av gästerna, bland
annat en större grupp
pensionärer från Eskilstuna,
vaggade fram i sakta mak i
riktning mot centrum även om
de undvek det riktiga city där
till och med Systembolaget
hade extra långt öppethållande.

– Vi hinner inte med att gå så
långt, var en allmän
uppfattning.

– Men det är vacker natur här
nere. Visst är det. 

Vi hörde ingen kommentar
om gatuarbetena. Å andra sidan
språkade vi inte med alla 70.
Om naturen, solskenet, den fina
båtturen, den goda maten
ombord och busstiderna
kommenterades desto mer.

Tomt på Systemet
När vi kollade in på Systemet
var det tomt så när som på
försäljaren Kerstin Karlsson.

– Båten borde kanske ha
kommit en timme tidigare,
reflekterade hon.

På Storgatan hade
köpmännen Lars Fogelqvist och
Bert Lindgren tagit sin tillflykt
till trottoaren. Inte en enda
båtturist syntes till på nära håll.
Däremot skymtade några vid
Smålandsbron ett hundratal
meter längre bort. Varje torsdag
framöver skall butikerna i Viken
ha förlängt kvällsöppet. Att det
blev torsdagarna har mest att
göra med Den svenska
hurtigrutten.

Fogelqvist och Lindgren
underströk att det inte enbart är
för båtfolket det hålls
kvällsöppet. 

– Förhoppningen är att vi ska
kunna ha det året runt, framhöll
Lars Fogelqvist.

– Och vad är 150 turister på
en båt mot flera tusen

sommarboende!
Bert Lindgren konstaterade

att centrum inte visade sig från
sin allra bästa sida:

Kortare arbetstid efterlyses
Gusum S-kvinnorna i Ringarum– Gusum har haft möte med
krukväxtauktion vid Brolöt i Gusum. Bland de rapporter som
förelåg var bland annat en från föreningens distriktsmöte i
Söderköping där två uttalanden antogs, nämligen önskan om
kortare arbetstid och att värna om den offentliga sektorn.

En inbjudan till ett miljöseminarium hade inkommit, och till
detta valdes Birgit Asterbäck att delta. Från ABF rapporterade
Helene Johansson, och där hade framkommit att ekonomin inte
var den allra bästa. Inga Ericsson rapporterade från 1 maj-
firandet i Valdemarsvik. Ett bidrag på 800 kronor hade skänkts
av S-kvinnorna till 1 majkommittén och för detta framfördes
ett tack från arbetarekommunen. En inbjudan från Tjejligan
fanns också, och det handlade om att följa med på en rundresa
genom Småland. Ett förslag lades fram om att skänka priser till
ett lotteri på den kommande Ringarumsdagen.

Vid mötet hölls också ett anförande av den nya ordföranden i
Valdemarsviks arbetarekommun, Helene Johansson, där hon
blan annat lovade att med friska tag kämpa vidare. Ett av
hennes närmaste mål är nu att på nytt starta en SSU-förening i
Gusum. Hon fick efter anförandet motta en ros av S-kvinnornas
ordförande, Inga Ericsson, som också höll i klubban vid den
avslutande auktionen av krukväxter. �

Gusums IF firar 75-årsjubileum

Inget klirr i kassan vid premiärturen
Affärsmän höll kvällsöppet – men Saga Lejons passagerare lockades inte dit

Färre kommunala sommarjobb i år

Häktade lantbrukaren hade miljon i bagaget

Fjärdeklassarna Sofia 
Ehrenpris och Rebecka

Holmström, från Ringarums
skola, var först ut på banan

när Skolkampen i
orientering avgjordes på

torsdagen.

120 elever letade efter skärmar vid Grännäs

Den första kontingenten turister på den svenska hurtigrutten har landstigit i Valdemarsvik. Men hur stod
det till med köplusten?

– Bussen går snart. Vi hinner inte gå  och handla, sade Inga-Lisa
Nordahl, Ingrid Johansson och Ann-Sofie Karlsson från Eskilstuna.

I Systembutiken var det tomt så
när som på försäljaren Kerstin
Karlsson.

– Det går fler båtar, tröstade sig
Bert Lindgren. Inte heller han fick
besök av någon båtturist.

BO CEDERQVIST
Valdemarsvik

Vem blev 1 miljon kronor
rikare? Ja, den frågan
sysslesätter säkert en
del  Valdemarsviksbor
sedan det står klart att
högsta vinstne på en
penninglott gått till Val-
demarsvik.

Lotten är såld hos Material-
männen inom Vammar köp-
center. Men, som sagt, vem
den lycklige vinnaren är har
inte framkommit.

– Nej, han eller hon har inte
givit sig tillkänna, säger Jim-
mie Karlsson, hos Material-
männen, som tycker det är ro-
ligt när man får kränga en
vinstlott av den här digniteten.

– Tidigare har vi  ombesörjt
en tipsvinst på 385 000 kro-
nor, berättar Jimmie.

Penninglotterna har mins-
kat i attraktionskraft. Allt fär-
re lotter säljs. Måhända att
miljonvinsten lyfter upp för-
säljningen lokalt.

– Störst bland lotterna, för

närvarande, är Trissen, konsta-
terar Jimmie Karlsson.

En koll i NT:s klipparkiv
ger vid handen att den för-
modligen största vinsten  i
Valdemarsvik rör sig om 3,2
miljoner kronor på en Lotto-
kupong inlämnad hos dåvaran-
de Köhlers i september 1992.
Men vinnaren bodde inte i
Valdemarsvik. �
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En icke oäven  insats  sva-
rade Valdemarsviksföra-
ren Patrik Karlsson för,
när han debuterade i
Svenska Cupen för
Crosskart.
Patrik kom på en hedrande fjor-
tondeplats, i 250-kubiksklas-
sen, när första deltävlingen av
10 kördes på Toverumsbanan i
Valdemarsvik. Notabelt är att
det här var Patriks första
crosskarttävling över huvudta-
get. Segrade i stora klassen, 500
kubik, gjorde förhandstippade
Uppsalaföraren Dick Wicksell,
som förra året körde hem total-
segern i  Svenska cupen. Tvåa
blev Wicksells klubbkompis
Kenth Eriksson.

Sammanlagt 34 förare kom
till start på en bana, som dagar-
na innan tävlingen hade utsatts
för ihållande regn. Det betydde
lerigt underlag i en rafflade täv-
ling med många rullningar.

Ett tjugotal klubbar från hela
Sverige fanns representerade i
tävlingen, som TV 5 sänder ett
sammandrag av den 28 maj i

programmet Teknikens Värld.
För arrangemanget svarade

SMK Valdemarsvik, vars med-
lemmar  fick arbeta intensivt
med banan inför arrangemanget
på grund av det myckna regnan-
det.

Final 500 cc: 1. Dick Wick-
sell, SMK Uppsala, 2. Kenth
Eriksson, dito, 3. Anders Mar-
tinsson, MK-Team Västom, 4.
Rikard Björk, Tomelilla MK, 5.
Fredrik Larsson, Östra Göinge.
MK.

Final 250 cc: 1. Per Berg-
ström, Hagfors MK, 2. Jesper
Rosling, MK Rimo, 3. Björn
Sjöberg, SMK Uppsala, 4. Jör-
gen Lindberg, SMK Hedemora,
5. Urban Alm, Films MK.

