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Parkering 
längs Geijersg.

Vinter-OS 
i Luthagen

Professionell juridik på ett medmänskligt sätt.

Viktig hjälp av riktiga jurister vid
arv, gåva, testamente, äktenskapsskillnad

www.humanjuristerna.com

Kyrkogårdsgatan 8B, Tel. 018-129057

I LUTHAGEN
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UPPLAGA
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UTGIVNINGSDAGAR
6 nummer per år. Datum 2010: 
Februari (Sportlov)
April (Vår)
Juni (Skolavslutning)
September (Skolstart)
Oktober (Höst)
December (Jul)

MANUSSTOPP
10 dagar innan utgivning

ANNONSGRANSKNING
Luthagsnytt förbehåller sig rätten att avböja 
olämpliga redaktionella bidrag 
eller annonser.

PRODUKTION TRYCK 
Trycksaksnisse Eklundshofs Grafi ska

www.luthagsnytt.se

Här fi nns 
Luthagsnytt:

 ICA Luthagens Livs 
 Konsum Ringgatan
 ICA Folkes Livs
 Nelins (Börjetull)
 Konditori Savoy
 HusmanHagberg Svartbäcksg. 28

 Luthagens Vårdcentral
 Stabby Prästgård
 Handelsbanken Ringgatan
 Swedbank Geijersgatan

1/2 liggande 
200 x 140

1/4  stående 
98 x 140

1/16 stående 
47 x 68 mm

1/8  liggande 
98 x 68

1/2  stående
98 x 284

1/8 liggande
200 x 32

1/8 stående
47 x 140

1/4 liggande
200 x 68

Prenumerera
För dem som önskar få sin tidning i 
brevlådan erbjuder vi en prenume-
ration till priset för portot (95kr för 
6 nummer). Anmäl din prenumera-
tion på www.luthagsnytt.se så kom-
mer tidningen i lådan under ett år!

Gamla nummer
Alla nummer av Luthagsnytt fi nns 
på www.luthagsnytt.se. Läs online 
eller ladda ner som PDF!

Tipsa oss!
Stort som smått. Artikeluppslag, 
insändare, skvaller..

Peder Strandh hemma i Luthagen
Luthagskonstnären Peder Strandh har exklusivt för 

Luthagsnytt skapat detta nummers framsida! Så här skriver 

han om omslaget: Sommaren är över och man är åter hemma 

efter semestern (om man fi ck någon). Hemma i Luthagen! 

Men vad är det egentligen som gör att Luthagen är hemma 

för mig – ja, förutom det mest uppenbara att sängen - tevesof-

fan och kylskåpet står där de ska? Jo, det är alla ni som delar 

stadsdelen med mig – På detta magasins omslag fi nns några av 

er representerade. Några av alla Er som är Luthagens hjärta.

/ ©reativist Peder Strandh 

 

Svartbäcksgatan 68

018-23 85 76
Öppet: Mån–tor 10.30–14.30, 16.30–22.00. 

Fre 10.30–23.00. Lör 12.00–23.00. Sön 12.00–22.00.

Mongolisk, kinesisk, japansk, 
indonesisk och thailändsk restaurang

MONGOLIAN BBQ 129:- SUSHIBUFFÉ 119:- WOKBUFFÉ 119:- LUNCHBUFFÉ 75:- LUNCH+SUSHIBUFFÉ 85:-

Mongolian BBQ
+ sushibuffé
+ wokbuffé
+ friterad banan
med glass 139:-
Barn under 12 år 75:-

Vi erbjuder en färsk
och mycket 
prisvärd buffé.Välj och vi tillagar!

Välj de råvaror just du vill ha:
5 olika skaldjur
10 olika kött
8 olika såser
15 olika grönsaker
(tex älg, hjort, lamm entrecôte, 
räkor och lax)

Mongolian BBQ 129:- 

20% rabatt

på à la carte

vid avhämtningLäs hela meny i lokaldelen!

Fri parkering
Välkomna!

P

FRAMSIDAN

Välkommen! 
Teng med personal

Lunch 
75kr

På fredagar bjuder vi på hemlagad efterrätt!

Välj mellan:
1. Husmanskost
2. spicey
sallad, bröd, dryck, kaka

Kvällsmenyn består av inte mindre än 20 olika 
rätter med inriktning Sverige och Thailand. 
Läs hela menyn på vår hemsida!

www.brostuganuppsala.com
mån–fre 06-15

Fre-Lör 16-22
Sön 16-20.30
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Börje Tull/Librobäck 
Husbyborgsvägen 9

Utför reparation, service 
& installation åt företag 
och privatpersoner
 Hushållsservice

 Miele Tvättstugeutrustningar

 Styr- och Regler

 Elservice och ROT-arbeten

 Nyproduktioner

 Data- och larminstallationer

 Luftvärmepumpar

Din lokala elektriker!
Med lång erfarenhet inom 
vitvaruservice och elservice.

Auktoriserad Mieleverkstad sedan 2002 
Grundades 1990

JMAB på väg med ny miele-
diskmaskin till Ekonomikum.

Tel vxl 018-56 70 40   Fax 018-56 70 49   www.jmab.se

Öppettider:                                

Mån-tors: 10 – 17

eller enligt överenskommelse

Brita Jansson

Sibyllegatan 18 A

Tel 070-1470750

inredningstyger
möbeltapetsering
och renovering

Välkommen till 
MöbelAccent

Jourtider varje vardag
Telefon 551666

Sysslomansgatan 15B
(mitt emot Finn Malmgrens plan)

www.familjedoktorn.se

FAMILJEDOKTORN

Jan Nelin, ny husläkare 
som utökar husläkarstyrkan 
Husläkarnummer: 5959 

Dag Gilstring, husläkare 
dag.gilstring@telia.com 
Husläkarnummer:4705

Husläkarmottagning Etablerad 1964

• Specialist i Barn och Ungdomsmedicin   • Allergiutredningar barn och vuxna   • Idrottsskademottagning   
• 24hBT mottagning   • Diabetessköterskemottagning   • Hembesök i Luthagen   • Hälsokontroller

Dr Britt Inger Tuoremaa, tidigare verksam som hus
läkare vid Luthagens VC i 4 år, tar emot gamla 
och nya patienter vid FamiljeDoktorn. 
Ange att du vill träff a Britt Inger när du ringer. 
Husläkarnummer: 5942

För ytterligare information: Läs vår hemsida 
www.familjedoktorn.se

Inga
väntetider!
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ALLMÄNT KALENDARIUM

Hemslöjd och konsthantverk
direkt av lokala slöjdare 

utan mellanhänder

Välkommen ti ll Sysslomansg 6!

Mån-fre 10-18   Lördag 10-15

Tel 018-12 86 17

Prästgårdsg. 1, tfn. 55 80 32

ÖPPETIDER:
Mån-tors 10-1730

Fre 10-14

Jag rättar 
till dina 

snedsteg!

•Alla slags skoreparationer
•Ortopediska arbeten

•Väskor, skinnjackor mm.

Aktuellt program:
fyrisbiografen.com
Kassan: 15 03 46

Vill du synas här? 
Hör av dig till oss på: 

redaktion@luthagsnytt.se

En italiensk familj
på gränsen till
sammanbrott

Domenico Procacci presenterar

RICCARDO SCAMARCIO   NICOLE GRIMAUDO   ALESSANDRO PREZIOSI

en film av FERZAN OZPETEK

ENNIO FANTASTICHINI   LUNETTA SAVINO   ILARIA OCCHINI  CARMINE RECANO   PAOLA MINACCIONI   BIANCA NAPPI   MASSIMILIANO GALLO   GIANLUCA DE MARCHI   MAURO BONAFFINI   GIORGIO MARCHESI MED DANIELE PECCI OCH MED DELTAGANDE AV CAROLINA CRESCENTINI OCH ELENA SOFIA RICCI IDÉ OCH MANUS  IVAN COTRONEO  FERZAN OZPETEK CASTING PINO PELLEGRINO 
KOSTYM ALESSANDRO LAI SCENOGRAFI ANDREA CRISANTI LJUD MARCO GRILLO (A.I.T.S.) MUSIK PASQUALE CATALANO KLIPPNING PATRIZIO MARONE FOTO MAURIZIO CALVESI (A.I.C.) LINJEPRODUCENT GIANLUCA LEURINI PRODUKTIONSLEDARE CLAUDIO ZAMPETTI EN FANDANGO OCH FAROS PRODUKTION I SAMARBETE MED RAICINEMA PRODUCENT DOMENICO PROCACCI  REGI FERZAN OZPETEK

PRODUCERAD MED STÖD AV APULIA FILM COMMISSION

En italiensk familj
på gränsen till
sammanbrott
Mine vaganti

Helgvisningar:
Knatte kl 14 och matiné 
kl 15 startar 25 sept

www.husetbroraugust.se
Tel: 018-357148, 0709-180115

Familjärt hus på lantgård för 
fest och umgänge.

Rum och Frukost
Välkomna!

Huset Bror August  

Vedeldat 
utebad!

Kom och fynda på:

Dommarringens
klädmarknad

Barnklädesloppis 
i Tiundaskolan
Söndagen den 26 sept 
kl. 10.00-13.00
Tiundaskolans matsal

Välkommen!

“Bra begagnade barnkläder – billigt”
 
Barnkläder och barnrelaterade artiklar säljs 
i matsalen vid Domarringens skola, 
Swedenborgsgatan 74 i Svartbäcken, Uppsala
 
Söndagen den 10 oktober 
kl. 10:00-13:00
Marknadscafé fi nns
 
All information om inlämningsregler, 
försäljning, m.m. återfi nns på
www.domarringenskladmarknad.se

Varmt välkomna!
önskar arbetsgruppen för Domarringens 
klädmarknad

Fynda barn-
 kläder i höst

STABBYDAGEN

Loppis - Boka bord!
Söndagen den 26 sept 

Tel: 018-530741 & 0732 – 13 41 55
E-post: loppmarknad@spray.se
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Vinprovningar i Valvet, 
Stabby Prästgård

DET BÖRJAR MED en provning 

15 september, valdagen - den 

har nog redan varit när detta 

nummer av Luthagsnytt 

kommer i er hand….Men 

vem vet, ni kanske var 

med…..

13 Oktober
Nästa provning blir onsdag 

13 oktober – temat är 

italienska viner utvalda 

av Camilla från Uppsala 

Vinkällare tillsammans med 

svenska delikatesser, och 

några italienska, från Karins 

Skaff eri. 

Kl 18.30 – 20.00. Pris 400:-

 

10 November
Sista provningen för hösten 

sker onsdag 10 november 

och då provar vi 4 röda 

viner tillsammans med ett 

smakprov på en mustig 

viltgryta med tillbehör – en 

chans för er som ännu inte 

smakat Fabian Flinks goda 

surdegsbröd som fi nns i 

Karins Skaff eri. 

Kl 18.30 – 20.00. Pris 400:-

VI HÅLLER TILL i en fantastisk 

och unik miljö – Valvet i 

Stabby prästgård - som är 

som gjord för vinprovningar. 

Under hösten blir det nya vinprovningar med 
Uppsala Vinkällare och Karins Skafferi.

Folkpartiet är alliansens garant för socialliberala värderingar, 
en human fl yktingpolitik och ett starkt kulturliv. 

Jag hoppas att du som delar våra värderingar och vill att Sverige 
ska tillhöra kärnan i det Europeiska samarbetet gör som jag 
den 19e september och röstar med Folkpartiet Liberalerna.

