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I klassrummet är 
det sex på kartan
På Tappströmskolan används 
den JK-anmälda filmen Sex på 
kartan i sexualundervisningen. 
Eleverna på skolan uppskat-
tar  filmen och förstår inte den 
hårda kritiken som filmen fått.

– Vi tyckte den var bra. De 
använde samma språk som vi 
gör när vi pratar om sånt, säger 
åttondeklassaren Lucas.  SID 4-5

Popmusiker med 
pedalen i botten 

Det händer när 
du blir förälskad
Pulsen ökar och kinderna rod-
nar. Att vara kär vet de flesta 
hur det känns, men vad som 
egentligen händer med krop-
pen är en inte lika självklart.  
E-nytt har svaren.  SID 7

Ekokommun  
sviker miljön
Ekerö kommun saknar system för insamling av matavfall
Trots att Ekerö är en ekokommun finns det ingen hantering av matav-
fall.  Tanken från riksdagen är att en tredjedel av allt matavfall i landet ska 
återvinnas och användas till produktion av biogas och biogödsel. 

– Det är klart jag tycker det är tråkigt att det inte finns något intresse 
från Alliansens sida. Visst kostar det pengar, men man måste ju titta på vad 
investeringarna kan leda till, säger Gunilla Tovatt, Miljöpartiet. SID 2-3

Kämparglöden hetare än någonsin - Ekerö IK fyller 90 år
Idrottsföreningen Ekerö IK grundades 1921 och idag det är eldsjälar som 
får den att gå runt. Styrelserepresentanten Andreas Ekeling är en av dem. 

– Det är fantastiskt att få vara med om det här. Jag har varit med i klubben 
sen barnsben, både som spelare och styrelserepresentant, säger han.   SID 6
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Som bakgrundsmusiker till 
popstjärnor och som utbildad 
operasångare ser han ljust på 
livet. Ekerökillen Emil Arvid-
son är musikern som följer sina 
drömmar med full fart. Även 
på somrarna har han pedalen 
i botten - när han jobbar som 
busschaufför.  SID 8-9
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Ekerö Idrottsklubb satsar på barn och ungdomar. Alla är välkomna att gå med i föreningen. FOTO: MATILdE PErTuz JuLIuSSON
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Blommor och bin 
på skolschemat
Jag minns när jag själv i åttonde klass hade sexualkunskap. I klassrum-
met var stämningen spänd och fnittrig. Vår lärare var från första stund 
röd som en brandbil i ansiktet. Den totala tystnaden när läraren un-
drade om någon hade frågor. 
Det enda jag kommer ihåg från själva sexualkunskapslektionerna, det 
är en film där vi fick lära oss hur man ska ta på ett par kvinnobröst, eller 
snarare hur man inte bör göra. Just de detaljerna ska vi inte gå in på här.

För ett par dagar sedan tittade jag på den kritiserade sexualundervisn-
ings-filmen Sex på kartan.  Filmen har blivit anmäld till justitiekanslern 
och uppmärksammats i media . Anmälan säger att den bland annat är 
vilseledande för ungdomar, vilket för mig är helt oförståeligt. Filmen är 
tydlig, öppen och ogenant. Precis det som jag saknade i min sexualkun-
skap. Dessutom har den fokus på det som är viktigast, hur ungdomar 
ska skydda sig. Det känns mest väsentligt i en tid då klamydian ökar 
bland unga i Sverige.

 
Just ämnet unga och sex är högt upp på agendan just nu. Mycket pas-
sande då att vi på E-nytt denna vecka satsat på just dessa områden.

I veckans nummer  finns det många intressanta artiklar att läsa som 
just handlar om ungdomar: 

Åttondeklassarna på Tapp-
strömsskolan hade under samma 
dag som vi var där och pratade 
med dem tittat på den JK-an-
mälda filmen. Vad har dem att 
säga om filmen?

Ungdomsmottagningen här 
på Ekerö berättar också om hur 
de ställer sig till preventivmedel 
för underåriga. 

sist men inte minst vill vi på E-nyttredaktio-
nen tacka er, våra läsare. Detta är det fjärde 
och sista numret av tidningen för i år. Vi 
förstaårselever på Kaggeholms Folkhögskola 
har haft fyra väldigt lärorika veckor  redak-

tionsarbete. Vi hoppas att ni har upp-
skattat tidningen, lika mycket som 

vi har uppskattat att göra den. Det 
som vi försökt att förmedla med 
tidningen är att få en insyn i kom-
munens arbete och beslut. Att 
i stor och liten skala hittat, det 
som ni vill läsa om inom nyhet, 
sport och kultur.

Nu vänder vi blad och ser 
framåt. Tack för oss.    

Signerat
alexander sjöblom
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polisens utredning av dödsfallet som 
ägde rum på Ekerö i januari går sakta 
framåt. Den 16-åriga flickan som 
fick svåra skador ligger fortfarande i 
koma. Polisen väntar i nuläget på ob-
duktionsrapporten om den avlidna 
17-åringen, men eftersom ingen mis-

stänkt sitter häktad har fallet lägre 
prioritet och många andra ärenden 
ligger före på Statens kriminaltekni-
ska laboratorium (SKL). 

– Vi har hållit förhör med 
de inblandade och nu vän-
tar vi på den tekniska analysen.  

Men det kommer dröja minst ett 
par veckor, säger Mats Eriksson,  
informatör vid Västerortspolisen. 

emma Bergström

riksdagens mål om att en tredjedel 
av allt matavfall skulle återvinnas 
och användas för att producera bi-
ogas och biogödsel skulle ha nåtts 
2010 rapporterar Sveriges Radio. 
Men i Ekerö kommun finns inget 
system för insamling av matavfall. 

mats Falås som är renhållningschef 
på Tekniska kontoret menar att det 
kommer dröja minst två till tre år in-
nan målet kan bli verklighet.

– Det finns planer på att införa det 
men inget formellt arbete pågår just 
nu. Det är en omfattande process. 
Det måste finnas en anläggning där 
avfallet kan tas emot. Sedan måste vi 

se över kostnaderna eftersom det in-
nebär att avgifterna för sophämtnin-
gen kommer att höjas, säger han.

gunilla tovatt säger att Miljö-
partiet länge arbetat för att  
kommunen ska ta tillvara på mat-
resterna. Hon tycker att det är viktigt, 
dels som en symbolhandling för att 
vi ska minska vårt matslöseri, dels 
för att kunna göra energi av det vi 
inte använder.

Enligt henne lade partiet fram ett 
förslag för över tio år sedan men mo-
tionen röstades ner i kommunfull-
mäktige. 

– Det är klart jag tycker det är 

tråkigt att det inte finns något int-
resse från Alliansen. Visst kostar det 
pengar men man måste ju titta på 
vad investeringarna kan ge. 

kJell-erik BörJesson från Center-
partiet menar dock att det här är en 
angelägen fråga för partierna som 
styr kommunen.

– Jag tycker absolut att det är en 
viktig fråga. Det finns också angivet 
i kommunens  avfallsplan att Tekni-
ska kontoret ska arbeta för att ett nytt 
system införs.

