
nr 7
dec 2013

Måns Möller
– En jävla pajas på fullt allvar sid 28

stor intErvju

Musik4you

Öppen scen i kumla sid 38

ExpErttips

Minska högtidskraven  sid 20

Magasin-läsvärt-orEbro4you-Magasin-läsvärt-orEbro4you-Magasin-läsvärt-orEbro4you-Magasin-läsvärt-orEbro4you-Magasin-läsvärt-orEbro4you-Magasin-läsvärt-orE

kåseri
– julen,
ett svenskt 
påfund sid 22

smakupplevelse 
vin och chok-
ladprovning 
sid 12

talang
– Musikalisk
talang
sid 10

magasinet för dig i örebro län 

örebro

MiljÖ4you

Ekologiskt alternativ  sid 08



Orebro4you finns att läsa även på nätet.

www.orebro4you.se

tidningen för dig i örebro län 

orebro

Ledare
det sjunde numret

Roas eller förfasas!
www.orebro4you.se

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

Mats Turesson
redaktör

 December månad, kallt, mörkt och snart 
slut på året 2013. För oss på Turon Me-
dia har året inneburit en mycket positiv 

tid genom utgivningen av tidningsmagasinet 
Örebro4you, där premiärnumret fanns att läsa 
precis innan Valborgshelgen. Innan året är slut 
så kommer vi även att ha premiär för vår första 
poddradiosändning, 4youpodden. Vår ambition 
och målsättning, att skapa intressant, kul, spän-
nande läsning och lyssning verkar gå helt i upp-
fyllelse. Genom att läsa och lyssna berikas man 
som människa. Att ni läsare och lyssnare kan lära 
er, roas av, skratta åt, ifrågasätta, gilla, förfasas 
över, må bra av, bli förbannade på något ni läser 
eller hör, det vill säga att ni berörs och reagerar, 
det är vår önskan. 

Genom att bli berörd så utvecklas man, och 

självklart vill vi att ni skall roas mer än förfasas 
och skratta mer än att irriteras. Det tråkiga är om 
vi passerar alldeles för obemärkt.

Med dagens teknik är vår läsar- och lyssnar-
potential enorm, hela den del av jordens be-
folkning som har tillgång till internet kan läsa 
Örebro4you och lyssna på 4youpodden. Om vi 
minskar ner antalet lite mer realistiskt, så är det 
ju dryga 9 miljoner som i alla fall förstår svenska. 
Vill vi sänka oss lite till så kan sannolikt 100 
000 i Örebro län kan betraktas som våra läsare 
och lyssnare. Även om vi nu inte når jordens alla 
läskunniga, så har vi en mycket stor läsar- och 
lyssnarbas. Det är riktigt häftigt!

Och vet ni, många tusentals människor har 
även förmånen att kunna läsa Örebro4you som 
vanlig papperstidning. v
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teknik4you
text GLenn GranQVIst

Självkörande Nissan Leaf

Lyxa till det med Spotify och B&O

science fiction Bara sju år kvar till säljstart enligt Nissan.

nödvändigheter Bang & 
Olufsen gör ännu en dyr pryl 
man inte behöver.

Roadie stämapparat 
Från crowdfunding-platt-
formen kickstarter kommer 
Roadie. En stämapparat för 
gitarrer. Apparten säts över 
stämskruven på gitarren och 
ställer automatiskt in den ton 
du vill ha. Roadie kommer 
även med en smartphone-app 
som bland annat kan upp-
lysa dig om skicket på dina 
strängar. v

Blu Life Pro
Selfie blev ett av årets nya ord i 
Oxford dictionaries, alltså feno-
menet med att ta en bild av sig 
själv med sin smartphone. Pro-
blemet är att den som ämnar att 
ta en selfie med sin telefon måste 
använda kameran som sitter på 
samma sida som skärmen vilken 
oftast är mycket sämre än den på 
baksidan. Detta vill nu Blu Life 
Pro ändra på. Telefonen kör An-
droid och ovanför skärmen sitter 
en kamera med fem megapixel. 
Billig är den också, 299 dollar. 
Återstå att se om någon börjar 
sälja den i Sverige. v

Har du tröttnat på att lyssna 
på dina Spotify-spellistor i de 
odugliga lurarna som följde 
med din telefon? Då kanske 
Bang & Olufsens Beoplay A9 

kan vara något. Ett trådlöst 
musiksystem som nu fungerar 
med Spotify. För ungefär 
18000 kr får du förutom 
Spotify även Airplay-stöd, 

usb-anslutning 320 watt för-
stärkare och förhoppningsvis 
ett bra ljud. v

www.tdstore.se

Tshirt: 149 :-    Hood: 249 :-

I USA har Google en 
längre tid experimenterat 
med självkörande bilar. Nu 
kommer nyheter från andra 
sidan stilla havet att Nissan 

har fått tillstånd att testa en 
självgående variant av sin 
Leaf på japanska vägar. Bilen 
genomgick ett test där den 
körde upp på en motorväg, 

navigerade trafiken och körde 
sedan av motorvägen. Ett litet 
steg på vägen till en påstådd 
försäljningsstart 2020.v
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Nike Fuelband SE

Handkontroll till Iphone
– Logitech Powershell

ett steg närmre Implantat, inte långt borta?

äntligen har Apple fattat potentialen.

Att Apple satsar hårt på att 
lansera iPhone som en bärbar 
spelkonsoll är ingen hemlig-
het. Förutom kraftfulla grafik-
processorer har de även lagt in 
stöd för externa spelkontroller 
i senaste iOS. Nu börjar 
produkter som utnyttjar detta 
stöd dyka upp. Från välkända 
Logitech kommer Powershell 
som ser ut ungefär som ett 

skal till iPhone med knappar 
och styrkors för spelande 
brevid skärmen. Powershell 
har även ett extra batteri så 
att ungarna inte ska lyckas 
tömma batteriet lagom till det 
där viktiga jobbsamtalet. v

Att logga data från sitt var-
dagsliv blir allt mer populärt. 
Framförallt att hålla koll på 
sin träning. 
Nike var tidigt ute med teknik 

för detta som kompletterade 
deras träningskläder. Nu har 
det släppt en uppdaterad ver-
sion av sitt armbandsur-lik-
nande Fuelband. Fuelband 

sitter på din handled och 
håller koll på hur du rör dig 
under dagen. Tillsammans 
med appen Nike+ kan du se 
om du har rört dig tillräckligt 

för att äta den där pepparka-
kan till eftermiddagsfikat. v

Sveriges största LEGO-butik
ligger i Örebro

Hjälmarsberg  
705 95  Örebro
019-33 33 15

www.klossbutiken.se

Öppettider:
mån-fre  9-18
lör-sön  10-15 t o m 23/12

250 kvm med Sveriges 
största LEGO-sortiment

Välkomna till vår LEGO-värld!

För mer info om extra öppettider 
veckan före jul se:
facebook.com/klossbutiken
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kuLtur4you 
FILm marKus QVIst boK marIe sVensson, CamILLa bjernerHeIm ståLberG

 Vissa rullar är roligare att 
få i julklapp än andra. Det 
säger sig självt. Det finns 

filmer som smäller högre, som 
är ”köttigare” och som på något 
sätt väger mer i näven. Man 
nästan känner på det inslagna 
paketet att den emballerade 
historien är en produktion av 
dignitet. Crossroads med Britney 
Spears väger ingenting, till ex-
empel. Stanley Kubricks Barry 
Lyndon kräver tvåhandsfattning. 
En box är ingen dum idé. Svå-

rare att gissa innehållet i, dess-
utom. En riktigt tung Stephen 
King-box eller en diger samling 
av nämnda Kubrick skulle få en 
annan att dansa ett extra varv 
kring barrpinnen. Någon Nolan 
i limited edition skulle inte hel-
ler skada en som redan ligger. 
Samtliga dennes Batmanskruder 
prydligt upphängda i vide-
ostrumpan skulle åtminstone inte 
få mig att skilja barnglöggen 
från pimpade vuxenversioner.

Önskelista med hårda paket
james stewart  Deppar på julafton i rullen It’s a wonderful life.

Välj det webbpaket som passar dig bäst
Vi tar fram en stilren hemsida i WordPress för din verksamhet,

en hemsida du med lätthet uppdaterar på egen hand. 

Därefter bjuder vi på 3 mån support. Allt för 6250 kr + moms.

Hemsida 
till fast pris

K
KREATIONSBOLAGET

Femtio nyanser av frihet
Av E L James

I den tredje boken i trilogin, så 
fortsätter Christian att jobba med 
sin bakgrund, till varför han mår 
som han mår och är som han är. 
Vad i hans uppväxt är det som har 
skapat den här mannen till det han 
är idag?

Ana vill prata om allt. Christian vill 
inte prata om någonting. Bråken 
avlöser varandra men ändå håller 
Ana och Christian ihop. Men nå-
gon vill dem illa. De hotas om och 
om igen, och ingen av dem har 
någon aning om vem det kan vara.

Men vad kommer att hända?
Kommer de att fixa sitt förhållande 
till slut? Kommer Christian att släp-
pa sitt kontrollbehov?
Kommer Ana att totalt bita sönder 
sin läpp? Hur kommer en av de 
mest omtalade böcker att sluta?
Femtio nyanser av frihet binder 
samman alla tre böckerna och alla 
frågor som man har haft får man 
svar på.

Det är faktiskt så att man kan komma 
på sig med att le när man läser boken 
och samtidig kan man fälla en tår för 
att det blir så känslosamt. Men det är 
väl det som gör en bra bok. v

Filmpremiär på juldagen. Galenskaparna, Morrhår och 
ärtor eller Lasse Åbergs nya. Det var julfilm för mig un-
der knatteåren. Knappast idag, dock. Julfilm symbolise-
ras idag mer av hårda paket av DVD-format. Så vad ska 
man önska sig i diskväg 2013? Knappast några större 
problem. Här kommer min önskelista.

www.kreationsbolaget.se 

O



Min önskelista

1. Batman trilogy
Javisst, den har kommit. Lagom 
till julruschen. Christopher No-
lans mästerliga Batmantrilogi 
sitter som en smäck som stjärna 
i granens topp. Jag måste bara 
ha den i julklapp. Kan verkligen 
visualisera sönderslitandet av 
julpappret runt godbiten när 
tomten gjort sitt. Vill ha!

2. It’s a wonderful life
Nej, inte Benignis sentida verk, 
även om den är grinfin den 
med. Jag är ute efter Frank 
Capras skapelse från 1946 
med James Stewart i täten. Om 
en karl som ska ta livet av sig 
på julafton då han tror världen 
sett bättre ut om han aldrig 
existerat.  Om den finns att få 
tag i, vill säga.

3. Barry Lyndon
Stanley Kubricks episka mästerverk 
önskar jag mig för att jag helt sonika 
vill ha DVD:n  i bokhyllan. Och för 
att äntligen kunna slänga ut videon. 
Det dröjer innan jag ser den igen, 
vill inte se den för ofta. Också detta 
en toppfavorit. Se till att få den som 
klapp, se den och njut.

4. Cool Hand Luke
En av mina absoluta favoritfil-
mer. Paul Newman gestaltar 
Luke, den okuvlige fången som 
vägrar låta systemet sätta sig 
på honom. Skänkes i stort sett 
bort varhelst den erbjuds, så ta 
chansen. En klassiker. Har den 
bara på video, dags att hoppa 
upp ett pinnhål.

5. Tarantino collection
Sju av Tarantinos filmer under 
samma tak. Endast senaste 
Django Unchained saknas för att 
göra långfilmsproduktionen kom-
plett (från regissörsstolen blickat). 
Och allt för bara 199 kr på 
Discshop. Taget. Jackie Brown 
och Death Proof kanske man kan 
leva utan, men resten är ändå 
värt slantarna med råge. v

Hundraåring-
en som klev 
ut genom 
fönstret och 
försvann
Av  Jonas Jonasson
 

 Allan Karlsson ska fylla 100 
år. Pigg och med utmärkt 
hälsa, bara hans knän som 

värker lite då och då, kanske på 
grund av den flera månader långa 
vandringen genom Himalaya. 
Ålderdomshemmet där han bor har 
arrangerat en stor fest till hans ära. 
Kommunalrådet och lokaltidningen 
kommer att vara där. Alla de andra 
gamlingarna och hela personalstyr-
kan, med folkilskna syster Alice i 
spetsen. Allan har inte alls någon 
lust med att bli uppvaktad, utan 
klättrar ut genom sitt fönster i bara 
tofflorna och börjar gå. De skraltiga 
benen bär honom till resecentret, så 
han bestämmer sig för att åka iväg 
med första bästa buss. En yngling, 
som behöver gå på toaletten, ber 
Allan att vakta hans resväska. 
Allans buss kommer och han tar 
med sig väskan och kliver på. Detta 
är början på en lång resa genom 
Sverige med en stulen resväska. 
Efter sig får Allan både ett gäng 
kriminella och mördare. Han träffar 
också en mängd nya vänner.

   Boken varvas av nutid och av 
Allans många minnen. Hur han star-
tade Firma Dynamit-Karlsson vid 15 
års ålder. Hur han efter att ha hjälpt 
USA att uppfinna atombomben, blir 
god vän med president Truman, och 
i samband med det, blir ombedd 
att åka till Kina och spränga broar. 
I Teheran lyckas han avstyra ett at-
tentat mot Winston Churchill. Även 
det med hjälp av lite sprängmedel. 
Tillsammans med Albert Einsteins 
okända bror, Herbert blir han 
fängslad i Ryssland. Detta på grund 
av ett missförstånd då Allan sjunger 
en svensk snapsvisa för Rysslands 
president Stalin.
Detta är en riktigt rolig bok som är 
väl värd att läsa och filmen, med bl 
a Robert Gustafsson och Mia Skä-
ringer i huvudrollerna, har premiär 
den 25 december.v

surfa in på

www.orebro4you.se 

och berätta vad du 

vill läsa oM eller tip-

sa oss oM idéer.
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tisdag-fredag 11-17

Filarevägen 14
Lillån
vid Bilprovningen

019-10 80 90

FABRIKSFÖRSÄLJNING
CHOKLAD
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miLjö4you
text & Foto redaKtIonen 

 Varför slår inte det 
ekologiska igenom 
starkare? Trots att 
det finns många 

ekologiska och miljövänli-
ga alternativ inom många 
områden, så är det ändå en 
väldigt liten del av mark-
nadsutbudet. 
Vi har träffat två utförare 
som fullt ut har valt att arbe-
ta ekologiskt. Båda dessa är 
verksamma inom hälso- och 
skönhetsbranschen. Marie 
Strömberg är Eco-frisör och 
Carina Adolfsson är medi-
cinsk fotvårdsterapeut. 

