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smått i regionen Nyköping/Oxelösund. Det ska vara 
gammalt och nytt, känt och okänt och sånt som får 
dig att vilja spara tidningen, och se fram emot nästa 
nummer. Det är de grundvärderingar som vi stän-
digt återkommer till när vi planerar inför kommande 
nummer. Det är värderingar som får mig som ansvarig 
utgivare att känna mig stolt.

I det här numret har vi som vanligt samlat ett 
potpurri av lokala berättelser. Alltifrån trädgårds-
tips och 
trend-

spaningar 
till musika-

liska talanger, 
historiska bilder 
och spännande 
sägner. 

Trevlig läsning! 

Torbjörn 
Dahlström
Ansvarig utgivare
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Nästa nummer: 16/6 2019
På omslaget: Henning Ejnefjäll
Tryck: V-TAB
Distribution: Svensk Direktreklam

Magasinet distribueras till hushåll i  Nyköping 
och Oxelösund med omnejd samt finns i ställ 
i Nyköping och Oxelösund. 
Magasinet är politiskt och religiöst oberoende. 

 

Reflektioner från en tidningsmakare
Nästa år firar jag 30 år som egenföretagare. Jag har 
hunnit prova på många olika uppdrag och branscher 
- men det som varit bestående under nästan hela 
den tiden är tidningsproduktionen. Det har varit 
olika typer av tidningar och olika namn på dem, men 
produkterna har ändå gått hand i hand med varandra 
och formats varsamt efter tidens gång och samhäl-
lets utveckling.

Vissa delar av utvecklingen är en ren välgärning för en 
småföretagare. När jag började producera tidning på 
1990-talet fick man vackert bokstavligt talat packa 
ihop sin tidning och åka med den till tryckeriet - som 
givetvis låg på annan ort. Det fanns liksom inget alter-
nativ. Idag är såväl själva produktionen som leveran-
sen till tryckeriet digitaliserad. Det är otroligt värdefullt 
och tidsbesparande.

Andra saker ändras dock inte. Stressen inom yrket, till 
exempel. Att välja att jobba inom en bransch där den 
ena deadlinen avlöser den andra och där man ibland 
måste trolla med knäna för att få ihop allt, det gör 
man inte om man inte hyser en väldig kärlek för sin 
sysselsättning. Det gör jag. Lika starkt idag som när 
det tog sin början för snart 30 år sedan.

Och vet ni - det absolut bästa med mitt jobb, det 
är att få möta människor. Människor jag intervjuar, 
människor som vill annonsera och icke att förglöm-
ma - ni fantastiska människor som läser våra alster. 
Efter varje nummer får jag feedback, nästan alltid 
positiv, från både kända och okända och inget gör mig 
gladare. Fortsätt att engagera er och tycka till om det 
vi skriver, och vad ni tycker 
att vi ska skriva om 
framöver!

Även om vi gärna hyl-
lar modern teknik som 
underlättar vårt arbete, 
så finns det vissa saker vi 
aldrig vill förändra - hur du får och läser din tidning, 
till exempel. Magasinet delas ut i 20 000 hushåll i 
Nyköping och Oxelösund och ytterligare 2000 ex finns 
att hämta i ställ runt om i kommunerna. Vi publice-
rar också tidningen digitalt på vår hemsida, för dem 
som inte har möjlighet att läsa den i originalformatet. 
Det är en svindlande tanke att så många tusentals 
människor kan läsa vår produkt.

Magasinet ska vara en tidning som lyfter stort som 

Magasinet 
distribueras i 

20.000 hushåll

Visste ni att vi har en egen ängel?

Hon bor på Västerport. I hjärtat av centrum. 

Ibland tar hon hissen rakt ner i gallerian för att Bjuda.

Kanske blir du nästa kund som får en överraskning.

Så håll utkik efter Bjudith!

Välkommen hem till Västerport!

Livet i Västerport

s

vasterport.comvasterportvasterport
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VÅRNYTT 2019 VÅRNYTT 2019 VÅRNYTT 2019

Solglasögon i din 
styrka på köpet!

Värde upp till

2895:-

 Spara

395:-

u Maximalt reptålig u Minimalt med reflexer 
u Maxskydd mot UV-ljus   u Smuts- och vattenavvisande 
u Förlänger glasets livslängd u 3 års garanti

Fördelarna med iProtection ytbehandling

Synundersökningen avser glasögon 
och utförs av legitimerad optiker. 

Kostnadsfri synundersökning
vid köp av glasögon!

Lägg till 500:- få en
märkesbåge från Boomerang

Vid köp av kompletta glasögon med 
iProtection ytbehandling, får du ett
par PEOPLE solglasögon med din styrka!

FLERA
OLIKA

MODELLER
ATT VÄLJA 

BLAND!

iProtection 
YTBEHANDLING

MADE IN
GERMANY

Kvalitet & service till rätt pris!

NYKÖPING 
Västerport Köpcentrum
0155-28 88 53

Linköping
Nygatan 33
013-13 70 71

Norrköping
Drottninggatan 14
011-13 18 88

För öppettider, se vår hemsida: w w w. g l a s o g o n m a g a s i n e t . s e

Gäller t.o.m. 2019-05-31
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Nyfiken på - ett samtal med

Henning Ejnefjäll har sysslat med musik i stort 
sett hela sitt liv. Allt började i bostadsområdet 
Arnö för många år sedan. 
– Vi var ett gäng kompisar som spelade fotboll och 
åkte skateboard. Någon kom på att vi skulle starta ett 
band, minns Henning. Vi la bollen på hyllan och skaffa-
de lite instrument. För min del blev det gitarr och jag
började så småningom skriva egna låtar.

1995 gjorde Henning Ejnefjäll singeldebut. Han 
var 21 år och hade fått ett skivkontrakt med det 
stora bolaget EMI Sverige. Året därefter gav han 
ut debutalbumet ”Äntligen 22” och artistkollegan 
Staffan Hellstrand kallade i en intervju albumet 
för ”årets svenska debutalbum”.
- Jag hade lyckats få ihop ett gäng duktiga musiker 
från Stockholm som jag lurade med mig till en gammal 
militärförläggning strax norr om Stockholm, minns 
Henning. Två veckor bland filtar och inspelningsutrust-
ning resulterade i två singlar. Det var ”Kallt blod” som 
släpptes strax innan sommaren 1995. Efter sommaren 
släpptes ”I dina händer”. Det blev inga listettor även 
om de spelades en del i radio. Jag fick även förmånen 
att spela dem live i TV och bli intervjuad av Bengt och 
Malou i TV 4:s Morgonsoffa.

1996 kom albumet ”Äntligen 22”. Vägen till 
nästa skiva skulle visa sig bli rätt lång. 2017 
kom uppföljaren ”Egentligen 22”.  
– Det har inte varit en ointressant resa på något sätt, 
men det har varit en resa genom den skuggiga sidan 
av artistdalen, kan man säga. Många låtar har skrivits 
och jag har genomfört både underbara och mindre 
underbara spelningar och svettats i i replokaler med 
likasinnade. Musiken har gett mig många nya vänner, 
roliga stunder, hoppfulla stunder och frustrerande stun-
der. Hur som helst är jag evigt tacksam för vad musi-
ken har tillfört mig och mitt liv. Utan musiken skulle jag 
inte förstå mig själv lika bra, säger Henning.

Nu har Henning nyligen släppt ytterligare ett 
album.
- ”En demon flera demon” är en albumserie som 
spänner över en stor del av min artistiska karriär på 
svenska, så här långt. Inspirationsfyllda och snabba 

TEXT & FOTO TORBJÖRN DAHLSTRÖM  

Henning Ejnefjäll

demon blandas med lite mer ambitiösa och färdiga 
inspelningar. 

Henning beskriver bakgrunden till namnet på 
albumserien.
- Att skriva och framföra en låt är en sak men att spela 
in den är något helt annat. En bra historia kan bli en då-
lig upplevelse om du inte berättar den på ett bra sätt. 
På samma sätt kan en bra låt bli en tråkig upplevelse 
om du inte gör den rättvisa med en bra produktion. 
En snabb demo kan i bästa fall fånga låtens själ och 
visa upp en potential. Idag känner jag dock ofta att 
gränsen mellan demo och färdig inspelning suddats ut. 
En demo kallar jag en inspelning som inte känns helt 
färdigt eller slutgiltigt.

Henning spelar i stort sett alla instrument på 
nya albumet. Dessutom producerar, mixar och 
mastrar han skivan själv i sin egna studio hemma 
i huset på Arnö.  
- Jag har utvecklat min förmåga genom åren att spela 
olika instrument och har en utbildning till ljudtekniker 
i botten. Fördelen med att göra det mesta själv är att 
man inte behöver kompromissa med någon annan 
åsikt. Ofta har man en vision om hur låten ska låta i 
slutformatet. 

Det har blivit några låtar genom åren. Jag ber 
Henning plocka fram några egna favoriter.
- ”Från ett garage” kämpade jag med länge och det 
blev många versioner innan den satt. När den väl var 
klar blev jag väldigt nöjd. ”Det blåser på sjön” är en 
annan låt jag är nöjd med. 

Många versioner, många omtagningar. När vet 
man att man är klar med en låt?
- Man brukar säga att man ska fortsätta tills man är 
nöjd till 80 % och sen gå vidare. Det är förstås svårt 
att bli helt nöjd. Även om jag finner mig själv mixtran-
des med detaljer jag tror många skulle kalla fåfänga. 
Gitarrsolot på ”Det blåser på sjön” på nya albumet 
körde jag om säkert minst 25 gånger, som exempel.

Det finns några bollplank i närheten av Henning.
- Min fru Sandra har hört mig i mina svagaste och 

starkaste stunder. Hennes åsikt är viktig, även om jag 
främst navigerar efter egen kompass. Mina föräldrar 
har lyssnat på mig genom livet och är alltid ärliga i vad 
de tycker. Så även mina döttrar. 

Henning är mest känd för att skriva sina texter 
på svenska.
- Jag har faktiskt ett gäng outgivna låtar skrivna på 
engelska, som tillhör några av de bättre jag gjort, 
enligt mig själv, avslöjar Henning. Engelskan gör att 
jag hittar andra melodier.

Mycket av det Henning skriver på svenska bott-
nar i honom själv.
- Det behöver inte alltid vara självupplevt, men jag vill 
att texten ska andas ”Henning” i rim och fraseringar. 
Jag vill gärna skapa ett eget varumärke som jag kan 
vara stolt över. Texten är självklart viktig och måste 
passa till melodin. Helheten ska upplevas som att det 
är jag som skrivit och producerat låten. Innehållet i 
mina låttexter tar ofta avstamp i olika karaktärer som 
brottas med sina vardagliga problem.

Den noggranna lyssnaren har säkert upptäckt 
att Henning stoppar in ett ”ja” här och där i sina 
låtar.
- Det är nog ett sätt för mig att gå in i karaktären och 
förstärka det man nyss har sagt, att förhöja känslan, 
engagemanget och trovärdigheten i vad man sjunger 
om. 

Musiken är som sagt en stor del av Hennings liv. 
Det pågår ett ständigt arbete i musikverkstaden.
- Just nu ser jag fram emot fortsättningen på albumse-
rien ”En demon flera demon” där jag blandar gammalt 
och nytt material. Visst slutar man aldrig hoppas på 
det stora genombrottet eller att skriva den stora hitlå-
ten. Men det viktigaste är att få göra det man tycker är 
det det roligaste som finns och förhoppningsvis beröra 
andra med sin musik. Det är min absolut största belö-
ning, avslutar Henning vårt samtal.

För dig som är nyfiken på Henning Ejnefjäll så 
uppträder han på årets ”Visor Vid Vattnet”, 
lördag 6 juli i Oxelösund. 
 

”Om man skulle ta bort musiken ur mitt liv 

skulle jag känna mig oerhört vilsen” 
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Hertig Karl-sten har intagit slottet...
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NYKÖPING, 
INDUSTRIGATAN 10,  
Tel: 0155-21 71 70 

*Vid blandad körning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast 
ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av 
bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Erbjudandet giltigt t o m 30 juni 2019. Miljöklass 
Euro 6.2. **Grundavgift fordonsskatt på 360 kr tillkommer. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilen på bilden kan vara 
extrautrustad med tillval som inte finns i Sverige.  

VÄLJ TOYOTA C-HR.  
50% PÅ EL • INGA SLADDAR • ALLTID AUTOMAT  
 

Låg bränsleförbrukning 3,8l/100km* och en fordonsskatt från 0 kr**. 
C-HR X Edition hybrid, Flex Privatleasing från 3.395 kr/mån. 
0 kr i kontantinsats • Service ingår • Fast månadskostnad 
Lägg till endast 300 kr/mån och få högtalarsystem från JBL och 
skinnklädsel. 

