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brukar göra eller som vi själva vill
göra, det uppskattas inte!
Att julen för många kan vara en
ensam tid lär tyvärr ännu fler få
uppleva i år, men det kommer
vända. Jag tycker att det är en fin
tanke att just julvärden i SVT finns
för att ingen ska behöva känna sig
ensam på julafton som många
faktiskt gör. Jag blir lite gladare av
att julvärden är där för alla som
känner sig ensamma. Alla har nog
en egen favorit som julvärd och
min är som så många andras
Arne Weise, han är lite julen
personifierad enligt mig. I år blev
det Lars Lerin som ska vara julvärd
och jag hoppas att han ska bli den
nye Weise för oss alla. Om jag
skulle fundera ut en annan person
som skulle göra jobbet som julvärd
bra så faller min röst på
Christer Lindarw. I det här numret
av Lagunen så kan du bland annat
läsa och minnas tillbaka vilka
julvärdar som varit på SVT genom
åren. Har du själv någon favorit
som varit eller har du ett önskemål
om vem du tycker borde bli
julvärd?
Tills vi hörs igen vill jag säga:
God Jul och gott nytt år, tvätta
händerna, stanna hemma om du
känner symptom, håll
avstånd och håll ut!
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Annonser/Insändare
NI VET VÄL ATT...
Önskar vi på
Redaktion Lagunen

Stödet är en nyskapad utbildnings– och visningsmiljö för väldfärdsteknik.
På Stödet kan man se och prova på digitala hjälpmedel som bland annat
kan öka självständighet, delaktighet, trygghet med mera.
Öppettiderna för allmänheten är vardagar 09:00-12:00
Bokningar för personalgrupper är vardagar 13:00-16:00
Under dessa tider kommer det att vara
workshops, föreläsningar och temadagar.

Qr kod till Arbeteochaktivitets Instagram.

Adress: Nygatan 15

Visste du att Kretsloppet ger alla sina intäkter till
olika organisationer eller projekt i Eskilstuna som
verkar för något gott?
I oktober gick pengarna till kvinnojouren MOA
och i november gick alla intäkter till
Härbärget i Eskilstuna.
I december kommer pengarna som de får in att gå till
Eskilstuna Stadsmission.
Följ Kretsloppet på deras Instagram och Facebook för öppettider och
vart de har sina pick and pay.
Instagram: Kr etsloppeteskilstuna
Qr kod till Kretsloppets Instagram

Qr kod till Arbete och aktivitets Facebook.

Juldikt
Jag önskar att du får en riktigt härlig jul
med både stillsam frid och sådant som känns
kul.
Att där finns lugn och ro så du kan slappna
av, att du är fri från måsten och alla sorters
krav.
Att du får riktigt njuta att det du gillar bäst, att
du får vara nära just dem du älskar mest.

Facebook: Kr etsloppet Eskilstuna kommun.
Att julen som nu stundar kan firas som du vill,
att du får allt du önskar och gärna mer därtill.
Qr kod till Kretsloppets Facebook

Text: Siv Andersson
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Michael Björklund
Michael Björklund är den senaste vinnaren av realityserien
Robinson som sändes på TV4 under våren 2020.
Den å-länske kocken känner vi igen med hans snällhet och
hans lugna framtoning när han pratar. Han ger ett jordnära
intryck och verkar vara en person som har nära till skratt.
Michael har deltagit i flera andra tävlingssammanhang som
rör hans yrke. 1997 vann han Årets Kock i Finland och år
2000 vann han i Sverige. Däremellan tävlade han också i
Bocuse d’Or, världens mest prestigefyllda kocktävling, där
han tog hem en femteplats för Finland. Han var också en
del av det svenska kocklandslaget år 2000–2002.
Oskar och Albert på Redaktion Lagunen bestämde sig för
att ta kontakt med Michael och intervjua honom om hans
karriär som kock och hur det var att medverka och vinna
Tv-programmet Robinson.

Vill ni höra intervjun så kommer ni till den genom att
scanna Qr-koden som finns högst upp på sidan.
Har du någon paradrätt i såna fall vilken är det?
- Det är ärtsoppa. Jag är jätteförtjust i ärtsoppa. Den
ska kokas på grislägg och innehålla både rökt och
saltad grislägg. Sen ska den serveras med senap och
råskuren lök. Till ärtsoppan ska man dricka mjölk och
det ska också serveras en smörgås med mycket smör
och ost på. Det är min paradrätt och den är jättegod!
Vad är skillnaden att vara kock idag till skillnad mot
10-20 år sedan enligt dig?
- Skillnaden är att maten har gått fram så otroligt
mycket. Idag behöver du kanske en större kunskap i
köket på många flera rätter som har vuxit fram och
sedan har mattränder också förändras under tiden.
Förr åt man mer husmanskost, långkok, lever och kokt
fisk. Idag är det lite mer åt det lättare hållet och nu äter
man mer snabbmat. Även efterfrågan av vegetarisk
mat har ökat. Idag är det inte bara att du äter
vegetarisk mat och lever efter det, idag ingår det i en
kost för oss alla. Det går åt mycket mer vegetariskt än
vad det gjorde för. Idag behöver man även mer
kunskap om olika allergier än vad jag upplever att man
behövde i början av min karriär.

Qr-kod: Ljudklipp

Vilken är den konstigaste beställningen du har fått i din
karriär?
- Det var en beställning på en varmrätt. Gästen hade
med sig stekpannor och andra köksredskap och själva
råvaran. Det enda jag gjorde var att laga en portion av
det gästen hade med sig. Det kändes lite konstigt men det
var lite roligt också.

Hur tycker du att restaurangbranschen har ändras i och med
Corona?
- Man tänker mera på det här med mellanrum mellan
borden och sedan också hur man arbetar i köket. Man
har olika planeringar på hur man ska göra och ta sig
igenom det här med städningen och den biten. Så det har
ändrats ganska mycket från det vanliga dagliga arbetet.
Men jag tror inte att det bara är negativt utan jag ser
det som positivt med just den biten. Det är tråkigt att det
har under vissa perioder knappt varit några gäster i
restaurangen. Vi har i och med det har vi fått utvecklat
cateringen och takeaway-maten, det är en annan metod
att arbeta efter. Den är mycket tyngre och sen gör den
större avtryck på miljön också. Det jag tänker på då är
alla plastförpackningar och engångsgrejor som man
packar maten i och sen slängs dem. Det är det jag kan
tycka att man inte har varit riktigt beredd på att
anpassa materialet om man tänker på miljön i
Coronatider. Det tror jag kommer utvecklas mera nu
när det har varit så stor åtkomst på engångsmaterial.
Vilken är din favoritkrydda?
- Salt och peppar, ett lite tråkigt svar kanske. Utan salt
tycker jag att maten inte smakar så mycket. Salt behövs!
Det är nog det jag använder mest. Som örtkrydda så är
det nog Basilika, den är mild och fin.
Hur många restauranger har du jobbat på?
Och vart har du trivs bäst?
- Oj, jag började arbeta ganska tidigt, jag var elva år när
jag började att jobba i ett kök för första gången. Det var
rätt tidigt och sedan dess har jag jobbat på många olika
typer av restauranger. Jag skulle säga att alla
restauranger som jag har varit på har jag lärt mig en
massa men det viktigaste är att jag har gjort i stort sätt
allt som man kan göra i ett kök. Det har till slut lett fram
till att jag har kunnat öppnat min egna restaurang. Det
är viktigt att ta med sig den kunskap man fått. Jag skulle
vilja säga att jag trivs att vara i mitt egna kök på min
restaurang. Nu har jag många hundra kockar som jag
träffar och nu är det min tur att lära ut det jag har lärt
mig.
Tycker du att det är kul att laga mat på fritiden?
- Om jag har varit ledig en dag, då kan jag tycka det är
roligt att laga mat. Men jag tycker att det är lite jobbigt
när man kommer hem och barnen är lite arga för de inte
har fått mat. Då ger jag dem en smörgås eller korv eller
kyckling, bara det är något som är enkelt och snabbt att
tillaga, så att de överlever. Det är mer när jag är ledig
som jag lagar mat för att det är roligt.
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Michael Björklund
Kan du berätta mer om Smakbyn?
Hur många anställda har du på din restaurang?
- Ungefär 20 minuter från Mariehamn ligger Smakbyn.
I vanliga fall, innan Corona så var vi ungefär 60
anställda. Nu när det har varit Corona, så har vi varit 30
stycken som arbetat. Nackdelen är att det har varit en
jättebra sommar vilket gjort att vi haft mycket kunder i
restaurangen och personalen har fått jobba allt för
mycket. Vi har varit för lite folk som jobbat, men jag har
inte vågat gå den andra vägen heller, att man har för
mycket personal men inget att göra. Personalen har varit
otroligt duktiga och ställt upp, de vet ju om situationen,
de har slitit jättemycket och jag är jätteglad att de har
slitit så hårt.

