
Nyheter | 7-8 Mysteriet kring Görings fru

Sport | 10 Skjutande tjejer på Ekerö 

Kultur | 9 Tre konstnärer ställer ut  

Insidan | 11 När demens tar över

www.enytt.com Vecka 5 2013

Cannabisodling 
avslöjad på Ekerö 
Efter spaningar mot en 33-årig 
man kunde polisen slå till mot  
lokalen på Stavsborgs fabriksväg 
på Färingsö. Vad de fann var 
den var den mest omfattande  
cannabisodlingen på Ekerö 
någonsin.  SID 6 -7

Ekerö Budo går 
åt två olika håll 
De 120 medlemmarna i budo-
klubben kommer bli uppdelade 
i två separata klubbar med vars-
in styrelse. En renodlad judo- 
klubb, och en för kampsports-
entusiaster. Nu hoppas man 
kunna återuppta tävlandet. 
 SID 10 

Gällstaöbarn får 
säkrare skolväg

En cykelväg  
för Ekeby-
hovsskolans 
elever plan-

eras.
– Det behövs 

en mer trafik- 
säker miljö, säger 
Kjell-Erik Börjes-
son, Centerpartiet.
Beslutet att det blir 

en cykelväg är klubbat – 
när vägen är klar är oklart.

  SID 3

Tre män riskerar sex års fängelse för omfattande spritförsäljning
Alkohol är bara ett samtal bort för minderåriga på Ekerö. I polisens förunder-
wsökning har minst 30 samtal spårats till Ekerö. 

–  Vi har hittat samtal från barn som är tolv år, berättar polisen Lars Utter 
som leder utredningen. SID 2-3

Tomas Söderberg är piloten som styr helikoptern från marken
Till vardags är han pilot för SAS. Och fritiden ägnar han åt att förverkliga 
drömmen om att ta sin flygfoto-hobby till Hollywood.

Tomas Söderberg är mannen som har tagit sitt fritidsintresse till helt nya 
höjder och förvandlat passionen till en affärsidé. SID 8-9
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Vodkabil förser 
unga på Ekerö

Med sin helikopterliknande farkost tar Tomas Söderberg bilder från hög höjd.



Lärare tillhör den yrkesgrupp där 
arbetsbelastningen ökar mest,  
visar siffror från Statistiska cen-
tralbyrån. Fyra av fem av landets 
grundskolelärare upplever att 
belastningen har ökat de senaste 
fem åren. 

– De har en hög arbetsbe-
lastning. Det står jag helt  
bakom, säger Lillemor Berg-
quist, rektor för Stenhamra- och  
Drottningholmskolan.

MIKAEL CAIMAN LARSSON är chef för 
Ekerös kommunala skolor och  
grundskolor. Han menar att  
lärarna har fått en mer omfattande 
arbetsbelastning i och med den nya 
skollagen. 

Den nya skollagen ställer  
högre krav på dokumentation av 

elever och innebär utökade admin-
istrativa arbetsuppgifter. I längden 
tror Mikael Caiman Larsson att de 
lärare som kommer ut i arbetslivet 
ifrågasätter sina yrkesval då de 
flesta väljer läraryrket för undervis-
ningen och inte för administrativa 
uppgifter.

– I VÄRSTA FALL KAN det bli så att 
de ser sig om efter andra yrken. 
Det i sin tur kan påverka eleverna 
och göra det svårare för dem att 

nå målen. Det kan bli ganska så 
förödande konsekvenser, säger han.

ITA TOVATT UNDERVISAR i årskurs två 
på Drottningholmskolan. Hon har 
arbetat som lärare i nio år och me-
nar att arbetsbelastningen blir allt 
högre.

– Det är mycket man ska doku-
mentera, vilket leder till att man 
får mindre tid på sig att förbereda  
lektioner. Det är en olycklig utveck-
ling, säger hon.  EMMA BENGTSON

Vad gör man inte 
för lite alkohol? 
I DET TREDJE numret av E-nytt har vi kartlagt männen som åkte fast för 
cannabisodlingen, vodkabilar och likgåtan kring Görings hustru Carin. 
Ett fullspäckat kriminalnummer minst sagt.  

  Spänningen kring vodkabilen kittlade oss här på redaktionen. Skulle 
vi få tag på en kid som hade inside-information? Vad hade egentligen 
hänt? 

ATT FÅ TAG på alkohol till diverse fester under tonårstiden var inte det 
lättaste. Varje gång var en pärs. Man ville inte be en alkis köpa åt en, 
då skulle de ta ut fem öl i straffavgift för utförda tjänster. Lastbils- 
chaffisarna från kontinenten som stannade vid Eurostop hade alltid 
vodka och cigg, men då fanns tullpolisen i närheten och det ville man 
inte vara med om. Den klassiska häxblandningen med diverse alko-

holhaltiga drycker från sina 
föräldrars barskåp var inget 
tänkbart, efter att jag i nionde 
klass klunkat i mig en mix på 
whiskey och rödvin. Nej, det 
var inte gott.

    
ALLT SOM OFTAST lyckades man 
ju, på ett eller annat sätt. Men 
i början av juni 2008 var jag 
desperat. Jag hade fått lov av 
mina föräldrar att sticka till 
Hultsfredsfestivalen med mina 
kompisar den sommaren. Jag 

gick första året i gymnasiet och tänkte leva min tonårsperiod till fullo 
(man har ju bara en, eller hur?). Men man kan ju inte åka till Sveriges 
mest legendariska festival utan alkohol (jo, klart man kan men det ville 
inte jag).  Jag kunde inte fråga mamma och pappa, de hade redan, un-
der stränga villkor, gått med på att jag skulle få åka iväg  på festivalen 
överhuvudtaget. Skulle jag också be om alkohol skulle de ramla bak-
länges. Vad skulle jag ta mig till?

JO, JAG KLÄDDE ut mig till tant (eller tant och tant, en kvinna i övre 
medelåldern är kanske mer korrekt). Som teaterelev hade man fri 
tillgång till smink, kläder och rekvisita att spöka ut sig till vad man 
än ville. Så en dag sminkade jag fram rynkor, satte året i en knut 
och snofsade upp mig rejält. Ingen hade kunnat tro att det bodde en  
sjuttonåring bakom den fasaden. Inte ens den skarpsynta personalen 
på Systembolaget. 

   Hjärtat klappade. Jag gick in och tänkte ”bete dig normalt, bete dig 
normalt!”. Det värsta som skulle kunna hända var att de skulle neka 
mig. Det var bara att köra.

JAG KOLLADE MIG hastigt omkring och sedan haffade jag mig två boxar 
vitt vin, ställde mig i kön, betalade och gick ut. När jag kom ut tog jag 
nog det längsta andetaget jag dragit i hela mitt liv. Efter det var jag en 
levande legend på skolan. Tjejen som klädde ut sig till tant, gick in på 
systemet och kom ut som en helt annan människa. 

  
JAG FÖRESPRÅKAR INTE ungdomsfylla, men tonåringar kommer alltid 
lyckas få tag på alkohol.  Men det ska absolut inte köpas ur en vodka-
bil där barnen bara är vandrande dollar-tecken för langaren.  När det  
kommer till att uppfostra tonåringar är jag en stark förespråkare av 
frihet under ansvar. Vårdar man ansvaret växer friheten, skiter man 
i det får man skylla sig själv och ta konsekvenserna. Så lär era barn 
att ta ansvar och att ta hand om sig själva och sina vänner, för alkohol  
kommer de få tag på ändå. Utklädd eller ej.

Nu kommer åtalet mot de tre miss-
tänkta för inblandningen kring  
Vodkabilen. Polisen har spårat 
minst 30 samtal till unga på Ekerö.

– Vi har hittat samtal från barn 
som är tolv år, berättar polisen 
Lars Utter som leder utredningen.

I HÖSTAS GREPS fem personer i 
centrala Stockholm, misstänkta för 
att ha sålt sprit till unga främst i  
nedre tonåren. Idag är tre personer
fortfarande häktade för grov olov-
lig försäljning av alkohol. De häk-
tade är i 20-årsåldern och hem-
mahörande i Västerort. Två av dem 
är kända av polisen sedan tidigare 
för olika våldsbrott.

DET VAR MED hjälp av tips från 
allmänheten, både från ungdomar 
och föräldrar, som polisen lyck-
ades spåra bilen. I förundersöknin-
gen har man hittat ett omfattande 
kundregister med närmare 2000 
telefonnummer, varav 30 stycken 
spårats till Stenhamra, Drottning-
holm och Adelsö.

DET ÄR FRAMFÖRALLT utländsk 
vodka som har sålts men även så 
kallad teknisk sprit som spätts ut. 
Spriten innehåller ämnen som inte 
finns i vanlig vodka, men inget som 
är akut farligt då mängderna är små.
Priserna går upp till 250 kronor per 
flaska.
 Bilen har främst hållit till i Väster-
ort och Stockholm City. Lars Ut-
ter känner inte till något tidigare 
fall som varit lika omfattande som 
detta.