Marie, som i många år 
arbetat som traditionell fri-
sör, valde att utbilda sig till 
Eco-frisör bland annat för 
att hon kände att hon inte 
mådde bra i arbetsmiljön. 
Det var främst kemikalierna 
som Marie reagerade på, så 
som hårfärger och hårspray. 
Marie berättar att trots den 
dåliga arbetsmiljön så är det 
få som tagit steget att jobba 
ekologiskt. 
- Det är många i frisör-

branschen som fått olika 
typer av fysiska problem, 
förklarar Marie.
Numera tillverkar hon sin 
egen hårfärg, med en bland-
ning av ekologiskt odlade 

eller vildväxande växter, 
vegetabiliska oljor, honung 
och vin.
- Allt vi har i håret ska vi 
kunna stoppa i munnen! 

hävdar Marie.
För varje kund utarbetas 
färgen individuellt. Även 
produkter som Marie an-
vänder i sitt arbete men inte 
gör själv är fullt ut ekologis-

ka. I det miljömässiga och 
ekologiska så är det inte bara 
produkten det handlar om. 
Det handlar om helheten av 
kunden och människan. Det 
är mycket som spelar in hur 
håret mår, inte bara produk-
terna vi har i det, utan även 
hur vi mår i övrigt.
- Håret är en lagringsplats 
och en tankningsplats, där 
man kan läsa av mycket 
respektive ge mycket, säger 
Marie. 

De som sökt sig till Marie 
för hårbehandling är i regel 
ekologiskt intresserade, eller 
har fått någon typ av pro-

blem med och efter andra 
behandlingar. Tex sprött och 
trasigt hår, eksem och andra 
allergiska reaktioner. 

Carina, som är utbildad 
medicinsk fotvårdsterapeut, 
hävdar att vi tar bättre hand 
om våra bilar än om våra 
fötter.
- Våra fötter är kroppens 
motorer. Vi kommer att an-
vända dem till att gå ungefär 
5 varv runt jorden, under vår 
livstid, säger Carina.
Även Carina har valt att 
arbeta med miljömässiga 
och ekologiska produkter. 
Allt från fotbadet till den 

ekologiskt alternativ  
– Varför inte allas val?

jordfärger Att blanda.

»Vi tar bättre hand 
om våra bilar än om 
våra fötter«
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fotsalva, som avslutar behandlingen. 
Då Carina är medicinsk fotvårdare, 
så måste hon dock följa vissa regler 
och föreskrifter när det gäller just den 
medicinska biten.   

Tillsammans hävdar Marie och Carina 
att det är helheten som är det viktiga. 
Det handlar inte bara om att använda 
ekologiska produkter, utan det vä-
sentliga är att man ser på den enskilda 
företeelsen i sitt sammanhang. Till 
exempel att torra spruckna hälar inte 
bara skall behandlas med fotfil och 
salva, de kanske i själva verket upp-
kommit för att vi dricker på tok för lite 
vanligt vatten. 
Något annat som de båda tar upp är 
att vi människor verkar må sämre nu-

mera. Vi har sämre fysisk status och 
är mer stressade. Något som verkligen 
överraskar oss på Örebro4you, är att 
Marie och Carina samt deras kollegor 
samstämmigt berättar att det är fram-
förallt de yngre som mår sämre idag. 
Finns det en sanning och vetenskaplig 
grund i detta så är det verkligen en 
alarmerande utveckling vårt samhälle 
befinner sig i.
Frågan är väl då varför inte alla, eller 
åtminstone fler, väljer de ekologiska 
alternativen. Det gäller såväl utförare 
som kunder. Kanske är det så att hu-
vuddelen av oss inte ser ett problem i 
dagens hår- och hudvård eller finns det 
rent av för få ekologiska alternativ? v

ekologiskt alternativ  
– Varför inte allas val?

medicinsk fotvårdesterapeut och ekofrisör Carina och Marie.jordfärger Att blanda.

Frukostmeny 
från kl 06:00

Stora 50:-  Lilla 25:-
Take away 35:-

Räksmörgås
55:-

Kaffe & landgång
40:-

Välkomna! 
Tengvallsgatan 30

Engelbrektsgatan 12
703 61  Örebro
019-611 07 66
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smakuppLeveLse4you
text oCH Foto redaKtIonen

 Vid det fint dukade bordet sam-
las tolv mycket förväntansfulla 
personer, snart ska vin- och 
chokladprovningen börja. 

De flesta av deltagarna har sannolikt 
deltagit i flera provningar innan men 
till just detta tillfälle är förväntan lite 
extra. Vinmästaren och tillverkaren 
av några av de viner som skall provas, 
Bernardo Bianchi från vingården Colle 

Bereto Radda i Chianti Toscana, finns 
nämligen närvarande. Bernardo är in-
bjuden av vinimportören Mats Barlow, 
Jack Barlow Wines AB med säte i 
Glanshammar, Örebro.

Den extra förväntan ligger även i att 

det är första gången som Jack Barlow 
Wines och Örebro Kaffe & Pralin 
har gemensam provning av vin och 
choklad.

Det som väntas är alltså en fantastisk 
mix av Örebro och Toscana i italien. 
Inramningen är trevlig, det konferens-
rum på Behrn Hotell som provningen 
genomförs i ger en trevlig atmosfär och 
konferenskänslan är helt försvunnen. 

Det känns mer som en 
mysig del i en finare 
restaurang.

Entusiasmen och 
kunskapen hos prov-
ningens ciceroner är 

imponerande och frambringar delta-
garnas beundran och delaktighet. Då 
vinmästaren Bernardo börjar prata får 
vi veta mycket om hur vinproduktionen 
går till, men extra intressant är kanske 
vetskapen om hur odlingen av druvor, 

det vill säga hur själva grunden går till. 
Enligt Bernardo så är det just i odling-

Faktaruta
viner

Colle B. Rosé, 100% Pinot Nero

Alborina Gavi DOCG, 100% Cortese di Gavi

Chianti Classico DOCG 2010, 97% Sangio-
vese 3% Colorino

Chianti Classico Barlow Selection 2011

Barolo DOCG 2006, 100% Nebbiolo

Moscato d´Asti DOCG  Eredi Lodali 2011, 
100% Moscati d´Asti

Samtliga viner tillhör beställnigssortimentet på 
Systembolaget

»Det som väntas är alltså 
en fantastisk mix av Öre-
bro och Toscana i italien. «

Vin och choklad 
– fulländad smakupplevelse

O
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O

Slott och katedraler - av Åke Bjurhamn

Vernisage - kl 11-15 lördagen 1 februari 2014
 (målningar, konstnären, varm o kall dryck, tilltugg, musik m.m.)

Showroom - ENGELBREKT37 
Engelbrektsgatan 37  ÖREBRO

ENGELBREKT37 * info@engelbrekt37.se * 070-681 97 47 * TuronART

(Utställningen hänger 1-16 februari 2014)

en av druvor som hemligheten sitter, 
det är redan i den processen det avgörs 
om det kan bli ett vin med mycket hög 
kvalitet och stark karaktär.

Vingården och vinproducenten Colle 
Bereto Radda ligger mitt i Chianti-
området vid berget Chianti i Toscana, 
det riktiga Chianti enligt Bernardo. 
Han berättar att den Italienska reger-
ingen 1932 beslutade att alla viner från 
Toscana fick rätt att kallas Chianti-vi-
ner. De mest riktiga är dock viner som 
producerats i Chiantiområdet, de är 
Chianti Classico, enligt Bernardo.

Någon av deltagarna ställer frågan 
om det finns ekologiska varianter av 
vinerna. Utan att svara direkt ja på 
den frågan berättar Bernardo att vinet 
framställs på det vis det gjort i århund-
randen, det vill säga innan man ens 
kom på kemikaliska gödnings- och 
bekämpningsmedel. Han förklarar 

bland annat att de odlar, eller låter växa 
fram, tre sorters ogräs i druvodlingarna. 
Dessa ogräs har en positiv inverkan på 
jorden och ger druvodlingen naturlig 
gödning och bästa möjliga förutsätt-
ningar. Bernardo kommer åter igen 
in på hur oerhört viktig själva jord-
bruks- och odlingsdelen är för vinpro-
duktionen. Odlingsförutsättningarna 
som höjd över havet, mikroklimatet, 
jordmånen m.m. är A och O, så är även 
hantverkskunnandet skapat genom 
generationers erfarenheter, enlig Ber-
nardo.

Det ingår tre viner från Colle Bereto 
Radda i provningen, Colle B. Rosé på 
100% Pinot nero, Chianti Classico 
DOCG 2010 på 97% Sangiovese och 
3% Colorino och Chianti Classico 
Barlow Selection 2011. Den senare 
varianten är lagrad på ekfat handgjorda 
på tunnbinderi i Ölmbrotorp, utan-

för Örebro. Detta vin är provningens 
absoluta höjdpunkt, enligt de flesta 
deltagarnas reaktioner. Hur man kän-
ner doften, smaken och karaktären av 
ett vin är dock högst individuell, kanske 
kan det också finnas ett inslag i lokal-
patriotism i upplevelsen.

Alla viner som provades var i mitt 
tycke helt underbara, både i doft, smak 
och karaktär. Upplevelsen av vinerna 
från just Colle Bereto Radda var lite 
extra. Att vinmästaren själv var närva-
rande och gav oss sin historia påverkar 
nog en hel del, det känns liksom lite 
mer äkta och genuint och det förstärker 
upplevelsen.

Precis på samma vis som Bernardo 
Bianchi lyckades förstärka smakupp-
levelsen av vinerna med sin historia 
så gjorde Maria Matsdotter, ägare till 
Örebro Kaffe & pralin, detsamma för 
chokladen. Med stark inlevelse och 
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smakuppLeveLse4you
text oCH Foto redaKtIonen

djup kunskap förmedlande 
hon historien om kaka-
ofruktens väg från växt till 
färdig choklad.

Informationen om hur 
kakaofrukterna plockas och 

lindas in i bananblad för 
att jäsa, hur kakaobönorna 
soltorkas i veckor och hur 
processen fortskrider tills 
kakaon är färdig var mycket 
intressant och berikande. Att 
kakaosmöret används för 

vit choklad och bönorna till 
brun kanske de flesta känner 
till. Att det endast är tre 
sorters kakaofrukt som ger 
ätliga kakaobönor men att 
det finns mer än 20 sorter är 

troligen mindre känt.

Chokladen som provades 
var dels egentillverkade 
praliner och tryfflar av olika 
slag samt chokladvarianter 
från Valrhona.

– Om ni aldrig varit i Val-
rhona, så åk dit, det doftar 
choklad i hela byn, berättar 
Malin Pålsson, en av delta-
garna. Byn ligger i Frankrike 
och är världskänd för sin 
chokladtillverkning.

När det gällde chokladva-
rianterna så var uppfattning-
arna mer olika om vilken 
som var favoriten. Personli-
gen så tycker jag att de egen-
tillverkade pralinerna var en 
betydligt bättre njutning än 
den franska chokladen.

Kombinationen vin och 
choklad var en absolut 
höjdpunkt. Valet av olika 

chokladsorter till respektive 
vin hade gjorts av Mats och 
Maria. Målet var inte bara 
att de skulle passa ihop, de 
skulle dessutom förhöja den 
totala smakupplevelsen av 
såväl vin som choklad. Detta 
lyckades alldeles utmärkt. v

snyggt Dukning och chokladen är redo.

»Detta vin är provningens 
absoluta höjdpunkt«
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Lokala band!
Var med i Örebrotoppen 
och tävla mot andra band.

Turon 
Media

Engelbrektsgatan 27 B
019-16 83 40   www.vvs-broderna.se

välvalda Vinerna som ska provas.

bönor Chokladens råmaterial.

fortsätt Vinet serveras.

smakfullt Äntligen!

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

www.emilssons.com

»» Skicka in eR FiL tiLL

    inFo@tuRon.Se

God Jul & Gott Nytt År !

Bondegatan 9   70225  Örebro   019-18 44 80
www.kaffepralin.com



sport4you: örebro hockey
text redaKtIonen Foto Från KLubben

Nu gäller det att bita ihop och 
kämpa på och se till att vi häng-
er kvar i SHL även till säsongen 
2014/15.

14 magasin 4 you



ÖLEN
-med namnet du aldrig glömmer

På Systembolaget köper du vår ljusa lager
11,70 kr/st + pant    5,2%  50 cl
Artikelnr. 89448

Varannan förare som omkommer i singelolyckor är alkoholpåverkad

Full fart framåt!
Nu byter vi namn till Evidensia 
Djursjukhuset Annalysen.

Håll utkik, mycket spännande kom-
mer att hända hos oss under 2014.

Vi önskar alla gamla och nya kunder
en riktigt God Helg!

Veterinärvård med kunskap och omtanke!

Öppet må-fre 8-19   Tel 019 - 611 10 04   Argongatan 89   703 74   ÖREBRO
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10 dec 19.00 EcoÖrebro – Jämtland Basket
13 dec 19.00 Norrköping Dolphins – 
EcoÖrebro
17 dec 19.00 EcoÖrebro – KFUM Nässjö
20 dec 19.00 EcoÖrebro – Södertälje Kings
27 dec 19.00 EcoÖrebro – LF Basket
30 dec 19.00 Borås Basket – EcoÖrebro

Basketligan herr

sport4you: eco örebro basket
text & Foto redaKtIonen Foto GruPPbILd PICrobIn

 Inom Örebroidrotten är det i nulä-
get lite motigt och tungt för såväl 
Örebro Hockey som Eco Örebro 
Basket.

Det är i det här läget som lagen be-
höver allt stöd de kan få från publik 
och andra på hemmaplan. Placeringen 
långt ner i tabellen är ingen större över-
raskning även om de flesta naturligtvis 
hoppas på vunna matcher, kanske 
främst på hemmaplan.

För ledningen och spelarna i Eco 
Örebro Basket så var man redan från 
start medvetna om att det skulle bli en 
mycket tuff säsong. Som de flesta av oss 
Örebroare kommer ihåg så var det en 
turbulent tid för klubben innan ligan 
startade efter sommaren. När man väl 
hade bestämt sig och fått möjligheter 
att gå vidare så valde man en långsiktig 
strategi.
Det innebär att man har satsat på ett 

ungt lag som förhoppningsvis ger re-
sultat på några års sikt.
Trots vetskapen om lagets förutsätt-
ningar och långsiktiga målsättningar 
så är det tungt att förlora. Alla vill 
ju vinna, det är ju liksom 
själva idén med täv-
landet. När man då 
drabbas av förlust 
på förlust så tar det 
hårt på andan och 
psyket. Risken finns att 
någon börjar tvivla, på sig själv, på laget 
eller ännu värre på hela strategin. De 
här frågorna jobbar laget ständigt med, 
och störst ansvar vilar på den ansvarige 
coachen Panagiotis ”Giotti” Nikolaidis.
Giotti förklarar att de jobbar hårt med 
att fokusera på allt som ständigt blir 
bättre i laget istället för att tänka för 
mycket på att segra eller förlora. 
Vi ser tydligt hur laget, och spelarna 
individuellt, utvecklas. Det finns en 

stark tränarlust och spelarna trivs ihop 
som en grupp, berättar Giotti. Vår 
inställning inför varje match är absolut 
att vi ska vinna, det är en självklarhet.
Ingen i klubben förnekar dock att det 
blir tuffare och tuffare att hålla humö-
ret och kämpaandan uppe för varje ny 
förlorad match. Det är dock detta som 
man förberett sig för, energin i klubben 
är fantastisk och alla hjälper varandra, 
förklarar Giotti.
När det dessutom inte är nog med att 
man förlorar matcher utan även får en 
av nyckelspelarna skadad, då är ett re-
dan ansträngt lag extra sårbart. Mario 
Pesuts olyckliga skadeperiod har drab-
bat laget hårt.