  

 

 

 

WLTP*

4,9 l/100km

 NEDC*

3,8 l/100km

 CO2 NEDC*

86 g/km

CO2 WLTP* 

110-111 g/
km

ÖPPETTIDER: Mån–fre 10–18,  
Lördag 10–14
www.toyotanykoping.se MOTORCITY . NYKÖPING

Industrigatan 10,  
Nyköping  

0155-21 71 70

NYKÖPING, 
INDUSTRIGATAN 10,  
Tel: 0155-21 71 70 

*Vid blandad körning. Finansiering via Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på fast 
ränta, 36 månader, 4500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av 
bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Erbjudandet giltigt t o m 30 juni 2019. Miljöklass 
Euro 6.2. **Grundavgift fordonsskatt på 360 kr tillkommer. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilen på bilden kan vara 
extrautrustad med tillval som inte finns i Sverige.  
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50% PÅ EL • INGA SLADDAR • ALLTID AUTOMAT  
 

Låg bränsleförbrukning 3,8l/100km* och en fordonsskatt från 0 kr**. 
C-HR X Edition hybrid, Flex Privatleasing från 3.395 kr/mån. 
0 kr i kontantinsats • Service ingår • Fast månadskostnad 
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Det efterlängtade regnet satte verkligen fart på 
växtligheten i naturen som nu omgärdar oss med 
vårens vackra färger. 
Sedan vi flyttade till vårt gula och glada hus i Oxelösund 
har jag kunnat följa växternas uppväxt på nära håll. Det 
är så spännande att invänta allt som växer upp vartefter. 
Att bo så här nära naturen påminner mig om nyttan och 
glädjen av att leva i samklang med årstiderna.
Allt är så naturligt i naturen, vilket naturligtvis är 
precis som det ska eftersom det är dess
sanna natur. Människors komplexa natur 
däremot borde kallas för naturens kom-
plexa människor.

Första våren i den nya trädgår-
den är jag lite extra noga eftersom 
det troligtvis finns perenna växter 
som har planterats föregående år, 
men som ännu inte syns. Det finns 
annars en stor risk för att de ren-
sas bort i vår våriver att få plats 
med det nya. I år har därför några 
okända ogräs fått extra utrymme 
att sola sig i glansen och en del av 
dem är faktiskt rätt vackra. Solen
lockar alla växter upp till ytan på ett 
strålande sätt, men det är verkligen 
inget ytligt med det.

Det märks tydligt vad en växt mår bra 
av eller inte. Det kan ibland räcka med att 
byta miljö, få näring och plats för rötterna. Samma 
gäller nog för oss människor. Har du koll på dina egna 
rötter? Har de utrymme att både kunna växa och vara en 
trygg förankring? Har du kanske ryckts upp eller känner 
inte till dina rötter, så kan jag berätta hur det går att ren-
odla roten till det goda inombords.

Jag ser mig själv som en stickling. Nyplanterad med 
nya rötter mår jag som allra bäst i kultiverade och soliga 
lägen. Ogräs i form av energitjuvar trivs inte hos mig läng-
re. Mina vänner är som vackra, tåliga perenner som bidrar 
med en återkommande grönska och blomsterprakt som 
lyser och ger näring även i sin frånvaro. Vi har en överens-
kommelse där vi gemensamt ser till att vi både växer och 
vilar. Vänskap är som gödsel för själen! Det behövs inget 
tillväxthormon, den håller i längden oavsett avstånd.

Vi kan alla vara en hel del, även för varandra, det vill 
säga en del av en helhet som känns hel. I början av maj 
medverkade många både på, bakom och framför scenen 
på Röda Korsets Gala, till förmån för lokala verksamheter. 
Många människor i vår omgivning har det svårt och ännu 
fler är ensamma. Vi har lärt oss att vi ska klara oss själva, 
vara självständiga, så det kan därför ta emot att ta emot 

hjälp från andra. Men, om vi ber om hjälp får fler 
känna den där härliga känslan vi själva kän-

ner varje gång vi gör något för någon. 
Prova!

Vissa fält bör läggas i träda så 
att inte jorden utarmas, enligt ur-
åldrig sed. Nuförtiden finns det 
andra sätt att skapa näringsba-
lans så att produktionen inte 
avstannar, vilket ska vara bra 
för tillväxten, åtminstone den 
ekonomiska. Jag gillar tillväxt 
och utveckling men brukar 
kalla det för förädling om det 
är av godo. Jag tror inte att all 
tillväxt bidrar till förädling för 
vare sig grödorna, människorna 

eller våra samhällen. Vissa syn-
fält och synsätt bör läggas i träda, 

enligt mig.

När något växer igen så förvildas 
det, men jag vill växa igen och igen. Jag 

förstår inte varför uppväxten anses ha ett 
slut, vi kan väl fortsätta förädlas vidare tillsammans 

så länge vi lever. Snart är det skolavslutning och därmed 
även början på ett härligt sommarlov för alla som stude-
rar. Det är så spännande att följa de nya generationerna 
som växer upp, vissa syns inte än, precis som perenner. 
Varje uppväxt blommar när det är dags om det finns 
utrymme och näring.

Våra frön av idéer kan växa fram till något som ekar 
vidare genom generationer på ett hållbart sätt så att vi 
kan fortsätta hålla av det vi håller kärt. Om vi är noga 
med vad vi sår, så skapar det inga fler sår i vår ekologiska 
mångfald. Vi får inte bara skörda det vi sår, vi får så
det vi vill skörda. Fortsätt så!

Anna Källdén, Ordläkaren, info@ordlakaren.se

Tillväxt, uppväxt och andra växter
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Skol-IF-roligare skola-roligare fritid!
ANNONS

Valborgsfesten blev en rolig och härlig tillställning med 265 glada och nyktra ungdomar

Ett stort hjärtligt tack till alla sponsorer 
som stöttar Skol-IF

Oppeby

KRONHALLEN

O     CX
Oxelösunds 

Centrumförening

Oxelösunds Centrumförening

MASKINHUSET
MÄLARDALEN

Mediamix Event & Media
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BODA CAMP
M E D  S K O L - I F

ANMÄLAN GÖRS TILL DALA
LEIF.DAHLSTROM@GA.vittra.se / 070-722 04 19

15 - 16 JUNI            OXELÖSUNDS SKÄRGÅRD (vid skärgårdsvåfflan)            150 kr (helpension)

SOV i militärtält & TÄVLA I 10-kamp
TILLSAMMANS MED100 ANDRA ungdomar.

UNDER CAMPEN UTBILDAS DU I SKOL-IF:S 5 huvudpunkter:
FÖRENINGSlära    ENTREPRENÖRSKAP    LEDARSKAP    POSITIV FÖREBILD    SJÄLVKÄNSLA

Oxelösunds Centrumförening

Kommande Skol-IF aktiviteter

LÄGER MED SKOL-IF
F Ö R  D I G  S O M  B Ö R J A R  Å K  7

ANMÄLAN GÖRS TILL DALA
LEIF.DAHLSTROM@GA.vittra.se / 070-722 04 19

18 - 20 JUNI, 0900 - 1600           ROSVALLA            GRATIS!

DET BJUDS PÅ MASSOR AV AKTIVITETER UNDER DAGARNA.
FIKA & LUNCH INGÅR ALLA DAGAR.

UNDER LÄGRET UTBILDAS DU I SKOL-IF:S 5 huvudpunkter:
FÖRENINGSlära    ENTREPRENÖRSKAP    LEDARSKAP    POSITIV FÖREBILD    SJÄLVKÄNSLA
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Ring 0155-40 04 09PENSIONÄR – SE HIT! 
VI SÖKER FLER VETERANER, BL A DIG SOM 
KAN MÅLA & STÄDA HOS PRIVATKUNDER. 

Ansök idag! 

Madeleine utbildar hundägare i 

Hundens eget språk
Från att själv ha varit en förtvivlad 
hundägare i behov av hjälp, till att 
numera bistå andra människor som har 
svårigheter i relationen till sin hund. 
Madeleine Pettersson jobbar som ”Dog 
Listener” och brinner för att sprida 
kunskap om det vänliga ledarskapet. 

”Dog Listener” – alltså hundlyssnare på ren 
svenska – är ett ganska unikt yrke att ha på sitt 
CV. Titeln får man efter att ha genomgått utbildning 
inom Amichien Bonding, som är ett relativt nytt be-
grepp inom den svenska hundvärlden. Ami betyder vän 
och chien betyder hund på franska, och bonding ”binda 
ihop” – kort förklarat är det en vänligt tillvägagångssätt 
för att skapa en god relation till din hund. 

Amichien Bonding skapades av engelskan Jan 
Fennell för omkring trettio år sedan, efter att hon 
fått inspiration från amerikanen Monty Roberts – ”man-
nen som lyssnar till hästar”. Monty Roberts har ägnat 
sitt liv åt att utveckla och lära ut naturlig kommunika-
tion med hästar – något som Jan alltså inspirerades av 
då hon arbetade fram sin egen metod för hundar och 
dess ägare.

– Jag vill inte kalla det en träningsmetod, utan 
snarare ett sätt att leva med sin hund och lära 
sig förstå dess signaler och beteenden – det 
är något som alla hundägare kan ha nytta av, men 
särskilt dem som upplever problem i vardagen, säger 
Madeleine. Hon driver sedan något år tillbaka det 
egna företaget Hundsnack i Nyköping, där hon främst 
arbetar just som Dog Listener.

Som Dog Listener utbildar man hundägaren i 
hundens språk för att skapa en större förståelse 
för varför hunden agerar som den gör i olika 
situationer. Istället för att bara försöka bli av med 
de störande symtomen, alltså exempelvis att hunden 
skäller eller drar i kopplet, söks den underliggande 
orsaken till hundens beteende. Därefter får hundägaren 
rätt kunskaper och verktyg för att kommunicera på 
ett sätt som hunden förstår och lättare kan ta till sig. 
Tanken är att återföra ledarskapet på hundägaren 
för att skapa en trygg tillvaro för hunden med vänliga 
metoder. Inom Amichien Bonding förekommer aldrig 
ryck eller skrik. 

– Ordet ”ledarskap” inom hundträning är idag ett 
ganska laddat ord, och något som ofta förknippas 
med våldsamhet eller fysiska korrigeringar. Så jobbar 
vi inte inom Amichien Bonding! Däremot ser vi hunden 
för vad den är – ett djur med stark flockkänsla. 
Metoden bygger på hundens fyra grundinstinkter; mat, 

jakt, fara och status. Det blir idag allt fler hundar i 
samhället och de bor tätt inpå varandra i städerna. Vi 
förmänskligar dem lätt och glömmer att de faktiskt har 
kvar många av sina ursprungliga instinkter. De flesta 
av de problem som man upplever som hundägare 
har sitt ursprung i oförståelse för hundens reaktion 
utifrån dess instinkter – kan man förstå varför hunden 
reagerar som den gör är det också lättare att hjälpa 
den komma över sin stress i olika situationer, förklarar 
Madeleine.

– Att jag kom in på den vägen är tack vare min 
egen hund Gibson, som kom till vår familj år 
2014. Jag har aldrig haft hund förut, men i samband 
med att jag drabbades av utbrändhet och var sjukskri-
ven bestämde vi oss för att skaffa en hund. Tanken var 
att Gibson skulle hjälpa mig att komma igång i lagom 
takt, och hjälpa mig att känna glädje och engagemang 
igen, minns Madeleine.

Men det blev inte riktigt som de hade tänkt sig. 
Hundägarskapet visade sig vara en större utma-
ning än Madeleine kunnat ana.
– Gibson var stressad och hyperaktiv, och vi hade 
många vardagliga problem. Jag som hade sett framför 
mig att gå kurser i agility och lydnad – istället kunde 
vi knappt gå en promenad hemma på gatan utan att 
stöta på svårigheter. 

Som så många andra hundägare före henne sök-
te Madeleine desperat efter sätt att göra saker 
och ting bättre. Hon provade allt möjligt, men 
utan något resultat. Läget kändes hopplöst.
– Av en slump fick jag höra att Mervi Kärki, Sveriges 
första Dog Listener, skulle komma till djuraffären Arken 
Zoo här i Nyköping. Jag åkte dit utan några egentliga 
förhoppningar – men gillade det jag hörde. Jag läste 
sedan Mervis bok om Amichien Bonding och det var 
en riktig aha-upplevelse – det kändes som att boken 
handlade om mig och Gibson!

– Jag bokade en telefonrådgivning med Mervi 
(som är baserad i Vallentuna), och även om jag 
tyckte att det kändes rätt så var jag frustrerad 
till en början – jag ville ju se resultat direkt! Det 
tog ett tag för mig att inse att det inte finns någon 
quickfix till de problem som jag och Gibson hade, jag 
behövde ju lära mig ett helt nytt förhållningssätt som 
hundägare. Men jag gav inte upp utan fortsatte kämpa 
och till slut kom också de efterlängtade resultaten, 
berättar Madeleine.

Vid det laget var hon helt såld på Amichien Bon-
ding, och bestämde sig för att själv utbilda sig till 
Dog Listener. 
– Jag såg ju vilken skillnad det gjorde för mig, och jag 
ville bara lära mig mer, mer mer! Utbildningen inom 

Amichien Bonding är uppdelad i tre moduler. Den 
första gick jag hos Mervi, den andra i England hos Jan 
Fennell, det var otroligt inspirerande! 

– Den sista delen var internetbaserad så den 
gjorde jag hemifrån, och cirka två år efter att Gib-
son flyttat hem till oss var jag plötsligt själv en utbildad 
Dog Listener! Den utvecklingen hade jag knappast 
kunnat förutse, säger Madeleine med ett skratt.

Efter sjukskrivningen återgick Madeleine till sitt 
heltidsjobb inom försäkringsbranschen, men vid 
sidan började hon bygga upp en verksamhet 
inom Amichien Bonding.
– Jag har haft samma jobb i 25 år och trivts bra med 
det. Men efter min utbildning så har jag haft många 
tankar kring att istället satsa på mitt eget företag. 
Först slog jag den idén ur hågen, det vore ju dumt att 
byta bort en trygg tillvaro med en fast anställning mot 
ett betydligt mer osäkert liv som egen företagare. Men 
jag har haft tanken kvar i bakhuvudet, och nu under 
våren har jag faktiskt sagt upp mig från mitt arbete för 
att på allvar satsa på mitt företagande och få jobba 
mer med hund!