– Vi har tagit fast langare som 
rört sig på samma sätt, men det har

inte handlat om en lika organiserad 
brottslighet.

I DAGARNA SKICKAR kommunen ut ett 
brev till föräldrarna via skolorna.
Anledningen är att informera om 
Vodkabilarna och uppmana dem 
att vara extra vaksamma.

– Föräldrars inställning till alko-
holen påverkar om barnet dricker
eller inte. Är föräldern tydlig och 
säger nej ökar sannolikheten
att ungdomarna inte dricker, säger 
Annika Magnusson, folkhälsove-
tare på Ekerö kommun.

MEN TROTS ATT en bil nu är fast 
misstänker polisen fler bilar som 
bedriver liknande verksamhet. 
Polisen fortsätter nu arbetet och 
söker efter fler ungdomar som varit 
i kontakt med vodkabilen. 

– Vårt mål är att ta fast alla som 
sysslar med denna typ av organis-
erad brottslighet, säger Lars Utter.

Rättegången hålls den 19 februari 
där en fällande dom kan leda upp 
till sex års fängelse.
 
 LINA LUND

   LINDA WALL

Nyhetskrönika
Emma Arpstrand
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Langare kan få sex års fängelse

Dystert för 
dagens lärare 

Tre personer sitter häktade för att ha sålt alkohol till unga på Ekerö. Trots tillslaget finns problemet med vodkabilarna kvar.

“Ingen hade 
kunnat tro att 
det bodde en 
17-åring bakom 
den fasaden”

EMMA ARPSTRAND

Vodkabilen säljer sprit till minder-

Nya siffror visar att lärare har det värst. FOTO: EVELINA MALTESON

“Vi har  
hittat samtal 
från barn som 
är tolv år”

LARS UTTER, POLIS
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Stressade bilister på en smal och 
krokig väg är vardag för Ekeby-
hovsskolans elever. I ett förslag 
till kommunen planeras nu en ny 
gång- och cykelväg.
- Det är viktigt att skydda  
barnens väg till skolan, säger 
Kjell-Erik Börjesson, kommun-
fällmäktige för Centerpartiet på 
Ekerö.

 
MÅNGA BARNFAMILJER BOR i och 
kring Gällstaö. Den snabbaste  
skolvägen för Ekebyhovsskolans 
elever går via slottet och Ekebyhovs 
allé. Vägen är dock i nuläget allt an-
nat än säker för barnen. De måste 
dela väg med bilarna.

– Det behövs en mer trafiksäker 
miljö för barnen. Det måste till 
en separat gång- och cykelväg för 

att skydda dem, säger Kjell-Erik 
Börjesson. 

FÖRSLAGET TILL KOMMUNEN är en 
av fyra motioner från Centern, 
som berör säkrare vägar kring på  
centrala Ekerö samt mellan Trä- 
kvista och Jungfrusund. En är 
genomförd, och de två andra är 
”klubbade”, men startdatum för 
dem är inte bestämt än. 

KJELL-ERIK BÖRJESSON KÄNNER inte 
till något allvarligt tillbud, Centern 
är optimistiska och väntar ett posi-
tivt beslut:

– Den behandlas just nu på Stad-
sarkitektkontoret, och jag tror den 
går igenom efter att politikerna sagt 
sitt, avslutar Börjesson.

 ANDERS EKSTRÖM

Kristdemokraterna har i de  
senaste opinionsundersökning-
arna legat kring fyraprocents- 
spärren.  Om valet skulle vara i år 
skulle de kunna åka ur riksdagen.

- Siffrorna är för låga, vi vill 
självklart ligga högre, säger Sivert 
Åkerljung, gruppledare för Krist- 
demokraterna Ekerö.
 

TROTS ATT STÖ-

DET för Krist-
demokraterna 
har minskat i  
Sverige, och 
framförallt i 
huvudstaden, 
var Ekerö en av 
tre kommuner i 

Stockholm som behöll samma man-
dat i kommunvalet som tidigare. 

– Vi har satsat på barn och unga, 
att stödja dem i olika projekt. Även 
kvalitén i äldrevården har blivit  
bättre, fortsätter Sivert Åkerljung 
om Kd:s jobb på Ekerö.

Kristdemokraterna har tre min-
istrar i regeringen, men Åkerljung  
tycker de är för osynliga. Han är 
dock positiv inför nästa val .

Sivert Åkerljung tror att Göran 
Hägglund är en utomordentlig 
minister och partiledare. 

MÅNGA TYCKER OM Kd, men 
röstar inte på dem ändå.  

– Kd är inte så konservativa som det 
beskrivs men vårt namn är lite illaklin-
gande, trots att vi har en värdegrund 
där alla är lika värda, säger han. 

 ANDERS EKSTRÖM

“Måste till en separat väg 
för att skydda barnen”KD ser framåt

Langare kan få sex års fängelse
Tre personer sitter häktade för att ha sålt alkohol till unga på Ekerö. Trots tillslaget finns problemet med vodkabilarna kvar.

En av de unga som köper sprit 
från vodkabilarna är Johannes, 
16 år från Ekerö. För E-nytt  
berättar han hur langningen fung-
erar och hur han kom i kontakt med  
vodkabilen. 

- Två gånger i månaden  
brukar jag höra av mig till dem och  
beställa det jag vill ha. Det är ett 
enkelt sätt att komma åt sprit på, 
säger han.

HAN RINGER DERAS telefonnummer 
och talar om vad han vill köpa, 
sen bestämmer han en plats dit  
langaren levererar varorna.  

– Jag betalar med kontanter. Det 
är rätt billigt, det kostar 250 spänn 
för en sjuttis.

Han har druckit alkohol sedan 
han var 14 år, men då hans tidigare 
langare slutade svara när Johannes 
ringde sökte han upp vodkabilen.

FÖR TROTS ATT en av vodkabilarna 
greps i höstas fortsätter många  
andra att sälja sprit till ungdomar. 
Det är svårt att komma i kontakt 
med dem men Johannes lyckades få 

telefonnumret av en kille via nätet.
Johannes lämnar dock inte ut num-
ret till sina vänner utan gör hellre 
köpen åt dem. 

HAN ÄR MEDVETEN om att det han gör 
är olagligt, men väljer att inte bry 
sig om det. 

– Jag tycker det är bra att vod-
kabilen finns, det är ett lätt sätt att 
få tag på sprit. Samtidigt som jag 
kan förstå att polisen vill komma åt  
bilarna.

Polisen uppger att en del av 
spriten som vodkabilarna säljer 
är utspädd sådan. Men Johannes 
försäkrar att den han köper är äkta 
vara. 

– Jag har kollat upp med an-
dra som köper och även kollat att 
märkena är schyssta.

Johannes tror inte att hans 
föräldrar vet om vodkabilen. Han 
har heller inga planer på att berätta .

– Nej, kommer jag ju inte göra. 
Johannes heter egentligen något 

annat.
LINDA WALL

LINA LUND

”Det är bra att vodkabilen finns” 
Vodkabilen kallas ibland för VB av ungdomarna. FOTO: LINDA WALL

FOTO: LINDA WALL

En säkrare väg för barn behövs.
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Sivert Åkerljung.

åriga. En flaska sprit kostar upp till 250 kronor. Bilderna är arrangerade.
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HIMLEN ÄR GRÅ. Några hjulspår syns 
i snön. Det är en ödslig plats vid 
vattnet som omgärdas av gamla 
nedslitna byggnader. Vad som tycks 
vara övergivna bilar och båtar står 
parkerade lite varstans runt vänd-
planen. Slutet på Stavsborgs fabriks-
väg gömmer många historier.

Det är en plats där inga barn  
leker fast de kanske vill, en plats 
som inte är alltför välkomnande 
och där ingen människa syns till. 

Genom en verkstads sotiga rutor 
hörs plötsligt musik och hundskall. 
En man kommer ut. Han håller ofta 
till vid Stavsborgs fabriksväg.

– Man såg ju att de höll på där 
nere med någonting. Jag misstänkte 
att det var någon filur. De som är 
här håller oftast på med bilar. Folk 
kör med grejer och släp. Men där 
kom bara en bil och man såg aldrig 
att den hade något med sig när den 
kom eller åkte, säger han.

Den 19 september 2012 följer civil- 
klädda poliser efter en 33-årig man 
som kör genom Ekerö centrum och 
sedan viker av vid Tappström. Den 
sista biten går de till fots. 

POLISERNA FRÅN VÄSTERORTS narko-
tikasektion har ägnat elva dagar åt 
att spana på den stora byggnaden 
vid vattnet. Gömda i en båt filmar 
de 33-åringen när han går in i fab-
riken, bara för att efter en kvart 
komma ut igen med något i handen. 
Efter sig stänger han två stora dör-
rar, reglar med en stålbalk och kör 
sedan iväg från platsen. 