Final 125 cc: 1. Ted Hult-
qvist, SMK Örebro, 2. Ramona
Karlsson, Falköpings MK, 3.
Björn Stålhammar, Karlstad
MC Bil, 4. Björn Olsson, Fryk-
dalens MK. �
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INGRID KÄFLING
Söderköping

Poesi och orgelmusik
varvades i Sankt Lau-
rentti kyrka på onsdags-
kvällen. Musikgudstjäns-
ten var ett av evene-
mangen inom ramen för
Nordiska veckan som nu
pågår i Söderköping. 
Sankt Laurentiis unge och väl-
spelande organist, Roger
Glan, svarade för orgelmusi-
ken och Carina Löfving Lun-
din för diktläsningen. Resulta-
tet blev en mycket njutbar och
givande afton.

NORDISKA
VECKAN

Bengt Peterson, ordförande
i Föreningen Norden, inledde
med att berätta om det nordis-
ka samarbetet. 

Som ett led i det kulturella
utbytet hade Söderköpings
kommun beslutat skicka fyra
Söderköpingsmusiker till
Kangasniemi i Finland för att
delta i musikveckan i sommar.
Därefter blev det musik och
dikt från fyra länder.

Svensk orgelmusik
Roger Glan inledde program-
met med svensk orgelmusik av
Otto E Olsson på kororgeln,
eller Persson-orgeln som den
kallas efter tillverkaren. 

Det blev ett Adagio med täta
tonartsbyten och romantiska
undertoner. Ett stilla och kon-
templativt orgelstycke med en
intressant dialog mellan pe-
dalstämman och  mjukt kling-
ande flöjter. 

Efter detta läste Carina Löf-
ving Lundin, enkelt och
okonstlat, en av Gustaf Frö-
dings vackraste dikter Det
borde varit stjärnor.

Mixtur och spröd flöjt
Så dansk musik – ett verk av T
Sark. Där fick Roger Glan till-
fälle att visa vilken tekniskt
skicklig organist han är. 

Härligt rytmisk musik med
skarpa växlingar mellan mäk-
tig mixtur och spröda flöjter. 

God hjälp att registrera hade
han av Karin Haglund som fått
rycka in som registrant med

kort varsel. I den danska dik-
ten Medvetenheter var Carina
Löfving Lundin mer fri i för-
hållande till den tryckta texten
än till de övriga, vilket gjorde
att denna dikt blev hennes
bästa framförande.

Medeltida hymn
I den mäktiga finska Toccatan
över en medeltida hymn av
Torsten Stenius, kunde man
inte undgå att höra Sibelius
andes vingslag susa under
kyrktaket. Detta verk spelades
från läktaren på den nyrenove-
rade Nordström-orgeln vilket
gjorde klangen extra vällju-
dande och fyllde hela kyrko-
rummet från golv till tak. 

Roger Glan sparade inte
heller på mixturen eller basu-
nen i pedalen.

Dikt knöt samman
Från Norge kom variationer
över den vackra koralmelodin
”O hur saligt att få blive”. 

Här kunde man alldeles tyd-
ligt höra säterjäntornas kul-
ningsrop när solen sänkte sig
ner över fjället och kritterna
samlades ihop. 

Norsk och finsk dikt knöt
samman musiken. Program-
met avslutades som det börja-
de – med svensk musik. Den-
na  gång av en av våra namn-
kunnigaste och mest älskade
orgelkompositörer, Oskar
Lindberg. 

Här spelar Roger Glan Va-
riationer på en gammal dala-
koral med många finesser i re-
gistreringen.

Pampig avslutning
Det blev en pampig avslutning
på en mycket omväxlande och
intressant kväll. 

Det kvardröjande intrycket
blev dock, trots många likhe-
ter mellan våra länder, att mu-
siken denna kväll uppvisade
helt olika kynne. 

Vemodet i musiken var ge-
mensamt, men romantiskt och
meditativt i Sverige, tungt och
ruvande i Finland, glittrande
och lockande i Norge, och in-
tensivt och nervigt i Danmark.

De medverkande avtacka-
des med vackra blommor,
men nog kändes det litet snöp-
ligt att inte få applådera de fi-
na prestationerna. �

CHRISTER HENNUM
Valdemarsvik

Det kunde gå åt vilket håll
som helst när eleverna vid
Nöjeskarusellens teater-
skola i Valdemarsvik spe-
lade upp utan skyddsnät
inför öppen ridå. Improvi-
sationerna gled omkring i
oanade banor. Både publi-
kum och aktörer hade kul.
Behållningen av denna teater-
sportstukade onsdagskväll i
Folkets hus, en kryddad afton
med vilken det sattes punkt för
vårterminens teaterskola, låg in-
te så mycket i dialogerna som i
själva framförandets konst  och
den uppenbara förtjusning som
brukar kallas spelglädje.

Blixtsnabbt rollspel
Improvisationerna födde ett
blixtsnabbt rollspel där det utan
betänketid gällde att hänga på
helt enkelt. En improvisatör
kunde plötsligt få ordern ”frys”
och byttes då ut med en annan
som fortsatte efter eget skön. 

Den kolsvarta dekoren var
oerhört effektiv. Den fick blic-
ken att helt och hållet koncen-
trera sig på skeendet. Intrycket
av hur de unga aktörerna rörde
sig och grupperade sig förstärk-
tes på så sätt. 

En del av föreställningen äg-
de rum i ett tandläkarväntrum
där varje nyinkommen patient
på något sätt påverkade övriga
som satt där. 

Snart antog alla den stil och
känsla den nyinkomne förde
med sig i bagaget.

Så brukar det vara i alla möj-
liga sammanhang. När flera
människor kommer samman i
en grupp är det inte sällan som
en enda individ mer eller mind-
re omedvetet tar kommandot
och bestämmer jargongen. 

Och de andra gör avkall på
sin egen personlighet och försö-
ker följa den dominante i åthä-
vor, tonfall m m. I verkliga livet
är detta säkert jobbigt. För det
innebär ett avkall på självtilli-

ten.
Åter till scenen. Dialogen

handlade bland annat om tand-
klinikens belöningsleksaker, om
konsten att ofta gå till tanddok-
torn för att inhösta så mycket
toys som möjligt. En ung tös
tyckte tandläkaren rent utav var
”bedövande” sexig. Ämnet vi-
sade sig ganska tacksamt att
spinna vidare på. Vederbörande
läkare må ta åt sig av adoratö-
rernas utspel.

Dragning åt buskis
En dragning åt buskis blev det i
en pjäs om tillvaron i ett ålder-
domshem där det ohämmat
bjöds på starkt och ”tårte”. 

Det tyckte de gamla om. Det
blev livat värre och mycket prat
om ”tårtbite”, ja, så pass att skå-
despelarna till sist tjöt av skratt.

Det finns talanger överallt.
Fast det var mest tjejer på plats.
Är killarna hopplöst förälskade

i sin idrott?
Teaterskolan drogs igång i

vintras i den ideella föreningen
Nöjeskarusellens regi. Nu hölls
final under förhoppning om en
fortsättning i höst. När applå-
derna lagt sig hyllades drama-
pedagogen Alf Klippmark
varmt av sina lärjungar med
blomster och paket alltmedan
uppskattande kommentarer
trängdes i luften. 

