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redaktör  
& ansvarig utgivare

Mats Turesson

r e da k t i o n e n 

tel 011 - 10 07 47

red@orebro4you.se

a rt  d i r e c to r

Daniel Heiniemi

a n n o n s av d e l n i n g e n

011 - 10 07 47

annons@orebro4you.se

s ä l ja n sva r i g  a n n o n s e r

Andreas Brorsson

070 - 681 97 69

andreas@orebro4you.se

s k r i b e n t e r

Markus Qvist 

Matthias Pernhede 

Daniel Heiniemi

p r o d u k t i o n

Turon Media

o m s l ag s f oto

Mats Turesson

w e b b

Tidningen publiceras i sin helhet 

även på www.orebro4you.se

w e b b r e da k tö r

Markus Qvist

t ryc k e r i

Mittmediaprint, Sundsvall

d i st r i b u t i o n

Turon Media

i l l u st r at i o n

Michael Lindell

o r e b r o 4 yo u 

- är politiskt, etiskt och religöst 

obunden. 

- ansvarar ej för icke beställt 

material.

- delas ut direkt till hushåll i 

Örebro och finns tillgängliga i 

tidningsställ på olika platser i 

Örebro, Lindesberg & Nora. 

H u r sk apas en ri dHäst

I Örebroområdet är hästägarna många. Men hur blir 

en häst en ridhäst? Läs om en av de som utbildar 

hästar, Moa svensk på Övratorps gård i Vintrosa.

de Har roat ocH beri k at H el a sverige

Kusinerna Sören Olsson och Anders Jacobsson 

har med sitt författarskap skapat avtryck hos en 

stor del av den svenska befolkningen. 

somm ark Åseri

Kärlek är att dela sprinklersystem i helvetet. 

”Att få vara två som gemensamt bemöter hin-

der, trösklar och besvär är en gåva vi borde vara 

himmelsvitt glada över”.

tal angen:golf

Golftalangen Hampus Bergman som snart läm-

nar Örebro för collegestudier och golfspel i USA.

stor ocH stark

Ett av Örebros nyaste företag ser ljust på framti-

den. Med drycker för ”hela folket” vill de växa sig 

stora och sedan några månader tillbaka har de 

Örebro som huvudsäte.

basnörderi  pÅ Högsta n ivÅ

Vad är det som får basister från hela landet att 

bege sig till lilla Glanshammar utanför Örebro? Vi 

har svaret.

vÅr a eXperter ger ti ps ocH r Åd

Familjejuridik: Kjell Hellman jur kand, berättar om 

testamente. Familjerådgivning: Hur hittar du din 

livspartner av Sverker Wadstein. 

metallsvensk an – pÅ picn ic i  H elvetet

”Svarta kläder prydda med otaliga bandnamn 

och mörk symbolik överallt. Min rödrutiga 

skjorta sticker ut som ett fyrhus i full belysning 

en mörk natt…”

26

32
30

40

08
Innehåll nr 2 - 2013

18
12

23
debatt4you .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si d 04

egen distri bution . . . . . . . . . . . . . . . si d 29

resm Ål:  n er ja i  span i en . . . . . . . si d 36

H umorsverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si d 44

kn ep ocH knÅp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si d 46

recept4you . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si d 47

Debut, Kungsgatan 10, Örebro  019-121011   www.debut.se

®

Sköna märken hos



4
r
kultur4you
Redaktionen

Peace & Love 2013, Borlänge
centrum, Borlänge, tis 25 juni. Depeche
Mode, Pet Shop Boys, Passenger, Pure
Love, Panda Da Panda.

Bråvalla Festival, Gamla flygfältsområdet,
Norrköping, 27-29 juni. Green
day, Avicii, Icona Pop, Eldkvarn.

Putte i Parken, Mariebergsskogen,
Karlstad, 3-6 juli. Festivalen som siktar
på ett brett och blandat utbud.

Roskildefestivalen, Roskilde Festivalplats, 
Roskilde, 29/6-7/7. 9 dagar man inte glöm-
mer. Rihanna, Queens of the Stone Age, Crystal 
Castles, Marie Key, The Lumineers. Of Monsters 
And Men, C2C, Volbeat.  

Metaltown, Göteborg Galopp, Hisingen
Göteborg, 4-6 juli. Sveriges hårdaste
festival firar sin tionde sommar. I år
utökad till tre dagar.

Latitud 57, Brädholmen, Skeppsbron 4, Os-
karshamn, 5-6/7. För femte året i ordningen  
presenteras Latitud 57 2013. Free Fall, The 
Pusher, Smasch Into Pieces. Magnus Uggla, 
Agnes, Alina Devercerski.

Öland Roots 10 år, Sandbergens Festplats, Mör-
bylånga, 11-13/7. Scenområdet är öppet från 
11-13/7. Campingen är öppen från den 10/7 
kl 18.00. Här kan du lyssna på Roots reggae 
och andra typer av reggae.

SommarRock Svedala 2013, Friluftsbadet Sveda-
la, Bökebergsgatan, Svedala, 11-13 /7. W.A.S.P, 
Magnus Uggla, Ulf Lundell, Stiftelsen, Sean Banan 
mfl. Se mer på www.sommarrock.nu

Åmål`s Blues Fest, Kyrkogatan 10, Åmål, 
11-14/7. Frukost Blues, Back Yard Blues, Exhibi-
tion, Clinic, Gatu Blues, Club Blues, Blues Crui-
se. Huvudscenerna finns på BluesTerminalen.

Östersjöfestivalen, Stortorget I Karlshamn, 
17/7. Mustasch, Petra Marklund och Dan Hy-
lander. Gratis för barn under 12 år, i målsmans 
sällskap. Se mer på www.ostersjofestivalen.se.

Skeppsbrofestivalen, Skeppsbrokajen 4, 
Karlskrona, 19-20/7. Premiär för en ny festival 
som varar i två dagar. Tysta Mari, Långfinger, 
Saturdays Heroes, On the Job, Unkissed, Före 
Stormen.

Helsingborgsfestivalen 2013, Helsingborgs 
Centrum, 25-27/7. En av Sveriges absolut 
största stadsfestivaler. The Sounds, Sean Banan, 
Joddla med Siv och Arvingarna. Helsingborgs-
festivalen är inte bara musik utan ger upplevel-
ser till hela familjen och är gratis.

Storsjöyran 2013, Östersund, 26-27/7. 
Stadsfestival med anor från 60-talet. Mando 
Diao, Alice Cooper, Johnossi, Amanda Jensen, 
El Perro Del Mar, Miriam Bryant.

Norrtälje Blues & Rock 2013, Kärleksudden 
(Strandvägen), Norrtälje, 26-27/7. Royal 
Southern Brotherhood, Syster Sol, Stefan 
Sundström, Mikael Wiehe. Se mer på www.
norrtaljebluesochrock.se

Heartbeat of Halmstad, Brottet, Schélevä-
gen, Halmstad, 27/7. En koncentrerad 
Dans- och Housemusikfestival i Halmstad. 
DJs i Arenaformat. v

Sommarens festivaler
peace and love Inställt utan återbetalning av biljetter, bittert för de 9000 som köpt biljett.
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Kreationsbolaget är en hybrid av kultur- 
och kommunikationsbyrå. Lite av en 
gottepåse med textproduktion, webb-
produktion, kommunikation och event/
projekt som smarriga karameller.

Dels hjälper vi dig med marknadskom-
munikation, helhetslösningar för webben 

och digital marknadsföring.
Men vi är också fullständigt sålda på kul-
tur och media. Kulturprojekt, nöjesevent 
och artiklar för medier, tryckta som digi-
tala, rinner i lika strid ström ur fabriken.

Välkommen! www.kreationsbolaget.se

Digital och gammal heDerlig kommunikation

K
KREATIONSBOLAGET

Du gamla, du fria 
- Av Liza Marklund

 En småbarnsmamma hittas död bak-
om ett daghem i Axelsberg i södra 
Stockholm. Hon är det fjärde offret 
på kort tid och på Kvällspressen anar 
man en seriemördare, vilket man ock-
så fått polisen att göra. De fyra fallen 
har många likheter, de är alla unga 
kvinnor, mammor och knivhuggna 
bakifrån.

I den nionde romanen om Annika 
Bengtzon är hon tillbaka på redaktio-
nen i Stockholm, efter tre år som kor-
respondent i Washington. Hon har 
återförenats med maken, Thomas, 
som arbetar på justitiedepartementet 
med internationella säkerhetsana-
lyser. Thomas är på en konferens i 
Nairobi. När de under en resa befin-
ner sig nära den Somaliska gränsen 
kidnappas hela delegationen - Sju 
personer från olika delar av Europa. 
Annika dras in i ett våldsamt kid-
nappningsdrama, samtidigt som hon 
ska ta hon om barnen, Kalle och El-
len, som såklart undrar vad som hänt 
deras pappa. Kraven från kidnap-
parna är omöjliga och helt orimliga. 
När regeringarna vägrar förhandla 
avrättas gisslan, en efter en. 
Snart befinner sig Annika på ett flyg-
plan till Nairobi. v
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kultur4you
text matthias peRna peRnhede, Redaktionen

Profetmorden 
- Av Mehmet Murat Somer

Flera transvestiter i Istanbul mördas 
brutalt, men polisen bryr sig inte. 
Då tar bokens huvudperson som är 
dataexpert på dagtid, och transves-
tit och nattklubbsägare på kvällar 
och nätter, tag i det hela och börjar 
nysta bland vänner och ovänner om 
vad som kan ha hänt. Snart visar det 
sig att alla mördade har en gemen-
sam nämnare, deras riktiga namn är 
namn av profeter i Koranen.

I en presentation beskrivs boken som 
Istanbuls Miss Marple möter Lisbeth 
Salander. Men det håller säkert inte 
alla läsare med om. Hjälten är ingen 
polis eller detektiv utan en transves-
tit som både funderar själv över vad 
som har hänt, som söker ledtrådar 
och drar i väg på egna undersök-
ningar. Berättelsen är underhållan-
de, men utan någon riktigt bra intrig.

Profetmorden är en något annorlun-
da deckare och det är intressant att 
den handlar om transvestiter i Turki-
et, en kombination som inte hör till 
det vanliga.
Boken är den första i en serie om sex 
böcker som utspelar sig i Istanbuls 
undre värld. v

det bästa sättet att få kroppslig upp-
levelse av musik är förstås att uppleva 
den livs levande från en scen eller ett 
DJ-bås. Så uppmaningen blir förstås att 
se så många artister ni kan så ofta som 
möjligt. Lämna era Spotify-listor för en 
stund och ta er ut i konsertsommaren. 

Oavsett om det är det lilla bandet på den 
lokala dansbanan eller Gyllene Tider 
på Ullevi så handlar det om samma sak, 
med samma innebörd. Kanske träffar 
du ditt livs kärlek för ni sjunger med  i 
samma låt, kanske blir det just den kväll-
en som du kommer ihåg när sommaren 
tagit slut. 

många av mina egna mest minnes-
värda stunder i livet är från just konsert-
sammanhang och det behöver inte alltid 
ha varit att artisten var förbannat bra, 
sammanhang och kontext är minst lika 
viktiga beståndsdelar. Man kan dock inte 
alltid vara på konserter men man suktar 
ändå efter den där känslan. Det finns bot 
på det med. En ganska utskälld konstart; 
livealbumet. 

Ett livealbum kan förstås aldrig ersätta 
upplevelsen av att själv vara på plats och 
många liveskivor är också pliktskyldi-
ga dokumentationer som saknar både 
känsla och puls. Men i sina bästa stunder 
kan detta substitut fungera och tillföra 
något som de vanliga studioalbumen 
aldrig kan, den där magin. Jag tänkte 
tipsa om tre sådana liveskivor som jag 
tycker kommer nära den där magiska 
liveupplevelsen. 

jerry lee lewis 
– live at the star club, hamburg

En klassiker i sammanhanget som allt som 
oftast finns med i toppen på sammanställ-
ningar av de bästa liveskivorna, det finns 
förstås en anledning till det. Jerry frustar och 
hamrar fram djävulens musik från den tid 
och på ett sätt som tycktes göra rock´n´roll 
till en fara för samhället. Det här är både 
farligare och hårdare än den tyngsta hård-
rockskonsert. Publiken berusas och det hela 
blir en blandning mellan ett närmst religiöst 
möte och uppvigling. 

nirvana – live at reading ´92
90-talets viktigaste band på sin absoluta 
topp. Framgången är tämligen färsk och 
har ännu inte märkt bandet. Det finns 
fortfarande en massa oförlöst energi att 
krama ur låtarna på scen och det är precis 
det Nirvana gör. Det är furiöst, punkigt 
kompromisslöst och inspirerat, en över-
körning med ett snett leende i mungipan. 
Bandet låter fantastiskt och det är förstås 
omöjligt att inte ryckas med.

van morrison 
- ...it´s too late to stop now...
Under de första åren på 70-talet befann 
sig Van Morrison i något som bäst kan 
beskrivas som ett kreativt rus. Att döma 
av den här skivan så lyckades han också 
omfamna det på scen och förvandla 
det till en låga som brinner så starkt att 
den både bländar och värmer dig. Här 
finns soul, inkludering, kärlek och det 
obeskrivliga som gör att man förlorar sig 
fullständigt i musiken tillsammans med 
artisten. Det är väldigt väldigt nära det 
där magiska. v

Pernas 
Pop4You
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debatt4you

TV, tidningar och internet flödar över med inslag och reportage från Stock-
holms förorter och även från andra platser runt om i landet. Vi ser bilar som 
brinner, förstörda skolor, daghem och restauranger. Vi läser om stenkastning på 
brandmän som försöker släcka och rädda det som går. Poliser attackeras. Vad 
är det som händer i vårt land egentligen? Detta är bilder vi tidigare sett på 
nyheterna från andra delar av världen. 

Inom idrotten trakasseras idrottsledare, domare och spelare.  Vad håller på att 
hända? Eller har det kanske redan hänt? Hur har det kunnat hända? Är det 
så många i Sverige som är våldsbenägna och asociala att det nu blivit helt okej 
att slå ner folk man inte gillar? Att elda upp en bil eller skola bara för man 
inte har något annat för sig. Är det acceptabelt att hota och trakassera någon 
man inte gillar? Nej, det är klart att det inte är okej. Det är kriminellt.  

Det är många i vårt land som har en tuff vardag. Många unga upplever att 
de växer upp i ett land som inte satsar på dem och deras framtid. Är det så att 
allt fler i alla samhällsklasser och åldersgrupper möter utanförskap och arbets-
löshet? Är det så att människor upplever ett samhälle där människors välfärd 
monteras ned?

I ett demokratiskt samhälle kan alla öppet säga ifrån och påverka. Men att 
ta till våld och vandalisera andras egendom och gömma sig bakom en ursäkt 
att du är utstött och orättvist behandlad av samhället är inget annat än 
bullshit. 

Bara för att du är arbetslös. Bara för att du fick dåliga betyg. Bara för att du 
har det tufft. Bara för det har du ingen rätt att gå ut på natten och tända eld 
på en bil på en parkering i en förort till Stockholm. Du har ingen rätt att åka 
till Kista och elda upp en skola. Du har ingen rätt att kasta sten på dem som 
gör sitt jobb med att släcka den brand du just startade. Om du tror att detta 
gör att din situation ska bli bättre så har du fel. Det enda du gör är att du 
skadar och förstör. v
/Tommi

www.tdstore.se

Acceptera aldrig våld och skadegörelse

namn Tommi Jansson
ålder 54
jobbar med Programmering 
och IT-support
familj Fru och tre barn utflug-
na. Elin och katten Lucky bor 
kvar hemma.
intressen Hästar, samhälle och 
fotografering
läser Gärna gamla klassiker

www.garpen.com

Hej Läsare!
Har du som läsare något du 
reagerar över, något du vill 
föra fram i skrift, tveka då 
inte att sända bidrag till vår 
debatt4you.

I det demokratiska samhälle 
där vi lever är diskussionen 
och samtalet en berikande del 
i vår utveckling. Örebro4you 
vill gärna vara en arena för 
en del av dessa samtal.