Det är nu kriminalinspektör Peter 

Grahm och poliskollegan närmar 
sig lokalen. Varm och fuktig luft 
kommer ut från ena fabriksväggen. 
När han hittat nyckeln bakom ett 
plank och öppnar dörren, slås han 

inte bara av ljudet från fläktarna 
utan även av lukten. En stark doft av 
marijuana. Där inne ser det ut som 
ett garage och det är ovanligt varmt. 
Bakom ett skåp upptäcks en dörr 
som forceras. Där inne står några 
tomma odlingskrukor och man hit-
tar kvistar och rester från en odling.  
Men det finns tre dolda rum till. 
Polisen hittar den här dagen unge-
fär 170 cannabisplantor i samtliga 
rum. Den 33-åriga mannen grips 
senare och häktas dagen därpå.

HÄR SKULLE HISTORIEN kunna 
sluta, men några raderade sms från 
33-åringens mobil får polisen att 
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Så avslöjade polisen    narkotikaodlingen 
En av de mest omfattande knarkhärvorna i Ekerös historia har nu fått ett domslut. 

Det var något underligt med bilen. Den kunde komma när som helst till 
den gamla fabrikslokalen i Stavsborg. Snart började snacket gå bland 
båtägarna om bilen utan släp. Alla båtägare har ju släp på sina bilar. 
Vad fanns i bilen? 

Varm luft sipprade ut från väggarna, där inne kände polisen en stark doft som var bekant. 

“När han öpp-
nar dörren, slås 
han av lukten. 
En stark doft av 
marijuana.”



33-åringen, Hässelby.
Upptäcktes av narkotikaspan, 
19 september 2012
Dom: Narkotikabrott 
Fängelse: 1 år och fyra månader
Tidigare dömd för narkotikabrott

Man 33 år, Bromma.
Dom: Vapenbrott, narkotikabrott,    
olovlig körning och överträdelse av 
myndighets bud
Fängelse: 1 år och 4 månader
Polisen upptäckte odling av 
cannabis i bostaden

Man 32 år, Bromma.
Dom: Narkotikabrott
Fängelse: 1 år
Tidigare straffad
Villkorligt medgiven frihet anses     
helt förverkad
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Så avslöjade polisen    narkotikaodlingen 

PÅ TAPPSTRÖMSSKOLANS VIND hit-
tas cannabisplantor hösten 2009. 
Några månader senare befinner sig 
några elever nere i kulverterna. De 
hittar en liten trädgårdsodling. 
– Min första tanke var: det här 
är inte sant, säger rektor Anneli  
Jeppsson.

Trots skolans misstankar om 
eventuellt skyldiga och polisens 
utredning, hände inget mer. 
– Jag tycker det är besvärande att 
toleransen ökat vad gäller odling 
och användande. Det finns ju trots 
allt forskning som visar på fysiska, 
psykiska och sociala konsekvenser, 
säger hon.

Cannabis odlades  
på högstadieskola

Experten svarar:  
Så här påverkas  
du av cannabis
DET SOM FÖRÄNDRATS de senaste tio 
åren är att fler fortsätter röka can-
nabis. 

Från 20 procent till 46 procent. 
Det menar Thomas Lundqvist, do-
cent i psykologi och expert på ef-
fekterna av cannabis. 

Han menar att de som säger att 
cannabis är ofarligt bör betraktas 
med stor skepsis. 

Effekterna innebär svårigheter 
i tankeprocessen, att inte kritiskt 
kunna granska sitt beteende samt 
en försämring i vaksamhet och pr-
estation vad gäller språk och minne.

Vad anser du om cannabis- 
användning i medicinskt syfte?
Enligt vetenskapliga stand-
ards finns det bara ett preparat, 
Sativex, som kan användas hos MS  
patienter. Övrig information är 
i dagens läge inte medicinskt  
relevant och i många fall mer 
ett önsketänkande, eller en möj-
lighet att i lugn och ro få röka sitt 
cannabis.

JULIA BLOMGREN

ana misstankar om att det finns fler 
inblandade. 

NÅGRA DAGAR SENARE grips ytter-
ligare två män. I rätten förklarar 
de vad de skulle med alla grejer 
till.  Bland annat skulle jorden  
användas på balkongen, plywood-
skivorna skulle sättas upp i någons 
lägenhet, inköplistorna var någon 
annans och lokalen användes för att 
meka med snöskotern. Inte kände 
33-åringen heller doften av canna-
bis i fabrikslokalen, även fast han 
rökt på ibland. De blir inte trodda.

På 60-talet fanns det en cement-
fabrik som låg vid vattnet. Kvar 

finns en mekanisk verkstad, dit folk 
åker för att meka med sina bilar och 
båtar, berättar en man utanför verk-
staden. Han minns att de satt ute 
och fika dagen då polisen kom.

– De ville inte säga någonting 
utan undrade väl vad vi var för fil-
urer, och om det var vi som höll på 
därinne. De kunde ju inte veta om 
vi kände de där.

Medan han nickar mot vägen                         
som leder ner till fabrikslokalen 
säger han att jordhögarna finns 
kvar, men att de inte är stora.

– Det kan inte ha varit en sån stor 
odling, säger han.

 JULIA BLOMGREN

E-nytt berättar hela historen om gärningsmännen och tillslaget.

F De tre dömda männen

FOTO: JULIA BLOMGREN Foton från förundersökningen.

ILLUSTRATION: EVELINA MALTESON
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Polisen varnar  
bilister för tjuvar
Förra helgen bröt sig tjuvar in 
i bilar ståendes på parkeringen 
vid ICA Skå och på Lupinvä-
gen i Stenhamra. Vid Ekeby-
hovsbacken skedde ett inbrott 
förra veckan. 
Polisen varnar främst bilister 
som ställer sina bilar på infart-
sparkeringen vid Kanton, Drot-
tningholm. 

– Där har vi alltid inbrott. Vi 
lägger lappar på rutor för att 
varna, säger Lena Törnblom 
tillförordnad närpolischef på 
Ekerö.  JULIA BLOMGREN

Bo billigt på Ekerö
Om du är på jakt efter ett hus 
i Stockholms län, kan Ekerö 
vara ett bra alternativ. Av alla 26 
kommuner i länet är Ekerö den 
8:e billigaste enligt en undersö-
kning av Villaägarnas riksför-
bund. I granskningen har man  
jämfört kostnad för bland annat 
el, vatten och försäkring. Det 
dyraste boendet hittar du på 
Värmdö.                LINA LUND

Frikyrkoledningar 
har brist på kvinnor
Antalet män utgör en klar ma-
joritet i de olika frikyrkornas 
ledning. Endast 18 procent 
av Pingtströrelsens styrelse är 
kvinnor. Hur situationen ser ut 
i Filadelfiakyrkan på Ekerö vill 
man inte uttala sig om.

– Jag vill inte kommentera 
det när jag inte har några siffror. 
Vi har ju bara en pastor och om 
han är en man är det klart att 
det blir majoritet bland män-
nen, säger Samuel Klintefelt, 
pastor i Filadelfiakyrkan.

Pingströrelsen har ingen 
utarbetad strategi för att nå en 
jämn könsfördelning bland pas-
torer och föreståndare, enligt en 
genomgång som tidningen Da-
gen har gjort. EMMA BENGTSON 

Nazisthustru i     sista vila på Lovön
Hängiven antisemit och fru till en av historiens mest hatade män. 

“Minst 25 000 kronor”
Nyutbildade sjuksköterskor krä-
ver mer lön och bättre villkor.  De 
vill att det ska bli en löneökning 
från 21 500 till en ingångslön på 
minst 25 000 kronor i månaden.

- Jag har hand om liv, det borde 
uppskattas mycket mer, säger Lisa 
Adriansson sjuksköterska på Sten-
hamra vårdcentral.

STATISTISKA CENTRALBYRÅN, SCB har 
gjort en framtidsprognos som visar 
att det år 2030 kommer saknas  
30 000 sjuksköterskor inom vården.  

Vårdförbundet menar att det är  
många utbildade sjuksköterskor 
som väljer att aldrig mer sätta sin 
fot inom vården på grund av bristen 

på resurser. Det vårdpersonalen är 
mest besviken på är den låga löne-
sättningen.

– När man förlorar sjuksköter-
skor så måste man rekrytera nya, 
vilket kostar massvis av pengar. Då 
anser vi att man tar de kostnaderna 
och fördelar på högre löner, så att 
sjuksköterskorna känner sig mer 
uppskattade, förklarar Jane Stegring 
på vårdförbundet.

LISA ADRIANSSON HÅLLER med och 
anser att när man tar hand om män-
niskor borde man få bättre betalt.
 – Arbetsgivarna gör det här för att 
spara pengar, säger hon.

NIKLAS LINDMAN Sjuksköterskorna höjer lönekraven.