– Inte mindre än 86 barn och
ungdomar deltog, berättade An-
ders Paulsson i Nöjeskarusel-
lens teatergrupp.

– Det är dubbelt så många
som vi från början trodde skulle
lockas av vårt upprop. 

– Närmast skall vi göra en ut-
värdering. Det här var ju första
gången vi arrangerat något lik-
nande i Valdemarsvik. Men
visst har vi en vilja att fortsätta.
Personligen tror jag vi kan köra
igång i höst igen.

Den här viljan finns förresten
hos deltagarna också. 

Fostrande på scenen
Varje elev fick betala 450 kro-
nor för 13 samlingar. Nöjeska-
rusellen subventionerade med
200 kronor per person. Frågan
är dock i vilken utsträckning
föreningen har råd med ekono-
misk support i framtiden.

– Vi kan nog inte subventio-
nera hur länge som helst, menar
Anders Paulsson.

Inför starten i februari sade
Nöjeskarusellens Pether Skog-
lund så här:

– Att stå på scen är fostrande
och utvecklande till den milda
grad. Det stärker samarbets-
känslan och självförtroendet.
Det är roligt och för med sig
mycket fint  socialt sett.

Om vi förstod rätt var detta
något alla kunde skriva under
på. �

INGEMAR NORGREN
Valdemarsvik

Fullständigt oprovocerat
skallade 31-åringen en
av innehavarna av Bells
Bar i Valdemarsvik.

Mannen åtalas nu för
misshandel.
Överfallet inträffade på Stor-
gatan utanför Bells Bar sent
på kvällen den 6 mars. 31-
åringen hade tidigare druckit
ett par öl inne på baren, men
gått ut vid stängningsdags.

En av barens innehavare
uppger att han var på väg ut
när han mötte 31-åringen.
Denne, själv somalier och

boende på flyktingförlägg-
ningen, skrek på engelska
”jävla turkar”. Den okvädade
uppmanade 31-åringen att inte
säga så och blev då skallad i
ansiktet.

Flera vittnen uppger att
skallningen var fullständigt
oprovocerad.

31-åringen anser att det är
han som blivit anfallen och på-
står att han inte utdelat någon
skalle.  Vad som ligger bakom
misshandeln är oklart. Möjli-
gen var 31-åringen missnöjd
med att han vid stängnings-
dags nekats att köpa öl att ta
med sig hem.                           �

Norden i dikt
och orgelton

Foto: INGRID KÄFLING
Carina Löfving Lundin, Bengt Peterson och Roger Glan medver-
kade alla i musikgudstjänsten i Sankt Laurentii kyrka i Söderkö-
ping på onsdagskvällen. Gudstjänsten hölls inom ramen för Nor-
diska veckan i Söderköping.

Teater utan skyddsnät
Nöjeskarusellens teaterskola roade alla

Det blev 86 barn och ungdomar som lockades till teaterskolan, dubbelt så många som Nöjeskarusellen
tänkt sig. Här är några aktörer som agerade vid vårfinalen på onsdagskvällen.

Lyckad debut  för Patrik
Ringarumskil-
len Patrik Karls-
son gjorde en
bra insats  när
han körde sin
första
crosskarttäv-
ling, tillika årets
första  deltäv-
ling i Svenska
Cupen.

31-åring åtalas
för skallning

Vem är den lycklige?

Annonsera i NT

BO CEDERQVIST
Valdemarsvik

Vem blev 1 miljon kronor
rikare? Ja, den frågan
sysslesätter säkert en
del  Valdemarsviksbor
sedan det står klart att
högsta vinstne på en
penninglott gått till Val-
demarsvik.

Lotten är såld hos Material-
männen inom Vammar köp-
center. Men, som sagt, vem
den lycklige vinnaren är har
inte framkommit.

– Nej, han eller hon har inte
givit sig tillkänna, säger Jim-
mie Karlsson, hos Material-
männen, som tycker det är ro-
ligt när man får kränga en
vinstlott av den här digniteten.

– Tidigare har vi  ombesörjt
en tipsvinst på 385 000 kro-
nor, berättar Jimmie.

Penninglotterna har mins-
kat i attraktionskraft. Allt fär-
re lotter säljs. Måhända att
miljonvinsten lyfter upp för-
säljningen lokalt.

– Störst bland lotterna, för

närvarande, är Trissen, konsta-
terar Jimmie Karlsson.

En koll i NT:s klipparkiv
ger vid handen att den för-
modligen största vinsten  i
Valdemarsvik rör sig om 3,2
miljoner kronor på en Lotto-
kupong inlämnad hos dåvaran-
de Köhlers i september 1992.
Men vinnaren bodde inte i
Valdemarsvik. �

BO CEDERQVIST
Valdemarsvik

En icke oäven  insats  sva-
rade Valdemarsviksföra-
ren Patrik Karlsson för,
när han debuterade i
Svenska Cupen för
Crosskart.
Patrik kom på en hedrande fjor-
tondeplats, i 250-kubiksklas-
sen, när första deltävlingen av
10 kördes på Toverumsbanan i
Valdemarsvik. Notabelt är att
det här var Patriks första
crosskarttävling över huvudta-
get. Segrade i stora klassen, 500
kubik, gjorde förhandstippade
Uppsalaföraren Dick Wicksell,
som förra året körde hem total-
segern i  Svenska cupen. Tvåa
blev Wicksells klubbkompis
Kenth Eriksson.

Sammanlagt 34 förare kom
till start på en bana, som dagar-
na innan tävlingen hade utsatts
för ihållande regn. Det betydde
lerigt underlag i en rafflade täv-
ling med många rullningar.

Ett tjugotal klubbar från hela
Sverige fanns representerade i
tävlingen, som TV 5 sänder ett
sammandrag av den 28 maj i

programmet Teknikens Värld.
För arrangemanget svarade

SMK Valdemarsvik, vars med-
lemmar  fick arbeta intensivt
med banan inför arrangemanget
på grund av det myckna regnan-
det.

Final 500 cc: 1. Dick Wick-
sell, SMK Uppsala, 2. Kenth
Eriksson, dito, 3. Anders Mar-
tinsson, MK-Team Västom, 4.
Rikard Björk, Tomelilla MK, 5.
Fredrik Larsson, Östra Göinge.
MK.

Final 250 cc: 1. Per Berg-
ström, Hagfors MK, 2. Jesper
Rosling, MK Rimo, 3. Björn
Sjöberg, SMK Uppsala, 4. Jör-
gen Lindberg, SMK Hedemora,
5. Urban Alm, Films MK.

Final 125 cc: 1. Ted Hult-
qvist, SMK Örebro, 2. Ramona
Karlsson, Falköpings MK, 3.
Björn Stålhammar, Karlstad
MC Bil, 4. Björn Olsson, Fryk-
dalens MK. �
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valdemarsvik

INGRID KÄFLING
Söderköping

Poesi och orgelmusik
varvades i Sankt Lau-
rentti kyrka på onsdags-
kvällen. Musikgudstjäns-
ten var ett av evene-
mangen inom ramen för
Nordiska veckan som nu
pågår i Söderköping. 
Sankt Laurentiis unge och väl-
spelande organist, Roger
Glan, svarade för orgelmusi-
ken och Carina Löfving Lun-
din för diktläsningen. Resulta-
tet blev en mycket njutbar och
givande afton.