Bild på Smartbyn
Hur är en bra dag på ditt jobb?
- Ja man kommer till jobbet och då är det någon där som
har varit där tidigare och kokat kaffe åt en. Börjar dagen
med en kopp kaffe och går igenom dagen i lugn och ro.
Jag tycker om att ha mycket skoj på jobbet, att skoja
med varandra, komma igång och sen börja jobba. Känna
att man är ett bra gäng, att man presterar tillsammans
att det blir som ett lag precis som inom idrotten. Att man
känner sig nöjd och att alla andra är nöjda och glada
både personal och gästerna.
Har du någon favoritkock som förebild?
- Min mamma, det säger jag nu när jag har blivit så här
gammal. Förut var det franska kockar eller Gordon
Ramsay, då var de kockarna som man ansåg som lite
tuffa. Ju äldre man har blivit ju modigare har jag också
blivit, nu kan jag verkligen säga att jag är grymt
imponerad av min mor. Maten som min mamma lagat är
den maten som jag tycker bäst om, så min mor är min
förebild när det gäller kockar.
Vilken är den bästa egenskapen en kock ska ha?
- Intresse, om du tycker att det är roligt att laga mat så
finns det inga hinder. Det finns ingenting som kan hindra
dig om det bara är roligt, då lär du dig under arbetets
gång. Intresse är en väldigt viktig egenskap.

Hur många kokböcker har du hemma?
-Oj, det är nog över 500, det är det nog absolut.
Jag tycker om gamla böcker. I min ålder så kanske man
inte är så teknisk av sig och då tycker jag att det är
jätteroligt att titta i gamla kokböcker det gör att man få
inspiration. Jag får också inspiration av andra kockar.

Vilket land har störst krav på en kock, Sverige eller
Finland? Du har vunnit årets kock både i Sverige och
Finland, vilket värderar du högst?
-Om jag säger så, i Finland så har vi mer allergier, jag
upplever att Finländare oftare är laktosintoleranta och
fler matallergier i övrigt också. Man har kommit lite
längre i Sverige när det kommer till att gå ut och äta,
jag upplever att svenskar uppskattar mat på ett annat
sätt, de kanske vågar prova på nya saker medans vi i
Finland oftast äter det man är van vid exempelvis så tar
man oftast plankstek eller en pepparbiff men det kanske
sakta håller på att ändras det också.
Kan du berätta vad du pratar om på dina föreläsningar?
-Jag har flera föreläsningar som tar upp olika ämnen.
Jag pratar om psykisk hälsa, där jag bland annat tar
upp mina egna erfarenheter som involverar min far som
tog livet av sig. Det är ett viktigt ämne att prata om för
att skapa förståelse hos andra. Jag har en föreläsning
som berättar om snällhet, hur man kan gå igenom livet
och vara snäll. Jag föreläser även om mat och kost i
olika tappningar, hur stor betydelse maten har för att
man ska fungera i vardagen. Jag har också en
föreläsning om hur det var att vara med i ett program
som heter Robinson. Jag tar bland annat upp hur det
var att leva på Fiji i två månader under tuffa
omständigheter.
Vad är din favorit på julbordet?
-Min favorit på julbordet är faktiskt jullådor. Det är
som potatislåda, morotslåda och kålrotslåda. Eet är
nånting som man bakar man gör en pure sen bakar man
den i ugnen som är jättegod till skinkan. Sen gillar jag
också alla sillar och strömming.
Har du något enkelt julrecept som du kan dela med dig till
oss på Lagunen?
- Mina jullådor.
Michaels recept på jullådor finns på sida 22 i tidningen!
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Vinnare av Robinson 2020
Hur var det att vara med och att vinna Robinson?
- Ja det var ju ett äventyr att vara med. Det har varit
en dröm om att få vara med om ett sådant äventyr.
Sen att vinna, då blev jag nog lika chockad som så
många andra som tittade på programmet. Jag hade
ingen tanke på att vinna men på något sätt så gjorde
jag det. Jag var snäll hela vägen igenom och jag fick
många vänner helt enkelt. Det var så roligt att det gick
så bra och att man tjänar på att var snäll mot andra.
Jag försökte hålla mig utanför packtandet och inte
delta i något fulspel.
Hur skulle du förklara att Robinson är för dem som inte
har sett tv-programmet?
- Robinson är en tävlingen, där man tävlar mot
varandra. Först så tävlar man mot varandra i två lag
och en person ur det förlorande laget får lämna
programmet efter varje tävling. När antalet deltagare
minskat så slås lagen ihop och blir ett lag och då tävlar
man individuellt, alla mot alla. Man sover på en öde ö
och där får man bygga sitt eget skydd och samla mat
för att ska klara sig. I programmet kan man inte lita
på någon annan riktigt och man får inte heller visa sig
för bra i tävlingarna så de andra ser dig som ett hot
inför kommande tävlingar. Det är mycket att tänka på
när man ska vara med i just det här programmet.
Antingen får man lämna programmet för att man blir
utröstad av de andra deltagarna i ett öråd eller så kan
man åka ut för att man kommer sist i en tävling. Det
gäller alltså att inte vara för bra men du får heller inte
vara för dålig, i programmet är det bra att vara en
medelmåtta helt enkelt.
Har du gjort något speciellt med vinstpengarna?
- Jag skänkte dem till Matbanken på Åland.
Först betalade jag skatt på dem och sedan så skaffade
jag en liten bubbelpool åt barnen och frun. Resten av
pengarna gav jag bort till Matbanken. Jag insåg hur
viktig maten är och hur stor betydelse den har efter
Robinson. Jag tyckte att alla ska ha möjlighet att få
bra mat oavsett hur din livssituation ser ut. Därför
finns Matbanken som man kan ringa till för att få
hjälp under vissa perioder, du kan då få hem mat en
gång i veckan som du kan tillaga. Maten man får hem
då består av bra råvaror. De som arbetar med detta
arbetar frivilligt och jag tycker deras arbete är otroligt
viktigt. Själv har jag så mycket mat och jag är ganska
rund igen om magen så jag klarar mig.

Vad har varit roligast att vinna årets kock eller att vinna
Robinson?
- Ja visst, årets kock det är ju det som jag har jobbat med
hela mitt liv som kock så det var ju en otrolig bekräftelse
för mig själv. Jag har alltid tävlat emot mig själv
egentligen så att vinna årets kock var en otrolig
bekräftelse på att jag gjort något rätt och lärt sig mycket
hela vägen. Att vinna Robinsson gjorde mig också
jätteglad men den vinsten gav mig mera vänner, att jag
lärde känna mig själv bättre men också lärde mig hur
andra personer fungerar. Men om man bara ska välja en
av dem så är absolut årets kock den största vinsten.
Blev det någon komisk situation på Robinson?
- Det var nog ganska många gånger det blev lite komiska
situationer, när man ska klara sig på så lite mat som vi
hade under inspelningen så blev vi lite konstiga sådär
emellanåt. Då det blev mycket komiska saker som skedde
och det är ju så när vi alla inte riktigt har kunskapen om
naturen. En specifik sak som jag minns väldigt väl var
när en kille som heter Fabian råkade ut för ett litet
missöde eller en liten missberäkning kan man säga.
Fabian var absolut en av mina bästa kompisar på ön, han
var också väldigt tävlingsinriktad som person. Under en
av våra tävlingar så var han så kissnödig så han kissade
på sig när han tävlade och det tyckte jag var lite komiskt.
Han sprang längst fram i ledet och vi andra sprang på
bakom honom, så man kan säga att han kissa lite på oss
också. Det var inte så roligt just då men när man ser
tillbaka på det så är det roligt och det blev en klassisk
komisk situation.
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Vinnare av Robinsson 2020
Vem förutom dig själv tycker du var värdig att vinna
Robinson?
- Oj, jag hade ganska många som jag tycker vore
värdiga vinnare. Alla i finalen tycker jag nog hade bra
möjligheter att vinna och att de också hade varit lika
värdiga vinnare. Listan över de personer som jag hade
kunnat se som vinnare kan göras lång. Man ska ha lite
tur i tävlingarna också samtidigt som man ska köra ett
rent spel mot de andra.
I hur många dagar eller veckor spelade ni in Robinson?
- Jag var borta i lite över två månader. När man åker
iväg för att delta i Robinsson så börjar man inte
inspelningarna direkt utan man samlar ihop alla
deltagare först, sen är man ute på ön och när tävlingen
är klar så tar det några dagar innan man åker hem. Så
det blev lite över två månader som man är borta
hemifrån om man är kvar ända till slutet av tävlingen
och bor då största delen utomhus.
Vad gjorde ni när ni inte tävlade i Robinson?
- Det vi gjorde mest var att försöka leta mat och samla
ved, då elden och maten var bland de viktigaste
sakerna. Vi passade även på att sola lite och bara sitta
och ta det lugnt mellan tävlingarna. Det var mest
vegetariskt mat vi åt, det var mycket rotsaker,
mycket ris, kokosnötter, jams och casava och såna
saker som vi åt på ön. Det var inte så mycket kött på ön
alls, det köttet vi hade lite fisk i början men det var
mest småfisk. Vi hade som policy att inte döda ormar
då det bara var onödigt för att det finns så lite att äta
på dem. Så vi klarade oss mycket på den vegetariska
varianten.
Hur var nätterna på Robinson? Långa? Mörka? Kalla?
Djurläten?
- Det var det absolut. Vissa nätter var det månsken då
var de ju jättebra att ligga och sova. Sedan så fanns det
ju nätter när det regnade och blåste jättemycket, det
var ju lite tur att det inte fanns så många sådana
nätter. För då kunde man inte sova utan var tvungen
att sätta sig någonstans där det var lä och försöka hålla
sig så torr som möjligt.
Var du rädd någon gång?
- Nej, jag var nog inte rädd utan man vet ju varje
timme som går i ett regnväder så vet man att man
närmar sig ju torrheten. Man får försöka tänka
positivt under hela tiden.
Hur var det att titta på Robinson efteråt, var det coolt?
- Det var spännande att titta på Robinson efteråt för
att när jag var där så hann jag inte liksom se allt som
hände. Jag visste bara vad som hände där jag var inte
allt annat som filmades. Så jag var jättenyfiken att titta
på programmet. Där fick man se vad som hänt och
sådana saker som skedde i andra laget. Jag fick även
höra vad som sades i samtalen där inte jag var med och
deltog, höra vad som sades om alla andra och även om
mig själv.