Han säger att det förmodligen 
kommer att ske vid nästa upp- 
handling av sophämtningen.  Det in-
nebär att det kommer dröja ett par år. 
Varför Miljöpartiets tidigare motion 
röstades ner kan han inte svara på.

– Exakt vad det berodde på 
vet jag inte men det finns ju eko- 
nomiska aspekter. Det skulle bli 
dyrare med sophämtningen.

emma Bergström

Matavfallet – smakar det så kostar det

Teknisk analys dröjer

ekerö är en ekokommun. trots det är man en av de 
kommuner som inte samlar in  matavfall för biologisk 
återvinning.

– det är en stabil, borgerlig majoritet i kommunfull-
mäktige och de har inte varit så roade av sådana här 
frågor, säger gunilla tovatt (mp) från miljönämnden i 
ekerö kommun.

Varje svensk ger upphov till 100 kilogram matavfall varje år. Trots att Ekerö anser sig vara en ledande ekokommun har man ingen insamling av matavfall. Något som Träkvistaskolan och oppositionspolitiker beklagar sig över. Bilderna har inget med texten att göra.

Ekerö komposterar inte kommuninnevånarnas sopor - svalt intresse från politikerna - aktuellt tidigast om två år

Vi fick lära oss 
hur man ska ta 
på ett par 
kvinnobröst ...
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154 av 290 kommuner erbjuder in-
samling av matavfall. 22 av dessa 
samlar enbart in från storkök.

varJe svensk ger upphov till nästan 
100 kilo matavfall per år. 

Vanligaste insamlingssättet för 
matavfall är separata kärl. Separata 
kärl innebär att matavfallet läggs i en 
avskild behållare från övrigt avfall.

2009 återvanns 21 procent av matav-
fallet biologiskt.

Det finns 230 rötningsanläggningar 
som producerar biogas och biogödsel 
av matavfall i Sverige.

Som ekokommun har Ekerö förbun-
dit sig att arbeta för miljön och sträva 
efter att bli ett samhälle anpassat 
efter kretsloppet.
källa: avfallsverige.se, sekom.se

F insamling av matavfall

eFter en vinter med snö och hala 
vägar är det inte bara bussarna som 
är försenade på Ekerö. Sopbilarna 
har också svårt att ta sig fram. 

Många hushåll har fått vänta länge 
på sophämtningar under den senaste 
veckan. 

– Det har blivit lite av en tradi-
tion varje vinter. Det plogas och 
sandas aningen dåligt, säger Mats 
Falås, VA- och renhållningschef för 
Ekerö kommun.

Under den senaste tiden har 
flera av sopbilarna råkat ut för 

halt väglag. Det har lett till för- 
seningar med tömning av sopor hos 
de abonnerade hemmen. 

– Ett par stycken har ringt in och 
klagat men de flesta har förståelse 
för hur det ligger till, säger Mats 
Falås. 

Han menar att det är lättare för 
stora bilar att fastna och många 
glömmer bort det. 

något som han medger att de 
borde vara bättre på att informera 
om.  Sopbilarna har inga dubbdäck 

och förutom sladd och halka kan 
det leda till större olyckor. 

I vinter har tre sopbilar bärgats 
och en sophämtare har fått åka in 
till sjukhuset på grund av en allvar-
lig halkolycka. 

soFie Finati

i köket på träkvistaskolan slängs 
alla matrester tillsammans med 
soporna som går till förbränning. 
anki karlsson som är kökschef 
skulle gärna se att kommunen 
hade insamling även av kompost.

– lär man barnen redan från 
början att kompostera blir det en 
naturlig del i vardagen. många gör 
det redan hemma och man borde 
göra det i skolan också, säger hon.

på skolan Försöker de lära eleverna 
att inte ta mer mat än vad de orkar 
äta. I köket lagar personalen maten 
allt eftersom klasserna kommer, för 
att inte bli stående med överbliven 

mat. Trots det tvingas de ändå slänga 
mat ibland. Anki Karlsson tror att 
det skulle vara lättare att motivera 

eleverna att inte slänga mat i onödan 
om man tog tillvara på matresterna.

– Sen blir det också lättare för oss 
att hålla koll på matsvinnet och re-
dovisa för eleverna hur mycket mat 
de faktiskt kastar. Att göra det konk-
ret och tydligt.

att vara klimatsmart och tänka på 
miljön är något som ligger i tiden 
menar Anki Karlsson. Men hon ty-
cker att kommunen inte verkar ta 
tag i det hela. 

– Jag tycker att Ekerö borde gå i 
bräschen för att vara en miljövänlig 
kommun, säger hon.

emma Bergström

träkvistaskolan vill se 
kommunal kompostering
Kökschefen: Vi lär barnen från tidig ålder

Matavfallet – smakar det så kostar det

Halt väglag sätter stopp för dubbdäckslösa sopbilar

Jag tycker att 
ekerö borde 
gå i bräschen 
för att vara 
en miljövänlig 
kommun. 

anki karlsson

Varje svensk ger upphov till 100 kilogram matavfall varje år. Trots att Ekerö anser sig vara en ledande ekokommun har man ingen insamling av matavfall. Något som Träkvistaskolan och oppositionspolitiker beklagar sig över. Bilderna har inget med texten att göra. foTo: callE HEdluNd

Ekerö komposterar inte kommuninnevånarnas sopor - svalt intresse från politikerna - aktuellt tidigast om två år



På Ekerös Ungdomsmottagning 
kan även den som är under 15 år 
hämta ut preventivmedel. Trots 
att personalen inte vill uppmuntra 
till sexuella relationer i tidig ålder 
ser de till att de som har sex skyd-
dar sig.

– Jag skriver hellre ut p-piller 
till någon som är 14 år än att hon 
kommer in ett halvår senare och 
är gravid, säger Ing-Marie Wik 
Nordström, barnmorska på Ung-
domsmottagningen på Ekerö.

I SvErIgE är dET olagligt att ha sex 
med någon som är under 15 år, men 
inte om båda parter är det. Till Ung-
domsmottagningen på Ekerö vänder 
sig också barn som är under 15 år 
med frågeställningar om sex och 
samlevnad – och preventivmedel. 
Uppgiften för mottagningens per-

sonal är då att informera om vilken 
hjälp som finns att få, och ibland 
kan preventivmedel vara lösningen. 
     – Vi rekommenderar inte p-piller 
till någon som inte är i behov av det. 
Men vi har diskuterat detta med ju-
rister och det finns ingen lag som 
säger att vi inte får skriva ut preven-
tivmedel till en 14-åring, säger Ing-
Marie Wik Nordström.

UNgdoMSMoTTagNINgEN på Ekerö 
tar emot studiebesök från skolor-
nas åttondeklassare. Eleverna de-
las då in i grupper och informeras 
bland annat om könssjukdomar 
och hur en könsundersökning 
går till. Eleverna får också chans 
att ställa egna frågor. Diskussio-
nen kan se olika ut, beroende på 
hur mogna eleverna verkar vara. 
   – Vi gör en bedömning utifrån 

mognadsgrad och pratar mycket 
om att man inte ska göra något mot 
sin egen vilja, säger Ing-Marie Wik 
Nordström.