NORDISKA
VECKAN

Bengt Peterson, ordförande
i Föreningen Norden, inledde
med att berätta om det nordis-
ka samarbetet. 

Som ett led i det kulturella
utbytet hade Söderköpings
kommun beslutat skicka fyra
Söderköpingsmusiker till
Kangasniemi i Finland för att
delta i musikveckan i sommar.
Därefter blev det musik och
dikt från fyra länder.

Svensk orgelmusik
Roger Glan inledde program-
met med svensk orgelmusik av
Otto E Olsson på kororgeln,
eller Persson-orgeln som den
kallas efter tillverkaren. 

Det blev ett Adagio med täta
tonartsbyten och romantiska
undertoner. Ett stilla och kon-
templativt orgelstycke med en
intressant dialog mellan pe-
dalstämman och  mjukt kling-
ande flöjter. 

Efter detta läste Carina Löf-
ving Lundin, enkelt och
okonstlat, en av Gustaf Frö-
dings vackraste dikter Det
borde varit stjärnor.

Mixtur och spröd flöjt
Så dansk musik – ett verk av T
Sark. Där fick Roger Glan till-
fälle att visa vilken tekniskt
skicklig organist han är. 

Härligt rytmisk musik med
skarpa växlingar mellan mäk-
tig mixtur och spröda flöjter. 

God hjälp att registrera hade
han av Karin Haglund som fått
rycka in som registrant med

kort varsel. I den danska dik-
ten Medvetenheter var Carina
Löfving Lundin mer fri i för-
hållande till den tryckta texten
än till de övriga, vilket gjorde
att denna dikt blev hennes
bästa framförande.

Medeltida hymn
I den mäktiga finska Toccatan
över en medeltida hymn av
Torsten Stenius, kunde man
inte undgå att höra Sibelius
andes vingslag susa under
kyrktaket. Detta verk spelades
från läktaren på den nyrenove-
rade Nordström-orgeln vilket
gjorde klangen extra vällju-
dande och fyllde hela kyrko-
rummet från golv till tak. 

Roger Glan sparade inte
heller på mixturen eller basu-
nen i pedalen.

Dikt knöt samman
Från Norge kom variationer
över den vackra koralmelodin
”O hur saligt att få blive”. 

Här kunde man alldeles tyd-
ligt höra säterjäntornas kul-
ningsrop när solen sänkte sig
ner över fjället och kritterna
samlades ihop. 

Norsk och finsk dikt knöt
samman musiken. Program-
met avslutades som det börja-
de – med svensk musik. Den-
na  gång av en av våra namn-
kunnigaste och mest älskade
orgelkompositörer, Oskar
Lindberg. 

Här spelar Roger Glan Va-
riationer på en gammal dala-
koral med många finesser i re-
gistreringen.

Pampig avslutning
Det blev en pampig avslutning
på en mycket omväxlande och
intressant kväll. 

Det kvardröjande intrycket
blev dock, trots många likhe-
ter mellan våra länder, att mu-
siken denna kväll uppvisade
helt olika kynne. 

Vemodet i musiken var ge-
mensamt, men romantiskt och
meditativt i Sverige, tungt och
ruvande i Finland, glittrande
och lockande i Norge, och in-
tensivt och nervigt i Danmark.

De medverkande avtacka-
des med vackra blommor,
men nog kändes det litet snöp-
ligt att inte få applådera de fi-
na prestationerna. �

CHRISTER HENNUM
Valdemarsvik

Det kunde gå åt vilket håll
som helst när eleverna vid
Nöjeskarusellens teater-
skola i Valdemarsvik spe-
lade upp utan skyddsnät
inför öppen ridå. Improvi-
sationerna gled omkring i
oanade banor. Både publi-
kum och aktörer hade kul.
Behållningen av denna teater-
sportstukade onsdagskväll i
Folkets hus, en kryddad afton
med vilken det sattes punkt för
vårterminens teaterskola, låg in-
te så mycket i dialogerna som i
själva framförandets konst  och
den uppenbara förtjusning som
brukar kallas spelglädje.

Blixtsnabbt rollspel
Improvisationerna födde ett
blixtsnabbt rollspel där det utan
betänketid gällde att hänga på
helt enkelt. En improvisatör
kunde plötsligt få ordern ”frys”
och byttes då ut med en annan
som fortsatte efter eget skön. 

Den kolsvarta dekoren var
oerhört effektiv. Den fick blic-
ken att helt och hållet koncen-
trera sig på skeendet. Intrycket
av hur de unga aktörerna rörde
sig och grupperade sig förstärk-
tes på så sätt. 

En del av föreställningen äg-
de rum i ett tandläkarväntrum
där varje nyinkommen patient
på något sätt påverkade övriga
som satt där. 

Snart antog alla den stil och
känsla den nyinkomne förde
med sig i bagaget.

Så brukar det vara i alla möj-
liga sammanhang. När flera
människor kommer samman i
en grupp är det inte sällan som
en enda individ mer eller mind-
re omedvetet tar kommandot
och bestämmer jargongen. 

Och de andra gör avkall på
sin egen personlighet och försö-
ker följa den dominante i åthä-
vor, tonfall m m. I verkliga livet
är detta säkert jobbigt. För det
innebär ett avkall på självtilli-

ten.
Åter till scenen. Dialogen

handlade bland annat om tand-
klinikens belöningsleksaker, om
konsten att ofta gå till tanddok-
torn för att inhösta så mycket
toys som möjligt. En ung tös
tyckte tandläkaren rent utav var
”bedövande” sexig. Ämnet vi-
sade sig ganska tacksamt att
spinna vidare på. Vederbörande
läkare må ta åt sig av adoratö-
rernas utspel.

Dragning åt buskis
En dragning åt buskis blev det i
en pjäs om tillvaron i ett ålder-
domshem där det ohämmat
bjöds på starkt och ”tårte”. 

Det tyckte de gamla om. Det
blev livat värre och mycket prat
om ”tårtbite”, ja, så pass att skå-
despelarna till sist tjöt av skratt.

Det finns talanger överallt.
Fast det var mest tjejer på plats.
Är killarna hopplöst förälskade

i sin idrott?
Teaterskolan drogs igång i

vintras i den ideella föreningen
Nöjeskarusellens regi. Nu hölls
final under förhoppning om en
fortsättning i höst. När applå-
derna lagt sig hyllades drama-
pedagogen Alf Klippmark
varmt av sina lärjungar med
blomster och paket alltmedan
uppskattande kommentarer
trängdes i luften. 

– Inte mindre än 86 barn och
ungdomar deltog, berättade An-
ders Paulsson i Nöjeskarusel-
lens teatergrupp.

– Det är dubbelt så många
som vi från början trodde skulle
lockas av vårt upprop. 

– Närmast skall vi göra en ut-
värdering. Det här var ju första
gången vi arrangerat något lik-
nande i Valdemarsvik. Men
visst har vi en vilja att fortsätta.
Personligen tror jag vi kan köra
igång i höst igen.

Den här viljan finns förresten
hos deltagarna också. 

Fostrande på scenen
Varje elev fick betala 450 kro-
nor för 13 samlingar. Nöjeska-
rusellen subventionerade med
200 kronor per person. Frågan
är dock i vilken utsträckning
föreningen har råd med ekono-
misk support i framtiden.

– Vi kan nog inte subventio-
nera hur länge som helst, menar
Anders Paulsson.