De unga spelarna har klivit fram bra 
och visat på stor utveckling. Det är en 
bra grund i det längre perspektivet. 

Det gäller att bygga vidare på 
detta och redan nu tänka in 
i säsongen 2014-2015. Kan 
några av de mer etablerade 
spelarna också vara kvar då 
har man sannolikt ett helt 
annat, och definitivt bättre 

läge att göra fina resultat i 
basketligan.  Klubben måste nu ha 

modet att fortsätta på den utstakade 
vägen, jobba långsiktigt. 
Finns den känslan djupt ner i varje 
spelares medvetande, då hjälper det 
troligen till att locka fram de positiva 
krafter som behövs redan nu. Spelgläd-
jen och kämpaandan måste sprudla, 
det ger Örebropubliken rolig basket 
att titta på. Det kommer sannolikt att 
resultera i en del vunna matcher också. 
v

Nu gäller det att ha modet

16 magasin 4 you
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Basketligan herr

Den lilla butiken med
de stora idéerna!

Sturegatan 2 Örebro
Mån-fre 10:00-18:00,  Lör 11:00-15:00

Stillbilder och filmproduktioner
för företag.

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

Lokala band!
Var med i Örebrotoppen 
och tävla mot andra band.

Turon 
Media

»» Skicka in eR FiL tiLL inFo@4youPodden.Se
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taLang4you: christopher sandberg, vioLin 
text oCH Foto GabrIeLLa jerLstrÖm 

 Han är sjutton år och har 
redan spelat ihop med 
Svenska Kammaror-
kestern. Christopher 
Sandberg drömmer om 

att arbeta som musiker – och med tan-
ke på de månadslånga sommarkurser 
han gått och de flera timmars daglig 
träning han lägger ner, verkar inget stå 
i hans väg för att ta sig dit.

När Christopher var fyra år gammal 
pekade han på en av sin mormors 
morbror hopsnickrad violin som 
hängde på väggen och sa: ”Jag vill spe-
la på en såndär.” Och så blev det. Hans 
föräldrar tog med honom till Betel-
kyrkans musikskola redan samma år.
– Där var det väldigt bra lärare. Jag har 
alltid haft bra lärare. Det är tack vare 
det och att jag började så tidigt jag har 
blivit duktig, säger Christopher.

Svenska Kammarorkestern 
och kurser i USA
För visst är han duktig. Något som om 
inte annat bekräftades då han blev ut-
sedd att öva med Svenska Kammaror-

kestern genom kursen Fördjupnings-
linjen på Kulturskolan. Tillsammans 
med två andra utvalda fick han spela, 
sätta en stämma och öva under en 
veckas tid. Något Christopher anser 
var väldigt lärorikt.

Något annat som varit givande för 
Christopher är två kurser han gått i 
Indiana, Bloomington. Två kurser på 
fyra veckor vardera, som ägde rum i 
somras och sommaren dessförinnan. 
Borta i USA fick han testa på att spela 
i ensemble. Dessutom träffade han 
duktiga musiker från runt om i välden.
– Det var kul att få spela utomlands 
tillsammans med folk från andra län-
der. Både för att man lär sig mer, men 
också för att man hittar ny motivation 
när man får nya perspektiv, berättar 
violinisten.

En flitig övare
Christopher går andra året på Este-
tiska programmet, Risbergska skolan, 
med huvudämne violin. Men Chris-
tophers musikaliska talanger sträcker 
sig längre än så: han spelar även piano 
och sjunger. Han är medlem i skolans 

vokalensemble. Att Christopher övar 
flitigt har nog sin del i framgången. 
Varje dag övar sjuttonåringen mel-
lan 2-3 timmar, såväl hemma som i 
skolan. Som tur är tycker han inte att 
skolan och musiken krockar.

– Jag ser till att mina skoluppgifter 
kommer först, har jag mycket i skolan 
låter jag det gå före. Jag får ju trots allt 
mycket musik genom skolan också, 
säger Christopher

Huvudlärare för Christopher i 
stråkinstrumentet är Sven-Ole Svarf-
var, som undervisar Christopher 
privat samtidigt som han är den som 
betygsätter honom i skolan. De övar 
tillsammans ungefär en gång i veck-
an. Dessutom övar Christopher även 
tillsammans med Sven-Oles fru Ulla 
en gång i veckan på kulturskolan. Det 
märks att Christopher är nöjd med 
sina lärare:

– Sven-Ole inspirerar mig. Så gör 
även hans son, Christian. Sedan har 
jag ju andra idoler också. Itzhak Perl-
man, till exempel. Han är ju jättestor, 
världskänd.

violin Christopher Sandberg.

Violintalangen christopher
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Dessutom menar Christopher att mu-
siken i sig sporrar honom att fortsätta:
– Musiken har ett sådant djup, ju mer 
man spelare desto vackrare blir det, 
förklarar han vidare. Jag mår bra av 
att spela violin. Jag kan uttrycka mina 
känslor genom att spela, jag får lasta av 
saker. Det är skönt och nyttigt. 

Lär sig mer än bara violin
Det är tydligt att violinspelandet även 
kommer Christopher till nytta på ett 
personligt plan. Han menar själv att 
han ända sedan Betelkyrkans musik-
skola, som använder sig av suzukimeto-
den, lärt sig att stärka sitt självförtroen-
de och att trivas på scen. Dessutom har 
han genom sina två USA-tripper lärt 

sig att klara sig på egen hand. 

Erfarenheterna kommer med störs-
ta säkerhet komma till användning i 
framtiden då hans dröm är att arbeta 
som musiker. Och Christopher ser 
många möjligheter att kunna göra just 
detta:

– Jag vill kunna försörja mig på att 
spela. Om tio år sitter jag antingen 
i någon orkester eller så spelar jag 
solo. Jag tycker om att improvisera 
till andra musikstilar också, så att bli 
musiklärare är ju också ett alternativ. 
Men först vill jag söka till musikhög-
skolan. v

namn Christopher Sandberg
ålder 17 år
uppvuxen Örebro, Adolfsberg
favoritfilm Catch me if you can
favoritmat Österrikisk wienerschnitzel 
gör om tio år Jobbar som musiker
förebild Christian Svarfvar och Itzhak Perlman

MeRiteR
- Utvald att spela med svenska Kammarorkestern
- Medlem i Risbergska skolans vokalensemble
- Blivit antagen till två kurser i Indiana, Bloomington

fakta

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

susukimetoden
Bygger på samma principer som när ett litet barn lär sig sitt 
modersmål. Det vill säga genom att lyssna och härma, samt 
genom att få omsorgsfull korrigering och mycket beröm.

Sveriges största LEGO-butik
ligger i Örebro

Hjälmarsberg  
705 95  Örebro
019-33 33 15

www.klossbutiken.se

Öppettider:
mån-fre  9-18
lör-sön  10-15 t o m 23/12

250 kvm med Sveriges 
största LEGO-sortiment

Välkomna till vår LEGO-värld!

För mer info om extra öppettider 
veckan före jul se:
facebook.com/klossbutiken
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bra reLationer: minska högtidskraven
Vår exPert sVerKer wadsteIn ILLustratIon mICHaeL LIndeLL

 Det finns ingen högtid som 
är så central i vår svenska 
kultur som julen. När det 
gäller helger så ligger julen 

först, efter den kommer – ingenting. 
För det finns ingen annan helg eller 
högtid som ens befinner sig i samma 
solsystem som julen. Och som det inte 
räckte, för egentligen handlar det om 
julafton, denna enda dag. Eller för att 
bli ännu mer specifik, julafton kl 14.59 
(när Weise-efterträdaren tänder ljuset) 
och några få timmar framåt. Vad som 
sker och vilka vi är tillsammans med 
dessa timmar har på något sätt blivit 
en värdemätare för hur bra eller dåliga 
våra familjerelationer är. Om hela 
släkten samlas, äter julmat i fest och 
gamman, tittar på Kalle Anka, öppnar 
paket med tindrande ögon och avslut-
ningsvis kryper upp i TV-soffan och 
skrattar åt Svensson Svensson, ja, då är 
vi lyckade!

Men vem lyckas egentligen med det-
ta? Disney-julen finns ju bara i sagan. 
Det är ingen bra idé att pressa in all 
förväntan på bara några få timmar? 
Om vi blåser upp våra förväntning-
ar till helt orimliga höjder är det ju 
omöjligt att inte bli besviken.

vi behöver verkligen tona ner 
symboliken omkring själva julafton. Att 
inte låta några få timmar på året bli en 
värdemätare för hela vårt liv. Julafton är 
1 dag, det finns 364 andra dagar! Det 
måste ju vara viktigare hur vi använder 
dessa. Som man brukar säga när det 
gäller mat och ätande: 

– Det viktiga är inte hur mycket du 
äter mellan jul och nyår, utan hur myck-
et du äter mellan nyår och jul! Samma 
sak gäller när det handlar om relationer. 
Så lägg inte krav, vare sig på dig själv 
eller dina nära att räcka till för allt och 
alla. Jul går att fira mycket bra även om 
det inte står siffran 24 i almanackan! 

Nu står julen för dörren och jag 
gissar att din julafton är planerad. 
Du vet ganska väl vart du ska, vilka 
som kommer eller om du firar på 
egen hand. Förhoppningsvis ser du 
fram mot julen och har planerat med 
förstånd och har förmånen att få fira 
tillsammans med människor du tycker 
om. Men det kan också vara så att du 
sagt ja till att fira på ett sätt du inte är 
riktigt nöjd med, men nu är för sent 
att backa ur.

Om det är så att du bävar inför jul-
afton med släkten. Orolig för hur du 
ska hantera din svåger som skryter så 
mycket om sitt framgångsrika företag. 
Eller din mamma som hela tiden säger 
att hon misslyckats med maten. Till 
dig vill jag säga, välj din julafton. Välj 
vad du ska fokusera på. Om du går in 
för att reta dig på din skrytmåns till 
svåger så blir det ganska trist. Om du 
fokuserar allt på mammas offerkofta 

Minska högtidskraven
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blir det riktigt jobbigt. Ingen tjänar 
på att du retar upp dig, allra minst du 
själv. Fokusera istället på det du ärligt är 
tacksam över. Eller för att utrycka den 
klassiska devisen; du kan inte förändra 

»Ensamheten är många gång-
er extra tung när det är jul«

faktaruta
namn: Sverker Wadstein
jobb: Arbetar som Ledarcoach och Familje-
rådgivare 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

andra, bara ditt eget förhållningssätt. 
Och detta gäller ju även på självaste 
julafton!

vi klagar ibland över vår släkt, det 
man kan tänka på då är att många skulle 
vara tacksamma att faktiskt ha en släkt 
och familj att ”klaga över”. Ensamheten 
är många gånger extra tung när det 
är jul.  Så hur ska man ”fokusera” eller 
”välja” om man är ensam?  Kanske att 
lyfta blicken och se bortom sig själv 
och sin saknad av gemenskap. Finns 

det någon som behöver dig? Finns det 
någon annan som du tror också känner 
sig ensam i jul? Ett sätt att komma ut ur 
sin isolering är att räcka handen till en 
medmänniska. Inte med ambitionen att 

den människan ska bli min bästis, utan 
bara göra det för att… För att, det är väl 
det julen egentligen handlar om, att ge? 

Så oavsett hur vår jul ser ut, tillsam-
mans med underbara släkten eller med 
påfrestande svägerskan eller i ensamhet, 
vem vill du göra glad i jul? v

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

Rüdéns Trädgårdsakut
Hjälp med trädgårdsarbete?

Utför HÖST-städning, SNÖRÖJNING och 
HALKBEKÄMPNING - med RUT-avdrag

Lars-Olov Rüdén 
0703-64 41 39 - rudensakut@telia.com

Godkänd för F-skatt - har ansvarsförsäkring

Utför TRÄDBESKÄRNING
(Ej RUT-avdrag)

Elinstallationer och service
Försäljning av vitvaror
Hushållsapparater och elmaterial

Nu är vi en del av Elkedjan!

www.armborgs.se
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 Är det de facto så farligt 
hektiskt med julen som vi 
vill göra gällande? Är det 
i realiteten så stressande, 
tidspressande och enerve-

rande som vi föreställer oss det? Och 
om nu så skulle vara fallet, behöver det 
nödvändigtvis vara så? Svaret är givet 
ja, julens essens är ofrånkomlig för oss 
nordbor. Och med essens syftar jag inte 
på åsnor, krubbor och Jesusbarn - utan 
fanskap, djävligheter och ett veritabelt 
helvete.

Äntligen är julen här, tid för kont-
emplation och eftertanke. Dags att 
börja summera året och/eller börja 
blicka framåt. Tid för släkt och familj, 
tid för nära och kära. 

Några av oss ser mest av allt fram 
emot julbordet med köttbullarna, 
prinskorvarna, sillen och grisfötterna. 
Andra fokuserar mest på klapparna 
under granen, snapsen eller dopp i 
tomtemors gryta(!). Eller så ser man 
bara fram emot lite välförtjänt ledighet 
innan ännu ett själaplågande arbetsår 
tar vid.

Men varför i jösse namn firar vi 
jul? Är det någon som vet!? I ett så 

sekulariserat samhälle som vårt kan 
ursprunget knappast kopplas samman 
med något bibliskt fenomen. Sådant 
tjafs har vi sedan länge lagt bakom 
oss. För inte fan firar vi väl en kristen 
högtid?

Å andra sidan skulle det kunna vara 
så att vi enbart anammat traditionen, 
även om själva poängen må ha kristen 
länkning. Det vill säga att julen numer 
är en gammal tradition som vi firar för 
att bevara en nationell feeling, även om 
det i så fall inte var vi som kläckte idén 
och stora delar av världen firar samma 
högtid samtidigt.