Thomas Erlandsson bär ut lå-
dan med benen till kyrkogården 
där jorden redan är uppgrävd. 
Han sätter sig på knä och lägger 
försiktigt ner bendelarna, en ef-
ter en. Det finns ingen annan på 
kyrkogården, han är helt ensam. 
Thomas har aldrig begravt någon 
på det här viset, men tänker ”hon 
var trots allt en människa, nu får 
hon kanske vila.” 

CARIN FOCKS BEGRAVNING på Lovön 
i maj 2011 var speciell. Inte bara 
sättet hon jordfästes på, utan även 
det faktum att hon var Hermann 
Görings fru. Ja, just den Hermann 
Göring som grundade Gestapo, 
startade de första koncentration-

slägren, var chef för flygstyrkorna 
Luftwaffe och en av Adolf Hitlers 
närmaste män.

CARIN FOCK TRÄFFADE Hermann för-
sta gången på Rockelstad slott i Flen. 
Då var hon en ung adelsdotter, gift 
med en löjtnant och mor till sonen 
Thomas. Piloten Hermann Göring 
var en krigshjälte från första värld-

skriget, och Carin blev omedelbart 
förälskad. Hon valde snart att lämna 
äktenskapet för ett liv med Göring.

I deras hem utanför München 
blev Carin värdinna för många av 
de män som flera år senare skulle 
ta över landet. Hitler blev en nära 
bekant, och det var han som började 
kalla henne för ”partiets maskot.”

BJÖRN FONTANDER har skrivit boken 
”Carin Göring skriver hem” och har 
forskat i Görings liv i många år. Han 
berättar om Carins egna åsikter.

  - Hon var en övertygad nazist, 
kanske värre än Hermann Göring 
själv, säger han.

Carin skrev många brev om 
”rörelsen” som hon och nyblivne 

maken Hermann var med i, och 
judehatet var tydligt. I ett brev som 
fadern skrev fick hon till svar: ”Kom 
inte hem till Sverige med den man-
nen”.

   - Göring var inte populär, alla 
visste att han varit med i Hitlerkup-
pen, säger Björn Fontander.

Hitlerkuppen var ett misslyckat 
försök att ta över makten i Tyskland, 
där Göring dessutom ådrog sig en 
skottskada. Smärtan lindrades med 
morfin, men de höga doserna blev 
ett akut beroende. När paret flyt-
tade till Sverige 1925 var Hermanns 
missbruk så allvarligt att Carin fick 
skriva in honom på Långbro men-
talsjukhus i Stockholm.

   - Då tog man ifrån honom en 

”Kom inte hem 
till Sverige med 
den mannen”
     CARIN GÖRINGS PAPPA

Coop återkallar kött 
Irländsk nötfärs och lövbiff från 
märket X-tra har återkallats 
av Coop efter salmonellalarm. 
På Coop Träkvista har endast 
en viss typ av svensk nötfärs 
återkallats.

– Vi säljer inte de irländska 
lågprisprodukterna i vår butik. 
Den svenska färsen återkallas 
för att vara på säkra sidan, säger 
Jarri Saarinen, butikschef på 
Coop Träkvista.

EVELINA MALTESON

FOTO: ELLINORE CARLSSON

FOTO: JUDIT GUSTAFSSON

Carin Göring (1888-1931), maka till grundaren av de första koncentrationslägren, ligger nu begrav på Lovö kyrkogård. FOTO: PRESSBILD CARLSSONS FÖRLAG

FOTO. ELLINORE CARLSSON



stor portfölj som var fylld med mor-
fin. Det var hans favoritgodis, berät-
tar Björn Fontander.

När nazisterna var på frammarsch 
lyckades Göring slå sig tillbaka in i 
den tyska politiken. Carin led dock 
av ett medfött hjärtfel, och strax 
efter att Göring fick en plats i riks-
dagen dog hon av en hjärtinfarkt, 
42 år gammal. Hon begravdes 1931, 
i familjegraven på Lovö kyrkogård. 

EFTER NÅGRA ÅR krävde Hermann 
emellertid att kroppen skulle flyt-
tas till tysk jord. Kistan grävdes upp, 
och fraktades till hans bostad 

Carinhall utanför Berlin. Där be-
gravdes hon en gång till, strax in-
nan andra världskriget bröt ut. Vid 

krigets slut lät han spränga Carin-
hall och lämnade sin hustru i ruin-
erna innan han själv tog livet av sig.

KYRKOHERDEN Heribert Jansson var 
nyanställd i Berlins svenska kyrka 
då han 1950 mottog ett telefon-
samtal från en tysk kvinna. Hon 
påstod att man hade grävt upp Carin 

Görings kropp innan sprängningen 
av Carinhall, och hade bevarat den. 
I hemlighet mötte kyrkoherden två 
män. De bar fram en säck och sa: 

– Varsågod, här är Carin. 
De öppnade säcken och Heribert 

Jansson fick en chock vid åsynen av 
en nästan mumifierad kropp utan 
huvud.

KYRKOHERDEN LITADE PÅ att det var 
Carin som låg i säcken, lät kremera 
kroppen och förde sedan askan till 
Sverige. Askan av det huvudlösa 
liket hamnade på Lovön 1951, då 
man höll en tredje begravning. Alla 
trodde då att Carin hade fått sin 
sista vila. Men 40 år senare, gjordes 
nästa fynd. 

En arkeologisk klubb vid Carinhall 
grävde 1991 fram en enorm zink-
kista, samma kista som Carin flyt-
tats i från Lovön till Tyskland. 

De öppnade den och tömde ut 
innehållet. Kotor, skulderblad, ska-
llben och lårben av ett människolik 
fanns bevarade. Man visste inte vad 
man skulle tro, Carin var ju redan 
återfunnen och begravd i Sverige. 

Benen skickades till svenska Rätts-
medicinalverket, men det tog mån-
ga år innan man kunde fastställa en 
identitet. Med hjälp av DNA-teknik 
jämförde man ett vävnadsprov från 
Carins son, och 2009 kom beske-
det. Det skulle visa sig att kvinnan i 
kistan var den riktiga Carin Göring.

 Kyrkvaktmästaren Thomas Er-
landsson begravde Carins ben i maj 
2011. Den kropp vars aska redan låg 
begravd på Lovö förbryllar än idag. 
Långt ner under Carin ligger askan 
kvar av denna oidentifierade kropp. 
Vem den tillhörde kommer för-
bli en olöst gåta, och i graven får de 
samsas om jorden till sin förhoppn-
ingsvis sista vila.  
 ELLINORE CARLSSON
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Vänsterpartiet tar bussen för att protestera mot Förbifart Stockholm
På onsdagen anordnade Vänster-
partiet en gratis bussresa för att 
protestera mot trafikleden Förbi-
fart Stockholm. 
   – Det är fullt med folk, det går 
av och på människor hela tiden. 
Det är jättebra stämning, säger 
Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets 
ordförande.

TUREN GICK MELLAN Skärholmen och 
Flemingsberg,  samt Häggvik och 
Spånga. 

På bussen fanns möjlighet att 
diskutera med Vänsterpartiets poli-
tiker om Förbifart Stockholm. 

Syftet är, enligt Jonas Sjöstedt, 
inte enbart att protestera mot by-

gget utan också att visa vilket bra 
alternativ kollektivtrafiken är. Vän-
sterpartiet anser att pengarna som 
läggs på trafikleden istället borde 
investeras i kollektivtrafiken. Cir-
ka 80 procent ska finansieras via 
trängselskatt och ca 20 procent från 
staten. Ingen trängselskatt planeras 
på Förbifart Stockholm.
Finns det någon politiker från Ekerö 
med på bussen?

– Nej tyvärr, men nästa år åker vi 
till Ekerö.
Det blir alltså en uppföljning?

– Ja, vi har definitivt fått mers-
mak, säger ordförande Jonas Sjöst-
edt.

EMMA BENGTSON Jonas Sjöstedt (V) i protest mot Förbifart Stockholm. 

Björn Fontander har skrivit en bok om Carin Göring.

Hermann Göring i partiuniform 1932.

Gravstenen på Lovö kyrkogård.

FOTO: ANDERS EKSTRÖMThomas Erlandsson begravde Carin 2011.

Hur hamnade Carin Göring på Ekerö? Och vems kroppdelar var det som låg i säcken?

“De bar fram 
en säck och sa: 
varsågod här är 
Carin”

HERIBERT  JANSSON , KYRKOHERDE
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- Föddes 1893 i Bayern Tyskland.
- Död 1946 Nürnberg.
- Grundade polisorganisationen 
Gestapo 1933, vars främsta uppgift 
var att rensa landet från statens 
motståndare.
- Talman i tyska riksdagen 1932-
1945.
- Var befälhavare för Luftwaffe, det 
tyska flygvapnet
- Blev 1940 utsedd till Hitlers efter-
trädare och riksmarshalk
- Beslutade om start för de första 
koncentrationslägrena 
- Inblandad i framtagandet av 
“Den slutgiltiga lösningen av 
judefrågan”. Planeringen för den 
systematiska utrotningen av 
Europas judar.