Cecilia Wikström
Europaparlamentariker, präst och Uppsalabo

Buss nr 9 mot Stabby, håll-

plats Stabby prästgård.

Anmälan till provningarna 

kan göras via www.uppsala-

vinkallare.se eller i Karins 

Skaff eri, tel 018-55 56 37.

Antalet platser är begränsat 

så tveka inte för länge med 

anmälan.

Välkomna önskar

Camilla och Karin

Valvet under Stabbygården
Det välvda källarvalvet hemma hos ärkebisko-
pen Nathan Söderblom i Stabby är sannolikt 
Luthagens äldsta byggnad. Murtekniken är 
densamma som domkyrkans från 12-1300-
talet. Det behövs inte så mycket fantasi för att 
föreställa sig nyslaktade djurkroppar hängande 
från krokarna i taket. Krokarnas spetsar har 
sentida gäster försett med champagnekorkar, 
Kanske som skydd, kanske som minne av alla 
de möhippor, ölhävningar och vinprovningar 
som ägt rum där under årens lopp. Den rustika 
inredningen, teglet i golv och väggar tillåter det 
mesta i festväg där och takhöjden underlättar 
att “slå klackarna i taket!”...

Antalet 
platser är 

begränsat så 
tveka inte för 

länge med 
anmälan.
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www.ayakossushi.se
Tel: 018-50 80 81

Mån-tor: 11.00-21.00
Fredag:  11.00-22.00
Lördag:  12.00-22.00
Söndag: 12.00-21.00

RESTAURANG & TAKE AWAY
Geijersgatan 14

Alla vardagar 11.00-15.00. 
Varmt välkomna önskar 
vi på Ayakos sushi!

Varje dag kan jag som boende studera samma fenomen, 
sakta framåtglidande bilar och  förare med ”spanar-
blicken” påslagen. Klockan är mellan 17 – 18 och vi är 
långt ifrån Birger Jarlsgatan i Stockholm där det förr var 
lika intensivt sökande men med helt andra mål i sikte…

Parkeringsprinciper 
längs Geijersgatan

NEJ, DET ÄR en tom P-plats man 

letar efter, varv efter varv, miljöo-

vänligt så det förslår.

En vacker sommarkväll tog 

jag därför kameran med mig 

för fota bilarna längs gatan. Då 

kunde jag konstatera att varken 

banken, restaurangerna eller 

cykelaff ärerna var försedda med 

kundparkeringar längst gatan.

Desto generösare tilldelning 

är det med kundparkering längre 

upp på gatan!

EN BUTIK ÖPPEN en timme måndag 

– fredag har plats vikt längst 

gatan åt sig mellan  08 – 20 och 

för säkerhets skull även sex tim-

mar på lördagar fastän aff ären har 

stängt då…

En helt stängd och tömd 

butik har två platser reserverade 

mellan kl 07 – 20 och givetvis 

med 6 timmar på lördag också.

Priset tar den lilla hantverks-

butiken ytterligare en bit uppåt 

gatan. Innehavaren kan glädja sig 

åt att ha fyra platser reserverade 

till sina kunder mellan kl 09 

– 21 ALLA dagar, alltså även 

söndagar…

EFTERSOM KOMMUNEN gratis 

tillhandahåller kundparkering till 

vissa aff ärer så kan inte de boende 

utnyttja sju parkeringsplatser.

Konkurrensen snedvrides 

och luften får varje dag onödiga 

tillskott av miljöfarliga ämnen i 

samband med förarnas letande 

efter p-plats.

Den tid som förloras och 

bensin som går åt ska vi inte ens 

prata om.

MIN KAMERAJAKT avslutas med en 

skylt som leder tankarna långt 

bort i tid och rum: ”Alla raser 

välkomna”, men som framgår av 

bilden låter det värre än det är…

UNDRAR VAD EN promenad längs 

andra av Luthagens gator skulle 

kunna ge? Kanske ännu fl er par-

keringsplatser för jag hoppas att 

makthavarna läser Luthagsnytt 

och korrigerar p-bestämmelserna 

längs vår gata! �
Anton Aronsson

Redaktionen uppmanar även andra 
läsare att höra av sig!
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För 50 år sedan
Idag är Börjegatan ett cykel- och 

gångstråk ner mot centrum. 

För 50 år sedan var dock 

Börjegatan den stora utfartsvägen 

genom Luthagen och norrut. 

Kyrkogårdsgatan slutade då 

vid Geijersgatan och det fanns 

bara en liten cykelstig fram till 

anslutningen vid den nuvarande 

rondellen vid Ringgatan.

I den triangel som bildas av 

Börjegatan, Geijersgatan och 

Kyrkogårdsgatan (A på kartan) 

fanns för 50 år sedan en liten 

handelsträdgård med växthus, 

planteringar och en liten röd lada 

som förråd.

Handelsträdgården
som försvann och 
Luthagens Wimbledon
Som infödd Luthagsbo, med ett drygt 50-årigt tidsperspektiv, har Jonas 

Tengborn fått se sin stadsdel förändras med tiden. 

om möjligheter att köpa närpro-

ducerat.

Det fanns ännu en aff ärs-

rörelse i kvarteret, nämligen en 

kiosk som låg på Geijersgatan, 

snett emot dagens pizzabutik. Det 

var en sådan där härlig gammal 

kiosk där en lucka öppnades och 

man fi ck titta in och peka på 

vilka godisbitar eller tidningar 

man skulle köpa. Här försvann 

många veckopengar redan under 

lördagseftermiddagarna.

Någon gång på 60-talet 

gjordes gata av cykelvägen så 

Kyrkogårdsgatan förlängdes och 

anslöts till korsningen Ringgatan/

Börjegatan. I den vevan lades 

Den bortglömda handels-
trädgården och kiosken

fi ck under många år bara stå och 

förslyas. åte

och

TEXT&FOTO JONAS TENGBORN

Parken där handelsträdgården låg mellan
sedd från Geijersgatan.

I förra numret skrev Jonas Tengborn om två 
platser i Luthagen - hur det såg ut för 50 år sedan 
och hur det ser ut där idag. Herman Blom skrev 
om den färgstarka samling lärare som verkade 
på Seminariet i mitten på 1950-talet och framåt. 
Båda artiklarna har rönt stor uppmärksamhet 
i läsekretsen och vi publicerar här några av de 
email och brev som kommit in.

Positiva reaktioner 
från Luthagsnytts 
läsare!

Hej Jonas Tengborn! 
Har läst Din artikel om kiosken 

snett över pizzerian. När jag var 

barn i mitten 30-talet och bodde 

i Erikslund låg kiosken utmed 

Börjegatan i hörnet Geijersgatan. 

Jag fi ck gå dit och handla tidning 

och cigaretter åt mina föräldrar. 

Kommer så väl i håg Boy o 

Carmencita 10-pack, små paket 

samt två tidningar. En rolig 

halvtimme o Tidsfördriv båda med 

schackrutiga korsord kommer även 

ihåg hur mamma köpte grönsaker 

i handelsträdgården.Jag bodde på 

Blomgatan 6. o gick i Sverker då 

var Elisabeth Hemmet ålderdoms-

hem och man dansa ringlekar i 

vindhemsparken som vi kalla den 

mitt emot Vindhemskyrkan för 

övrigt kan jag berätta att kyrkan 

hade naturligtvis söndagsskola med 

pastor Friman även kindergatt på 

vardagarna med tant Margareta 

mellan 9-12 mycket trevligt 

Kerstin Ekroth Rackarbergsgatan 

Luthagens Wimbledon: 

Det var jag som skötte 
banorna !

En Uppsala-bekant var på 

besök här nere i Påarp i går. 

Hon hade med sig juninumret 

av Luthagsnytt. Det fi ck mig att 

minnas.

Det var kul att läsa om 

dessa S:t Eriks tennisbanor. De 

var nämligen två. Båda belagda 

med det röda tegeldammet, som 

förmodligen kom nermalet från S:t 

Eriks tegelbruk.

En liten byggnad mellan de två 

banorna utgjorde omklädningsrum.

Den, som under några år skötte 

banorna sommartid på sommar-

lovet var just jag, Sture Tingwall, 

som då bodde på Geijersgatan 

40A. Hjalte nr 15, tror jag kvarteret 

kallades. Min mor hade för övrigt 

mjölkaff ären intill genomgången 

mitt i huset – på gatsidan alltså. 

Där det numer är en syateljé.

Jag vattnade banorna duktigt 

tidigt, för de var livligt frekvente-

rade. Det enda problem jag hade 

var den stora, tunga välten, som 

skulle pressa tegeldammet. Ibland 

kom min morfar ut och hjälpte 

mig.

Dessa banor, som nog försvann 

redan i slutet på 50-talet bidrog 

till att jag började med tennis. En 

morgon då jag tömde papperskor-

garna vid banorna låg i en av dem 

en trasig tennisracket. Ramen i trä 

var spräckt. Jag tog hem den och 

min morfar limmade ihop den. Så 

kunde jag spela tennis. Och jag 

spelade fram till sjuttioårsdagen då 

en s k spinal stenos omöjliggjorde 

vidare duster på tennisbanan.

Det var ett minne som väcktes 

av juninumret av Luthagsbladet. 

Jag har fl er. Jag var också som elva-

åring hjälmtäckt cykelordonnans 

under kriget, då man på Luthagen 

och i Erikslund övade samband och 

fl era gånger fi ck sova nattetid i de 

skyddsrum, som man iordningställt 

om den lede fi  skulle komma. Men 

det är en annan historia.

Sture Tingwall

Jonas Tengborn svarar:
Tack för alla trevliga kommentarer 

som kommit per mail, telefon eller 

spontant på gatan. Det är verkligen 

kul att få denna respons.

När det gäller kioskens läge så har 

Ingrid Seeger och Kerstin Ekroth 

helt rätt att kiosken först låg i 

korsningen Börjegatan/Geiersgatan 

men när den revs sattes en ny upp 

på Geiersgatan  längre upp mot 

Kyrkogårdsgatan.

En kväll fi ck jag ett trevligt 

telefonsamtal från Leif Tidblom 

på Viktoriagatan. Leif berättade att 

det var han som hade hand om och 

skötte tennisbanan. Leif nämnde 

att någon gång på 60-talet tog 

det svenska Davis Cup landslaget 

kontakt för man inför någon match 

ville träna på en bana som låg lite 

avskiljt. Man genomförde sin trä-

ning och var väldigt nöjda. Tala om 

bra betyg på en liten kvartersbana.

En annan sak som kom fram under 

samtalet var den modelljärnväg som 

Leif och några kompisar byggt upp 

i pingisrummet i en av källarna i 

kvarteret. Som liten var jag där och 

kollade in tågen som gick mellan 

olika stationer genom uppbyggda 

modeller av skogar, berg och städer. 

Att man på tidigt 60-tal hade 

försäkrat modelljärnvägen till ett 

värde av 25000 kr säger lite om hur 

stor och fi n den var.

Än en gång tack för alla trevliga 

kommentarer. Det är så kul att folk 

läser tidningen och engagerar sig. 

Jag har fått blodad tand och kom-

mer att drabba er med mer artiklar 

framöver.

Jonas Tengborn

SOM KOMPLEMENT TILL artikeln om 

”Luthagens Wimbledon” i tidigare 

nummer kan tilläggas att ten-

niskamperna avgjordes på en plan 

belagd med ”entous-cas, tegelgrus.”