- Vad har du för mål nu i ditt liv, har du något mer du vill
göra?
-Jag är ju alltid sådär att jag gillar att utmana mig själv
och testa saker som att se hur mycket man klarar av.
Jag har som ett litet eget mål att klättra upp för ett berg
eller göra något annat för att se hur mycket fysiskt jag
kan klara av. Göra något riktigt spännande. Annars har
jag som mål att jag jobba på med mina restauranger och
mina företag helt enkelt och testa på nya saker i dem. Det
är väl det jag har som mål helt enkelt och kanske försöka
vara lite mera hemma med familjen. De har blivit vana att
jag är borta väldigt mycket så min familj kanske inte
skulle tycka det vore så roligt om jag skulle vara hemma
så mycket mer än vad jag är idag.
Vilken krydda eller ingrediens saknade du på Robinson?
-Smör och grädde.
Hur var det att tappa dina tänder på Robinson?
Gjorde det ont?
-Det gjorde inte ont, jag hade lagat mina två framtänder i
oktober strax innan min medverkan i Robinsson och fått
två stifttänder men glömde bort under en tävling.
Tävlingen gick ut på att vi skulle bita av så mycket kött vi
kunde från en hängande gris under en viss tid. Jag glömde
som sagt av att jag hade två stifttänder i överkäken och
tog i för mycket så att lagningen eller fasaderna på
tänderna lossnade. Det var en konstig känsla men det
gjorde inte ont. Det som blev ett problem var att äta
kokosnötter efteråt och så läspade jag jättemycket när jag
pratade eftersom det var ett tomrum efter de tappade
framtänderna.

Faktaruta:
Namn: Michael Björklund.
Född: 15 maj 1975 i Saltvik på Åland.
Bor: Finström på Åland.
Yrke. Kock, föreläsare, författare och
tv-personlighet.
Arbete: Driver restaurang Smakbyn intill
Kastelholms slott i Sund på Åland.
Familj: Frun Jenny och barnen Anton och Agnes. Familjen
har 2 taxar Tekla och Doris.
Vinster: Mickael har vunnit tävlingen Årets kock i både
Finland (1997) och Sverige (2000) samt som representant
för Finland nått femte plats i det inofficiela
världsmästerskapet i matlagning Bocuse dÒr (1999).
År 2020 vann Michael den svenska Robinson tävlingen på
tv4.
Tv-program: Michael har medverkat i olika tv-program som
bland annat, Strömsö, Mat så in i norden och tävlade i
kockarnas kamp 2013.

Reportage av: Albert Uhlin och Oskar Stenberg
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Sven Nordqvist– mannen bakom Pettson & Findus
Sven Nordqvist föddes i Helsingborg den 30 april 1946.
Redan som liten skildes hans föräldrar åt och modern och
hans storebror flyttade då till Halmstad. Sven bodde då kvar
med sin pappa. Hans pappa arbetade som gymnasielärare
och hans mamma arbetade som kartritare och läkarsekreterare. Som15-åring läste han en amerikansk kurs i
illustration och efter den kursen sökte han till olika konstskolor, men kom aldrig in. Det blev att han senare kom att
studera till arkitekt vid Lunds tekniska högskola och efter
examen arbetade han också där i två år, ett år som arkitekt
och efter det ett år som lärare på Lunds tekniska högskola.
Sven Nordqvist började som tecknare på en reklambyrå i
Halmstad. Därefter kom han att illustrera läroböcker, teckna
affischer, gratulationskort och julkort med mera.
Han illustrerade även fyra pekböcker och ett par romaner.

Fakta:
Fyller: 74 år den 30 april.
Bor: På Söder i Stockholm.
Familj: Gift med Eva.
Två vuxna pojkar, Jesper och Petter.
Gör: Illustr atör , bar nboksför fattar e
och skapare av bland annat Nasse och
Pettson & Findus.
Priser: Elsa Beskow-plaketten, Deutscher
Jugendliteraturpreis, Astrid Lindgren-priset,
Augustpriset för ”Var är min syster?”,
Schullströmska priset för barn- och ungdomslitteratur.
Aktuell: Fir as med en bilder bokstävling av
bokförlaget Opal, utställningar på Kulturen i Lund och
på Dunkers konsthall i Helsingborg.
Läser helst: ”Romaner. Jag lyssnar mycket på
ljudböcker, men jag tycker inte om deckare och
thriller.”
Saker som engagerar: ”Ojämlikheten i världen,
mellan rika och fattiga och män och kvinnor.
Att det ska vara så svårt att förverkliga drömmen om
människors lika rättigheter.”

©Sven Nordqvist
I unga år hämtade han ofta inspiration ur tidningen ”MAD”
som hade speciella bilder och teman. I början av 80-talet
ordnade Bokförlaget Opal en bilderbokstävling som vanns
av Sven Nordqvist med boken ”Agaton Öman och
alfabetet.” Det stora genombrottet kom dock lite senare
med nästa bok ”Pannkakstårtan.” Det var då läsarna kom i
kontakt för första gången med gubben Pettson och hans katt
Findus. Sven Nordqvist hör till en av de mest framgångsrika
bilderboksskaparna. Han har gjort närmare tjugo egna
böcker och illustrerat lika många till andra författare.
I Sven Nordqvist
böcker återkommer
nästan alltid
bokstäver och siffror i
en lekfull kombination
och med ett
pedagogiskt syfte.
Bilderna i böckerna är
både i färg, de
är detaljrika och
mycket rörliga. Det är
mycket som händer i
varje bild. Dessutom
kryllar det hela tiden
av små figurer och
andra lustigheter till
exempel ett badkar
med möss under en stupränna, en liten cykel står lutad emot
en degbunke, en bunt telefonstolpar står i en burk i
snickarbodens röra, små gröna figurer skrattar i takt åt en
tokig händelse... I varje bild händer hundratals saker
omkring just handlingen som utspelas.