KarIN EMTEll IWarSSoN, som också 
jobbar på Ekerös ungdomsmot-

tagning, har sett den JK-anmälda 
undervisningsfilmen Sex på kartan 
och är positivt inställd till den. Hon 
har svårt att förstå kritiken som rik-
tats mot filmens innehåll.

– Jag tyckte den var riktigt bra, 
både saklig och avslappnad. Men vi 
har inte hunnit diskutera om vi ska 
använda den hos oss eller inte. Vi 
är bara ett komplement till skolans 
sexualundervisning, säger Karin 
Emtell Iwarsson.

är dET ProblEMaTISKT med sexu-
alundervisning för barn? 

– Det känns så uråldrigt att folk 
blir så upprörda när man pratar om 
sex med ungdomar. Det är som att 
om vi inte pratar om det så finns det 
inte. Det tycker jag är fel, säger Ka-
rin Emtell Iwarsson.

JohaN bENgTSSoN 
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det känns så 
uråldrigt att 
folk blir så 
upprörda när 
man pratar om 
sex med 
ungdomar. 

KaTarIN EMTEll IWarSSoN

Många startar nya 
företag på Ekerö
EKErö lIggEr På åttonde plats 
när det gäller flest invånare som 
startat nya företag. Detta enligt 
NyföretagarCentrums undersö-
kning som redovisar hur det såg 
ut för Sveriges kommuner 2010.  
Detta är en stor förändring för 
Ekerö som har klättrat 36 plac-
eringar sedan förra undersök-
ningen genomfördes.

I topp ligger Stockholm med 
15,2 nya företag per 1 000 in-
vånare och i botten återfinns 
västkustorten Gullspång.

SoFIE FINaTI

Sexualitet och relationer är en 
stor del av ungdomars liv. I skolan 
har man sexualkunskap, på ung-
domsmottagningen får ungdomar 
svar på sina frågor men även kyr-
kan pratar om sex med sina ton-
åringar. 

– det är bara att gilla läget, 
säger Simon liljecrantz, försam-
lingsassistent i Svenska kyrkan på 
Ekerö. Kärlek och sex är populära 
samtalsämnen bland ungdomar.   

I SvENSKa KyrKaN på Ekerö un-
dervisas inte konfirmanderna i  

sexualkunskap men relationer och 
kärlek är ämnen som ofta kommer 
upp i diskussioner. 

– Vi litar på att skolan lär tonårin-
gar om den tekniska delen av sex, 
säger Simon Liljecrantz. Men vi för 
ofta diskussioner om relationer, kär-
lek och sex. Vi anpassar diskussion-
erna till ungdomarna. 

aTT  KärlEK och SEx ingår som äm-
nen i konfirmations undervisnin-
gen är något konfirmanderna själva 
tycker är bra.

– Det är viktigt att prata om sex 

eftersom det är en del av livet, säger 
Jessica Gustavsson, 14 år, som kon-
firmerar sig i år. 

Det är ungefär 120 tonåringar 
som konfirmerar sig i Svenska kyr-
kan på Ekerö. Under temadagar 
om kärlek får unga ställa anonyma 
frågor om sex, kärlek och relationer. 

– Vill man ha svar så måste man 
ju våga fråga, säger Patrik Lindén, 
15 år. Och det är lättare att ställa 
frågor till våra ledare i kyrkan än till 
lärarna i skolan. 

rElaTIoNEr har allTId varit en 
stor del av vårt samhälle men idag 

ökat klotter drabbar 
fastighetsägarna 
aNTalET Fall av klotter och ska-
degörelse ökar på Ekerö. I förra 
veckan kom det in sju anmäln-
ingar till polisen. De som drab-
bas är framförallt kommunens 
fastighetsägare. 

– Det handlar om cirka fem 
tusen kronor i månaden, säger 
Ayman Alshakargi på Ekerö 
bostäder.

Vikingahallen, Bryggavägen 
och Karlskär badplats är exem-
pel på platser som utsatts för 
skadegörelse. Påföljden för klot-
ter är böter.  FrIda bogrEN

Minderåriga erbjuds preventivmedel

Från slottskock till 
svensk mästare
TIll vardagS Jobbar han på Ul-
fsunda Slott i Bromma. Nu kan 
Tomas Diederichsen titulera 
sig svensk mästare i matlagn-
ing 2011. Han utsågs till vin-
nare när finalen nyligen avg-
jordes i Ericsson Globe. De sex 
finalisterna fick fem timmar 
på sig att tillaga en rätt base-
rad på en råvarukorg med hu-
vudråvaran lax och en modern  
restaurangrätt där huvudin-
gredienserna bestod av lamm.  
Tomas Diederichsen tilldelades 
Gastronomiska Akademiens 
mejerimedalj i guld. Han har 
tidigare vunnit Årets Köttkock 
2007 och var finalist i Årets 
Kock 2009.

NaThaNaEl SödErbErg

”Vill man ha 
svar måste man 
ju våga fråga”

Simon Liljecrantz menar att kärlek och sex är populära ämnen att disku-
tera inom kyrkan.  Foto: emma BergStröm

 Foto: håkan e BengtSSon

Barnmorskan Ing-marie Wik nordström tycker det är viktigt att unga som har sex skyddar sig. med hjälp av broschyrer kan man även nå de som inte vågar   ställa frågor eller prata om sex. Foto: eLIn nordLund

 Foto: CaLLe hedLund
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Trots att filmen Sex på kartan JK-
anmälts för förledning av ungdom 
används den i sexualundervisning-
en på Tappströmsskolan. Eleverna 
har svårt att förstå kritiken som 
riktats mot filmen. 

– vi tyckte den var bra. det är 
bra att de använder samma språk 
som vi och att den är animerad, 
säger lucas och Karoline, åtton-
deklassare på skolan. 

aTT dISKUTEra SEx och samlevnad 
med ungdomar kan vara prob-
lematiskt. Speciellt när det handlar 
om minderåriga. I årskurs åtta på 
Tappströmsskolan ägnar man två 
temaveckor om året åt diskussion 
kring sex och relationer.

– Vi går väl inte in så mycket på 
hur själva akten går till och hur man 
tillfredsställer varandra. Mer om 

hur man skyddar sig mot könssjuk-
domar, säger Ann-Sofie Bergman, 
lärare i biologi på skolan.

dET är INTE bara blommor och bin 
som står på schemat. Eleverna får 
också skriva dikter, rita och tänka 
fritt kring kärlek och sex. Under 
veckorna får skolan även besök av 
Ungdomsmottagningen och RFSU.

Undervisningen i sexualkunskap 
ser olika ut på skolan. Ibland bör-
jar man redan i årskurs sex, andra 
gånger först i åttan. 

– Vi märker att fler är mottagliga 
när de är lite äldre så vi har tänkt om 
lite där, säger Ann-Sofie Bergman.

lUcaS och KarolINE är två av elever-
na i årskurs åtta på Tappströmssko-
lan. De tycker att sexualkunskap-
sundervisningen på skolan är bra. 

I veckan såg de Utbildningsradi-
ons film Sex på kartan som väckt 
starka reaktioner i media. Men Lu-
cas och Karoline håller inte med om 
kritiken som filmen har fått. 