Planen tillhörde St Eriks 

lervarufabriks paradhus, ett Leche-

hus i tegel på Geijersgatan 42, med 

paradlägenheter och disponenten 

boendes i den största. Tanken var 

att huset skulle tjäna som visnings-

objekt på teglets alla möjligheter.

ATT KOMMA IN från gatans arkad-

gång, med nischer och montrar 

inmurade i väggen där brukets 

produktion en gång presenterades 

och fortfarande till stor del fi nns 

kvar, ger en klosterliknande känsla. 

Detaljerna har vårdats genom åren, 

trappräcket i konstsmide liksom 

träsniderierna leder tankarna 

långt bortom miljonprogrammets 

årtionde.

FRAMSIDAN ÄR VÄLKÄND men gårds-

sidan, där tennisplanen var belägen, 

är obekant med sina arkadgångar, 

som sommartid kunde förvandlas 

till en klosterliknande loggia 

genom att fönstren kunde monteras 

bort.

CARL ERIK BERGOLD nämner 

på sid 59 i boken ”Gunnar 

Leche – Stadsarkitekt” 

”Vädringsbalkongerna bars av 

kolonner uppbyggda av brukets 

rundformtegel. Dessa liksom log-

gian och en ’klosterträdgård’ med 

en liten staty dominerar gården och 

tennisplanen är som nämnts borta 

sedan länge.” 

Foto: Maria Sjöstedt

Rekto
”Ljung
författ
talare
i korri
på de
av se

Musiklärare Sven Alin 
”Samma år som jag började min utbildning kom Sven 

Alin till Seminariet.  Vår klass blev hans första elever. 

Jämfört med de  esta andra lärarna var han en ungdom. 

Under många år var vi sedan kolleger på Lärarhögskolan. 

Genom sina föreläsningar på Senioruniversitetet blev 

han vida känd och uppskattad.” 
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TACK FÖR EN mycket innehållsrik 

och spännande tidning! Gratis dess-

utom! TACK särskilt för artiklarna 

om Seminariet i de två senaste 

numren.

FÖDD I UPPSALA bodde jag i Luthagen 

och gick hela min folkskola i just 

“Semlan” eller Folkskoleseminariet. 

Artikeln med foton i senaste 

numret väcker många fi na minnen 

till liv. 

Och jag gissar många andra 

elever med mig kommer att uppskat-

tande höra av sig till Er nu.

ÅREN 1948-1956 var jag elev i 

Folkskoleseminariet. De fyra sista 

åren hade jag turen att ha Hugo 

Lindh till klass-

föreståndare. Han 

veckopendlade 

från Dalarna. 

Det är fi nt att 

se honom på 

fotot i artikeln 

där lärarna är 

uppställda för 

fotboll. Hugo 

Lindh har där sin 

typiska kropsshåll-

ning: utstrålande 

alert närhet och 

trygghet. En 

fortsättning på 

den gesten var att 

han lugnt tog av sig sina hornbågade 

glasögon, lade huvudet lite på sned 

och de bruna ögonen under sina 

buskiga p

och gråsprängda ögonbryn såg milda 

och snälla ut. Så stod han så och 

förklarade någonting... alltmedan 

han hade glasögonen kvar i handen.

I BÖRJAN AV vår första termin, så sade 

han upplysningsvis... “det är jag som 

skrivit Flottarkärlek”... sen berörde 

han aldrig ämnet mer. Jag som 

faktiskt hade den folkkäre Snoddas 

autograf och därmed sammanstrå-

lat med honom någon minut. Jag 

frågade Hugo Lindh om han träff at 

Snoddas. Men Hugo Lindh svarade 

avböjande, och jag har förstått efteråt 

att han ville fokusera på att vara vår 

utmärkte klassföreståndare och ingen 

kändis. En mycket pedagogisk och 

värdefull period för oss tonåringar. 

MUSIKLÄRAREN SVEN ALIN hade vi i 

sång och musik. Samma där förstås. 

Och som barn och ungdom förstod 

man inte vilken fi n skola det var, och 

vilken ”färgstark samling lärare” vi 

elever var omringade av. 

OCH ”MAGISTER STERNE”! Han höll 

simkonsten högt! Vi elever frågade 

honom hur långt han kunde simma. 

”Det beror på hur mycket matsäck 

jag har med mig”, svarade han och 

myste... och vi 

skrattande.

SOM SKOLELEV 
BODDE jag i huset 

Dalgatan 8 och 

under oss var 

ett café då. Och 

fl era av lärarna 

på Seminariet 

stannade till där 

och tog en fi ka 

på sin väg till 

jobbet. Rektor 

Ragnar Ljunggren 

behövde inte fi ka 

på caféet. Han 

hade så fi n bostad på skolans område. 

Vilken värdig man han var! Tilläggas 

kan att han alltid cyklade... ja, han 

cyklade lika stilfullt som han i övrigt 

var stilfull.

SÅ VILL JAG knyta ihop mina minnen 

här med att nämna om min fi lmstjär-

nevackra kusin Hjördis, som en tid 

var Rektor Ljunggrens sekreterare 

innan hon gifte sig uppe i Bollnäs. 

Och det var genom henne som jag 

kunde få nämda autograf av Snoddas. 

Och något senare får jag Hugo 

Lindh som klassföreståndare. Ofta 

går livet i dylika vakra mönster!

Linnea (född 1941)

Nedre Slottsgatan 6 (Hörnet Drottninggatan/N. Slottsgatan)
018-60 00 99  info@slottsbacken.se  www.slottsbacken.se

Christer Nilsson Kjell Samuelsson Lars Göran Johansson
018-60 00 92 018-60 00 93 018-60 00 94

Välkommen till oss!Välkommen till oss!

Och ”Ma-
gister 
Sterne”! 

Han höll simkonsten 
högt! Vi elever frå-
gade honom hur långt 
han kunde simma. 
”Det beror på hur 
mycket matsäck jag 
har med mig”, svarade 
han och myste... och 
vi skrattande

Ofta går livet i 
dylika vackra mönster!

or Ragnar Ljunggren
ggren hade många strängar på sin lyra. Han var 

tare, konstnär och en synnerligen framstående 

e. Han var alltid oklanderligt klädd, ofta sågs han 

idorerna iklädd jackett. Han var också en av de få 

en tiden som färgade håret. Ljunggren var älskad 

minaristerna.”

Professor Ossian Dahlgren
”Han älskade att ställa frågor av typen ”När 
fäller korna sina horn”. Han hade under 
sin sista tid svagt hjärta, och en seminarist 
 ck skjuta på honom uppför trapporna till 
biologisalen högst upp.”

Lars Bjarne, examensdag 1919
Lars började på seminariet samma 
år byggnaden stod klar. På baksidan 
av kortet: ”Morfar* i sin lya Dalg. 
20 ex.dagen d 29/5 1919. *En 
ung seminarist, som så småningom 
steg i graderna och blev morfar.” 
Lars  ck efter examen anställning 
som övningskollärare och var bland 
annat handledare åt Herman.

Lektor Rudolph Junell
”Ett återkommande tema i hans undervisning var hur 
onödigt det var att använda tandkräm. Och om frisören 
efter klippning frågade om det skulle vara något i blev 
han, enligt egen utsago, ursinnig.” 

Fotbollsmatch mellan lärare och seminarister 1953
Lagledare med blommor är Ture Sterne. Längst till 
vänster i basker: Hugo Lindh. Den korta i basker är 
Carl-Gustaf Landström (kallades lillprinsen). Som 
regel vann eleverna i kraft av ålder och det faktum 
att det fanns gott om elitidrottsmän på seminarierna. 
En av många sedermera kända seminarister var till 
exempel löparen Arne Andersson.
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UPPSALA HANDKRAFT ÄGS av 

nio hantverkare som är egna 

företagare från Uppsalatrakten; 

de har gått samman i en ekono-

misk förening och allt som säljs 

är producerat av lokala slöjdare. 

Föreningen har funnits i mer 

än 25 år och  sjuder av aktivitet. 

Under kulturnatten är det levande 

verkstad där man kan ta del av 

bl. a. Smyckestillverkning och 

quiltning.

I butiken fi nns keramik, trä- 

och glashantverk, smycken och 

textil och dessutom ett intressant 

galleri. 

Mässa  & Galleri
En mässa med Antikt och 

Kurisosa pågår i september i 

galleriet. Man har kunnat lämna 

in intressanta gamla föremål som 

sedan kan hitta nya ägare. Det 

har varit lika populärt som de 

tavelbytardagar som man haft två 

Uppsala Handkraft
Den som strövar ner mot stans centrum längs 
Sysslomansgatan fi nner stans äldsta slöjd- och 
konsthantverksaffär snett emot Ofvandahls.

år i rad i galleriet. En rolig form 

av återbruk.

GALLERIET HAR VERNISSAGE den 

25 september med konstnären 

Ia Torelm och hösten är helt 

fulltecknad med utställningar av 

uppsalakonstnärer som Barbro 

Zaar och Kaija Höjer. Den 5 nov.  

öppnas en fotoutställning från 

en resa som Ingrid Seeger och 

Helena Harnesk gjort i Burkina 

Fasso. 

HUR FUNGERAR DÅ en aff är som 

har så många ägare? Ninni 

Westerman, född och uppvuxen 

i Uppsala men som nu bor på 

Gotland:

Hur kom det sig att du som 

gotlänning gick med i Uppsala 

Handkraft?

– Jag bara gick in i butiken en 

dag eftersom jag ville komplettera 

min sommarförsäljning i vårt 

kvarnloft i Silte. Uppsala känns 

”hemma” för mig. Ett kooperativ 

är dessutom en bra form av före-

tagande då man gemensamt tar 

ansvar för aktiviteter, öppethål-

lande, ekonomi, och allt annat. 

Vilka aktiviteter har just du ansvar 

för?

–Det är väldigt inspirerande 

att göra ett vackert skyltfönster 

eftersom det fi nns så fi nt konst-

hantverk i vår butik. Dessutom 

har jag ansvar för galleriet. Nu tar 

vi emot ansökan från dem som 

vill ställa ut under 2011. Man 

måste lämna in prov på det man 

gör. Utställaren betalar ingen 

provision på det man säljer, bara 

hyra för en treveckorsperiod.

Galleriet är tänkt att även 

kunna var en språngbräda för 

amatörer som vill pröva sina 

vingar. Vernissagerna brukar vara 

jätteroliga med många besökare. 

Vilka är besökarna annars i 

butiken?

– Många kunder är kvinnor 

och många tittar in på vägen 

förbi. De fl esta tycker det är 

väldigt positivt att kunna få 

information och handla direkt av 

den som designat och producerat 

en vara. Men även alltfl er turister 

söker sig hit och det fi nns ju t.ex. 

typiskt svenskt glas-och trähant-

verk som man vill ta med sig hem 

till Japan eller Mexico. Eftersom 

vi själva står i butiken har vi inte 

personalkostnader och priserna är 

därför rimliga.

Vilken typ av hantverkare är du 

själv?

– Jag har ju god tillgång på 

ull och lammskinn på Gotland 

och jag arbetar mest med detta. 

Jag tovar i ull och syr i skinn, 

gör mycket kuddar, mössor och 

hattar både till barn och vuxna. 

Men mina färgade sidensjalar 

är faktiskt det som säljer bäst i 

Uppsala.

Hur gör man om man vill sälja sina 

alster i Uppsala Handkraft?