Vad vill Sven säga med sina böcker om gubben Pettsson?
Har du någon gång funderat på det?
När vi nu läst och reflekterat över budskapet med dem så har
vi kommit fram till att det tydligaste budskapet som
förmedlas i alla böckerna är:
Alla är olika och en del människor kanske kan uppfattas som
konstiga men att ingen är konstig utan vi alla bara tänker på
olika sätt.
Skrivet av: Alexander Björnesjö
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Sven Nordqvist
Efter att ha gjort veckans nutidsfrågor där ett av
svarsalternativen var Sven Nordqvist fick Redaktion
Lagunen en idé om att ta kontakt med Sven Nordqvist och
ställa frågor om hans författarskap och illustrationer.
Hur kom idéen om Pettson och Findus och Nasse?
- Pettson och Findus blev till i den
andra boken jag skrev, Pannkakstårtan.
Det var själva berättelsen som var det
viktigaste från början: Att när man
skall göra något så måste man ofta
först göra något annat för att kunna
göra det första. Och för att göra det
andra måste man först göra något tredje, osv. och till slut
kan man hamna väldigt långt ifrån det där första man skulle
göra. Och sen måste man gå hela vägen tillbaka innan man
äntligen kan göra det man egentligen ville göra.
Först var det bara en gubbe, sen fick han en katt för att han
skulle ha någon att prata med. Det var inget särskilt med
dem från början och det var inte tänkt att det skulle bli fler
böcker med dem. Men efter att jag hade gjort tre andra
böcker tyckte jag att det var så trevligt hemma hos Pettson
och Findus så jag gjorde en bok till med dem. Och sen blev
de så populära att jag höll på med dem under flera år.
Nasse kom när jag skulle
göra en bok om den
speciella stol som finns i
Nasse hittar en stol. Min
yngste son var då cirka två
år och jag såg hur han lärde
sig nya saker genom att
pröva sig fram och se hur
olika försök fungerade och hur folk reagerade. Det är väl så
vi gör hela livet egentligen när vi stöter på något nytt.
Hur startade allt? Hur blev du barnboksförfattare?
- Jag ville redan i sena tonåren försöka försörja mig som
tecknare. Jag har alltid tyckt om att teckna. Så efter
studenten och utbildning till arkitekt sökte jag jobb som
frilanstecknare. Jag jobbade mycket på ett litet reklamkontor
först, sen illustrerade jag läroböcker under flera år och gjorde
massor med grattiskort och julkort och några affischer. Sen
var jag med i en bilderbokstävling som jag vann med Agaton
Öman och alfabetet. När jag hade upptäckt hur roligt det var
och förlaget ville ha fler böcker så fortsatte jag med
Pannkakstårtan och sen dess har jag mest gjort bilderböcker.

Qr-kod: Ljudklipp

Hur kommer du på allt? Mucklerna och alla detaljer
och tokigheter i miljön?
- När det gäller texten tänker jag, precis som alla andra som
kommer på något. Jag får en idé, försöker hitta på hur
situationen uppstod och vad som hände sedan. Jag har rätt
svårt för att skriva och hitta på. Det tar lång tid för mig att
skriva texten. Jag tänker i bilder, ser fram- ©Sven Nordqvist
för mig vad som händer och sen måste jag
översätta det till ord. När det gäller bilderna är det lättare
sen när jag har texten. De små figurerna och lustigheterna
dyker upp av sig själva medan jag skissar.
Hur kommer du på alla uppfinningar som Pettson hittar
på?
- Jag tycker själv om att snickra och bygga och tänka ut
mekaniska saker. Därför har Pettson blivit likadan. Jag
kommer på dem genom att tänka hur jag själv skulle bygga
vad det nu är.
Finns det några likheter mellan dig och Pettson?
Om inte vart kommer Pettson ifrån?
- Det finns många likheter mellan oss. Det blev så eftersom
det är lättare att låta honom tänka och göra sånt som är
naturligt för mig. Och så har jag ibland överdrivit det lite för
att det blir roligare så.
Din konstnärliga ådra vart kommer den ifrån?
- Ifall sådant går i arv så kan det ha varit från mamma som
var rätt duktig på att måla och min farfar som var väldigt
skicklig på akvarell. Båda uppmuntrade mig när de såg att
jag tyckte om att rita och måla. Uppmuntran är nog minst
lika viktigt som medfödd begåvning.
Hur går din målarprocess till? Hur kommer du på alla
detaljer i dina bilder?
-Oftast har jag en text att illustrera, min egen eller någon
annans. Först delar jag in texten i 24 sidor som det brukar
vara i en bilderbok. Jag skissar först enkelt alla bilderna,
ritar helt enkelt det som det handlar om på den sidan och
lämnar plats för texten. När helheten ser bra ut, helst med
lite omväxling i bilderna och att vissa bilder gör sig bättre
på ett uppslag med mera då skissar jag vidare på varje sida,
mer i detalj, rörelse, bakgrund och då brukar mucklor och
annat dyka upp och vill vara med. När alla skisser ser bra ut,
överför jag en bild i taget till ett tjockare akvarellpapper
med hjälp av ett ljusbord: Jag lägger det tjockare papperet
över skissen och belyser det underifrån så att jag kan
kalkera linjerna, först i blyerts och sen ritar jag rent i tusch
och suddar bort blyertslinjerna. Sen färglägger jag med
akvarellfärger.
När det gäller ”Var är min syster” och ”Hundpromenaden”
började jag med bilderna. Där är texten inte så viktig eller
obefintlig.

©Sven Nordqvist
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Sven Nordqvist
Bilderna i Pettson och Findus är väldigt roliga. Händer
det att du skrattar själv medan du ritar? Om så vad
lockar fram flest skratt?
- Inte direkt skrattar, men jag kan le lite ibland när jag
tittare på bilderna efteråt åt detaljer, mucklorna och de
konstiga verktygen.
Hur lång tid tar det att skriva och illustrera en
barnbok?
- Det tar minst en månad att skriva en bok, beroende på
hur lätt jag får en idé och hur mycket annat jag håller på
med samtidigt. Det brukade börja med att jag bestämde
mig för att göra en ny bok och sen funderade jag på en bra
idé medan jag jobbade med annat. Det kunde ta flera
månader innan jag började skriva. Sen tar det 3-4 veckor
att göra bilderna.

Kommer du vara aktuell med något i höst eller vinter?
- Inte vad jag minns. Det brukar dröja ett tag mellan att jag har
gjort en bok till att den kommer ut.
Är du engagerad i några organisationer eller föreningar?
- Jag har varit aktiv i Amnesty, nu är jag bara medlem. Och så
bidrar jag till flera organisationer som har med miljö eller
mänskliga rättigheter att göra, men jag är inte aktiv.
Var du med någonting under inspelningen av
Julkalendern Pettson och Findus Tomtemaskinen?
- Jag var med och skrev manus och jag byggde en modell av
själva tomtemaskinen och jag gjorde några bakgrundsbilder.
Annars var jag bara på besök en gång i studion så jag fick se
hur det gick till.

Har du någon barnboksförfattare som du ser upp till?
- Inte författare, men det finns några illustratörer som jag
beundrar och brukar studera speciellt. Tillexempel Shaun
Tan, Pija Lindenbaum, Per Gustavsson och andra som jag
inte minns just nu.
Vad är du mest nöjd med av alla dina verk?
- ”Var är min syster?”
Vilket är det roligaste arbetet/uppdraget du haft?
- Jag var mycket engagerad i tre faktaböcker med många
illustrationer. Det var roligt och svårt. ”Var är min syster?”
minns jag som att jag hade roligt hela tiden. Eller en
installation, en träskulptur kan man väl kalla det, som jag
gjorde till skolan i Örbyhus.

Vad är roligast respektive tråkigast med ditt jobb?
- Roligast: Att måla bilderna när tuschningen är klar.
Tråkigast: Att gå igenom alla avtal och diskussioner som följer
av allt extramaterial, typ filmer, som har blivit på grund av
Pettsonböckerna..
Har du någon favoritbok och/ eller favoritillustration
bland dina böcker?
- Inte påtagligt, men ”Var är min syster” och Nasseböckerna är speciella. Kanske också när Findus var liten
och försvann. Den får mig att själv tänka på när jag själv
blev pappa första gången.
Är de något du inte har gjort som du skulle vilja göra?
- Inte nu längre. Nu vill jag bara bli nöjd med det jag gör.
Vad tycker du är mest roligast, illustrera eller skriva?
- Det är roligast att illustrera.
Om du inte var tecknare och författare, vad skulle du
vara då?
- Då skulle jag gärna vara snickare, i mindre skala, inte på
ett stort husbygge. Det är roligt att bygga ett litet hus eller
möbler.

Vilka priser har du vunnit? Vilket pris är du mest stolt
över?
- De jag minns är Astrid Lindgren-priset, Deutsche
Jugentlitteratur Preiss, några Din bok vårt val, något
fackbokspris. Och så Augustpriset. Det är det jag är mest stolt
över.
Vilken superkraft skulle du vilja ha?
- Jag skulle vilja vara så stark att jag vågade ingripa om jag
såg någon bli misshandlad av ett gäng.