Skicka dina ord till: 
red@orebro4you.se
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kultur4you:popkrönika
text matthias peRna peRnhede

popmusik handlar om att fylla dansgolv, inte mediautrym-
me. Låt dig inte luras av teoretikerna och referensrabblarnas 
osvettiga analyser. Popmusik är aldrig bättre än det groove 
som träffar kroppen och sätter den i svängning.

Pop! Det kan analyseras sönder och samman, och det är så 
lätt att man hamnar just där. För det är ju så gott att verkli-
gen grotta ner sig, att ha välgrundade åsikter och tro att man 
trängt in bakom ytan i alla fall en liten bit. Den här texten 
skulle kunnat hamna där och handlat om Håkan Hellströms 
aktuella sommarturné och vilket eget universum den be-
finner sig i. Eller om vårens stora besvikelse som utgörs av 
The Knifes totalt olyssningsbara ursäkt till skiva, hur smart 
intellektuellt förpackad den än må vara. Framförallt skulle 
den kunnat handla om Daft Punks nya album, årets stora 
musikaliska händelse och en outtömlig gruva av popreferen-
ser och som gjord för att skriva akademiska avhandlingar om.

Men min tanke vände häromdagen då jag såg ett stort 
dubbeluppslag på de fina kultursidorna i en av landets stora 
morgontidningar. Det fick mig att tänka till. Daft Punk 
har fyllt mediautrymmet till bristningsgränsen de senaste 
veckorna. Från ytliga marknadsföringsnotiser via jublande 
recensioner till mer eller mindre spekulativa djupanalyser. 
Detta dessutom utan att ha yttrat sig eller medverkat (så 
vitt jag vet) en enda gång själva. Till råga på allt gick förre 
samarbetspartnern Romanthony och dog mitt upp i allti-
hop, i något man cyniskt skulle kunna se som det smartaste 
PR-knepet på länge, vilket spädde på snöbollen ytterligare. 
Så behöver vi verkligen ännu en krönika i ämnet Daft Punk, 
fyller det någon funktion? Är det ens önskvärt? Jag lät de frå-
gorna gro innanför pannbenet lite, och ut kom en paradox. 

Man måste helt enkelt ägna sig åt analys och ställa just den 
frågan för att komma fram till ett svar som otvivelaktigt är; 
Nej. För det är inte nödvändigt eller önskvärt med mera text 
i ämnet Daft Punk just nu. Skalar man ner det till sin kärna 
är naturligtvis Daft Punk själva totalt ointresserade av att 
deras skiva avhandlas med största allvar med ett dubbelsidigt 
kulturuppslag och beskrivs i teoretiska ordalag, antagligen 
skrattar dom både hjärtligt och ironiskt åt detta. Samtidigt är 
det förstås ett erkännande att bli tagen på så stort allvar, och 
hej (!), all publicitet är bra publicitet rent kommersiellt. Men 
Daft Punk skall förstås fylla dansgolv, inte spaltmetrar.

än viktigare är mitt och ditt eget förhållningssätt till 
popmusik. Där det pretentiösa dissikerandet faktiskt tar död 
på någonting av dess magi. När jag hör en bra poplåt vill 
jag studsa upp på golvet (vilket golv det än är), jag vill spela 
trummor ut i tomma luften, jag vill att mitt huvud ska börja 
nicka okontrollerat i takt, jag vill att huden ska knottra sig 
på överarmen och jag vill att det ska kännas som en punch i 
magen. Nyckeln är att det finns något oväntat, outforskat och 
plötsligt i det här, något som inte låter sig teoretiskt avhand-
las. För musik är en kroppslig och levande upplevelse och det 
är precis det Daft Punks skiva handlar om i ett slags meta-
perspektiv. “Give life back to music” heter öppningsspåret 
och sätter normen direkt. När sedan uppmaningen “Sweat! 
Sweat! Sweat! Lose yourself to dance” kommer en bit in i 
skivan då bör du ha lämnat in hjärnan på effektförvaring och 
knycklat ihop alla dina popreferenser och kultursidor i pap-
perskorgen för länge sen. Det är då symbiosen uppstår, Daft 
Punks verkliga syfte med musiken och ditt sätt att tillgodo-
göra den gungar i samma bpm. v

Pop skall fylla dansgolv, 
inte spaltmetrar.

BÄSTA UTFLYKTSMÅLET!
Besök vår stora möbel-
butik på landet!

 

6000m2

möbler!

Finspång
Norrköping

Valdermarsvik

Borensberg

Söderköping

Motala

Vadstena

Ödeshög Mjölby

Linköping

Kisa
Åtvidaberg

Hallsberg

Kumla

Örebro

Odensbacken

Katrineholm Flen

Eskilstuna

Ljusfallshammar

TIB-Möbler
EM Ljusfallshammar
Tel. 0122 - 402 20  www.tibmobler.se

Mån-Fre 10-18.30 Lör 10-14  Sön 13-17
Helgstängt 22/6-11/8

Ta med annonsen så bjuder vi på fika.

 

OBS! 
Fraktfritt 

i
sommar!*

*Gäller köp 
över 5000:- & 
inom 10mil.

Plåt    John Emilsson   070-445 20 53
Bygg  Bosse Emilsson  070-587 85 62

www.emilssons.com
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örebroentreprenörer: n stor stark
text Redaktionen och foto Johan aRdefoRs

företaget som vid bolagsstämman 
tidigare i vår fattade beslut om att 
flytta företagets säte från Stockholm 
till Örebro har med enorm energi 
påbörjat satsningen för att bli en 
framgångsrik del av stadens och länets 
näringsliv.

Företaget N Stor Stark grundades 
2011 av entreprenörerna Peter Roos 
och Robert Färeborg, båda från Stock-
holm, och är idag ett företag med ca 
550 aktieägare och som efter två tuffa 
år alltså landat i Örebro. 

– Örebro är en perfekt plats för oss, 
staden ligger bra till geografiskt för 
vår verksamhet. Vi har dessutom vår 
tre huvudsamarbetspartners på nära 
avstånd, Spendrups bryggerier i Kopp-
arberg och Hällefors, 3 P Logistics 
och Swedbank i Karlskoga, berättar 

Anders Carlzon, företagets vd.
– Vi är mycket stolta och ser det 

som ett erkännande att vi fått Spen-
drups bryggerier som tillverkare för 
våra drycker. Att vi har valt att lägga 
vårt centrallager i Karlskoga visar väl 
tydligt att vi är nöjda med våra sam-
arbetspartners i regionen, fortsätter 
Anders.

varför startar man en verksam-
het inom ett område där det redan 
finns så många aktörer? 

– Vi känner att vi har en mycket 
konkurrenskraftig produkt och vårt 
varumärke N-et som kan kopplas till 
många olika produkter är precis så 
enkelt och perfekt som ett varumärke 
ska vara, förklarar Peter Roos, en av 
företagets grundare och representant 
för ett av ägarbolagen.

– Först ut i vårt sortiment är N Stor 
Stark, en ljus lager som ska vara ett 
riktigt ”folkets öl”, säger Peter. Precis 
som att vår öl och våra övriga kom-
mande drycker ska vara folkets ska 
företaget också bli ett ”folkets företag”, 
alla ska kunna köpa aktier i N Stor 
Stark.

Det är tydligt att det finns stora 
visioner och ett stort hjärta i detta 
företag. 

– Vår vision är att företaget ska växa 
enormt. Att vi ska tjäna ordentligt 
med pengar och att det ska gå till att 
skapa långsiktighet samt möjliggöra 
lite av våra drömmar om socialt eko-
nomiskt ansvar, berättar Peter.

– Vi är nu i början på den resan 
och det ligger ett hårt och roligt 

Det bubblar och brusar av liv och energi 
när vi stiger in i N Stor Stark ABs nyöppna-
de kontor på Storgatan i Örebro. 

Entreprenörerna och före-
taget som satsar i Örebro 
– N Stor Stark AB

n stor stark Först ut kommer ett folkets öl från N stor stark. Här med Hanna Gottfridsson, Anders Carlzon och Sofie Wretskog.
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arbete framför oss. Vårt första mål är 
därför att komma in som ordinarie 
sortiment på Systembolaget runt om 
i Sverige. Idag finns vårt varumärke i 
beställningssortimentet, det vill säga 
att kunden måste beställa vår öl och får 
sedan vänta några dagar på sina varor, 
berättar Anders Carlsson.

det finns sedan en mängd planer 
och mål för hur verksamheten och 
företaget ska utvecklas de närmaste 
åren. Här ligger bland annat en försälj-
ningssatsning på restaurangbranschen 
och ölsorter för livsmedelshandeln. 
Företaget har även fått förfrågan om 
ekologiska varianter av öl. 

Det är något som väl kan bli verk-
lighet när vi hittat rätt leverantörer av 
råvaror och inte minst när vi ser att det 
finns en efterfrågan bland kunderna, 
säger Anders.

Hur ser företaget på att det är alkohol 
som man väljer att erbjuda marknaden?

– Vi vill och ska inte bidra till att 
människor dricker mer alkohol, vi vill 
däremot att de ska dricka vår öl istället 
för våra konkurrenters, svarar Anders. 
Det gäller att se lite nyanserat på detta, 
öl är något som en mycket stor del av 
befolkningen uppskattar och njuter av, 
det är helt enkelt en väldigt god dryck. 
Vårt mål är dock att erbjuda flera olika 
sorters drycker, många utan alkohol. För 
att kunna motsvara visionen om att bli 
hela folkets företag så är det självklart så 
att vårt utbud av drycker måste vara brett.

– För att lyckas i vår utveckling är det 
viktigt att arbeta tillsammans med våra 

kunder, att lyssna på deras reaktio-
ner, förslag och idéer är avgörande. 
Vi jobbar därför mycket med 
information och dialog via sociala 
medier, säger Anders. 

– För oss har sociala medier hjälp 
till på ett bra sätt, vi får in feedback, 
idéer och förslag från olika håll. Allt 
från hur ölen smakar, om våra burkar 
och flaskors utseende och förslag 
på nya drycker och förpackningar, 
berättar Sofie Wretskog som arbe-
tar med marknadsföring.

av intensiteten i arbetet på kon-
toret förstår man att det är mycket 
arbete på gång. Samtidigt som 
marknads- och säljarbetet måste 
utföras i många kanaler så gäller 
det att leverera produkter av högsta 
kvalitet och med rätt service. Det 
är nödvändigt för allt företagande 
och även för all annan verksamhet. 
Det gäller att få sina kunder nöjda, 
annars får man inte framgång i det 
man vill åstadkomma.

– Vi är mycket nöjda så här långt 
och vi är tacksamma för det stöd vi 
får från företag i Örebroregionen, 
berättar Anders. Nu gäller det att 
fortsätta arbeta hårt och uppfylla 
de förväntningar marknaden har 
på oss.

– Vi har satt tuffa mål för oss själva. 
Om två år är vi introducerade på någon 
av börserna, vi har en omsättning på 2,5 
miljoner liter och vi fortsätter det lång-
siktiga arbetet för att vi ska sätta ett rejält 
bomärke i den svenska folksjälen, avslutar 
Anders Carlzon och Peter Roos. v

namn Anders Carlzon, VD 
(med lång erfarenhet från logistik 
och detaljhandel)

Styrelsen:
Ordf. Andreas Holmstedt 
(företagare från Örebro, Holmstedt & 
Partner)
Jan Knutar 
(med erfarenhet från detaljhandeln)
Sven Ek 
(fastighetsmäklare från Stockholm)
Niklas Nilsson 
(med erfarenhet från restaurangbranschen)
Niklas Lindgren 
(med erfarenhet från restaurangbranschen)

Fakta

SymaskinCenter på Järntorget, Örebro, 019-18 47 30

50% rabatt på vår skräddarsax när du tar med annonsen till butiken

Sysugen? - Kom in till oss i butiken
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Familjejuridik ska vara lika tillgängligt som all 
annan service och handel, förklarar Kjell Hellman, 
jur kand och ägare till Örebro Boutredningsbyrå.

Kjell Hellman, med mer än 30 års erfarenhet av 
familjejuridik, startade sin egen byrå 2009. Byrån 
har tidigare huserat i mindre publika lokaler men 
nu finns den alltså på Lövstagatan, i samma kvarter 
som Lövstahallen.

På Örebro Boutredningsbyrå sysslar man med allt 
som har med familjejuridik att göra. Familjejuridik 
innebär bland annat; bouppteckningar, arvsskiften 
samt olika typer av dokument till exempel testa-
menten och äktenskapsförord. 

En del av arbetet innefattar också rådgivning. Det 
kan handla om hur tillgångar och skulder ska han-
teras men även mjukare frågor. 

- Jag hjälper också till med deklarationer och tar 
även uppdrag som ombud i domstol, till exempel 

vid arvstvister, berättar Kjell.

Oavsett vilken fråga man jobbar med, stor som 
liten, så gäller det att vara oerhört noggrann. Inom 
juridiken gäller det att veta inte gissa, förklarar 
Kjell. För att kunna veta så gäller det främst att 
lyssna. Vid tillfällen då människor befinner sig i 
sorg, som kanske i samband med bouppteckning, 
då är det särskilt angeläget att lyssna. Det är vik-
tigt att vara närvarande. Här behövs både juridisk 
kompetens och empati.

Örebro boutredningsbyrå finns från den 
1 maj i nya lokaler på lÖvstagatan 24

– det känns spännande och 
mycket positivt att få sin verk-
samhet mer synlig. jag vill att 
alla människor ska känna sig 
välkomna att titta in.



Anderssons 
Begravningsbyrå

Den lilla byrån med det stora hjärtat

Värdigt och personligt 
med omtanke och respekt

Elisabeth                Monica
Vi finns här för Er

019-611 47 00

Storgatan 48  (vid OP-kyrkan) • 703 63 Örebro • info@a-begravningar.se

detta är en annons

Familjejuridik berör oss alla i olika grad. 
Man ska inte tveka att kontakta oss med 
sina frågor och funderingar, att ställa en 
fråga är helt gratis. Att missa att ordna do-
kument och beslut i tid kan bli ett mycket 
dyrköpt misstag, ekonomiskt men framfö-
rallt mänskligt och emotionellt, förklarar 
Kjell Hellman.

Kjell Hellman, jur kand
Lövstagatn 24, 70356, Örebro
Tel: 019-12 35 05, 076-781 53 30
Epost: kjell@orebroboutredning.se



familjejuridik: testamente
våR expeRt kJell hellman

 När man talar om testa-
mente, möts man ibland 
av reaktionen, att det i 
första hand är en fråga 
för äldre personer. Många 

har kanske en minnesbild från film 
och TV, där testamente förekommer i 
samband med att äldre – ofta förmögna 
människor – har avlidit. Arvingarna är 
då samlade i den avlidnes eleganta bo-
stad tillsammans med familjens advokat, 
som då läser upp testamentets innehåll. 
Alla arvingar brukar inte bli helt nöjda 
med vad de hör läsas upp av advokaten.

Verkligheten är inte ofta på just det 
sättet.

Ett testamente är enligt lag en skriftlig 
handling som upprättas då man inte vill 
att lagens regler om arv skall gälla helt 
eller delvis då man avlidit. Det är viktigt 
att tänka på att testamente inte i första 

hand endast berör äldre människor. 
Även yngre personer kan behöva det.

Att upprätta ett testamente är om-
gärdat av formella regler om hur det 
ska upprättas för att vara ett giltigt 
testamente. Den som vill upprätta tes-
tamente måste vara frisk nog att förstå 
innebörden av vad ett testamente är och 
vilka konsekvenser det kommer att få.

Eftersom upprättande av testamente 
skall följa vissa formella regler, är det 
att rekommendera att man kontaktar 
någon som man vet kan reglerna, så att 
man inte riskerar att testamentet kom-
mer att kunna ogiltigförklaras på grund 
av formella fel i samband med dess 
upprättande. 

om man har upprättat ett testamen-
te men kommer på att man inte längre 
vill att det ska gälla kan man antingen 

makulera det eller skriva 
ett nytt. Det hinner hän-
da ganska mycket under 
varje människas livsväg, 
vilket även kan påverka 
hur man vill att ens 
kvarlåtenskap (tillgångar 
minus skulder) skall 
fördelas efter döden.

