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Något av allt som händer den kommande veckan i Norrköping, Finspång,
Söderköping och Valdemarsvik.
26 okt Krogshow i Gusum med komikerduon Amok.
26 okt Pans labyrint, – gratis bio på Söderköpings biograf kl 21.00. Arr Focus.

26 okt Innebandy i Klockaretorpets
gympasal 17.00. Arr. Borgs församl.
26 okt Skolfest i Finspång på Ettan.
26–27 okt Rättvis handel-forum på
Arbetets museum. Film, mässa,
modevisninging m.m. kl 10–17.
27 okt Mustasch, Nifters & Sparzanza spelar
på Borgen kl 20.00.

27 okt Högskoleprovet
27 okt IFK Norrköping firas på Tyska torget
klockan 17.00.
28 okt Öppen bildverkstad på Carl
Malmsten i Valdemarsvik kl 14–16.
31 okt Slöjdkväll för ungdomar i Slöjdstugan på Kvarngatan 21 i Norrköping,
kl 18–21.

■ TRE KLASSER FÅR FINFIN MAT ■ LÄRARE I LÄXFÖRHÖR
likartad förening på Katedralsskolan i Linköping.
Vid högtider är de
klädda helt i svart, annars
räcker ”välklätt i mörka
färger”.
Från och till under sin
nästan 150-åriga historia
har de också gett ut en
handskriven tidning vid
namn Saga, med litterärt
material. Ludwig hoppas
att den kan återuppstå
under det här läsåret.
Litterär prövning
Det som kanske skapat
mest frågetecken och
mytbildning är invalet av
nya medlemmar. Ludwig
vill helst ﬂytta fokus till
deras vanliga verksamhet
men säger så här om hur
han blev invald.
– Jag blev medlem genom en form av initiationstradition som jag tyvärr inte kan gå närmare
in på.
– Men det är en form
av prövning, en litterär
prövning, men proven
sätts på hur man är som
person, hur man ter sig i
olika situationer.
Det är också då kåporna
kommer in i bilden, enligt
andra anonyma källor.
Demokratisering
Ludwig har varit med sedan i ettan. Han kände till
förbundet innan och visade sitt intresse. Men det
var förbundets medlemmar som senare frågade
om han ville vara med,
inte tvärtom. Då hade de
hört sig för om honom genom olika källor.
Årets inval kommer
också att baseras på en intervju med den tilltänkte
medlemmen, som ett led i
den demokratisering som
Ludwig tycker att förbundet behöver.
Får vem som helst
vara med?
– Det är en del i demokratiseringsfrågan om
hur många – och vilka –
som kan bli medlemmar i
förbundet. Mer än så kan
jag inte säga.
Den är i alla fall öppen
för alla årskurser och har
gärna medlemmar från

alla program. Om alla var
lika till sätt och bakgrund
skulle det inte bli så spännande, menar Ludwig.
I genomsnitt är de 15
medlemmar varje år, så
nya intag väntar.
Kan man uteslutas?
– På första hälften av
1900-talet och tidigare
var det vanligt förekommande att medlemmar
uteslöts om de hade betett sig på ett olämpligt
sätt. Men jag har aldrig
under mina två år uteslutit någon.
Hur ser du på namnet? För det inte tankarna till nationalism?
– Ja, det har förekommit. Vi ser det inte som
något allvarligt problem.
Vad folk har för fördomar berättar mer om dem
än om oss som förbund.
Vad förbundet har haft
för syften och ställningstaganden under årtiondenas gång ligger i historien. Detta säger inte
att vi inte håller fast vid
verksamhetsrelaterade
traditioner.
– Vi har haft och har
verksamma medlemmar
som är av annan härkomst än svensk, vilket
ses som något mycket positivt av dagens förbund.
Hur ser utomstående
på ditt engagemang i
förbundet?
– Vissa reagerar positivt – ”va roligt att du
är verksam i en elevförbund”. Andra tycker snarare att det är något kufiskt, kanske obehagligt.
Många är undrande om
vad vi sysslar med och det
kanske är där främst deras agg ligger, vilket man
får se som en följd av att vi
har en integritet.