Nämn 3 saker på din att göra lista?
- Måla en vägg på vårt sommarhus. Försöka måla en tavla
som jag blir nöjd med. Försöka komma igång med någon ny
bok som det är roligt att jobba med.
Vem har varit din favorit bland julvärdarna på SVT?
- Jag vet inte. Vi ser inte mycket på TV på julafton.

Reportage av: Alexander Björnesjö & Albert Uhlin.
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Arne Weise
Arne Geor g Fr edr ik Weise
föddes i Malmö den 28 februari
1930.
I tre decennier satt han i
direktsändning på julaftonens
eftermiddag, lugn, trygg och
vänlig.
Han var där för alla som satt
ensamma på julafton, det
påpekade han ofta. De skulle
känna att det fanns en
levande människa som talade till
dem.
Han skapade traditionen och de ritualer
som förekommer än i dag. Framför allt det
där med att tända det levande ljuset i
studion. Efter några år så blev Weises lilla
ljusceremoni själva startsignalen för
svenskarnas julafton.
Weise tände ljuset, han önskade alla en
god jul och sedan kom Kalle Anka.

Qr-kod: Ljudklipp

Inför julen 2017 kritiserade Arne Weise hårt Sveriges
Television och årets julvärdar; Erik Haag och Lotta
Lundgren för att sändningen inte skulle vara direktsänd,
vilket han var van vid och alltid hade gjort varje jul.
Arne Weise övergick då senare till TV3 där han på julafton
tände det klassiska ljuset, som han hade gjort i så många år
tidigare, men även det vart förinspelat.
Arne Weise sade då att det var hans absolut sista
framträdande på tv under en julafton.
Arne började arbeta på SVT1 år 1970, han började då arbeta
bakom kameran som producent och projektledare för främst
olika barnprogram. Han var också under ett antal år
programledare för bland annat:









Ett med naturen
Minnenas television
Vår fantastiska värld
Filmkrönikan
Vi unga
Stigmata
21
Vårt levande Europa, och mycket mera.

Han var också under en kort period programledare för
musikprogrammet ”Svensktoppen” i Sveriges Radio.
Det kanske inte många vet om är att år 2002 gav Weise ut
skivan; ”Minnen, drömmar och lite till” som innehåller 13
sånger som han skrivit själv. Arne Weise agerade också som
skådespelare, då han hade en liten kort ”Cameoroll” i
thrillerserien ”Skulden från 1982.” Arne Weise var dessutom
moderator, speaker och konferencier. Nöjesparken Liseberg
använde honom till exempel som speakerröst i sin julreklam.
2013 mottog Arne Weise hederspris vid utdelandet av
Kristallen.

Faktaruta:

Arne Weise blev en egen tradition, större än tomten och
nästa lika stor som Kalle Anka för många av oss.
När han slutade som julvärd ersatte SVT honom med olika
julvärdar varje år. Julen 2002 tände Arne Weise sitt sista ljus
inför Kalle Anka i SVT.

Namn: Arne Georg Fredrik Weise.

Visste du att varje julafton fram till sin bortgång 2019
brukade Arne ringa upp årets julvärd i SVT innan klockan
15.00 för att önska personen lycka till?

Uppväxt: I Göteborg.

I och med sin 65-årsdag (1995) gick Arne ut med att han
tänkte och ville sluta som julvärd, beskedet möttes då av
hårda protester som ledde till att han fortsatte ytterligare 7 år
till, han slutade som sagt år 2002.

Yrke: Journalist och TV-profil.

Född: 28 februari 1930 i Sankt Pauli församling
i Malmö,

Död: 25 september 2019 i Oscars distrikt i
Stockholm.

Familj: En lillasyster, fem barn och tre före
detta fruar.
Reportage av: Lagunen
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Numrets fråga:
Vem har varit din favorit bland julvärdarna på SVT?

Kalle Moraeus: (Julvärd 2011)
- Arne Weise.

Sara Morgan:
-Arne Weise!

Ernst Kirchsteiger: (Julvärd 2004)
- Helt klart Arne Weise!

Edvin Sirviö:
- Marianne Mörck.

Peter Andersson:
- Arne Weise.

Marianne Mörck: (Julvärd 2019)
- Alla har bidragit på sitt sätt men julen är
en tradition. Vi visste, vi njöt och kände
oss hemma med Arne Weises jultradition.
Så min favorit är Arne Weise.

Jenny Lund:
- Arne Weise.

Johan Lindström:
- Gina Dirawi.
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Numrets fråga:
Vem har varit din favorit bland julvärdarna på SVT?

Anne Lundberg: (Julvärd 2007)
-Jag tycker att Arne Weise
var en fantastiskt julvärd
under min uppväxt.

André Pops: (Julvärd 2010)
- Det har varit många bra julvärdar genom åren
men jag väljer den som jag växte upp med att
titta på, alltså Arne Weise.

Michael Björklund:
-Arne Weise.
Hampus Axéll:
- Arne Weise.

Lars Lerin: (Årets julvärd 2020)
- Jag tyckte Marianne Mörck var den finaste julvärdinnan.
Klok och varm, omhändertagande, tankspridd och lite
galen. Som en mamma för hela Sverige.
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Svt´s Julvärdar genom tiderna
Julvärd är den person som presenterar tablån på
Julafton. Utöver programpresentation, brukar julvärden tala
om julen som högtid och vad den kan innebära.
Den första julvärden på SVT var Bengt Feldreich år 1959
till 1971. Visste du att Bengts Feldreich är rösten till
Benjamin Syrsa i
Kalle Ankas och hans
vänner önskar God jul
på julafton?

Qr-kod: Ljudklipp

2007 såg vi Anne
Lundberg. Minns du att
ljuset tändes på ett litet
annorlunda sätt än vad vi
tittare vant oss med från
tidigare år? Det tändes
med en fackla som
lämnades över av
Katarina Hultling.
Som en OS-fackla hade
den förts genom landet av
en rad olika SVT-profiler.

Arne Weise var
Sveriges Televisions
julvärd från 1972 till
2002. Weise tände
ljuset, han önskade
alla en god jul och
sedan kom Kalle Anka. Det blev 30 år som vi firade in julen
tillsammans med Arne
Weise.

2008 blev Lasse Kronér tillfrågad.
Att vara julvärd såg han som ett
hedersuppdrag. Han mutade sina barn
med godis för att de skulle få fira
julen med honom den 25
december istället.

År 2003 började SVT
med olika kända
personer som fick äran
att presentera
julaftonens tablå.
Det är SVT:s
programdirektör som
varje år utser julvärd.
Först ut var Lotta Bromé.

Året efter var det Lisbeth
Åkermans tur . Lisbeth har
berättat att hon var jättenervös över
att det skulle gå fel med att tända
ljuset.

2010 presenterade André
Pops tablån på julafton.
André gick rakt in i
svenskafolkets hjärta och
gjorde succé.
Året efter tog Ernst Kirchsteiger vid.
Han debuterade som julvärd med dunder och brak. Ernst
hade till och med högre tittarsiffror än vad Arne Weise hade Kalle Moraeus fick vi se
2011. Kalle har berättat att
sin sista jul i rutan.
det enda gig han skulle kunna
tänka sig på självaste
Året efter, 2005, tog Blossom
julafton är att vara julvärd.
Tainton Lindquist över .
Kommer ni ihåg att hon gav
tomten ett träningspass i gymmet
och skämtade om julmaten?
Ingvar Oldsberg blev utsedd år
2006. Han var den julvärd som
stannade längst kvar i studion.
Han stannade till sista
långfilmen var slut och
önskade tittarna God natt vid
halv två på natten, det hade
ingen av de tidigare
julvärdarna åren innan gjort.

Året efter, 2012, var Sarah
Dawn Finer julvär d.
Hon förmedlade en värme
som julvärd och skänkte en
extra tanke med dem som
inte hade någon att fira julen
tillsammans med.
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Svt´s Julvärdar genom tiderna
År 2013 utsågs komikern Petra Mede. När hon var i rutan så
försökte hon vara så personlig som
möjligt men ändå inte privat. Hon
tyckte det kändes lite konstigt att
åka hemifrån i en röd festblåsa på
morgonen innan sändningen
började.

Året efter tog komikern
Henrik Dorsin över och
hans reaktion på det hela var
att det var skönt att slippa
planera sin egna julafton.
Året därpå tog Gina Dirawi över
(2015).Visste ni att Gina ringde själv
upp SVT och bad om uppdraget?
2016 var det Sanna Nielsen tur.
Sångfågeln Sanna hade som väntat
valt ut olika julsånger som hon
presenterade under julafton.

