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Välkommen till  
SANDVIKS CAMPING
som ligger vid Roxens norra strand och har 93 husvagns-
platser, 20 tältplatser samt 10 st fyrbäddsstugor att hyra. 
Härlig badstrand med bryggor finns nära.

Restaurangen  
serverar lunch, à la carte, pizza,  
glass och fika i anslutning  
till receptionen. 
Öppettider  
(alla dagar under högsäsong) 
Receptionen   9-21
Restaurangen  10-20 
Hitta hit! 
Kör mot Berg, över Göta kanal,  
förbi Stjärnorp slott fortsätt  
längs med Roxen.

Sandviks camping 
590 78 Vreta Kloster
0771-199 199
sandvik@caravanclub.se 

www.caravanclub.se/sandvik-campinginfo
Vi finns på Facebook!

SSK P-01 
i Kisacupen
Lördagen den 13 februari åkte laget till Kisa 
för att spela inomhuscup. Vi spelade denna 
cup förra året också, resultat då: 1 vinst och 
3 förluster. Målet i år var att slå detta facit 
men också att gå till slutspel.

 I vår grupp hade vi Kisa, Krokek och IFK Motala.

I första matchen mötte vi Kisa som gick ut 
hårt och hade en vass chans redan efter en minut. 
Efter det kom SSK igång och spelade suveränt 
resten av matchen och vann till slut med 3-1.

 Krokek stod som motståndare den andra match-
en. Det blev en match med lågt tempo och vi gör 
ingen bra match men vi vinner ändå med 2-1.

I tredje och sista gruppspelsmatchen mötte vi 
IFK Motala som vi mött i seriespel ute flera år i 
sträck. Det brukar vara mycket jämna matcher, så 
blev det även denna dag. En böljande tillställning 
där vi gjorde 1-0 när bara 5 minuter återstod. Mot-
ala kvitterade när det endast var två minuter kvar, 
men direkt efter av spark efter deras mål gjorde vi 
2-1 och kunde sedan hålla undan sista minuten.

 Gruppvinst efter tre raka vinster kändes mycket 
skönt.

I kvartsfinalen mötte vi Malmslätts AIK som 
efter en trevande inledning av cupen hade kom-
mit igång ordentligt. Mot MAIK hade vi egentligen 
ingen spelmässig chans utan åkte på stryk med 
rättvisa 5-1.

 Trots lite besvikelse direkt efter så är vi riktigt 
nöjda med dagens insats.

Nu ser vi fram emot att komma ut och träna på 
Stjärnvallen, men också med utmaningen att i år 
börja spela 11-mannaspel.

Macke

Valborg på vallen
Fira en traditionsenlig valborgsmässoafton på Stjärn
vallen med tombola lotterier, kaffeservering, kiosk, 
körsång/allsång, vårtal, eld och fyrverkerier.
Kl. 19:00 öppnar vi för försäljning. Köp lotter, drick kaf
fe med vårbakelser eller handla i kiosken.
Kl. 20:00 Sång och tal. Utdelning av SSK:s fat för  
förtjänstfullt arbete.
Därefter tänds brasan och när det mörknar blir det fyr
verkeri.
Välkomna!

Stjärnorps SK Fotboll
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Material till nr 2 2016 ska 
vara redaktionen tillhanda   
senast den 1 juni 2016.  

Texter och enstaka bilder 
skickas till: 
ruggstugan@hotmail.com 

Annonser
Annonsbokning:  
Anders Grafström, 013-610 70
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Redaktör: Hans Nyberg
Telefon: 013-611 60
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Allt innehåll i 
tidningen lagras 
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Förbehåll mot så
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Medlemsavgifter 2014: 
Familj            1 200 :- 
Aktiv medlem  750 :- 
Aktiv i seniorfotboll 150 :- 
Stödmedlem  300 :- 
Ständig medlem           10 000 :-

Bankgiro 875-0499  
Plusgiro 27 50 41-2 
Var vänlig skriv på inbetalningskortet för 
vilken eller vilka medlemsavgiften avses, 
namn och personnummer.

Anders Grafström ordförande, Anette Karlsson vice ordf o ansv för medlemsregistret, Ca-
milla Björkman, Anne-Marie Karlsson kassör, Claes Drangel, Mårten Strand sekreterare, 
Hans Eriksson byggansvarig o repr. orientering, Göran Silfverswärd bidragsansvarig, Mari-
anne Persson repr fotboll.

Huvudstyrelsen i Stjärnorps SK

Anders Grafström
Ordförande

Som flertalet av er redan noterat 
har vi i huvudstyrelsen försökt 
hitta aktiviteter där vi kan få in 
pengar till vår förening. Att allt 
kostar mer och mer att hålla vid 

liv, det vet vi alla som har ett hushåll att 
ansvara för. Huvudstyrelsens ansvar är att 
se till att klubbhus, lekpark, planer och tid-
ningen är fräscha och attraktiva. Arbete som 
kräver både mycket tid och mycket resurser.