Ett testamente ska inte 
registreras hos någon 
myndighet för att bli 
giltigt. En rekommen-
dation är att testamentet 
förvaras på ett betryg-
gande sätt, så att det inte 
kan försvinna av misstag. 
Exempel på förvaring 
kan vara ett kassaskåp 
eller dokumentskåp i 
bostaden eller bankfack.

Om man upprättat ett 
testamente är man inte 
skyldig att lämna en kopia 
av det till sina arvingar 
(bröstarvingar, föräldrar, 

syskon m fl). Ett testamente är mycket 
personligt och innehållet bör inte förmed-
las till omgivningen förrän efter dödsfallet.

Innan man skriver under sitt testamente 
ska man läsa igenom det väldigt noga och 
ställa alla upptänkliga frågor till den man 
får hjälp av att upprätta testamentet, så att 
det verkligen blir som man vill. Om vissa 
uttryck i texten verkar främmande ska 
man alltid fråga och förvissa sig om vad 
de betyder.

Vem behöver upprätta ett testamente 
och vem behöver inte upprätta ett testa-
mente?

Frågan kan inte besvaras på något enkelt 
sätt utan svaret är beroende av vilken total 
livssituation man befinner sig i.

Som exempel kan nämnas om jag är 
ensamstående, gift, änka/änkeman, sambo, 
vilka ägodelar jag har, om alla barn ska 
ärva lika mycket, om jag vill att både barn 
och barnbarn skall vara med och dela, om 
någon person ska ha någon viss ägodel, om 
någon ska få nyttja viss egendom men ej 
äga den m.m. 

Självklart finns mycket mer att säga om 
testamente än detta. Min tanke var nu att 
lite grann skapa en fundering hos dig, så 
att du kan gå vidare för din egen del och 
ställa mer specifika frågor som endast 
berör din livssituation. Frågor som kan 
hjälpa dig fram till ett svar på om du skulle 
vara i behov av att skriva ett testamente 
eller inte. v

Några fuNderiNgar 
om teStameNte

namn Kjell Hellman
Jur. Kand.

Politik är krig utan blod, sägs det!
Politisk thriller med ett slut 

du aldrig kan ana...

Kan beställas på:
Adlibris 125 kr, Bokus 106 kr inkl frakt,
eller som ebok på iBooks, Adlibris, Dito och Bokon 29 kr

Mer om författaren på www.amerikanskpolitik.se
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Fullspäckad firmafest
Kulturvarietén kreerar underhållande 
projekt för arrangemang, fester och 
events. Vi tar fram idéer, utarbetar 
manus, producerar färdiga inslag och 
framför material på privata tillställn-
ingar och företagsevenemang.

Tillsammans ringar vi in ett passande 
tema och en lämplig form för just ditt 
arrangemang. Vi bakar hela kakan, 
från idéstadie och manusarbete till ge-
nomförande och presentation. 

Planerar du företagsfest, kick off, bröl-
lopsfest eller annat festligt arrange-
mang? Hör av dig så kikar vi närmare 
på just ditt event.

www.kulturvarieten.se
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bra relationer: har du hittat din livspartner?
våR expeRt sveRkeR wadstein illustRation maJk

 För en tid var jag i en bokhandel 
fick jag se en liten presentbok 
riktade till personer i åldern 20-

30 år. Den inleddes med orden: 
De tre viktigaste valen i ditt liv just nu: 
1. Val av livspartner. 
2. Val av livspartner. 
3. Val av livspartner
Detta val är ju viktigt oavsett om man 
är i början av vuxenlivet eller vill hitta 
en livskamrat i mer mogen ålder. Men 
hur vet man att man verkligen har valt 
rätt? Att det här är mannen eller kvin-
nan i mitt liv? Svaret är naturligtvis; 
man kan aldrig veta helt säkert. Men 
det finns ändå vissa saker som du be-
höver vara uppmärksam på när du går 
in i en relation. Läs igenom checklis-
tan som följer. En övervägande del av 
dessa punkter behöver stämma in för 
att en kärleksrelation ska kunna växa 
och utvecklas positivt.

#1 du känner dig vacker i din 
partners sällskap

När du är tillsammans med henne 
känner du dig smart och rolig. Din 
partner beundrar de val du gjort i livet, 
din partner tycker du är smart, sexig, 
härlig att umgås med och helt enkelt 
fantastisk. Du behöver aldrig impone-
ra på ”den rätta”, för du har redan gjort 
det genom att bara vara dig själv. Att 
du, på nåt sätt, kan sträcka på dig i din 
fulla längd och slå ut i blom! 

#2 andra vill vara med er

Du vet att ni är rätt för varandra när 
andra blir glada och mår bra av att vara 
tillsammans med er. Äkta kärlek och 
respekt smittar av sig till omgivningen. 
Er relation är så starkt och trygg att det 
också finns plats för era vänner. Både var 
för sig och tillsammans med er. Om en 
nära vän ifrågasätter din relation gör du 
rätt i att lyssna på henne och tänka till 
en gång extra.

#3 det är enkelt

Att leva nära en annan människa är på 
sikt aldrig enkelt. Det kräver arbete, 
kompromisser och personlig utveck-
ling. Men i början av en relation så 
ska det mesta gå ganska lätt. Är det 
väldigt krångligt och mycket konflik-
ter initialt så är det en varningssignal. 
I början av en relation, när förälskelsen 
är stark, så ska det aldrig vara en kamp 
utan det mesta ska kännas lätt och 
smidigt.

#4 din partner vill veta allt om dig

Han kan inte se nog på fotografierna 
från din barndom. Han vill veta mer om 
människorna som är och har varit vikti-
ga för dig i ditt liv. Hon vill höra hur det 
gick till när du, efter mycket kämpande, 
lyckades klara gymnasiet med G i alla 
ämnen. Men han är inte bara intresserad 
av din historia utan också hur din dag 
har varit. Du känner dig som den mest 
intressanta människan i världen.

har du hittat diN 
livSPartNer?
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#5 ni pratar drömmar

Det är naturligt och roligt att drömma om 
framtiden tillsammans. Att prata om vad 
du längtar efter i livet. Och inte bara i det 
konkreta och realistiska utan också låta 
fantasin flöda och kunna dagdrömma hur 
den ideala tillvaron skulle se ut.

»I början av en relation, när förälskelsen är 
stark, så ska det aldrig vara en kamp utan det 
mesta ska kännas lätt och smidigt.«

Faktaruta
namn: Sverker Wadstein
jobb: Arbetar som Ledarcoach och 
Familjerådgivare sedan 1999
bakgrund: Har en bakgrund som 
pastor i Missionskyrkan
intressen: I garaget står en Volvo PV 
-57 med endast 7000 mil på mätaren!

www.brarelationer.se
www.coachagency.se

#6 du behåller dina vänner

Självklart är din partner den viktigaste 
personen i ditt liv men nära vänner är 
också viktigt. Är ni rätt för varandra så blir 
det enkelt och naturligt att ni tillsammans 
träffar varandras vänner. Men också lika 
självklart att du träffar dina vänner på 
egen hand. Om du känner att dina vänner 
inte ryms i livet med din nya partner så är 
det en varningssignal att ta på allvar.

#7 vågar vara naken

Attraktionen och lusten till din partner 
ska vara självklar. Men fysisk intimitet 
och psykisk närhet hör ihop. Minst lika 
viktigt som den sexuella närheten är 
den psykiska nakenheten. Att du vågar 
vara naken i själslig mening tillsammans 

med den du delar livet med. Livet är 
inte enkelt men tillsammans med din 
partner kan du vara liten, svag och sår-
bar och känna att du får stöd. v

Nora golfrestaurang och Kalasexpressen redaktio-
nell annons ( helt uppslag) ska ligga vid Nora-ar-

tikeln)

Kalasexpressen
Njut av en vällagad måltid, en smörgås och en kall 
öl eller en kopp kaffe med hembakat bröd i den 
unika restaurangvagnen från 1927 i det vackra kul-
turreservatet Pershyttan beläget ett par kilometer 
utanför Nora.

Vi tar också emot beställningar för sällskap upp till 
sjuttio personer och bussresor t.ex. i samband med 
visningar av Lockgrufvan och Hyttan.
Fullständiga rättigheter finnes.

Kalasexpressen: 
Juni-Augusti: 
tisdag - söndag  11.00-17.00 

Tåget som endast går till ditt välmående!

Telfon 0587 - 133 11 Webb www.kalas-expressen.se/
Mobil 0763-292973
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 Livet är ett helvete. Det blir emellertid mer uthärd-
ligt genom att spendera sin utmätta tid med en 
ständig kumpan vid sin sida. Att få vara två som 
gemensamt bemöter hinder, trösklar och besvär är 

en gåva vi borde vara himmelsvitt glada över. Själv är jag 
förbannat tacksam över att min fru inte insett sitt eget bästa 
och valt mig till äkta make.

Jag gifte mig förra året, något av det absolut roligaste jag 
gjort här i livet. Det ska jag definitivt göra om. I ärlighetens 
namn är det dock ingen större skillnad, rent tekniskt, mellan 
att vara gift och att vara vanlig sambo, särbo, närbo eller som 
jag – gråbo*. 

Men känslan är annorlunda. Även om vi precis likt tidigare 
hänger ihop i vått och torrt med en unge och två katter i 
ett grannskap från helvetet, är känslan en helt annan. Den 
inneboende förnimmelsen av att vi enstämmigt tacklar före-
stående succéer och fiaskon är oupphörligt påtaglig. Och det 
är en ljuvligt värmande tanke att bära med sig. 

I med och motgång, i nöd och lust, i världen och i Gråbo 
har jag min fru vid min sida. Sällan med samma uppfattning 
eller liknande åsikt, men hon är där. Åtminstone rent fysiskt. 
I tanken kan hon fara iväg. Jag förstår henne, inte mycket av 
det jag säger bjuder på vare sig vett eller verklighetsförank-
ring. Och det måste vara skönt att kunna vandra iväg i sitt 

stilla inre under en konversation med sin äkta make. Utan 
att vare sig reta upp honom eller missa något väsentligt.

En tydlig förändring efter inträdet i äktenskapet är möjlig-
heten att kunna titulera min fungerande hälft som ’min fru’. 
Det är lite speciellt. ”Det var inte jag, det var min fru” låter 
betydligt trevligare än något i stil med ”Det var inte jag, det 
var hon jag bor ihop med på deltid (man kan säga att vi är 
temporärbor)”. 

Min hustru och jag kompletterar varandra perfekt. Hon är 

KärleK är att dela 
SPriNKlerSYStem   
i helvetet

kärlekskåseri
kåsöR maRkus Qvist illustRation maJk

TEXTILCENTRALEN

Prästgatan 10 • Nora • 0587-10453

kl 18-19

kl 19-20 kl 20-21

DAMJEANS
  Memories (f.d. Olé)
Även D-stl. o.p. 599:-

NU 399:-

PIKÉ
Dam & herr
o.p. 299:-/st  

NU 2 för 350:-

DAMTOPPAR
100% bomull
o.p. 199:-/st 

NU 2 för 250:- 

HERRKALSONGER
Park Lane

20% rabatt

Kvällsöppet kl 18-21 

med olika erbjudanden 
varje timme!

Prästgatan 10, Nora 0587-1045310, Nora 0587-10453

Vi säljer dam-,herr- & underkläder 

för alla tillfällen.

Några av våra märken är:
Brandtex, Jacett, Mingel, Trofé, 

Park Lane, Rappson, Lapidus, Pinewood

Gäller t.o.m 31/8-13 och ej på redan 
nedsatta varor eller arbetskläder

Ta Med deN häR aNNoNseN 
så fåR du 20% På eTT köP.



Faktaruta
namn: Markus Qvist
ålder: 36 år
familj: Fru Camilla, dotter Lova samt 
katterna Leia & Logan.
yrke: Copywriter, webbkreatör, kul-
turdirektör & ordjon glör.
fritidintressen: Musik & Film. 
bra bok: New York-trilogin av Paul 
Auster, en klassiker
bra musik just nu: Audrey Hornes 
”Youngblood”
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intelligent, vacker och social. Jag är det 
inte. Vad hon ser i mig är en nöt även för 
gudarna att knäcka. Förstå mig rätt, ingen 
är gladare än mig över att hon inte förstår 
sitt eget bästa.

Jag älskar min fru. Hon är en fantastiskt 
bedårande kvinna och jag önskar spendera 
återstoden av livet med denna gudomliga 
skapelse. Och när jag tvivlar på att hon 
önskar detsamma, lugnar jag mig med att 
hon efter att ha gängat sig inför den helige 
ande nu nödgas till en mängd administra-
tivt byråkratjobb för att göra slut.

Som sagt, livet kan vara ett inferno. Ibland 
blåser det snabbt över (eller brinner ut). 
Ibland dröjer det sig kvar och bränner lite 
extra. Då uppskattar man gärna ynnesten 
över att få dela sprinklersystem i helvetet 
med sin käresta. v

*Gråbo är en liten byhåla utan vare sig me-
ning eller reson norr om Göteborg. 

019 - 190 190
Näsby frakt, flytt & stäD

Vi är återförsäljare av hela Tikis obromsade 
och bromsade sortiment.
Vi säljer även hela Ifor Williams kraftiga
entreprenad och maskinsläp-sortiment.

SESAB
Besök oss idag!

019-29 45 00
www.sesabslap.se

Vi har alltid 100-150 släp i lager.
Vi säljer även Jaxalkåpor till ditt släp.

Reparation av alla märken.

Det finns ett släp för alla!
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kultur4you: basismen i glanshammar
text och foto daniel heiniemi

Vad är det som får basister från hela 
landet att bege sig till lilla Glans-
hammar utanför Örebro? 

– vi började med öl, grill och jam, berättar Peter. Många 
kommer redan på fredagen och umgås inför lördagen, som är 
den dagen då det mesta händer.

Det är lördag förmiddag och gråmulet när jag sätter mig i 
bilen. Än har den riktiga värmen inte hittat hit, även om jag 
kan gå i tshirt utan att frysa. Jag rullar ut på landsvägen med 
en stor förväntan över en ny intressant erfarenhet. Vad ska 
60 basister kunna koka ihop under en dag, tänker jag medan 
åkerlandskapet med sina nyplogade jordar passerar förbi 
utanför. Jag kör om en traktor och muttrar lite för mig själv 
över tidsförlusten och gasar på lite extra för att inte komma 
för sent. Himlen spricker upp och solen tittar fram när jag 
rullar in i Glanshammar. Trots den enkla färdbeskrivningen 

åker jag lite fel. ”Sikta mot kyrkan och sen ligger det bakom 
den” låter vattentätt, men gav mig ändå en liten rundtur i 
Glanshammars centrum. Vilket adderar till den bilden av 
landsortsidyll som jag föreställt mig innan resan. Det är korta 
avstånd i byn och det extra jag hinner se är en affär innan jag 
svänger in på rätt avfart. Jag parkerar på den nästan överfulla 
parkeringen utanför den faluröda bygdegården och går in. 
Det första jag möts av är en 70-talstambur där det ligger ba-
sar, basmickar och all möjlig musikutrustning. Det ser ut som 
en loppis och vid närmare titt sitter det små lappar med pris 
och ett namn. Senare får jag reda på att man alltid brukar ha 
en liten loppis. Jag tassar in i den stora salen och ännu mer 
musikutrustning står uppställt. Ett par hundra basar och så 
många basförstärkare som får plats längs väggarna. I lokalen 
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finns ett tjugotal personer som står och pratar i små grupper. 
Ingen tar någon större notis om mig även om de som jag går 
förbi nickar som hälsning. I ena änden av lokalen finns en 
scen där man har ställt upp basar och förstärkare som på ett 
altare. I andra änden ligger köket och där hittar jag personen 
jag letar efter. Peter Bernulf tar en kaffefrukost och är lite 
trött efter gårdagens mjukstart.
Under de sex år som basträffen genomförts så har lördagen 
innehållit alla möjliga event.
– Det roligaste hittills var förra året när Thåströms basist, Ulf 
”Rockis” Ivarsson var med, säger Peter lite stolt. Han berättade 
om sitt liv och gjorde ett solouppträdande mot en trumbakgrund 
han hade satt ihop på tåget. Andra inslag på lördagen brukar vara 
”Mythbusters” och i år ska vi ha med ZON-basens (handgjorda 
basar utformade för sin användare.) grundare på Skype.