Lite samma som gäller för påsken. Vi 
har alla hört att någon krake fick dra 
ett redigt lass för att vi andra sorgliga 
stackare skulle kunna härja fritt. Men 
vi tror inte på det. Vi ”firar” det bara. 
Och äter lite ägg. Som för att liksom 
sympatisera med han den där med 
rosenbuske på hôvvet, fastän vi ändå 
inte tror på dyngan. Det är ju en saga, 
det fattar vem som helst. Men, efter-
som alla andra firar soppan kan väl lika 
gärna vi också göra det. Och nu är det 
ju tradition. 

I realiteten har vi väl sedermera bara 

en traditionellt firad högtid kvar att 
beta av. Av någon fantasilös anledning 
firar vi samtliga nationella samman-
svetsningar med sill och potäter. Och 
snaps, förstås. Till midsommar dyker 
måhända ett par extra stänkare ner 
innanför västen, i annat fall minner 
högtiden om de andra tu i stora drag; 
påskhare/jultomte, midsommarstång/
gran, godisägg/julklappar, etc.

Det tvistas kring huruvida midsom-
marens syfte ska tillskrivas Johannes 
Döpare eller något av en rad andra 
fenomen, exempelvis firandet av det 
förkristna Nordens fruktsamhetsgud. 
Chansen (risken?) är alltså överhäng-
ande att även denna högtid har religiös 
koppling (Gud förbjude).

I alla fall. Nu är det snart jul, vare sig 
vi bryr oss om varför vi firar det eller ej. 
Det kanske rentav inte är så galet ändå 
att julen kretsar kring konsumtion, 
frosseri, dryckeskap och avund (vafan 
fick han en sån och inte jag för). Vi är 
ju ändå sekulariserade nordbor. Då ska 
vi väl leva upp till det?

Så God jul på er alla Guds barn!
 v

kåseri: juLen – ett svenskt påfund?
KåsÖr marKus QVIst ILLustratIon mICHaeL LIndeLL

faktaruta
namn: Markus Qvist
ålder: 37 år
familj: Fru Camilla, dotter Lova samt 
katterna Leia & Logan.
yrke: Copywriter, webbkreatör, kulturdi-
rektör & ordjon glör.
fritidintressen: Musik & Film. 
bra bok: New York-trilogin av Paul 
Auster, en klassiker
bra musik just nu: Audrey Hornes 
”Youngblood”

Julen 
– ett svenskt påfund? 
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Välkomna till 
Tema Klasskort AB i Örebro

- störst på skolfoto

Vi är stolta över att bevara enkelheten i skolfoto och att erbjuda
innovativa lösningar.  Det är vårt signum och har dessutom gett
oss flest nöjda kunder i Sverige. 

Tema Klasskort AB är ett rikstäckande skolfotoföretag och är en
del av Q-koncernen. Vårt kontor ligger i samma byggnad som 
Q-fotolab & Grafiska i Örebro. 

Vi sätter stort värde i att ha närhet till såväl produktion som våra 
kunder i kommunen.

Q-fotolab & Grafiska i Örebro 
– Nordens största och  mest 

miljövänliga skolfotolabb.

269 84  Båstad • Växel 0431-44 56 00 
info@temaklasskort.se • www.temaklasskort.se

Jag heter Alexander Nerelius och arbetar för 
Tema Klasskort AB i Örebro. 

Ni är varmt välkomna att kontakta mig för ett 
förslag anpassat efter er skola.

Telefon: 0709-71 26 36
alexander.nerelius@temaklasskort.se
www.temaklasskort.se



24 magasin 4 you

poLitik 4you
text matHIas sundIn

 Att republikanerna kritiserar 
honom är inget nytt, men 
att så många av hans egna 
är så ilskna är något nytt. 

Anledningen är den reform som för-
modligen kommer att definiera hans 
tid som president och som bär hans 
namn: Obamacare. Reformeringen av 
sjukförsäkringssystemet.

Den heter egentligen inte Oba-
macare, utan Patient Protection and 
Affordable Care Act och klubbades 
genom i kongressen i mars 2010. Det 
huvudsakliga syftet med den var att alla 
amerikaner skulle få en sjukförsäkring. 
Något som många presidenter innan 
Obama hade försökt få igenom. Bill 

Clinton var den senaste att försöka, 
men hans förslag dog i senaten hösten 
1994. Obamacare var alltså en monu-
mental framgång för president Obama, 
men blev samtidigt hans största politis-
ka problem.

väljarna gillade visserligen tanken 
på att alla skulle få sjukförsäkring, men 
de tyckte att Obamacare gav staten för 
mycket makt och kostade för mycket 
pengar. Det ledde till att inte en enda 
republikan röstade för förslaget. De 
flesta andra lagförslag får i alla fall 
några röster från det andra partiet.

Väljarna straffade också demokraterna 
mycket hårt i mellanårsvalet 2010. I USA 
är det val vartannat år, då hela represen-

tanthuset väljs om och en tredjedel av 
senaten. Demokraterna hade haft majo-
ritet i båda, men förlorade nu 63 platser i 
representanthuset och sex platser i sena-
ten. Den största valförlusten sedan 1948. 
Därmed blev det republikansk majoritet i 
representanthuset och eftersom lagförslag 
måste godkännas både i representanthu-
set och i senaten blev det mycket svårare 
för president Obama att få igenom något.

Inte särskilt mycket hände heller 
lagstiftningsmässigt de kommande två 
åren och Barack Obama inriktade sig 
istället på att bli omvald. Det blev han 
i november förra året, men samtidigt 
behöll republikanerna greppet om repre-
sentanthuset.

Under våren 2013 försökte president 

Tror ni att Barack Obama 
längtar tillbaka till Sverige? 
Här var alla vänliga och jätteglada att han hälsade på. Alliansens 
partiledare stod nästan i givakt när de tog emot honom på Arlanda, 
Carl Bildt skämtade friskt på vägen till limousinen och Fredrik Re-
infeldt log bredare än vi någonsin sett honom när presidenten kom 
till Rosenbad. Hemma i Washington D.C. är det tjurigare. Inte bara 
från republikanerna, utan även från en del demokrater. 
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Obama och en grupp se-
natorer från båda partierna, 
däribland Obamas mot-
ståndare från 2008, John 
McCain, att driva igenom 
en reformering av immigra-
tionslagarna i USA. I landet 
lever över tio miljoner illega-
la invandrare, som inte har 
laglig rätt till vare sig skola 
eller vård. Trots stöd i båda 
partierna och att förslaget 
röstades igenom i senaten så 
fastnade det, som så mycket 
annat, i representanthuset.

Det såg tungt ut för presi-
dent Obama att få igenom 
något av betydelse under 
hans sista mandatperiod i 
Vita huset.

vid sverigebesöket 
kunde emellertid en ljusning 
av läget vara på gång. Re-
publikanerna hade målat in 
sig i ett hörn och krävt att 
Obamacare skulle skjutas 
på framtiden, alternativt 
rivas upp, om de skulle gå 
med på att klubba igenom 
en ny budget. Om ingen ny 
budget antogs skulle delar av 
statsapparaten stängas och 
flera samhällsfunktioner inte 
fungera. Så blev också fallet 
och väljarnas pekade med en 
hand ut republikanerna som 
skyldiga till detta. 

Samtidigt närmade sig tid-
punkten då USA skulle slå 
i skuldtaket. Om inte kon-
gressen godkände en ökad 
lånenivå skulle staten behöva 
ställa in betalningarna och 
därmed gå i konkurs. Några 
timmar innan deadline gav 
republikanerna upp och gick 
med på en kompromiss. En 
tillfällig budget godkändes 
och skuldtaket lyftes så att 
staten kunde låna pengar i 
ytterligare några månader.

Det republikanska varu-
märket var i botten. Endast 

28 procent av väljarna hade 
en positiv bild av republi-
kanerna i oktober 2013, det 
lägsta för något parti sedan 
Gallup började mäta i början 
1990-talet. Många började 
spekulera i att demokraterna 
skulle kunna ta tillbaka ma-
joriteten i representanthuset 
vid mellansårsvalet 2014 och 
därmed ge president Obama 
möjlighet till fler reformer 
under hans sista två år vid 
makten.

Men så dök Obamacare 
upp igen.

Den 1 oktober, samtidigt 
som bråket med republika-
nerna, så började Obama-
care gälla. Det innebar att 
människor utan sjukför-
säkring skulle anmäla sig 
för att köpa en sådan. Om 
man inte gjorde det blev det 
böter. Problemet var bara 
att hemsidan där anmälan 
skedde inte fungerande. 
Under första dagen lyckades 
sju personer i hela USA ta 
sig igenom processen. Alla 
hundratusentals andra som 
försökte lyckades inte. På det 
sättet fortsatte det vecka ef-
ter vecka, och problemen är 
fortfarande inte helt fixade.

Dessutom dök ytterligare 
ett problem upp. President 
Obama hade många gånger 
sagt när Obamacare klubbats 
och i valrörelsen året innan, 
att om du gillar din nuvarande 
sjukförsäkring så kommer du 
kunna behålla den. Punkt slut. 

det var inte sant. Folk 
runt om i landet började få 
brev från sina sjukförsäk-
ringsbolag med besked att 
deras sjukförsäkring hade 
sagts upp. Sanningen var 
att man kunde bara behålla 
sin sjukförsäkring om den 
uppfyllde de nya, tuffare 
kraven, som ställdes i och 

med Obamacare. Alla som 
inte gjorde det sades upp. 
Ännu vet ingen hur många 
som kommer beröras av 
detta, men det är miljontals 
personer.

eftersom presidenten så 
tydligt lovat – och så tyd-
ligt ljugit – blev folk topp 
tunnor rasande. Nu var det 
Obamas opinionssiffror 
som slog i botten. Aldrig 
tidigare under hans tid som 
president hade hans stöd hos 
väljarna varit lägre. Det var 
inte bara han som tog stryk, 
utan hela demokratiska par-
tiet. I en mätning var stödet 
för republikanerna återigen 
högre än för demokraterna, 
bara några veckor efter deras 
rekorddåliga siffror.

I november nästa år är det 
mellansårval. Om inte läget 

förbättrar sig avsevärt för 
Obama och demokraterna 
så kommer de inte återvinna 
majoriteten i representant-
huset. Det finns också en 
risk att de förlorar majo-
riteten i senaten. Därför 
har flera demokrater som 
är uppe för omval nästa år 
distanserat sig från sin egen 
president.

Det ser med andra ord ut 
som om det tre sista åren i 
Vita huset för Barack Oba-
ma kan bli väldigt tuffa. Inte 
vore det konstigt om han då 
och då längtar tillbaka ett 
soligt Stockholm där brett 
leende och vinkande svensk-
ar kantade hans resväg. v

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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svenska kyrkan
text redaKtIonen Foto mats turesson

December månad är 
en hektisk tid för 
Svenska kyrkan. 

Även om Påsken kanske är 
den största helgen utifrån ett 
kyrkligt fokus så är jul- och 
nyårshelgen den absolut 
största händelsen på året 
totalt sett.

– Under julmånaden har vi 
nog lika mycket människor 
som söker sig till kyrkans 
verksamhet av olika slag som 
vi har tillsammans de övriga 
11 månader av året, berättar 
Ingemar Söderström, kyr-
koherde i Örebro. Decem-
bermånaden med jul- och 
nyårshelgen är en alldeles 
underbar och speciell tid 
för oss, en tid av mycket 
glädje, tradition men också 
reflexion.

– Ur ett kristet perspektiv 
så är julen starten på livet, 
det var då som Gud föddes 
till människa genom Jesus, 
förklarar Ingemar. 

Plötsligt utstrålar Ingemar 
Söderström pigghet, energi 
och glädje. I inledningen 
av vårt möte kunde man 

tydligt se att han sannolikt 
har jobbat hårt och intensivt 
den senaste tiden. Det är 
mycket att göra inför årets 
mest intensiva arbetsmånad. 
Men som sagt, när Ingemar 
med egna ord får berätta om 
kyrkans aktivitet under julen 
då kommer energin fram 
med sprudlande entusiasm.

Han fortsätter att berätta 
om Jesus födelse, själva 
grunden för julen ur det 
kristna perspektivet. Hur 
Jesus genom sitt liv visade på 
många delar i det mänskliga 
livet. Han berättar hur Jesus 
gör uppror mot den diktato-
riska överhögheten och hur 
Jesus står för nedbrytandet 
av negativa hierarkier och 
avstånd mellan människor.

Ingemar poängterar ett 
citat som Jesus sa; Jag kallar 
er vänner. I det kan man dra 
mycket långtgående slutsatser 
om hur människor bör leva 
tillsammans, enligt Ingemar. 

Till kyrkan är alla välkom-
na, ni är alla våra vänner. Det 
blir min känsla av Ingemars 
berättelse. Och under juletid 

känns detta lite extra.

– Vi har så mycket verk-
samhet i december, under 20 
dagar har vi bland annat 28 
konserter bara i Nikolaikyr-
kan, berättar Ingemar. 

Att musiken och sången 
är viktig förstår man av 
hans entusiasm. Julpsalmer 
som de allra flesta känner 
igen, körer av olika slag och 
mängder av blandad musik, 
det ger värme och sprider 
glädje. 

Men det är inte bara musik 
och gudstjänst som bjuds. 
I församlingshem och kyr-
kor finns ett stort utbud av 
verksamhet, allt ifrån enskil-
da samtal med människor 
som önskar träffa någon 
från kyrkan, till traditionellt 
julfirande med julmat, Kalle 
Anka och julklappar.

Arbetsmässigt så är det 
en ansträngande tid för alla 
anställda, det blir många 
arbetstimmar. 
– Men den stora mängden 
besökare, barn som gamla, 
ger sådan energi tillbaka, så 
det känns aldrig jobbigt trots 
många arbetstimmar, förkla-
rar Ingemar. Dessutom så 
har vi en stor mängd ideella 
krafter som hjälper oss, till 
exempel alla körer, musiker 
och kyrkvärdar. Utan dem 
skulle vi inte klara av verk-
samheten i december. v 

Julen 
– Glädjen och hoppets tid

»Vi har så mycket 
verksamhet i 
december, under 
20 dagar har vi 
bland annat 28 
konserter bara i 
Nikolaikyrkan, 
berättar Inge-
mar. «
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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 • www.a-begravningar.se

Utför allt som hör ihop med 
bouppteckning, bodelning, arvs-
skifte, testamente mm.

Kjell Hellman, jur kand
Lövstagatan 24, 703 56 Örebro
Tel: 019 -12 35 05, Mob: 076 - 781 53 30
Epost: kjell@orebroboutredning.se

Westmans Stenhuggeri
Gravvårdar och Stenprodukter

Vi tillverkar enligt dina önskemål direkt 
ur stenblocket.

www.wsten.se

Tel: 019-36 16 48    morgan@wsten.se

granar Julmys i kyrkan.

kyrkoherde Ingemar Söderström
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 Måns Möller försöker alltid tänka positivt. 
Han försöker åtminstone iklädda sig opti-
mistens kläder. Han resonerar att den som 
är realist är pessimist. Och att man inte 
mår sämre av att se saker och skeenden i 

ett positivt sken. Som att belysa sin son med funktionshinder 
genom en humorshow och ett skarpt fokus på allt det härliga 
som kringgärdar det dagliga livet tillsammans med honom. 