Inför starten i februari sade
Nöjeskarusellens Pether Skog-
lund så här:

– Att stå på scen är fostrande
och utvecklande till den milda
grad. Det stärker samarbets-
känslan och självförtroendet.
Det är roligt och för med sig
mycket fint  socialt sett.

Om vi förstod rätt var detta
något alla kunde skriva under
på. �

INGEMAR NORGREN
Valdemarsvik

Fullständigt oprovocerat
skallade 31-åringen en
av innehavarna av Bells
Bar i Valdemarsvik.

Mannen åtalas nu för
misshandel.
Överfallet inträffade på Stor-
gatan utanför Bells Bar sent
på kvällen den 6 mars. 31-
åringen hade tidigare druckit
ett par öl inne på baren, men
gått ut vid stängningsdags.

En av barens innehavare
uppger att han var på väg ut
när han mötte 31-åringen.
Denne, själv somalier och

boende på flyktingförlägg-
ningen, skrek på engelska
”jävla turkar”. Den okvädade
uppmanade 31-åringen att inte
säga så och blev då skallad i
ansiktet.

Flera vittnen uppger att
skallningen var fullständigt
oprovocerad.

31-åringen anser att det är
han som blivit anfallen och på-
står att han inte utdelat någon
skalle.  Vad som ligger bakom
misshandeln är oklart. Möjli-
gen var 31-åringen missnöjd
med att han vid stängnings-
dags nekats att köpa öl att ta
med sig hem.                           �

Norden i dikt
och orgelton

Foto: INGRID KÄFLING
Carina Löfving Lundin, Bengt Peterson och Roger Glan medver-
kade alla i musikgudstjänsten i Sankt Laurentii kyrka i Söderkö-
ping på onsdagskvällen. Gudstjänsten hölls inom ramen för Nor-
diska veckan i Söderköping.

Teater utan skyddsnät
Nöjeskarusellens teaterskola roade alla

Det blev 86 barn och ungdomar som lockades till teaterskolan, dubbelt så många som Nöjeskarusellen
tänkt sig. Här är några aktörer som agerade vid vårfinalen på onsdagskvällen.

Lyckad debut  för Patrik
Ringarumskil-
len Patrik Karls-
son gjorde en
bra insats  när
han körde sin
första
crosskarttäv-
ling, tillika årets
första  deltäv-
ling i Svenska
Cupen.

31-åring åtalas
för skallning

Vem är den lycklige?

Annonsera i NT

BO CEDERQVIST
Valdemarsvik

Vem blev 1 miljon kronor
rikare? Ja, den frågan
sysslesätter säkert en
del  Valdemarsviksbor
sedan det står klart att
högsta vinstne på en
penninglott gått till Val-
demarsvik.

Lotten är såld hos Material-
männen inom Vammar köp-
center. Men, som sagt, vem
den lycklige vinnaren är har
inte framkommit.

– Nej, han eller hon har inte
givit sig tillkänna, säger Jim-
mie Karlsson, hos Material-
männen, som tycker det är ro-
ligt när man får kränga en
vinstlott av den här digniteten.

– Tidigare har vi  ombesörjt
en tipsvinst på 385 000 kro-
nor, berättar Jimmie.

Penninglotterna har mins-
kat i attraktionskraft. Allt fär-
re lotter säljs. Måhända att
miljonvinsten lyfter upp för-
säljningen lokalt.

– Störst bland lotterna, för

närvarande, är Trissen, konsta-
terar Jimmie Karlsson.

En koll i NT:s klipparkiv
ger vid handen att den för-
modligen största vinsten  i
Valdemarsvik rör sig om 3,2
miljoner kronor på en Lotto-
kupong inlämnad hos dåvaran-
de Köhlers i september 1992.
Men vinnaren bodde inte i
Valdemarsvik. �

BO CEDERQVIST
Valdemarsvik

En icke oäven  insats  sva-
rade Valdemarsviksföra-
ren Patrik Karlsson för,
när han debuterade i
Svenska Cupen för
Crosskart.
Patrik kom på en hedrande fjor-
tondeplats, i 250-kubiksklas-
sen, när första deltävlingen av
10 kördes på Toverumsbanan i
Valdemarsvik. Notabelt är att
det här var Patriks första
crosskarttävling över huvudta-
get. Segrade i stora klassen, 500
kubik, gjorde förhandstippade
Uppsalaföraren Dick Wicksell,
som förra året körde hem total-
segern i  Svenska cupen. Tvåa
blev Wicksells klubbkompis
Kenth Eriksson.

Sammanlagt 34 förare kom
till start på en bana, som dagar-
na innan tävlingen hade utsatts
för ihållande regn. Det betydde
lerigt underlag i en rafflade täv-
ling med många rullningar.

Ett tjugotal klubbar från hela
Sverige fanns representerade i
tävlingen, som TV 5 sänder ett
sammandrag av den 28 maj i

programmet Teknikens Värld.
För arrangemanget svarade

SMK Valdemarsvik, vars med-
lemmar  fick arbeta intensivt
med banan inför arrangemanget
på grund av det myckna regnan-
det.

Final 500 cc: 1. Dick Wick-
sell, SMK Uppsala, 2. Kenth
Eriksson, dito, 3. Anders Mar-
tinsson, MK-Team Västom, 4.
Rikard Björk, Tomelilla MK, 5.
Fredrik Larsson, Östra Göinge.
MK.

Final 250 cc: 1. Per Berg-
ström, Hagfors MK, 2. Jesper
Rosling, MK Rimo, 3. Björn
Sjöberg, SMK Uppsala, 4. Jör-
gen Lindberg, SMK Hedemora,
5. Urban Alm, Films MK.

Final 125 cc: 1. Ted Hult-
qvist, SMK Örebro, 2. Ramona
Karlsson, Falköpings MK, 3.
Björn Stålhammar, Karlstad
MC Bil, 4. Björn Olsson, Fryk-
dalens MK. �
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valdemarsvik

INGRID KÄFLING
Söderköping

Poesi och orgelmusik
varvades i Sankt Lau-
rentti kyrka på onsdags-
kvällen. Musikgudstjäns-
ten var ett av evene-
mangen inom ramen för
Nordiska veckan som nu
pågår i Söderköping. 
Sankt Laurentiis unge och väl-
spelande organist, Roger
Glan, svarade för orgelmusi-
ken och Carina Löfving Lun-
din för diktläsningen. Resulta-
tet blev en mycket njutbar och
givande afton.

NORDISKA
VECKAN

Bengt Peterson, ordförande
i Föreningen Norden, inledde
med att berätta om det nordis-
ka samarbetet. 

Som ett led i det kulturella
utbytet hade Söderköpings
kommun beslutat skicka fyra
Söderköpingsmusiker till
Kangasniemi i Finland för att
delta i musikveckan i sommar.
Därefter blev det musik och
dikt från fyra länder.

Svensk orgelmusik
Roger Glan inledde program-
met med svensk orgelmusik av
Otto E Olsson på kororgeln,
eller Persson-orgeln som den
kallas efter tillverkaren. 

Det blev ett Adagio med täta
tonartsbyten och romantiska
undertoner. Ett stilla och kon-
templativt orgelstycke med en
intressant dialog mellan pe-
dalstämman och  mjukt kling-
ande flöjter. 