– Man lämnar in prov på 

sina produkter till bedömning av 

månadsmötet. Vi tar emot väl-

gjorda hantverksprodukter i egen 

design.  Vi har under sommaren 

fått in roliga barnkläder av tre 

unga designers på det sättet. Men 

helst vill vi ha några fl er medlem-

mar som kan dela allt med oss. �

Till vä: Ninni Westerman tovar ull. Till hö: Christa Aldeskog arbetar med fusat glas och smycken. 
Hon är en av de medlemmarna som varit med längst i föreningen Uppsala Handkraft.



Moderaterna har flera duktiga kandidater som bor i Luthagen. Kryssa någon i din närhet! 

2006 gick vi till val på att alla äldre ska ha rätt att välja hemtjänst själv. Vi vann valet och 
genomförde denna reform. Nu vill vi gå vidare med att förbättra valfriheten ännu mer. Vi vill 
att alla också ska få välja äldreboende själv. Till skillnad från de rödgröna tror vi moderater att 
äldre, som har tagit ansvar för sig själva hela sitt liv, också klarar av att göra det på sin ålders höst.
Att tro något annat är en förolämpning. Rösta på Moderaterna för valfrihet! 

Dina kandidater i Luthagen

ANN-CATHRINE HAGLUND
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ROLF KROON
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60 år, jurist, 
Uppsala

Kandidat

36
Uppsala
kommun

KEY LUNDEGÅRD
71 år, ingenjör, 

Uppsala

Kandidat

47
Uppsala
kommun

MARGARETA FERNBERG
59 år, folkbildare,

Uppsala

Kandidat

50
Uppsala
kommun

CARL JOHAN DROTT
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26 år, med. kand., 
Uppsala

Kandidat

59
Uppsala
kommun

LARS-OLOF MATTSSON
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50 år, företagsledare, 
Uppsala

Kandidat

2
Landstinget

MARIE-LOUISE EKHOLM
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Kandidat

7
Landstinget

STEFAN OLSSON

Kandidat

46
Uppsala
kommun

JOHAN CARLSON
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29 år, politisk sekr., 
Uppsala

ULRIKA KARLSSON

Kandidat

1
Riksdagen

CHRISTINA NYGÅRDH

Kandidat

13
Landstinget

TILL RIKSDAGEN TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

SYSSLOMANSGATAN
61 år, öronläkare

BREDMANSGATAN
41 år, fil. dr. 

VINDHEMSGATAN
58 år, jurist

GEIJERSGATAN
29 år, politisk sekreterare

LUTHAGSESPLANADEN
26 år, med. kand. 

SYSSLOMANSGATAN
59 år, folkbildare

RINGGATAN
50 år, företagsledare

TEGNÉRGATAN
37 år, riksdagsledamot

ODENSGATAN
72 år, fd landshövding

BÖRJEGATAN
60 år, jurist

SYSSLOMANSGATAN
71 år, ingengör

www.moderat.se/uppsala
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VAROR & 
TJÄNSTER 
I LUTHAGENUPPSLAGET RIV UT 

OCH 
SPARA!

Mat, Livs & Catering

 GODA MACKAN
 Tegnerg. 8
 Tel: 51 26 50
  

 
 KARINS SKAFFERI 

 Delikatesser, sallader & smörgåsar
 Färskt bröd och kaffe
 Geijersgatan 15. Tel: 55 56 37
 www.karinsskafferi.se
 

 
 KONSUM RINGGATAN

 ÖPPET mån-sön 9-22
 

 
 LUTHAGENS LIVS

 www.ica.se/luthagens_livs
 Tel: 56 56 56
 

 
 

Marias
Middag

Hushållsnära tjänster

 WWW.MARIASMIDDAG.SE
 Vi hjälper dig med middagen 
 till vardags eller fest.
 Tel. 0704 44 80 38
 

 
 NELINS FRUKT & GRÖNT

 Vallongatan 4
 Tel. 53 34 44, 53 34 38
 

  Sport & Fritid

 
 LEFFES CYKEL

 Sibylleg. 9
 Tel: 53 60 45
 
   
 

 FYRISHOV
 Idrottsg. 2
 Tel: 727 49 50 (Reception)
 

 RUNNEVIKS CYKEL
 Sysslomansgatan 30
 Tel: 018-52 60 00

Restaurang & Café

 CAFÉ BROSTUGAN
 Börjegatan 51
 Tel. 54 24 38
 

 
 SAVOY

 Ringgatan 35
 Tel. 54 09 00
 

 KONDITORI TRIANON
 Svartbäcksg. 83
 Tel. 26 04 50
 

 JAVA 
 Asiatisk restaurang
 Svartbäcksg. 68
 Tel. 23 85 76
 

Städ & Hantverk

 
 

 AFSARS SYATELJE
 Geijersgatan 40A
 Tel 52 51 09 el. 076-236 89 27
 www.afsarssyatelje.com
 

 
 UPPSALA HANDKRAFT

 Hemslöjd och konsthantverk
 Sysslomansg 6!  
 Mån-fre 10-18   Lördag 10-15
 Tel 018-12 86 17
 

 UPPSALA HEMSERVICE
 Hjälp med allt i hemmet
 Tel 070 662 1494  
 yngve@uppsalahemservice.se
 

 
 

Kopieringshörnan AB 
Självkopiering - Utskriftsservice - Storformat 

 KOPIERINGSHÖRNAN
 Skolgatan 1
 Tel 10 11 15
 

 MÖBELACCENT
 Sibyllegatan 18 A
 Tel 12 19 30
 

 LUTHAGENS KAKEL
 Allt inom kakel och Klinker
 073-0467780 el 018-255680
 

 RITSCHER’S SKOMAKERI
 Prästgårdsg. 1
 Tel. 55 80 32 
 
  

    
 JMAB

 Elinstallationer
 Tel: 018-56 70 40
 

 LUTHAGENS STÄD & FÖNSTERPUTS
 018-36 49 51 &  070-370 57 97
 luthagensstad@telia.com
 

 
 

 HEMSERVICE
 Du väljer, vi utför.
 Tel 018-71 10 50
 

Bostadsförmedlare

 

 RIKSMÄKLAREN
 Vaksalag. 5
 Tel. 13 98 50
 

  
 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING

 www.uppsala.svenskfast.se
 Tel. 018-17 25 80
 

 ALMTUNA FASTIGHETSBYRÅ 
 018-14 55 48 & 0703-14 55 48
 www.almtunafastighetsbyra.se
 

 
 

 ÅKERBLOMS FASTIGHETSBYRÅ
 018-10 57 00
 www.akerblomsfast.se
 

Kapital & Finans

 HANDELSBANKEN LUTHAGEN
 Ringgatan 35
 Tel. 018 - 57 22 30
 www.handelsbanken.se/luthagen
 

 SWEDBANK
 Geijersgatan 14
 Ring oss och boka tid:
 Tel. 018-17 36 36
 www.swedbank.se
 

Kropp, Hälsa & Skönhet

 Börjegatan 66
 Tel: 51 28 00
 www.antonisgym.se
 

 REHABCENTRUM
 Sturegatan 1
 Tel. 504240
 www.rehabcentum-ua.se  

 

 FRISÖR PIA FRIBERG
 Börjegatan 52
 Tel: 54 48 50 el. 51 38 20
 

 SWECKO GLOBAL MILJÖ & HÄLSA
 Skapa Ditt eget Hälsohem
 Vi har produkterna
 0708-32 36 21   www.swecko.se
  

 
 

 HYPNOS & TAKTILMASSAGE I UPPSALA
 Svartbäcksgatan 37 b
 Telnr. 0706 64 37 23
 www.majoz.se
 

 QI-NIKEN HÄLSOCENTER
 Svartbäcksgatan 50 H
 Tel: 073-687 21 50
 www.qi-niken.se
 

 
 FAMILJEDOKTORN

 Den lilla Vårdcentralen utan 
 väntetider. Öppet året runt.  
 Barnspecialist.
 Telefon vard: 018 - 55 16 66  
 Sysslomansg. 15 B
 www.familjedoktorn.se
 

Bil & Däck

 HYDRO 
 Klangs gränd 2
 Tel: 54 80 50
 

  EL & FRAMVAGNSSERVICE
 Fyrisvallsgatan 26 
 018-51 16 00     
 elofram@gmail.com
 

 BÖRJETULLS DÄCKVERKSTAD
 Seminarieg. 30
 Tel: 018-51 01 70
 

 
  

 RYDS BILGLAS
 Svartbäcksg. 75
 Tel. 018-600 840

Husdjur

 

 
 
 leg. vet. Ann Hammarberg 

 EKEBY’S DJURPRAKTIK
 Ekeby bruk, ingång A34
 Tel. 55 77 33
  
 
 

 
 FYRIS ZOO

 Zoobutik med inackordering
 Stabby Allé 13A
 Tel. 14 70 84
 fyriszoo.com
 

Detaljhandel

 
 
 
 

 SANDAHLS
 Skolgatan 33 B
 Tel. 018-14 15 50, 14 15 55
 

 
 VÅLAMAGASINET

 Tel: 018-65 03 70

Vill du också vara med
på Uppslaget? 

Kontakta Mats Hallor på
tel. 0733-788 758
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BÖRJEGAT
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ENKÖPING
SALA

ÖPPET: 
Vard 8-18, lörd 9-15

Tel 54 09 00
Ringgatan 35

www.konditorisavoy.se

FRI PARKERING
UTANFÖR DÖRREN!

Latte, 
Capuccino 
& Espresso
Avnjut i vår 
servering eller 
ta med en kopp!

Dagens Dagens 
Soppa!Soppa!

med 
hembakt 
bröd

Alltid gott 
om bakverk 
och tårtor!

VAROR & TJÄNSTER 
I LUTHAGEN

  
 STABBY PRÄSTGÅRD 

 FEST & KONFERENS
 Bokning 0708 54 06 41
 fest@stabbygarden.se 
 www.stabbygarden.se
   
  Övrigt

 
 

 
 QUINTILES

 Försökspersoner sökes till 
 läkemedelsutveckling. 
 Läs mer på: www.forsoksperson.nu
 

 STÖDUNDERVISNING
 DYSLEXITRÄNING
 erbjudes av erf. lärare
 tel: 39 83 28
 

 PELLE SVANSLÖS HUS
 Sagomuseum och café på
 promenadavstånd.
  ÖPPET: Tis-Fre 12-16. 
 Lör-Sön 11-16.
 Tel: 018-60 26 00.

 RAMIRENT
 Söderforsgatan 1 
 Tel: 018-18 43 00
 www.ramirent.se
  

Antikt & Begagnat

 
 CAPELLA SECOND HAND

 Rackarbergsg. 10. Tel: 50 45 40
 Öppet: Mån 12-16, tis-tors 12-18, 
 Fre 12-16.
 

 SIRIUS LOPPMARKNAD
 Sturegatan 5
 Tel. 018 - 51 11 70
 ÖPPET: Mån-Tor 10-18, 
 Lör 10-17, lör 11-15
 

 STORT & smått SECOND HAND
 Svartbäcksg. 62 C
 070 54 14 794
 Tis 10-12 o 13-15. Ons 14-17
 Tors 14-17 och 18-20

 
 Blommor

 

 
 FYRA ÅRSTIDER

 Börjegatan 56A
 Tel. 018-555 223

Nöje & Nytta

 
 UPPSALA SKIVBÖRS

 Svartbäcksg. 39
 Köper CD & LP odyl.
 Tel. 131344 
 E-post: skivbors@telia.com  
 

 MYSTORY FÖRLAG
 Ger skrivhjälp, gör presentbok. 
 ”Ge bort historien om ditt liv!” 
 Tel 258365   mystoryforlag.se
  

Vill du också vara med
på Uppslaget? 