Efter krigets slut ställdes Göring 
inför rätta i ”Nürnbergrättergån-
garna” 1945. Han dömdes till döden, 
men tog livet av sig natten innan 
avrättningen genom att svälja en 
cyanidkapsel.

Källa:Wikipedia

F Hermann Göring

Vad: 21 km lång väg, varav drygt 18 
km i tunnel. Leden binder samman de 
norra och södra länsdelarna. 
Ekerö kommun ansluts till leden via 
angöringar från Ekerövägen på Lovön. 
Tunneln kommer gå under Mälaren 
och ansluta till Kungens Kurva. 
Genom Förbifart Stockholm blir det 
möjligt för ekeröborna att nå regio-
nens norra och södra delar utan att 
behöva passera Brommaplan.
Byggstart: Slutet av 2013.
Byggtid: Cirka 10 år.
Budget: knappt 28 miljarder kr (2009 
års prisnivå).
Källa: Trafikverket.se och Ekero.se

F Förbifart Stockholm



 – SÅ HÄR RÖRIGT BRUKAR det inte vara, 
säger Tomas ursäktande när han 
visar upp sin verkstad i källaren. Ett 
rum i sann uppfinnarjocke-anda. 

Vi befinner oss i Tomas villa i 
Älvnäs. Han presenterar sin fru 
Brenda som precis ska åka till job-
bet. Tomas sätter på vattenkokaren.

HAN VISAR RUNT i verkstaden och 
förklarar vad de olika grejerna är. 
Tomas pekar på en orange helikopter. 

– Det här är den första  
helikoptern jag flygfotade med. 

Tomas Södergren, jobbar som 
trafikpilot för SAS och är egen före-

tagare. Sedan 18 års ålder har han 
haft en dröm om att flygfotografera, 
något som han nu gör sedan några 
år tillbaka. En hobby som lett till 
att han startat företaget Helevision.  
Intresset för teknik har alltid fun-
nits där.

När Tomas inte jobbar som pilot 
är det lite som stoppar honom från 
att pula med sitt intresse. 

– Ibland sitter jag uppe om  
nätterna. Det system jag flyger med 
nuförtiden kallas för en Oktako-
pter, säger han och visar hur han  
förbättrat lite av delarna. 

Öppningsscenerna i senaste James 

Bond är filmat med samma teknik. 
Att sikta mot Hollywood vore inte 
fy skam, konstaterar Tomas med 
glimten i ögat.

HAN GISSAR ATT många hade tröttnat 
på en partner med hans intresse, 
men inte Brenda. 

– Vi brukar sysselsätta oss med 
det vi själva tycker om på varsitt 
håll, sen bestämmer vi en tid då båda 
släpper det de håller på med för att 
umgås, det funkar väldigt bra. 

Intresset för tekniken uppstod 
i grundskolan då Tomas valde till 
kursen Radio och elektronik. Fjor-

När könet stjäl  
huvudrollen 
REDAKTIONSMÖTE I FREDAGS. Vi diskuterar innehållet inför nästa veckas 
tidning. Nu har vi kommit till sportsidorna. Önskemål om att lyfta fram 
en mer ovanlig sport kommer upp, någon är trött på ”bara hockey”. 

Vi vet att det finns en skytteklubb på Ekerö, och uppdraget att skriva 
om den delas ut. När Judit ringer dit får hon veta att ungdomssektionen 
har träning på tisdagar, och gruppen består mest av tjejer. Vi tänder 
till. ”Häftigt med tjejer som sysslar med skytte!” utbrister vi med våra 
fördomar omedvetet långt fram i tanken. 

HÄROMDAGEN FICK JAG en länk skickad till mig. Den kom från en 
Hemnet-knarkande vän, som finner stort nöje i att gotta sig i bostads- 
annonserna på både villor och bostadsrätter. Huset i länken var en 
stor trevåningsvilla i en mel-
lanstor svensk stad. Konsten på 
väggarna i villan bestod nästan 
uteslutande av vapen och döda 
djur. Obscena mängder vapen. 
Obscena mängder döda djur.

MIN VÄN ÄR inte bara ofint be-
roende av Hemnet. Hon har även 
välutvecklade stalkerskills. Hon 
såg till att leta fram information 
som svarade på vem som bodde i 
huset med vapenkonsten. 

En 73-årig kvinna. ”Inget som 
matchade våra fördomar”, tänkte 
vi förbryllat. Men förklarade 
det snabbt med att den 73-åriga 
kvinnan säkert var änka och att 
det tidigare funnits en man där 
i bakgrunden som stod för ut-
smyckningen. 

MIN SAMBO ÄR målare. Vi har nu 
slutat att räkna hur många gånger hon (ja, min sambo är en kvinna) 
får höra att jobbet är för tungt för henne, hur ofta ögonbryn höjs när 
hon klarar jobbet lika bra som sina manliga kollegor eller hur ofta hon 
får veta att hon kommer att ha lätt att få jobb bara på grund av att 
könet. Hon råkar tillhöra är underrepresenterat i just den yrkesgrupp 
hon valt. Nya kommentarer varje dag, och nya suckar från min sambo.

VISST ÄR DET tufft att Beyla och resten av tjejerna i Mälarö skyttes ung-
domssektion hittat ett fritidsintresse som de gillar, men det beror inte 
på att de är tjejer. Det häftiga ligger väl i att skytte är en sport som 
sticker ut?

Och vår tänkta änka, tänk om hon vigt sitt liv åt jakt? Tänk om hon 
skjutit alla djur som nu pryder väggarna själv? Tänk om hon aldrig haft 
en manlig andra hälft? 

Min sambo blir ofta frustrerad, för fokus ligger alltid mer på det fak-
tum att hon är en minoritet i sin bransch än på jobbet hon utför. Eller 
som hon brukar säga: ”Jag utför för fasen inte jobbet med könet!”

VI HAR ALLA fördomar, och till viss mån tror jag att det är sunt. Jag tror 
att vi kan känna oss trygga i dem, vi kan lätt låta saker passera istäl-
let för att fastna och överanalysera. Men ibland tror jag att vi behöver 
stanna upp och bara låta tanken kliva några steg till. Hur uttjatat det 
än låter.

Krönika
Anna-Karin Blom
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Tomas foton når  nya höjder

Möglig ost på Ekerömjölk

Varje måndag i gryningen hämtar 
Tommy Eriksson, köksmästare på 
Högberga gård, 50 liter ekologisk 
mjölk från Lovö Prästgård. Av den 
tillverkas mögelosten Högberga 
blå på Lidingö. Osten lagras sedan 
60 dagar i hög luftfuktighet. 

Varför mjölk från Ekerö?
–  Johan chefen tog kontakt med 

Elin Rydström som driver Lovö 

Prästgård. Vi hade letat efter mjölk-
bönder och Ekerö passade bra, det 
är nära oss och Elin är väldigt duk-
tig med sin ekologiska produktion. 

Varför producera just mögelost?
– Vi håller på att profilera oss med 

mat och vin. En egen ost är ett steg 
att nå ut till allmänheten. Jag har 
jobbat i Grythyttan gästgivaregårds 
ysteri innan och har med mig  

mycket därifrån. 
De har hjälpt oss 
att komma igång 
också. 

Vilke respons har 
ostarna fått?

– Flera gäster 
som provat har gett väldigt bra 
respons. Vår ost har fått bäst  
betyg i blindtest vi har anordnat. 

Hur skulle du beskriva smaken med 
tre ord?

– Haha, vilken svår fråga. Krämig, 
naturlig och salt. Den smakar  
mycket natur eftersom den inte är 
pastöriserad. Gräs och stall liksom. 

Hur avnjuter man den bäst?
– Ät som den är eller hembakat 

knäckebröd och inkokta apriko-
ser, eller något annat som är sött. 
Marmelad till exempel.

EVELINA MALTESON

“Häftigt - tjejer 
som sysslar 
med skytte!” 
utbrister vi  
fördomsfullt.

Tommy Eriksson

Ända sedan Tomas Södergren var 18 år har han drömt om att flygfotografera.

Högberga blå smakar natur och gräs då den är ekologisk, enligt Tommy.
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ton år gammal började han bygga 
egna radioapparater. Det var inte 
förrän många år senare när han 
höll på med modellflyg som han  
dammade av drömmen om flygfoto.

TOMAS DRIVKRAFT OCH glädje ligger i 
resultat hans hobby ger.

 – För att förstå måste man nästan 
prova själv att ha en fjärrstyrd  
flygande farkost under sin kontroll, 
styra kameran och njuta av bilder-
na, säger han drömskt.

Han berättar att det finns forum 
där likasinnade från hela världen 
kan diskutera och utbyta tips 

med varandra. Tomas själv har en 
youtubekanal där han lägger upp 
eget nördmaterial som han kallar 
det.

TOMAS PEKAR PÅ två tavlor som 
hänger inne i verkstaden.

