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linköping
Annonsavdelningen:
tel 013-28 02 50 kl 8—17 
fax 013-28 03 78

Corren, 581 89 Linköping
besök: Badhusgatan 5
mejl: annons@corren.se

Om tidningen uteblir, ring 013-28 04 00 
före kl 08.30, så får du tidningen samma 
dag. Du når oss mån—fre 8—17, lör 7—9.30.

  º  Material måste vara oss 
tillhanda skriftligt två dagar 
före publicering. Adress: Da-
gens Tips/Kalendariet, Öst-
göta Correspondenten, 581 
89 Linköping, fax 013-28 03 
24, mejl evenemang@cor-
ren.se. 

i  Linköping Mjölby Motala Kinda Åtvidaberg
   Boxholm Vadstena
 B2 Ödeshög B9 B11 B12

º º

dagens tips

LinKÖping
ARRANGEMANG
PRO-dans kl 13.30–17 i Cu-
polen, folkets park. Löpsjö-
torparns orkester spelar.
Bad. Simhallen håller öppet 
kl 6.30–20.
Slotts- och domkyrkomu-
seum. Öppet kl 12–16. 
Flygvapenmuseum. Malm-
slätt. Öppet kl 12–16.
Länsmuseet. Öppet kl 11–16.

SKOLMAT
SKOLORNA: Lov.

‚

Mössor i skyn för våren
linköping
När Lihkören avslutar med 
Sköna maj välkommen på 
Borggården orkar solen 
igenom molnen. Termo-
metern visar 17 grader och 
äntligen, äntligen är den 
här.

Vintern rasar ut för 35:e 
året i rad när våren bjuds in 
med sång och mösspåtag-
ning på borggården vid slot-
tet i Linköping. 

– Det blir inga större över-
raskningar i år heller, dekla-
rerar Hans Lundgren, kon-
ferencier och taktfast an- 
förare av Lihkörens män.  

Skönt, replikerar en kvin-
na i kappa med en teater-
viskning. 

Det är en tonsäker skara 
på scenen, men brokig: gula, 

gröna, blå och röda körtrö-
jor. Somliga lätt urtvättade. 
Även en del studentmössor 
vittnar om att det var ett tag 
sedan. 

Gulblekt mössa
För Birgit Gerhardsson, 

som sökt lä från ostanvin-
den vid slottsväggen, var det 
60 år sedan hon tog studen-
ten. Mössan är gulblekt och 
självklart på plats. Att möta 
våren på borggården är en 
tradition, förklarar hon.  

En wheaten terrier som 
lyssnar till namnet Caramel 
skäller på oss när vi letar oss 
fram genom massorna. En 
överförfriskad man snubb-
lar fram under O hur härlig 
majsol ler – som just då går 
i moln. 

Helen Dannetun, deka-
nus vid Linköpings tekniska 
högskola vårtalar tillsam-
mans med Sara Bergqvist 
kårordförande för Consen-
sus.

Några unga män samlas 
inför kvällen nedanför ljud-
teknikerns podium med 
gröna klingande kassar. En 
kvinna hyschar åt dem och 
ser sträng ut. Ett äldre par 
kramas och Gustav Borger, 
blott ett år och fem måna-
der, vilar tryggt mot farfar 
Olle Dahlströms axel. 

– Hans första vårkonsert, 
konstaterar farfar och Gus-
tav gömmer ansiktet i sin 
blå keps.

Valborg är svensk tradi-
tion så det stänker. Katari-
na Ingberg, lärare på Folk-

universitetet, passar på att 
ta med femton elever från 
sin klass. De kommer från 
många håll i världen, läser 
svenska och lär svenska tra-
ditioner på skolan. 

”Fint men lite märkligt”
– Tyckte det passade bra 

att gå hit. Jag har förklarat 
vad mössorna och sångerna 
betyder, säger hon.

Arkanzaia från Irak kon-
staterar kort: 

– Det är fint. 
Landsmannen Duraid 

fyller i: 
– Fint, men lite märkligt. 
Han vet inte hur rätt han 

har. Högtiden är en märklig 
mix av den helgonförklara-
de engelska nunnan Valborg 
som dog i Tyskland 779 e Kr 

och vikingarnas vårdyrkan. 
En helg då man förr i tiden 
även släppte ut korna i sko-
gen den 1 maj, men dessför-
innan skrämde bort vargar 
och björnar med eldar. 

Men vad gör man inte för 
att konstruera en festhelg 
efter månader i vintermör-
ker? 