Medan jag står och pratar kommer personer och ställer frå-
gor till Peter, vilka han ger korta direktiv som man nöjsamt 
följer. När jag undrar om det är fler som arrangerar så förkla-
rar Peter att det mer som ett kollektiv där alla drar sitt strå 
till stacken. Ju längre dagen går ser jag att det flyter på utan 
någon större stress från Peters sida. Fram till oss kommer 
även Per Sporrong som stannar och berättar mer om själva 
träffen. Att en av grejerna med träffen är att man får testa 
nya prylar. Alla som kommer har med sig sin utrustning och 
det är den som står uppställd för de övriga deltagarna att fritt 
testa.
– Jag vill inte tänka på vad utrustningen är värd, säger 
Peter och efter en snabb huvudräkning på 100 basar á 
5000 kr vill jag inte ens ge mig in på de exklusiva för-
stärkarnas kostnad. O
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Per berättar att han bygger basar och 
hans alster förekommer på Kicki Da-
nielssons senaste skiva. Även ”Rockis” 
Ivarsson äger en “Sporrong”-bas, men 
vilken han är stoltast över kanske kvit-
tar. Men Per vill inte utmåla sig som 
basbyggare utan nämner att Edin som 
gör Edinbasses finns på träffen, vilken 
jag ser till att träffa senare under dagen.
Det är trevligt och man småpratar lite 
med alla man står tillräckligt länge 
bredvid. Alla är där utifrån ett extremt 
basintresse så det blir snabbt nördigt. 
Som när Lasse Gidbo ställer sig på 
scen och tar hand om det stående 
inslaget ”Mythbusters”. I år gäller det 
om verkligen pris och kvalitet hänger 
ihop när det kommer till kabel. Till 
en början handlar det om en 200 kro-
nors standardkabel som ställs mot en 
George L-kabel runt 500 kr. Medan 
testet pågår så kommer den ena efter 
den andra upp med nya kablar som ska 

testas. Dyrast i testet är en skärmad 
kabel för 1800 kr och billigast en Kjell 
& CO-kabel för 79 kr. Efter några test 
fram och tillbaka kommer man gemen-
samt fram till att de dyrare kablarna 
håller bättre och att det var större vari-
ation än vad man förväntat sig. Vidare 
görs ett blindtest på olika basmodeller 
och det gissas vilt, men den stora mas-
san har faktiskt rätt bra koll på hur 
olika basar låter.

i en av pauserna pratar jag med Tub-
be som är där för första gången.
– Jag skulle ha blivit rockstjärna, säger 
han, en stadig kille med grön fleecejacka. 
Men det gick inte riktigt så. Tubbe hade 
inte spelat på 25 år när han i höstas 
provade en bas igen efter det ofrivilliga 
uppehållet. Han var 20 år när han på sitt 
jobb i en sekunds ouppmärksamhet först 
skavde sedan klämde fast fingrarna på 
vänsterhanden i en aluminiumpress.

– De första tre åren hade jag konstant 
smärta, berätta Tubbe och jag gav upp 
tanken om att spela bas igen. Men när 
han i höstas testade igen så funkade det 
ganska bra och han köpte på sig lite 
utrustning. Sen fick han tips om Prata 
bas och träffen i Glanshammar.
Under dagen växer antalet personer 
som berättar sina historier och det är 
intressant att få ta del av basanekdoter 
och livsöden. Som Nicke från Värnamo, 
han spelade i band tills i förra veckan 
då bandet splittrades, på scen. Mitt 
under en låt tappar sångaren, som har 
fått några för många innanför västen, 
helt besinningen och skäller ut sina 
bandmedlemmar och kastar iväg sin 
gitarr för att dramaturgiskt korrekt rusa 
av scen. 
– Det är hårdrock, skrockar Nicke och 
verkar ta bandsplittringen med ro. Vis-
sa kan man inte spela med helt enkelt.
För några kommer dagens höjd-

kultur4you: basismen i glanshammar
text och foto daniel heiniemi
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punkt när Joseph Zon, grundaren till 
ZON-guitars, kopplas upp på Skype, 
direkt från Californien. Hans företag 
tillverkar lite mer påkostade basar och 
ofta direkt anpassade efter kundernas 
önskemål. En ovanlig detalj är att man 
på vissa modeller gör halsen komposit, 
så den blir stenhård jämfört med en 
trähals. Istället för fyra skruvar så inte-
greras halsen med basen på ett sätt så 
att bas och hals blir en enhet, vilket ska 
påverka ljudet till överlägsen ljudöver-

föring. Det märks att basen är populär 
för alla vill känna på de provexemplar 
som en av deltagarna har med sig. 
För det är så det fungerar på Prata 
bas-forumet. Man är som en stor familj 
som hjälps åt och inför varje Glans-
hammarsträff så använder deltagarna 
sina kontakter eller bidrar med eget 
material. Som Anna Gable, hon har 
nyligen släppt boken “Ghost, drugs 
and Rock n’ Roll” och passar på att ha 
en dragning för sina basvänner. Det är 

namn Tommy Södergren
aktuell Bygger prisvärda, lätta  och 
högt eftertraktade bashögtalarlådor 
med stor framgång i namnet TKS.

www.tks.se

namn Peter Bernulf
aktuell Arrangör av Glanshammar-
sträffen som är en gemytlig träff 
för basister i alla åldrar och alla 
kvaliteter. Gemensamt är att man är 
medlem i PrataBas-forumet.
ålder 46 år
har spelat bas sedan 13 års ålder
lyssnar på just nu Paulo Mendon-
cas »Does Anybody Wanna Funk«
läser just nu »KISS - Den osminka-
de sanningen«
favoritöl Rochefort 10

Fakta

Fakta

O

O
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namn Edin Alidzanovic
aktuell Basbyggare 
www.edinbasses.se

namn Anna Gable
aktuell Har skrivit boken »Ghosts, 
drugs and Rock n´Roll«. Berättade 
om sin bok och lite hur hon jobbade 
fram boken. Medverkar på Glans-
hammarsträffen för fjärde gången. 
www.zorf.se

namn Mattias Semborg
aktuell Grundare av forumet Prata 
Bas. Har blivit en legend på träffen 
och är här fö andra gången.
Skapade forumet efter ha hängt 
mycket på engelskspråkiga forumet 
talkbass.com
– Vad trevligt det här skulle vara att 
ha det här på svenska, tänkte Mat-
tias och byggde snabbt upp stom-
men och postade gratisreklam på 
Vendolin.se. Det dröjde bara några 
timmar inna de första personerna 
droppade in. Nu 6 år och 5000 
medlemmar senare rullar forumet 
med hjälp av moderatorer.

fjärde året hon är med på träffen och 
nu när hon är klar med sin bok går hon 
igenom den inför församlingen. 
– Det började som en deckare och jag 
skrev faktiskt klart den, talar Anna om 
för oss. Men det lyfte aldrig, så hon val-
de att skriva om den. Med hårdrocksin-
ramning. Hon flörtar med de biografier 
som är skrivna om hårdrockens baksida, 
men avvisar bestämt att det skulle 
handla om någon drogromantisering. 
– Det dör en del folk i boken, avslöjar 
hon, betydligt mer än i en deckare. 
Efter en timme har vi fått reda på lite 
mer om hennes liv. Hur hon under en 
tuff period i livet tappade rösten och 
började spela bas för att få utlopp för 
sin kreativa ådra. Nu satsar hon på skri-
vandet men skulle tycka det var kul att 

göra ett soundtrack till boken.
– Jag är på, utbrister en av åhörarna och 
han är ett bra exempel på den vänskap-
liga stämning som finns i gruppen. Det 
skämtas friskt och den vars tur det är 
att stå på scen blir ofta ackompanjerad 
av skämtsamma kommentarer följda av 
församlingens asgarv.
 
jag lämnar gruppen med bastoner 
ringande i öronen. Alldeles innan jag 
går ur lokalen får någon för sig att pro-
va en av värstingförstärkaren på högsta 
volym. Lungorna fladdrar i takt till 
glasrutornas skallrande. Det känns som 
en hästspark i bröstet. Det är basistträff 
och basismen är återigen på besök i 
Glanshammar. v

O
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kultur4you: på picnic i helvetet
text och foto daniel heiniemi

 Det luktar blöt jord och gräs. En svag doft 
av cigarettrök kommer smygande, växer, 
blir påtaglig och försvinner. Svarta kläder 
prydda med otaliga bandnamn och mörk 
symbolik överallt. Min rödrutiga dress-

manskjorta sticker ut som ett fyrhus i full belysning en 
mörk natt och jag ångrar lite att jag åtminstone inte tog 
svarta kläder. 

Gårdagens regn har gjort gräsmattorna leriga och man 
har lagt ut plywoodskivor för att inte förstöra mer än de 
djupa fåror som redan är på plats. Vi har passerat entrén 
och kommer precis fram till Lilla scenen när Sinthia Doll 
spelar sin sista låt. De har fått hoppa in för Nine som 
genom en kryptisk text lämnat återbud med bara några 
dagar kvar till festivalen. Synthia Doll gör jobbet väl och 
man får en försmak av kvällen innan öltältet erövras. 
Arrangören har varit lite klyftig och det beställs hård-
rocks-ale för att komma i stämmning. 

Hardcore Superstar vevar igång och betraktas stilla från 
avstånd. Öltältets skyddande skugga lindrar en aning mot 
solstrålarnas plötsliga värme som svept in över landet. Sång-
aren Joakim Bergh ömsom syns studsa över scenen, ömsom 
döljs bakom ljudteknikerns tält. Det är okej. Öl och skugga 
är en lagom ambition så här i inledningen. 

även om vissa låtar är välbekanta så faller inte riktigt allt 
på plats för Hardcore Superstar. De har allt man kan kräva 
av ett band. En karismatisk vokalist, en tajt mastig ljudvägg, 
bra låtar och en snygg trummis, men det lyfter inte. Inte ens 
när de ger sig på Nationalteaterns “Barn av vår tid” reser sig 
nackhåren. Men det är ändå en mysig inledning från ett av 
de lite mer namnkunniga banden.

Under slutlåtarna har Return fått i ordning sina instrument 
och efter en kort paus är de redo att äntra den lite mindre 
scenen bredvid. Med stora hit under 80- och 90-talet är de 
flesta i publiken som letat sig fram till Nemis-scenen i rätt 

På Picnic i helvetet
Metallsvenskan har passerat och ännu en festival läggs till 
handlingarna, men vad händer egentligen inne på området? 
Vår utsände har känt på stämningen av årets upplaga.

O



orebro 4 you • sid 24 orebro 4 you • sid 25

Spännande reSmål: Kroatien
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målgrupp och har egna minnen från 
Returns storhetstid.

– Vi spelade på Piteå dansar och ler 
någon gång på 90-talet, berättar voka-
listen Knut Erik Østgård. Det var en 
blandad grupp populära artister, men av 
någon anledning var Thore Skogman en 
av dem. Knut Erik tänkte vid tillfället att 
Thore inte riktigt hörde hemma där. 

när return fick chansen att spela 
på Metallsvenskan kände de sig som 
outsiders och nu när de är på plats är 
det han som känner sig som Thore 
Skogman. Man kan inte mer än att hålla 
med. Return är ett nummer för sig. En 
nostalgitripp för de redan på 80-90-talet 
frälsta. Som en av de frälsta slutar spel-
ningen i en smula besvikelse över att de 
bästa låtarna inte spelades. De hade sållat 
rejält i balladerna, antagligen för att det 
skulle passa festivalen bättre. 

Efter spelningen kom Knut Erik ut 
och pratade med fansen, vilket var den 
stora behållningen. Han visar sig vara 
en varm och jordnära personlighet med 
skrattet nära till hans. Han bjuder på 
sig själv och till en början känns det lite 
pinsamt, men när han efter önskemål går 
och hämtar sin fina Furch-gitarr för att 

spela “Can you forgive me” struntar jag 
i alla hämningar. Jag sjunger med i vår 
lilla grupp av fem-sex personer. Tyvärr 
sjunger de som önskat låten också med 
och det är olidligt falskt. Man kan inte 
mer än undra hur de tänkte. En privat 
spelning av Returns bästa låt och de 
väljer att överrösta vokalisten. Suck!

Resten av kvällen flyter på med Cor-
roded, The Kristet Utseende och At the 
Gates där Jens Westin i Corroded står 
för kvällens positiva överraskning när 
hans djupa norrländska stämma skär 
genom luften i en av bandets softare 
låtintron.

at the gates är riktigt proffsiga 
och det märks att de har mångårig 
scenvana i sin aggresiva stil. Kikar man 
på hur resten av 2013 ser ut för bandet, 
måste man känna sig lite nöjd över att 
ha fått se dem. 14 spelningar, alla i olika 
länder. De flesta i Europa, men även 
några i Kina, Korea och Kanada.

Lördagen bjuder också på en rejäl sko-
pa kvalitetsrock. Om man bortser från 
det stora dragplåstret King Diamond så 
är det i mitt tycke Graveyard som lyser 

starkast i startfältet och de gör nog ingen 
besviken med sin välljudande stoner 
rock. Graveyard levererar med närvaro 
och alla låtar är som mästerverk, vilka 
bandet delar ut till en begeistrad publik. 
Det är utan jämförelse den bästa kon-
serten och man kan höra influenser från 
Led Zeppelin, Black Sabbath och Kyuss.

Som stark tvåa kommer Troubled 
horse där sångaren Martin Heppich 
med sin säregna uttrycksfulla stil sätter 
prägel på spelningen med sina något 
underliga kroppvsliga utspel. Hans 
scenspråk är minst sagt speciellt och en 
historia för sig. Han verkar kaxig och 
det är först när han öppnar munnen för 
att prata som bitarna faller på plats. 

– Vad är det för en typ som har sin 
egna band-tshirt, går han ut starkt 
efter en av låtarna. Efter ett försök att 
inhandla något inför spelningen tyckte 
en av hans bandmedlemmar att han 
såg ut som en träslöjdslärare på sexresa 
i Thailand. Humorn är rå, men passar 
hans attityd. Det hela blir dock baga-
teller när han börjar sjunga. Han har 
en fantastisk röst och tillsammans med 
bandet bildar de en grym kombination. 
Helt klart en ny favorit till samlingen.

På Picnic i helvetet – bildsPel finns På orebro4you.se

O
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Eftermiddagen fylls på med spelningar 
och man märker att alla banden har en 
stabil grupp med fans som står längst 
fram och ger energi. Det är en symbios 
mellan artister och fans. Ju mer inlevelse 
från fansen, desto bättre framträdanden. 
Likaledes, ju bättre framträdanden, 
desto mer inlevelse. Det är mäktigt att se.

huvudattraktionen King Diamond 
håller stora scenen i tre timmar innan det 
är dags att dra bort ridån. Det är ett udda 
verk man har skapat och trots att jag inte 
gillar musiken står man och gapar över 
det som utspelar sig där framme. Längst 
fram finns ett kyrkogårdsliknande galler 

och där bakom har man byggt upp två 
trappor med en förbunden bro där 
sångaren rör sig upp och ner. Väggarna 
ser ut som insidan av en större kyrka och 
mitt på väggen syns ett stort pentagram 
med en get i. Sångaren har svarta kläder, 
en svart cylinderhatt och ett mickstativ 
i form av ett kors. Jag förstår inte riktigt 
vad jag ser, men det är spektakulärt. Det 
är som ett besök i helvetet. 

dag två adderar ytterligare till hård-
rocksfaunan och på något sätt faller allt 
på plats fram emot kvällen. Det som till 
en början känts som en gröt av hårdrock 
visar sig vara ett nyanserat urval av olika 

hårdrocksstilar. Allt från teatraliska King 
Diamond till malande Vomitary och pu-
delrockarna Return. Sett i retrospektiv 
en otroligt kunnigt sammansatt festival. 
Grattis Örebro! v
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hästsport4you
text mats tuResson foto Johan aRdefoRs

på övratorps gård utanför Vintrosa arbetar Moa Svensk 
med ridhästar. Hon ansvarar för hästutbildningen, som 
främst består av allmän ridning och hoppning. Verksamhet-
ens huvudfokus ligger i att utbilda och utveckla hästarna men 
även utbildning och utveckling av ryttare och hästägare är en 
del av arbetet.