– Det hade varit svårt att fortsätta med både 
och, särskilt med min bakgrund som utbränd. 
Och jag kände att jag absolut inte ville lägga ner mitt 
nyfunna intresse för Amichien Bonding, det är ju här 
min passion finns och jag vill så gärna verka för att 
fler hundägare får upp ögonen för det sättet att leva 
med sin hund. Nu efter att jag bestämt mig känns det 
verkligen helt rätt.

Snart kommer alltså Madeleine att kunna satsa 
mer tid och energi på sitt företagande. Det inne-
bär till stor del konsultationer som Dog Listener, 
men hon har också andra ben att stå på.
– Jag är sedan länge återförsäljare för Metizo Design 
(hundprodukter) och friluftskläder från Arrak Outdoor. 
Tanken är att skapa en webbshop för produkterna jag 
säljer, berättar Madeleine som också har planer på att 
utbilda sig till hundmassör under hösten.

– Redan nu erbjuder jag ”Regndroppsmassage” 
för både hund och människa, men jag ser fram 
emot att öka på mina kunskaper med en gedigen 
utbildning i hundmassage. Jag ser det som en naturlig 
utveckling av min verksamhet, det ger mig fler verktyg 
att jobba med för att hjälpa hundar till ett bättre 
välbefinnande.

– Jag vill också komma ut och föreläsa, om Ami-
chien Bonding såklart men också om min egen 
resa. Det känns lite läskigt, men också väldigt roligt, 
och jag ser fram emot att få utvecklas som föreläsare 
och inspiratör, säger Madeleine avslutningsvis.
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För många är tiden mellan hägg och syren en 
härlig tid, skolavslutning och sommarlov är 
barndomsminne som gör att vi lätt relaterar till 
en bekymmerslös tid. Uttrycket sägs härstam-
ma från en skomakare som tog semester på 
försommaren. På sin dörr satte han upp en skylt 
med texten ”Stängt mellan hägg och syren” 
(Källa: Institutet för språk & folkminne). 

På Oscarsbergs är det långt ifrån stängt, 
så här i högsäsong har vi öppet alla dagar och det är 
högtryck i butiken. För oss är det den absolut roligaste 
tiden på året och det gäller att hinna med att beställa 
hem varor i samma takt som det säljer. Precis som 
jag skrev om förra månaden släpar produktionen på 
fruktträd, vilket vi märker nu då många av de populä-
raste sorterna är tillfälligt slut, beroende på väderlek 
kommer de kanske hinna få fram fler under säsongen, 
vi håller tummarna.

Så här i slutet på maj är det hög tid att få ner 
potatisen i jorden. Sätt dem på 7-10 cm djup, 25 cm 
mellan potatisarna och 60-70 cm mellan raderna. Tänk 
på att odla på ny plats varje år, då potatisen är känslig 
för jordbundna sjukdomar. Har du inte förodlat kan du 
nu så de flesta grönsaker på friland, det vill säga direkt 
i trädgårdslandet. Har du inte ork eller tid att vänta på 
att fröerna ska gro, börjar vi nu få in tråg med olika 
grönsaker och blommor såsom grönkål, dill, astrar och 
annat smått och gott för hobbyodlaren.

Nu när växtkraften är som störst finns det behov 
av att tillföra näring i trädgården, växterna tar lättare 
upp näringen när den är i tillväxt och du stärker också 
plantan mot bl.a. ohyra och sjukdomar, vilket är bra 
då även insekter av olika slag förökar sig under våren. 
Algomin Växa Allroundgödsel är ett bra gödningsmedel 
som fungerar mycket väl till häckar, prydnadsbuskar 
och träd. Det är också dags att servera gräsmattan 
lunch med lite gräsmattegödsel. Till köksland, kryddor 
och perenner som är lite mindre kräsna räcker det om 
du tillför barkmull eller kompost då det ökar mullhalten 
i jorden. Grundgödslade du med kogödsel tidigt i våras 
så finns det fortfarande kvar tillräckligt med näring.

Bekämpningsmedel mot ohyra är en vanlig 
fråga ju längre fram mot sommaren vi kommer, där 
behöver vi vara försiktiga med vad vi sprutar i vår 
trädgård. Ibland kan det faktiskt räcka att spruta 
plantan med en hård vattenstråle eller såpvatten. 

Skulle angreppet inte ge med sig så finns det skon-
samma medel som t.ex. pyretrum, ett ämne som 
utvinns ur krysantemumblomman och som faktiskt 
är effektiv mot ohyra, den bryts ner snabbt och gör 
mindre skada i naturen. Nu blommar även fruktträden 
och för att hindra Rönnbärsmal, Äppelvecklare och 
Plommonstekel samt Plommonvecklare är det dags att 
sätta upp feremonfällor i äpple och plommonträd, på 
så sätt slipper du maskätna frukter. 

Med ett insektshotell lockar du nyttiga 
pollinerare och små trädgårdsmästare som nyckelpi-
gor, humlor, bin och fjärilar till trädgården. Genom att 
erbjuda dem en boplats ökar du skörden av frukt och 
bär samt får professionell hjälp att bekämpa skadein-
sekter. Insektshotellet placerar du bäst i lite skyddat 
läge i öst så de får morgonsol. På Oscarsbergs har vi 
haft insektshotell i sortimentet under många år, men 
i år märker vi att intresset och försäljningen för dem 
ökat markant, vilket är positivt då det betyder att fler 
och fler börjar förstå vikten av att hjälpa våra små 
insekter så gott det går. 

Lördagen den 1 juni bjuder vi in alla trädgårdsin-
tresserade till en Inspirationsdag på Oscarsbergs 
trädgård. På plats i trädgården, utöver våra duktiga 
trädgårdsmästare och säljare, kommer vi ha Werner 
Stastny, trädgårdskonsult och clematisexpert. Werner 
kommer dela med sig av sin långa erfarenhet av 
trädgård samt ge goda råd och tips kring odlingsvärda 
växter. Många av våra favoriter är även nyttoväxter 
för fjärilar, humlor och bin. Genom Werner har vi ett 
samarbete med Gary White, President of The 

American Iris Society 
och kommer under 
den här dagen bl.a. 
lyfta fram Irisen som vi 

upplever har fallit i glömska. Namnet Iris betyder regn-
båge och irisen finns verkligen i regnbågens alla färger. 
Denna torktåliga perenn som gladeligen blommar där 
ingenting annat vill växa. En otillgänglig slänt som det 
varken blir gräsmatta eller blomsteräng av, är perfekt 
för irisen som älskar mager jord och lägen där vattnet 
rinner undan och inte blir stående. Ge irisen sol minst 
halva dagen, gödsla med lite benmjöl tidigt på våren 
och ca en månad efter blomning, grusig/sandig jord 
och se till att rotknölarna inte hamnar för djupt i jor-
den. Solen måste nämligen nå rhizomerna för att den 
ska blomma, lägg dem horisontalt, översidan ska anas 
vid jordytan. Under etableringsfasen vill irisen ha det 
lite fuktigare, men bara tills den rotat sig. 

Ingen vintertäckning är nödvändig utan klipp bort 
överblommade stjälkar och låt det vackra bladverket 
stå kvar för att sedan klippas ned på våren. Då kom-
mer du bli rikligt belönad med vacker blomning.

Under Inspirationsdagen kommer vi även ha 
några specialerbjudanden på några olika produkter 
och växter. Som vanligt finns våra 3000 kvm stora 
visningsträdgårdar tillgängliga att strosa runt och njuta 
av, men det kommer också finnas lite färdiga förslag 
på rabatter för olika lägen för att inspireras utav. 

Mellan Hägg och Syren Ulrika Juul
Oscarsbergs 
Trädgård

Öppet: Vard 10-18 • Lörd & sönd 10-15
Oscarsbergsvägen 4, Nyköping • Tel 0155-22 79 72

www.oscarsbergstradgard.se
Vi finns även på Facebook och Instagram

Rabattkupong  10 %
Gäller valfritt köp på lagerprodukter

Klipp ur och ta med till butiken.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller t o m 20/6 2019
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Hej!

Öppet: Måndag-fredag 10.00-18.00
Lunchstängt 13.30-14.30

Telefon 0155-701 55

Jag har flyttat till 
Brunnsgatan 46 H

(Mitt emot Scandic Hotell)

Nyöppnat 
SKOMAKERI    
NYCKELSERVICE
30% 

rabatt 
på klackning, 

sulning & nycklar.

20% 
rabatt 

på alla tillbehör.
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V. Kvarngatan 17, Nyköping, 0155-701 55 Öppet Må-fr 10-18, lunchstängt 13.30-14.30

– Jag drev Mr.Minit i många år och efter   
 något års uppehåll är jag nu tillbaka   
 igen som Din Skomakare. 

 Välkomna! 
 / Ilhami 
 Celebioglu

&

Jag önskar alla gamla och 
nya kunder hjärtligt välkomna!

Se över dina sommarskor!
Ha alltid en reservnyckel!

Cykeln, mopeden, motorcykeln, bilen, båten, hemmet, stugan m m.

DAGENS LUNCH Mån – lör, kl 11.30 – 14. Serveras även 
på söndagar mellan 30/6 och 1/9. 

WILDLIFE PARK Möt skogens djur på nära håll. Under 
perioden 24/6 – 18/8 kl 14 ingår guidad tur i entrébiljetten.

VILD GRILLBUFFÉ tors – lör 27/6 – 10/8 fr kl 18. 
Utomhus vid fint väder. Slottspuben är öppen.

SOMMARBUFFÉ I LAGÅRN med vårt kallskurna 
viltkött, kalla fiskrätter, sill, sallad med mera. Serveras 
mån–ons, 24/6 – 7/8 kl 18–20.

HOTELL Sommar priser 1/6 – 30/8. Dubbelrum 1.395:- och 
enkelrum 1.095:-, inkl frukost. Nyrenoverade hotellrum!

Gör en utflykt till det vilda!

Öster Malma
WILDLIFE PARK • VILTRESTAURANG • GÅRDSBUTIK • HOTELL • VILTVÅRDSSTIG 

0155-24 62 28 • www.ostermalma.se

BOKA PÅ 
0155-24 62 28

SOMMARPRIS 
på boende!  

Boka bord: 0155-26 99 88, 070-60 68 650, info@crazycow.se
Brunnsgatan 41 A • Nyköping  • crazycow.se

Allt är gott på Kossan!
Gott bemötande. Gott sällskap. Gott på tallriken.
En genuin kvartersrestaurang med den familjära känslan. 

Välkommen till Kossan!
Öppettider 1/6 - 13/6 
Lunch mån-fre 11.00 -14.00
Mån-fre 16.00 - sent. Lördag 13.00 - sent 
Öppettider 15/6 - 30/6 
Lunch mån-fre 11.00 -14.00. Kvällstid stängt.
Juli månad - stängt 

 0155-26 99 88, 070-60 68 650, info@crazycow.se

Lunch mån-fre 11.00 -14.00. Kvällstid stängt.

Öppettiderna kan variera på grund av väderlek



Minnen från förr

Fascination för fåglar
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Arne Andersson
Gästskribent 

Magasinets gästskribent 

Arne Andersson berättar 

om minnen från barndomen 

och sin uppväxt i Nyköping

arne.andersson22@comhem.se

En del av dagens fågelskådning skiljer sig från gårdagens när nu många skådares 
stora drivkraft är att se så många arter som möjligt. Till hjälp finns en app som man 
kan ansluta sig till. Man får då automatiskt en notifiering i mobilen om var det up-
pehåller sig en sällsynt fågel. Är det långt från hemorten kan de mest entusiastiska 
fylla en bil med likasinnade och fara dit. Men då gäller det att fågeln är kvar när man 
kommer fram. Det finns de som åkt 50 mil och mer, men när de väl kommit fram 
har fågeln precis dragit vidare! 

En lokal plats som ofta besöks av fågelintresserade är Strandstuviken, där det 
finns två fågeltorn vilket gör det lättare att överblicka området. Även vid Vadsjön i 
Husby finns fågeltorn. Andra intressanta lokala platser är Marsäng och Femöre. En 
intressant fågel kan dyka upp var som helst. Fågelskådning kan även bedrivas efter 
vad man vill se. De flesta skådare har kunskap om vart de ska bege sig för att se 
en speciell art efter vetskapen om att fågelarter vistas och häckar i olika biotoper.           

Det finns idag stora möjlighet för fotointresserade skådare att ta bra foton på 
fåglar, mycket tack vare dagens kameror, objektiv och fotoprogram. Att så är fallet 
kan man se på utmärkta foton i fågeltidskrifter! Tidigare behövde man ofta använda 
ett gömsle och kunde få vänta under lång tid för att få en bra bild, och samtidigt 
fick man även hushålla med korten på filmrullen. Därmed inte sagt att gömslenas tid 
är förbi.

Jag började intressera mig för fåglar under sent 1950-tal. Jag har under 
årens lopp genomfört en del inventeringar och även varit ringmärkare. 
Av de 3500 fåglar som jag märkt har jag fått 10 återfynd från utlandet. 
Av dessa kan här särskilt nämnas en ladusvala, märkt på Rogsta Gård i 
Stigtomta, påträffad i övervintringsområdet i Zaire/Sydafrika (avstånd 750 
mil). Ett annat återfynd är en småspov som jag märkt på Hartsö-Enskär, 
som blev skjuten 22 timmar senare på Jylland i Danmark. 