Efter detta läste Carina Löf-
ving Lundin, enkelt och
okonstlat, en av Gustaf Frö-
dings vackraste dikter Det
borde varit stjärnor.

Mixtur och spröd flöjt
Så dansk musik – ett verk av T
Sark. Där fick Roger Glan till-
fälle att visa vilken tekniskt
skicklig organist han är. 

Härligt rytmisk musik med
skarpa växlingar mellan mäk-
tig mixtur och spröda flöjter. 

God hjälp att registrera hade
han av Karin Haglund som fått
rycka in som registrant med

kort varsel. I den danska dik-
ten Medvetenheter var Carina
Löfving Lundin mer fri i för-
hållande till den tryckta texten
än till de övriga, vilket gjorde
att denna dikt blev hennes
bästa framförande.

Medeltida hymn
I den mäktiga finska Toccatan
över en medeltida hymn av
Torsten Stenius, kunde man
inte undgå att höra Sibelius
andes vingslag susa under
kyrktaket. Detta verk spelades
från läktaren på den nyrenove-
rade Nordström-orgeln vilket
gjorde klangen extra vällju-
dande och fyllde hela kyrko-
rummet från golv till tak. 

Roger Glan sparade inte
heller på mixturen eller basu-
nen i pedalen.

Dikt knöt samman
Från Norge kom variationer
över den vackra koralmelodin
”O hur saligt att få blive”. 

Här kunde man alldeles tyd-
ligt höra säterjäntornas kul-
ningsrop när solen sänkte sig
ner över fjället och kritterna
samlades ihop. 

Norsk och finsk dikt knöt
samman musiken. Program-
met avslutades som det börja-
de – med svensk musik. Den-
na  gång av en av våra namn-
kunnigaste och mest älskade
orgelkompositörer, Oskar
Lindberg. 

Här spelar Roger Glan Va-
riationer på en gammal dala-
koral med många finesser i re-
gistreringen.

Pampig avslutning
Det blev en pampig avslutning
på en mycket omväxlande och
intressant kväll. 

Det kvardröjande intrycket
blev dock, trots många likhe-
ter mellan våra länder, att mu-
siken denna kväll uppvisade
helt olika kynne. 

Vemodet i musiken var ge-
mensamt, men romantiskt och
meditativt i Sverige, tungt och
ruvande i Finland, glittrande
och lockande i Norge, och in-
tensivt och nervigt i Danmark.

De medverkande avtacka-
des med vackra blommor,
men nog kändes det litet snöp-
ligt att inte få applådera de fi-
na prestationerna. �

CHRISTER HENNUM
Valdemarsvik

Det kunde gå åt vilket håll
som helst när eleverna vid
Nöjeskarusellens teater-
skola i Valdemarsvik spe-
lade upp utan skyddsnät
inför öppen ridå. Improvi-
sationerna gled omkring i
oanade banor. Både publi-
kum och aktörer hade kul.
Behållningen av denna teater-
sportstukade onsdagskväll i
Folkets hus, en kryddad afton
med vilken det sattes punkt för
vårterminens teaterskola, låg in-
te så mycket i dialogerna som i
själva framförandets konst  och
den uppenbara förtjusning som
brukar kallas spelglädje.

Blixtsnabbt rollspel
Improvisationerna födde ett
blixtsnabbt rollspel där det utan
betänketid gällde att hänga på
helt enkelt. En improvisatör
kunde plötsligt få ordern ”frys”
och byttes då ut med en annan
som fortsatte efter eget skön. 

Den kolsvarta dekoren var
oerhört effektiv. Den fick blic-
ken att helt och hållet koncen-
trera sig på skeendet. Intrycket
av hur de unga aktörerna rörde
sig och grupperade sig förstärk-
tes på så sätt. 

En del av föreställningen äg-
de rum i ett tandläkarväntrum
där varje nyinkommen patient
på något sätt påverkade övriga
som satt där. 

Snart antog alla den stil och
känsla den nyinkomne förde
med sig i bagaget.

Så brukar det vara i alla möj-
liga sammanhang. När flera
människor kommer samman i
en grupp är det inte sällan som
en enda individ mer eller mind-
re omedvetet tar kommandot
och bestämmer jargongen. 

Och de andra gör avkall på
sin egen personlighet och försö-
ker följa den dominante i åthä-
vor, tonfall m m. I verkliga livet
är detta säkert jobbigt. För det
innebär ett avkall på självtilli-

ten.
Åter till scenen. Dialogen

handlade bland annat om tand-
klinikens belöningsleksaker, om
konsten att ofta gå till tanddok-
torn för att inhösta så mycket
toys som möjligt. En ung tös
tyckte tandläkaren rent utav var
”bedövande” sexig. Ämnet vi-
sade sig ganska tacksamt att
spinna vidare på. Vederbörande
läkare må ta åt sig av adoratö-
rernas utspel.

Dragning åt buskis
En dragning åt buskis blev det i
en pjäs om tillvaron i ett ålder-
domshem där det ohämmat
bjöds på starkt och ”tårte”. 

Det tyckte de gamla om. Det
blev livat värre och mycket prat
om ”tårtbite”, ja, så pass att skå-
despelarna till sist tjöt av skratt.

Det finns talanger överallt.
Fast det var mest tjejer på plats.
Är killarna hopplöst förälskade

i sin idrott?
Teaterskolan drogs igång i

vintras i den ideella föreningen
Nöjeskarusellens regi. Nu hölls
final under förhoppning om en
fortsättning i höst. När applå-
derna lagt sig hyllades drama-
pedagogen Alf Klippmark
varmt av sina lärjungar med
blomster och paket alltmedan
uppskattande kommentarer
trängdes i luften. 

– Inte mindre än 86 barn och
ungdomar deltog, berättade An-
ders Paulsson i Nöjeskarusel-
lens teatergrupp.

– Det är dubbelt så många
som vi från början trodde skulle
lockas av vårt upprop. 

– Närmast skall vi göra en ut-
värdering. Det här var ju första
gången vi arrangerat något lik-
nande i Valdemarsvik. Men
visst har vi en vilja att fortsätta.
Personligen tror jag vi kan köra
igång i höst igen.

Den här viljan finns förresten
hos deltagarna också. 

Fostrande på scenen
Varje elev fick betala 450 kro-
nor för 13 samlingar. Nöjeska-
rusellen subventionerade med
200 kronor per person. Frågan
är dock i vilken utsträckning
föreningen har råd med ekono-
misk support i framtiden.

– Vi kan nog inte subventio-
nera hur länge som helst, menar
Anders Paulsson.

Inför starten i februari sade
Nöjeskarusellens Pether Skog-
lund så här:

– Att stå på scen är fostrande
och utvecklande till den milda
grad. Det stärker samarbets-
känslan och självförtroendet.
Det är roligt och för med sig
mycket fint  socialt sett.

Om vi förstod rätt var detta
något alla kunde skriva under
på. �

INGEMAR NORGREN
Valdemarsvik

Fullständigt oprovocerat
skallade 31-åringen en
av innehavarna av Bells
Bar i Valdemarsvik.

Mannen åtalas nu för
misshandel.
Överfallet inträffade på Stor-
gatan utanför Bells Bar sent
på kvällen den 6 mars. 31-
åringen hade tidigare druckit
ett par öl inne på baren, men
gått ut vid stängningsdags.

