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Nu får det vara slutrymt i Ullstämma
Tacka sjutton för att man rymmer, när gräset är grönare på andra sidan staketet. Förutom allt annat spännande. Bild: jan christer persson

LINKOPING B

LINKÖPING. I Ullstämma är ett dussintal får 
ständigt på rymmen. Nu har Ullstämma-

borna tröttnat på fåren som härjar i träd-
gårdarna och är en fara i trafiken. Kom-

munen utlovar bättre stängsel till nästa år.
 B2

LINKÖPING. Beata Söderberg, 
uppvuxen i Linköping, vill 
softa timmen före en konsert. 
– Lite pirr i magen är ingen 
fara, men annars blir jag lugn 
av att sitta för mig själv och 
bara fingra lite på cellon, 
säger hon strax före lördagens 
konsert med Lihkören. B4

 LINKÖPING

Lite pirr i magen  
är ingen fara

Beata Söderberg samlar sig inför koserten. Bild : tord olsson

KINda

Backen  
är räddad
Tolvmannabacken 
ska öppnas i vinter. 
Det bestämdes i 
går kväll av en enig 
styrelse för stiftel-
sen. Men det fattas 
fortfarande pengar. 
Hoppet står nu till 
sponsorerna. B9

6 500 för 
brutet lår
Karin Gustavsson, 
86, bröt lårbenet 
när hon fastnade i 
US-akutens snurr-
dörr. Nu har hon 
fått 6 500 kronor i 
ersättning. Mer var 
inte hennes skada 
värd. B4

LINKÖPING
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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.

linköping
ARRANGEMANG
Stavgång. Samling vid par-
keringen, Vidingsjö motions-
centrum, kl 9.30. Stavar kan 
hyras.
Stavgång. Kl 11–12, Valla, 
Vallav 10 (vid friskvårdspoo-
len), kl 19–20, malmslätt, 
Hellgrenshagen. medtag  
egna stavar.
Köksbordssamtal på Gal-
leriLi, Skärkinds kyrkoplan, 
kl 15. ”malkom munte och 
smällen i Krylbo”, mikael  
Andersson, historiker.
Svampinformation. Ta gär-
na med egen svamp för art-
bestämning, Naturcentrum, 
kl 17–19.
Föredrag. ”makten ur ett 
kvinnligt/manligt perspek-
tiv”, Olle Hörfors, arkeolog. 
Utifrån gravfynd i Kungsbro. 
Kl 18.30, Hörsalen, Stadsbib-
lioteket.
”Ute ur leken”, om Shake-
speares alla d(r)amer med 
1 2 3 Schtunk. Kl 19, Saga-
teatern.
Tid för samtal. Anneli Palm-
gren berättar om tiden som 
Finlandsbarn i Sverige under 
andra världskriget. Kl 19, Lilla 
Scenen, (Sundbergska läng-
an, majgatan), G:a Linköping.
Trivsel-Bingo. Kl 14–16, Fon-
tänen, rum 209.
Spökvisning. Kl 19, Löfstad 
slott. Från 10 år, förbokn 
krävs.
Tannefors Hembygdsför-
ening håller sina arkiv öppna 
för intresserade kl 10–12 på 
Stationsg 2 A, med ingång 
från åsidan.
Kristen djupmeditation. 
Domkyrkan kl 19. Introduk-
tion för nytillkomna.
Anhörigkafé kl 10–12 på An-
hörigcenter, Djurgårdsg 17 C.
Simhallen är öppen  
kl 10–20.
Garnisonsmuseet. Öppet 
kl 12–16.
ÖVRIGT
FMN (Föräldraföreningen 
mot narkotika).  
Tel 013-12 36 47.
AA (Anonyma Alkoholister). 
Tel 013-13 99 92.
OA (Anonyma Överätare). 
Badhusg 1, www.oasveri-
ge.org
Al-Anon (Anhöriga och vän-
ner till alkoholister).  
Tel 013-12 16 39.

SkOlMAT
Kost & Restaurang: Taco-
pytt, salsa. Bulgurpytt, salsa. 
Sodexhos skolrestaurang-
er: Potatisbullar eller blod-
pudding och skinkfräs. Pota-
tisbullar och bönfräs.