– Här är två stillbilder jag har  
tagit över Gröna lund. Den där 
kvällen då Lady Gaga var där 
och spelade. Sjysst va? säger To-
mas med entusiasmen lysande ur  
ögonen.

Marknaden för flygfoto är tuff, 
man måste hänga med i utvecklingen 
för att ha en chans att klara sig. 

– Jag tjänar i netto inget på det 
här. Det jag får in används till ny 
utrustning, säger Tomas menande. 

– Hela belöningen är att få se det 
man producerat. Hobby och jobb 
flyter ihop.

OM MÖJLIGHETEN FUNNITS hade 
Tomas kunnat tänka sig att ar-
beta med sitt intresse för flyg- 
fotografering på heltid.

– Jag trivs bra som pilot, 
men hade jag vetat säkert att det 
gick att leva på mitt företag så visst, 
säger Tomas Södergren. 

EMY JENSEN CARTOLANO
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Ålder: 49
Familj: Fru Brenda och två pojkar. 
Utbildning: Ingenjör i elektronik. 
Påbörjad utbildning i Elektroteknik 
på Chalmers samt Pilotutbildning i 
Ljungby, Skåne.
Företaget Helevision: Startades 
2008. Använder fjärrstyrda minihe-

likoptrar för produktion av video och 
stilbild. Tar närbilder från markhöjd 
till flygperspektiv. Har bland annat 
filmat för en Wolkswagenreklam.
Tomas tipsar: Om man har en idé 
- börja smått, det behöver inte vara 
stort och dyrt. 
-Experimentera dig fram!

F Tomas, Helevision och flygperspektiv 

Tomas foton når  nya höjder

Konst på Ekebyhovs slott
Norman målar bilder han ser innan han somnar

Att sikta mot 
Hollywood 
vore inte fy 
skam.

Helgkul 
på Ekerö 
vecka 5

Tre konstnärer med tre olika ut-
tryck har i tre helger ställt ut på 
Ekebyhovs slott. 

– Jag försöker måla av bilderna 
som man kan se precis innan man 
somnar. Ibland är det inte helt 
kristallklart vad de handlar om, 
det kan ta flera år innan dess 
betydelse kommer till en, säger 
konstnären Max Magnus Norman. 

DE TRE KONSTNÄRERNA Joakim Nor-
din, Max Magnus Norman och Ste-
fan Thunströms utställning är inne 
på sista visningshelgen. Max 
Magnus Norman tycker den relativt 
korta tiden är lagom.

– Den pågår bara sex dagar allt 
som allt, men det är bra. Då hinner 
det inte bli tjatigt, säger han.

Max Magnus Norman är uppvux-
en i Sundsvall men flyttade till Sten-
hamra för ett antal år sedan. Han 

har jobbat som konstnär profes-
sionellt sedan mitten av nittiotalet, 
och har ett femtiotal utställningar 
bakom sig.  

– Det hela började med en ut-
ställning ute på Vaxholm och sen 
fick vi förfrågan att ställa ut på Eke-
byhov, säger Max Magnus Norman.

ATT FÖRSÖRJA SIG som konstnär har 
inte varit en dans på rosor, men för 
Max Magnus väcktes intresset för 
konsten tidigt.

– Det började med att man sål-
de teckningar 
till vänner och 
familj för att få 
ihop lite fickpen-
gar. Sen gäller 
det att jobba hårt 
och skaffa sig 
ett eget nätverk 
med  återkom-

mande konsthandlare. Man får 
vara beredd på att man hamnar 
utanför samhället sjukförsäkring 
kännner man inte till. Som kon-
stnär blir man som trollkarlarna i 
Harry Potter, alla andra är mugglare 
(red.am icke trollkarlar), säger Max 
Magnus.  EMMA ARPSTRAND

Max Magnus ger sina tips till dig 
som vill arbeta som konstnär.

Gå en konstutbildning. Men lås dig 
inte för mycket vid vad lärarna säger, 
det gäller att tänka utanför ramen.

Tänk affärsmässigt. Marknadsför dig 
själv och tänk på ekonomin. 

Uppoffring. Det kommer alltid finnas  
konstjobb, men se till att inte bli ut-
nyttjad, konst är värt att betala för.

F Konstnärstips
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Max Magnus 
Norman.

Ett av Max Magnus 
Normans konstverk.

Lördagspyssel
Varje lördag fram till 23  
februari kan alla pysselsugna  
besöka bibliotekets lokaler i Ekerö 
centrum. Där kan man pyssla med  
Susanna som använder nytt  
material för varje vecka. 
När: 2 februari
Tid: 12.00-15.00
Var: Biblioteket Ekerö centrum
Kostnad: Gratis

Skrivande workshop 
Gunilla Cullemark och Eva Dahl-
berg från SkrivSprånget bjuder 
in till workshop. 
Att göra sin egen 
drömkarta står 
på schemat 
vilket in-
nebär att via 
skrivande och 
bild fundera 
över vad man 
vill ha mer av i 
lovet och förtydliga det som ger 
kraft i vardagen. 
När: 2 februar Tid: 10.00-15.00
Var: Klockargården, Lovö
Kostnad: 150 kronor (lunch och 
kaffe ingår)

Säkra skridskoskär
Vill du fila på din långfärdsskrid-
skoåkning? På lördag hjälper 
Friluftsfrämjandet på Mälaröar-
na dig med din teknik, säkerhets-
utrustning och visar hur man tar 
sig upp ur en isvak. Vid lunchtid 
finns försäljning av grillad korv, 
kaffe och choklad.
När: 2 februari
Tid: 11.00-15.00
Var: Tranholmen
Kostnad: Gratis

Testa yoga 
Har du varit nyfiken på mindful-
ness yoga så kan du prova på 
söndag. Du får testa enklare 
övningar och det du behöver 
är en yogamatta eller 
filt. Instruktör Bo 
Lundaahl med lång 
erfarenhet. Boka plats; 
maila info@ostanlid.se 
När: 3 februari
Tid: 18.00-19.30
Var: Sanduddens skola
Kostnad: Gratis

FOTO:NIKLAS LINDMAN 

FOTO: EMMA BENGTSON

När alla Ekerös familjer stod på skridskor på Älvnäsviken passade Tomas på att prova sin Oktakopter. 
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Tomas första flygfotohelikopter. 

FOTO: EMY JENSEN 

CARTOLANO
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R Lokala sportresultat 

Förlustsviten fortsätter för 
Mälarö HF. På de fem senaste 
matcherna har MHF endast mäk-
tat med en poäng och laget lig-
ger nu näst sist i Alltvåan.

– Vi måste bli hetare i slottet, 
säger assisterande tränaren Pat-
rik Jonsson.

MÄLARÖ HF STOD inför tre viktiga 
matcher där man behövde två 
segrar om laget ville vara med 
och slåss om kvalplatserna upp 
till division I. Så blev det inte. 
MHF inledde på fredagen med 
match mot tabelljumbon Bål-
sta i en drabbning som gästande 
Mälarö tog kommandot i direkt. 
Trots att gästerna länge ledde med 
3-0 slutade matchen 3-3 och på  
straffar kunde sedan Bålsta säkra 
bonuspoängen.

– Vi borde avgjort både i tredje 
perioden och i förlängningen, 
säger Patrik Jonsson.

MHF HADE SEDAN under söndagen 
inte allt för mycket att sätta emot 
när serieledarna Haninge kom 
på besök. Hemmalaget gjorde en 
bra match och skapade lite spän-
ning när man i tredje perioden 
reducerade till 4-2, men närmare 
än så kom man aldrig.

PÅ TISDAGEN KOM chansen till 
revansch när MB Hockey stod för 
motståndet, men inte heller den-
na gång var marginalerna med 
Mälarö HF som fick se sig beseg-
rade för femte matchen i rad.

– Jag tycker vi spelar bra, men 
vi måste bli hetare i slottet, säger 
Patrik Jonsson.   ADAM ANDERSSON

DRÖMMEN OM FÖRSTAPLATSEN i 
Prix d’amerique får vänta för 
Ekeröhästen Maharajah och 
tränaren Stefan Hultman. Maha-
rajah som tidigare sprungit in en 
andraplats i Prix d’amerique lyck-
ades inte alls i årets upplaga.

Det såg visserligen bra ut 
inledningsvis. Maharajah och 
den meriterade kusken Öhr-
jan Kihlström tog spets i lop-
pet och var riktigt pigga från 

start, men den hårda inlednin-
gen hade tagit för hårt på kraft-
erna på hästen från Ekerö. När 
 de franska hästarna Royal Dream 
och Ready Cash  satte fart på slutet 
 hade Maharajah ingenting att sät-
ta emot och gick till slut i mål som 
tolva. 

Royal Dream vann Prix 
d’amerique, som i och med seg-
ern inkasserade 500 000 euro.