Under 1950-talet fanns ingen särpräglad fågelförening i Nyköping. Däremot fanns 
Biologiska föreningen, vars medlemmar i huvudsak var intresserade av växter. 1967 
blev det så dags att starta en fågelförening under namnet Föreningen Sörmlands 
Ornitologer (FSO). Initiativtagare var bland andra Nyköpingsbon Ingemar Nord. Före-
ningen driver även fågelstationen på Hartsö-Enskär i den Sörmländska skärgården. 
År 1983 bildades en mer lokalt förankrad fågelförening i Nyköping/Oxelösund under 
namnet ”Tärnan”. Initiativtagare var Jörgen Israelsson, Jan Gustavsson och Claes 
Svedlindh. 

Intresset för fåglar har under senare decennier ökat markant. Från att tidigare varit 
en typisk manlig hobby har fågelskådning lockat allt fler kvinnor genom åren. I de 
flesta städer finns en fågelförening som bland annat anordnar exkursioner och 
innemöten. Flertalet ger även ut en tidskrift där medlemmarnas observationer och 
foton redovisas. 

Havsörn

Hökuggla

Kungsfiskare



Pål Jungs Hage, NYKÖPING . 0155-29 13 00 
 elonnyox.se . Må–fr 10–19, lö 10–16, sö 11–16

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 

INSTALLATION OCH SERVICE
Torggatan 19, OXELÖSUND

0155-306 20

Sommarkänslor

ELINSTALLATION  
OCH SERVICE
Du vet väl att vi har elektriker och servi-
cemontörer måndag–fredag 07.00–16.00 
i både Nyköping och Oxelösund

Ring 306 20 eller 29 13 00 för hjälp!

PÅ ELON PÅLJUNGSHAGE

Kylskåp & frysskåp
Små och smidiga med stilren och 
modern design.

Kaffebryggare 
CKB1901S
En svart kaffebryggare 
i snygg design med 900 
W. Den brygger upp till 
12 välsmakande koppar 
kaffe.

Spisar
Cylinda S 4252 E och S 4254 K

Solcellslampa 
grön eller klar
Dekorativ solcells-
driven ljusslinga 
med 10 LED-lampor 
i glasflaska. 

Kyl & frys 
kombiskåp 
CKF3144V
En praktisk 
kyl/frys-kom-
bination för 
dig med litet 
hushåll eller 
fritidshus.

Kyl & frys 
kombiskåp 
CKF3154V
En riktigt snygg 
variant av kyl/
frys till fritids-
huset eller det 
mindre köket

2.495
3.795

4.795

299 60
50 CM / PRIS FRÅN

3.995

Kok- 
plattor

FRÅN

399
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ANNONS

Mångkulturell 
SOMMARFEST
vid Scoutstugan Ekebykullen
(Runtunavägen,  
ca 4 km från Oxbacken)

15/6 13.00-19.00
Provsmakning av mat från olika 
länder, musik, fotboll, lekar/pyssel, 
trollkarlen Mr Goran, grillning 
(medtag egen mat). 
Möjlighet till övernattning. 

16/6 Friluftsgudstjänst 10.00  
Christopher Denker  
och Inga Rausgård
 

HÄR FINNS VI
Hitta information och följ vårt arbete

Hemsidan
Information, nyheter och kalendarium
www.svenskakyrkan.se/nykoping

Uttryck
Infoblad för varje kyrka,  
två månader i taget. 
Finns i kyrkor och församlingshem. 
Går att ladda ner på hemsidan

Facebook/Instagram
Bilder från verksamheten, nyheter 
och evenemang.  
svenskakyrkannykoping

PILGRIMSVANDRING
vid Stegeborg

Torsdag 6/6 09.00–17.00
Avfärd 09.00 från Alla Helgona kyrka 
med minibussar.

Medtag egen matsäck för dagen. 
Kläder efter väder och bra skor.
Vi går ca 10 km på Stegeborgs
rundan. Tillbaka ca 17.00. 

Anmälan senast 29 maj: 
anne.svanhed.ahlin@svenskakyrkan.se 
Tel  070-219 26 92

– Just nu är mattan, som nor-
malt ligger i koret i Alla Hel-
gona kyrka, hos ett speciali- 
serat matt-tvätteri, berättar 
Annette Henningsson, Nykö- 
pings församling.

Enligt kulturminneslagen är  
det är en nationell angelägen-
het att skydda och vårda vår 
kulturmiljö. I lagen finns bland  
annat bestäm melser som skyd  - 
dar kyrkliga inven tarier. Det 
är före mål som är av sedda att  
användas i samband med kyrk- 
liga hand  lingar, exempelvis 
guds  tjänster, eller till in redning  
och ut smyckning. Det är före -
mål som är kultur historiskt 
värde-fulla.

– Alla kyrkliga inventarier 

finns i en förteckning. I Ny- 
köpings församlings  inventarie- 
förteckning finns just nu 1   300 
objekt varav 350 i Alla Helgona 
kyrka, 500 i S:t Nicolai kyrka, 
250 i Svärta kyrka, berättar An-
nette Henningsson, assistent  
i fastighetsenheten.

Alla förändringar, när det 
gäller inventarier i Nyköpings 
kyrkor, kräver tillstånd från 
Länsstyrelsen i Sörmland. Utan  
tillstånd får församlingen 
exem pelvis varken måla väggar,  
möblera om eller sätta upp en 
ny tavla. Ett föremål som finns 
i förteckningen får inte heller 
– utan tillstånd – avyttras, till 
exempel om församlingen vill 

donera ett föremål till Sörm-
lands museum.

I koret, längst fram i Alla Hel-
gona kyrka, finns normalt en 
rölakansmatta. Den är 550  
centimeter lång, 204 centi- 
meter bred och vävd med stora  
mönster, i röda nyanser med 
inslag av gröna och bruna 
färger. 

Konservator Lisa Nilsen blir 
entusiastisk när hon besöker Alla 
Helgona kyrka och ser mattan.

– Den här mattan är under-
bar! utbrister hon.

Mattan är designad av Barbro  
Nilsson och vävd vid Märta 
Måås-Fjetterströms vävverk- 
stad. Men sedan mattan vävdes  
1961 har skicket på mattan 
för sämrats, bland annat har  
de flätade fransarna på kort- 
sidorna blivit väldigt slitna.

Under förra året beslutade 
församlingens kyrkoråd om  
att söka tillstånd för att re pa- 
rera och rengöra mattan.  
I december gav länsstyrelsen 
sitt tillstånd och i slutet av 
april rullades mattan ihop och 
transporterades till Callerts 
Matt-tvätt i Stockholm.

– Callerts kommer att väva 
en helt ny orientfläta i lin utefter 
bägge kortsidorna, berättar 
Annette Henningsson, en av 
många som nu ser fram emot 
att få tillbaka den vackra, 
unika mattan.

VÅRFEST 
Terminsavslutning
28/5 Oppebykyrkan 16.00–18.30

Det blir bland annat:
• uteaktiviteter 
• tipspromenad
• korvgrillning och gofika

CAFÉ LILLSTUGAN 

Rosenkälla kulle
en bit från Franciscuskapellet 
Måndagar 13.30–15.30  
Från 10/6 till 26/8
Samtal, andakt, gemenskap över en 
kopp kaffe med dopp
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Så hanterar kyrkan sina  inventarier
TEXT   MALÉN ENEBERG

Visste du att alla förändringar i kyrkan kräver 
tillstånd enligt kulturminneslagen? Exempelvis 
måste tillstånd ges innan en matta skickas på 
reparation.

Lisa  
Nilsson

Annette 
Henningsson

Textilkonstnären Barbro Nilsson har designat mattan, som är vävd 
vid Märta Måås-Fjetterströms vävverkstad. Sedan 1960-talet har den 
en plats i Alla Helgona kyrka, men just nu är den iväglämnad  
på reparation.  



Nr 5 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2019      17

 

ANNONS

Mångkulturell 
SOMMARFEST
vid Scoutstugan Ekebykullen
(Runtunavägen,  
ca 4 km från Oxbacken)

15/6 13.00-19.00
Provsmakning av mat från olika 
länder, musik, fotboll, lekar/pyssel, 
trollkarlen Mr Goran, grillning 
(medtag egen mat). 
Möjlighet till övernattning. 

16/6 Friluftsgudstjänst 10.00  
Christopher Denker  
och Inga Rausgård
 

HÄR FINNS VI
Hitta information och följ vårt arbete

Hemsidan
Information, nyheter och kalendarium
www.svenskakyrkan.se/nykoping

Uttryck
Infoblad för varje kyrka,  
två månader i taget. 
Finns i kyrkor och församlingshem. 
Går att ladda ner på hemsidan

Facebook/Instagram
Bilder från verksamheten, nyheter 
och evenemang.  
svenskakyrkannykoping

PILGRIMSVANDRING
vid Stegeborg

Torsdag 6/6 09.00–17.00
Avfärd 09.00 från Alla Helgona kyrka 
med minibussar.

Medtag egen matsäck för dagen. 
Kläder efter väder och bra skor.
Vi går ca 10 km på Stegeborgs
rundan. Tillbaka ca 17.00. 

Anmälan senast 29 maj: 
anne.svanhed.ahlin@svenskakyrkan.se 
Tel  070-219 26 92

– Just nu är mattan, som nor-
malt ligger i koret i Alla Hel-
gona kyrka, hos ett speciali- 
serat matt-tvätteri, berättar 
Annette Henningsson, Nykö- 
pings församling.

Enligt kulturminneslagen är  
det är en nationell angelägen-
het att skydda och vårda vår 
kulturmiljö. I lagen finns bland  
annat bestäm melser som skyd  - 
dar kyrkliga inven tarier. Det 
är före mål som är av sedda att  
användas i samband med kyrk- 
liga hand  lingar, exempelvis 
guds  tjänster, eller till in redning  
och ut smyckning. Det är före -
mål som är kultur historiskt 
värde-fulla.

– Alla kyrkliga inventarier 

finns i en förteckning. I Ny- 
köpings församlings  inventarie- 
förteckning finns just nu 1   300 
objekt varav 350 i Alla Helgona 
kyrka, 500 i S:t Nicolai kyrka, 
250 i Svärta kyrka, berättar An-
nette Henningsson, assistent  
i fastighetsenheten.

Alla förändringar, när det 
gäller inventarier i Nyköpings 
kyrkor, kräver tillstånd från 
Länsstyrelsen i Sörmland. Utan  
tillstånd får församlingen 
exem pelvis varken måla väggar,  
möblera om eller sätta upp en 
ny tavla. Ett föremål som finns 
i förteckningen får inte heller 
– utan tillstånd – avyttras, till 
exempel om församlingen vill 

donera ett föremål till Sörm-
lands museum.

I koret, längst fram i Alla Hel-
gona kyrka, finns normalt en 
rölakansmatta. Den är 550  
centimeter lång, 204 centi- 
meter bred och vävd med stora  
mönster, i röda nyanser med 
inslag av gröna och bruna 
färger. 

Konservator Lisa Nilsen blir 
entusiastisk när hon besöker Alla 
Helgona kyrka och ser mattan.

– Den här mattan är under-
bar! utbrister hon.

Mattan är designad av Barbro  
Nilsson och vävd vid Märta 
Måås-Fjetterströms vävverk- 
stad. Men sedan mattan vävdes  
1961 har skicket på mattan 
för sämrats, bland annat har  
de flätade fransarna på kort- 
sidorna blivit väldigt slitna.

Under förra året beslutade 
församlingens kyrkoråd om  
att söka tillstånd för att re pa- 
rera och rengöra mattan.  
I december gav länsstyrelsen 
sitt tillstånd och i slutet av 
april rullades mattan ihop och 
transporterades till Callerts 
Matt-tvätt i Stockholm.

– Callerts kommer att väva 
en helt ny orientfläta i lin utefter 
bägge kortsidorna, berättar 
Annette Henningsson, en av 
många som nu ser fram emot 
att få tillbaka den vackra, 
unika mattan.

VÅRFEST 
Terminsavslutning
28/5 Oppebykyrkan 16.00–18.30

Det blir bland annat:
• uteaktiviteter 
• tipspromenad
• korvgrillning och gofika

CAFÉ LILLSTUGAN 

Rosenkälla kulle
en bit från Franciscuskapellet 
Måndagar 13.30–15.30  
Från 10/6 till 26/8
Samtal, andakt, gemenskap över en 
kopp kaffe med dopp

FO
TO

: P
IX

N
IO

.C
O

M

FO
TO

: L
O

TT
A 

W
IS

S

FO
TO

: M
AG

N
U

S 
AR

O
N

SO
N

FO
TO

: G
U

ST
AF

 H
EL

LS
IN

G
/I

KO
N

Så hanterar kyrkan sina  inventarier
TEXT   MALÉN ENEBERG

Visste du att alla förändringar i kyrkan kräver 
tillstånd enligt kulturminneslagen? Exempelvis 
måste tillstånd ges innan en matta skickas på 
reparation.

Lisa  
Nilsson

Annette 
Henningsson

Textilkonstnären Barbro Nilsson har designat mattan, som är vävd 
vid Märta Måås-Fjetterströms vävverkstad. Sedan 1960-talet har den 
en plats i Alla Helgona kyrka, men just nu är den iväglämnad  
på reparation.  



18   Nr 5 MAGASINET NYKÖPING/OXELÖSUND 2019

Jag & mitt Nyköping/Oxelösund

Pia Ölvestad i Lundaskog
Från en vardag som dekoratör och inredare i Stockholm, 

till att jobba som ballongartist och vara ordförande i ett engagerat 
byalag på den sörmländska landsbygden - Magasinet har träffat Pia Ölvestad 

för en pratstund om ballonger, kreativitet och gemenskap. 

Mitt i skogen, några kilometer utan-
för Jönåker, ligger Lundaskog - en 
liten by vars genuina Bullerbykänsla 
är påtaglig för den som passerar. 
Även om både den gamla affären och 
den tidigare skolbyggnaden idag är 
bostadshus så finns här fortfarande ett 
grannskap som arbetar sida vid sida för 
att byn ska få leva kvar – och ta lagom 
stora kliv in i det moderna samhället. 