Hästverksamheten på Övratorp kan förenklat beskrivas i två 
huvudområden, inridning och ridutveckling (tillridning). 
– Det är ett tufft men väldigt roligt arbete, säger Moa 
Svensk. 
Moa har gedigen erfarenhet från arbete med hästar, ridning 
och hästhoppning. Hon har också genomfört den ettåriga 
KY-utbildningen, unghästutbildningen, på Flyinge.

– Det är viktigt att man får en välutbildad häst. Det blir både 
roligare och säkrare att rida då, förklarar Moa. Dessutom så 
är det nödvändigt att ständigt träna sina hästar, särskilt om 
man vill tävla.

Inridning
En av huvudbitarna i verksamheten är inridning av unghäs-
tar. Inridning sker när hästen är ca 2 ½ år gammal och det 
sker framförallt på hösten. Detta beror på att hästar oftast 
föds på våren. 

Inridning tar ungefär 8 veckor men det är individuellt från 
häst till häst, berättar Moa.
Det är många moment som ska genomföras och det är väl-
digt mycket en häst måste lära sig för att kunna fungera som 
ridhäst. 
När hästen kommer hit börjar vi från grunden, det gäller att 
ta det lugnt och försiktigt, det är viktigt att få hästen trygg, 
förklarar Moa.
Förenklat kan man beskriva inridningsprocessen enligt föl-
jande:
• Lära känna hästen, lära den att känna sig trygg av att ha ryttaren 

nära och runt omkring sig

• Lära hästen att bli hanterad, till exempel att få sina ben upplyfta, 
att bli borstad o.s.v.

• Ta på träns och bett, gå ut på promenad

• Vänja hästen vid att ha något på ryggen, täckesjord, sadel

• Longchering, styr med lång töm och spö och lär hästen att skritta, 
trava och galoppera på kommando

• Tömköra, lära hästen att ta kommandon via bettet och tömmarna

• Ridningen genom att bara hänga i ena stigbygeln. Viktigt att få 
hästen trygg i att ha något på ryggen

• Ridning fullt uppsutten i sadeln, stegvis ökning med längre ridpass 
och de olika gångarterna.

• Ridning i olika miljöer, i paddocken, ridhus, öppen mark, i skog, 
på väg o.s.v.

i föregående nummer av orebro4you skrev vi om träning av 
travhästar. hästar och hästsport är något som intresserar mån-
ga, det har vi fått höra från flera av våra läsare.
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när det gäller utbildning av hästar 
så skiljer den sig på en väsentlig del 
från oss människor. Med en häst måste 
man jobba med varje moment tills häs-
ten klarar av det.
– Det är därför mycket viktigt att man 
vet hur man ska göra, säger Moa. Att 
gå för snabbt fram och att för tidigt 
försöka lära sig ett för avancerat mo-
ment kan ge problem i den fortsatta 
utbildningen.
– Om man misslyckas med att lära 
hästen det man planerat i ett moment 
så sker en negativ inlärning, det vill 
säga hästen lär sig tvärt om mot det 
som var avsikten och det kan resultera i 
stora svårigheter med hästens fortsatta 
utveckling, förklarar Moa.

Ridutveckling (tillridning)
Precis som man som ryttare behöver 
ständig träning och utveckling för att 
bibehålla eller öka sin nivå så behöver 
hästen detsamma. 
– Tillridning ter sig olika för varje häst 
och ryttare, utifrån det individuella 
behovet och önskemålet, berättar Moa.
Det handlar om allt från hästar som är 
svåra att rida eller hantera rent allmänt 
till väl fungerande hästar som behöver 
få en extra kick för att till exempel bli 
en ännu bättre hopphäst. 
Till skillnad mot inridningen så går det 
inte att beskriva i punktform vad till-
ridning innehåller. Det är mycket stora 
variationer och det ställer stora krav på 
kompetens och erfarenhet för att kunna 
veta vad som behöver och kan göras.

– Tillridningsträning är så mångfa-

cetterad, allt från enkla moment som 
jag jobbar med här på gården till att 
jag rider hästar under hopptävlingar, 
berättar Moa.

hur fungerar det praktiskt när man 
lämnar en häst för utbildning? 
Det är också lite olika utifrån indivi-

duella önskemål, men generellt så tar vi 
hästarna på helpension. Vi står för allt, 
stallplats eller lösdrift, träning, mat, strö 
o.s.v. avslutar Tove Svensk, som tillsam-
mans med Moa jobbar med verksam-
heten på Övratorps gård. v

Återförsäljare av Ifor Williams 
och Paragan B-kortsbilar.
Alltid transporter i lager.

SESAB
Besök oss idag!

019-29 45 00
www.sesabslap.se

Vågar du låta din häst
åka något annat?
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Hår & Skönhetsmakeriet
Rådstugugatan 27 • 713 31 Nora

Telefon 0587-144 24 KlippsaloNgeN • sToRgaTaN 14 • 713 31 NoRa • 0587 - 107 62 

tidsbeställning: 

Måndag, tisdag & fredag 

drop in-klippning: 

Onsdag & torsdag 10:00 - 17:00

rådstugugatan 27 
713 31 Nora
telefon 0587-144 24

Sängkläder från Af Swedala
Ekelunds linneväveri
Beställningsvaror Klässbols linneväveri
Tyger på metervara - Boel o Jan
Yankee Candle - aromalampor och vaxkakor
Lampskärmar
Kökshanddukar i linne
Mangelduk på metervara

Prästgatan 6 - 71332 Nora - 0587-12225
www.lisastyger.se

Presenter och Heminredning

Prästgatan 6 Nora   Tel. 0587-139 00
www.artaparta.se

Pride Edition

www.tdstore.se
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orebro4you
Redaktionen

 EgEn distribution!

Turon Media delar ut vår egen tidning.
För oss är det både trevligt och skönt att få distribuera 
orebro4you. Det ger oss bra motion men också många 
trevliga möten med er läsare.

att själva dela ut tidningarna är naturligtvis ett 
krävande arbete men det innebär en stor mängd 
fördelar. En viktig del är den information man får 
genom att själva vara ute på gator och gångar, bland 
brevlådor och brevinkast. Även om de flesta troligen 
är på jobbet när vi delar ut tidningen så får vi många 
korta möten med läsare runt om i staden.

En annan viktig information vi får är den faktiska 
utdelningsmöjligheten. I samtliga villaområden 
i och omkring Örebro sitter det ”Ingen reklam 
tack-skyltar” på ca hälften av brevlådorna. Slutsatsen 
är att direktreklam (SDR och Postens svepet) endast 
kan nå cirka 50 % av hushållen. Hur många annon-
sörer känner till det?

För oss tidningsmakare så finns det tyvärr även 
skyltar med till exempel; ”Örebroarn nej tack” och 
”Inga gratistidningar”. Här kan vi naturligtvis inte 
dela ut vår tidning heller. Antalet lappar/skyltar 
av detta slag kan dock räknas på båda händer-
nas fingrar, det ringa antalet känns glädjande.

Vi ser redan fram mot nästa nummer, då får 
vi nya möjligheter att lära känna hela Örebroom-
rådet. En bonus är också att samtliga medarbetare 
får en god dos motion, vi har alltså förmånen att 
träna på arbetstid. v

För orebro4you har vi valt att genomföra distributionen 
av tidningen i egen regi. Här skiljer vi oss sannolikt från 
de flesta andra aktörer i vår bransch.
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sommar4you
text maRkus Qvist illustRation maJk

1. jag grillar, alltså finns jag

Grilla varje dag, oavsett väder och vind. 
Även om det skulle regna horisontellt, 
eller underifrån rakt upp i snoken, så 
grillar du. På sommaren grillar man, 
så är det bara. Vare sig man vill eller 
inte. I annat fall kan du utan omsvep 
bli utknuffad ur gemenskapen, både i 
grannskap och vänkrets.

Kom ihåg, grillat är godast – alltid. 
Även om du inte tycker det så tycker 
du det. Annars framstår du som kinkig. 
Kan du ingenting om grillning och 

befinner dig på en högst grillvänlig 
tillställning med grillmästare uppställda 
på rad, säg bara ”Weber” så sköter de 
sig själva. När det kommer till att prata 
grillning är grillmästare självgående.

2. att campa är att dö en smula

Camping är ingen lek. I själva fallet är 
det ytterst få i detta rike som uppskattar 
att campa. Inte sällan är det som minst 
omtyckt av camparna själva. Inte kon-
stigt egentligen, camparen – om någon 
– vet hur jävligt camparlivet kan vara. 

Man hör aldrig någon säga ”en gång 
campare alltid campare”. Det faller sig 
naturligt; 90 % av de som campar för 
första gången gör aldrig om det. 5 % 
blir tvingade, resten är swingers. Kanske 
inte hela sanningen, i synnerhet inte om 
du frågar en campare. Ändå misstänkt 
nära verkligheten.

3. beach 2013 gick åt skogen

Har du inte lyckats komma i form 
inför Beach 2013? Lyser magrutorna 
bleka med sin frånvaro? Putar fettan-
samlingar från vinterdvalan ut runt 

Svensk sommar inget för veklingar

Så överlever du camping, 
oväder och grillsäsong
likt en skön diva, medveten om sin egen status, glider sommaren raskt förbi.
Hon må vara skön, men ack så infernalisk. Kaosartat midsommarfirande, regn-
dränkt campingsemester och svartbränd grillfest hör inte till ovanligheterna.
för att minimera antalet alltför besvikna och uppgivna anleten under en ordinär
svensk sommar bjuds här några tips.
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naveltrakten? Du är inte ensam, även 
om det kommer att kännas så när du 
drar av dig tröjan på stranden omring-
ad av fientliga Adonis och testoste-
ronstinna alfahannar. Måhända är du 
rentav ensam, när det väl kommer till 
kritan backar de flesta i din sits ur nere 
vid strandkanten. 

Så vad göra? Enkelt. Styr kosan mot 
Beach 2014. Och det är knappast nå-
gon stress. Det är långt dit och du har 
god tid på dig att komma i form. Ta din 
tid och vila upp dig efter satsningen 
inför Beach 2013. Det kan du behöva.

4. (o)vädret

Om du över huvud taget ska lyckas 
åstadkomma något av värde under en 
svensk sommar kan du givetvis inte ta 
hänsyn till vädret. Vid oväder - låtsas 
som det regnar och utför dina inplane-
rade aktiviteter oavsett. Låt aldrig en 
skymt av solen lura dig. Den går snart 
i moln, se till att snabbt hinna slutföra 
dina sysslor.

Köp ett rekorderligt regnställ. En 
dygnet-runt-variant som även fungerar 
under en högst eventuell soldag. Några 
kortbyxor behöver du knappast. Om du 
inte ska åka utomlands då, förstås. Det 
är mest på bild man bär shorts under 
en ordinär svensk sommar.

5. att bada eller inte bada

Bada i alla väder. Annars blir det 
aldrig gjort. Skit i badtemperaturen. 
Önskar du bada i varmvatten, fyll karet 
eller res utomlands. Vi bor i Norden, 
här är det kallt. Vänj dig. Den svenska 
sommarschablonen med sol, vind och 
vatten är ett påhitt, en myt, en lögn. 
Get real. Vakna.

Kom ihåg att desto längre du väntar med 
första badet, desto fortare sjunker sannolik-
heten för att du över huvud taget kommer 
att doppa knoppen. Att fegt och försiktigt 
fiska med tossingarna från bryggan hjälper 
inte kroppen åka i plurret. Du måste i med 
hela balunsen på ett kick. Klarar du det 
inte? Be någon slänga i dig.

6. midsommar – ett satans påfund

Se till att hinna med så mycket som 
möjligt innan midsommar. Tiden 
därefter tenderar rusa iväg i hyper-
rymdfart. Ska du måla om huset, bygga 
veranda, odla skog eller bränna häck 
– gör det innan små grodorna ljuder. 
Därefter är det för sent. 

Och när väl själva högtiden står för 
dörren, ha för tusan inga förväntningar. 
Du vet med dig att det blir en besvikel-
se. Regn, skrikande ungar, gammal sill, 
överkokta potäter, sned stång, kalasfulla 
gäster, gråtande värdpar och spyende 
singlar. Det slår aldrig fel.

Varsågod. Det var tipsen. Klarar du av 
att följa ovan nämnda råd har du nått 
en bra bit på väg för att mäkta med en 
ordinär svensk sommar utan nämnvärd 
besvikelse. v

Lycka till, och glad sommar!

Handgjorda Taurus by Turon - från Turon Design Nkpg Sweden 
Återförsäljare i Örebro:  Debut, Kungsgatan 10
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 Barnboksförfattarna Sören Olsson och Anders 
Jacobsson Kreativa kusiner produktiva som få

Författarna Sören Olsson och Anders Jacobs-
son har arbetat och skrivit ihop i närmare 30 år. 
Idag har de roligare än någonsin tillsammans, 

och idéerna flödar som aldrig förr. Några uppsatta mål har de 
aldrig haft, men bakom framgången ligger ett gediget hårt 
arbete. 

Anders Jacobsson skapade Sune i 20-årsåldern, mest för att 
bevisa för sig själv att han kunde skriva en barnbok. I samma 

veva hade han sökt till och blivit antagen på en skola i Öre-
bro. Något som även kusinen Sören Olsson gjort, utan var-
andras vetskap. Anders fortsatte skriva om Sune, och Sören 
hoppade på tåget, initialt som illustratör, därefter alltmer 
involverad i skrivandet. Vid utgivandet av Sunes tredje bok 
stod de båda som gemensamma författare.

Sedan bokdebuten Sagan om Sune 1984 har det rullat på 
i en icke sinande takt. 136 böcker, tretton TV-serier, fyra 
filmer, fyra adventskalendrar (två för TV och två för radio) 
och massor av ytterligare produktioner senare har de fler 

reportage4you: sören olsson & anders jacobsson
text Markus Qvist foto Mats turesson illustration Majk

Barnboksförfattarna 
Sören olsson och 
anders Jacobsson
Kreativa KuSiNer ProduKtiva Som få

författarna Sören olsson och anders Jacobs-
son har arbetat och skrivit ihop i närmare 30 
år. idag har de roligare än någonsin tillsam-
mans, och idéerna flödar som aldrig förr. 
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lite ”soloskivor” ibland, för att ge var-
andra näring. Att göra lite uppdrag vid 
sidan av det gemensamma arbetet, säger 
Sören.

sören föreläser om boken Prins 
Annorlunda, som han skrivit i sällskap 
med sin hustru. Boken handlar om 
parets gemensamma son som lever med 
Downs syndrom och en allvarlig hjärt-
sjukdom. Genom föreläsningarna delar 
han med sig av erfarenheter och känslor 
kring den utmätta tid de har till förfo-
gande tillsammans med sin son. Under 
närmare 20 år har Sören även intres-
serat sig för och föreläst om personlig 
utveckling och att växa som människa. 

Nästa år kommer Anders ut med en 
egen bokserie, ”Kip Jansson – herr All-
varlig”. Böckerna handlar om en kille 
som är 10 år och bor i Örebro. Anders 
har använt sitt eget liv som form, app-
licerad på en fiktiv person. Två böcker 
utkommer under nästa år. Han har 
dessutom skrivit och givit ut romanen 
Alla mina andetag bär ditt namn. 

Ren glädje att arbeta Lusten att skriva 
är större nu än när de startade. Idag är 
det inte lika prestigefyllt, vetskapen om 
och tryggheten i att de blivit publicera-
de och redan gett ut böcker är en bidra-
gande orsak. De är inte lika oroliga och 
kan skriva utifrån en glädje på ett annat 
sätt än i början av karriären.

-vi har världens roligaste jobb. 
Man får använda sin kreativitet och 
lekfullhet precis hela tiden. Det som 
kan vara oroande är det ekonomiska, att 
få det att gå runt. Men så är det ju för 
alla egna företagare. Den delen uppvägs 
av att det är en ren glädje när man väl 
arbetar, skapar och skriver, säger Sören.

Det är ingen slump att det gått vägen 
för dem. Det ligger hårt arbete bakom, 
allt sedan starten. 