 ADAM ANDERSSON

Femte raka förlusten för MHF

Skytte lockar fler tjejer
De sitter på rad med stora, tunga 
bössor. En efter en skjuter de iväg 
ett skott. Det smäller till. In med 
en ny kula och sikta igen. Koncen-
trationen är maxad. 14-åriga Beyla 
Becker sitter i mitten av raden med 
tjejer som i år har hittat ett nytt int-
resse: skytte. 

DET ÄR TISDAGSKVÄLL och i en liten 
lokal under Stenhamraskolan träffas 
de en gång i veckan. Beyla lämnar 
in sin tavla till ledaren som skriver 
in allas resultat i en pärm. Hennes 
fem skott är alla väldigt nära mitten 
på cirklarna, vilket är målet i skytte. 
Hon har inte tränat länge men är 
redan duktig. 

–  Det viktigaste är att tänka på 
sin andning och varva ner, förklarar 
Beyla.

I RUMMET BREDVID skjutbanan sit-
ter stöttande pappor vid ett bord. 
En av dessa är ledaren Krister Järn. 
Det är första året som dom kört 
igång på riktigt och när de har fått 
allt att fungera är tanken att lappar 
om ungdomsskyttet ska sättas upp i 
alla skolor. Men redan nu så kom-
mer det fler och fler ungdomar för 
varje gång.

–  Alla som testar detta tycker det 
är roligt eftersom man gör något för 
sig själv, tror Krister Järn.
Frågan om vad grejen med skytte 

är kommer upp. Krister tror att det 
som lockar tjejerna är att man får 
göra något som är annorlunda och 
att man hela tiden jobbar  med att 
förbättra sin koncentration.

–  Skönt att de gör något där dem 
är helt egoistiska, det handlar bara 
om en själv, säger han.

INNAN VI ÅKER får jag testa att skjuta. 
Beyla och Krister visar hur bössan 
ska hållas, var kulan ska sitta och 
hur man siktar bäst. Jag skakar och 
får tipset att hålla andan när jag 
skjuter. Det smäller till. Nu gick det 
bättre. In med en ny kula och sikta 
igen. 

JUDIT GUSTAFSSON

Ekerö Budo gör nya satsningar
Kampsportsklubben Ekerö Budo 
splittras och delar upp sig i två 
sektioner. En Judosektion och en 
kampsportssektion. Det besluta-
des i ett extra årsmöte i torsdags 
förra veckan. 

–  Det är lättare med två styrel-
ser, man är inte beroende av den 
andra sektionens beslut, säger 
Matthias Johnson, ordförande och 
judoinstruktör för Ekerö Budo.

REDAN FÖRRA ÅRET kom diskussio-
nen upp om att dela upp klubben, 
men då var läget inte lika aktuellt. 

– Nu saknar vi jättemånga in-

struktörer på grund av långa res-
vägar och familjeförhållanden. Det 
är bara en till två instruktörer kvar 
på kampsportssidan. Därför behövs 
två klubbar med mindre styrelser 
så man inte blir beroende av varan-
dra och kan fatta egna beslut, säger 
Matthias Johnson. 

I DAGSLÄGET ÄR det ungefär 80 med-
lemmar på judosidan som i framti-
den kommer heta Ekerö Budoklubb 
och 40 på kampsportssidan som 
kommer heta Ekerö Kampsport. 
Nackdelen med att dela upp klub-
ben kan vara att en av sidorna skulle 

tappa medlemmar och inte få ihop 
det ekonomiskt, menar Johnson. 

MEN FÖRDELARNA ÄR fler än nackde-
larna enligt Johnson som tror att 
detta kan vara en steg i rätt riktning 
för att tävla med klubben igen. 

–  För några år sen var vi ute och  
tävlade med klubben, men för till-
fället är vi en träningsverksamhet. 
Men nu kan vi få fler ledare och 
utövare inom judon och det kan 
leda till att en satsning mot tävlande 
inleds, om intresset finns, säger 
Johnson.

MARCUS JOSEFSSON

Maharjah orkade inte hela vägen

 
Handboll
 Div. 4 B Damer
 Ösmo GIF HK – Skå IK 12-23

 Innebandy 
 Div. 3 Herrar
 Råsunda IS – Ekerö IK 4-6
 Ekerö IK – Täby IS 6-5

 Division 4
 Stockholm West – Skå IK & Bygd 
6-7

 Division 5
 Danderyds SK – Mälarö IBK 4-8
 Ängby IF – Adelsö IF 11-6

Ishockey
Alltvåan Herrar
Bålsta HC – Mälarö HF 4-3 e.str
Mälarö HF – Haninge HF 2-4
Mälarhöjden/Bredäng – Mälarö HF 
6-5

J20 Allettan
Mälarhöjden/Bredäng – Mälarö HF 
5-6

J18 Allettan
Mälarö HF 1 – Spånga IS IK 1 3-1
IFK Täby HC – Mälarö HF 1 4-3
IF Vallentuna BK Ishockey – Mälarö 
HF 1 3-1

Beyla Becker har siktet inställt på en tio-poängare.  FOTO: JULIA BLOMGREN

Sporten som handlar om fokusering och egoism

Judoinstruktören Matthias Johnson (i blått) är positiv till det nya beslutet. FOTO: MARCUS JOSEFSSON

Sen matchen mot Bajen Fans har Mälarö förlorat tre matcher i rad. 
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Om att vara anhörig till en person som insjuknat i Alzheimers

11E-nytt vecka 5 2013 Ekerös nättidning INSIDAN

När själen försvinner bort 
”Kommer du ihåg var vi brukar 
ha de här kopparna?” frågade 
Eriks fru en augustikväll när hon 
plockade ur diskmaskinen. Efter 
en period av föraningar fick hän-
delsen Erik att inse - det var dags 
att kontakta läkare. Ungefär ett 
år senare fick Eriks fru diagnosen 
Alzheimers. Att vara anhörig till 
en person med demens är svårt 
och ovisst. 

– I ett tidigt skede förstår man 
inte vad det är för något, säger 
Karin vars make också var sjuk i 
Alzheimers. 

PENSIONÄRERNA ERIK OCH Karins 
äkta makar drabbades av Alzheim-
ers för ett par år sedan. Sjukdomen 
smyger sig på långsamt och sym-
tomen är diffusa till en början. Men 
både Erik och Karin märkte att 
något inte stämde när deras part-
ners förändrades i personligheten. 

– Min man började bli oerhört 
arg, han som alltid varit så lugn. 
Det var nog frustrationen över att 
han märkte att vardagliga saker inte 
fungerade, berättar Karin. 

ERIKS FRU BÖRJADE uttrycka sig på 
ett sätt Erik inte kände igen. Om 
paret varit på fest och druckit lite 
vin resonerade Eriks fru konstigt 
och blev påstridig. Erik förstod inte 
vad det handlade om vid tidpunk-
ten men visste i bakhuvudet att 
något inte stämde.

– I flera år slängde jag en slant i 
varje önskebrunn jag gick förbi. 
Jag önskade att det inte skulle vara 
något fel med min fru, säger Erik. 

ATT STÄLLA EN Alzheimerdiagnos 
är komplicerat och tar tid. Det går 
inte att bota Alzheimers, allt man 
kan göra är att bromsa sjukdomens 
framfart med mediciner. Eriks fru 
blev piggare av sina mediciner 
medan Karins man inte gav respons 

på dem. När diagnosen var ställd 
kom nästa steg, att erkänna för sig 
själv och berätta för omvärlden. 

– Man lider själv av fördomar 
om vad andra ska tycka, men det 
släpper när man börjar tala om  
sjukdomen. Jag ville först hålla tyst 
om det, men så tänkte jag att om 
det varit cancer hade man pratat om 
det, säger Karin. 

– Jag tror att det är svårare att pra-

ta om eftersom det är en sjukdom 
som drabbar intellektet, säger Erik. 

Även om både Erik och Karin 
berättade om sina respektives sjuk-
domar fick det konsekvenser för 
umgänge och vänskap. När sjukdo-
men utvecklas försvinner talet. Hos 
Erik och hans fru tystnade plötsligt 
telefonen. 

– Det är oftast inte mannen som 
håller igång telefonen hemma så när 

min fru blev sjuk gick det att ringa 
men inte att prata. Så vännerna 
ringde inte. Jag har hört flera män 
med den erfarenheten, säger Erik. 

Stöd från vänner kan också vara 
knepigt att få. Många törs inte ta 
kontakt eftersom de inte vet vad de 
ska säga. Men en anhörig har ett 
stort behov av kontakt. 

– Det räcker med två ord så  
börjar man prata, säger Erik. 

Den friska partnern får succes-
sivt sköta allting i hemmet på egen 
hand. Både Erik och Karin fick 
bra hjälp från kommunen med 
hemtjänst, dagvård och slutligen 
vårdhem. Men att ta beslutet om att 
låta sin livskamrat flytta permanent 
är inte enkelt.  

– Det är ofta fysiska förutsät-
tningar som gör att de inte kan bo 
hemma. Man orkar inte lyfta när de 
ramlar, säger Karin. 