En av dessa bybor är Pia Ölvestad, 
byalagets ordförande och certifie-
rad ballongartist som har sin ateljé 
hemma på gården. Pia är kanske 
mest känd för Nyköpingsborna som 
hängiven centrumledare och kreativ pro-
jektledare inom olika event, vilket hon 
fortfarande också jobbar med till viss 
del – men hennes främsta sysselsätt-
ning numera är som ballongartist.

Kärleken till landsbygden har fun-
nits hos henne länge, även om hon 
är född och uppvuxen i Stockholm. 
Hennes förbindelse med Nyköping 
började för omkring tjugo år sedan.
– Min man Roland ärvde ett hyres-torp i 
Sjösa efter att hans far gick bort, och vi 
spenderade allt mer tid där och trivdes 
fantastiskt bra. Till slut kände vi att det 
blev för mycket åkande mellan Sjösa 
och Stockholm, och bestämde oss då 
för att flytta till Nyköping, minns Pia.

Flyttlasset gick till en lägenhet i 
Nyköping år 2000.
– Både jag och min man drev egna 
företag, vilket gjorde att vi hade en 
viss flexibilitet vad gällde arbetstid 
och arbetsort. Även om vi både hade 
många kunder i Stockholm så gick det 
ju att till viss del jobba hemifrån, och så 

småningom blev det så att vi fick allt fler 
uppdrag i Nyköping med omnejd istället.

Pia är utbildad dekoratör och hade 
under många år arbetat just som 
det, och som inredare. Men tack vare 
goda kontakter och en vilja att prova på 
nya saker väntade snart ett nytt kapitel i 
hennes karriär – som centrumledare för 
gallerian Västerport.

– En vän till mig hade det jobbet 
men skulle sluta. Jag tyckte att det 
verkade vara ett spännande arbete, så 
jag frågade min vän om hon trodde att 
det vore något för mig. Det gjorde hon, 
och introducerade mig för de dåvarande 
ägarna – och på den vägen var det! Se-
nare kom mitt uppdrag även att omfatta 
gallerian Nyckeln, och även en hel del 
event i olika storlek, berättar Pia.

Hennes intresse och kunskaper 
inom dekoration kom väl till pass 
vid de olika eventen.
– Jag gjorde mycket dekor på egen 
hand, men vid vissa speciella tillfällen 
hade jag andra som hjälpte mig. Ett år 
skulle vi arrangera ”rosa lördag” under 
oktober för att uppmärksamma bröst-
cancer, då anlitade jag en tjej från Norr-
köping som jobbade med ballongdekor. 
Jag fick vara med när hon iordningställ-
de sin dekor och kände direkt att detta 
var något nytt, roligt och intressant som 
jag ville lära mig mer om!

– Numera jobbar jag främst som 
ballongartist, och är även certifie-
rad sedan september 2016. Det 
innebär att jag har en stadig grund 
att stå på med breda kunskaper inom 
exempelvis färglära, försäljning, att kom-
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Lundaskogs skola år 1951. En av två skolbyggnader som finns kvar än idag, numera i privat ägo. Foto: Press & Reportagebilder, från Sörmlands museums samlingar.

S:t Bengt - Lundaskogs 
egen beskyddare

nedifrån. På marken finns ett skärm-
skydd och en grillplats som förbipasse-
rande gärna får nyttja.

– Vi är så stolta över vårt fina 
brandtorn, och projektgruppen med 
en av våra ”byäldste”, Kurt Nyström, 
i spetsen ska ha en stor eloge för allt 
hårt jobb de har lagt ner, säger Pia som 
är nybliven ordförande i byalaget. Hon 
berättar att det även pågår ett arbete 
med en sorts historisk vandring i Lunda-
skog med omnejd.

– Det finns så mycket historia och 
många sägner som utspelar sig här 
i krokarna, och det vore ju synd om de 
glömdes bort i takt med generations-
växlingarna. Därför håller en grupp just 
nu på att kartlägga dessa historiska 
platser, så att det ska bli lättare att hitta 
till dem och besöka dem.

– Bland annat så finns här i närhe-
ten en plats som var iordningställd 
för att agera kyrkogård under tiden då 
kolera härjade i trakten. Nu behövde 
den aldrig användas, men det är ändå 
en intressant historia bakom platsen, 
och det finns så många andra intressan-
ta ställen som vi gärna vill dela med oss 
av, menar Pia.

För den som vill besöka Lundaskog 
ordnas det årligen en marknad då 
man som utomstående kan besöka 
byn och fynda bland handarbeten 
och annat – och givetvis avnjuta en 
varmkorv eller kaffe med dopp! I år sker 
marknaden samtidigt som Kiladalens 
Dag den 31 augusti. Eller varför inte 
ta en tur till S:t Bengtsberget och se 
brandtornet med egna ögon?

Vem var S:t Bengt, och varför har 
han ett berg uppkallat efter sig? Här 
är en version av sägnen om den 
mytomspunne mannen.

”För mycket länge sedan, då det var 
gott om varg, björn och andra djur på 
Kolmården, bodde vid St. Lundäng i 
Lundaskog en from man, som kallades 
Sankte Bengt. 

En jul, när Bengt skulle gå till julottan, 
blev han anfallen av vargar, en hungrig 
flock, som jagade honom in i skogen. 

Bengt tog sin tillflykt till en stenhäll, och 
där fick han, omgiven av djuren, fira 
sin julotta, ty kyrkklockorna hade redan 
ringt samman, det hade han hört. 

Bengt kom inte därifrån på hela julda-
gen, och först då en ny dag grydde 
försvann vargarna, så han kunde gå 
hem.

Stenhällen, där Bengt hade undkommit 
vargarna och där han firade sin julotta, 
kallas sedan Sankte Bengts kyrka. Och 
där brukade vallhjonen ofta samlas till 
gemensam andakt under bar himmel.”

Idag finns platsen ”S:t Bengts kyrka” 
utmärkt ett stenkast från brandtornet, 
och är väl värd ett besök.

Källa: Lunda Hembygdsförening
www.bygdeband.se
Ur boken ”Tuna” av Ivar Annebäck. Det restaurerade brandtornet på S:t Bengtsberget.

binera olika former och storlekar samt 
hur man bäst preparerar en ballong för 
att den ska hålla en viss tid – det är en 
hel vetenskap!

Idag har hon dragit ner på övri-
ga uppdrag och jobbar mycket 
hemifrån i sin ”ballongverkstad”. 
Hon har en hel del uppdrag lokalt, men 
de största jobben är oftast fortfarande i 
Stockholm.

– Det är ett fantastiskt jobb med 
otrolig bredd. Tack vare min bakgrund 
kan jag åta mig många olika typer av 
uppdrag och ofta komma med förslag 
utanför boxen – inget jobb är det andra 
likt. Men den absolut vanligaste frågan 
jag får är ”Vad kostar en ballong?”, 
oavsett vem som ställer frågan, säger 
Pia med ett skratt.

Sedan 2010 bor hon och maken i 
Lundaskog, och Pias tillgivenhet för 
sin hemort går inte att ta miste på. 
– Vi hade ju vårt älskade torp i Sjösa 
som vi trivdes bra i, men det var ganska 
spartanskt och dessutom bara till hyres. 
Vi kände att vi ville samla oss på en 
plats, och då gärna på landet någon-
stans. Att valet föll på just Lundaskog 
har att göra med att min man har sina 
rötter här, och att vi hittade huset vi 
bor i nu. Jag har inte ångrat flytten en 
sekund, vi trivs så bra här!

Ungefär i samma veva som Pia 
flyttade till Lundaskog började det 
talas om att dra in fiber till byn med 
omnejd. Ett byalag bildades för att 
kunna ansöka om bidrag, och snart var 
omkring 200 hushåll i området engage-
rade. Sagt och gjort – Lundaskog fick 
sitt bredband indraget, tack vare att 
bygdens boende gick samman.

– När bredbandsprojektet var fär-
digt var vi många som kände att vi inte 
ville att gemenskapen och umgänget 
med grannarna skulle ta slut, så vi hitta-
de på en hel del nya aktiviteter såsom 
syjuntor, gemensamma promenader och 
projekt kopplade till Lundaskogs historia 
och kulturarv, berättar Pia.

Ett sådant projekt som drivits är 
restaureringen av Brandtornet på 
S:t Bengtsberget i Lundaskog, som 
först byggdes år 1943. Tornet var ett 
av ett antal torn i landet som hade till 
uppgift att agera utsiktsplats för att kun-
na upptäcka skogsbränder. Längst upp i 
tornet fanns en liten koja där brandvak-
terna hystes in då de var i tjänst. På 
senare delen av 1900-talet övergick 
brandspaningen till andra metoder och 
de ståtliga brandtornen föll i glömska.

Tack vare Lundaskogs byalag, och 
ekonomiska bidrag från Länssty-
relsen, är tornet idag restaurerat 
sedan snart två år – med vaktkoja 
och allt! En ny grusväg upp till tornet 
har också anlagts för att öka tillgänglig-
heten. Den modige (och icke höjdrädde) 
kan klättra uppför stegen och njuta av 
en svindlande utsikt över Lundaskog – 
men tornet är en imponerande syn även 
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Sommaren närmar sig och samtalen kring 
vad semestern ska innehålla är i full 
gång. Vi funderar och planerar. Försöker 
lyssna till hela familjens önskemål så att 
alla ska få en fin sommar. Visst är det 
härligt att planera, men är det inte just 
det vi vill slippa såhär i lediga stunder? 

Aktiviteter, hämta, lämna, jobba, handla, 
planera, städa, kalas och laga mat. Listan är 
såklart betydligt längre än så, men ni förstår 
va? Allting behöver tajma så att dygnets 24 
timmar räcker till. Uttrycket ”fullt ös” känns mer 
som ett vedertaget sätt att leva snarare än 
något vi tar till ibland. Att tänka ut något roligt 
att uppleva tillsammans, att se fram emot, kan 
ju i dessa lägen kännas lite avlägset. 
Visst drömmer vi om lugn och ro, harmoni 
och en god bok i hängmattan. Men handen 
på hjärtat, är det verkligen det vi skulle njuta 
mest av? Eller är det så vi önskar att sommaren 
skulle se ut? 

Kanske behöver vi någon sorts nedtrappning 
från vardagstempot in i semestertempo. Några 
lokala utflykter kan ju funka fint. Självplock, 

Downsizing, funkar det 
i semestertider?

växthus, promenader i vackra miljöer. Ta en 
annan väg hem än den vi brukar, åka vilse och 
kanske hitta ett nytt favoritcafé. Kanske är det 
just det vi behöver. Åka lite mer vilse. Strunta 
i kartor i mobilen och bara släppa lite av den 
här inrutade, strukturerade vardagen vi lever i 
resten av året. Är det kanske det som kallas för 
att downsiza, fast mentalt? 

Alltså att släppa ut håret och känna vinden som 
fångar det. Strunta i alla måsten och ta disken 
imorgon. Att rensa ut och sortera där hemma. 
Sälja grejerna på loppis. Strunta i alla oskrivna 
regler om resor och aktiviteter på sommaren 
och bara ta dagen som den kommer. 

Att byta det stora huset mot ett mindre, leva 
ett enklare liv och dra ner på arbetstiden är 
kanske det vi förknippar mest med downsizing, 
men det känns som ett betydligt större beslut. 
Kanske kan vi i alla fall börja tänka till när det 
kommer till valet av semester? Att unna oss 
själva återhämtning och att koppla av på riktigt. 
Det enkla kan ju faktiskt vara det bästa. 
Bästa hälsningar
Linda 

Foto: Housedoctor

Linda Kroon, 
VD och grundare av Vrena Boutique
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Sommaren närmar sig och samtalen 
kring vad semestern ska innehålla är 
säkert i full gång runt middagsborden 
där hemma. Detta funderande och pla-
nerade, som om vi inte har fullt upp med 
det resten av året. Jo, tänker ni nu, men 
visst är det också härligt att planera. 
Att tänka ut något roligt att uppleva 
tillsammans, att se fram emot, kanske 
checka av en punkt på er bucketlist eller 
träffa vänner som ni längtat efter. 

Eller frestar det att säga att ni inte tänker åka 
någonstans? Att vara lite tvärtemot och göra 
absolut ingenting. Bara vara hemma och ta 
dagen som den kommer. Fint, men fungerar 
det? Jorå.

Kanske behöver vi någon sorts nedtrappning 
från vardagstempot in i semestertempo. 
Några lokala utflykter kan ju funka fint. 

Downsizing, funkar det 
i semestertider?

Självplock, växthus, promenader i vackra mil-
jöer. Ta en annan väg hem än den ni brukar, 
åka vilse och kanske hitta ett nytt favoritcafé. 
Tänk va, kanske är det just det vi behöver. 
Släppa lite av den här inrutade, strukturera-
de vardagen vi lever i resten av året.  Är det 
kanske det som kallas för att downsiza, fast 
mentalt? Alltså att släppa ut håret och känna 
vinden som fångar det. Strunta i alla måsten 
och ta disken imorgon. Ja, kanske det. 

Eller att rensa ut där hemma. Sortera och 
göra sig av med grejer, sälja på loppis. Att 
downsiza genom att byta det stora huset mot 
ett mindre känns som ett betydligt större 
beslut, men kanske vi kan tänka till när det 
kommer till valet av semester? Det enkla kan 
ju faktiskt vara det bästa. 