-Vi byggde upp vår hobby, vi var 
energiska och tyckte om att göra många 
saker. Vissa saker gick inte så bra, andra 
saker gick bättre. En sak som gick bra 
var programmet Almanackan i radio 
1989. Vi skulle göra ett radioprogram 
som skulle sändas 365 dagar om året. I 

programmet lade vi in en portion Bert. 
Detta medförde att hela svenska folket 
efter sjunyheterna på morgonen fick 
ta del av ett litet avsnitt Bert. Han åt 
sig liksom in i folks hjärnor, berättar 
Anders.

20 % av svenska folket lyssnade på 
programmet och det blev sedermera en 
”snackis”. När författarna började göra 
sig ett namn tackade de ja till allting 
över hela landet, alla uppdrag och erbju-
danden som kom över dem. 

-Vi gjorde massa grejer. Bland annat 
låten Hej hej hemskt mycket hej med 
Hemliga byrån, vilket ledde till att vi 
fick spela in en hel platta och åka ut på 
folkparksturné runt om i landet. Vi fick 

idéer än någonsin och dessutom stora 
planer på gång.

- Allt vi gjort till trots känns det ändå 
som man har så mycket kvar att skriva 
om, som att man precis har börjat, säger 
Anders.

Ett florerande samarbete Kusinerna 
har känt varandra hela livet, och de 
upplever själva att samarbetet dem 
emellan bara blir bättre och bättre med 
åren. 

-Vi känner varandra så väl i dagens 
läge. Vi fyller i varandra i arbetet så det 
blir ett flow. Jag tror det är ganska unikt, 
det är få som arbetar så nära under så 
lång tid som vi gjort, säger Anders.

- Sedan tror jag det är viktigt att göra 
O

Jan Anders Jacobsson
Ålder: 49
Bor: Örebro
Familj: Förlovad och sex barn
Lyssnar på: Milfred Cherry

Leif Sören Gustav Olsson
Ålder: 49
Bor: Örebro
Familj: Gift och tre barn
Lyssnar på: Thin Lizzy

Fakta
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reportage4you: sören olsson & anders jacobsson
text maRkus Qvist foto mats tuResson illustRation maJk

till och med erbjudande om att göra en 
engelsk version i England, men tackade 
nej, berättar Sören.

-När vi började göra TV var eko-
nomin så dålig att vi fick göra allting 
själva – skriva manus och skådespela. 
Det fanns ingen budget. Det var jätte-
roligt. Genom Almanackan i radio blev 
vi välkända röster och i adventskalen-
dern Sunes jul var vi själva lucköppnare 
och syntes varje dag i rutan under en 
månads tid. Det gjorde mycket för att 
få skjuts på karriären, minns Anders.

Det första stora genombrottet kom 

när de producerade en kassett om Sune 
för Föreningssparbanken 1986, som 
spreds i 117.000 exemplar. Då hade 
två, tre böcker om Sune utkommit 
på det lilla förlaget Hegas, i väldigt 
små upplagor. Nästa stora steg framåt 
kom 1987 då Berts dagbok gavs ut på 
Rabén & Sjögren och sålde otroligt 
bra. I samband med detta släpptes Hej 
hej-singeln med folkparksturné och 
tvåa på svensktoppen i släptåg.

-Anledningen till att vi slog igenom 
tror jag var Almanackan i radio plus att 
vi reste runt i landet och pratade om 
Sune. Samtidigt under åren 84-89 så 
köpte nästan alla närradiostationer in 

och sände Sune. Där lade vi den riktiga 
basen för framgången, säger Anders.

Jobbar utan givna mål De har all-
tid jobbat med många olika projekt 
parallellt och såg sig egentligen inte 
som bokförfattare från början, det bara 
blev så. Både Sune och Bert var inslag 
i radioprogram från början, innan det 
blev böcker av dem. Författarna har 
gått emot de flesta konventioner och 
läror genom att aldrig ha satt upp några 
givna mål genom karriären. 

-Vi har aldrig blickat mot några mål. 
Det måste man ju göra, har man fått 

höra. Sätta upp smarta, accepterade, 
realistiska och tidsatta mål. Vi har is-
tället tackat ja till sådant som lockat oss 
och tackat nej till sådant vi inte känt 
för. Men aldrig haft någon styrning 
mot någonting, utan mer känt att detta 
verkar kul, säger Sören.

Var kommer idéerna ifrån? Idéerna 
droppar ideligen ner över dem. Anders 
och Sören har var sin anteckningsbok 
och skriver hela tiden ner uppslag som 
kommer till dem. 

-Det kan kännas som att man är upp-
kopplad mot något större, där man har 
tillgång till en kran som det strömmar 
idéer ur. Man vrider på kranen när man 

är mottaglig, säger Sören.
-Vissa människor har en naturlig fall-

enhet för att plocka isär och sätta ihop 
en dator, vilket jag inte kan. Plocka 
isär kanske. Jag har dock förmågan att 
vara öppen och mottaglig för idéer som 
finns runtikring oss. Vi har dessutom 
förmågan att kombinera dessa idéer 
med förmågan att fortfarande kunna 
vara nära vår egen barndom, eller oss 
själva som små. Vi minns väldigt myck-
et från när vi var små, som vi lyckats 
bevara i minnesbanken, säger Anders.

Det har alltid varit en självklarhet 
för Anders och Sören att idéerna finns 
i närheten. Det är del av deras liv att 
idéerna kommer till dem och har så 
alltid varit. Idag har de otaliga anteck-
ningsböcker liggandes, fulla med idéer, 
fullt utvecklade och halvfärdiga. 

Sedan Sunes födsel 1984 och till-
komsten av Bert har de båda karak-
tärernas popularitet hållit i sig. Varför 
blev det just böckerna om Sune och 
Bert?

-Vi skrev de böckerna som vi själva 
saknade. Det fanns inga sådana böcker 
när vi växte upp och vi tyckte att det 
var någonting som behövdes på mark-
naden. Vi trodde väl båda att vi var 
ensamma i hela världen om att tänka 
som vi gjorde, och att tänka på tjejer så 
mycket som man gjorde. Så vi började 
skriva böcker i ämnet med lite glim-
ten-i-ögat-humor utan någon typ av 
förmyndarperspektiv, säger Sören. 

Sören och Anders har alltid valt att 

» vi skrev de böckerna 
som vi själva saknade«

O
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placera sina karaktärer i nutid. De har 
också formaterat vissa böcker från 
tiden när de utkom för att passa in i 
dagens samhälle. Bland annat den allra 
första boken, Sagan om Sune.

-Vi skildrar samtiden och är tidsak-
tuella. Det är fiktiva städer böckerna 
utspelar sig för att det ska vara identi-
fierbart för vilken tid eller miljö man än 
lever i. Och de ämnen vi skriver om är 
något som berört oss alla sedan tider-
nas begynnelse, säger Anders.

-Det var en upplevelse att träffa ryska 
barn när vi gav ut Sune och Bert i 
Ryssland. De upplevde Bert som kunde 
det vara en kille i deras egen klass. Och 
de skrattade på samma ställen som vi, 
upplevde samma kittlande nyfikenhet. 
Så det är ingen skillnad var du än läser 
om Bert. Vi är alla människor när det 
kommer till de ämnen vi skriver om i 
böckerna, säger Sören.

Känslan av att lyckas Med Sune i 
Grekland 2012 förevigades Sune åter-
igen på vita duken för första gången 
sedan Sunes sommar från 1993. Den 
här vändan med nya skådespelare sedan 
sist. Något som ger sig självt, då fler 
av de tidigare blivit för gamla för sina 
karaktärer. Skådespelarbyten var dock 
något som inte gick obemärkt förbi i 

pressen inför filmens premiär.
-I botten handlar det om vuxna 

människor som tycker att vi är inne 
och nallar på deras barndom. Det ska 
på något sätt vara ”rätt” skådespelare, 
oavsett om Sune spelas av en 30-årig 
vuxen karl som arbetar som advokat, 
säger Sören.

-Aftonbladet hade till och med en 
omröstning om vem som passar bäst 
som Sunes pappa, Morgan Alling eller 
Peter Haber – två månader innan Sune 
i Grekland haft premiär. Vad tror ni 
resultatet blev, skrattar Anders.

Filmbolaget som producerade Sune 
sommar vågade inte tro på projektet 
fullt ut. När det sedan närmade sig en 
fortsättning hade skådespelarna blivit 
för gamla och projektet rann ut i san-
den.

-När filmmediet nu återigen blev 
aktuellt började vi direkt prata om att 
göra tre filmer i stöten. Film nummer 
två har premiären julen 2013 och 
handlar om Sune och familjen på bilse-
mester. Även denna regisseras av Han-
nes Holm. Den tredje filmen bygger på 
boken Släkten är värst, säger Sören.

Vad kommer att hända framöver? 
Förutom sex nya böcker i år och fem 
under 2014, två nya filmer om Sune 

i görningen och lösa planer på en ny 
scenuppsättning av Sune, har Sören 
och Anders ytterligare ett stort projekt 
på gång.

-Inom ett par år kommer vi att lanse-
ra en helt ny värld i bokform. En värld 
vi arbetat på under de 30 år vi arbetat 
tillsammans. Det finns otroligt mycket 
material och idéer kring detta som vi 
samlat på oss.  Vi ska väl i själva verket 
enbart sätta oss ner och sammanställa 
allt, avslöjar Sören.

De gamla läsarna kommer att känna 
igen sig i Bert och Sune-böckerna, de 
båda författarna vill dock inte avslöja 
för mycket.

-Det är lika bra att det får ligga i sin 
linda tills det publiceras, innan vi puss-
lat allt samman. Det blir en överrask-
ning för oss alla. Planen är att vi ska få 
tid att börja skriva den någon gång i 
höst, och ska man höfta kan den tänkas 
utges under 2015, säger Anders.

Riktar sig även det nya projektet mot 
barn, ungdom och familj? -Vi vill inte 
öronmärka böcker genom att bestäm-
ma vilka åldrar en viss bok riktar sig 
till. Vi menar istället att böckerna riktar 
sig till en människa, inte en ålder. Vi 
vill inte begränsa oss på det sättet, säger 
Sören. v
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vi har fått nöjet att hyra en litet 
hus i El Capistrano Village i staden 
Nerja – Costa del Sols bäst bevarade 
hemlighet, beläget vid foten av den 
vackra bergskedjan Sierra de Almijara. 
Nerja och Andalusien möter upp med 
ett strålande leende, trettiogradig värme 

och gassande sol flödar rakt in i resesäll-
skapets själar. Med beständiga leenden 
på läpparna gör vi ett försök att nå 
stadens kärna via en promenad. Tanken 
är även att finna en restaurang för en 
middag. Detta blir vårt första möte 
med siestan som innebär igenbommade 

affärer och tomma gator. 
För att få respit under 
dygnets värsta soltimmar 
har de flesta butiksägare 
stängt mellan klockan ett 
och fem på eftermidda-
gen. Därefter är grindarna 

öppna till tiotiden på kvällen. Även 
restaurangerna har stängt, så det är bara 
att vända om. Siktet ställs istället in på 
SuperSol – räddaren i nöden – en stor-
marknad utan siestafasoner, stationerat 
inte långt ifrån vårt hus. Det spanska 
köket får vänta, vi inhandlar varsin fryst 

playa la calahonda  Ett stenkast från centrum med sina shoppingstråk och mysiga resturanger. Bergskedjan Sierra de Almijara i fjärran.

nerja,

costa del sols 
undangömda pärla

Upp i arla morgonstund, semestern väntar. 
Tre veckor i Nerja, i spanska Andalusien, stun-
dar - tre veckor rondellrally, traktorstränder 
och en ivrig jakt på den perfekta paellan. 
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tid. Vi passerar Balcon de Europa, en 
palmkantad allé som slutar i en platå 
byggd upp på en klippa utskjuten i ha-
vet. Utsikten, dels längs stränderna La 
Caletilla och La Colahonda åt andra 
hållet, dels uppåt bergen är slående 
vacker. Färden går vidare in på småga-
torna fyllda av souvenirshoppar, restau-
ranger och allehanda kuriosabutiker. 
En cirkel kring Nerjas innerstad sluts 
innan vi äntligen lyckas slå oss ner på 
restaurang Bamboos uteservering med 
utsikt över havet. Ingen paella finns på 
menyn men väl nota bene, en utsökt 
biff med pepparsås och klyftpotatis. 
Ölen rinner illa kvickt ner i törstande 
strupe och påföljande Mojito är läs-
kande sval. Aftonen avslutas därefter 
på engelsk pub med San Miguel-inspi-
rerat tema.

när samtliga resenärer vaknat 
till liv morgonen därpå packas det för 
bilfärd ut mot Playa El Playazzo. Vi 

har fått tips om stranden av ett svenskt 
par (sådana finns det gott om; svenska, 
tyska och engelska omkringstrosande 
par). De hävdar med bestämdhet att 
detta är den bästa stranden i Nerja. Ef-
tersom våra välgörare varit vänliga nog 
att låna oss en bil under vår vistelse, 
och eftersom Playa El Playazzo ligger 
i utkanten av staden, slår vi två spanska 
flugor i en smäll. 

Det blir en svettig bilfärd genom 
Nerjas gator och rondeller. Dels har 
den lilla gröna Renault Clio vi fått 
äran att ratta sett sina bättre dagar, dels 
tycks spanska bilister likställa en bilfärd 
med en rallyetapp (reglerna är enkla – 
den som är först in i en rondell vinner). 
För att över huvud taget ta sig framåt 
med det lilla franska vidundret är det 
full gas allena som gäller, höga varv 
på låg växel är en förutsättning för att 

pizza att värma upp.  
Första morgonen ackompanjeras 

frukosten av lovord över vistelsen, 
utsikten och klimatet. Första äventyret 
för dagen blir en tur till El Capistranos 
gemensamma pool. Efter en blygsam 
entré erövrar snart solen estraden och 
poolbesöket förvandlas till en excess i 
superlativ. Bakom poolområdet finner vi 
en hållplats för den lokala stadsbussen 
varpå det blir en tripp in till centrum 
efter lunch. 

Kombinerad shoppingrunda/restau-
rangjakt tar sin början – och tar sin 

» efter en blygsam entré erövrar snart 

solen estraden och poolbesöket för-

vandlas till en excess i superlativ. «

Fakta Spanien:
spanien på spanska: Reino de España
huvudstad: Madrid
antal invånare: 41 miljoner
religion: 90% katoliker
tidsskillnad: Samma tid som i Sverige
språk: Spanska, katalanska
valuta: Euro
priser: Ligger lite under Sverige på det 
mesta, men  det är inget lågprisland.
visum: Inte för EU-medborgare.
klimat: Varmt och soligt (juli och augusti, 

mycket varmt och torrt)
mobil: Funkar bra

O

traktorstranden Båtupptagning pågår. 
Kanske borde vi ha valt en annan solplats på 
den kilometerlånga stranden... 

cueva de nerja anses vara ett av de vack-
raste grottkomplexen i Europa.
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hålla vraket vid liv. Detta i kombination 
med att försöka förutse spanjorernas 
kommande moment i trafiken gör resan 
till en minnesvärd överlevnadsexpedi-
tion.  

Med bilen väl parkerad har vi lyckats 
nå Playa El Playazzo med livet i behåll. 
Vi är dock misstänkt ensamma om att 
besöka denna strand. Vädret är strålande 
med gassande het sol och stranden ser 
ut som vilken strand som helst. De har 
t.o.m. varit vänliga nog att jämna ut 
sanden med traktorer, antagligen för 
att få sandkullarna att se mer enhetliga 
ut. Allting ska ju likriktas i dagens läge, 
även Costa del Sols stränder.

första doppet i medelhavet är en 
välkommet svalt. Den spanska bilfärden 
rinner av mig och ut i havet, bort mot 
Marocko. Där kan den stanna. Efter en 
stunds begrundande i plurret lägger jag 
märke till att ett par motorbåtar närmar 
sig stranden. De börjar hojta och tuta i 
riktning mot oss, som om vill de för-
medla något.