– Jag försöker se de jobbiga bitarna i livet från den ljusa 
sidan. Sen betyder inte det att jag tycker det är roligt att min 

son har autistiskt syndrom. Men det hjälper varken honom 
eller mig att gräva ner sig, då får man faktiskt se sig omkring 
och försöka göra det bästa av situationen, säger Måns Möller.

Komikeryrket tidigt i kikaren
Måns visste tidigt att komikeryrket var vigt åt honom. Efter 
ett uppträde på Norra Brunn kom det fram en gammal klass-
kompis med en ’Mina vänner’-bok. Där hade Måns redan i 
fjärde klass fyllt i att han ville bli ståuppkomiker. 

– Man är otroligt lyckligt lottad som får leva sin dröm. Jag 
hade flyt från början, kan man säga. Från början hade jag 

intervju: måns möLLer  
text marKus QVIst Foto CamILLa QVIst

Måns Möller 
– en jävla pajas på fullt allvar

Komikern Måns Möller har aldrig haft ett ”riktigt” arbete. Ändå 
har han jobbat hårdare än många andra för att ta sig dit han är 
idag. Som gröngöling serverade han whiskey till Lennie Norman 
och Claes Malmbergs efter deras gig på Norra Brunn. Idag turne-
rar han med sin första soloföreställning Jävla pajas, baserad på 
livet som pappa till autistiska sonen Viggo.

måns möller turnerar just nu med soloföreställningen »Jävla pajas«.
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Vid den här tiden var Måns bland de 
yngsta i Sverige i ståupp-branschen. 
När Norra Brunns ägare flyttade till 
Berns, samtidigt som krögaren Norra 
Brunn medförde att Måns plötsligt 
hade dubbelt så mycket scentid och två 
scener att uppträda på. 

– Det var ju guld värt för mig. Då 
gjorde jag ’Jävla 70-talister’ på Berns, 
med Johan Glans, David Batra och 
Thomas Järvheden. Samtidigt hade 
jag en show med Magnus Betnér och 
Järvheden på Norra Brunn som hette 
’Bröderna Graaf ’, berättar Måns.

Batra och Glans var stora namn i 
ståupp-Sverige vid det här laget. Men 
branschen var liten och ryktet gick 
snabbt. De hörde att Måns var rolig på 
Norra Brunn och plockade över honom 
till Berns. 

– Det var ju bara vi som höll på, det 
var en sådan liten bransch. Ingen visste 
ju nästan vad stand up var för någon-
ting. Internet fanns ju inte på den här 
tiden heller, så det spred sig inte som en 
löpeld direkt, minns Måns.

Özz Nuyen och Stockholm live
Efter ett tag blev standup fruktans-

värt ute i Sverige och att vara ’komiker’ 
stod inte högt i kurs. När Parlamentet 
spelades in fick inte komiker vara med i 
panelen, svenska komiker var för dåliga 
ansågs det. Istället plockades skådespe-
lare in från Stadsteatern som satt och 
läste manus. 

– Sedan kom Özz och gänget in från 
vänster efter några år, och gjorde Stock-
holm live. Då tändes hoppet litegrann 
för oss komiker. Men den här mörka 
perioden var ändå positiv, vi hade fått 
jobba hårt i några år, åkt runt i landet 
och harvat på småklubbar. Det var då-
ligt med folk och inget betalt. Allt var 
verkligen dåligt. Men det här var ju bra 
för branschen också, för då sållades det 
verkligen ut vilka som hade kärlek till 
konsten och vilka som höll på med det 
av andra skäl. Och vi var några få som 
hängde i, det tog väl en sex-sju år innan 
det vände, berättar Måns.

Med Stockholm live uppstod en 

klyfta i ståupp-Sverige. Då ville inte 
längre det gamla gardet vara med. De 
var fortfarande lite bittra över att Släng 
dig i brunnen hade försvunnit från TV. 
Men Måns och andra yngre förmågor 
som hade legat och väntat på sin chans 
blev överlyckliga. 

– Gänget med Özz i spetsen kom 
från ingenstans och fick ett eget stand-
up-program på SVT. Det var ju helt 
sjukt. Men då vände det. Schyffert 

började även med stand up i den vevan, 
vilket fick alla nöjesjournalister att höja 
på ögonbrynen – och plötsligt var stand 
up på tapeten igen, berättar Måns.

Komiker som han var under ’för-
budstiden’ fick Måns inte vara med i 
Parlamentet. Men så blev någon sjuk 
och han fick utan omsvep hoppa in 
i Time Out. I samma veva hoppade 
Claes Malmberg av och Måns fick en 
permanent plats i programmet. 

– Jag är alltid så dålig när det kommer 
till provfilmning , men här var det så 
stressigt att jag bara fick hoppa in. Jag 
fick chansen att vara komiker i TV en 
gång i veckan, och det var stort för mig. 
Och Time Out var ju också väldigt 
stort i Sverige, det hade många tittare. 
Och jag fick sitta i samma program 

dock planer på att jag utbilda mig och 
skaffa ett riktigt jobb. Jag gick ekonom-
linjen på Universitetet och hade bara 
en termin kvar. Då slog det mig att sen 
måste jag ju börja jobba med ekonomi, 
berättar Måns.

Måns åkte runt och besökte olika 
företag för att fiska traineeplats, han 
äter gratiskolor och norpar pennor med 
företagstryck. Men inser att detta inte är 
vad han egentligen vill göra. Han måste 
i alla fall prova drömmen han närt om 
att bli ståuppkomiker. Varpå han maxar 
sina studielån och bokstavligen tjatar sig 
in på Norra Brunn. 

– Jag började som ljudtekniker och att 
stå i garderoben. Mitt jobb var också att 
hälla upp whiskey till Lennie Norman 
och Claes Malmberg efter deras gig. 
Och till slut fick jag tre minuter att gå 
upp och uppträda på, som jag också 
tjatade mig till, berättar Måns. O

namn Måns Gustav Möller
ålder 38
bor Kungsholmen, Stockholm
familj Sambo Olivia, sonen Viggo
boktips Den sanna historien om Pinocchios näsa av 
Leif GW Persson
filmtips Cinema Paradiso
äter Skaldjur
dricker Äppelmust

fakta
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som Robert Gustafsson och de här 
kända snubbarna. Då kände jag att nu, 
nu kommer jag att kunna leva på det 
här på riktigt, minns Måns.

En soloshow om autism
Idag är trenden bland komiker att sätta 
upp sin egen show för att turnera runt 

med. Vissa slår ihop sig för att gardera 
sig på biljettförsäljningens front. An-
dra, som Måns, gör en soloföreställ-
ning. Han hade sett nära vännen Özz 
Nuyens ’Dålig stämning’ och blev över-
väldigad. Och kände att han ville göra 
det där fast på sitt eget sätt.

– Så jag började med att skriva en rak 
enkel humorshow. Tanken var en bio-
grafi över mitt liv, lite Cirkus Möller, 
lite Time Out och så träffade jag den 
och den. En show om show business, 
helt enkelt, berättar Måns.

Det här var en mörk period privat i 
Måns liv. Sonen Viggo har diagnostice-
rad med autism, och vardagen handlar 

mycket om utredningar och sjukhus-
besök. Något som hinner ikapp Måns i 
manusarbetet.

–  I samma veva skulle vi iväg på 
någon ny ADHD-utredning med 
min son Viggo, och jag hade en sådan 
ångest för det där. Då kände jag att det 
är ju det här som jag tänker på, dag och 

natt. Det skulle inte vara ärligt att göra 
en ren humorshow när det enda jag 
gjorde var att springa på sjukhus och 
habilitering hela dagarna. Jag kände 
att jag måste göra en show om mitt liv 
som det är nu. Så jag slängde allt jag 
skrivit, berättar Måns.

Så växte showen så sakteliga fram. 
Desto mer Måns skrev desto mer po-
sitiva inslag i det vardagliga livet med 
Viggo kom han på.  Han kom att tänka 
på fler och fler framsteg med sonen och 
hans sjukdomsbild som var så fantastis-
ka att uppleva. Men det var i botten en 
mörk period och det gällde att få till en 
bra balans i showen, mellan det allvarli-

ga och det roliga. Där tog Måns hjälp. 
– Jag är bra på att skriva humor, men 

mindre bra på de allvarliga bitarna, 
så där fick jag hälp av en duktig kille 
från Örebro. Sedan fick jag hjälp av 
Jonas Gardell med passagerna mellan 
humor och allvar i showen. Jonas sa 
att det är ingen fara att vara allvarlig 
i showen. Det viktiga är att du signa-
lerar att du känner av det. Så när jag 
till exempel berättar i showen om när 
min son får ytterligare en diagnos, och 
folk blir nedstämda å mina vägnar. Då 
bemöter jag det med att konstatera att 
stämningen dog i salongen och att jag 
känner av det. Så länge man visar att 
man har koll på läget, att man fattar att 
det är dålig stämning, då kan man vän-
da det. Det viktiga är att man känner av 
stämningen i rummet, berättar Måns.

Efter föreställningarna händer det 
ofta att föräldrarna till autistiska barn 
kommer fram och pratar med Måns. 
De känner igen sig i så mycket och har 
gått igenom samma upplevelser och 
känt samma sorg. 

– Men det kommer också fram folk 
som först nu förstår saker kring folk 
i sin omgivning med autistiska barn. 
Man behöver inte på något sätt ha ett 

»Det här var en mörk period 
privat i Måns liv.«

O

adhd Måns baserar sin soloshow på upplevelelser kring sonens diagnos. 

O
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»Viggo ska bli den gladaste 
killen i landet med autism.«

barn med en diagnos för att man ska 
tycka showen är bra. Av de 90 minu-
terna showen håller på ska det vara 75 
minuter full fräs och asgarv, med två 
allvarligare partier inemellan. Men det 
är i botten en ljus historia, säger Måns.

Med hjälp av humor informerar 

Måns om autism, i syfte att få folk att 
få upp ögonen för det. Åtminstone 
litegrann. Och han framhåller humorn 
som ett väldigt effektivt vapen.  

– Folk är avväpnade när de har garvat 
en halvtimme och när de sedan får ta 
emot en riktig råsop i solar plexus blir 
det oerhört effektfullt. Sen är det svåra 
att få dem att börja skratta igen, efter 
det att man berättat för dem om sitt 

livs värsta dag. Och jag är jättenervös 
varje kväll för att jag inte ska lyckas 
vända på steken och få publiken att 
börja skratta igen. Det var av den an-
ledningen jag tog hjälp av Gardell. Det 
finns ett sådant parti i showen, där det 
är helt tyst. Man hör någon som sitter 

och gråter längre bak i salongen. Då 
känner man att, nu laddar vi på – kom 
igen nu Möller, berättar Måns.

Showen ger effekt i TV-soffor
Jävla pajas är en föreställning som lig-
ger bra i tiden. Måns blir inbjuden till 
morgonsofforna för att prata om hur de 
lägger ner resursskolor. Måns belyser 
också att det tar ett helt år för att få en 
diagnos i Sverige, och när diagnosen 

väl ställs får man beskedet att barnet 
skall börjas tränas så tidigt i livet som 
möjligt. För chansen att de ska klara sig 
själva när de blir stora. 

– Då är det något som inte fungerar i 
systemet. Men att man syns i media ger 
faktiskt lite effekt. Folk blir helt enkelt 
förbannade när man stänger skolor för 
de här barnen. Och att ta upp de här 
ämnena tillsammans med humor blir 
ganska slagkraftigt, annat om jag bara 
skulle stå och prata en timme om hur 
dåligt systemet fungerar. Ingen skulle 
orka lyssna på det, säger Måns.

Måns har gått från tanken på sin 
nyfödda son som Sveriges näste stats-
minister till att istället sätta upp målet 
att Viggo ska bli den gladaste killen i 
landet med autism.  Föreställningens 
utgångspunkt är att vara pappa till kil-
len som inte blir bjuden på kalas. Och 
showen har gjort inverkan på Måns och 
Viggos vardag.

intervju: måns möLLer  
text marKus QVIst Foto CamILLa QVIst
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– De kvällar man lyckas är fantastis-
ka. Jag fick ett sms efter en show från 
en som skrev: ”Tack för showen. Jag har 
inte varit så rörd sedan jag var på bio 
och såg E.T.” Det är fantastiskt kul när 
man får uppskattning för det man gör.  
Och sedan showen haft premiär så har 
vi fått komma iväg på fler kalas, så det 
känns jättebra, säger Måns.

Planerar långt fram
Måns planerar långt fram som egen-
företagare. I dagsläget vet han vad han 
ska göra fram till 2016. Av erfarenhet 
vet han jobben sällan dimper ner från 
skyn.

– Förr kanske man kunde chansa mer, 
men nu när man har barn kan man inte 
bara hoppas på att det trillar in något bra 
jobb. Man måste planera framåt. Och jag 
har aldrig fått något jobb, utan jag har fått 
skriva mina egna TV-manus och försökt 
sälja in eller göra min egen show och 
boka konserthus och så. Jag har fått tjata 

mig in, ända sedan Norra Brunn. Det är 
en återkommande röd tråd genom hela 
min karriär, jag har tjatat mig till precis 
allting. Därför blir jag skitglad när de till 
exempel ringer från Melodifestivalen 
och vill ha mig i en av sketcherna. Det 
är jättestort för mig att någon har ringt 
och vill ha mig, det är kanon. Jag tror 
litegrann att man är sin egen lyckas smed, 
berättar Måns.

Med en annorlunda föreställning som 
Jävla Pajas, i jämförelse med vad han 
gjort tidigare, märker han av en föränd-
ring hos vissa belackare. Och han tror på 

att rycka undan mattan på folk i syfte att 
nå fram med sitt budskap. 

– Särskilt jag kanske, alla som känner 
till mig har ju en uppfattning om mig. 
Några tycker att jag är jätterolig, andra 
tycker att jag är helt värdelös. Och nu 
när man gör något annat så omvänder 
man ganska många av kritikerna, och det 
känns jätteskönt. Det är kul när folk har 
cementerat en bild av dig och man lyckas 
rubba på den bilden, säger Måns. v

måns möller Turnerar med sin show »Jävla pajas«.