■ NÄSTA VECKA: HÖSTLOV!

Hur nutidsorienterad är du,
Lena Nilhage Landin?
med Lena Nilhage Landin
Lärare De Geer-gymnasiet
Ämne: Samhällskunskap

klippa om ﬁlmen för att
censurbyrån hade barnförbjudit ﬁlmen på grund av
allt för grovt våld.

1 ■ En rektor på en skola
i Norrköping larmade i
veckan om resursbrist.
Elever får dåligt med
stöd och lärarna är uppgivna. Vilken är skolan?
Lena: Ektorpsskolan.
Rätt svar: Ektorpsskolan.

9 ■ Bränderna i Kalifornien är de värsta i delstatens historia är det
sagt. Vad heter vindarna
som sägs ha orsakat
brändernas spridning?
Lena: Pass.
Rätt svar: Santa Ana.

LÄXFÖRHÖRET

Lena Nilhage Landin, lärare
i historia och samhällskunFOTO: FELICIA TENEBERG
skap.

R

2 ■ Tvillingarna Kaczynski förlorade makten i
Polen vid helgens val.
Vinnaren heter Donald
Tusk, men vad är hans
politiska inriktning?
Lena: Ungt, fräscht, EUinriktat. Mer liberalt.
Färg? Blått kanske.
Rätt svar: Liberal.

5 ■ Vad heter Göran
Perssons nysläppta bok?
Lena: Min väg, mina val.
Rätt svar: Min väg, mina val.

R

6 ■ Vem gjorde båda må-

len när IFK Norrköpings
U21-lag tog SM-guld i
måndags?
Lena: Åh, har inga fotbollselever nu. Då hade jag
vetat. Men nu ... kan inte.
Rätt svar: Andreas Haglund.

R

3 ■ En industri i Norrköping har sålts till en
amerikansk multimiljonär. Vilken är industrin
och vad produceras där?
Lena: Fiskeby bruk. Man
gör papper, kanske?
Rätt svar: Fiskeby Bruk,
papper.

7 ■ Sista Sopranos-av-

✔

snittet sändes i söndags.
Vad heter han som spelade huvudrollen Tony?
Lena: Vet inte.
Rätt svar: James Gandolﬁni.

R

✔

4 ■ Vad var det som ﬁck

8 ■ Den första ﬁlmen

Ericssonaktien att falla
rejält förra veckan?
Lena: De hade skrivit upp
siffror, mörkat rapporterna ... och de hade fått reda
på det två dagar innan.
Rätt svar: Vinsten var inte
så bra som de hade ﬂaggat
om i förväg.

om Jan Guillous riddare Arn ska ha premiär
på juldagen. Men vad
hände i veckan som fördröjer slutarbetet?
Lena: SVT ville inte köpa
in den ... men det var ﬂera
veckor sedan. Vet inte.
Rätt svar: De tvingades

✔R

TYCK TILL!
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Hur ser du på den här
typen av föreningar?
Debattera på www.nt.se

Raggmunkar med sylt. (Alternativ till
potatisbullar med baconsmak). Serverades
med salladsbuffé, bröd och mjölk
eller fruktdryck.
Kommentar: Schysst med valmöjligheter. Raggmunkarna var
lite ofräscha och sladdriga, men tillsammans med en god vitkålssallad blev det rätt smakliga tuggor. Sylten var för söt, dock.

•

✔

✔

10 ■ Riksbyggen plane-

rar ett 45 meters höghus
i Norrköping. Var?
Lena: Vid Ingelsta, Plantagen, Bauhaus ... vid Rågången, Vidablick.
Rätt svar: Vid Sandbyhov.
11 ■ I senaste numret

R

bifogade facktidningen
Dagens Arbete en motorbilaga. Men vad gjorde
man som eventuellt var
ett brott mot diskrimineringslagstiftningen?
Lena: De hade bara vänt sig
till män eller ... lättklädda
kvinnor i reklamen?
Rätt svar: De distribuerade
den bara till män. Samma
dag ﬁck för övrigt de kvinnliga premumeranterna en
annonsbilaga om billiga
bestick.