Ögonblicket senare går ridån ner. Den 
öde stranden och de skönmålande däck-
avtrycken får sin förklaring i ett svep. 
En traktor med båtsläp uppenbarar sig 
bakom oss och dundrar förbi, ner mot 
vattnet. Strax därefter dyker en andra 
traktor upp på andra sidan om oss. De 

båda kör ner sina släp i vattnet varpå 
båtarna dockar.

Vi har placerat oss nedanför Nerjas 
enda båtparkering, mittemellan de 
båda traktorlederna mellan parkering 
och hav. Varenda båtägare i Nerja får 
traktorskjuts upp på land efter en tur till 
sjöss, just inom den tiometers strandra-
die som vi valt att doppa fossingarna 
vid. Det verkliga Playa El Playazzo 
ligger ett par hundra meter bort. Vi 
kom nära, men inte nära nog. 

Vi packar ihop våra väskor och tar 
istället plats på restaurang Mauri’s, be-
läget vid det verkliga El Playazzo. Paella 
finns visserligen på menyn, men med 
dess tillagningstid på 45 minuter ställd i 
paritet till vår hunger beställer samtliga 
in varsin pollo. In kommer sedermera en 
vändstekt stackars skrämd kycklingfilé, 
serverad med ett par utarmade pommes 
frites som tappert sällskap. Den kulina-
riska totalupplevelsen uteblir. 

direkt efter frukost påföljande 
dag bär det av på promenad mot Cueva 
de Nerja. Vi lämnar glatt bilen hemma 
och betar istället av den fyra kilometer 
långa sträckan till fots. Målet är Nerjas 
berömda grottor som upptäcktes av en 
slump 1959 av fem unga pojkar ute på 
fladdermusjakt. Grottsystemet är ett 
av Spaniens största turistmål som drar 

hundratusentals besökare varje år. Det 
är känt som ett av de vackraste grott-
komplexen i Europa, och det är mycket 
riktigt en imponerande syn som möter 
oss efter en prövande vandring utmed 
den spanska landsbygden. Vi stiger ner 
i gigantiska hålrum rakt ner berget, 
hålrum som skapats av ett otal antal 
vattendroppar under miljontals år. Som 
högst från tak till golv mäter grottorna 
32 meter, i det magistrala Sala de Ca-
taclismo. Rundturen nere i berget tar 45 
minuter, och då är endast en tredjedel 
av det totala grottsystemet öppet för 
allmänheten. Grottorna var tillflyktsort 
för cromagnonmänniskor och grott-
målningar, kvarlevor och forna verktyg 
vittnar om livet i en helt annan tid. 
Det är en upplevelse att skåda bergets 
storvulna håligheter och grottorna är väl 
värt ett besök.  

Promenaden till Cueva de Nerja var 
ett uppfriskande bestyr, men att även 
vandra hela vägen tillbaka vore att 
utmana ödet. Vi hoppar istället på en 
buss, och via SuperSol samt lunch hem-
mavid vandrar vi ner till Playa Burriana. 
Stranden är den mest kända i staden, 
tillika den största och har till råga på allt 
ett eget shoppingstråk.

Väl framme väntar oss gul flagg. 
Vinden har tilltagit och vågorna är up-
pemot två meter höga. Playa Burriana 

O
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visar förvisso upp sig från sin hetsigare 
sida, men jämfört med Playa El Tractor 
är det här rena drömmen. 

efter avslutat vågspel i böljan 
väntar äntligen den första omgången 
paella på restaurang Moreno, beläget 
alldeles i anslutning till stranden. Och 
paellan låter väl vänta på sig, dryga 
timmen efter beställning anländer den 
efterlängtade spanska specialiteten. 
Saffransriset är å ena sidan av gudomlig 
härkomst, å andra sidan är det inte så 
mycket mer ingredienser att tala om. Ett 
par överkokta kräftor och ett ostron per 
man att garnera upplevelsen med, är allt 
som bjuds i övrigt. Dessutom serveras en 
paellapanna för två, inte tre som beställt. 
I kombination med dryck som beställs 
och debiteras men som aldrig levereras 
närmar det sig läge att hota med Libro de 
reclamaciones, den officiella klagomåls-
bok som du har rätt att be om på varje 
spansk restaurang. Boken inspekteras 
med jämna mellanrum av de lokala myn-
digheterna, så det ligger i personalens 
intresse att kunderna är nöjda med mat 
och service. Man ska dock enbart be om 
boken vid extremt missnöje eller om man 
misstänker att man blir lurad. Så illa är 
dock inte fallet. Riset är gott, och dessut-
om mättande.  

Nöjda, och i ärlighetens namn ganska 
möra efter de inledande dagarnas utsväv-
ningar, låter vi helgen passera i ett lugnare 
tempo. Lördagen går i den heliga poolens 
tecken och avslutas med grillning hem-
ma på nedre terrass. Söndagen minner 
mycket om dagen innan sånär som på 
avslutande restaurangbesök då resans 
mest delikata paella serveras. Här får riset 
knappt rum på tallriken bland alla havets 
läckerheter. Restaurang La Parra är ett 
familjeföretag där modern är chefskock, 
fadern tar emot gästerna och sonen samt 
en anställd serverar. Far och son sprider 
gemyt ute bland gästerna och bidrar till-
sammans med moderns gastronomiska 
matkreationer till resans mest kompletta 
restaurangupplevelse. 

nästföljande dag spenderas 
uteslutande på Playa Burriana, och nu 
visar sig stranden från sin bästa sida. Så 

här ska en dag vid Medelhavets bryn 
te sig. Luften är het men uthärdlig 
och vattnet serafiskt svalkande. Dopp 
och stekning varvas om vartannat. 
Fram emot kvällning packar vi ihop 
oss och släntrar en halv backe upp till 
restaurang La Parra de Burriana, en 
sylta vi fått nys om på nätet. Här har 
ingen mindre än Gordon Ramsay – 
stjärnkocken från helvetet – satt sitt 
avtryck. Det var dock över sju år sedan 
TV-kocken kölhalade personalen och 
det enda som de facto minner om hans 
besök är alla de fotografier med leende 
ägare och en uttråkad Ramsay som 
pryder entrén.  

Desserten låter sig väl smakas nere på 
Playa Burrianas restaurangstråk. Med 
varsin dubblerad kulglass flanerar vi 
längs stranden i solens efterdyningar. 
Vi går förbi Ayo – paellamannen – 
som till åskådarnas förtjusning tillagar 
sin paella utomhus över öppen eld i 
en gigantisk panna. Ayo var en av de 
fem unga pojkar som 1959 upptäck-
te Nerjagrottorna. Idag är han en av 
Nerjas mest berömda paellakockar, 
benskyddsutrustad och hästsvansprydd 
svingar han räkor och ostron ner i den 
puttrande grytan som vore det en konst 
att veva ihop en paella. Vilket det ju gi-
vetvis är. Viskningar om att Ayo nyttjar 
gurkmeja som substitut för betydligt 
dyrare saffran, och att det mest handlar 
om gult ris och show än om smak och 
innehåll gjorde att vi valde bort paella-
mannen. 

efter mörkrets inbrott bevittnar 
vi det avslutande fyrverkeriet för Fiesta 
de la Virgin del Carmen, en festival där 
jungfrun Carmen firas. Efter processio-
ner på stranden bärs jungfruns avbild 
ombord på en fiskebåt som skjuts ut i 
havet ackompanjerat av fyrverkerier.  

Närmast på schemat står är en guidad 
busstur till Granada och det världs-
berömda Alhambra, ett imponerande 
komplex av befästningar, palats och 
vackra trädgårdar från 1200- och 
1300-talen. Alhambra vittnar om 
prakten i de gamla morernas kunga-
döme. Staden Granada var morernas 
sista utpost i Andalusien och när den 

1492 föll i de katolska monarkernas 
händer drog den kristna världen i 
lättnadens suck. Alhambra lämnades 
dock kvar till eftervärlden att beskåda 
tack vare sin mångfald i skönhet. De 
kristna ansåg det helt sonika vara för 
vackert för att förstöras. Med Alham-
bra försökte morerna förverkliga sina 
idéer om paradiset på jorden och man 
använde enkla material som kakel, gips 
och trä, men på ett genialt sätt. Kom-
plexet har förfallit genom åren och den 
gode Napoleon försökte till och med 
spränga sönder det, men Alhambra har 
på senare tid restaurerats och utgör en 
häpnadsväckande syn för besökare att 
skåda. Under en två och en halv tim-
mars rundtur får vi ta del av Alhambras 
innandöme, skönhet och historia. Ti-
den går snabbt, trots fullt med besökare 
och tryckande sol. Det är en upplevelse 
man bör ta del av om man besöker 
södra Spanien.  

så en tripp till den lilla bergsbyn 
Frigiliana, en av Granadas 22 så kallade 
blomstrande byar under morernas tid. 
Byn ligger utspridd bland Sierra de 
Almijaras veckade kullar, tio minuters 
bussresa utanför Nerja. Byns historiska 
kärna räknas som ett av de mest enastå-
ende exemplen på morisk byarkitektur 
längs Costa del Sol. Det är en vacker 
by med små slingrande stigvägar, och 
vi kämpar oss upp till utsiktsplatsen på 
toppen i trettiosjugradig värme för att 
knäppa lite bilder med kameran. Dagen 
till ära är det dessutom marknad i byn.  

innan hemfärd hinner med en 
rejäl omgång Flamenco. Hotel Nerja 
Club bjuder upp till dans och vi slår 
oss ner för att insupa denna traditions-
bundna företeelse. Tre dansöser och 
en äldre herre bjuder oss på en trevlig 
föreställning med något sorts rekord 
i garderobsbyten. Det blir en trevlig 
avslutning på en härlig och minnesvärd 
semsestervistelse i Nerja, Costa del Sols 
bortglömda lilla pärla. Tre veckor pool, 
sol, playa och paella är till ända. v
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hamPuS BergmaN, 18
– golflöfte

örebrotalangen4you: hampus bergman
text och foto mats tuResson

på golfbanan en solig majdag träffar vi Hampus 
Bergman, en lovande golftalang från Örebro. Hampus är en 
mycket flitig besökare på golfbanan. 
– Jag tillbringar dagligen många timmar med golfträning 
och annan form av träning. Det måste man göra för att man 
ska bli riktigt bra, berättar Hampus.

Hampus Bergman har växt upp i en riktig golffamilj. Både 
hans storebror och lillasyster är duktiga golfspelare. Hampus 
började slå med golfklubborna redan vid 3–4 års ålder och 
tog grönt kort när han var sju. När han var tio år spelade 
hand en klubbtävling på Lanna och vann, det fick hans 
golfintresse att ta ordentlig fart.

Idag har Hampus + 3.1 i handicap. Han är fortfarande ama-
törgolfare men har provat på att spela några proffstävlingar 
på bland annat Nordea tour där han tidigare fått några wild 
cards. Storebror Oskar spelar på Nordeatouren.
– Brorsan har högre handicap men han slår fortfarande 
längre än jag, fast jag är dock bäst, det måste jag säga, säger 
Hampus och skrattar.

Hampus har redan hunnit skaffa sig ordentliga meriter, den 
främsta är när han som en del av det svenska landslaget för 
pojkar 18 år vann Europamästerskapen på hemmaplan i 
Sverige 2012.
Andra framgångar är: seger i Scandia Cup som 14-åring, ett 
antal enskilda segrar på Scandiatouren, och en femteplace-
ring i Spanska öppna mästerskapen. Han var också med och 
vann skol-SM när han gick i ettan på gymnasiet.

när denna tidning kommer ut så har Hampus precis tagit 
studenten från Virginska skolan där han gått Samhällspro-
grammet med idrottsinriktning.
– Jag har haft golf som profil och kunnat träna även på skol-
tid under gymnasieåren, det har varit kul och utvecklande, 
säger Hampus.

Träningsflit kännetecknar Hampus, det framhåller även en 
av hans tränare, Mikael Karlsson. Hampus tränar en hel del 
med sin bror och syster men ofta blir det även egna pass. 
Han verkar gilla träning lika mycket som själva spelandet på 
golfbanan.
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Efter sommaren börjar Hampus på college vid Mc Nees 
University i Louisiana. Efter spel på TPC Snowgrass i Flo-
rida blev han uppvaktad av skolans golfcoach. Hampus har 
fått stipendium med anledning av sina golfframgångar och 
förväntas bli en viktig del i skolans golflag.
– Jag är lite orolig för själva skolgången, med annat språk och 
annan kultur, säger Hampus. Inför golfspelet i skollaget och 
träningen utstrålar han dock säkerhet och glädje.
Han berättar vidare att skollaget består av åtta spelare varav 
tre är amerikaner. Av övriga fem så är det två från Sverige 
och en kille från Norge.
– Det känns tryggt att jag inte blir ensam från Sverige, Mar-
tin Eriksson från Kårsta GK är den andra svensken, berättar 
Hampus.

innan collegetiden startar hinner det bli mycket träning 
och golfspel hemma i Sverige och kanske även i andra länder.
– Jag spelar tillsammans med Daniel Sandberg, Johan Kam-
merstad och min bror Oskar i serielaget för Lanna. Vi ligger 
i div 1 och jag hoppas att vi kommer att vara riktigt bra, 
säger Hampus.

– Hampus är den största talang jag har sett under hela min 
golfkarriär. Han är otroligt träningsflitig, perfektionist, vetgi-
rig och nästan lite av en träningsnarkoman, berättar Mikael 
Karlsson, Pro på Lanna Lodge Golf Resort. Han har stora 
möjligheter att nå långt, förhoppningsvis till PGA- eller 
Europatouren. v

Hampus Bergman, 19 år
intressen Gillar att fiska, det är avslappnande
film, tvserie Fiskedrag
mat Något med köttfärssås gärna starkt kryddad
om fem år: Är på väg in på PGA- eller Europatouren

Supportteam
Mikael Karlsson, svingtränare
Jens Berrison, mentalt, planering och coachning
Per Hall, fystränare
Linus Berhult, fystränare
Göran Lindberg, golfträning
Lillsyrran går caddy

Fakta

Hur går det 
För våra talanger

I föregående nummer skrev vi om tennis-
talangen Susanne Celik. Sedan dess har 
Susanne spelat ett flertal tryneringar och 
lyckats ta sig till en bättre ranking. Hon har 
kommit en bit ytterligare på vägen mot full-
fjädrat tennisproffs.
Hon har nyligen spelat i Båstad och där 
nådde hon kvartsfinal och tog 4 WTA-po-
äng. Susanne berättar att hon nu ligger 
rankad bland de 1000 bästa i världen. I och 
med det har hon ytterligare möjligheter att 
spela bättre turneringar och klättra ytterli-
gare i rankinglistan. 
Susanne spelar nu två tävlingar i Egypten, 
start 10 juni, och därefter 25000-dollarstäv-
ling i Kristinahamn, nästan på hemmaplan.  
Efter det väntar förhoppningsvis spel i 
Swedish Open.

Susanne Celik
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Handgjorda Taurus by Turon - från Turon Design Nkpg Sweden 
Återförsäljare i Örebro:  Debut, Kungsgatan 10

En kulturhistorisk gärning på ett modernt sätt.
Underhållande läsning och underfundiga bilder.
Boken om officersmässen vid regementet i
Örebro. Foto Johan Ardefors, text Einar Lyth
Beställ boken från Johan Ardefors, bok@oneday.se
070-520 52 89

Inte bara för bokhyllan

380 kr
+ev porto

Stillbilder och filmproduktioner
för företag.

Fotograf Johan Ardefors
070-520 52 89
www.oneday.se

Handgjorda Taurus by Turon - från Turon Design Nkpg Sweden 
Återförsäljare i Örebro:  Debut, Kungsgatan 10
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HAMMARBY BRUK
NORA AB SWEDEN

Box- & spiLTgaLLeR • FoTskRapa • skVaLLeRspegeL • HusgRundsVenTiLeR

HAMMARBY BRUK NORA

Besök vår hemsida www.hammarbybruk.se

kontakt 019 - 22 20 22 • info@hammarbybruk.se

Grattis alla studenter!

Vi vill även gratulera alla som i 
år går ut tvåan på gymnasiet...