Allt gott!
Linda 

Livsstilsbutiken på landet
Öppet fredagar 11-18 och lördagar 11-15

Foto: Housedoctor

Bild Linda
+ ev kort text om 
Linda och verksamheten

LIVSSTILSBUTIKEN PÅ LANDET

ÖPPET FREDAGAR 11–18 • LÖRDAGAR 11–15

WWW.VRENABOUTIQUE.SE
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Att få uppleva känslan av att få 
vara sitt allra snyggaste, det är det 
som Lisa bidrar med. Få har den 
förmågan!

Så snart du har klivit in i butiken 
på Västra Kvarngatan och berättat 
vilken typ av fest du ska gå på, 
vad eller vem som ska firas, så får 
du några väl utvalda förslag.
  – Jag känner till varje plagg jag 
har i min butik och vet snabbt 
vad du kan prova först, vilket spar 
massor av tid för dig. Du provar 
sedan i lugn och ro de som du själv 
tycker bäst om. 

I butiken finns det mycket att 
välja mellan, i olika storlekar, färg 
och stil. Även skor. Det går också 
att beställa matchande fluga och 
näsduk till något plagg.
   – Alla är vi unika så jag kan 
snabbt justera varje klänning, 
kostym, frack och smoking så att 
den passar perfekt! 

Vill du istället sy något helt eget 
så går det också bra. I butiken 
finns det tyger i fantastiska kvali-
téer och de sybehör som behövs. 
Lisa kan även här ge dig råd 
och tips från hennes mångåriga 

Vad är väl en 
bal på slottet?

erfarenhet. Det går också att hyra 
frack och smoking. 
  – Kom in så förverkligar vi till-
sammans den dröm du bär på, så 
att du kan bära den med stolthet!

Inför nästa fest, oavsett om det är 
student, skolavslutning, midsom-
mar, sommarfest, födelsedag, dop, 
bröllop eller annan festlighet, så är 
rådet att du går in i denna butik. 

För vad är väl en bal på slottet? 
Den kan vara dötrist och långtrå-
kig, men med hjälp av Lisa blir den 
alldeles, alldeles underbar!

Elisabeth ”Lisa” Kjell driver Brud och Festkammaren
och Skrädderian i Nyköping.

ANNONS

Foto: Bildproffsen, Nyköping

Öppettider före studenten

25/5-3/6  stängt
4-5/6   12-18
6/6 extra öppet  12-18
7/6   12-17
10/6 extra öppet  12-18
11-13/6   12-18
14-15/6   stängt



Martina tillbaka till Visor Vid Vattnet
Hon började sjunga för en sångpedagog vid 13 års ålder. När hon var 15 
år vann hon “Nyköpings Idol”. Under Visor Vid Vattnets 8-åriga historia har 
hon agerat värdinna vid flertalet tillfällen och sjungit duetter med bland 
annat Uno Svenningsson, Patrik Isaksson och Shirley Clamp.
- Just duetterna är ett kul inslag som hör det jordnära arrangemanget Visor Vid 
Vattnet till, säger Martina. 

De två senaste åren har Martina arbetat utomlands.
- Jag har haft två fantastiska år på Cypern, där jag showat för Sunwing och 
underhållit Vings gäster.

Att det var musiken Martina ville ägna sig åt stod klart tidigt.
- Jag började sjunga i kyrkokör i ung ålder och märkte tidigt att sjunga var något jag 
verkligen älskade.

Sedan intresset för sång och musik väcktes har Martina utforskat 
branschen på olika sätt.
- Gymnasietiden spenderade jag på Estetiska programmet med inriktning musik. 
Som 15-åring fick jag möjligheten att bli danslärare för “Funky Kidz” - Nordens 
största dansskola för barn. Det utvecklade mig mycket och till min stora glädje 
har jag fortfarande kontakt med många av mina “dansbarn”. Som sångerska har 
jag fått prova på lite allt möjligt. Akustiska spelningar, showartisteri, bröllop, större 
konserter samt körat i band. 

Målet är att hela tiden utvecklas och bli bättre.
- Jag har under åren regelbundet anlitat olika coacher och sångpedagoger för att 
lära mig utveckla och hantera mina röstresurser på bästa sätt.

Till hösten väntar nya utmaningar. Då går flyttlasset till Örebro och en 
anställning som showartist på Eztrad Entertainment.
- Där kombineras god mat och dryck med en glittrande show med nytt tema varje 
år, säger Martina. En mycket spännande utmaning som jag verkligen ser fram emot.

Lördag den 6 juli är det dags för årets Visor Vid Vattnet. Då finns Martina 
på plats igen.
-  Jättekul att vara tillbaka i Oxelösund och den fantastiska miljön vid Femöre Kanal.  
I år ser jag fram emot att presentera några personliga lokala favoriter och Pernilla 
Andersson, som vi har glädjen att hälsa välkommen till Oxelösund.

Christoffer mogen för 
lite större scener
Han gjorde stor succé när han uppträdde på Cancergalan i Nyköping i 
slutet av mars. Många undrade vem den talangfulla ynglingen var som 
sjöng så uttrycksfullt.
- Jag är inte van att stå på de stora scenerna, säger Christoffer ödmjukt. 
Men ambitionen är att utveckla min musik och vara ute mer och uppträda.

Christoffer är född och uppvuxen i Nyköping. I unga år provade han på 
olika idrotter, bland annat ishockey och badminton.
- Jag skadade foten och var tvungen att trappa ner idrottandet. Istället lånade jag 
min pappas gitarr och började spela. När det var dags för gymansiestudier sökte 
jag till Ljud och Bildskolan med gitarr som mitt instrument. 

Slumpen spelade in  när det var dags att påbörja studierna.
- Ingen annan ville sjunga på vårt första uppträdande, så jag hoppade in och fick 
blodad tand. Sedan har sången tagit över, även om jag fortafarande spelar gitarr.

Christoffer sjunger och blandar gärna olika musiksmaker.
- Jag sjunger allt från lugna popballader till hårdrock är budskapet.

Lördag 6 juli står han på scen under Visor Vid Vattnet och sjunger bland 
annat duett med Martina Dahlström.

Christoffer Assarp och Martina Dahlström uppträder på årets Visor Vid Vattnet, 
lördag 6 juli. Platsen är Femöre Kanal i Oxelösund.

Jonathan Fröberg på scen 
med helt nya låtar
Fredag 31 maj släpper Oxelösunds-
sonen Jonathan Fröberg singeln 
“Köpenhamn”.
- Jag skrev den när jag såg hur mina 
vänner lämnade Oxelösund för att 
plugga i Göteborg eller för att bila i 
USA. Själv satt jag kvar i min etta och 
undrade hur jag skulle ta mig vidare, 
säger Jonathan.

Singeln följs upp av ett helt album, 
alla låtar har spelats in i Park 
Studios, som var Kents tidigare 
studio.
- Det sitter något i väggarna, en slags 
magi. En känsla jag ville förmedla 
på nya skivan. Det ska bli jättekul att 
komma hem till Oxelösund och spela 
mina nya låtar på årets Visor Vid Vattnet 
lördag 6 juli.
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Vis�  Vid Va� net 2019
Lördag 6 juli 18.00 • Femöre Kanal • Oxelösund

Mediamix Event & Media presenterar

Med efterfest på Restaurang Läget

Oppeby

Pernilla Andersson

Martina Dahlström
Henning Ejnefjäll

Jonathan Fröberg

Christoffer Assarp
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Biljetter
visitoxelosund.se 
Koordinaten Oxelösund
ICA Kvantum, förbutiken 
ICA Oppeby, förbutiken
Biljettpris 200:- + serv avg.

Ingen servering på området.
Medtag egen picknick-korg 
med mat och dryck.

Köp tidigt rabatt
Biljetterna släpps 1/6.
Ordinarie pris 200: - 
+ serviceavgift.

På ICA Kvantum i 
Oxelösund fi nns 100 
biljetter att köpa till 
halva priset, 100:-.
Först till kvarn...
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ANNONS

OXELÖSUNDS  FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/oxelosund

Kyrkans expedition, Kyrkogatan 12, 0155-29 34 00. Öppet må, tis kl 9-12 och tors kl 13-16. 
Kyrkogårdens exp. Kyrkogårdsv 4, 0155-29 34 20. S:t Botvids kyrka är öppen alla dagar 9-16. Guideanläggning finns på olika språk. 

KAFFEDRALEN
Caféet är öppet onsdagar mellan 
kl 13.30-16 i församlingshemmet.
Här finns även möjlighet att öva 
svenska. Obs Kaffedralen är stängd 
29/5 och 5/6.

 
 

Gudstjänster

Familjefrukostar i 
församlingshemmet 

7/6 kl 9-11.  
Kostnad 30:-/vuxen 
 

Månadens konsert
”Som en sommarvind” 
25/5, S:t Botvid kl 16 
Duo Backafall & S:t Botvids kyrkokör  
Bengt Fridén, Irina Söderberg. 
Fri entré, med frivillig kollekt till 
församlingens musikverksamhet. 

26/5 Mässa kl 11.00 – Bönsöndagen. Mattias Bähr, Bengt Fridén, Eva Henriksson. 
29/5 Morgonmässa kl 8.30. Sebastian Söderberg, Maria Rasmussen. 
30/5 Mässa kl 11.00 – Kristi himmelsfärds dag. Catharina Carlsson, Bengt Fridén. 
2/6 Mässa kl 11.00 – Söndagen före pingst Sebastian Söderberg, Maria Rasmussen, 
Eva Henriksson. 
9/6 Mässa kl 11.00 – Pingstdagen. Mattias Bähr, Maria Rasmussen, Gunilla Östberg. 
10/6 Mässa kl 18.00 – Annandag pingst. Sebastian Söderberg. 
11/6 Finskspråkig andakt kl 11.30. Pertti Torppa, Helen Kantokoski Kviby. 
13/6 Musik & andakt Sjötången kl 14.30 
         Musik & andakt Björntorp kl 15.30. Mattias Bähr, Maria Rasmussen, 
Ingalill Amaya.
13/6 Finskspråkig kvällsmässa kl 18.00 Pertti Torppa, Maria Rasmussen, 
Helen Kantokoski Kviby, Tarja Kriikkula. 
16/6 Mässa kl 11.00 – Heliga trefaldighets dag. Mattias Bähr, Maria Rasmussen. 

Nu åker vi till Walsingham!
Man är inte längre ett barn, men 
inte heller vuxen. Man måste ta an-
svar, men får inte riktigt bestämma 
själv. Man är liksom mitt emellan…

Jaha. Och…? Jag bryr mig inte.
Någon sa en gång att årskurs 8 var 
den vilsnaste tiden i livet.

Du är 14-15 år. Det händer massor - 
både inuti och utanpå kroppen. Du 
har massor av tankar, funderingar, 
frågor och krav. Krav hemifrån, krav 
från skolan med läxor, koncentration 
och nationella prov, krav från kom-
pisar och krav på dig själv. Du måste 
vara aktiv på sociala medier, få 100 
gilla och ha koll på allt från senaste 
låtarna till coolaste klädmärket. Och 
så ska du passa in, fast sticka ut lite 
lagom mycket, så du inte försvinner i 
mängden…
Puh.

Det är inte lätt att vara tonåring idag.
Har det förresten någonsin varit det?

Men du… Du, som är i 14-årsåldern. 

25/5
kl 16.00

Anmälan till konfirmation är nu öppen till 

och med 15/9. Mejla: 

sebastian.soderberg@svenskakyrkan.se

Sverigefinskt familjeläger 
23-25 aug. i 
Missmyra, 
Åtvidaberg

- en helg med bastubad, 
gemenskap, finska aktiviteter.

För frågor, anmälan, betalning – 
kontakta Helen 070-784 34 07
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Oxelösundin 
Ruotsinsuomalainen 
seurakuntatyö

OXELÖSUNDS  FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/oxelosund

Kyrkans expedition, Kyrkogatan 12, 0155-29 34 00. Öppet må, tis kl 9-12 och tors kl 13-16. 
Kyrkogårdens exp. Kyrkogårdsv 4, 0155-29 34 20. S:t Botvids kyrka är öppen alla dagar 9-16. Guideanläggning finns på olika språk. 

Följ och gilla oss på Facebook!

28/5 13.30-15.30 Laulukahvittelut 
Sjötångenin tiloissa 
28/5 17-19 Ompeluseura, srk-koti 
11/6 11.30 Hartaushetki St. 
Botvidin kirkko 
18/6 11.30-14.30 Äitien iltakerho. 
Lisätietoja Heleniltä 070-7843407
13/6 18.00 Iltamessu St.Botvidin 
kirkossa. Nyköpingin ja 
Oxelösundin yhteinen. 
15/6 Lapsiperheiden 
retki Palstorps Hageen, 
ilmoittautuminen Helenille 
viimeistään 4/6
23-25/8 Perheleiri Missmyrassa 
yhdessä Norrköpingin kanssa. 
Ilmoittautuminen ja maksu 
viimeistään 26/6 Helenille tai Päivi 
Hellbergille.  

Vad skulle du vilja ha? Vad skulle du 
behöva? 
Inte saker som nytt tv-spel, nya klä-
der, ny hoverboard eller ny eyeliner, 
utan vad skulle du verkligen vilja ha 
i ditt liv? Vad behöver du för att må 
bra? Vad sägs om att börja med tid? 
Tid att bara vara. Tid att få tänka 
klart en tanke utan att bli avbruten 
av det plingande ljudet från mobilen. 
Tid i väg från alla dessa krav, all 
stress och allt surr från omvärlden.