En av barens innehavare
uppger att han var på väg ut
när han mötte 31-åringen.
Denne, själv somalier och

boende på flyktingförlägg-
ningen, skrek på engelska
”jävla turkar”. Den okvädade
uppmanade 31-åringen att inte
säga så och blev då skallad i
ansiktet.

Flera vittnen uppger att
skallningen var fullständigt
oprovocerad.

31-åringen anser att det är
han som blivit anfallen och på-
står att han inte utdelat någon
skalle.  Vad som ligger bakom
misshandeln är oklart. Möjli-
gen var 31-åringen missnöjd
med att han vid stängnings-
dags nekats att köpa öl att ta
med sig hem.                           �

Norden i dikt
och orgelton

Foto: INGRID KÄFLING
Carina Löfving Lundin, Bengt Peterson och Roger Glan medver-
kade alla i musikgudstjänsten i Sankt Laurentii kyrka i Söderkö-
ping på onsdagskvällen. Gudstjänsten hölls inom ramen för Nor-
diska veckan i Söderköping.

Teater utan skyddsnät
Nöjeskarusellens teaterskola roade alla

Det blev 86 barn och ungdomar som lockades till teaterskolan, dubbelt så många som Nöjeskarusellen
tänkt sig. Här är några aktörer som agerade vid vårfinalen på onsdagskvällen.

Lyckad debut  för Patrik
Ringarumskil-
len Patrik Karls-
son gjorde en
bra insats  när
han körde sin
första
crosskarttäv-
ling, tillika årets
första  deltäv-
ling i Svenska
Cupen.

31-åring åtalas
för skallning

Vem är den lycklige?

Annonsera i NT

Artiklar och annonser från våren 1997

Åbäcksholmskuriren 

BO CEDERQVIST
Valdemarsvik

– Valdemarsvik kommer
att bli en tråkigare och
mindre vacker kommun.
Det menar arbetsledare
Göran Löfsved vid
gatukontoret.
Anledningen till profetian
bottnar i det faktum att
kommunen, per
omgående,    ska  dra ner
på utgifterna för park- och
grönområden med nästan
en tredjedel.
VIKEN RUNT
Det här medför att
gräsklippningen slopas på flera
platser i kommunen och ersätts
med  så kallad slaghackning. 

De områden som tidigare har
slaghackats får växa vilt. Någon
slyröjning kommer heller inte
att göras och material som
gödning, torvmull och matjord
minskas.

Hittills har kommunen
spenderat 980 000 kronor på
park- och grönområden. Nu blir
det en besparing på 300 000, ett
beslut som Lösved känner
motvilja mot.

– Under de senaste åren har
gatukontorets personal lagt ner
mycket jobb för att skapa ett
grönare och trevligare
Valdemarsvik, vilket också
allmänheten vitsordat.
Uppenbarligen har man gillat
det här och jag ser park- och
grönområden, som en i allra
högsta grad social bit. Det ger
ett glatt och trevligt intryck.
Men nu känns det tungt, när vi
tvingas upphöra med en del av
det arbetet.

Gatukontoret har dock inga
planer på att dra ner på antalet
plantor i rabatterna. Vidare är
ambitionen att centralpunkterna
i kommunen ska hållas vackra
och fina.

– Men iscensätter politikerna
ytterligare besparingar, ja då
blir det oerhört tufft, menar
Löfsved.

– Det kan innebära färre
planteringar och det skapar
givetvis ett olustigt och grått
intryck.

* * *
En kvinnlig affärsrådgivare,

som mestadels ska syssla med
affärsrådsgivning till kvinnor,

kan eventuellt bli en realitet i
Valdemarsvik. Kommunen har
ansökt om bidrag hos Nurek för
ett 2-årigt försöksprojekt, som
kostar en halv miljon kronor. 

Men bakom projektet finns
ett flertal finansiärer förutom
Nutek; EU, länsstyrelsen,
länsarbetsnämnden samt
Valdemarsviks kommun.

Kommunstyrelsen garanterar
100 000 kronor för den del som
eventuellt inte täcks upp av
uppdragsintäkter. I det här fallet
Starta Eget- utredningar från
arbetsförmedlingen.

Rådgivaren ska, till 75
procent, arbeta med rådgivning
till kvinnor. Resterande tid ska
hon hjälpa män med samma
syssla.

Projektet har genomförts i 70
Norrlandskommuner under två
år. Inte mindre än  64   fortsatte
med verksamheten, genom
egen finansiering, efter
projekttidens slut.

Nu återstår att se om
Valdemarsvik får grönt ljus.

* * *
Viken runt kan också berätta

att Cykelklubben Viken, efter
24 växelrika år gått över styr.
Det är med andra ord
sluttrampat för klubben, som
bildades 1973. Det sista
årsmötet hölls häromdagen i en
förening,  som under sina
glansdagar hade upp emot
åttiotalet medlemmar.

– Men intresset har falnat
genom årens lopp. Därför
lägger vi ner, säger Göran
Löfsved, för övrigt en av
grundarna  och klubbens förste
ordförande.

Han berättar att CK Viken i
första hand var en klubb för

motionscyklister. Bland annat
arragerade man Viksrundan i 20
år. Men det fanns dock en som
inte lät sig nöjas med
motionslunken, nämligen
Christer Karlsson, numera
yrkesmilitär. Han tävlade flitigt
under en tid.

* * * 
Till sist kan Viken runt

berätta att Valstadskolan –
naturbruksgymnasiet  i
Gamleby – har Grönt veckoslut
23–24 maj. Ett arrangemang
som bjuder på en rad aktiviteter,
bland andra rid- och
dansuppvisningar samt

*!0999**Y*M*C*BCYAN  MAGENTA GUL SVART
TRYCKSIDA: B999 CYAN  MAGENTAGULSVART

TRYCKSIDA: B999

NORRKÖPINGS TIDNINGAR • Torsdag 15 maj 1997 VALDEMARSVIK 19

– GUSUM –

– VALDEMARSVIK –

– VALDEMARSVIK – – VALDEMARSVIK – – VALDEMARSVIK –

CHRISTER HENNUM
Valdemarsvik

Valdemarsviks Sparbank
har lyckats med konsten
att behålla och även
stärka sin status som
fristående institution. År
efter år redovisar den
vinster på flera miljoner
kronor!   Nu i samband
med årsstämman
presenteras ett resultat på
9,2 miljoner.

Bankdirektören Boo Ihse är
förstås nöjd. Samtidigt är han
lite oroad över vad
transaktionerna via hemdatorer
kan betyda för konkurrensen
framöver.

Genom datorerna blir
avstånden mer ovidkommande,
noterar han. Sådant skapar nya
villkor. Men även den
”kundnära” Valdemarsviks
Sparbank skall låta sig lanseras
på Internet så det blir möjligt
för kunderna att sitta hemma
och sköta olika slags
bankärenden.

– Redan under innevarande
år lär vi komma ut på nätet,
förklarar Boo Ihse.

Mer kostnadseffektiva
– Det enda som är statiskt
numera är förändringarna,
konstaterar han vidare.

– Utvecklingen går snabbt
och vi måste bli mer
kostnadseffektiva. 

De så kallade nischbankerna
fruktar han inget nämnvärt.

– Marginalerna är inte längre

lika stora, hävdar han och
fortsätter berätta om en
förändring i kundernas sätt att
förvalta sitt pund.