2017 presenterade duon Erik Haag och Lotta Lundgren.
De var först ut med att spela in julprogrammet i förväg.
Detta var något de fick mycket kritik för från tv- tittarna och
Arne Weise.
2018 valdes Kattis Ahlström.
Kattis fick många hyllningar allt
ifrån att hon var lugn, omtänksam
och duktig.

Förra årets julvärd var
Marianne Mörck.
Marianne hyllades från
många på sociala medier
efter sin insats som julvärd.

Årets julvärd 2020 är inte mindre än Lars Lerin.
Lars Lerin är både konstnär och författare med illustrationer
från egna reseskildringar i akvarell och grafik som främsta
teknik. Lars har vi även kunnat följa i tv-serierna
”Vänligen Lars Lerin” och ”Lerins lärlingar”.
Lagunen tog kontakt med Lars och ställde några frågor.
Vad tänkte du när du fick frågan om att bli årets
julvärd?
- Det lät så otroligt att få frågan. Det är ju faktiskt ett stort
förtroende jag fått, att få vara sällskap till många som kanske
känner sig ensamma den här speciella julen.
Vad är din viktigaste uppgift som julvärd?
- Min uppgift är väl att sitta där i rutan och vara sällskap åt
dem som är ensamma på julen. Det finns många äldre människor, som min mamma som bor på äldreboende, och som
ser på TV så fort hon är vaken. Nu i den här coronatiden
kanske ännu fler tyr sig till TV-rutan, och då kan det vara
trevligt att någon sitter där i rutan liksom som en kompis i
detta nu och säga hej.
Vad tror du att julvärden betyder för tv-tittarna?
- Som sagt, det betyder säkert mycket för många äldre. Och
även yngre människor uppskattar den här traditionen som de
haft med sig sedan de var barn och som hör julen till. Det
spelar ingen roll hur gammal man än blir och hur många
gånger man än sett Kalle Anka och hans vänner, så skapas
den där julstämningen. Man blir liksom barn på nytt och
tänker både framåt och kanske på de man firat jul med
tidigare i livet och som kanske inte finns längre.
Har du själv något favoritprogram på tv på julafton?
- Kalle Anka. Den där filmen när myrorna bär iväg med hans
matkorg. Och som konstnär är jag förstås avundsjuk på den
där tomtechefen som målar med schackrutig färg.
Vad tyckte du om Arne Weise som julvärd?
- Han är ju julafton personifierad. Jag älskade Arne Weise!
Vad kan tittarna förvänta sig av dig som julvärd?
- Det blir inget märkvärdigt, jag ska bara försöka ta det lugnt
och kanske berätta lite om mina tidigare jular genom livet.
De ser sins emellan ganska olika ut...
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Ernst Kirchsteiger
Ernst är uppvuxen i Degerfors som ligger i hjärtat av
Värmland. Hans pappa kom från Österrike och hans
mamma från Polen, de flyttade till Sverige år 1955 och två
år senare föddes Ernst. Att det just blev Sverige som
föräldrarna bestämde sig för att flytta till var lite av
slumpen. De skulle flytta till ett land där det fanns
arbetstillfällen så det stod mellan Sverige och Kanada men
det blev Sverige för att Ernst pappa gillade ett svenskt
handbollslag. Dag två i Sverige hade Ernst pappa fått ett
arbete. Ernst har samma namn som sin pappa som också
hette Ernst och han känner att han bär namnet med
stolthet. Hans föräldrar arbetade på bruket i Degerfors.
Ernst har tre äldre syskon, två bröder och en syster.
Som barn var han inte intresserad av fotboll som de flesta
andra killarna i Degerfors var men han kände sig aldrig
ensam och det tror han själv var på grund av alla hans
projekt som han höll på med. När han hade tråkigt så
upplevde han att hans kreativitet bara växte. Ernst tror att
det är viktigt att alla har tråkigt för att kunna utvecklas.
Han upplevde sitt hem och sin uppväxt som lyckligt och
att det alltid var mycket människor i hans hem. Ernst tror
att det är en bidragande orsak till varför han själv tycker så
mycket om människor. Han går alltid in i möten med nya
människor med tanken att människorna han möter alltid är
bra.
Ernst är en riktig mångsysslare. Han började sin yrkesbana
på Ikea med att sälja korv. Visste ni att han hunnit med att
ge ut fyra stycken böcker, han designar, har tagit fram två
olika viner, har arbetat som kock och arbetat på Ikea som
inredningsarkitekt med mera. Han har hunnit med en
massa under hans yrkesverksamma liv som många av oss
bara drömmer om. Där vi känner igen honom som mest är
nog i tv-rutan där han är programledare inom trädgård,
mat och inredningsprogram. I programmen så skapar han
olika hem och designar hur det ska se ut i hemmen, det
han också skapar i programmen är en stämning som
många tittare dras till och det kanske är just detta som
gjort Ernst till en av Sveriges populäraste programledare.

Fakta:
Namn: Ernst Kr istian J ohann Kir chsteiger
Född: 3 november 1957
(ålder 63 år).
Bor: I Örebr o.
Familj: Gift med Ulla-Britt.
Tillsammans har de söner
Sebastian och Ludvig.
Yrke/ gör: Pr ogr amledare i TV, heminr edar e
och Kock.

Qr-kod: Ljudklipp

När de ringde från SVT och han blev tillfrågad om jobbet i
deras nya sommarprogram så trodde Ernst först att det var
någon av hans kompisar som skojade med honom. Därför
var han lite avvaktande till en början men gick med på att
provfilma tack vare sin nyfikenhet. Innan var han oerhört
nervös. Ernst tyckte själv att han inte presterade något bra
alls under provfilmningen men han fick ett positivt besked
trots allt. Han började arbeta på SVT år 2000, 2007 slutade
han där och gick över till TV4 där han fortfarande arbetar
idag. Ernst firar 20 år i TV-rutan i år.
När Ernst behöver hämta energi så åker han till sin
favoritplats, hans hus i Toscana som ligger i Italien.
Ernst tänker mycket på miljön, han försöker göra sitt genom
att återanvända saker och det är något man kan se i hans
program. Han väljer att använda sig av naturmaterial och tar
ofta in saker från skogen när han skapar sina hantverk.
Ernst förknippar vi oftast med två olika årstider, det är
sommaren och vintern eller framförallt julen och
stämningen han skapar kring den. I programmet ”Jul med
Ernst” får vi följa med Ernst när han förbereder allt inför
julen. Det är allt ifrån inredning till pyssel och matlagning
som hör högtiden till. Eftersom många av oss tittare
förknippar Ernst med förberedelserna till julen kontaktade
Lagunen Ernst och ställde några frågor till honom.
Hans svar finns på nästa sida.

Ernst är också känd för sina
kloka ord eller hans olika
oförglömliga citat som han
kommer med.
Här har vi valt några av dem:
”Har det hänt någon gång att du nästan
blivit förälskad i sten?”
”När en katt ligger och sover i ett rum så
finns det inte mycket för en inredare att
göra där”.
”Färgen får det att brumma som en liten
humla i mitt bröst”.
”Här sitter jag och känner in rummet”.
”Man måste se kuddarna som en
orkester”.
”Varför gå den logiska vägen när det finns
så många andra vägar?”
”I det enkla bor det vackra”.
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Jul med Ernst Kirchsteiger
Vad innebär jul för dig?
- Jul för mig innebär den största och
mysigaste festen på året.
Doft av gran och levande
ljus, familj och närhet.
Vem har varit din
favorit bland
julvärdarna? Du får
inte välja dig själv.
- Helt klart Arne Weise!
Hur var det att vara
julvärd i SVT?
- Det var ett hedersamt uppdrag som är något jag aldrig
kommer glömma.
Vad är ett måste att duka fram på julbordet?
- Jag klarar mig inte utan saffranspannkaka på julbordet!

Ernst Saffranspannkaka:
Ingredienser:
1 kg risgrynsgröt
3 ägg
4 dl mjölk
0,5 gram Saffran, stöts i
mortel med saltet
1 dl socker
0,5 tsk salt.

Vad tycker du att man inte får glömma i julpyntet?
- Röda Ingrid Marieäpplen och hyacinter.
Vart får du inspiration ifrån?
- Av livet jag lever och möten
med människor. Jag har alltid
varit en kreativ person så
inspirationen kommer till mig
utan att jag tänker så mycket på
hur.
Vad gör du när du är ledig?
- Läser, målar tavlor och
ungefär samma saker som jag
gör i programmen.
När det kommer till tv-programmen, är det du själv som
kommer med koncepten och idéerna kring hur de ska
bli?
- Ja, jag är den som är idésprutan, skriver manus, hittar på
alla fix, all mat och var vi ska filma någonstans.
Du är duktig på de ”estetiska” och då har vi fått för oss
att du är musikalisk också, stämmer det?
- Estetik och musikalitet hänger ihop. Båda skapar känslor
hos människor. Så i mitt fall så använder jag musiken för att
kunna kriera och skapa program, formge saker. I musiken
blir jag kreativ!
Hur fick du iden till din senaste bok?
- Det är en idé som funnits i mitt huvud i tjugo år. Jag är ju
oerhört intresserad av hantverk och då både av skapandet
och den kreativa processen och av själva materialen och det
man jobbar med.