Presenter och Heminredning

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

Presenter och Heminredning

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

Presenter och Heminredning

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

Här finns 
klapparna 

till julen!
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 I  april 1812 färdades riksdagsmän 
från hela landet i slädar, vagnar 
och bondkärror mot Örebro. Kung 
Karl XIII hade kallat dem hit, 
men det var kronprins Karl Johan 

som tagit initiativet till denna urtima 
riksdag. Att riksdagen 1810 hade sam-
lats i Örebro berodde på att det i Stock-
holm ansågs vara risk för upplopp och 
utländsk intervention.  Nu – år 1812 
– gällde det snarare att hindra insyn av 
press och utländska spioner. Det var 
nämligen stora saker på gång. I skyl av 
riksdagsförhandlingarna ville Karl Jo-

han bygga en allians för att besegra den 
man som våren 1812 med sina arméer 
dominerade Europa – Frankrikes kejsa-
re Napoleon.

Napoleon ville betvinga Ryssland som 
ville frigöra sig från fransk dominans. 
Tsar Alexander måste än en gång byta 
sida i den militära konfrontation som 
pågått sedan 1791. Ett av de många 
krigen hade nyss (1808-09) utkämpats 
i Europas nordöstra utmarker då Ryss-
land erövrat Finland och därmed berö-
vat Sverige en tredjedel av dess territori-

um. Sverige hade stöd av Storbritannien 
men tvingades av Napoleon år 1810 att 
förklara Storbritannien krig. 

Det blev ett låtsaskrig eftersom en 
ostörd Östersjöhandel var livsviktig 
för både svenskar och britter. Brittiska 
sjöstridskrafter låg vid Vinga och i 
Hanöbukten och samarbetade med sina 
svenska ”fiender”. Franska och danska 
kapare härjade. Brittiska och svenska 
örlogsmän skyddade sjöfarten.

fredshuset 120 år efter sitt stora ögonblick.

krig och fred
– dramatiken i örebro 1812
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I all hemlighet slöt Sverige i början av 
april 1812 förbund med Ryssland om 
att gemensamt - och förhoppningsvis 
med brittiskt stöd- redan samma år 
militärt tvinga Frankrikes bundsförvant 
Danmark att släppa Norge, och sedan 
genom landstigning på den tyska kus-
ten då anfalla Napoleons arméer och 
bundsförvanter.

”Den stora expeditionen”
Planen var följande. En rysk armékår 
skulle snarast överföras till Blekinge och 
där ställas under Karl Johans befäl. Med 

stöd av brittiska flottan skulle svenska 
och ryska trupper hota Danmark med 
landstigning på Själland. Inför detta 
invasionshot skulle Danmark godvilligt 
avträda Norge – om ej skulle Danmark 
genom landstigningen tvingas därtill. 
Så snart Danmark lovat att släppa Nor-
ge skulle den rysk-svenska armén lands-
tiga i norra Tyskland och där utlösa ett 
folkuppror samtidigt som man hotade 
Napoleons förbindelser med hemlan-
det. Brittiska trupper skulle landstiga 
i Hannover. Operationen – ”den stora 
expeditionen” -skulle förmå Preussen 
och Österrike att byta sida i kriget. 
Napoleons maktställning skulle brytas.

Ett vågspel
Detta var äventyrligt. Svenskar i gemen 
var ju rysshatare och tämligen okritiska 
Napoleonbeundrare. Svenska armén var 
nyss besegrad av ryssarna, demoraliserad, 
decimerad.  Örlogsflottan var illa rustad 
och skärgårdsflottan halverad. Sverige 
saknade dessutom pengar för upprustning 
och krigföring. 1811 var nödår och Sveri-
ge hade brödbrist. Ryssland var visserligen 
mäktigt och antogs kunna föra krig på 
flera fronter samtidigt. Britterna hade 
förstås sjöherravälde i Nordsjön och hu-
vuddelen av Östersjön – men ändå. Hur 
skulle denna djärva plan kunna genom-
föras på några månader?

Pengar från Storbritannien
Riksdagen hade sammankallats för att 
stödja regeringen och bevilja resurser 
för upprustning. Genom att föreslå 
Örebroriksdagen en slags allmän värn-
plikt skulle man få fram reservmanskap 
för ett långvarigt fälttåg utomlands. 
Brödsäd skulle tillföras från Ryssland. 
Pengar måste dock komma från Stor-
britannien. Var britterna beredda att 
betala räkningen?

Rävspelet i Örebro
Så utvecklades i Örebro, i riksdagsar-

betets skugga, en hemlig diplomati. Ett 
brittiskt sändebud gömdes på Karl-
slunds herrgård. Ett franskt sändebud 
mottogs och hölls på gott humör på 
Örebro slott. Två ryska sändebud gick 
som barn i huset – det Burenstamska 
- hos Karl-Johan. Allt gick ut på att få 
Storbritannien att öppet ansluta sig till 
det hemliga rysk-svenska anfallsförbun-
det mot Napoleon, vilket i så fall inte 
längre behövde vara hemligt. Utländska 
kurirer kom och for.  

En preussisk överste
Preussiske översten von Gneisenau 
passerade i hemlighet Örebro på väg 
från ryska högkvarteret till brittiska 
regeringen i London. Det skedde i slu-
tet av juli medan preussiska armén mar-
scherade med Napoleon mot Moskva. 
Preussiska armén ville byta sida och 
preussiske statsministern (men inte 
kungen) förberedde i hemlighet sid-
bytet. I Örebro hade Gneisenau långa 
samtal med kronprinsen.

Överbefälhavare Bernadotte
På Örebro slott satt den svenske över-
befälhavaren Bernadotte – så kallades 
han ännu för det mesta – och skickade 
ut order för krigsförberedelserna via 
amiralen Nauckhoff och generalen 
Adlercreutz. Hur rusta flottorna och 

Lugnet före stormen
Detta var lugnet före stormen. Napo-
leon förberedde ett storanfall mot Ryss-
land. Kontinentens alla betydande stater 
stod på Napoleons sida, även Preussen 
och Österrike som nyss varit Frankrikes 
fiender. Uppmarschen var klar. Tongi-
vande svenskar – bland dem diktarna 
Tegnér och Ling – verkade för att 
Sverige nu med Napoleons hjälp skulle 
återerövra Finland, men kronprinsen 
ansåg att Sverige istället borde samarbe-
ta med Ryssland och Storbritannien.

»Detta var äventyrligt. Svenskar i 
gemen var ju rysshatare och tämli-
gen okritiska Napoleonbeundrare. «

O



36 magasin 4 you

historia4you: dramatiken i örebro
text sammandraG aV boKen  KrIG oCH Fred  aV eInar LytH Foto stadsarKIVet, Örebro

hur skydda handelssjöfarten? När öva 
trupperna och när samla arméförbanden 
till ilastningshamnarna i Stockholm, 
Västervik, Karlskrona, Karlshamn, 
Landskrona och Göteborg? Hur 
uppmarschera mot norska gränsen? 

Landshövdingarna måste få sina order 
att skaffa fram mat åt de bataljoner som 
sattes på marsch.

Smidigt men långvarigt
Riksdagsarbetet gick undan vad gällde 
de militära besluten. De inskränkningar 
i tryckfriheten som utlösts av risken 
för ryssfientlig inhemsk propaganda 
röstades också snabbt igenom. Man 
nästan tävlade om att göra kronprinsen 
till viljes. Det som däremot till kron-
prinsens irritation tog oändlig tid var 
diskussionerna om brännvinsbränning. 
Riksdagen förlängdes med en månad 
till den 17 augusti. 

Fredssluten i Örebro
Riksdagens hemliga utskott tog till sig 

kronprinsens budskap att det viktigaste 
för Sverige var att hålla sig till Eng-
land. Om Ryssland och England gick 
samman kunde svenskarna därför inte 
längre tänka på att försöka ta tillbaka 
Finland. Att det redan fanns ett för-

bund med Ryssland – ja det höll reger-
ingen tills vidare tyst om. De freder som 
slöts i Örebro den 18 juli 1812, mellan 
Sverige och Storbritannien och mellan 
Ryssland och Storbritannien, talade sitt 
eget språk. Det var första steget på den 
svåra och äventyrliga vägen att med 
Rysslands hjälp förvärva Norge och 
sedan falla Napoleon i ryggen. De skulle 
bli vändpunkten i det pågående stora 
europeiska kriget.

Åbo nästa!
Nyheten om frederna fick de närmast 
berörda brittiska amiralerna att infinna 
sig i Örebro. Dit kom även lord Cath-
cart på sin väg att tillträda ambassadörs-
posten i Sankt Petersburg. Efter Örebro 
riksdag anträdde ledande svenskar och 

britter sin gemensamma resa till Åbo 
för att möta tsaren. Stenen som skulle 
krossa Napoleon hade satts i rullning.

Hur gick det då med den stora expedi-
tionen? Krigsrapporterna från Ryssland 
meddelade att det gick raskt framåt för 
Napoleon – och att ryssarna backade 
snabbare än väntat.  Tsarens armé blev 
hårt trängd. Den ryska armékår som 
avsetts för Bernadotte behövdes för att 
skydda Sankt Petersburg. Britterna med 
sitt kostsamma krig mot fransmännen i 
Spanien tvekade att lova Sverige pengar 
och vapen. De tyckte inte att Bernadot-
te behövde gå omvägen över Danmark 
utan borde gå raka vägen till tyska kus-
ten. I hemlighet hoppades de att utan 
våld kunna övertala Danmark att byta 
sida. Tiden gick, vintern nalkades och 
allt måste uppskjutas till våren. Napo-
leons armé var då på flykt undan den 
ryska vintern. Läget var förändrat. 

Uppskovet av den stora expeditionen 
naggade kronprinsens anseende i kan-
ten. I efterhand kan man se att när 
riksdagsmännen i augusti 1812 lämnade 
Örebro, och Karl Johan avreste mot 
Åbo för att möta tsaren, stod kron-
prinsens stjärna som högst i Sverige. 
Så folkkär och så okontroversiell som 
Karl Johan varit i Örebro sommaren 
1812 blev han aldrig mer – trots att den 
stora expeditionen genomfördes med 
framgång under åren 1813 och 1814 
och trots att Karl Johan senare la grun-
den till den svenska framgångssagan 
”att inom Sveriges gräns erövra Finland 
åter” – Tegnérs berömda omformulering 
– även den faktiskt utarbetad i Örebro 
1812! v

»Det som däremot till kronprinsens 
irritation tog oändlig tid var diskus-
sionerna om brännvinsbränning.«

Anm 
Ett symposium om dessa händelser genomfördes 
i Örebro den 12-13 maj. En minnesplatta över 
Örebrofrederna avtäcktes på Storgatan på 
200-årsdagen den 18 juli 2012. Boken Krig och 
fred – Örebro 1812 utkom på våren 2013.

O



kåseri: äLskade hatade juL
text GabrIeLLa jerLstrÖm

Älskade, hatade, 
tindrande jul

 Sommaren lämnade oss så sent 
som i september. Julfirandet 
tog över stafettpinnen redan 
i oktober. Nu varar julen som 
bekant ända fram till påska, 

och efter påskliljor är det inte långt till 
sommarsill. Repeat.

Samma visa varje år. Eller rättare 
sagt samma nubbevisor – till närmst 
identisk buffémat – varje högtid. Som 
nuförtiden verkar involvera årets alla 
365 dagar. Var är de vanliga dagarna, 
vardagarna? Inte är de var dag. Det 
finns alltid något att fira. Åtminstone 
något att börja packa ihop efter eller 
något att börja förbereda inför.

Fast, nu var jag kanske inte helt 
rättvis. För påskharar åker i regel inte 
fram månvarv innan påskhelgen, och 
vem tjuvbakar jordgubbstårta veckor 
innan midsommar. Ernst Kirchsteiger 
möjligtvis. 

Men det är något förundransvärt 
fascinerande över hur fängslande just 
juletid är för svenska konsumenter. Det 
är en högtid, eller snarare lång tid, som 
förvandlar även de mest klanglösa till 
hängivna nissar. För när det kommer 
till att ta fram adventsljusstakar, tomtar 
och ha baka-lussebullar-dagar ett kvar-
tal i förtid är det minsann inga döds-
straff som delas ut. Jul är ett undantag. 
Jul är mysigt. Jul året om.

Till slut kommer det väl att gå så 
långt att vi knappt orkar plocka undan 
för att det snart är dags att plocka 
fram. Fast stopp, vänta – där är vissa 
redan. Typ jag. Julstjärnan som dinglat 
bredvid mitt fönster sedan sist är idag 
en stationär inredningspryl, med för-
klaringen att det är en mysfaktorhöjare 
oavsett årstid. Mitt enda försvar är att 
den är lila, inte röd.

Så hur har detta blivit? Vår älskade 
vän detaljhandeln flinar. IKEA ler 
bredast av alla från julskyltningstronen. 
De tjuvstartar i slutet av september. 
Julmust och pepparkakor hittas på ICA 
strax därefter, liksom diverse direktre-
klam med skrikande julkampanjer från 
elektronikjättarna. 

Ja, butikerna mjölkar sannerligen ut 
varenda pepparkaksdoftande peng-
adroppe ur den julhets som redan fort-
gått i veckor. Matchen kommer igång 
tidigare för varje år. Först är ju störst. 
Bara inte konsumenterna blir förargade 
och bojkottar hela rörelsen.

Och visst finns det ett gäng som inte 
är några vidare supportrar av juljäkt i 
förtid. Åtskilliga, skulle jag nog gissa 
på vid närmare eftertanke. Julälska-
re som inte vill låta sig avtrubbas av 
saffransdoft innan december, likväl som 
julantagonister som inte vill fira mer än 
absolut nödvändigt. 

Men oavsett om man redan spytt på 
julmusik efter två queues på spotifyal-
bumet Klassiska Jullåtar, eller smuttar 
glögg året om, måste det finnas ett 
gemensamt motiv till varför folk nap-
pat på julkonceptet och låtit hysterin 
pågå från det att första lövet fallit. Och 
jag tror att jag har svaret.

Det handlar om belysningen 
Det spelar ingen roll att julmaten inte 
utmärker sig särskilt från varken påsk- 
eller midsommarmaten. Inte ens att 
julbord bokas redan i augusti. Vi står 
till och med ut med Ernst-citat som 
”Vad är det som gör att vissa granar 
faktiskt bestämmer sig för att bli jul-
granar och andra bara är fula.” och ”Åh, 
kära nån, vilken dag! Jag är så full av 
intryck”. Barfota eller inte.

För det är så skönt att det äntligen, 
äntligen, sprids lite ljus i den annars 
så mörka vardagen. Adventsljusstakar 
och stjärnor i fönstren, levande ljus på 
köksbordet och juldekorationer som ly-
ser upp drottninggatan och förvandlar 
Örebro till en levande snöglob. Till och 
med julskyltningen i butikerna känns 
befriande så fort mörkret börjar lägga 
sig framåt hösten, bara de innehåller 
några ljusslingor.