– Det känns konstigt att den har 
blivit anmäld. Det som var mest in-
tressant var det som handlade om 
könssjukdomar, säger Lucas.

SoM ToNårINg är det idag lätt att få 
tag på information på eget hand. In-
ternet, tidningar och filmer mer el-
ler mindre svämmar över av sex och 
samlevnad. 

– Mycket har man ju redan koll 
på. Jag har redan kollat upp saker på 
nätet, men det är ju bättre att sko-
lan börjar med sexualkunskapsun-
dervisningen för tidigt än för sent, 
säger Karoline.

ElIN NordlUNd

är information om sex ännu mer 
tillgänglig än tidigare. Det finns 

överallt: på TV, i radio, på inter-
net. Könsord och grovt språk har 
blivit vardagsmat för unga männi-
skor och dagens humor innehåller 
många sexskämt. Hur sexpratet har 
förändrats genom tiden handlar 
mycket om trender. 

– Idag pratar vi mycket om till 
exempel sex i samband med inter-
net och KK-relationer. Men i grup-
perna pratar vi inte om enskildas 
erfarenheter. Vi pratar på en allmän 
nivå och försöker få tonåringarna 
att tänka själva. aMaNdINE lEbEl

Skolan visar 
anmäld film

karoline som går i åttan på tappströmsskolan tycker att det är bra att 
skolan börjar med sexualundervisning tidigt.  Foto: eLIn nordLund

Patrik Lindén 
och Jes-
sica gustavs-
son tycker det 
är lättare att 
ställa frågor om 
sex till ledarna 
i kyrkan än till 
lärarna i skolan. 
 Foto: emma 

 BergStröm

det är viktigt 
att prata om 
sex eftersom 
det är en del 
av livet.

JESSIca gUSTavSSoN, 14 år

Barnmorskan Ing-marie Wik nordström tycker det är viktigt att unga som har sex skyddar sig. med hjälp av broschyrer kan man även nå de som inte vågar   ställa frågor eller prata om sex. Foto: eLIn nordLund

Sex på kartan används i undervisningen
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GEdiGna och kunniGa eldsjälar i 
både styrelserummet och runt om 
i organisationen, har gjort Ekerö IK 
till en förening som brinner för sina 
idrottare. Den ideellt jobbande led-
ningen lägger ner en ovärderlig tid 
för att få träningstider och adminis-
tration att gå ihop.

Andreas Ekeling (information-
sansvarig fotboll) är en av de entu-
siastiska eldsjälarna som själv vuxit 
upp i föreningen. Vid sex års ålder 
såg hans föräldrar till att han gick 
med i fotbollslaget och fram tills i 
dag har han spelat, men säger att det 
nu är dags för yngre förmågor att ta  
plats. Våren 2008 gick han med i 
fotbollsstyrelsen som information-
sansvarig.

Hur känns det att EIK fyller 90 år ? 

– Fantastiskt 
att få vara med 
om det. Jag har 
varit involv-
erad i klubben 
sedan barns-
ben, både som 
spelare och 
styrelserepre-
sentant, och 
att få fira klub-
ben i hjärtat är 

en otroligt rolig känsla. Vi ska göra 
födelsedagsbarnet rättvisa, säger 
Andreas Ekeling.

Vad anser du särskiljer förenin-
gen i jämförelse med de andra som 
finns på Ekerö?

– Vi har ledare och tränare som 
brinner för föreningen och lägger 

ner en ovärderlig tid för att få det 
att fungera och det tycker jag är vår 
styrka, säger Andreas.

Vad är ditt bästa minne ?
– När vi med A-laget vann divi-

sion 5 år 2007 efter att ha åkt ner 
från division 4 säsongen innan, 
berättar Andreas.

Andreas Ekeling lägger stor vikt 
på att  barn och ungdomar känner 
sig välkomna, så att föreningen ses 
som en trygg plats att vara på. Det 
är viktigt att barn får förebilder 
inom föreningen så de stannar och 
utvecklas tror Andreas när jag frå-
gar hur tränare och ledare tar hand 
om sina unga idrottare.

Ordförande Anders Hult berät-
tar för E-nytt om hans passion för 
klubben

När började du jobba i förenin-
gen? 

– Mitt nuvarande uppdrag som 
ordförande är ideellt och något som 
jag gör på min fritid. Under 70- och 

80-talet var jag som ungdom aktiv i 
Ekerö IK och spelade ishockey och 
fotboll. Under 2000-talet har jag 
engagerat mig som tränare och le-
dare i fotbollen och sedan 2010 är 
jag ordförande för Ekerö IK, säger 
Anders Hult.

Vad är ditt 
bästa minne ?

– Hock-
eyresan till 
Detroit när 

jag var 15 
år. Ett minne 

för livet.  
Resan är ett bra exempel 

på att vi inom Ekerö IK vill lyfta 
fram prestationer före resultat. 
Föräldrar, tränare och aktiva gick 
ihop och på två år samlades pengar 
in för att vi sedan blev den första år-
skullen från Ekerö IK som åkte till 
USA för att spela hockey. 

Resan var en prestation i sig. 
Andraplatsen i turneringen och fi-

nalförlusten glömdes snabbt, berät-
tar Anders.

Hur känns det nu att klubben 
fyller 90 år ?

– Stort och roligt. Vi har en histo-
ria att förvalta och en framtid att ta 
ansvar för. Och så har vi en anledn-
ing till att den 24:e augusti ställa till 
kalas på Träkvista vallen. Kalas är 
alltid roligt, säger Anders. 

För EkErö ik ser framtiden ser ljus ut 
enligt Anders Hult. Ekerö IK växer 
med antalet invånare. Nu  är målet 
att klubben till år 2020 växer till 2 200 
medlemmar och att föreningen består 
av lika många tjejer och som killar.

Han hoppas även att Träkvista val-
len är en komplett idrottsanläggn-
ing med två konstgräsplaner för 
fotboll, ett allaktivitetshus som ger 
möjlighet till inomhussporter och 
andra roliga aktiviteter för unga och  
gamla.    

 MatildE PErtuz Juliusson

Från uppsala till stockholm på 
skridskor. På söndag arrangeras 
världens största skridskolopp på 
naturis på Mälaren. Förutsättning-
arna är goda inför den trettonde 
upplagan av Vikingarännet.

– det ska komma regn innan så 
vi kommer få jättefina skridsko- 
isar, säger anders tysk, generalse-
kreterare för Vikingarännet.   

loPPEts länGd och att det går mel-
lan två städer gör det unikt i landet. 

– Att få åka en sådan här lång 
sträcka under kontrollerade former 
är den stora grejen, säger Peter Nils-
son, Ekeröbo som deltar för tredje 
gången.

1 500 deltagare är registrerade 
hittills men många väntar in vädret 
innan de bestämmer sig.

– Milt väder med temperatur runt 
nollan är optimalt för skridskois. 
Det har ju varit mycket snö i år så 
det har inte blivit så mycket skrid-
skor för mig. Det är med lite skräck-
blandad förtjusning som jag gör det 
här i år, jag vet ju hur jobbigt det är, 
säger Peter Nilsson.

Loppet är uppdelat på tre distanser, 
80, 50 eller 30 kilometer. 