Kontakta Mats Hallor på
tel. 0733-788 758

från 99kr/dygn

Fyrisvallsgatan 26 
Hyr online: rent-a-wreck.se          Hyr Tel: 018-50 40 20

Från små bilar
till skåpbilar

HYR BIL BILLIGT

Öppettider:
Månd. – torsd. 08:00 – 18:00
Fred. 08.00 – 17:00
Lörd. 10:00 – 13:00

Helservice
Cykeltillbehör

Kompetent personal

Runneviks Cykel
Sysslomansgatan 30
753 23 Uppsala
018-52 60 00

HÖSTREA PÅ 
RESTERANDE 

CYKLAR
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Fågelrapporten 
av Roger Gyllin

Nr. 25

MEN HORNBORGASJÖN ÄR inte bara 

tranornas sjö. Här samlas också 

väldiga mängder av andra våt-

marksfåglar, till exempel gäss och 

änder. Inte minst har gässen ökat 

kraftigt på senare år.

Det är en glädjande utveckling. 

Under 1800-talet och det tidiga 

1900-talet jagades våra båda 

inhemska gäss grågåsen och säd-

gåsen ner till en 

obetydlig spillra av 

vad stammarna en 

gång varit.

Grågåsen 

blev direkt 

utrot-ningshotad 

och bara ett fåtal 

ytterst skygga 

individer lyckades 

hålla sig kvar i 

ytterskärgårdarna 

och på ett ställe i Skåne.

FÖRST PÅ 1970-TALET kunde en viss 

ökning märkas. Minskat jakttryck 

och ändrade jordbruksmetoder låg 

bakom detta, kanske också till viss 

del andra faktorer.

Numera kan vi i Sverige glädja 

oss åt mycket goda bestånd av både 

grågås och sädgås. Situationen 

kan troligen liknas vid den som vi 

hade innan eff ektiva jaktvapen blev 

allmänt spridda bland befolkningen 

och före de stora utdikningarnas 

tid.

EN KRAFTIG ÖKNING av en djurart kan 

givetvis medföra problem, även om 

det bara rör sig om en återgång till 

ett tidigare existerande förhållande.

De många grågässens betning 

på åkrarna kan till exempel få 

ekonomiska konsekvenser för 

jordbrukarna. Att detta inte ses 

med blida ögon måste man ha 

förståelse för.

DET FINNS OLIKA metoder att 

skrämma gäss (liksom andra fåglar 

som uppehåller sig på mark där de 

kan vålla problem). Ljudkanoner 

som fl yttas runt och avger knallar 

med oregelbundna mellanrum är 

ett. Man kan också anlägga attrak-

tiva ”gåsfält” med 

ärtväxter för att 

hålla gässen borta 

från fält där de kan 

vålla ekonomiskt 

avbräck.

DESSVÄRRE HAR DET 

blivit allt vanligare 

med så kallad 

skyddsjakt. En 

sådan jakt innebär 

att länsstyrelserna ger tillstånd 

att döda ett visst antal individer 

av en eller fl era djurarter utanför 

ordinarie jakttid.

DETTA ÄR VAD som hänt med grågå-

sen vid Hornborgasjön, denna kle-

nod bland svenska fågelsjöar. 1200 

grågäss fi ck skjutas i år. Tillståndet 

gällde mitt under häckningstiden, 

från slutet av maj till mitten av juli, 

alltså just den period då stillhet 

måste få råda i markerna.

LÄNSSTYRELSENS REGLER var klara 

och välformulerade. Men läns-

styrelsen utövade ingen som helst 

kontroll över tilllämpningen.

Så hur gick därför denna 

skyddsjakt till? Jo, den förvandlades 

till ett jaktspektakel.

Övertramp mot både reglernas 

anda och bokstav skedde på ett 

upprörande sätt. Vissa markägare 

fann rent av en ny inkomstkälla: 

hela jaktsällskap, även utländska, 

bjöds in att mot god betalning delta 

i ”skyddsjakten”.

Skyddsjakten blev alltså 

nöjesjakt. En nöjesjakt som bedrevs 

i stor skala mitt under fåglarnas 

häckningstid, långt utanför normal 

gåsjaktstid. Man skäms över sådana 

förhållanden!

DET SKALL ÄRLIGT sägas att det 

fanns rättskaff ens ortsbor runt 

Hornborgsjön som reagerade mot 

eländet. Resultatet har för deras del 

blivit social utfrysning.

NU I SEPTEMBER drar både grågäss 

och sädgäss över Stabbyslätten. 

Det rör sig både om smärre fl ockar 

och om långa ringlande band med 

över hundra individer. Ännu har 

de inte mötts av någon kanonad 

ur bössmynningar, ännu har inga 

skadskjutna fåglar setts singla mot 

marken.

Låt oss hoppas att det får 

fortsätta så. Stabby backe och 

Stabbyslätten måste året runt få 

förbli ett fredat område till glädje 

både för de vilda djuren själva 

och för alla de många mänskliga 

besökare som gläds åt vår levande 

vilda fauna! �

Jaktspektakel 
Hornborgasjön i Västergötland är känd som tranornas 
sjö. Här rastar tiotusentals tranor på vårarna för att 
samla krafter inför den fortsatta fl yttningen och inför 
sommarens häckning.
   Tranorna lockar i sin tur tiotusentals besökare som 
vill se den märkliga trandansen och den överväldi-
gande masseffekten av jättelika tranfl ockar som 
stiger mot skyn.

I september 
sträcker grågässen 
över Stabbyslätten. 

De är lätta att 
känna igen på att 

vingarnas framkant 
lyser silvergrå. 
Foto Kent-Ove 

Hvass/hvassnatur.

Skyddsjakten 
blev alltså nöjes-

jakt. En nöjesjakt som 
bedrevs i stor skala 
mitt under fåglarnas 
häckningstid, långt 
utanför normal gåsjakt-
stid. Man skäms över 
sådana förhållanden!
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HÖSTEN NÄRMAR SIG och jag lägger 

en (minst sagt), omtumlande 

sommar bakom mig. Så här års 

känner jag mig av 

någon anledning alltid 

litet snuvad på just 

konfekten, sommaren. 

Jag tror att John 

Lennon sätter 

”huvudet på 

spiken” när det 

gäller orsaken 

till att sommarn 

blev snuvig. Han 

hävdade att livet 

är det som pågår 

medan man har 

fullt sjå med att 

planera det - typ. 

Och jag kan bara 

hålla med honom. 

Mitt i hög-

sommaren, den 19 

juni, var en natio-

nell fest inpla-

nerad i och med 

Kronprinsessan 

Victorias och Daniel Westlings 

bröllop. Dagen därpå, den 20 juni, 

hade jag planerat att öppna min 

Sommarateljé i det gamla sädes-

magasinet vid Stabby Prästgård. 

För undertecknads räkning inne-

bar det senare en hel del logistisk, 

tavelhängande etc. vilket i sin 

tur medförde att jag på lördagen 

bara sporadiskt kunde följa den 

rojalistiska showen på teve. 

MIN MAMMA HAR alltid varit en 

inspirationskälla för mig. Det 

är hennes fallenhet för sång och 

dans, spex, djupa samtal och 

måleri som förts vidare till mig. 

Det var hon som outtröttligt 

fortsatte att betona vikten av 

närhet mellan människor för mig. 

Som alltid tog sig tid att lyssna 

och stötta, inte bara mig utan 

andra behövande som hon kunde 

stöta på litet varstans i hemstaden 

Örebro. Vi talades vid på telefon 

så ofta jag tyckte att jag hade tid. 

Inte tillräckligt ofta, tyckte hon, 

och idag håller jag med henne. 

I samma stund som taf-

feln bröts (färdigkrubbat, med 

andra ord), på kungliga slottet i 

Stockholm kom samtalet jag all-

tid fruktat. Några timmar tidigare 

hade jag kontaktat Örebropolisen 

med anledning av att jag inte 

kunde få tag på min mor, och nu 

ekade polismannens röst i luren. 

Kronprinsessans släp försvann 

i den eleganta trappavsatsen till 

orden ”jag beklagar, men vi har 

påträff at din mor avliden”. 

Psykofarmaka tillsammans 

med whiskey och vitt vin fram-

stod uppenbarligen som den enda 

lösningen för min mor. Nu slipper 

hon äntligen sin så djupt rotade 

sorg. En sorg som ingen terapeut 

eller doktor kunde/vågade närma 

sig. En bottenlös smärta som 

inga Sobril-, Sertralin- eller 

Sonatapiller i världen rådde på. 

En (för henne upplevd och där-

med sann), hopplös livssituation 

som ingen av oss som utgjorde 

den närmsta kretsen förmådde 

lindra. Mamma är nu begravd 

och vilar i fullkomlig frid, är jag 

övertygad om. 

SJÄLV HAR JAG lika många kritiska 

synpunkter på den s.k. psykvården 

som jag har celler i min kropp. 

Jag är övertygad om att fl ertalet 

anställda i landets psykiatrikår 

är av bästa virke och vill sina 

patienter det bästa. Den kopiösa 

övertron till mediciner är emel-

lertid rent barock. Jag har mina 

fötter, jag har en hals, i mig slår 

mitt hjärta men jag ÄR mitt 

psyke. Ändå knuff as jaget undan 

och rationaliseras bort. Det mest 

eff ektiva sättet att hålla nere 

kostnaden på psykvården är att 

medicinera till tystnad. Vad är det 

för ett jävla trams? Hur kan man 

rationalisera bort det viktigaste 

vi som människor har, nämligen 

vår upplevelse av den vi är och 

kontexten vi lever i, jaget självt? 

MED DENNA HÖGST befogade kritik 

(som min mor i och med sitt 

självmord har gett mig mandat 

att ha alla åsikter jag vill om), vill 

jag nu fokusera på livet och det 

levande. 

Söndagen den 20 juni 

öppnade jag min Sommarateljé i 

Stabby. Jag målade, komponerade, 

grät, tog samtal och tröstade. 

Viktigt alltihop. Men bäst av 

allt var alla de möten som detta 

sädesmagasin inneburit för mig. 

Som den (självutnämnda och 

därmed sanna), hela världens 

gudhusse jag är har jag fått 

mitt lystmäte tillfredsställt. 

Borderterriern Lovis som 

drog en lov i min ateljé med 

matte hängande i kopplet. 

Gatukorsningar av alla möjliga 

sorter och med lika varierande 

namn har tagit en runda (eller 

tjugo), i den gamla träkåken 

emedan hussar och mattar 

ivrigt har studerat mina målade 

alster och samtalat kring dem. 

Alla ni som tittat in och tagit 

del av mina ©reationer (konst 

och musik i detta fall). Det är 

ni som har fört in durackorden 

i min annars så mollbetonade 

sommarsång – och för det är jag 

lyckligt tacksam. 

EFTER ATT HA stämt 

av så att det var 

okej med min bror 

bestämde jag mig 

för att vara öppen 

med vad min 

mammas slutgiltiga 

handling och det 

som föranledde 

denna anbelangar. 