1. Blanda ihop alla ingredienser.

Vad tycker du är bäst julen eller sommaren?
- Sommaren! För att den är lång och ger fler möjligheter
enligt mig.

2. Häll upp i en ugnssäker form.
3. Gräddas i mitten av ugnen i 175-200 grader i ca 30 minuter, tills
du får en gyllenbrun yta.

Vad är det bästa med sommaren?
- Det jag längtar till allra mest med sommaren är att få bada
i havet. Jag älskar att bada!

Gör så här:

Servera saffranspannkakan med lättvispad grädde och klarbärssylt
(eller annan röd sylt).

Intervjufrågor av: Ulrika Arvidsson
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André Pops
André Pops född 1972 i
Eskilstuna är en av landets
mest folkkära programledare
och sportkommentator på
SVT. Han började sin SVTtv-karriär 2001, innan dess
hade han bland annat arbetat
på tv4. Han har lett det
svenska folket genom otaliga
skidtävlingar, fotbollsmatcher
och andra sportevenemang.
Men André är mer än bara
idrott. År 2010 till exempel
valdes André Pops till Årets julvärd på SVT. André var
senast aktuell med programmet ”Sveriges starkaste familj”
som han ledde tillsammans med Susanna Kallur i SVT1.
Programmet utspelade sig i Åre-fjället och André tyckte att
det var intressant att se hur familjerna tog sig an de olika
utmaningarna och hur de samarbetar för att bli den
starkaste familjen. André Pops förknippar vi som sagt
starkt med just sport och framförallt vintersport men visste
ni eller har ni koll på att det var han som ledde
programserien ”34 år med Palmemordet” som gick på SVT
play i somras, han har hunnit med att göra många olika
saker inom tv.
Under åren 2010-2014 och 2017 vann André Kristallen i
kategorin ”Årets sport– tv profil. 2011 fick han även
utmärkelsen ”Årets sportjournalist” av Sportjournalisternas
klubb Stockholm, med motiveringen: ”För sin naturligt
varma begåvning med kunskap och idrottslig förankring
skapa hemtrevnad i skarpt tävlingsläge och med
nyskapande uppvärmningsprogram i träffsäker ton”.
Redan som liten visste André att det var sportjournalist han
ville bli. Under lågstadietiden skrev han berättelseböcker.
Var och varannan text handlade om fotboll och ishockey,
när det blev paus i matchreferaten gjorde han intervjuer.
Vissa texter börjar till och med ”Hej och välkommen till
studion”.

Qr-kod: Ljudklipp

Redaktion Lagunen kontaktade André och ställde några
frågor:
Var kommer ditt efternamn, Pops, ifrån?
- Farmor, farfar och pappa kommer från Estland, de flydde
till Sverige under andra världskriget.
Vad är din egen favoritvintersport?
- Oavgjort mellan längd och skidskytte.
Vad gör du när du inte syns i rutan?
- Hänger med min härliga familj och vänner.
Annars är det mycket fotboll både som tränare, spelare och
tv-tittare.
Om du skulle ha en superkraft vad skulle det vara och
varför?
- Att kunna resa bakåt i tiden för att kunna ändra på vissa
saker.
Vad gör dig glad och vad gör dig ledsen?
- Familjen är så otroligt viktig för mig så det är hur dom mår
som påverkar mina känslor allra mest.
Vilket har varit roligast att göra under din karriär, ditt
roligaste jobb?
- Oj, vad svårt! Jag har ju haft förmånen att bevaka 7 OS,
9 VM och EM i fotboll, 8 friidrotts-VM och en massa
fantastisk vintersport så det går inte att välja.
Har du något som du skulle vilja göra som du ännu inte
gjort i yrkessammanhang?
- Det skulle vara kul att kontinuerligt jobba med att sända en
stor fotbollsliga.
Är du duktig i någon idrott själv?
- Jag tycker nog att jag har någon slags grundtalang för att
fixa många olika sporter på ett okej sätt. Jag blev aldrig
någon stjärna men var ändå hyfsad i fotboll och golf.

Visse ni att André även är barnboksförfattare? Han har
skrivit 2 stycken böcker som skall inspirera barn till att
sporta själva i åldern mellan 6– 10 år. André menar att det
saknas böcker som inspirerar barn till att sporta själva.
”Att lämna datorn och sticka ut och leka idrottsstjärna så
som jag själv älskade att göra som liten”.
Andrés böcker heter Vinterkampen och Sommarkampen.

En ung André Pops från tiden när han
spelade fotboll för Eskilstuna City.
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André Pops
Vem har varit roligast att arbeta med, din bästa
kollega?
- Det är omöjligt att välja en. Jag har turen att ha massor av
fina arbetskamrater.
Var kommer vi få se dig härnäst?
- Just nu i Fotbollsstudion, Sveriges Starkaste Familj och
ganska snart även i Vinterstudion.
Vad är det bästa med vintern?
- Fjällsemester.

Hade du tackat ja om du fått frågan om att vara
julvärd en gång till?
- Det var ett fint uppdrag men en gång räcker, nu är barnen
så stora så nu vill jag fira jul med dom på rätt dag. När jag
var julvärd hade vi julafton hemma den 23:e utan att barnen
märkte nån skillnad.
André nådde verkligen ut när han var julvärd och många
uttryckte att de tyckte han var den bästa julvärden genom
tiderna, när de gjorde omröstningen 2010.

Vilken sportprofil har varit häftigast att träffa för dig?
- Jag har haft förmånen att träffa många sportprofiler som
är både stora stjärnor och fina personligheter. Den mest
kände är nog ändå Usain Bolt
Vilken idrott ligger dig närmast om hjärtat?
- Fotboll.
Vilken är din bästa egenskap som programledare?
- Att jag är lyhörd, flexibel och stresstålig.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
- Om det är en sändningsdag för tex Vinterstudion så
börjar den väldigt tidigt. Om vädret tillåter så cyklar jag 18
kilometer till jobbet, det är ett bra sätt att vakna och att få
röra lite på mig innan jag ska sitta i soffan i många timmar.
Sen följer ett par timmar med att finjustera planeringen som
vi gjort i veckan och att uppdatera mig på senaste nytt inför
sändningsstart. Sen är det ofta 6-7 intensiva timmar med
tävlingar och analyser i studion innan det är dags att cykla
hem och börja förbereda för nästa sändning.

Faktaruta:

Vilket samtalsämne tycker du är roligast att prata om?
- Det finns många saker men om jag ska välja bara en så
måste det nog ändå bli fotboll.

Namn: André Pops.

Har du någon dold talang?
- Det skulle nog vara matlagning i så fall. Min familj
verkar nöjd i varje fall :)

Familj: Fru och fyra barn.

Vad tycker du mest om med ditt jobb?
- Att jag är så väldigt sportintresserad så att jag aldrig
tycks tröttna på att gå till jobbet.
Hur firar du jul? Någon speciellt tradition du inte bara
kan missa?
- Nej egentligen inte, det enda jag inte kan vara utan är
familjen.
Hur var det att vara julvärd, vad är bästa minnet från
den dagen?
- Det var en stor ära, väldigt speciellt och faktiskt ganska
ensamt. Jag satt i en liten trång studio med en obemannad
kamera, så långa stunder var jag alldeles själv. Men det
kändes fint att veta att jag förhoppningsvis kunde vara ett
sällskap för många på en så betydelsefull dag.

Född: 7 oktober 1972.

Uppvuxen: Eskilstuna.
Bor: Stockholm (sedan 1997).
Utbildning: Stockholm University.
Yrke: Sportjournalist och programledare.

Intressen: Sport. Både att utöva själv, att
titta på och att följa barnens fritidsintressen.
Ser helst på: Sport.

Reportage av: Lagunen
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Dom kallar oss brukare
Den 20 oktober 2020 presenterade Funkisteatern på
Eskilstuna Stadsteater sin första föreställningen
”Dom kallar oss brukare”.