– Men viss förberedelse och 
grundkondition behövs enligt An-
ders Tysk, Vikingarännets gener-
alsekreterare. 

Till skillnad från tidigare år är 
målgången vid Alvik. Tidigare års 
målgång vid Smedshultsbadet på 
Kungsholmen förhindras av bygget 
med Citybanan.         
       John alMqVist  

Knapp förlust 
för Mälarö HF
Mälarö hF föll borta mot  
Mälarhöjden/Bredäng (M/B) 
hockey på tisdagskvällen.

slutresultatet 3-2 var i un-
derkant sedan hemmalaget 
var överlägsna i offensiven. 
 – M/B satte sina lägen. det 
var det som avgjorde, säger  
Mälarös forward Marcus Erling.

 
Mälarö hockEy var på jakt 
efter en andraplats i division 2 
fortsättningsserie när man gäs-
tade tabellsexan M/B Hockey.
Men hemmalaget ville annor-
lunda och tog hem samtliga 
poäng i matchen.

Mälarö inledde dock bäst 
och gjorde matchens för-
sta mål i den andra peri-
oden, genom Marcus Erling.  
Men M/B Hockey replikerade 
i den tredje perioden och gick 
ifrån till 3-1, vilket tvingade 
Mälarö till att ta en time-out. 

Sebastian Back reducerade 
till 2-3 med cirka sju minuter 
kvar, men närmare poäng än så  
kom inte bortalaget.

nathanaEl  södErBErG 

Ekerös piggaste 90-åring
Den stolta jubilaren känner inte av några ålderskrämpor

Världens största skridskolopp – mellan kobbar och skär

Anders Hult.

sedan 1921 har Ekerö ik bidragit med glädje och ett 
ökat intresse för sport. idag är föreningen kommu-
nens största med bland annat sektioner inom fotboll,  
innebandy, ishockey och badminton. 

Klubben Ekerö IK är aktiv inom många idrotter. Födelsedagsfirandet sker den 24:e augusti på Träkvistavallen.
Fo

To
: 

Al
Ex

An
d

Er
 S

jö
bl

o
m

Fo
To

: 
EK

Er
å 

IK

Fo
To

: 
m

AT
Il

d
E 

PE
rT

u
z 

ju
lI

u
SS

o
n

Fo
To

: 
m

AT
Il

d
E 

PE
rT

u
z 

ju
lI

u
SS

o
n

årets största utmaning får långfärdsskridskoåkare sker i helgen.                       FoTo:PrESSbIld



7E-nytt vecka 6 2011 Ekerös nättidning KulTur

… musikern och tidigare kag-
geholmseleven som är po-
lare med danny saucedo, 
aktuell i Melodifestivalen. 

Din bandkollega Danny gör 
succé i Melodifestivalen. Hur 
känns det?

– Det är fantastiskt roligt. 
Ju kortare tid det var kvar 
tills han skulle sjunga, desto 
nervösare blev jag. Jag tycker 
han gjorde extremt bra ifrån 
sig. Han förtjänar verkligen att 
vara med och fajtas om segern.

Hur kommer det sig att inte 
EMD ställde upp utan bara 
Danny?

– Vi hade inga planer på att 
medverka i år. Christer Björk-
man har legat på Danny och 
ville att han skulle vara med. 
Danny blev sugen på att testa 
solo och det gick ju väldigt bra. 
Han var verkligen proffsig på 
scenen. 

Vilka tror du är hans stör-
sta  konkurrenter?

– Eric Saade kommer bli 
livsfarlig. Han och Danny är 
bra konkurrenter och tävlar ju 
om samma målgrupp.  På lör-
dag medverkar ju Brolle som 
också är folkkär.

Medieuppbådet är stort 
under Melodifestivalen, hur 
påverkas man som artist av 
det?

– Mycket beror på om man 
läser tidningarna eller inte. 
Eftersom vi oftast fått dålig kri-
tik blev Danny lite chockad av 
den fina kritiken han fått. Han 
tyckte det var jobbigt att vara 
favorit och ville prestera bra. 
Den fina kritiken är ett tecken 
på att han lyckades. 

Vad har du för dig nu under 
våren?

– Jag sitter mycket i studio 
just nu och producerar musik. 
Under våren kommer vi också 
ha en turné med EMD där vi 
ska göra 17 spelningar i kon-
serthus runt om i landet. Det 
ska bli riktigt kul.

Vad händer med EMD om 
Danny vinner?

– Vinner han får vi nog ta en 
paus. Det passar mig ganska bra 
nu också eftersom jag nyligen 
fått barn och vill kunna spend-
era mer tid med familjen. 

MichaEl Ehn

Blodet rusar och fjärilar slår dubb-
la volter i maggropen. Ett litet sms 
från en speciell person framkallar 
andnöd och hjärtklappning. att 
vara kär kan vara den mest fantas-
tiska känsla i världen. Men visste 
du att förälskelse är en form av 
psykos?

när Vi Blir förälskade startar en 
omfattande process i våra kroppar. 
Hormonerna rusar upp till hjärnan 
för att uppmuntra oss till en enda 
sak: nämligen att  kuckilura, ligga, 
tillverka telningar. Kalla det vad du 
vill men det inferno av känslor och 
fysiska symtom som uppstår när vi 
blir förälskade, är helt enkelt natu-
rens sätt att säga till oss att vi ska 
fortplanta oss. Men i motsats till vad 
dikter och sånger säger oss så är det 
inte ur hjärtroten våra heta känslor 
springer. Det är hjärnans jobb.

Även om själva kärleksakten 
kan vara synnerligen behaglig är 
förälskelsen ingen barnlek. Alla  
hormoner och signalsubstanser 
som härjar runt i systemet ger 
symtom som liknar tvångspsykos. 
Vi blir snudd på patologiskt fix-
erade vid vår hjärtevän och det  

rationella tänkandet kastas över-
bord. Om kärleken visar sig vara 
obesvarad blir det än värre. Signal-
substansen dopamin som stimuler-
ar vårt belöningssystem slår då över 
från att belöna oss för vårt ömsinta 
agerande till att egga de mest tarv-
liga handlingar.

 När svartsjukan väl har har satt 
sina smutsiga klor i dig, fullkom-
ligen njuter du av att riva sönder 
kärleksbrev och sprida falska rykten 
om att expartnern har klamydia. 
Stresshormonet noradrenalin och 
signalsubstansen fenyletylamin ger 
dig massor av energi att lägga på 
ditt svartsjukeprojekt. Men all typ 
av kärlek behöver inte te sig så våld-
sam. Ny forskning visar nämligen 

att medan förälskelsen har sitt cen-
trum i reptilhjärnan, så ligger den 
långvariga kärleken inbäddad i den 
mer analytiska hjärnbarken.

dEt Finns alltså en väsentlig skill-
nad mellan den passionerade föräl-
skelsen och den djupa kärleken. 
Förälskelsen är avsedd att uppmun-
tra oss till reproduktion, medan 
kärleken syftar till en långsiktig 

planering för gemensam uppfos-
tran av vår avkomma. Det betyder 
alltså att den euforiska (men ack så 
kortvariga) blixtförälskelsen går på 
impuls medan varaktig kärlek kan 
läras in. Så är du inte stormföräl-
skad men längtar efter den stora 
kärleken, misströsta icke. Be mor-
san ordna en missmatchad blind  
date. 
   lina hoVlinG

Hon fick åka 16 timmar tur och 
retur för att hämta en uppstop-
pad påfågel till nanne Grönwalls 
uppträdande. 