✔

12 ■ Företaget Carnegie

kom i blåsväder efter Finansinspektionens kritik mot dem. Vad hade
företaget för koppling
till staten?

13 ■ Linköpings dom-

des nyligen. Vad var
hackarens budskap?
Lena: Något om partnersskap kanske?
Rätt svar: Han/hon skrev
att vi i Sverige använder
oss av yttrandefriheten för
att ringakta profeten Muhammed, medan muslimer
hyser vördnad för Jesus.

✔

Kommentar: Det var väl
relevanta frågor, absolut.
Nutidsorientering är viktigt, man ska hänga med.
– Just nu har jag inte någon form av nutidsorientering. Försöker se nyheter
på fredagsmorgonen med
eleverna och varje lektionstillfälle försöker jag
lyfta något som hänt.
– Men det är svårt för ettor, de läser inte tidningen,
ser inte på tv. Men de lyssnar på radio, och en del kollar på nätet.
OLOV PAULSSON

G

typ 5
av 13

Lena! Det märks att du
följer nyhetsflödet. Men
ibland forsar det lite för
fort kanske? /UngNT

FÖR ÖVRIGT ...

SKOLMATEN/MÅNDAG

OLOV
PAULSSON

■ Några kända namn som
varit med: Ture Nerman,
Hans Furuhagen, Pekka
Langer, Hannes Alfvén,
Albert Engström och
Torsten Fogelqvist.

Lena: De är ett ﬁnansbolag. Något med att förvalta
pensioner? De drog sig
självmant ur ...
Rätt svar: Carnegie är en
investmentbank som staten
anlitat när de skulle sälja
ut statliga bolag.

✔ kyrkas hemsida hacka-

FAKTA Fosterländska Förbundet
■ Bildades 1859.
■ Är en elevförening på
De Geer-gymnasiet med ungefär 15 medlemmar per år.
■ Är inriktade mot litteratur.

31 okt Världskända Tiesto & Zatox är DJ:s
på Otten.
1 nov Bio med diskussion och fika efteråt
på Harlekinen, Norrköping. Film: This is England kl 18.00.
Därtill: Norrköpings kulturhus håller öppet
ons–sön 16–23 och har ett antal projektgrupper som söker nya medlemmar.

•

•

•

■ ... får en NV2-klass och
två SP2-klasser luncha
på restaurang Garvaren,
Hotell- & restaurangelevernas ställe vid Hälsostudion vid Gamlebro. I måndags serverades kycklingﬁlé med råstekt potatis och
pepparsås. Hade även ﬁsk
och ett vegetariskt alternativ. Riktigt bra mat, enligt
två tjejer i NV2.
■ ... går det inte att köra
trådlöst bredband i huvudbyggnaden. Väggarna
är för tjocka.
■ ... släppte någon en
stinkbomb i trapphallen vid ettiden i måndags
som luktade ägg och prutt i
minst en timme.
■ ... brukar matteläraren
Marcus Claesson avsluta
varje prov med något positivt om hockeylaget HV71.
Därför passar några killar i

hans klass på att hälsa i NT
att ”HV suger”.
■ ... har skolan ﬂera duktiga idrottare. My Nordström och Arlind Shaluni
tog junior- respektive ungdoms-SM-guld i höjdhopp.
Camilla Norr-Ericsson
och Victoria Johansson
är också framstående i diskus och kula.
■ ... var det omkring 50
elever som gjorde audition till årets musikal, the
Wiz. Rollerna fördelas i dag
fredag, på morgonen.
■ ... planeras skoltidningen De Geek-tidningen (!)
för fullt.
■ Bellmans bröder och
Ulla Winblads väninnor
är en anrik förening där
medlemmarna bär 1700talskläder i skolan dagen efter mötena. Festar, sjunger
och käftar med Ebers Finis.