‚

‚

i  Linköping Mjölby Motala Kinda Familj
   Boxholm Vadstena
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Sarah Palin, 
McCains vice

presidentkandidat, har 
återigen fått upp abort
frågan...  Sarah Palin an
ser att ingen kvinna nå
gonsin borde få tillåtelse 
att ta abort, inte ens vid 
incest eller efter en våld
täkt.

För mig är detta ett 
ställningstagande som 
är svår att förstå. På vil
ket sätt skulle det va
ra bra för kvinnan eller 
barnet som föds? 

Eva Lindh (s) i Linkö-
ping bloggar på adressen 
http://saplink.blogspot.
com/”

”
�lOggciTATeT

dAgenS TipS

Villa-Lobos skrev Cantilenan i ”Bachianas Brasileiras nr 5” för åtta celli och solosång. Beata Söderberg och Lihkören gör precis tvärtom,  
cellon spelar solo och kören ackompanjerar. 

BILD: TOrD OLSSON

Munkporr sprider musikglädje
linköping

Lihkören blev 
inbjudna till Argen-
tina, men hamnade  
i Kroatien. Den  
latinamerikanska 
repertoaren behöll 
man och i lördags 
testades den för 
svenska öron.

Tänk vad lite uppvärm
ning kan göra. Killarna i 
manskören Lihkören slänt
rar in i Missionskyrkan, 
morgonsega kan man tänka 
sig, det är långt till konsert. 

Men så formerar de sig, 
skakar på kroppen, sträcker 
ut, andas tillsammans, hit
tar jämvikten, väzzzzer som 
ormar, nononoar och ja
jajaar igång stämbanden. 

– Runda, konsonanter, av
spända kinder, slappa käkar, 
instruerar körledaren Hans 
Lundgren.

Efter tio minuter är kö
ren varm och brakar loss i en 
sats ur Carl Orffs ”Carmina 
Burana”. Det låter maffigt, 
men Lundgren är inte nöjd. 
Han efterlyser musikglädje:

– Det är en rolig text, ren 
munkporr, det måste fram
gå, förklarar han och beor
drar smilband upp. 

Tydlig körledare
David Stålhane, andra

bas, sitter ensam ute i kyrk
bänkarna. Han är krasslig 
i halsen och avstår genre
pet, men tänker vara med på 
konserten.  

– Det gör gott i hela krop
pen att sjunga. Man kan va
ra trött och stressad inför ett 
körrep, men efteråt känner 
man sig pigg och påkopp
lad, intygar han.

– Men det gäller att ha en 
körledare som är tydlig och 
det är verkligen Hans, läg
ger han till. 

Repertoaren till denna 
höstkonsert är densamma 

som man nyss bjöd på un
der en miniturné i Kroatien. 
Den har latinamerikansk 
prägel. För egentligen skul
le kören ha deltagit i en kör
festival i Argentina i somras. 
Men när festivalen flyttades 
fram fick man tänka om.

– Bra musik är bra musik. 
Den kroatiska publiken gil
lade vad den fick höra och 
musiken borde passa lika 
bra för svenska öron, tänker 
David Stålhane.

Handplockad cellist
Cellisten Beata Söder

berg, uppvuxen i Linkö
ping, handplockades för 
att ge latinamerikansk färg 
åt konserten. Nu sitter hon 
med slutna ögon och repar 
solostämman i VillaLobos 
”Cantilena ur Bachianas 
Brasileiras nr 5”. 

Medan Beata låter tonen 
svälla kämpar kören med 
det svårsjungna ”dropp
tonsliknande” ackompan
jemanget. Alla har inte gjort 

sin utantilläxa utan måste 
snegla i sina körpärmar. 

Beata gillar att jobba 
på bredden. Hon är kan
ske mest känd för sin tango
ensemble men spelar också 
barockcello och musicerar 
för barn. Att musicera till
sammans med pianist och 
manskör är bara kul, säger 
hon.

500 i publiken
– Det känns bra att er

bjuda Linköpingspubliken 
något nytt, en annorlunda 
klangvärld. 

Hon har själv arrangerat 
sitt tangostycke ”Sin otoño” 

för sig själv, pianisten Georg 
Cedersund och Lihkören.  