Men trots det udda uppdraget 
trivs kaggeholmseleven carolin 
alkegård på praktiken som assis-
tent på Melodifestivalen.

carolin alkEGård Går andra året 
på Kaggeholms Folkhögskolas TV-
linje och gör just nu praktik Melod-
ifestivalen.

Hon praktiserar som innehåll-
sassistent, vilket innebär att hon 
hjälper till med allt som har med 
innehållet att göra, förutom själva 
tävlingsmomenten.

Men vägen dit var långt ifrån 
enkel. Första svaret från SVT blev 
nej, eftersom körkort är ett måste i 
branschen, vilket Carolin inte har.  
Men hon vägrade ge upp. 

Carolin lyckades övertyga pro-
jektledaren om att ge Carolin en 
timma att ringa till körskolor. Men 
ingen kunde garantera henne en 
uppkörning på så få veckor. 

Så Carolin ringde tillbaka till 
projektledaren och berättade.

– Efter några tysta sekunder bör-
jade hon skratta och gav mig upp-
draget, säger Carolin.

 
dEt Var intE det enda komiska 
Carolins tid på SVT bjudit på. Inför 
tävlingen i Luleå fick hon ett minst 
sagt udda uppdrag.

– Min producent ville ha en 
uppstoppad påfågel som rekvisita 
under Nanne Grönwalls fram-
trädande. Jag lyckades hitta en i 
Falkenberg, så det var bara att åka 
ner till Halland och hämta den, 
säger Carolin och skrattar.

Påfågeln användes sedan i cirka 

fem sekunder under framträdan-
det.

Redaktionen som Carolin 
praktiserar på satte igång med 
manusskrivandet redan i no-
vember, men hon själv bör-
jade jobba i januari. 

 
dEt Var hEktiska inspeln-
ingsdagar för att få alla in-
slag klara. Sedan dess har 
det varit full rulle inför 
programstarten, säger 
Carolin Alkegård.

Redan nu är för-
beredelserna i gång  
inför nästa stad:  
Göteborg. Trots det hektiska 
tempot trivs Carolin.  Jag älskar 
Melodifestivalen. Att få vara en del 
av Sveriges största tv-program är 
grymt, säger hon.

Har du någon personlig favorit 

som du hoppas på i tävlingen?
 – Jag tror stenhårt på Love Gen-

eration och Danny men hoppas att 
få se Jenny Silver i finalen, säger 
Carolin. Matilda nianG

Kär och kliniskt galen

Carolin jagar påfåglar på praktiken

Hallå där 
Mattias  
Andreasson …

IlluSTrATIon: lInA HovlIng

du vandrar på små rosa moln
I hjärnstammen frigörs dopamin 

som stimulerar 
hjärnans belön-
ingssytem. Det 
ger en euforisk  
lyckokänsla. 

ditt ansikte antar 
samma färg som  en 

brandbil
Hjärnan producerar dubbelt så my-

cket av signalsubstansen fenyletylamin 

(pEA) som orsakar de klassiskt rodnande kinder 
man kan se hos nyförälskade. PEA finns även i chok-
lad men du bör akta dig för använda choklad som 
substitut. Du måste nämligen äta 15 kilo choklad 
för att uppnå samma kick som när du är betuttad.

du kastas mellan hopp och förtvivlan 
Det beror att halterna av hormonet serotonin sjun-
ker med hela 40 procent. Serotoninbrist är en av 
de främsta orsakerna till klinisk depression. Den 
enda orsaken till att du faktiskt inte faller ner i en 
emotionell avgrund är att kroppen producerar ett 
stort överskott av de hormoner som gör dig glad.  

du blir pilsk som en pelikan
Dopaminet i sin tur förs med blodet till de inre kön-
sorganen där produktionen av könshormon ökar. 
testosteron och östrogen rusar tillbaka till hjärnan 
som signalerar ut i kroppen att det är dags för fort-
plantning.

du blir yr och pulsen slår som en hammare i bröstet
Dopaminet som gör dig så glad och uppsluppen 
påverkar även det centrala nervsystemet. Här re-
gleras din puls och ditt blodtryck. Samtidigt fristätts 
stresshormonet noradrenalin som skärper dina sinnen 
och försätter kroppen i kampberedskap.  

F snabbdiagnos: så vet du att du är förälskad

Blixtförälskelsen 
går på impuls 
medan varaktig 
kärlek kan läras 
in.



"Du ska spela bas nu, Emil" säger 
hans pappa bestämt. Pappan hade 
efter ett samtal med en vän fått 
höra att ett garageband i områ-
det sökte basist. Och vem som 
skulle fylla den platsen var det 
inget snack om.  "Okej" svarar 
den då nioårige Emil och den 
musikaliska resan tog sin början. 
     – Musiken var väl från början lite 

utav ett påprackat intresse, eftersom 
min familj håller på mycket med 
det. Men så småningom gjorde jag 
det så klart till mitt eget, säger Emil. 

emils barnDomsår utspelade sig i 
Risne strax utanför Sundbyberg.   

 – I början var det ett jättebra 
ställe att växa upp på. När man 
sprang ut på gården fanns det all-

tid ett tjugotal ungar att leka med, 
berättar han.

 När Emil var  tolv år gammal 
flyttade familjen Arvidson till Ek-
erö, vilket han tycker var tur. 

– Det började formas olika gäng 
i Risne  som jag inte ville vara med 
i. Oskar Linnros   från hip hop-
duon Snook var ett par år äldre 
än mig och jag minns att han och 
hans gäng stod och hängde i cen-
trum. Jag vågade aldrig prata med 
honom. Han var lite läskig faktiskt, 
säger Emil.

Efter garagebandstiden har det 
hunnit hända en hel del. Emil 
sattes i musikklass från fyran till 
nian på Adolf Fredriks musikskola 
och pendlade dit från föräldra-
hemmet i Träkvista. 

efter ytterligare tre år på 
Södra Latins musiklinje sty-
rde kompassen mot Kungliga 
Musikhögskolan. Där har han nu 
spenderat fem och ett halvt år.  
   – Jag går både musikerprogram-
met och lärarprogrammet och 
är snart klar med båda. Eftersom 
jag inte vet vad jag vill, tänker jag 
att om jag skaffar mig expertis 
inom opera. Då kan jag vara med 
i vilka sammanhang som helst se-
dan. Förutom olika sidoprojekt, 

musikaluppsättningar och teater-
föreställningar har Emil gjort sig 
ett namn som bakgrundsmusiker 
på popscenen. Han har bland an-
nat spelat bas  på scen tillsammans 
med artister som Amy Diamond, 
Erik Grönwall och Kevin Borg. 

En turné i England med före 
detta PLAY-medlemmen Rosanna 

8 porträttet e-nytt vecka 6 2011ekerös nättidning

beskedet om supergitarristen 
gary moores plötsliga död chockar 
ekerö kulturskolas elgitarrlärare 
lars-gunnar tellebo.