Hur skulle det vara att få åka iväg på 
en resa tillsammans med andra ung-
domar? Sticka hemifrån ett tag. Få 
chans att prata om allt det där som 
vi funderar på – Livet, Framtiden, 
Kärlek, Närhet, Skola och Jobb, Vem 
är jag egentligen? 

England! Vi åker till England. 
Kan det vara nåt? Vi tänker att 
chansen att åka utomlands gör att vi 
tänker bättre. Tillsammans kommer 
vi till en plats låååångt hemifrån och 
kan lättare se oss själva och vad vi 
gör, tänker, tror, vill, önskar och så 
vidare. 

Svenska kyrkan i Oxelösund gör för 
tredje året en satsning på ungdomar 

i konfirmandålder. Är du född 2005, 
så har du möjlighet att bli en av 
dem som får chansen att få åka med 
till Walsingham, några mil utanför 
London. 

Till dig förälder:
Tidigare blev vi formellt vuxna efter 
konfirmationen, då fick man rätten 
att jobba, gifta sig och få förtroen-
deuppdrag. Riktigt så är det ju inte 
längre, minst sagt. 

Konfirmationen betyder inte något 
i juridisk mening, men den betyder 
mycket mer för 14-åringarna i dag 
jämfört med tidigare. I dag är kon-
firmationen en chans att ta ett stort 
kliv mot att bli vuxen genom att vi tar 
tag i funderingar kring livet och hur 
man hanterar de svåra sidorna. 

Samtidigt vill vi peka ut en väg mot 
allt det positiva. Konfirmationen är 
också en tid då självkänslan byggs 
upp och förhoppningsvis stärks själv-
förtroendet också. 

Vi har ett par tusen års erfarenhet av 
detta så tro oss, det blir bra.

Sebastian, konfirmandpräst

KONFIRMATIONSALTERNATIV
På #PåskOxd05 träffas ett gäng på max 
24 konfirmander och ledare på onsda-
gar, varannan eller var tredje vecka efter 
skolan mellan september och mars. 
Vi åker också på ett 2-dygnsläger till 
Strängnäs. 
På påsklovet åker vi på en 5 dagars 
pilgrimsresa till Walsingham i England, 
4-9 april 2020. 
Frågor – kontakta: 
sebastian.soderberg@svenskakyrkan.se

#HemmaOxd05 är för dig som vill skapa 
och vara kreativ och hålla dig kvar på 
hemmaplan. Tillsammans med ledarna 
formar ni en fantastisk konfirmationstid. 
Frågor – kontakta:
therese.cambrant@svenskakyrkan.se

Öppet: Mån-Fre 10-18, Lör 10-15
Smarteyes Nyköping

Västra Storgatan 8, 0155-61 84 08
www.smarteyes.se

DESIGNADE GLASÖGON FÖR ALLA

ATTRAKTIVA GLASÖGONPRISER

KVALITET PÅ BÅDE DESIGN OCH GLAS

VÄRDEKUPONG
Fri Synundersökning, värde 400:- 

Gäller t.o.m. 30/6 -19.  
Kan kombineras med andra kampanjer.

En annorlunda syn på glasögon

VARMT
VÄLKOMMEN

IN TILL OSS!



Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60

www.tandlakareherbring.se

Vi möter dig 
med omtanke!

Torggatan 13, Oxelösund
Tel. 0155-316 60

www.tandlakareherbring.se

Vi möter dig 
med omtanke!

www.tandlakareherbring.se

Oxelösund

Grattis Lena!
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Grattis till Lena Jonsson, Oxelö-
sund, som vann ett signerat bok-
paket från Nyköpingsförfattaren 
Mats I Lundgren i tävlingen i 
Magasinet april. 

Bokpaketet innehåller Mats två första 
böcker, ”Den som ger” och ”Sara”, 
som båda utspelar sig i och omkring 
Nyköping.

Rätt svar på tävlingsfrågan var att 
Culturum firar 30årsjubileum i år.

A la carte hela sommaren. 
Se hemsida för öppettider

 välkomna till oxelösund by Charlie

FACEBOOK.COM/CHARLIES 0155 - 334 50 JÄRNTORGET 4
61330 OXELÖSUND

INSTAGRAM.COM/CHARLIES

Apoteket Ejdern
Järntorget 2 Oxelösund
0771-760 760
www.apoteksgruppen.se

Öppettider
mån-fre 09.30-18.00
lör 10.00-13.00

3 för 2 
 på solprodukter
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Billigast på köpet. 
Rek.pris 45-299:-/st

0155 - 20 51 30, www.kungshem.se

Nu har vi nya öppettider 
Besöksadress: Kungsgatan 5, Nyköping
Måndag-tisdag, torsdag: 08.00-16.00, 

Onsdag: 08.00-19.00, Fredag: 08.00-15.00
Uthyrning måndag-tisdag, torsdag-fredag: 13.00-15.00

Lunchstängt mellan 11.30 - 13.00.

Besöksadress: Södra Malmgatan 16, Oxelösund
Uthyrning onsdag: 13.00-15.00, med tolk tillgänglig

Besöksadress: Kungsgatan 5, Nyköping

Måndag-tisdag, torsdag 08.00-16.00

Onsdag: 08.00-19.00, Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt mellan 12.00-13.00

Besöksadress: Södra Malmgatan 16, Oxelösund

Uthyrning onsdag: 13.00-15.00 med arabisk 

tolk tillgänglig
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En aktiv sommar i Oxelösund

Under sommarsäsongen händer det en hel del i vår stad, och inte minst 
finns det utöver möjligheter till bad och friluftsliv många aktiviteter som 
anordnas för barn och ungdomar. Här är några tips på vad Oxelösunds 
kommun erbjuder, i samarbete med olika aktörer i Oxelösund.

Sommarlovsaktiviteter för barn och 
ungdomar  
I Oxelösund satsas det på barn och 
ungdomars fritid under sommarlovet 
och då finns det en mängd olika 
saker att göra. Kultur- och fritids-
förvaltningen anordnar i samarbete 
med de lokala idrottsföreningarna 
Sommarcamp, Sommarkollo och 
Sommarlovsaktiviteter. Idrottsutbudet 
är stort och utifrån vad man gillar 
finns bland annat fotboll, segling, 
innebandy, tennis, skytte, paddling, 
orientering och judo att prova på.
För ungdomar från åk 6 upp till 17 
år finns möjlighet att fira in sommar-
lovet genom att åka till Gröna Lund i 
Stockholm den 12 juni tillsammans 
med personal från fritidsgården. 

Teaterveckorna 15–26 juni är en 
annan vardagsaktivitet för dig som 
är 10-15 år, dagarna avslutas med 
en teaterföreställning den 26 juni i 
Eventsalen på Koordinaten.  

Nationaldagen 6 juni
Varje år genomförs ett traditionellt 
nationaldagsfirande på Jogersö med 
musik, dans, stipendieutdelningar 
och medborgarskapsceremoni. För 
årets underhållning svarar National-
dagsbandet bestående av Lennart 
Wantzin, Gullmar Bergman och Ken-
neth Karlsson. Dessutom framträder 
Brassox, Oxelökören och Musiksko-
lan. Johan Bergvall med danselever 
bjuder på dansuppvisning.

Gratis lunchkonsert på Järntorget 
6 juli 
Camerata Nordica Quartet från Kal-
mar med oboist Anette Kumlin från 
Scenkonst Sörmland bjuder bland 
annat på ett specialbeställt verk för 
stråktrio av Klara Stirner, Ung Svensk 
Tonsättare 2019. Utöver detta kan 
du njuta av musik av Benjamin 
Britten, Franz Schubert och Wolfgang 
Amadeus Mozart. Konserten arrange-
ras av kultur- och fritidsförvaltningen 
i samarbete med Scenkonst Sörm-
land.  

Spännande deckartema på 
biblioteket 
Under hela sommarlovet kan man 
förutom att låna spänningsböcker
även öva på sina deckar-skills 
genom att gå tipspromenader och 
lösa kluriga deckargåtor. Under fyra 
dagar i juni anordnas Deckarveckan 
– dagliga aktiviteter i både inom- och 
utomhusmiljö där spaning, skattjakt 
och hur man hittar fingeravtryck står 
på programmet. 

Skulpturjakten – en tävling för dig 
som är nyfiken
Under maj till september kan du 
som gillar att fotografera vara med i 
Skulpturjakten, en tävling där du un-
der sommaren behöver hitta ett antal 
av Skulpturfestivalens verk. 
Varannan vecka släpps en pusselbit 
i form av ett foto på Skulpturfestiva-
lens Facebooksida och instruktioner 
hur du tävlar finns där och på festiva-
lens hemsida www.skulpturfestival.se 

Litteraturväven – nästa avsnitt om 
Moa Martinsson 
Skulle mot förmodan regnet stå som 
spön i backen finns andra möjligheter 
till kulturella upplevelser – varför inte 
lyssna på podden ”Litteraturväven” 
som produceras av biblioteket? Varje 
avsnitt ägnas ett stort författarskap 
och Jonas Stål, upphovsmannen till 
podden, gestaltar författarna med 
hjälp av brev och biografier. Nästa 
avsnitt släpps i slutet på maj och 
handlar om författaren Moa Martins-
son. Litteraturväven hittar du där 
poddar finns, även på Spotify. 

Smakprov från Oxelösund 
I april kom årets magasin fyllt med 
spännande tips på saker att göra 
och platser att besöka i Oxelösund. 
Magasinet hittar du på din turistby-
rå, den finns också att ladda ned 
digitalt på visitoxelosund.se. 

Du hittar dessa och fler evenemang 
och på www.visitoxelosund.se

Nationalsdagsfirande på Jogersö 6 juni Camerata Nordica Quartet med Anette Kumlin 6 juli
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Historiska bilder - Oxelösund

Från barnkoloni till våffelstuga

KÄLLA: Oxelösundsarkivet 
www.koordinaten.se
Vi tar gärna emot fler bilder från Oxelösund, eller mer information om 
befintliga bilder i arkivet. Välkommen att kontakta oss! 0155-383 52, 
eva.sundberg@oxelosund.se berit.jonsvreten.rasmussen@oxelosund.se

 

Skärgårdsvåfflan på Femöre är ett av Oxelösunds populäraste utflyktsmål sommartid. Under det förra seklet tjänstgjorde det fantastiska huset 
i en unik miljö som barnkoloni. Med hjälp av Oxelösundsarkivet har Magasinet plockat fram lite bilder från koloniverksamheten och en bild från 
Skärgårdsvåfflan.

Skollovskolonin. Ett foto från tidigt 1900-tal av huvudbyggnaden för Nyköpings 
Skollovskoloni på Femöre. Kolonin ägdes från början av Nyköpings kommun, dit 
barn från Nyköping kom för att tillbringa sommaren. 

En kalender från 1930-talet ger uppgift om att det fanns en Föreningen Nyköpings 
Skollovskolonier med bankdirektör Gustaf Kullberg (sommarboende vid Badhusvi-
ken) som ordförande och kronokassör Bror Forsell (sommarstuga vid Marudden) 
som kassör. Förmodligen stod staden för samtliga kostnader. Under 20-talet 
uppgavs årskostnaden vara cirka 3000 kr. Lennart Zetterström från Nyköping, vars 
mor Ingeborg under många år satt i ledningen för koloniverksamheten, från ett par 
år i början av 1950-talet. 

Bland annat var Estrid Carlén ansvarig för köket medan Gunborg Andersson (gift 
Nyström) och Margareta Eskelund (gift Björkqvist) var fröknar. På den tiden kall-
lades alla i personalen för magister eller fröken. Gunborg berättar att nästan alla 
barn trivdes jättebra, men någon enstaka rymning förekom faktiskt. Varje sommar 
var det två kullar med barn på kolonin och alla fick tillfälle att delta i en utflykt 
med fiskebåt till Hävringe. Givetvis ett äventyr. 

Barnkolonin vid Västra Femöre sett från vattnet. Stugan till vänster byggdes till 
som ett personalrum. Bilden hämtad från Sörmlands Museum.

Glada barn på kolonin vid Västra Femöre. Fotograf: Evert Andersson År: 1952

Pojksamling på trappen vid barnkolonin på Västra Femöre. 
Fotograf: Evert Andersson År: 1952

Besöksmålen

berättar

För mer information 
om besöksmålen:
www.oxelokrog.se
www.skargardsvafflan.se

Övriga källor:
Boken om Oxelösund av Erik Nyhlén, 
utgiven av Oxelösunds kommun 1977
Sörmlands museum 
www.sormlandsmuseum.se
Oxelösundsarkivet 
www.koordinaten.se

Många av dagens besöksmål har en rik historia som lätt glöms bort bland glas-
sar och somriga aktiviteter. Om väggarna kunde tala skulle vi nog få höra en 
och annan otrolig skröna om hur det var förr. Gör en visit hos våra historiska 
utflyktsmål och låt dig tjusas av lokala sägner och berättelser.

Oxelö krog i Gamla Oxelösund. Namnet Oxelösund kommer just från den här platsen, ”Oxelön” som fick sitt namn 
efter de många oxlar som förr växte här — och sundet som ligger precis utanför. Foto: Peter Lundström.

Under många år användes krogen som bygdegård. Bilden är från invigningen år 1943. Foto: Oxelösundsarkivet.

Oxelö krog i Gamla Oxelösund
Är man intresserad av historia är ett besök i 
Gamla Oxelösund ett måste. Här finns både 
ung och gammal historia representerad. Fär-
den till Gamla Oxelösund är dessutom en upp-
levelse i sig ― det är lätt att tro att man är 
på fel väg när man kör igenom en karg miljö 
som snarast för tankarna till arbete och stor-
drift. Håll ut, inom kort nås ögat av en ny syn 
― vackra träbyggnader med havet som bak-
grund. Välkommen till Gamla Oxelösund, en 
pärla mitt i industrilandskapet! Här kan du 
besöka Skärgårdsmuseet, ta en promenad på 
Kulturstigen ― och avnjuta en god måltid eller 
fikastund på anrika Oxelö Krog.