Om ni klagat på klappjakten sedan 
september eller börja rulla köttbullar i 
juli spelar mig ingen roll. Om ni tycker 
att det blivit för mycket av det goda för 
länge, eller att vårt konsumtionssamhälle 
missbrukar julens njutning. Mig kvittar 
det. Så länge jag får mitt ljussken i mörkret 
kommer jag själv att stråla. Jul efter jul. v

fakta
namn Gabriella Jerlström
ålder 19 år
familj Mamma, pappa och lillasyster 
Lovisa
yrke Jobbar i klädbutik, på restaurang 
samt som skribent
intresse Skriva, träna och umgås med 
familj och vänner
musik Mycket svenskt så som Kent, 
Håkan och Winnerbäck
film Shawshank Redemtion
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kuLtur4you: öppen scen för aLLa
text & Foto mats turesson oCH marIe sVensson

 Redan innanför entrédörren 
i markplanet hör vi svagt 
hur soundcheck pågår nere 
i källarvåningen. Vi är på 

väg till konsert på Öppen scen i Kumla, 
som anordnas av Studiefrämjandet.
Denna kväll ska två lokala och ett till-
rest band spela. Inträdet är gratis och 
den totala konserttiden sträcker sig 
mellan 18:00-20:00.
– Det är den tid vi har tillstånd att ha 
spelning, berättar Yngwie Hellberg, 
ansvarig för musikhuset vid Studie-
främjandet. 
Lokalen, som är inrymd i samma fast-
ighet som bland annat Kumla Folkets 
hus och Ica Profilen, har som konsert-
lokal sina begränsningar. 
– När det pågår spelning så känner man 
att det dunkar lite i golvet inne i mataf-
fären, säger Yngwie och skrattar.

Några klagomål har dock inte fö-
rekommit, Öppen Scen genomförs 
varannan vecka och under den tid som 
beskrivs ovan. Öppen Scen är något 
som är mycket populärt, både bland 
musikutövare och publik. 
Verksamheten är öppen 
för band och artister från 
hela världen, man behöver 
alltså inte ha anknytning 
till Kumla. Just denna 
kväll är Random Sound 
från Värnamo ett av de band som ska 
uppträda. Yngwie, som är vår ciceron, är 
förväntansfull inför deras spelning. Det 
är ett ganska etablerat band.

Först upp på scenen är dock ett lokalt 
band, Divided We Fall. Bandet har 
fem medlemmar och har spelat ihop i 
cirka nio månader och släppte sin första 

singel i månadsskiftet oktober/novem-
ber. Bandet visar på stor spelglädje och 
gör en bra konsert. Efterhand som ti-
den går och alla band har spelat så kan 
vi konstatera att Divided We Fall hade 

mest publik. Kompisar och anhöriga 
ville naturligtvis vara med då det lokala 
bandet höll konsert, flera av dem hade 
dock lämnat lokalen när de två andra 
banden spelade.
Som nummer två på scen spelade Har-
mony Avenue, bandet har tre ordinarie 
medlemmar och just denna kväll hade 
de lånat in en tillfällig trummis. Bandet 

Aktivt musikliv 
i Kumla
–

» Musikerna visa-
de att de verkligen 
älskar att spela «

random sound In action.
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spelade dock mycket samspelat och bra, 
särskilt deras gitarrspel och stämsång 
imponerade. Två av medlemmarna är 
också engagerade som musiklärare på 
Studiefrämjandet, Stefan Embretsen 
och Tony Sanaksenaho. För er intres-
serade så söker bandet en ordinarie 
trummis!

Random Sound hade inte en lätt 
uppgift att spela sist för en då ganska 

reducerad publik. Trots detta så gav de 
en härlig konsert. Bandet spelade ut 
fullt och musikerna visade verkligen att 
de älskar att spela och att stå på scen. 
En eloge till bandmedlemmarna som 
gav allt för den lilla skara av lyssnare 
som fanns i lokalen. Spelningen var 
mycket proffsig och i den lite tuffare 
och rockigare delen av spelningen fick 
de publiken att gunga med ordentligt. 
Random Sound borde få en större spel-

ning i Örebroområdet, de är verkligen 
värda att uppleva på scen.

Klart är att musiklivet verkar väldigt 
aktivt i Kumla. Engagerade musiker 
och musiklärare är en förutsättning, 
och det har man lyckats få till på Stu-
diefrämjandet i Kumla – bra jobbat, 
säger vi på Örebro4you. v

harmony avenue Imponerande gitarrspel och stämsång. divided we fall Med nysläppt singel.

SMILES Tshirt
149 :-

SMILES Hood
249 :-

From all of us to all of you
Merry Christmas !

www.tdstore.seTDstore   Engelbrektsgatan 37   Örebro



test: hur juL är du?
text marKus QVIst

 1Julklappsrushen är en av svensk-
arnas allra heligaste traditioner 
vid tiden för firandet av Jesus 

storkresa. Vissa har hela kompanier att 
utfodra med klappar, andra tar det lite 
lugnare och shoppar ett par tubsockar 
till morsan dan innan dopparedan.

hur Många klappar köper du?

a) Inga. Jag firar inte jul och 

skulle för mitt liv aldrig få för 

mig att ge bort något gratis.

b) 1-3. Jag har sagt upp allt 

utbyte av gåvor kring jul men 

köper några ändå. Mest för 

att ge folk dåligt samvete.

c) 4-10. Alltid sista tre dagarna. 

Tror jag ska hinna galant men 

av någon anledning blir klapp-

listan alltid längre än vad man 

tror. Alltid missar man någon.

d) 11-400. Julen är ett helvete. 

Sjutton barnbarn är inte att leka 

med; får de inte vad de vill ha 

kommer du att brinna i deras 

minne för all framtid.

 2 Ingen gran, ingen jul. Eller? Vis-
sa smyckar sitt juleträd till oigen-
kännlighet, andra hänger en kula 

i orkidén. Somliga har ingen gran alls, 
andra ska ha prima vara. Traditionen av 
att ha ett grenverk i julhemmet skiljer 
sig markant åt i de svenska stugorna.

hur ser du på grantraditionen?

a) Det kommer inga barrträd in i mitt 

hem oavsett tid på året. Jag firar 

hellre jul i skogen än befläckar 

mitt laminatgolv med ogräs.

b) Plastgran är grejen. Inga barr, 

inga kryp och inget jävelskap.

c) Vi köper granen kapad och klar 

på macken, färdigpaketerad 

med lösa barr och rivsår.

d) Självfallet tjyvkapar vi en prakt-

gran på bondens mark. Vad ska 

han med så mycket granar till, han 

behöver väl ändå bara en själv?

3Ett fenomen det råder oerhört 
delade meningar omkring är hu-
ruvida alkoholen hör julen till. I 

vissa sällskap spottar man i barnglöggs-
glaset medan man i andra familjer har 
uppenbara svårigheter med att klargöra 
för julaftons kväll under juldagen.

hur ser Man på alkoholkon-

suMtion vid juletider heMMa 

hos er?

a) Vår släkt har inte druckit en 

droppe alkohol på 200 år. 

Lättöl är en synd och Herr-

ljunga cider borde bannlysas 

av ärkebiskopen. På jul dricker 

man vatten och grytspad.

b) Alkoholen hör väl egentligen 

inte julen till, men lite glögg 

kan väl inte skada. Dock inget 

för barn under trettio år.

c) Rödvin till maten, 

starkvinsglögg till Karl-Bertil 

Jonsson och en virre eller två 

framåt tomtetimme hör julen 

till. Det krävs för att över huvud 

taget orka med.

d) Ingen jul utan bardisk. Köttbullar 

i all ära, men det är spriten som 

gör kaoset uthärdligt. Vi hänger i 

lampkronan lagom till Kalle.

 4 För många är maten på julbordet 
signifikativt för högtiden. Ju mer 
godsaker framdukat desto lyckli-

gare släktsammankomst. Andra slänger 
fram ett par skrämda sillbitar och några 
potäter, mest för att få något i magen 
innan Kalle Anka börjar.

hur brukar julbordet se ut 

heMMa i er faMilj?

a) Ingen i vår släkt är särskilt 

intresserad av vare sig mat eller 

matlagning. Vi beställer tio 

sorters pizza och splittar upp. 

Som vilket kalas som helst.

b) Köttbullar och korv är vad som 

gäller. Allt annat är overkill.

c) Vi har nog vad man kan kalla 

ett traditionsenligt julbord. Sill 

och potatis första vändan följt 

av köttbullar, skinka, Janssons, 

När det lackar mot jul har vi alla olika sätt att se på stundan-
de högtid. Vissa hardcore-stressar igenom december med 
önskelistor från miljontals barnbarn i ena näven och en sko-
pa hjärtmedikament i andra. Somliga tar det lite lugnare och 
väntar till den 23:e med att ens reagera över dopparedans 
existens. Så hur mycket jul rinner då i dina ådror? Här har 
du chansen att testa dig och få resultatet svart på vitt – är 
du en jul typ?

hur jul är du?
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dopp i grytan och all övrig 

nödvändig utfyllnad inemellan. 

Allt inhandlat på Willys.

d) Det kan bli aldrig bli för mycket 

på ett julbord. Förutom grund-

bultarna och lite därtill dukas 

det fram delikatesser såsom 

grisfötter, fårmage, kotunga, 

Cayenne-ekorre och Gud vet allt. 

För att hinna få ner allt innan 

kvällens slut brukar vi börja 

tugga dagen före.

5 Åsikter om vem som egentligen 
passar bäst i TV-rutan som årets 
julvärd har blivit en populär dis-

kussionspunkt framåt julaftons kväll. Så 
vem är då den ultimata konferencieren i 
dumburken?

veM tycker du ska vara kon-

stant julvärd fraMöver?

a) Vi har ingen TV. Och hade vi haft 

det hade den varit avstängd.

b) Ingen åsikt. På jul ser vi på 

Animal Planet.

c) Jag tycker Lasse Kronér verkar 

vara ett bra val, jag röstar på 

honom. Eller någon från Norr-

köping.

d) Arne Weise har alltid varit och 

kommer för all framtid att vara 

världens bästa julbock i rutan. 

Jag mår psykiskt dåligt när någon 

annan än Arne sitter i fåtöljen.

 6Kalle Anka och hans vänner 
anses av många vara en stort 
skuren bit av jultårtan. Men 

åsikterna går även här isär, medan vissa 
fäster sig med skruvar och spik i soffan 
klockan tre står andra med händerna i 
fickan vid busshållplasten, på väg bort, 
vart som helst, bara bort.

vad händer på julafton klock-

an tre i er faMilj?

a) Vi går inte efter er tideräkning. 

Men när solen står som högst 

den 24:e december brukar jag 

ta en cigg innan mitt nattskift på 

Kronobergshäktet.

b) Då börjar ”How elephants mate” 

på Animal Planet. Varje dag klock-

an tre, underbart underhållande. 

c) Allt fokus på Kalle Anka & Co. 

Spännande också att se ett smak-

prov från årets nya Disneyfilm. Sen 

brukar hela familjen falsettjoddla 

ikapp med Bengt Feldreich. 

d) Vi släcker, rullar ner storbilds-

skärmen, startar projektorn och 

rattar in Kalle. Med surround-

systemet på högsta volym dånar 

Papa-Papa-Papa-Dia i väggarna 

och samtliga sitter med håret 

rakt upp i biofåtöljerna. Ingen 

säger nåt eftersom det är omöj-

ligt att höra varandra.

7  Hur ligger det egentligen till 
med önskan om en vit jul? 
Vissa gör inget annat än att 

klaga över uteblivet snöfall på julafton, 
andra tackar högre makter för mild vä-
derlek och gröna gräsmattor. Hur djup 
är vår förhoppning om snö kring jul?

hur ser du på begreppet ”en vit jul”?

a) Jag rör mig mest i kriminella kret-

sar och associerar till helt andra 

företeelser än krimskrams som 

dimper ner från skyn. Sen om det 

är jul eller inte, det spelar ingen 

större roll.

b) Om väderleksrapporten lyder att 

det ska snöa till jul går jag raka 

vägen till datorn och beställer en 

Thailandresa. Om inte annat så 

till nästa år.

c) Självfallet skall julen vara vit och 

kall. Inget klingar jul såsom en 

frostbiten tomte med istappar 

dinglandes från näsborrarna. 

Fast regnar det är det inte hela 

världen, det är ändå vad man 

får i julklapp som räknas.

d) Snöar det inte kring jul reser vi 

mot vintern norröver. Är stugorna 

uppbokade bygger vi en koja 

av granris, gräver ner oss i snön 

och halsar glögg tills vi tinar.

resultat – hur jul är du?

Flest a) Du har inte ett uns jul i krop-
pen. Antagligen har du heller aldrig 
hört talas om högtiden. Det är dock 
aldrig för sent att börja jula. Bjud hem 
släkten nästa år och käka pepparkakor 
och mandelmassa tillsammans.
Flest b) Nja, julen verkar inte riktigt 
vara din melodi. Har du testat påsken? 
Mindre stress, inga klappar men med 
lika mycket must och mer ägg. Kanske 
kan vara något för dig.
Flest c) Du har en normal dos jul i sys-
temet. Skinka, tomte, klappar, gröt och 
glögg, sen åker vi hem. Jul-Svensson 
personifierad. En jul typ, helt enkelt.
Flest d) Du tänker förmodligen jul året 
runt. Kanske borde du fundera på att 
trappa ner lite, för mycket jul är inte 
bra för hjärtat. Fler än du tror har slutat 
sina dagar framför Playstation-hyllorna 
på Toys R’ Us. Sök hjälp.v
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Glöm inte bort 
vardagsmagin
Visst, det är givetvis av yttersta vikt att 
hinna med minsta lilla klapp, exempel-
vis till lilla syssling-Putte som vi aldrig 
träffat och aldrig ska. Men det är också 
minst lika viktigt med återhämtning 
mitt i all dödsrusch.
Varför inte, under en återhämtning, blicka ut över det 
apokalyptiska marker du lever och verkar inom för att 
avnjuta de små kryddkorn av vardagsmagi som finns runt 
oss alla. Jodå, de finns där. Bara du tar ett steg tillbaka 
och flackar lite med blicken, så finner du dem. v

Sex & relation
Fråga: Hej Humorsverige! Jo, jag har ett litet problem 
som jag inte riktigt vet hur jag ska lösa. Det är näm-
ligen så att jag är 59 år gammal och har ännu aldrig 
bestigit en kvinna. Aldrig heller har en kvinna bestigit 
mig. Och kom inte och säga att jag inte försökt. Snälla 
hjälp, vad ska jag göra. 

Hälsningar Kurre Kumla i Laxå. 

Svar: Måhända är det rentav så att kvinnor inte är 
ditt gebit. Du har inte funderat på karlar? v

Katastrofpartiet väljer bort 
kärnfråga inför 2014
I samband med att Sverigedemokraterna förde på tal 
att slopa kärnfrågan i sin politik i hopp om att hitta en 
bundsförvant inför valet nästa år, vill inte Katastrofpar-
tiet vara sämre.