– Det känns otroligt sorgligt. Jag 
är helt paff, säger han.

 
gary moores gitarrspel har varit 
en stor inspirationskälla för Lars- 
Gunnar Tellebo, som beskriver 
Moores musik som tidlös och full 
av energi och intensitet.

– Det går inte att bortse från hur 
bra han var. Han var ett under av 
vitalitet, säger Lars-Gunnar som 
under hela sin musikaliska karriär 
använt sig av Gary Moore-låtar i sin 
repertoar, både när han undervisat 
och när han spelat live.

sättet gary moore blandar in olika 
musikstilar i sitt gitarrspel är något 
Lars-Gunnar försöker föra vidare 
till sina gitarrelever.  

Om det finns någon ny Gary 
Moore här på Ekerö låter han vara 
osagt, men Lars-Gunnar låter ändå 
hoppfull.

– Kanske finns det någon som 
skulle kunna axla tronen. Man 
kan ju alltid hoppas, avslutar han. 
Gary Moore dog i sömnen på ett 
hotellrum i Costa de sol i Spanien. 
Han blev 58 år gammal.

Christian massana

 
ekerö bibliotek drar sitt strå till 
stacken för att hålla traditionen av 
sagoberättande vid liv. 

En gång i veckan under februari 
och mars håller biblioteket i sagos-
tunder för alla som vill komma dit 
och lyssna. 

– Det är väldigt trevligt och  
uppskattat, både av barn och 
föräldrar, säger barnbibliotekarien 
Kerstin Lidman.

                               Christian massana

no mo(o)re gary
– musiklärare sörjer 
rocklegendens död

Vänta, jag ska bara ...
läsa en till saga

han är musikern som spelar med popstjärnor ena 
dagen och sjunger opera den andra. Distansen till 
sig själv får han på somrarna när han jobbar som 
busschaufför. möt den 24-årige ekerökillen emil 
arvidson som drömmer om att leva på konsten. 
     - Jag försöker vara öppen som musiker. Ju fler sam-
manhang jag varit med i desto bättre blir jag, säger 
emil arvidson.

Jag skulle 
hellre se att 
operasången får 
ett uppsving än 
att jag själv blir 
en stjärna.

emil arViDson

även om det är basen som är huvudinstrumentet nöter emil gärna på 
pi anots klaviatur. foto: calle hedlund

När Emil inte vill  backa upp stjärnorna ...
... tar han time out och backar med bussen - här är yrkesmusikern         som rattar sig genom livet

emil arvidson är ekerökillen med många strängar på sin lyra. Just nu pluggar han till en dubbel examen på Kungliga musikhögskolan.

foto: christian massana

foto: tibban 99



Munter har han också hunnit med. 
Det är inte bara populärkulturen 
som fi nns med på Emils karta.

emils pappa är operasångare och
det är ifrån honom han har fått int-
resset för klassisk musik.

   – Jag drog mig länge för att ens 
hålla på med klassisk musik eft er-
som jag inte ville gå i hans fotspår. 
Men det blve så ändå.  Många som 
håller på med klassisk musik lägger 
krokben på sig själva genom att vara 
så svåra hela tiden. Jag skulle hellre se 
att operasången får ett uppsving än 
att jag själv blir en stjärna, säger han.

"kör tillbaka bussen bögjävel!" 
skriker en berusad man långt bak i 
bussen. 

Emil berättar livligt om en kon-
stig dag på jobbet som busschauff ör.
Då  var det  nämligen en man som
inte var  riktigt nöjd med  körningen.
    – Han var packad och hade en 
rullator med sig som han dessutom 
glömde koppla i bromsarna på. Den 
gled omkring i hela bussen och han 
blev upprörd när han hade glömt att 
trycka på stoppknappen och insåg 
att han hade åkt för långt, berättar 
Emil och skrattar.

Som 21-åring såg Emil en annons 
i tidningen för en bussförarsut-

bildning. Sagt och gjort, snart hade 
han busskörkort och pojkdrömmen 
om att köra stora fordon slog in. 
Emils berättelser om vardagen som 
busschauff ör kommer lättare än 
hemligheterna bakom en musikers 
turnéliv. 

De senaste tre somrarna har Emil 
kört lokalbuss i Stockholms in-
nerstad. Det kan tyckas konstigt 
att en yrkesverksam musiker kör 
buss men  anledningen till det är 
enkel. Det är hans sätt att få dis-
tans till sig själv och sitt yrkesliv.
   – Ibland funderar jag på om det 
jag håller på med verkligen gör 
skillnad. Jag  går till skolan, tar mina 
sånglektioner och spelar lite över-
allt, men vem har nytta av det? 

På somrarna ser jag till att göra 
någoting helt annat än att hålla på 
med kreativa saker som musik och 
teater. Sen är det förstås en pojkdröm 
att få köra stora saker, säger han.

eXakt VaD som hänDer i framtiden 
har Emil svårt att svara på, men han 
håller många dörrar öppna. Första  
delmålet är att bli klar med studi-
erna på Kungliga Musikhögskolan.
    – Jag får se vad jag ska göra eft er 
plugget. Jag är lite sugen på att fl ytta 
utomlands och se mig omkring. 

Kanske England eller Tyskland. Det 
fi nns så mycket jag vill göra så jag 
har svårt att sätta fi ngret på vad jag 
vill bli när jag blir stor. Jag vill hålla 
på med scenkonst, sen spelar det in-
gen roll på vilket sätt det blir, säger 
Emil Arvidson.                             
                                  Johan bengtsson

ålder: 24 år, fyller 25 den 7:e juni
bor:  hägerstensåsen strax söder om 
stockholm
Civilstatus: flickvän sedan tre år 
tillbaka.
familj: mamma, pappa, en yngre 
syster och en yngre bror.

studerat: musik i tretton år.
favoritinstrument: bas och sina 
stämband.
skostorlek: 43
Det visste du inte om emil: han har 
också jobbat som fotomodell under 
gymnasietiden.

f Johan emil arvidson
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för att få distans till musikkarriären väljer emil 

arvidson att syssla med helt andra saker under 

somrarna. som till exempel att köra buss.

När Emil inte vill  backa upp stjärnorna ...

illustration: lina hoVlinG

... tar han time out och backar med bussen - här är yrkesmusikern         som rattar sig genom livet

sen är 
det förstås en 
pojkdröm att 
få köra stora 
saker.

emil arViDson



Semlor, nej tack!
Varför enViSaS Vi med vår svenska mattradition? Vilken av våra fett-
stinna och dåligt kryddade rätter smakar egentligen gott? Sylta, pölsa 
eller grisfötter kanske. Nej, för oss födda efter 1950 är det försvin-
nande få som faktiskt gillar det äldre svenska köket. Ändå är vi många 
som plikttroget pillar i oss dessa rätter en gång per år men absolut inte 
oftare än så. För vem käkar löksill annat än på jul och midsommar, 
inte jag i alla fall. 