Jag är övertygad 

om att alla som 

läser detta har en 

egen erfarenhet 

eller historia (på 

nära eller mer 

distanserat håll), 

av problematiken 

kring ”smärta och/eller sjukdom 

i jaget”. Det sista vi behöver 

kring psykisk ohälsa är hymleri, 

tisslande och skam. Det är dags 

att gräva ned stigmatiseringen 

rörande detta en gång för alla. 

Det är hög tid att lyfta upp 

psykiatrin på dagordningen 

nationellt såväl som lokalt. 

Och då inte minst på ”brutal-

lokal” nivå, vid köksbordet. Höj 

statusen på psykologer och andra 

samtalsterapeuter. Jag gör vad 

jag kan när jag skriver detta i 

Luthagsnytt, när jag målar och 

komponerar på detta ”smärta-i-

jaget-tema”. Och om någon ber 

mig så är jag beredd att basunera 

ut detta mitt budskap på Stora 

Torget. Helst då med stämmor… 

Är du beredd att ta ton?! 

Peder Strandh är luthagskreativist 
med atelje på Skolg 7.
Besök pederstrandh.se 
för mer info.

Svart sommar med 
fyrbenta ljusglimtar

TEXT&FOTO PEDER STRANDH
KröniKåseri
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JAG BÖRJADE TÄNKA på alla vinter-

sportmöjligheter som erbjöds i 

Luthagen under de kalla och snörika 

vintrarna under min uppväxt på 60-

talet. Så slog det mig:

– Skulle Luthagen kunna ha 

arrangerat vinter-OS då och var 

skulle tävlingarna ha ägt rum??

Hypotetisk OS-ansökan
Var skulle man lägga de olika 

grenarna?  Efter att tänkt igenom 

situationen skulle mitt förslag bli 

enligt följande:

Ishockey/Konståkning
Dessa grenar skulle arrangeras på 

den fullstora ishockeyrink med 

belysning och sarg som låg ned mot 

ån på grusplanen bakom  nuvarande 

Fyrisskolan, tidigare ”Prallan” eller 

som den offi  ciellt hette Praktiska 

realskolan. Publiken skulle stå på de 

snövallar som omgärdade rinken.

Hastighetsåkning på skridsko
Här fi nns två alternativ, 

Katedralskolans- eller Tiundaskolans 

bandyplaner. Här skulle med 

lätthet två 400 m varv med två banor 

märkas upp.

Curling och Short track 
(Kortbaneåkning på skridsko)
Eftersom dessa sporter kräver 

mindre utrymme så fi nns här ännu 

fl era alternativ, nämligen alla små 

naturisbanor som spolades upp på 

var och varannan gård i Luthagen 

och Stabby.

Längdåkning på skidor och 
skidskytte
Start och mål skulle förläggas till 

den yta mellan Eriksskolan och 

Stabbyskogen som i Juni härbärgerar 

de tuff a brännbollsmatcher och grill-

fester som brukar äga rum i samband 

med skolavslutningen. Spåren löper 

sedan ut över gärdena, förbi ”Snåris” 

och bort mot kraftledningen. Många 

olika sträckningar fi nns att tillgå. En 

skjutvall för skidskyttet skulle behöva 

anläggas men eftersom Bärbyleden 

ännu inte är byggd fi nns många säkra 

platser.

Backhoppning
Skulle äga rum i det backhopp-

ningstorn i trä som fanns där 

pulkabacken i Stabby nu ligger. Jag 

är lite osäker om Internationella 

Backhoppningsförbundet skulle 

godkänna måtten men man måste ju 

chansa.

Alpina grenar samt bob och 
rodel.
Här börjar jag stöta på problem. 

Inte ens jag som enögd, sporttokig 

luthagsbo kan uppbringa några 

lämpliga arenaförslag i närområdet 

(möjligen Kung Björns Hög, men 

kanske ändå inte). Därför tar jag 

kontakt med Östersund/Åre som 

skulle kunna ta dessa grenar och 

komma med som medarrangör.

Epilog
När solen gått ner bakom Hällby 

och temperaturen sjunkit så börjar 

jag komma till insikt att det nog får 

stanna vid en hypotes. Visserligen 

skulle det ju bli ett väldigt kompakt 

OS, men var skulle vi ha OS-byn 

och hur skulle vi klara ala logistiska 

problem.

Men en sak är säker, jag tror inte 

Östersund/Åre hade fått ett sämre 

utbyte på sina OS-ansökningar om 

man valt Luthagen som partner i 

stället för Falun. �
Jonas Tengborn

Vinter-OS i Luthagen på 
1960-talet, en refl exion

Frukt & Grönt - Alltid till lägsta dagspris!

Vallongatan 4 (Buss 13, Börjetull)
Tel. 55 61 50      www.nelins.se

 Mån-Fre 900 - 1800

 Lördag 900 - 1500ÖPPET:

Livsmedelsbutiken i Börjetull!
Senare i höst fl yttar vi 500 meter till 
6200 kvm egna lokaler i korsningen 

Börjegatan/Fyrisvallsgatan.

Börjegatan

Vallongatan

Fyrisvallsgatan

Fyrishov

BÄRBYLE
DEN

Vallo

ngatan

Börjegatan

FyrisvallsgatanHitta
till oss:

Nya lokaler
i höst

Prolog: En varm sommarkväll satt jag på balkongen mot 
Stabby gärde och tänkte vilken kontrast det var mot 
den gångna vintern med mycket snö och kyla. Plötsligt 
började tankarna fl yga..

Rackarbergsg. 10 bredvid Folkes Livs
Vi har både 
hämtservice 

och utkörning

Öppetider:

Café & Second hand

Välkomna!

Dessutom husgeråd, 
prylar, & leksaker, 
skivor & böcker

• Soffor 
• Bord & stolar 
• Hyllor & Skåp

Massor av 
nyinkomna 
möbler 

Månd, Fred
11,00 - 16,00
Tis, Ons, Tors
11,00 - 18,00

www.coopcapella.se
Tel: 50 45 40

Tänk 
klimatsmart
- Handla hos 

oss!

Från och med oktober förlängt 
öppethållande till kl 18

Lördagsöppet:
11 sept, 25 sept , 16 okt, 30 Okt
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Ett minne från Luthagen 1953 och märklig fortsättning mer än sextio år senare! 

JAG HAR MÅNGA härliga minnen 

från skoltiden trots problem med 

underkända skrivningar som följd 

av bristfällig läxläsning. Jag hade 

förmågan att ha kul i skolan, men 

svårigheter att lära mig något. 

Jag kan än idag plötsligt 

stanna upp för att minnas alla 

skoltidens fl ickor, som jag 

försökte få ihop det med. Men 

sällan med önskad utdelning. 

Men så är det väl för alla grabbar 

i skolåldern eller …?

Allt det där med fl ickor bör-

jade förvånadsvärt rätt hyggligt 

lovande en vinterkväll i Uppsala 

1953. Minus 12 grader. Det är 

lördag. Klockan är lite över tio på 

kvällen. 

TVÅ SKOLKOMPISAR har varit 

på bio. Hon och han. De står 

i hennes trappuppgång på 

Luthagsesplanaden. Precis som 

två ungdomar brukade göra efter 

en biokväll på den tiden. De är 

tysta. Det är mörkt. Endast den 

röda knappen till trappbelys-

ningen lyser intill tavlan med alla 

namn på de boende. Ibland tänds 

takets grymma hundrawattare. 

Någon går ut med en hund. Eller 

kommer tillbaks. Efter någon 

minut är det mörkt, efterlängtat 

mörkt igen. Bara den röda knap-

pen lyser, så romantiskt som bara 

en liten röd trappbelysningsknapp 

kan lysa.Där står de två. Han 

blyg. Han vill, men törs inte. 

Hur skulle hon reagera, om han 

gjorde det han helst skulle vilja 

göra just nu? Han har ännu inte 

kysst någon fl icka. Han försöker 

skärpa sig. 

Han skärper sig, men just då 

han skall till, tänds trappljuset och 

allt badar återigen i avslöjande 

ljus. Otur! Han vill, men törs inte. 

Ljuset slocknar igen. Da mi basia 

mille, säger fl ickan leende. Det 

låter faktiskt som en inbjudan till 

något. Men vad är det? Vad bety-

der det? Hon går latinlinjen. Hon 

kan latin. Tredje ring. På Högre 

Allmänna Läroverket i Uppsala. 

Han går också i tredje ring på 

samma läroverk. På reallinjen. 

Har lärt sig räkna med bråk och 

att dra katedern ur hypotenusan. 

Eller hur det nu var? I varje fall 

var det en ovidkommande kun-

skap denna sena och för hans del 

förhoppningsvis romantiska kväll 

efter ett biobesök med den fl icka 

han gillar. Bara det, att han kunde 

ordna en bioträff  med henne var 

inte dåligt. Ett framsteg för en 

blyg gymnasist.

Da mi basia mille. 

SOM REALARE BEGRIPER han inget. 

Han har redan blivit godkänd för 

fl ygutbildning på Ljungbyhed 

efter praktiska och teoretiska 

prov på gamla F2 i Hägernäs och 

medicinska tester på Karolinska 

i Stockholm. Då rökte han 

Cool mentolcigaretter mot sin 

förkylning. Och det skulle räcka  

med studenten och godkänt i 

matte, svenska & engelska för 

honom. Precis vad han klarade av. 

På samma gamla ärorika läroverk, 

som kläckte många studenter, 

där en del blev stora vetenskaps-

män och forskare. Flera nästan 

nobelpristagare.

DA MI BASIA MILLE, upprepar hon 

med samma outgrundliga leende. 

Han förstår intet. Det ger inget. 

Något senare går en frågande, 

lätt besviken realare hemåt mot 

Geijersgatan i den knarrande 

snön. 

Hon trycker okysst på den 

röda knappen. Ljuset tänds. Hon 

tar hissen upp till sig. Det händer 

inte den kvällen det, som han så 

gärna hade velat skulle hända. Så 

kan det bli, då det inte blir. Som 

så ofta i tonåren.

— — —

MER ÄN SEXTIO ÅR senare sitter en 

man lite över sjuttiosju och form-

ger en bok. Det är Sture, som läg-

ger ut boken. Katten Athabascas 

– deras Brittish Blue med gråblå 

plyschpäls och bärnstensfärgade 

ögon – är som vanligt med. Han 

leker med suddgummit, som 

aldrig får ligga där det ska ligga. 

Det är som alltid några problem. 

Författaren till boken vill ha fetare 

rubriker. Han gillar heller inte det 

föreslagna typsnittet till brödtext. 

Garamond är ett vackert gammalt 

fi nt typsnitt tycker han, som läg-

ger ut boken, layoutar den. Skuret 

redan i slutet på 1400-talet. 

Expertisen är inte överens om 

det var en ren kopia av typerna, 

som Aldus Manutius tidigare 

skurit. Han Aldus Manutius av 

Francesco da Bologna. Hur som 

helst, en vacker antikva blev det 

dock. Det typsnittet är för spretig, 

tycker författaren, som inte tycks 

ha någon känsla för form och 

dessbättre inte behöver ha den. 

Författaren förstår inte heller 

varför Sture envisas med att vilja 

ha varje nytt kapitel att börja på 

en högersida. Så brukar det vara. 

Alltid diskussion! En bok är i 

och för sig författarens barn. Det 

är bara för formgivaren att lägga 

ut den och få den stimulerande 

intressant att läsa. Och göra ett 

snyggt omslag.

Författare bör skriva sina 

drapor och sedan dra sig åt sidan. 

Om inte, kan det bli fel.  Det blir 

lätt stökigt. Omslaget verkar bra. 