När sista tonen i Sköna 
maj välkommen klingar 
ut från scenen lovar Hans 
Lundgren: 

– Vi ses nästa år. Samma 
tid, samma plats och samma 
kanal.

Birgit Gerhardsson tog stu-
denten för 60 år sedan. Nu 
njuter hon av den tidiga vår-
solen och Lihkörens män.

Hurra för våren. Linköpings studentsångarförening Lihkören lyfter på vita och blekgula studentmössor.  

Vårtalaren eldade på om miljön
linköping
Det blev en valborgsmäs-
sobrasa på Björkö. Men 
också ett eldigt inlägg i 
miljödebatten. Åk färre 
mil i din fina bil, uppmanar 
vårtalaren Lena Appleby. 

Till vardags jobbar hon 
på Björkö friskolas försko-
la Virvelvinden. Vanligtvis 
rasar vintern ut när våren 
ramlar in. Men inte i år.

– Vi pratar mycket med 
barnen om året och årsti-
derna. Men i år har vintern 
varit sjuk, han har haft kli-
matfrossa, säger Lena App-
leby som tillsammans med 
kollegan Eva Gustavsson 
satte ihop plakat och upp-
maningar om att åka mindre 
bil och ”busskort till alla”.

Bilar på pärlband
Som ett tecken i tiden står 

bilar parkerade på ett pärl-

band längs med hela Hälle-
stadsvägen, ett par stenkast 
från brasan och kollegorna 
Appleby och Gustavssons 
miljöuppmaning. 

Har de inga ben i dag?
Till Björkö, som är en fri-

skola med miljöprofil, blir 
många barn skjutsade av si-
na föräldrar. Lena Appleby 
suckar: 

– Det är som om tonåring-
ar inte har några ben i dag. 
Från Ljungsbro till skolan 
är det inte långt och det är 
gratis motion. 

Kraftfull brasa
Med vindens hjälp börjar 

valborgsmässoelden brin-
na med sprakande kraft. 
Klass fyra på Björkö försö-
ker tränga igenom med vår-
sånger. Föräldrar och barn 
byter guldtior mot korv, kaf-

fe och popkorn vid försälj-
ningsborden. 

Och kanske, kanske, sat-

te hon från förskolan igång 
en tanke hos oss när dunk-
let faller över nejden, folk-

skaran glesnar och beger sig 
hemåt. Många i bil.

Christian ströberg

Vindens kraft skickade upp lågorna högt mot skyn på Björkö. BILD: Jeppe GuSTAfSSon

Två dömda för 
julmisshandel
LinKÖping. En 21-årig 
Linköpingsbo och en 
25-årig Ljungsbrobo 
har dömts till skydds-
tillsyn för att ha slagit 
och sparkat en liggande 
man. Flera personer blev 
vittne till misshandeln 
som inträffade utom-
hus i Ljungsbro på julda-
gen förra året. Samtliga 
inblandade – inklusive 
gärningsmän och offer 
– var berusade och Lin-
köpings tingsrätt har 
haft problem att få hela 
händelseförloppet klart 
för sig. Rätten anser det 
ändå bevisat att de båda 
männen är skyldiga till 
att i samförstånd ha ut-
fört misshandeln och 
offret tilldöms 10 000 
kronor i ersättning.

Vad slutade 
med åtal
LinKÖping . Den 18 april 
i år antog en 24-årig Lin-
köpingsbo ett vad från 
en kompis. Han skul-
le gå in på Systembola-
get på Repslagaregatan 
och stjäla en valfri flas-
ka. 24-åringen iakttogs 
av en butikskontrollant 
när han stoppade på sig 
en flaska vodka, värd 99 
kronor, i sin högra jack-
ficka. När han passerade 
kassan betalade han en-
dast för ett par öl. På tis-
dagen åtalades mannen 
för snatteri.  

Misstänkt  
våldtäkt på 
Stångebrofältet
LinKÖping. En flicka har 
anmält att hon blev våld-
tagen under natten till 
torsdagen. Våldtäkten 
som var fullbordad ska 
enlig anmälan ha skett 
på Stångebrofältet vid 
01-tiden på natten mot 1 
maj. Flickan är född  
-91 har uppgett för po-
lisen att hon var flyktigt 
bekant med gärnings-
mannen. Pojken som är i 
samma ålder som flickan 
är nu anhållen.

Jeppe Gustafsson   
fotograf
0708-28 42 26
jeppe.gustafsson
@corren.se

Christian Ströberg   
Reporter
013-28 03 31
christian.stroberg
@corren.se