Ni får möjligheten att beställa 
era studentmössor från oss på
Turon Design
Inför hösten öppnar vi vår butik 
i Örebro!
Det går även att beställa på
www.tdstore.se
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1. Vad är Mensa?
a) Intelligensens högborg
b) Högmodets högborg
c) Att bloda ner utan tampong

2. Vad är IQ en förkortning av?
a) Intelligence quotient
b) Vet ej
c) Intelligence quiz

3. Vad skulle du uppskatta din 
IQ till?
a) 160
b) 120-130
c) Har hört att vi bara använder 
10% av vår hjärna, så jag svarar 
det 
4. Du har fått punktering på 

bilen. Vad gör du?
a) Byter däck
b) Ringer verksta’n
c) Öppnar motorhuven för att se 
vad som är fel

5. Vad tror du att du får för resul-
tat på testet?
a) Toppresultat
b) Hyfsat
c) Känns som att jag använt typ 
7-8% av hjärnan, så jag svarar det

Gör hela testet på 
www.humorsverige.se och få resul-
tatet kastat i ansiktet.

Är du dum i huvet?
-Genomför Humorsveriges IQ-test och få svaret 

Intelligenstest är populärt i dessa dagar. Själv-
fallet har vi på Humorsverige tagit fram vårt 
eget idiottest. Varsågod, bevisa din enfald.. 

Ta del av bottenskrapet av risigast 
möjligast. Priserna är givetvis än-
dock väl tilltagna för att hänga med 
marknaden.
Kila in ww.humorsverige.se för att ta 
del av samtliga ruiner. v

OBS! Detta är inget vallöfte. Vi lovar 
ingenting. v

Sugen på att 
köpa ett riktigt 
ruckel?
Ligger ni i startgro-
parna för att förändra 
vardagen genom ett hus-
köp? Kika då igenom 
dessa skitfastigheter 
innan ni slår till på an-
nat avskräde.

Heta nyheter från en helgalen front - Sverige skildrat som ett enda stort skämt

Miljarder 
skänkes bort!
Valet 2014 närmar sig 
med stormsteg. Kata-
strofpartiet passar på att 
utlova 20 miljarder till 
äldrevården, 30 miljarder 
till skolväsendet och 40 
miljarder till ekobrottsbe-
kämpning(!). 

EXTRA – Lisebergskanin löper amok på Gröna Lund!



ännu en ledare utan mål och 
mening. I alla fall - många tar 
studenten i dessa dagar. Arma 
satar. Föga anar de vilket helvete 
som väntar. ”Sjöng om studentens 
lyckliga dagar”. Ja, gör det. För 
sen tar de slut.

Folk åker runt på lastbilsflak, fulla 
som alikor och glada i hågen. 
Själv blev jag hemkörd i en rostig 

Ford Fiesta och grät en skvätt. Jag 
hyttar alltid med näven när ett flak 
passerar. För att liksom represen-
tera livet.

Men jag är inte den som är den - 
lycka till, ungjävlar!!

Lester Hjerdt, Humorsveriges 
informationschef

1. Stort engagemang. Ta på dig flera uppgif-
ter samtidigt. Då kan du alltid ange att du 
är upptagen med den ena uppgiften när du 
efterfrågas för den andra.

2. Lär dig lokalerna. Det finns alltid skryms-
len och vrår som andra inte känner till. 
Dessa kan bli alldeles utmärkt strategiska 
punkter där du kan hålla dig gömd.

3. Välj bördor med omsorg. Se till att bli en-
gagerad i projekt eller arbetsmoment med 
redan mängder av folk involverade. Detta 
gör att det blir svårare att uppfatta vad din 
uppgift i projektet verkligen är.

4. Liten blåsa och känslig mage. Dessa två 
gyllene verktyg får inte glömmas bort. På 
toaletten är det få som stör.

5. Bär alltid en skruvmejsel i fickan. Tänk 
på att en skruv kan skruvas åt flera håll och 
skruvar håller uppe det mesta. Minns väl: 
ingen stör en upptagen person.

6. Ett oberäkneligt lynne. Skäll ut personer 
utan förvarning och anledning. Detta får 
garanterat dina kollegor att dra sig för att 
störa dig med ansträngande frågor.

7. Obehaglig odör. Här kan du välja mellan 
antingen andedräkt eller kroppsligt produ-
cerade ångor. Svetten förklaras givetvis med 
att du är en ytterst aktiv person och vitlök 
ingår väl numer ändå i större delen av all 
matlagningskonst.

8. Be alltid om ursäkt. Detta gäller såväl att 
ursäkta tidigare beröringspunkter som i 

frågor där kollegor förväntar sig att du skall 
bistå. Det är svårt att bli arg på en ursäktan-
de person samtidigt som man drar sig för att 
be denne om hjälp.

9. Skicka vidare. Hänvisa och påtala hur 
duktig en annan kollega är på just den 
aktuella beröringspunkten, som allt för 
närgångna kollegor råkar undra över.

10. Var negativ. Det är få personer som 
gillar att ständigt få höra hur besvärligt, 
ansträngande och fel allting är. Till punkten 
hör också att aldrig le, ett leende kan annars 
kraftigt minska effekten av det negativa 
klagandet.

Du hittar fler listor på 
www.humorsverige.se/listor

Att arbeta är aldrig roligt. Särskilt inte på jobbet. Här får du lite tips på hur du 
undviker att anstränga dig i onödan på arbetstid. Men var varsam, samtliga tips 
behöver balanseras och användas med måtta. Överfödigt bruk kan resultera i att 
din arbetsgivare finner dig urusel och att du förlorar jobbet. Om det inte är kom-
munalt eller statligt anställd då vill säga, i sådant fall är det bara att köra på.

10 säkra tips för att slippa arbeta på jobbet

gilla oss på 
facebook
Nya uppdate-
ringar varje 
vecka.

L E S T E R L E D A R E N

EXTRA – Lisebergskanin löper amok på Gröna Lund!

Katastrofpartiet – partiet med Krut 
i masKineriet och sKit i Käften 
(vanligast är ju annars tvärtom). 

Ta studenten och kör upp den!
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knep & knåp

5 till 1
5 poäng 4 poäng 3 poäng 2 poäng 1 poäng

Musik

En rock-
stjärna

Han har 7 barn, födda mellan 
1964 och 2005

Född i London 1945, skotskt 
påbrå

Fick sitt stora sologenombrott 
med Maggie May

Var tillsammans med skåde-
spelerskan Britt Ekland under 
ett par år på 70-talet

Denne Roderick har med sin 
hesa stämma sjungit Sailing 
ett stort antal gånger

sport

En 
idrottsman 
med en in-
ternationell 
karriär

Född utanför Kiruna Avslutade sin aktiva idrottskar-
riär med några år i AIK

Affärsman inom bl a underklä-
desbranschen

För några år sedan kom 
självbiografin Blod, svett och 
hockey – 17 år i NHL

Storebror Stig var också 
hockeyspelare

Arkitek-
tur

En bygg-
nad

Räknas som Sveriges äldsta 
icke kyrkliga byggnad, de 
äldsta delarna är daterade till 
1100-talet

Efter en stor vattenskada 
2002 inreddes ett nytt 
Kungarum

Den siste katolska biskopen 
Hans Brask bodde här på 
1500-talet

Öppet för östgötarna och 
andra intresserade på bland 
annat Slottsträdgårdens dag

Blev 1996 bostad åt lands-
hövding Björn Eriksson

Mode

En designer

Berömdheter såsom Madonna 
och Jennifer Aniston har burit 
hennes skapelser

Designar bland annat smyck-
en, glasögon och vinglas

Arbetade som modell i 
många år innan hon startade 
gruppen X-models

Har två barn tillsammans med 
exmaken Niklas Strömstedt

Partnerskapet med Eva Dahl-
gren 1996 gav upphov till 
begreppet ”Efva och Eva”

Litteratur

Författare

När han fick Svenska Deck-
arakademins pris för bästa 
svenska deckare 2007 var 
han den första författaren som 
erhöll det för tredje gången

Född utanför Kumla, men bor 
sedan 2006 i New York

Arbetade som lärare i Uppsa-
la i många år, men övergick 
1998 till att vara författare 
på heltid

Bästsäljaren Kim Novak 
badade aldrig i Genesarets 
sjö filmatiserades.

Böckerna om kommissarie 
Van Veeteren och hans 
kolleger i den fiktiva staden 
Maardam har publicerats i 
mer än 25 länder

geografi

Ett land

Beläget på en ö som upptäck-
tes av Christopher Columbus 
på hans första resa 1492

Upptar två tredjedelar av ön 
Hispaniola

Huvudstaden heter Santo 
Domingo

Den sista tredjedelen av 
Hispaniola består av Haiti

Ett alltmer populärt semes-
termål i Västindien. Socker, 
kaffe, kakao och cigarrer hör 
till de viktigaste exportpro-
dukterna.

under-
hållning

Teveserie 
med 
kultstatus

Första avsnittet visades i 
Sverige i januari 1979

Elvis Presleys tidigare hustru 
Priscilla hade en roll i serien 
under flera år

Det var första gången svenska 
tittare fick se en utpräglad 
såpaserie med maktkamper 
och intriger

Handlade om en familj i 
oljebranschen och de bodde 
på Southfork Ranch

Vem sköt JR Ewing? var en 
stor fråga världen över under 
tidigt 80-tal

Historia
Ett blodigt 
slag

9 000 soldater stupade 
inom loppet av bara några 
timmar

Ett slag som lade grunden 
till Karl den elftes stora makt 
såsom svensk kung

Utspelade sig den 4 decem-
ber 1676

Medförde en dyrbar seger 
för Sverige – Skåne fick 
behållas

Ett svensk-danskt slag strax 
utanför den universitetsstad 
som idag räknas till en av 
Sveriges äldsta städer

Krysset

Skicka krysset med din lösning till

Turon Media

Turon AB

Box 42

601 02 Norrköping

Skriv namn, telefon och adress och deltag 

i utlottningen av 3 st vinster från 

www.tdstore.se

Vinnare av förra numrets kryss blev:

Camilla Carlsson Lundgren, Örebro.

Anders Anderås, Örebro

Els-Britt Lindeborg, Garphyttan

Vi säger grattis och hoppas att vinsterna ska 
glädja!

Svaren publiceras på www.orebro4you.se
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recept4you
foto daniel heiniemi

lax-och avoKado-
biffar med salsa-
sås och rostade 
rotfruKter
Detta behöver du till 4 personer:
Lax-och avokadobiffar
500 g skinnfri laxfilè 
2 avokado
1 ägg
3 msk potatismjöl
1 ½ msk torkade limeblad (kros-
sade)
salt 
svartpeppar
olja eller margarin till stekning

rostade rot-
fruKter
5 stora morötter
1 rotselleri
1 medelstor kålrot
2 palsternackor 
ca 3 msk olivolja  
salt
torkad timjan

salsasås
1 burk krossade tomater 
1 grön paprika
1 gul lök 
½ röd chilifrukt 
3 vitlöksklyftor
1 tsk koriander
salt 
svartpeppar
olja till stekning

garnering
100g färsk spenat
Citron 
Färsk timjan   

gÖR Så HäR:
Sätt ugnen på 225grader 
Skär rotfrukterna till stavar i 
valfri storlek. Lägg rotfrukterna 
i en stor ugnsform och tillsätt 
olivoljan och kryddorna. Blan-
da ihop allt så att kryddor och 
olja blandas väl till rotfrukter-
na. Ställ in rotfrukterna i ugnen 
ca 40 min. 

Förbered biffarna: Skär lax-
en och avokadon i små fina 
tärningar. Lägg ingredienserna 
i en skål. Tillsätt ägg, potatis-
mjöl och kryddor. Rör ihop och 
blanda väl. 

Gör i ordning såsen: Skär 
paprika, gul lök, vitlök och 
chilifrukten i små tärningar 
och stek ingredienserna i en 
kastrull på medelhög värme tills 
grönsakerna får en gyllenbrun 
färg. Tillsätt krossade tomater 
och kryddor. Koka såsen i ca 
15 min. 

Börja steka lax- och avokado-
biffarna i en stekpanna medan 
såsen kokar. Stek på medelhög 
värme i ca 10 min.  
När biffarna, rotfrukterna och 

såsen är klar lägger du upp allt-
sammans på en tallrik. För extra 
garnering kan du steka 100g 
färsk spenat i en stekpanna och 
tillsätt lite salt när spenaten är 
färdig. Lägg spenaten under 
biffarna och toppa biffarna gär-
na med en citronskiva och färsk 
timjan. 

choKladfondue 
med exotisKa 
fruKter och 
jordgubbar   

Detta behöver du till 4 personer:

choKladfondue
200 g mörk blockchoklad 
2 dl vispgrädde

fruKter
½ färsk ananas 
500g jordgubbar

½ nätmelon
1 mango
1 sharonfrukt
ca 16st pfysalis  
1 ½ banan 

garnering
Pistagenötter 

gÖR Så HäR:
Skär upp frukterna i valfri form 
och storlek. Värm upp grädden 
i en kastrull. Hacka chokladen i 
bitar och rör i chokladen i gräd-
den tills chokladen smälter. 
Lägg frukterna på en assiett. 
Häll upp chokladfondue i 
ett litet glas t ex i ett finare 
snapsglas. Toppa fonduen med 
finhackade pistagenötter. Ställ 
glaset i mitten av assietten. 
Nu är efterrätten färdig att äta. 
Doppa frukterna i chokladfon-
duen och njut!

i detta nummer  bjuds det på en huvudrätt med lax- och avoka-
dobiffar och en efterrätt med chokladfondue. 
  Salsasåsen till biffarna kan du efter egen smak lägga till ytterliga-
re chilifrukt. En halv chilifrukt gör inte såsen så stark. Styrkan på 
chilifrukter varierar även beroende på vilken sort du köper.   
  Efterrätten är väldigt lätt att tillaga men himmelskt god. Om du 
vill kan du tillsätta en extra smakförstärkare som t ex punsch i 
chokladfonduen.
Smaklig måltid!

lax-och avokadobiffar med salsasås och rostade rotfrukter
efterrätt: choKladfondue & exotisKa fruKter

Svaren publiceras på www.orebro4you.se
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ledare
det andRa numRet

 Händelser av olika slag berör på olika sätt. 
Att sommaren är här är dock något som 
vi alla kan glädjas åt.

Något som vi på Turon Media glädjer oss åt lite 
extra, är den respons vi fått från många läsare efter 
vårt första nummer. Det är naturligtvis med spän-
ning vi väntar på reaktioner från läsare och andra 
som vill tycka något.
Vi har tydligen skapat lite huvudbry för en av 
våra branschkollegor. Med stor förvåning kon-
staterade vi att en medarbetare vid en av Örebros 
reklamtidningar tog kontakt på telefonen. Vi fick 
frågor om oss och vår tidning som kändes aningen 
märkliga i sammanhanget. Men troligen jobbar vi 
olika och alla har vi kanske olika fokus i det vi gör. 
Några lägger kraft på vad andra gör, några lägger 
sin energi på sitt eget arbete.
För att vara helt ärlig så är det en hård marknad 

att konkurrera på vid all form av mediaarbete. Det 
gäller att tillfredsställa många olika läsares och 
annonsörers behov, dessutom i flera olika medier 
(papperstidning, webben, sociala medier med 
mera).
För att lyckas bör man satsa allt på att bli så bra 
som möjligt på det man gör, samtidigt som man är 
lyhörd för vad alla läsare önskar och förväntar sig. 

Vi tror på det vi gör och det vi vill åstadkomma. 
Vi vill skapa kul och intressant läsning för hela 
Sverige, det ska bli många 4you-medier framöver. 
Det här är början och det kommer bli bättre och 
bättre. Att starta denna resa just i Örebro känns 
extra roligt. Samtliga nu delaktiga i Turon Media 
har haft eller har en koppling till staden mellan 
Hjälmarens strand och Kilsbergens rand. v

Sedan vårt premiärnummer gavs ut lagom till 
Valborgshelgen har det hänt en hel del, både i 
Örebroområdet och världen i stort. 

www.orebro4you.se

Vad vill du läsa om?
Hör av dig om du har några 
intressanta tips.
epost: 
red@orebro4you.se

Våra handgjorda skor Virgo by Turon säljs i modebutiken Debut, Kungsgatan 10, Örebro

Mats Turesson
redaktör