Fem timmar senare är al
la på tå. 500 personer har 
bänkat sig i kyrkan och  
Lihkören gör stilenlig en
tré, sjungandes i frack. Kö
ren glittrar av självförtroen
de i Carl Orffs musik. Men 
mest bifall under den tid jag 
var kvar fick Beatas både ve
modiga och eldfängda tan
go ”Sin otoño”.

Visst passar det latin
amerikanska även svenska 
öron!

lollo asplund

013-28 01 89
lollo.asplund@corren.se

VAnn körTäVling i cOrnwAll‚

Lihkören bildades 1972 
av studenter från Linköpings 
högskola.

Kören har i dag 35 sångare. 
De har rekryterats från uni-
versitetets alla fakulteter.

Kören deltar i körtävlingar 

º

º

º

över hela världen. 2007 ut-
sågs den till bästa kör vid fes-
tivalen i Cornwall.

Närmaste framträdande 
är julkonserterna i S:t Lars 
kyrka med Olle Persson i de-
cember.   

º

Bröt lårbenet i sjukhusets dörr – får 6 500 kronor i ersättning
linköping
86-åriga Karin Gustavsson 
fick 6 500 kronor i ersätt-
ning för sveda och värk. 
Mer var inte hennes brutna 
lårben värt.

Det var för drygt år sedan 
som Karin Gustavsson bröt 
lårbenet i USakutens  snurr
entré efter att ha slagits om

kull av dörren. En händelse
analys som sjukhuset gjor
de efter olyckan visade att 
snurrdörren inte stannade 
som den skulle. Karin Gus
tavsson begärde skadestånd 
för det inträffade, som hon 
nu fått. 

Efter att Corren upp
märksammat olyckan hör

de en handfull personer av 
sig till Karins dottern Britt 
Wass. De berättade att de 
också trillat i den trasiga 
snurrdörren. 

Karin Gustavsson mår i 
dag bra och klarar sig själv 
hemma. 

Britt Wass tycker ändå att 
6 500 är lite med tanke på 

allt obehag som olyckan för
de med sig för hennes mam
ma.Men man kan inte stäm
ma ett landsting, konstate
rar hon.

Charlotte palmefors

013-28 01 87
charlotte.palmefors@corren.se

östergötland
i

Sommaröppet från 1 juni: tisdag-söndag 10 -16
013-23 03 00 • www.ostergotlandslansmuseum.se

Mån 16.6 kl 18  Kultur- och naturvandring
på Gumhems gravfält

Tis 17.6 kl 18.30  Visning Smedstorps dubbelgård

Ons 18.6 kl 18.30  Kultur- och naturvandring
vid Högbydrumlinen

Kvinnliga FORMER – smyckesutställning
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M Du & jag Kent – av och med Kent-fans

Ting & Tankar – Slöjd, hantverk & formgivning

Pehr Hörberg & Johan Bäckström
– två modernister

Nygatan 38, Linköping. 013-14 76 29

Öppet: Mån–fre 10–18
Lunch 14–15 • Lör 10–14

UPP
TILL

Din Barbourbutik i Linköping

50%
REA

Susanne        Pia     Anne-Louise Öppet: Vard 12–18. Lörd 10–14. Sönd 13–16

Direktimport = Lägre priser

Planera för midsommar!

Gjutjärns/aluminium-
grupp, bord och 2 stolar

(1.599:-) 1.295:-
BUTTERFLY, STORT BORD 100/220x280

6 positionsfåtöljer. Alu/teak, mattsvart. (14.995:-)

10.995:-

östergötland
       Nyhetstips
Tel: 020-44 20 00
nyhet@corren.se
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Biljakt efter 
stöldkupp
nOrrKöPIng
tt/COrren

Poliser 
vapenhotade 
vid biljakt

Snurrdörren 
får en extra sensor
lInKöPIng

CharloTTe Palmefors

013-28 01 87
charlotte.palmefors@corren.se

86-åring bröt lårbenet i ak
”Hon hade inte en chans”
lInKöPIng

Dörren till akuten, 
US, snurrade för 
fort. Det kostade 
Karin Gustavsson, 
86, lårbenet.

utens snurrdörr

Charlotte 
Palmefors

Corren den 14 juni 2008.