Vi har beslutat att fullkomligt negligera vår absoluta 
kärnfråga inför kommande hönsgårdsinspirerade paj-
kastningsövningar 2014. 

Vi återkommer med vilken fråga det är. v

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

EXTRA – EXTRA – EXTRA – EXTRA – EXTRA

En rätt hygglig jul och ett 

relativt gott nytt år önskar 

redaktion på Humorsverige.



n
n

Jaha, så var det jul. Igen. Jösses 
vad undan det går. Och om tiden 
rusar i den här takten nu, hur ofta 
lär det då inte bli jul framöver? 
Kan det rentav vara så att äldre 
samhällsmedborgare firar jul fler 
gånger än oss andra om året?

Vilket helvete dessa äldre då 
måste genomlida. Måhända ska vi 
rentav vara nöjda med att enbart 
behöva überstressa oss sönder och 

samman en gång om året. Och 
betänk, de är ju så mycket äldre 
och svagare än oss andra. Att de 
orkar. Så jag klagar inte.

God jul på er, arma satar där ute!

Lester Hjerdt, Humorsveriges infor-
mationschef

Du hittar alltid mer överflödiga nyheter på
 webbsidan www.humorsverige.se

1. Du gör oftast ingenting, tycker 
du är okej på att utföra det och 
är oftast nöjd med resultatet.

2. Det mest positiva gehör du får 
för ditt arbete sker via brev från 
Kronofogdemyndigheten.

3. Det blir lätt dåligt när du gör 
någonting.

4. Du är inte bra på någonting, har 
jobbat länge på att inte bli det 
och känner att du är väl värd lite 
ledig tid nu när du inte är det.

5. Andra gör samma saker bättre 
än dig utan att ens göra samma 
saker.

6. Du jobbar ideellt.

7. Folk lägger på luren i örat på 
dig, eftersom du med största 
sannolikhet arbetar som telefon-
försäljare.

8. Du är född rik.
9. Du är kunglig.
10. Du är politiker. v

Istället för att här pressa in en stressande jullista, går vi i motsatt riktning i 
syfte att få er på bättre humör. Detta genom att helt enkelt få er att fokusera 
på något helt annat. Som till exempel hur inkompetenta ni är.

10 tecken på att du 
är inkompetent

Älska oss på 
Facebook!
Man gillar korv. Och hamstrar. Kan-
ske fiskbullar. Humorsverige är till för 
att älskas. Så välkommen in på det 
internationella intranätet internet och 
besök sajten www.facebook.com/
humorsverige. Och älska oss (genom 
att trycka på gilla).

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

Välj Katastrofpartiet 
- bli garanterat missnöjd!

Rubrik: Jul två gånger om året!?
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God Jul och Gott Nytt År
önskar Collage Foto

Valfrihet - Enkelhet - Flexibilitet

Välj mellan fler olika modeller.
Just nu: 3 kr/st. inkl. kuvert.

Skapa personliga produkter 
genom att blanda dina 
skolfoton med egna bilder. 
Hos oss laddar du enkelt upp dina 
egna bilder på ditt skolfotokonto och 
sedan är det bara att blanda fritt. 

Julkort

Kalender
Blanda fritt bland dina skolfoton och uppladdade bilder.
Just nu: 159 kr

Kampanjen fortsätter t.o.m. den 13 december.

Adolfsbergsvägen 14 B, 702 27 Örebro Telefon: 019-611 10 30 E-post: info@collagefoto.se
www.collagefoto.se

God Jul!
Önskar Melker & Alfons
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God Jul och Gott Nytt År
önskar Collage Foto

Valfrihet - Enkelhet - Flexibilitet

Välj mellan fler olika modeller.
Just nu: 3 kr/st. inkl. kuvert.

Skapa personliga produkter 
genom att blanda dina 
skolfoton med egna bilder. 
Hos oss laddar du enkelt upp dina 
egna bilder på ditt skolfotokonto och 
sedan är det bara att blanda fritt. 

Julkort

Kalender
Blanda fritt bland dina skolfoton och uppladdade bilder.
Just nu: 159 kr

Kampanjen fortsätter t.o.m. den 13 december.

Adolfsbergsvägen 14 B, 702 27 Örebro Telefon: 019-611 10 30 E-post: info@collagefoto.se
www.collagefoto.se

God Jul!
Önskar Melker & Alfons

lodrätt
1. Vill vissa ha svart efter utfört jobb
2. Är stollen ett exempel på
3. Ger plan två
4. Gav allt utom hopp
5. Var kanske vindögd
7. Oundvikligt på grillparty
9. Har blad i vatten
12. Slog drängen med innan logdansen
13. Ger spets till huvud eller tår
15. Kunde Röde Baronen
16. Kan spion misstänkt dansare
18. Mer i Peking än London
19. Susskapare
20. Riktningsord

Vågrätt 
1. Har Amors pilar 
4. Hade stenar i sitt skepp
6. Ger lugn och ro och svalka och så
8. Under banan men inte under vägen
10. Viskade i Dodona
11. Är väl inte varje styvmor?
14. Kan ses på sådan
17. Är gamlik
19. Gillar när det skakar
21. Har politiker både till vänster och höger
22. Den första och största av fyra
23. Blir inte sorkarna av att se en

www.tdstore.se

Tshirt: 149 :-    Hood: 249 :-
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knep & knåp

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

HISTORIA
Ett europe-
iskt slag

Hela kriget avslutades med ett 
fredsfördrag som fått namnet 
Westfaliska freden.

Vid slaget mötte den svenska 
armén den tysk-romerske 
kejsarens katolska trupper 
som löd under fältmarskalk 
Wallensteins befäl.

Slaget slutade i stort sett 
oavgjort, men segern har i ef-
terhand tillskrivits de svenska 
trupperna som behärskade 
slagfältet efteråt.

Slaget i början av november 
var en stor drabbning under 
det trettioåriga kriget

Slaget ägde rum 1632 och 
blev dyrköpt för svenskarna 
eftersom kung Gustav II Adolf 
stupade.

SPORT
En svensk 
världsstjärna

1971 fick han Svenska Dag-
bladets bragdguld efter att ha 
blivit världsmästare

2006 restes en staty av ho-
nom i hemstaden Falkenberg

1971 blev han första svensk 
att vinna VM-guld i singel, 
men han tog de efterföljande 
åren ytterligare medaljer i 
olika valörer, band annat ett 
VM-guld i dubbel ihop med 
Kjell Johansson

Efter honom följde en mängd 
andra svenska stjärnor inom 
sporten såsom Jan-Ove 
Waldner

Denne bordtennisspelande 
Stellan var vänsterhänt.

LITTERATUR
En författare

Är bosatt i Stockholm och 
tidvis på Gotland. Debuterade 
2003 med ”Den du inte ser”

Hennes böcker har sålt i 2,7 
miljoner exemplar enbart i 
Sverige och utkommer i tjugo 
länder.

Har varit journalist på bland 
annat Ekot, Rapport och 
som nyhetsankare på SVT:s 
regionala nyhetsprogram 
ABC. Numera ägnar hon sig 
åt skrivandet på heltid.

”Den döende dandyn ” och 
”Den farliga leken” är ett par 
titlar på hennes böcker

Hennes romanfigurer är 
kommissarie Anders Knutas 
och hans kolleger vid Visby-
polisen.

GEOGRAFI
En huvud-
stad

1997 upptogs Vecriga, 
stadens historiska centrum, på 
Unescos världsarvslista.

Ligger vid floden Daugava 
och har drygt 700 000 
invånare

Kan nås via färja från bland 
annat Stockholm

Landet var under sovjetisk 
ockupation fram till 1991

Lettlands huvudstad

NUTIDS-
HISTORIA
Ett årtal

Den förrymde svensk spionen 
Stig Bergling, som varit borta i 
sju år och bytt namn till Eugen 
Sandberg, återvänder till Sve-
rige av hälsoskäl. Han grips 
direkt av svensk polis.

Fyra personer dödas på 
Stureplan i Stockholm av en 
25-åring med ett stulet auto-
matvapen efter att han nekats 
komma in på en krog.

Det är vinter-OS i Lillehammer. Passagerarfärjan M/S 
Estonia förliser i hårt väder på 
Östersjön.

Under årets ovanligt varma 
sommar följde vi det svenska 
fotbollslandslagets framgång-
ar i VM som slutade med ett 
brons.

UNDER-
HÅLLNING
En nöjes-
profil

Slog igenom som tonårsstjär-
na i ett coverband. Bandet 
hade ett namn från början, 
men det var man tvungen att 
byta efter en kort tid.

Har varit förband till bland 
annat Britney Spears

Hennes uppbrott från Måns 
Zelmerlöw följdes intensivt 
av media

Har både varit programledare 
för melodifestivalen och tävlat 
själv

Programledare för Bingolotto 
sedan i augusti

Krysset
Skicka krysset med din lösning till:
Turon Media
Engelbrektsgatan 37
702 13 Örebro

Glöm inte att skriva namn, adress 
och telefonnummer och deltag i 
utlottningen av fina vinster.

Vinnare i orebro4you nr 6
Kjell Lönnman 
Lars Bergqvist

Svaren publiceras på www.orebro4you.se
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Lokala 
band!

Turon 
Media

Var med i Örebro-
toppen och tävla mot 
andra band.

»» Skicka in eR FiL tiLL

    inFo@4youPodden.Se

8 5 2 4 7 9 3 6

12 1 6 11 2 19

1 14 11 4 5 10 5

8 19 10 5 18 5 6

6 12 9 4 5 6

7 2 16 6 5 14

9 2 15 17 4 1 13

7 10 15 15 7 6

9 1 2 3 4 5 6 7

S L Ä T A R E

Nästa nummer kommer ut v 3!
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recept4you
text GästKoCKen

tunna reVbens-
spjäll ca 4 pers
1kg okryddade revbensspjäll

Marinad
1 ½ dl chilisås 
5 msk honung
3 msk kinesisk soja 
2 msk olja
1tsk grovmalen svartpeppar
1 tsk salt
1 tsk torkad ingefära
1 tsk torkad salvia

1. Sätt på ugnen på 175° C
2. Ta fram en ugnsform. Blanda 
alla ingredienser till marinaden. 
3. Pensla på hälften av mari-
naden på revbensspjällen och 
lägg dem i formen. Låt den köt-
tiga sidan vara uppåt. 
4. Sätt dem i mitten av ugnen. Ta 
ur köttet efter 30 min och pens-
la på resten av marinaden. Låt 
dem stå ytterligare ca 30 min 
i ugnen. Beroende på tjocklek 
kan revbensspjällen både ta 
längre eller kortare tid. Därför 
är det viktigt att kontrollera att 
köttet är genomstekt.

saffrans-parfait  
ca 6 pers
3dl vispgrädde
3 äggulor
3 msk florsocker
0,5 g saffran

1. Vispa ägg och florsocker tills det 
blir tjockt.
2. Vispa grädde lite tunnare än 
vanligt. 
3. Blanda äggblandningen och 
grädden. Tillsätt saffran och blanda. 
4. Kläd en form t ex en avlång 
sockerkaksform med plastfolie. 
Häll i smeten och ställ i frysen. 
Låt stå i ca 5 tim. Parfaiten är 
väldigt hård när du tar ut den 
ur frysen så låt den stå i några 
minuter innan du skär upp den.  

glögg- och peppar- 
KaKsbollar
200 g pepparkakor
50 g smör
30 g mandelmassa
2 msk glögg

Smula sönder pepparkakorna 
och blanda med de övriga in-
gredienserna till en jämn smet. 
Rulla bollar och ställ kallt.
100 g smält ljus choklad
Några finsmulade pepparkakor 
körda i mixer
2 msk kakao

Rulla bollarna i den smälta 
chokladen och därefter i pep-
parkakssmulorna som blandats 
med kakaon.

saffransKo-
Kostoppar
(ca 50 st)
50 g smör
½ g saffran
2 ägg
1 dl socker
 5 dl kokosflingor

Sätt ugnen på 175° C. Smält 
smöret i en kastrull med saffra-
net. Rör försiktigt ihop ägg och 
socker i en skål- Rör i kokos och 
det smälta smöret. Låt svälla cir-
ka 10 minuter. Lägg små toppar 
med hjälp av teskedar på en 
bakplåtspapperklädd bakplåt. 
Grädda i mitten av ugnen i cir-
ka 6-8 minuter eller tills de fått 
lite färg. Lossa från plåten och 
doppa i smält choklad.

nougatKulor
250 g nougat
1,5 dl kokos
200 g vit choklad

Dela nougaten i 30 bitar och 
rulla dessa till kulor som rullas 
i kokosen. Låt stå kallt. Smält 
chokladen i mikron och doppa 
kulorna i chokladen. Lägg upp 
på smörpapper för att stelna. 
Förvara svalt

KlassisK Kola
150 g smör
4,5 dl socker
1,5 dl ljus sirap
3 dl grädde
1,5 dl vaniljsocker
1,5 tsk ättiksprit 12 %

Blanda alla ingredienser och låt 
koka i cirka 1 timme och 15 mi-
nuter. Häll upp i en långpanna, 
skär i bitar och paketera i bak-
plåtspapper när kolan svalnat..

glöggKaKa
100 g smör
1,25 dl socker
2 ägg
1,5 dl mjöl
2 msk potatismjöl
1 msk bakpulver
1 msk kanel
2 dl glögg
40 g riven vit choklad

Sätt ugnen på 175° C. Rör smör 
och socker poröst. Blanda i 
äggen, mjölet, potatismjöl, bak-
pulver och kanel. Rör samman 
till en smet. Häll i glöggen och 
den rivna chokladen. Blanda 
väl. Smörj en form som rymmer 
1,5 liter. Grädda i 40 minuter. 

Tunna revbensspjäll

Nu är snart julen här vilket betyder mycket klappar och framför allt 

god mat i alla dess former. I detta nummer bjuds det på revbensspjäll 

som brukar vara uppskattat på julbordet. Sen lite smått och gott julgodis 

för den sockersugne. Smakrik jul önskar redaktionen!

revbensspjäll  Honung, chilisås och soya ger smakrika spjäll.



4youpodden
lokal webbradio i örebro län

för vår poddradio 4youpodden med Örebrotoppen!

LOKAL UNDERHÅLLNING

LOKAL UNDERHÅLLNING

Lyssnar gör du på www.4youpodden.se eller iTunes 
via telefonapparna poddcaster/poddkicker.

MUSIK

4YOUQUIZ

EXPERTTIPS

MuSiktävLing Med 
LokaLa aRtiSteR

NEDSLAG I LÄNET

INTERVJUER
EXPERTTIPS

The Podcasters

P R E M I Ä R

P R E M I Ä R
D E N 1 6 D E C

Mats Peter Marie