Det gillar författaren. Skall bli 

både hårt och mjukt band. Med 

skyddsomslag. Författaren vill ha 

ryggtexten nerifrån och upp. Han, 

som lägger ut, vill ha den tvärtom. 

Smutstitel och förord blir bra. 

Sådant gör, att man känner att 

man har kommit igång. Man 

mår bra. Kul jobb. Kapitlen är 

lätta att lägga ut, så snart man 

bestämt satsyta med luft omkring, 

som är minst lika viktig som 

själva texten. Radmellanrum och 

spaltbredd likaså. Anfanger på 

tre rader. Halvfeta. Här och där 

dyker horungar och änkor upp vid 

utläggningen av boken. Sådant 

hör till, men upptäcks lätt och 

justeras lika lätt bort med hjälp av 

datorns ordbehandlingsprogram. 

Så blir det dags för en välbehövlig 

paus med en bensträckare. En 

eftermiddagskopp och en kanel-

snäcka. Athabascas får sig en skål 

med favoriten Sheeba Gourmet 

med oxkött. I radions P1 surrar 

Boktornet på om Homerus, om 

Catullus, om Dante … Han, som 

lägger ut boken lyssnar lojt. Han 

tar sin första tugga i kanelsnäckan. 

Han får plötsligt höra från den 

lilla raspiga Walkmannen: Da mi 

Da mi basia mille! 
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Vi hjälper dig med alla 
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lite skit i spinalen. 

— Va? Haru ont i ryggen?

— Ja, hur tusan vet du det?

— Man är väl gammal 

latinare, sa uppringaren stolt. 

Den gamle hedersmannen, 

svensk fl ygattaché i USA i många 

år och faktiskt Stures fl yglärare 

i yngre år, då han lärde sig fl yga 

på Flygskolan i Ljungbyhed var 

alltså gammal latinare! Av honom 

fi ck Sture bland annat lära sig 

landa fl ygplanet, just då det slutat 

fl yga. Som man så käckt sade på 

den tiden! De pratade en stund 

om boken. Den gamle militären 

hade åsikter om den djupblå him-

melsfärg som valts till omslags-

bildens vackra cumulusmoln. Var 

inte bakgrundsfärgen för mörk? 

Eller … Samtalet närmar sig sitt 

slut. Plötsligt dyker det upp, det 

som sagts på Boktornet några 

veckor tidigare.

— Du sa, att du är latinare. 

Är det här latin? 

Da mi basia mille …  försökte 

han, som kämpade med boklay-

outen.

— Ojdå! Det var inga dåliga 

grejer! Va sysslar du med egent-

ligen? Da mi basia mille, deinde 

centum, dein mille altera, dein 

secunda centum, fortsatte den 

pensionerade fl ygattachén. Jodå, 

det här är latin, förstår du. Det 

är Catullus, seru! Han skrev den 

kärleksdikten. Den är berömd. 

Han skrev fl era dikter med unge-

fär samma hetsande innehåll.

Han som lade ut boken hade 

inte en susning om det berömda 

diktcitatet. Men så var han ju rea-

basia mille …

— Vad var det där? Han stan-

nar upp mitt i bullen. Hade han 

inte hört det där tidigare någon 

gång. Jovisst!  Men var? När? 

Pausen blir längre än 

beräknat. När tusan hade han 

hört det där om basia mille? Inte 

minsta ledtråd gav Boktornet, 

som stängde för sommarsäsongen 

i och med detta och släppte fram 

väderleksrapporten för dagen. 

Regn igen som nästan alla dagar. 

Inte någon större risk för torka, 

alltså!

EFTER NÅGRA VECKOR var boken 

utlagd. Korrektur hade utväxlats. 

Som vanligt med textändringar av 

författaren, som inte hade minsta 

aning om hur korrekturtecknen 

ser ut och än mindre hur de ska 

användas. Samma visa varje gång! 

Typsnitt, rubriker, ryggtext 

och pagina var nu överstökade 

problem. Fortfarande rådde 

olika åsikter om hur kapitlen 

skulle börja. Så är det alltid. Om 

författarna kunde hålla sig till sin 

läst, så lovar utläggaren göra sitt. 

Bäst så!

TELEFONEN RINGDE. Sture svarade. 

Bokens envise författare ringde 

nyfi ket från Stockholm. 

— Hej Sture, hur är läget? 

— Jodå, boken är snart klar 

för slutkorr. Jag skickar avdra-

gen. Du har dom imorrn eller 

i övermorrn. För övrigt är det 

bedrövligt!

— Jaså, vad då då? 

— Äh, ingenting, jag har bara 

lare, en skral realare, som ibland 

fl ugit väl så högt.

— Ja, men vad betyder det 

då? På svenska! Sa den gamle 

realaren ivrigt.

— Fina grejer, grabben. Sa 

generalen glatt och fortsatte.

— Giv mig tusen kyssar, 

sedan hundra, därefter återigen 

tusen och nya hundra, sedan ännu 

ett tusen, sedan hundra … De du! 

Men hörru, vad tusan sysslar du 

med egentligen, va? Jag trodde det 

bara var balansnerven din, som 

kom i kläm och strök med den 

där gången då du fl ög avancerat 

med fyrtiograders feber! Men det 

tycks ha hänt värre saker än det! 

Mår du verkligen bra?

Jodå, nog hade en balansnerv 

kommit i kläm. Man ska inte 

fl yga avancerat med 40 grader 

i kroppen och ingen möjlighet 

att tryckutjämna med vältäppta 

och högeligen infl ammerade 

örontrumpeter! Då spricker trum-

hinnor lätt och även balansnerver 

kan få sig törnar! Sitter man i ett 

fl ygplan och har hela himlen för 

sig själv, så är det lätt att dra för 

hårt i svängarna. Men det kan väl 

inte ha något med Catullus att 

göra?

Samtalet avslutades. Sture, 

som skulle lägga sista handen på 

en bok, innan det var dags för 

slutkorret, satt stilla. Boken fi ck 

vänta. Den var ändå några veckor 

försenad. Men det var författarens 

fel, han som skulle lägga sig i 

allting.

DA MI BASIA MILLE …   Giv mig 

tusen kyssar …

Var hade han hört detta? 

Och när? Paus igen. Påtåren var 

kall. Bullarna slut. Boken sköts åt 

sidan. 

Det enda som hördes var 

datorns fl äkt, som surrade på 

tomgång. Och Athabascas som 

spann förnöjsamt efter ett par 

bitar av kanelbullen. Var det inte 

inte för resten han Jan Homans 

katt Cleo, som också gillade 

kanelbullar? Eller var det socker-

kaka, som gällde där?

Sture, den gamle realaren,  

började fundera nu. 

Han som lade ut boken.

Han, som gick i RIII4a 1953 

och som envisades med att bli 

fl ygare. 

Han, som en kall vinterkväll 

efter bion stått i ett mörkt trapp-

hus tillsammans med en söt fl icka 

från LIII4b vid samma läroverk, 

UHAL. En kväll utan påtaglig, 

men dock efterlängtad romantik. 

Han, som inte kom till skott. 

Han, som inte kom till skott, 

trots en vacker inbjudan:  Da mi 

basia mille. Giv mig tusen kyssar 

…

Han var Sture Olof Tingwall, 

som efter trapphusdramatiken 

i början på femtiotalet och för 

all framtid därefter var blyg för 

damer. �
Sture Tingwall
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Resa 1 (Vart är vi på väg?)
10 p: Vi lämnar känd frikyrka och reser nordost mot stad vars 

 namn är produkt som ger skinande skor.

8 p: På vår resa passerar vi både ”Stor frukt” och ”Känd dressing”

6 p: På resmålet startade landets stora revolution med en händelse 

 som nu återuppstått i TV.

4 p: TV-programmet som åsyftas har samma namn som händel

 sen och leds av två F-märkta män.

2 p. Vårt resmål är den största staden i M-märkt delstat

1 p: Delstatens namn är Massachusetts

Resa 2  (Vart är vi på väg?)
10p: Vi lämnar stad vars halva namn är förutsättning för ena 

 halvan i resmålets namn.

8 p: Vi reser längs med led som förbinder två huvudstäder, 

 den ena dock bara till smeknamnet.

6 p: Vårt resmål ligger vid en fj ord, dock inte norsk men ändå 

 rätt nära.

4 p: Vi färdas genom känt Evert Taube-territorium, dock varken 

 Stockholms skärgård eller Argentina.

2 p: Resmålets andra halva är något ”man slår in” för att söndra 

 eller sära, både bildligt och bokstavligt

1 p: Om resmålets namn ännu ligger i dunkel, ”kila” in och tänd 

 ”lyset” från en ”Bonn-håla”.

Luthagsnytt’s På Spåret-tävling med Jonas Tengborn

Vi ska nu presentera fem meningar som alla inleder 
ett svenskt skönlitterärt verk. Vilka är böckerna? 
Som hjälp får du tolv författarnamn. Fem av dem 
har skrivit de fem sökta böckerna. 

1. ”Solen gick upp markerande i staden Wadköpings annaler en 

märklig dag, den 6 juni 1913.”

2. ”Den lilla, lilla staden såg mycket prydlig och hemtrevlig ut med 

sina kullerstensgator, sina låga hus och sina blomstertäppor runt 

omkring husen.”

3. ”Hur gammal han än blev, så kunde Jan Andersson i Skrolycka 

aldrig tröttna på att berätta om den dagen, då den lilla fl ickan kom 

till världen.” 

4. ”Den 14 mars 1885 tillträddes roten 128 Strängshult vid Uppvi-

dinge kompani av Kalmar regemente av en ny rekryt, Nils Gottfrid 

Th or.”

5. ”Min vagga vaggade i Tosterup i Färs härad av Malmöhus län. ”

LIVLINA Namnen på de fem författarna till ovanstående inled-

ningsrader återfi nns bland följande tolv namn:

Maria Gripe, Åke Holmberg, Hjalmar Bergman, Jan Fridegård, 

Astrid Lindgren, Albert Engström, Vilhelm Moberg, Harry Mar-

tinson, Fritiof Nilsson Piraten, Birgitta Stenberg, Selma Lagerlöf, 

Tage Danielsson.

Rätta svar i nästa nummer!

Hemlig gåva till det/de bidrag 

som har fl est rätt!

Vem skrev vad?
Harry Martinsson eller Karin Boye? Kanske ingen av dem? 

ADRESSER:
redaktion@luthagsnytt.se 

Adress: Tiundag. 47 bv, 
752 30 Uppsala
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Välkommen till  
Ebbas second hand 

med tema heminredning 
 

Fynda från fyllda hyllor och ta en kopp kaffe med 
hembakade godsaker till i vårt café! 

 
Öppet onsdagar kl 12−18 och lördagar kl 11−15. 

 
Har du något att skänka? 

Kontakta butikschef Britta Röjerås 018-56 40 80 
britta.rojeras@diakonistiftelsen.se 
Tyvärr kan vi inte ta emot kläder och böcker. 

 

www.uppsalastadsmission.se 

Ebbas second hand, Dragarbrunnsgatan 69  
i samarbete med Uppsala Domkyrkoförsamling 

Ritchers’s skomakeri en tisdag förmiddag i september
Mats Ritchers andra dag på job-

bet efter att ha kurererat sig från 

en hjärtinfarkt. Skohyllan var 

redan full med rosa “ok-lappar” 

på objekt kunderna lämnat in 

dagen innan. – Bästa skomakarn 

i stan! Han är aldrig omöjlig 

heller, fi xar det mesta, säger 

Eva-Lena Nilsson, som svängt 

förbi för att se om Mats kan göra 

något åt hennes handväska. 