– Och även om de inte säger något 
är de ett sällskap. Det blev väldigt 
tomt när hon flyttade, minns Erik.

För Erik handlade ett vårdboende 
för sin partner också om ren över-
levnad. 

– Jag kom till en punkt där jag in-
såg att jag inte bara kan sköta henne, 
jag måste sköta mig själv också.  
Annars går man under, säger han. 

ERIK BESÖKER SIN fru ungefär en 
timma varje dag. Så länge Karins 
man levde var hon där flera timmar 
dagligen. Men sjukdomen och dess 
bedrägliga konsekvenser gör att det 
aldrig blir som förr. 
Relationen försvinner, man pratar 
men får inga svar, säger Karin. 

– Ja, man har en relation med en 
person vars själ dör, men kroppen 
är kvar, säger Erik.

Både Karin och Erik har fått  
mycket hjälp från en samtalsgrupp 
för anhöriga till personer med  
demens. I gruppen delar de tankar 
och känslor. Annars har de aktiva 
liv som går vidare. 

– Jag känner att jag har gjort så 
mycket jag kunnat, det känns bra, 
säger Erik.

– Annars är vi pensionärer, så da-
garna är helt fulltecknade, skrattar 
Karin. 

Erik och Karin heter egentligen 
någonting annat.

EVELINA MALTESON

Experten: Många får aldrig någon diagnos
Den vanligaste typen av demens är 
Alzheimers sjukdom. Alzheimer är 
dödlig, men de flesta lever 15-25 år 
innan man får symptom. I Sverige 
har  150 – 170 000 demens,  varav 
100 000 lider av alzheimers sjuk- 
dom. Men långt ifrån alla får sitt 
tillstånd utrett. 

– Sex av tio personer får ingen 
diagnos eller medicinsk behand-
ling eftersom det är en besvärlig 
process att ställa en diagnos, sä-
ger Cristina Vesterlund telefon-
rådgivare på Alzheimersförening-
en i Sverige.  

FÅ KÄNNER TILL Alzheimers och dess 
konsekvenser. Att vara anhörig 
medför stora förändringar för de 
anhöriga. Vanligaste typen av be-

handling är att den anhöriga får 
vårda i hemmet. 

– Det är ett sätt för kommunen 
att slippa undan. De anhöriga be-
höver hjälp och stöd. Trots det läggs 
demens-team ned och vårdavdeln-
ingar dras in. 

BEROENDE PÅ SJUKDOMENS skede bör 
den anhöriga bemöta sin partner 
på olika sätt, men ett par saker kan 
man alltid tänka på.

– För anhöriga är det viktigt att 
uppträda starkt och lugnt. Stimu-
lans, aktivitet, bra mat och rutiner 
är viktigt, enligt Cristina. 

DET SVÅRA BESKEDET kommer ofta 
som en lapp i handen eller ett  
telefonsamtal. I Sverige får bara sex 

av tio personer 
medicinsk be-
handling. De 
finns verksam-
ma mediciner 
som gör sjuk-
domstiden lät-
tare för de drab-
bade, men de 
används sällan. 

– Det beror på okunskap. Man 
skyller på att medicineringen är dyr 
men det är inte sant. Det är bes-
värligt att ställa en diagnos. Istället 
säger läkaren att ”glömska blir vi ju 
alla”. Jag tycker det är diskriminer-
ing, man anser att gamla som drab-
bas en då ska springa bakom hör-
nan snart, säger Christina.

EVELINA MALTESON

Cristina
Vesterlund.

- Demens är en dödlig sjukdom som 
gör att hjärnan krymper till en tred-
jedel av sin storlek. 

- När delar av hjärnan dör fungerar 
till slut inga muskler. Vad som händer 
är att hjärncellerna dör och signal-
substanserna försämras. 

- Kroppen bryts ned successivt och 
förutom minnesförlust försvinner 
förmågan att röra sig. Även talförmå-
gan försvinner. 

- Många lever 15-25 år med sjukdo-
men innan några symtom visar sig. 
Flera bromsmediciner finns. Det finns 

inget sätt att hindra hjärncellerna att 
dö.

- Det är idag inte helt fastställt varför 
vissa personer utvecklar Alzheimer. 
Forskare tror att sjukdomen utvecklas 
när man har plack i hjärnvävnaden.

- Alzheimers drabbar oftare kvinnor 
än män. Detta på grund av minskad 
östrogenhalt vid åldrande.

Här kan du få hjälp: 
På Kajutan finns en stödgrupp som 
drivs av Röda Korset för anhöriga till 
dementa. Gruppen träffas varannan 
tisdag.

F Det här är Alzheimers:

Många anhöriga till dementa känner saknad fast personen fortfarande lever. FOTO: JUDIT GUSTAFSSON
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Semlor, semlor, semlor överallt. 
Vi på E-nyttredaktionen kunde 
inte hålla oss och vänta till fettis-
dagen, så vi åkte ut på ön för att 
hitta de bästa semlorna.  

GRÄDDE, MANDELMASSA OCH vete- 
bullar i en härlig kombination. Nu 
är det februari, vilket betyder att 
semlorna börjar smyga sig fram 
bland kakorna och kanelbullarna på 
hyllorna runt om i landet. 

Fyra finsmakande reportrar har 
valts ut för att kora en vinnare. 
Förhoppningen på goda semlor var 

total och resultatet blev kanske inte 
riktigt vad vi hoppats på.

– Känner ni svampsmaken?  
frågar reportern Anders Ekström 
sina kollegor med ett skeptiskt  
ansiktsuttryck.

På Ekerö har vi valt ut fyra olika 
ställen som nu tävlar om att ha  
Ekerös bästa semla 2013. 

Vi har utgått från smak, pris 
och utseende. De tävlande är Ica 
Tappström, Coop Konsum, Statoil 
i Träkvista samt Café Jungfrusund 
vid färjeläget.
 MARCUS JOSEFSSON 
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Ica Tappström: Tråkigt utseende. 
Fluffigt och mjukt bröd men grädden 
smakar svamp. Florsockret ser man 
knappt. Besvikelse. 
Pris: 2 för 31,90:- Betyg: 2/5

Coop Konsum Träkvista: Klassisk 
semla med mycket florsocker. Smaken 
var överraskande bra, klart godkänd. 
Bra Coop! 
Pris: 2 för 29,90:- Betyg: 4/5

Café Jungfrusund: Snyggaste semlan. 

Saftig mandelmassa som sipprar ut 
längs brödet. Men smaken tar snabbt 
ner en på jorden. Smaklös grädde och  
ingen grop för mandelmassan. 
Pris: 25:-/st Betyg: 2/5

Statoil Träkvista: Ser okej ut. Smak-
satt grädde med vanilj, vilket är en 
rolig tanke. Smakar dock fabrik och 
då hjälper inte ens vaniljen. Godkänd.
Pris: 19:-/st Betyg: 3/5 

Vinnare: Coop Konsum Träkvista

F Här är resultatet för årets bästa semla:

TACK FÖR ALLA fina bidrag till veck-
ans fototävling i form av bästa när-
bilden. Vinnaren är Emil Magnus-
son. Stort grattis!

VECKANS NÄSTA TÄVLINGSBILD: 

Nu är det slask och rusk utomhus. 
Då behöver man lite värme och 
glädje i vardagen. Vad gör dig  glad 
i väntan på våren? Skicka in en 
bild på det som får dina mungipor 

att stiga, något som får hjärtat att  
klappa extra eller det som fyller dig 
med total eurofori då allt annat bara 
upplevs torrt och tråkigt.

SKICKA IN DIN bild till enytt@mail.
com senast onsdagen den  sjätte 
februari.

VINNARBILDEN PUBLICERAS I nästa 
nummer av E-nytt. Lycka till!

Fototävlingen 
är nu avgjord

Vilken uppfinning 
tycker du är bäst?

Femman
Cykeln, lampan och tele- 
fonen, saker som förenklat vår  
vardag. Ekeröborna hjälper oss 
att fylla på favoritlistan. 

Agnes Wessman, 19 år.
– Jag håller på att ta körkort 

vilket är sjukt kul så jag säger 
bilen, den är fenomenal!

Sofia Lööw, 18 år.
- Äggskäraren är underbar, det 

blir inte så bra att skära ägg med 

Tobias Fälth, 46 år.
– Hjulet, det har utvecklats till 

så många andra uppfinningar.

Sigrid Malmberg, 69 år. 
– Iphone är den bästa upp- 

finningen. Min favorit app heter 
”What’s app” för den är gratis.

Peter Larsson, 49 år.
– Bästa uppfinningen är datorn. 

På den läser jag Dagens Nyheter.

Klara, färdiga, ät! – Inte lika goda som mammas, men ...

Dessa skador uppstår när du är en flitig klättrare.

FOTO: JUDIT GUSTAFSSON

Dags för semlor

ILLUSTRATION: EVELINA MALTESON
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