Dåtidens nyhetscentral 
Krogen byggdes som gästgiveri och sjökrog 
efter att lagen om lotsplikt kom i slutet av 
1600-talet. Allt byggnadsmaterial kom då via 
båt, eftersom det ännu inte fanns en lands-
väg till Nyköping. Lotsverksamheten startade 
år 1683. Dåtidens sjökrogar var händelsernas 
centrum. Det var dit man skulle bege sig om 
man ville hålla sig uppdaterad kring vad som 
hände både lokalt och nationellt. Under de så 
kallade rysshärjningarna år 1719 brändes huset 
illa, men delar av byggnaden förskonades och 

huset återuppfördes år 1730—1735. Det hus 
som idag är Oxelö krog är i samma skick som 
i slutet av 1700-talet, och är därmed ett av 
Oxelösunds äldsta hus.

Roddbåten ett viktigt transportmedel 
Landsvägen till Nyköping blev klar i mitten av 
1800-talet. Till dess fick man ta sig till Oxelö 
krog vattenvägen. Det tog en dag att ro fram 
och tillbaka mellan Oxelösund till Nyköping, 
och resan kostade i dagens penningvärde om-
kring 35 kronor. Hade man tur hade man vin-
den med sig och kunde då tack vare ett enkelt 
segel få lite hjälp på traven. Roddbåtarna fick 

Nyköpings skollovskoloni, år 1906. I Oxelösunds kommuns ägo sedan 1990-talet. Foto: Oxelösundsarkivet.

sedermera konkurrens av ångbåtstrafik och 
rodderskorna fick allt färre kunder. När lands-
vägen stod färdig skjutsades gästerna med 
häst och vagn.

Blodiga spökhistorier 
Givetvis finns också en hel del spökhistorier 
omkring Oxelö krog. Bland annat ska det än 
idag finnas en bleknad blodfläck på övervå-
ningen efter ett mord på en sjöman i mitten av 
1700-talet. Vissa säger till och med att fläcken 
brukar flytta på sig. Det sägs också finnas ett 
spöke, som ofta hörs trampa runt på övervå-
ningen. Spöket ska också då och då flytta runt 
på krogens stolar.

Krogen lades ner i slutet av 1800-talet. Huset 
blev sedan bygdegård 1943 och drivs glädjande 
nog åter igen som café och sjökrog under nam-
net Oxelö krog.

Skärgårdsvåfflan 
på Västra Femöre
Under 1900-talet hade Nyköpings kommun en 
skollovskoloni på Västra Femöre i dagens Ox-
elösund. Verksamheten bedrevs i och omkring 
huset som idag är känt som Skärgårdsvåfflan — 
caféet med ett våffelkoncept som blivit vida 
känt de senaste somrarna.

Stärkande och 
hälsobefrämjande 
Barnkolonier, eller ”kollon” som de också 
kallades, etablerades i Sverige redan un-
der 1800-talet och var ett sätt för stadsbarn 
att få möjlighet att komma ut på landet om 
somrarna. Detta ansågs som stärkande och 
hälsobefrämjande. Det var också en form av 
barnomsorg, då inte alla föräldrar kunde 
vara lediga sommartid. Ofta bod-
de barnen på kollo flera veck-
or under sommaren, vilket 
även skedde på Västra 
Femöre till en början. 
Senare utvecklades 
många av verksam-
heterna till dagkol-
lon. Idag har kollo-
fenomenet allt mer 
mattats av i Sverige, 
däremot ser vi många 
olika typer av alterna-
tiv som bygger på sam-
ma idé, till exempel ridlä-
ger och seglingsläger.

Minnen från barnkolonin 
Rosie Kvist från Oxelösund arbetade som led-
are på barnkolonin under sent 1970-tal. Men 
hon har tidigare minnen än så av platsen.
― Min mormor hade bekanta som bodde på 
Västra Femöre, och hon brukade hjälpa dem 
med förberedelserna inför barnens ankomst 
om somrarna. Även jag fick vara med och krat-
ta i trädgården, och vi brukade cykla ut till 
barnkolonin. Jag minns att jag, då sex år gam-
mal, tyckte att det var en lång cykeltur.

― Jag utbildade mig senare till förskolelära-
re. När jag var färdig fanns det inte så många 
vanliga lärarjobb. Däremot sökte Nyköpings 
kommun efter ledare till skollovskolonin på 
Västra Femöre, ett jobb jag sökte och även 
fick! Det var kul att mitt första jobb blev just 
på kolonin, som jag spenderat tid vid som li-
ten, säger Rosie.

När Rosie arbetade som ledare 
på barnkolonin drevs den på 

grund av höjda säkerhets-
krav samt sanitära för-

hållanden som dag-
verksamhet.Barnen 
åkte därmed buss 
till och från Nykö-
ping om dagarna.
― Övervåning-
en på huset var 
stängd, där fick 

varken vi eller bar-
nen vara. Men det 

gjorde inte så myck-
et ― hela verksamheten 

byggde ju på att barnen 
skulle få vara utomhus! De 

flesta barnen var inte särskilt vana vid 
att leka ute i naturen eller vistas i skärgårds-
miljö, så för dem var det nästan lite exotiskt 
vid kolonin.

Hade man tur var vädret fint och då var det 
vattnet som hägrade. Rosie berättar att bar-
nen fick prova på allt möjligt ― allt ifrån att 
lära sig hur man beträder en brygga till att ro, 
fiska och simma.

― Det var en riktigt rolig tid, som jag ser till-
baka på med mycket värme och glädje. Vi var 
omkring fem personer som arbetade som ledare 
och det var otroligt givande att få jobba med 
barnen och dela deras lycka och frihetskänsla.

― Att den gamla barnkolonin idag drivs som 
café är jättetrevligt. Det vore kul om det kun-
de få fortsätta, och att man tar vara på den 

fina miljön. Det är väldigt positivt för hela Ox-
elösund! Vi är själva frekventa besökare, och 
tar gärna med oss gäster dit, menar Rosie.

Bad och rackartyg 
Under åren som huset var skollovskoloni var 
det många barn som besökte platsen. Anna 
Bredberg Framnes från Nyköping var ett av de 
barnen. Hon och hennes två systrar spendera-
de flertalet somrar på barnkolonin i början av 
1980-talet.

― Det var mina bästa somrar under barndo-
men! Så roligt vi hade tillsammans, vi barn. 
Framförallt minns jag att vi var ute väldigt 
mycket och lekte. Badade, solade, gick på pro-
menader. Varje år hade vi också en ”olympiad” 
där vi tävlade mot varandra i till exempel fem-
kamp. Det var också mycket sång och musik, 
berättar Anna.

Det skedde också en hel del rackartyg på kollot.
― Ja, det var onekligen mycket hyss! Både med 
varandra och med ledarna. Jag minns att det 
var tydligt utritat på marken omkring huset 
hur långt vi fick gå. Givetvis var det alltid ex-
tra spännande att ta några steg längre än så, 
säger Anna med ett skratt.

― När jag blev för gammal för att åka till kol-
lot var det en liten sorg. Jag är glad att Skär-
gårdsvåfflan nu har öppnat. Det har gett mig 
chansen att återvända dit och dessutom få 
visa mina barn var deras mamma spenderade 
sina somrar. Kul att få friska upp sina barn-
domsminnen!

Barnkolonin som vi är vana att se den idag — caféet Skärgårdsvåfflan! Anna Bredberg Framnes, som besökte 
kollot som barn, berättar att personalen signalerade för lunch genom att skramla med grytlock i köksdörren. 

Foto: Håkan Aggefors

Foto: Deborah
 Ros

man

Idag har Skärgårdsvåfflan verksamhet i den gamla barnkolonin. 
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Pojksamling på trappen vid barnkolonin på Västra Femöre. 
Fotograf: Evert Andersson År: 1952

Idag har Skärgårdsvåfflan verksamhet i den gamla barnkolonin. 

Glittertindra och Chips hjälper till att 
minska matsvinnet på förskola
På Peterslunds förskola jobbar 
pedagogerna tillsammans med 
barnen för att öka miljömedveten-
heten. Genom det minskar mat-
svinnet och källsorteringen ökar.

- Vi har ett helhetstänk vad gäller 
miljön. Just nu har vi ett projekt 
för att minska mängden sopor och 
även matsvinnet. Vi jobbar tillsam-
mans med köket för att anpassa 
portionerna så det inte ska blir så 
mycket mat över. Det vegetariska 
som blir över när barnen ätit får 
våra två kaniner Chips och Glitter-
tindra äta sig mätta på och så har 
vi en kompost på innergården. 

- Tanken är att komposten så små-
ningom ska ge matjord som vi kan 
använda till plantering av växter.  I 
dag har vi små odlingar med bland 
annat tomater som vi planterar i 
återvunna mjölkkartonger just för 
att barnen ska se helheten från 
frö till färdig växt, berättar Helen  
Vingqvist, pedagog på Peterslunds 
förskola.

Genom att ha en egen källsor-
teringsstation lär sig barnen att 

sortera rätt. Hela skolan deltar 
också i skräpplockardagarna, som 
Håll Sverige rent arrangerar. En 
aktivitet som gör att barnen blir 
mer medvetna om nedskräpning. 
Det visar sig vid lek och utflykter i 
skogen då de plockar upp skräpet 
automatiskt eftersom de vet att det 
inte ska finnas där.

Sparkcyklar underlättar utmaningen 
med ökad källsortering
- Sedan två år tillbaka har Björn-
torps äldreboende infört möjlig-
heten till källsortering på alla sina 
avdelningar och i personalmat-
salarna, berättar Birgitta Hell, 
enhetschef på Björntorp. 

- Det ska vara enkelt och lätt för 
personalen att sortera rätt.
Sorteringen får inte bli en extra
arbetsuppgift, vi har fått det 
att fungera bra, tack vare våra 
vaktmästare som sköter allt med 
hämtning och lämning. De tömmer 
kärlen och ser till att allt frå käll-
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det ska.

- Idag finns det en ökad miljömed-
vetenhet och vi ser att mängden 
utsorterad kartong och plast ökat 
hos oss vilket är positivt.

Sparkcyklarna underlättar vid 
transporten av avfallet då korrido-
rerna på Björntorp är många och 
långa. På bilden Lars Svensson.
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ANNONS

www.oxelosund.se

Sommarens tips  
i Oxelösund

•  2018 gjorde den mobila 
turistbyrån succé! Personal från 
Visitoxelösund gav sig ut med 
cykeln två dagar i veckan för 
att möta turister och lokalbor 
på plats vid de mest populära 
besöksmålen. Broschyrer, 
vattenflaskor och turisttips 
delades ut. I år är det dags 
igen! Kom gärna fram om du 
vill få tips om vad som finns att 
göra, eller om du vill hämta ditt 
exemplar av Smakprov från 
Oxelösund. Broschyren går 
även att hämta på Koordinaten 
och på flera av våra besöksmål.

•  Det är enkelt att ta sig runt 
i Oxelösund på egen hand 
med fri parkering samt ett 
mycket väl utbyggt cykel- och 
gångvägsnät. Med Lions 
turisttåg tar du dig runt helt 
gratis och med turisttaxin 
kommer du snabbt och billigt 
till många platser. För bara 30 
kr per person finns det under 
sommaren, juni–september, 
möjlighet att ta sig mellan de 
vanligaste besöksmålen med 
turisttaxi. Taxin kan användas 
varje dag mellan 9.00–22.00. 

•  Ta dig runt i skärgården med 
turistbåtar, i egen kajak eller 
båt och upplev de natursköna 
skärgårdsöarna med vandrings-
leder, vackra utsiktsplatser, 
historiska museer och fina 
badställen. 
•  Gå in på visitoxelosund.se  
för att läsa mer om hur du tar 
dig runt, och titta in i vår evene-
mangskalender för att inte 
missa något spännande event 
eller aktivitet. 

visitoxelosundVisit Oxelösund

Årets  
”Smakprov  
från Oxelösund” 
är här! 
Ett magasin fylld till brädden av 
tips om vad som finns att uppleva 
hos oss i sommar. I den hittar 
du information om intressanta 
boenden, smakrika restauranger, 
caféer, roliga upplevelser och 
hur du enklast tar dig runt i 
Oxelösund. Välkommen in till 
turistbyrån på Koordinaten  
och hämta ditt exemplar! Trevlig sommar  

önskar vi på turistbyrån!
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     Välkommen till din naturliga matvarubutik!

Ät gott och trivs på vårt café

8-21VI HAR ÖPPET
ALLA DAGAR     

      
       

        
         

    Gilla oss på facebook: www.facebook.com/icakvantumoxelosund

Glass i alla former och smaker!
Sugen på glass? I vårt café hittar du kulglass med massor av olika smaker, mjukglass och den italienska 
glassen Il Primo. Glass för både stora och små barn. Nyhet! Nu har vi även milkshake. Dessutom tillbehör 
som olika smaker av strössel och topping. Glass hör våren och sommaren till! Välkommen in och njut!

Sugen på något annat än glass? Vi har mycket mer i vårt café!
Kaffe & smaskiga bakverk Korv & mos   Kycklingsallad Räkmackor     Fyllda baguetter

Delicatobitar 
Hallongrottor • Dammsugare • & mycket mer Köttbullar med mos

Kabanoss • Chorizo •  Pastasallad 
 & mycket mer

Fylld Bagel • Fylld Ciabatta • & mycket mer