HITTA: Buss nr 9, avtagsväg mellan Tiundagat. 49 / 51 INFO: 072-00 533 62

Prästgårdskaféet

Vi bakar allt 

kaffebröd själva!

Säsongens 
Äppelmust åter!

Öppet i höst: 
Sön 12-16

Mån-Ons 11-16
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Hot News från Tibble
Nyheter från i förrgår redan i övermorgon

Ökad forskning
Universiteten och högskolorna 

har inte forskat upp alla anslag 

som man erhållit för 2009 och 

man har fått kritik för detta av 

riksrevisorerna.

I Tibble har högskolefi lialen 

kvar  53 av de 264 miljonerna 

som man fått i anslag.

– Vi ska givetvis vidtaga 

åtgärder för att komma till 

rätta med detta missförhål-

lande, säger fi lialens rektor 

Lars-Hektor Lundin till 

Luthagsnytt.

– Redan nästa vecka 

drar vi igång en stor 

undersökning om orsa-

kerna till vårt överskott 

och om utredarna håller 

ett för statliga kommittéer 

normalt tempo, kommer 

pengarna troligen att vara 

slut i mitten av 2016, och 

då är problemet ur värl-

den.

Heta pengar
Under politikerveckan på 

Gotland i somras passade Gudrun 

Schyman på att elda upp 100.000 

kronor i sedlar i en protestaktion.

– Skulle ni kunna tänka er 

att göra något liknande? frågar 

vi lokalpolitikern Emil Sampan, 

ordförande i Antipartiet.

– Jajamänsan, svarar Sampan, 

jag brände själv drygt 100.000 

under en semestervecka i 

Acapulco. Det mesta gick väl åt 

på vin, kvinnor och hasardspel 

men några pengar på sång slösade 

jag inte bort. Jag sjunger själv gra-

tis i badrummet.

Veckans citat
”Det blev smälek vid första ögon-

kastet.”

Fil dr Herman Plister hur det 

var att möta försteopponenten vid 

sin disputation. (Citatet är hämtat 

ur doktor Plisters memoarer Bland 

minnesluckor och minnesbetor.)

Bråkiga gossar
– Något slöjförbud har aldrig 

varit aktuellt hos oss, speciellt 

som vi inte har eller aldrig har 

haft några elever som vill bära 

slöja, säger rektor Egon Kantin i 

Tibble grund- och bottenskola. 

– Däremot överväger vi att införa 

ett slöjdförbud för pojkar, eftersom 

dessa mestadels busar eller förstör 

kostnadskrävande material under 

lektionerna, slutar en bister rektor 

Kantin.

Höglänt träning
Antipartiet främsta företrädare 

i Tibble har de senaste veckorna 

befgunnit sig på 

ett höghöjdsläger 

– på Palmanderska 

kullen 212 m över 

havet – för att 

skärpa formen och 

bättra på orken. 

– Före lägret 

orkade jag inte 

skälla ut mer än 

ett par stycken 

av våra motstån-

dare, men nu 

efter lägret har jag krafter nog för 

att skälla ut och göra ner minst ett 

tjog meningsmotståndare, säger 

Emil Sampan. Antipartiet blir 

förvisso att räkna med i valet.

När väl den prövande valrö-

relsen är till ända ämnar Sampan 

att dra sig tillbaka några veckor 

till sin jakt- och fi skestuga vid 

Blötsjön, där han ska njuta sitt 

opium cum digitalis. 

Populära mysaftnar
Tibble Mysklubb arrangerade 

inga allsångskvällar under den 

gångna sommaren. Istället har 

man satsat på åtta kvällar då 

publiken sitter tyst och njuter av 

sommarens lågmälda men spän-

nande ljud som nyckelpigornas 

så gott som ohörbara prassel eller 

grodynglens fi nstämda kvällskon-

sert. 

Publiken har bjudits på läs-

kande saftkobblar som intagits 

utan vare sig skrål eller annan 

opassande högljudhet. 

Den nya trenden har blivit en 

veritabel succé, speciellt som de 

tillstädeskomna sluppit sjunga 

med i uttjatade sånger eller lyssna 

till mossiga sommarskämt.

Veckans Maning
Håll hösten kort!

Sol - och vårfrämjandet 

i Tibble. 

VÅLDSAMMA SKIVOR Under augusti och september står i regel 
kräftskivorna som spön i backen. Att dessa fester är så populära 
beror sannolikt på att får bete sig nästan hur som helst. Att 
exempelvis vakna i grannens rabatt efter en kräftfest betraktas 
av många som en merit. 
– Jag tycker att den sedvanliga kron-dillen borde bytas mot euro-
dillen, säger kalaspinglan Paulina-Carolina Betula Wechster. På 
så sätt skulle kräftkalaset få en mera internationell prägel. 

Text och foto: 
DENNIS HENDERSON

Nr 7.

– Om det 
fortfarande fi nns 
pengar kvar efter 
2016 får väl vi i 
ledningen göra 

en studjeresa till 
Las Vegas och 
ta reda på hur 
man hanterar 
sina överskott 
där, säger Lars 
Hektor Lundin.

Tibble Mysklubb rapporterar om sommarens lyckade Mysaftnar. 
Läs mer om detta och mycket annat i detta nummer av Hot News!

– Är man berät-
tigad till STIM-
pengar om 
man skäller ut 
någomn efter 
noter? undrar 
Antipartiets 
Emil Sampan– Dom som 

påstår att jag 
dillar pratar oftast 

persilja!

Klippning - Slingning 
Hårförlängning
Bruduppsättningar
Även nagelvård
Tel 018-55 00 20

Öppetider: Mån-Fre 10-18
Lördags- och kvällsöppet

Börjegatan 52
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www.trycksaksnisse.se

Snabbt och enkelt på
www.luthagsnytt.se

Skriv en 
insändare!

ADRESSER:
Läsarbilder och tips:
e-post: redaktion@luthagsnytt.se 
Adress: Tiundag. 47 bv, 752 30 Uppsala

PÅ BANVALLEN Resa 1: Vi åker 
från Philadelphia till Boston. 10 p: 
Frikyrka=Filadelfi a. Boston skoputs är/
var ett känt skoputsmedel. 8 p: Stor 
frukt: Big Apple (New York)  Känd dres-
sing: Rhode Island sås. 6 p: Upproret 
i Bostons hamn (Boston Tea Party) 
var startskottet till den amerikanska 
revolutionen. 4 p: Boston Tea Party= 
Program i TV5 med Fredrik och Filip. 
2 p: Boston är största stad i delstaten 
Massachusetts Resa 2: Vi åker från 
Strömstad till Lysekil. 10 p: Ström är 

Å så en limerick!
Luthagens ”skyline”???

Nu planeras det för nya byggen vid vägen ut mot Hällby

och det ser inte ut som om det blir en mysig liten fj ällby

OK med hus i omgivningens höjd

men 8-10 våningar är väl ingen fröjd

frågan är om någon tycker dessa skyskrapor utgör någon 

snäll vy

Jonas Tengborn

förutsättning för Lyse. 8 p: Åker längs 
med E6:an som förbinder Oslo och 
Göteborg (”Lilla London”). 6 p: Lysekil 
ligger vid Gullmarsfjorden inte så långt 
från Norge. 4 p: Evert Taube är född i 
Bohuslän och skrivit många melodier 
om landskapet. 2 p: ”Kil” är ett verktyg 
för att sära på saker och ”man kan slå 
in kilar” i t.ex förhållanden. 1 p: Ordlek.

Insändare
Skriv direkt 
på luthagsnytt.se

Efterlysning
Bilden visar backen i Stabbysko-
gen, som numera används som 
pulkabacke. Så sent som på 70- och 
början av 80-talet fanns här ett 
backhoppningstorn. Vi vill gärna ha 
alla upplysningar vi kan få om detta 
torn. Vem byggde det? Vilka använde 
det? Finns det några gamla foton där 
man ser hur det såg ut?

Hör av dig till Luthagsnytts redaktion,
Märet Husberg 
marethusberg@hotmail.com eller 
Kristina Rylander, 
kiki.rylander@gmail.com

Vem har ansvar 
för underhåll av 
motionsspåret i 
Stabbyskogen?
Har Uppsala kommun glömt bort 
att det fi nns ett motionsspår i 
Stabbyskogen? Det har nämligen 
inte skett något synbart underhåll av 
spåret på fl era år. Så fort det regnar 
blir det lerigt på fl era ställen svårt att 
springa. Motionsspåret där jag växte 
upp i Finland preparerades alltid 
med sågspån vid behov för att göra 
spåren mjuka och skonsamma för 
benen. Kunde det inte det ske även i 
Stabbyskogen? Det fi nns säkert såg-
verk i närheten av Uppsala där det 
går att köpa sågspån billigt. Dags att 
vakna ni som är ansvariga!

Spring i benen
//Juha

Vad händer med UNIK-lokalen?
Jo, det ryktas om att en kvarterskrog ska fl ytta in. Det inte bara ryk-
tas förresten, det står så på skyddspappren i fönstret. Luthagsnytt 
fi ck höra av hantverkaren som arbetade för fullt i lokalen att menyn 
bland annat kommer att innehålla en hel del spanska rätter.

Vill du vara med 
i serien “Jag 
och min hund”? 
Hör av dig till 
redaktionen!
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Delikatesser från Norrland

Geijersgatan 15, 018-555637, 076-2624353

Ätbara presenter
Närproducerat
Renkött
Sallader
Kaffe
Smörgåsar
Färskt bröd
Catering kan ordnas

www.karinsskafferi.se



UPPSALA KUNGSÄNGSGATAN 14. TEL 018–17 25 80 WWW.SVENSKFAST.SE/UPPSALA 

Snacka dig till en 
riktigt bra bostadsaffär
Ring och Snacka Bostad med oss om du funderar på att sälja. Över telefon 
besvarar vi dina frågor. Dessutom ger vi dig en snabb bild av hur intresset 
ser ut i ditt område och berättar kort om de saker du bör tänka på.
 Du förbinder dig inte till någonting, däremot kan samtalet betyda 
mycket vid en eventuell försäljning.
 Ring oss och snacka dig till en bättre bostadsaffär redan idag. Du kan 
också läsa mer om SNACKA BOSTAD på svenskfast.se.

Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling!

Anette Blomstedt
0709-42 92 93 

Elisabeth M. Barkman 
0708-12 24 10

Eva-Lena Alsing 
018-17 25 82 

Gustaf Mattsson 
0708-66 66 38

Helena Jederström 
018-17 25 92 

Helena Swahn
0705-42 24 90

Helene Molund
0708-83 39 09

Johan Eriksson
0709-80 25 91

Mårten Holm
0730-29 99 70

Pär-Åke Hydén
0708-15 19 86

Songül Kiruk 
070-356 53 66

Johan Löfving
0708-99 83 52 

Jörgen Anderson
0708-15 19 85

Jennie Blichfeld 
0708-51 28 38

Linn Grape Wahlström 
0703-55 03 48

Mattias J Vallgårda
0709-30 47 09 

Monica Lundberg 
018-17 25 99 

Kim Holmgren 
0703-52 25 57

Erik Hedlund 
0768-99 25 97 

Ulrika Eliasson 
018-17 25 91