Visst, det är tradition och en del av vår identitet men dåliga tradi-
tioner bör vi lämna bakom oss. Vi skulle ju aldrig ta med smutstvätten 
och ett tvättbräde ut till bäcken en gång om året trots att det var en fullt 
normal svensk aktivitet för hundra år sedan. Jämförelsen är kanske inte 
klockren men mycket av vår matkultur har sitt ursprung i fattigsverige 
där det antingen skulle sparas på allt eller så skulle allt serveras på en 
gång. Barkbrödet och det helstekta svanen är båda exempel på det som 
vi lyckats förpassa till historieböckerna,  men fler rätter hör hemma där. 

fettiSdagen är i antågande och den mest obscena av bakelser med 
den. Semlan, denna handbollsstora vetebulle fylld med en kubik-
deciliter vispgrädde och en 
golfbollsstor klump mandel-
socker - finessen lyser med sin 
frånvaro. Man kan även servera 
gräddbullen i varm mjölk för att 
få den där varma, söta, fettiga 
och söliga känslan.

Ändå intalar jag mig varje år 
att en semla inte vore en så dum 
idé. Ända tills jag sitter med 
monstret framför mig. Är den 
en middag? Är den en tårta? 
Växer den på min tallrik? Jag tar 
två tuggor, sveper mitt kaffe och slänger resten. Är det bara jag eller 
råkar man alltid ut för ett par dagar gammal bulle (snarare skorpa) 
med gulnat smörgrädde.

den StörSta merit som semlan åstadkommit är att den tagit livet av 
en kung. Adolf Fredrik tryckte år 1771 i sig semlor tills han dog, jag 
skulle gissa att det blev typ två stycken. 

Nu är jag inte nått hälsofreak, tvärtom äter jag alldeles för mycket 
skräpmat, så det är inte det jag vänder mig emot.  Men grejen är att denna 
gräddiga bakelse inte hade haft en chans om någon tokig konditor hittat 

på den idag. En annan skön kille som faktiskt gillade 
semlor var Ture Sventon men han flög 
på en matta och kan därför knappast 

betraktas som trovärdig.

Dessutom hade 
han en tvivelaktig människosyn som 
också det tillhör det förflutna. 

Smaken är som baken och jag vet 
att många människor uppriktigt gillar 
semlor och till er vill jag säga förlåt, 
och är du säker!?
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Krönika
John almqvist

den röda lampan blinkar och signa-
lerar att han är i sändning. Wembley 
stadium är fullsatt och blickarna 
riktas mot Englands prins på läk-
taren framför mikrofonen. Han 
harklar och vänder sig om för att 
möta sin frus uppmuntrande blick. 

Framför radioapparaterna sitter 
ett helt land för att lyssna på BBCs 
sändning. Prins Georg är tyst nå-
gra sekunder till innan han sväljer, 
harklar sig och nervöst öppnar 
munnen för att tala.

– Jag har fått … från hans majestät 
… ku... kungen. Han tappar orden. 
 
prinS george (Colin Firth) stam-
mar och har gått hos flera talpeda-
goger för att försöka få bukt med 
problemet. Men inget verkar fun-
gera. Radio har precis fått sitt stora 
genombrott i England åren före an-
dra världskriget. Förväntningarna 
på att prins George, som senare blir 
Kung George VI, ska kunna tala till 
nationen är höga. Den självlärde 
men ifrågasatte talpedagogen Lionel 
Logue (Geoffrey Rush) från Australien 

hjälper George VI att bli kvitt sin 
stammning genom att använda il-
ska, svordomar och sång. Samtid-
igt utvecklar de en stark vänskap. 
 
BerättelSen om nuvarande drott-
ning Elizabeths pappa är nomin-
erad till tolv Oscarsstatyetter, bland 
annat för bästa film. Colin Firth är 
fantastisk i sin roll som kung och 
har blivit nominerad i kategorin 
bästa manliga huvudroll. Handlin-
gen är smårolig samtidigt som den 
stundtals är sorglig men historien 
är förutsägbar och jag saknar spän-
ning. 

För mig känns den tyvärr som 
en klassisk amerikansk ”feel good”-
film fast i engelsk miljö. Historien 
tilltalar mig inte mer än att jag 
tycker att filmen är mysig att se på. 

Fast genom snyggt foto, träff-
säker tidskänsla och Colin Firth 
i huvudrollen blir filmen ändå en 
fröjd för ögat. Men för mig håller 
tyvärr inte historien för ett högre 
betyg än en stark trea.

calle hedlund

en aV de Böcker som hajpats mest 
den senaste tiden är En dag av David 
Nicholls. Kritiker och vanliga dödli-
ga verkar alla överens om att det är 
en riktigt bra bok och jag kan inte 
annat än sjunga med i hyllnings-
kören. 
    En dag handlar om Emma och 
Dexter som träffas 1988, natten 
efter examen från universitetet. De 
pratar om vilka de kommer bli som 
vuxna och skämtar om den andres 
tillkortakommanden. Därefter får 
läsaren följa huvudpersonerna un-
der 20 år av utveckling, förveckling, 
karriärtoppar och dalar där vänska-
pen mellan Emma och Dexter slits, 
nöts och smörjs. Allt utspelande sig 
i   klassiska miljöer som Edinburgh, 
Grekland och Paris. 

     Att läsa En dag av David Nicholls 
är lite som att läsa en film. Därför 
blir jag inte förvånad när jag får veta 
att Nicholls skrivit flera film- och 
tv-manus, däribland till den popu-
lära serien Kalla fötter som sändes 
för några år sen. Senare i år kom-
mer också En dag som film med 
Jim Sturgess och Anne Hathaway 
i huvudrollerna.  
     
feel good-genren, oavsett om det 
gäller böcker eller film, balanserar 
alltid på en farlig linje mellan 
charmigt och banalt. Nicholls 
lyckas utmärkt med att hålla sig på 
rätt sida gränsen och berättar en sid-
vändarhistoria som berör och under-
håller från första till sista sidan.

frida Bogren

ändå intalar 
jag mig varje 
år att en semla 
inte vore en så 
dum idé.

Hur ska du fira 
Alla hjärtans dag?

– Jag och min sambo bestämde 
häromdagen att vi ska gifta oss. 
Vi kanske passar på att fira att vi 
äntligen ska komma till skott.

– Inget särskilt. Kanske en ex-
tra mysig middag med familjen.

– Jag ska faktiskt jobba. Sedan 
ska jag träffa några vänner på 
kvällen.

– Vet inte. Umgås med 
familjen kanske. Vi har tre barn 
så det blir fullt ös som vanligt.

– Ingenting. Men jag har 
skickat ett allahjärtansdag-kort 
till dottern som bor i Australien.

En dag
författare: David Nicholls 
titel: En dag (One day) 
Bokförlag: Printz Publishing

regiSSör: tom Hooper
SkådeSpelare: Colin Firth, Geoffrey 
Rush, Helena Bonham Carter
längd: 1 timme 55 minuter

lise-lott stenberg, charkbiträde.

Clas Göran Möller, kvalitets-
säkrare på livmedelsbutik

Anna Karin sandgren, 
löneassistent

ingeborg Klose, 
pensionerad pianist

Peter Hertz, pappaledig

 FOtO: lAuRiE sPARHAMColin Firth som den stammande prins George.

King´s speach

Vi Fem