– Det har skett en
förskjutning i sparandet, från
bankinlåning till placering i
fonder. Under fjolåret ökade
fondsparandet med 15,3
miljoner kronor. Och enbart
under de fyra första månaderna

i år blev ökningen 30 miljoner.
Fondsparandet omsluter för
närvarande 209 miljoner. 

Vad beträffar inlåningen
ökade den i fjol med 456 000
kronor (0,1 procent) till 329,4
miljoner. 

Utlåningen uppgick till 254,5
miljoner och ökade med  9,4
procent. 

Valdemarsviks Sparbank

stärkte i hög grad sin ställning
genom att avhålla sig från de
kreditgenerösa dumdristigheter
som för några år sedan fick
banker på fall. 

Försiktighet
Ledningen iakttog
försiktighetsmått vilka visade
sig bära goda frukter. 

Ytterligare kraft fick banken

genom 1995 års utförsäljning av
större delen av sitt aktieinnehav
i Sparbanken Sverige. 

Den affären gav en
realisationsvinst på 10,3
miljoner kronor och påverkade
resultatet som det året gick i
taket och gav ett guldregn på
22,1 miljoner kronor före
kreditförlusterna på 2,1
miljoner.

Ökat resultat
Med andra ord kunde rimligtvis
inte resultatet öka under det
gångna verksamhetsåret.
Beloppet uppgick ändå till 9,2
miljoner, efter kreditförlusterna
vika halverades 1996. Bortser
man nu från den
inkomstbringande

aktieförsäljningen för ett par år
sedan ökade emellertid
resultatet för 1996 med 1
miljon kronor.

– Ränteutvecklingen har
spelat oss i händerna, klargör
Boo Ihse.

– Inlåningsräntan hade
sjunkit till en nivå på 2,04
procent den sista april.
Utlåningsräntan däremot låg
samma dag på 7,55 procent.

Prisfråga
– Nu kan knappast
inlåningsräntan sjunka mer än
den gjort. En sänkning av
utlåningsräntan är å andra sidan
inte orealistisk.

Boo Ihse anser det vara
logiskt med ett samgående

Valdemarsviks Sparbank fortsätter att redovisa vinster på flera miljoner kronor. Bankdirektör Boo Ihse
gläder sig åt det men undrar hur konkurrensen gestaltar sig när det blivit vanligare att göra bankaffärer via
hemdatorer. I det läget lär avståndet till banken bli mer ovidkommande.

Den här dekorativa gamla tavlan i stansad kopparplåt tillhör
Valdemarsviks Sparbanks kuriosaavdelning. För närvarande hänger
den i bankens styrelserum.

Ann Hammarman
och Mari Nilsdotter är
några av dem som
arbetar inom
gatukontoret. I och
med besparingarna
kommer deras
arbetsinsatser, inom
park- och
grönområdena, att
minska. Men några
uppsägningar är det

Göran Löfsved, kan bara
konstatera att ett vikande
intresse,  medfört att CK Viken
tvingats lägga ner

Strålande tider för Sparbanken
Bankdirektören Boo Ihse ska lansera Valdemarsviks Sparbank på Internet

Sparkrav drabbar grönområden

Segdragna
patenttvister dyra 
för företagen

Nytt Wallenberg-pris delas ut
Stockholm/TT Våren 1999 kommer ett Raoul Wallenberg-pris
att delas ut i Stockholm.

– Priset ska ges till en person som genom sitt handlande
visat samma engagemang och människokärlek som Raoul
Wallenberg under sitt arbete för att rädda Ungerns judar från
nazisterna under andra världskriget, berättar Claes Cronstedt,
Raoul Wallenberg-föreningens ordförande.

Föreningens förhoppning är att pristagarna ska bli förebilder
för unga människor.

Claes Cronstedt berättar att det finns stort internationellt
intresse för projektet, samt en vilja att bidra till finansieringen
av priset och juryns verksamhet.

Priset kan enbart delas ut till enskilda personer och inte till
organisationer eller andra kollektiv. Valet av pristagare kommer
årligen att tillkännages den 17 januari varje år, vilket är
årsdagen av Raoul Wallenbergs försvinnande i Ungern 1945. �

MIA WÄRNGÅRD/TT
Stockholm

Företagen förlorar stora
belopp när domstolen
för patenttvister inte
hinner med målen inom
rimlig tid.
– Vi är oroade över
situationen. Höga
utvecklingskostnader går till
spillo när tvisterna drar ut på
tiden, säger Jan Persson,
chefsjurist på
Industriförbundet.

Samtidigt som antalet
patenttvister ökat kraftigt har
Stockholms tingsrätt idag bara
en domare med längre
erfarenhet av patentmål, mål
som ofta är invecklade,
tidsödande och juridiskt
komplicerade.

Chefsrådman Rolf
Nöteberg vid Stockholms
tingsrätt, är missnöjd över att
resurserna till patentmålen
minskat och i ett brev till
domstolsverket, Svea Hovrätt
och justitiedepartementet slår
han larm om situationen.

– För mig är det frågan om
ett allvarligt misslyckande,
skriver han. Rättssäkerheten
innefattar en tidsaspekt och
jag har hittills ansett mig ha
möjlighet att verka så att
tingsrätten haft kapacitet att
fortlöpande handlägga alla
mål, säger Rolf Nöteberg. Nu
bedömer han att det inte finns
resurser att kunna genomföra
de mål man har liggande, 70
stycken, under det närmaste
året.

Svåra mål
– Problemet är att det är

svårt att hitta domare som kan
den här typen av mål. De
kräver både tekniskt och

naturvetenskapligt intresse
och en bred juridisk
kompetens, konstaterar Lena
Berke, lagman på Stockholms
tingsrätt som är den enda i
landet som avgör patenttvister.

Patenttvister rör rätten till
en viss vara eller uppfinning.
Allt oftare förekommer
patentintrång där företag stjäl
eller plagierar idéer och
produkter.

I ett brev till lagman Lena
Berke understryker
Industriförbundet allvaret och
konsekvenserna av de
förluster företagen utsätts för
vid en årslång väntetid på ett
domstolsbeslut.

– Det spelar ingen roll hur
mycket pengar man investerar
i forskning och andra insatser
för företagen om det inte finns
ett effektivt skydd. Om starka
patent och starka varumärken
ska kunna upprätthållas av
företagen så måste det även
finnas ett processystem som
fungerar annars är det inte
mycket värt, säger Jan
Persson.

Ingen förändring
Lena Berke kan inte lova

någon omedelbar förändring i
patenttvistfrågorna.

– Vi i diskuterar hur
avdelningen för patentmål ska
kunna avlastas och få extra
resurser och arbetar för att
träna in fler domare men det
tar tid att bygga upp
kompetensen.

Domstolsverkets
generaldirektör Bertil
Hübinette anser att
Stockholms tingsrätt har
ekonomiska resurser att lösa
problemen med patentmålen.
Han har informerats om
situationen och tar för givet att
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valdemarsvik

En åter-
blick något 
närmare 
i tiden än 
vanligt, här 
ett hopkok 
ur NT från 
tre majdagar 
1997. Då var 
det GIF, inte 
WIF, som 
jubilerade, 
cykelklub-
ben där-
emot, gick 
i graven. 
Men vem var 
 miljonären?
Och vad 
innebar 
blottar- 
tävling?