Qr-kod: Ljudklipp

Vilka samarbetar ni med?
- Det är ett samarbete mellan Sensus studieförbund,
Scenknuten, Stadsmissonen på Retuna och Eskilstuna
Kommun.
Vart får ni era scenkläder ifrån?
- Från Scenknuten, Stadsmissionen på Retuna, samt egna
kläder.
Rollista:

Funkisteatern startades våren 2020. Skådespelarna har olika
funktionsvariationer från Aspberger till Down syndrom.
Alla har gemensamt att de har sin sysselsättning på en
daglig verksamhet inom Arbete och Aktivitet i Eskilstuna
Kommun.
Lagunen var både på genrep inför premiären och på den
stora premiären. Vi passade på att ställa frågor till
skådespelarna och Pelle Mårdh.

Kalle
Kalle är den nya brukaren som för första
gången anländer till sin dagliga verksamhet.
Förbryllad och förvånad försöker han att
anpassa sig.
Skådespelare: Edvin Sirviö.

Åsa
Åsa är en luttrad brukare på daglig
verksamhet. Hon har genom åren utvecklat en
kritisk syn på personal och arbetskollegier.
Skådespelare: Karin Larsson.

Pelle kan du berätta hur kom ni på iden att starta denna
teatergrupp?
- Det är en önskan jag burit på i många år att få sätta upp
en teaterföreställning med skådespelare från våra dagliga
verksamheter. Nu föll alla bitar på plats och möjligheten
blev till verklighet.
Hur många är ni i teatergruppen?
- Vi är sex stycken skådespelare, 3 tjejer och 3 killar.
Sammantaget är vi 10 stycken med Anita Carlsson som
regissör, Pelle Mårdh som producent/ Musik. Eva
Salomonsson scenograf och teaterledaren Susanne
Wallin– Emilsson.
Hur kom ni på teatergruppens namn?
- Vi fick lämna in olika förslag. Funkisteatern var ett
gemensamt beslut av teatergruppen berättar Peter.
Hur länge har ni tränat?
- Vi har tränat sen i våras 2020. En gång i veckan ses vi på
Sensus och repeterar. Dock blev det ett halvårs uppehåll på
grund av Coronaepidemin.
Skådespelaren Karin som spelar karaktären Åsa berättar
att i början var det lite pirrigt men att de nu har börjat vant
sig. ”Först satt vi med papper men nu kör vi allt utantill”.
Karaktären Karin improviserar sitt manus men hon har
klart för sig för vad som kommer att hända i just den
scenen.

Fabian
Fabian är en social kille som älskar musik och
dans. Har tar gärna en ”svängom” när tillfälle
erbjuds.
Skådespelare Hampus Axéll.

Eva
Även Eva är en erfaren brukare. Hon är
reflekterande och omtänksam arbetskamrat på
sysselsättningen.
Skådespelare: Jenny Lund.

Kenta
Kenta är en snäll och engagerad arbetshandledare med hjärtat på rätta stället. Han har
glimten i ögat och tar dagen som den kommer.
Skådespelare: Peter Andersson.

Biggan
Den strikta arbetshandledaren ”Biggan” är en
ledare av den gamla skolan. Hon ogillar
förändringar och spontana infall.
Skådespelare: Josefine Svensson.
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Dom kallar oss brukare
Vem har skrivit manus, sång och utformat kulisserna?
- Manuset är skrivet tillsammans med skådespelarna och
bygger delvis på självupplevda erfarenheter. Dessa har vi
skruvat till lite för att passa in i föreställningen. Sångerna
är av Susanne Wallin-Emilsson och av mig Pelle.
Kulisserna är målade av Eva Salomonsson som arbetar på
Kulturverkstan.

Hur lång är föreställningen?
- Den är 30 minuter lång utan någon paus.

Kan ni berätta mer om föreställningen? Vad handlar den
om? Vart kom idén ifrån?
- Föreställningen är ett pilotprojekt där skådespelarna
delat med sig av personliga erfarenheter av att leva som
brukare på daglig verksamheter. Utifrån sina perspektiv
och upplevelser har skådespelarna tillsammans med
teaterledare och producent skapat manus.

- Hur ser era framtidsplaner ut för teatergruppen?
- Ljusa skulle jag säga. Vi fortsätter vårt samarbete med
Sensus och med Anita Carlsson som dramapedagog berättar
Pelle.

Föreställningen handlar om Kalle som kommer ny till sin
dagliga verksamhet och där möts han av två helt olika
handledare. Biggan som är av den ”elaka sorten” och
Kenta som är den goda av dem. Biggan har bestämt sig för
att Kalle inte klarar något själv och ska ”hjälpa” honom i
allt. Den handlar om fördomar, hur vi kan ha det på en
daglig verksamhet. Jag tror att publiken kommer att bjuda
på mycket skratt och att det är massa roligheter uttrycker
Peter. Ja det är mycket humor men ändå allvar säger
Hampus.

- Vad vill ni förmedla för budskap med eran föreställning?
- Att vi måste se människan vi har framför oss, och
intressera oss i vad han eller hon har för styrkor i stället för
svagheter.

Vad är målet med teatergruppen?
- Att få spela teater gör att man får med sig kunskaper ut i det
vardagliga livet.
Har du någon egen favoritscen i föreställningen?
- Nej. Jag är däremot
mycket imponerad
av alla skådespelare som
lärt sig så mycket på så
kort tid uttrycker Pelle.
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Julrecept
Michael Björklunds favorit julrecept:

Lagunens julgrötsrecept:

Kålrotslåda:

Gammaldags risgrynsgröt (4-6 port.)

1 kg kålrot
1 l vatten
7,5 dl grädde
2,5 dl mjölk
Drygt ½ liter sirap
Ca 2 dl skorpsmulor
Ca 100 g smör
Salt
Vitpeppar

2 1/2 dl gröt-ris
5 dl vatten
1 nypa salt
50 g smör
2 msk råsocker (alt. vanligt strösocker)
1 kanelstång
1 l gammaldags mjölk

Skala och skär kålroten i bitar, koka i vatten tills den är
mjuk. Mixa kålroten till en slät massa. Blanda med
grädde, mjölk och sirap. Massan bör vara som en lös
gröt. Smaka av med salt och vitpeppar. Häll i en
ugnsform smord med smör. Gör ett mönster på ytan med
en gaffel och strö på lite skorpmjöl och några klickar
smör. Grädda i 150° tills den satt sig, ca 90 minuter.

Lägg gröt-ris, vatten och salt i en stor kastrull och
koka i 10 min. Tillsätt smör, socker, kanelstång och
gammaldags mjölk och låt koka upp. Ställ kastrullen
åt sidan och låt svälla i 6-8 timmar, tillexempel över
natten. När gröten svällt, rör om och värm gröten
innan servering.

Potatislåda:
1 kg skalad potatis
100 g smör
Knappt 1 liter mjölk
2 dl sirap
Ca 1,5 dl vatten
Ca 1,5 dl mjöl
Salt
Vitpeppar
Koka potatis, gör puré och tillsätt smör, mjölk och sirap
samt ev. vatten om det behövs. Pudra i vetemjölet, rör
runt. Smaka av med salt och peppar. Häll i en smörad
form, grädda på 200 grader tills den stannat. Låt svalna.

Morotslåda:
Ca 1 kg skalad morot
3 dl gröt-ris
Ca 1,5 liter mjölk
Ca 1 dl sirap
2 ägg
Salt
Vitpeppar
Skär morötterna i bitar och koka i saltat vatten tills de blir
mjuka. Mosa morötterna med en mixer till en slät massa.
Koka gröt på ris och mjölk. Blanda i morotspuré, sirap
och ägg, smaka av med salt och peppar. Häll i smörad
form. Grädda i 200 grader tills den nästan stannat.
Låt svalna.
Recept skrivet av Michael Björklund.

Recept skrivet av Mikael Larssén.
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Humor

Qr-kod: Ljudklipp

Vad är det som låter Oh-oh-oh?
– Tomten som går baklänges.

Varför flyger fåglarna söderut om vintern?
- För att det är för långt att gå.

Pratar tomten bättre nu?

-Nä, det är fortfarande för grötigt.

Det är flera meter snö utanför!
-Nä, du driver med mig.

Varför ligger det skärvor på golvet?
- Tomtegubbarna slog i glaset!

De tre barnen frågar sin mamma.
-Vad önskar du dig i julklapp mamma?
-Jag önskar mig tre snälla barn.
- Jippi, vi skall få syskon.
Vad är det för likhet mellan en bil och
den 24:e december?
Fyra jul…..
Är det någon som vet var man kan hitta
svensk text?
- Jag hittar bara dubbade…..

Vad heter tomtens otrevligaste ren?
-Rude-Dolph

Skrivet av: Emil Pettersson.

Numrets bild:

Foto: Ulrika Arvidsson