 Någon anställd har vi inte råd med, utan 
vår verksamhet bygger på att det finns 
många som kan göra ideella insatser. 
Ibland mycket, ibland lite, men i alla fall 
alltid något. Så länge vi har en fungerande 
verksamhet så är ofta det ideella arbetet 
självgående, man vill ju att just ens eget in-
tresseområde ska fungera. Jag är imponerad 
över hur många som krafter det finns inom 
klubben. 

 Inom huvudstyrelsen försöker vi hitta en 
bra balans, ideellt arbete behövs även för al-
las bästa, utan att det gynnar någon speciell 
sektion. Till exempel städar många klubbhu-
set en gång/år, några kavlade upp ärmarna 
och snickrade ihop en lekstuga, trappan 
målades, olika utrymmen har grovstädats 
mm. Vi försöker undvika tvingande försäl-
jning inom ungdomsgrupperna, något som 
nästan alla andra klubbar har. Ingen tränare 
får lön, utan vi försöker hitta andra lösning-
ar för att ändå få kompetenta och kreativa 
ledare på plats.  

 Men för att hålla klubbhuset och omgivnin-
gen i god kondition krävs intäkter. Huvud-
styrelsen har under de åren jag varit aktiv 
alltid brottats med problemet hur budgeten 
ska gå ihop. Utgifterna stiger varje år, vilket 
tyvärr inte inkomsterna gör. Drömmen vore 

att ha en eller två större arrangemang per 
år på Stjärnvallen som drog in en ansenlig 
summa pengar. Än har vi inte kommit på 
någon bra idé, finns det idéer, så ta kontakt 
med någon i styrelsen och berätta. Förr om 
åren gav bingoalliansen c:a 80 000 kr/år, 
idag ger den c:a 2 000 kr/år. 

 Vi söker alltså med ljus och lykta efter ar-
rangemang som kan ge inkomster. Att hjäl-
pa till i andra föreningars verksamhet är en 
lösning. Givetvis inte lika stimulerande som 
att ordna tävlingar själva, men ändock. 

 Vätternrundan är ett exempel på en sådan 
aktivitet. Nackdelen är att den är långt bor-
ta och inte SSK-anknuten, men kan vi dra 
in 30 000–40 000 kr är det viktigt för vår 
förening. Nu har vi en fot inne i MTB-tävlin-
gen och den foten hoppas jag vi kan ha 
kvar ett tag till. Självklart får vi utvärdera 
arbetsinsatsen mot inkomsterna, men tack-
ar vi nej till fortsatt engagemang, behöver 
vi fundera var vi ska finna dessa 30 000–
40 000 kr eller vad vi ska skära ner på inom 
föreningen. 

 Detta är svåra och viktiga frågor som vi 
i huvudstyrelsen brottas med och jag vet 
att åsikterna är många och skiljer sig åt ute 
bland medlemmarna.

Vill vi fortsätta att ha en levande och aktiv 
förening och landsbygd i Stjärnorp, måste vi 
hjälpas åt med konstruktiva idéer och delak-
tighet inom aktiviteterna. 

Kan du hjälpa till är du självklart väl-
kommen. Ring 
eller maila mig: 
0705989661 eller 
grafstrom@telia.com
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Vinter i Stjärnorp

Kyrkskjuts

Församlingsbor får gratis kyrkskjuts  
till församlingens kyrkor.

Ring 013-14 60 00, Taxibil i Östergötland:  
uppge kundnummer  

609 420. 

Onsdag 6 januari 16.00

musik & mission
Avslutning på julkampanjen ”Låt fler få fylla 
fem”. Musikgudstjänst, grötfest och föredrag av 
Ljungsbroföreningen Vision For All som samlar in 
glasögon och verkar för allas rätt till att se.

Stella Vocalis medverkar. Präst: Magnus Fröhler.

Söndag 13 december 16.00

luciagudstjänst 
i Stjärnorps kyrka
Young Voices och Cantus Vretensis  
medverkar. Präst: Magnus Fröhler.

telefon: 013-636 58   |   013-636 59

www.svenskakyrkan.se/vretakloster

För aktuell info och andra gudstjänster – se affischer, hemsidan och annons i Corren Bostad.

Gudstjänster i 
Stjärnorps kyrka

Söndag 17 januari 18.00-22.00

bugg i parken
folkets park, ljungsbro

Dansa till Kajsaz
Inträde: 150 kr (går till Cancerfonden)

Till förmån för Cancerfonden

Kontakt Lisbeth Christiansson, tel. 013-680 85.

Dagledigträffar i Stjärnorps sockenstuga
Välkommen till en öppen gemenskap 14.00-16.00  
med program, kaffeservering och andakt.

Datum Program
27 jan Preliminärt: Östgötska luffare berättar.

24 feb Preliminärt: Spelglädje med Barbro och Jan.

16 mars Gemensam träff:  
”Alfred och Eva” – en musikberättelse.

Träffarna kan ändras, se aktuell affischering eller ring 
Magnus Fröhler, 013-666 74.

13 dec Tredje advent
16.00 Luciagudstjänst 

Young Voices och Cantus Vretensis

17 dec Torsdag
18.30 Vi sjunger in julen 

tillsammans med Stjärnorps  
sångare och instrumentalister

24 dec Julafton
11.00 Samling vid julkrubban

23.00 Julnattsmässa 
Julkören

6 jan Trettondedag jul
16.00 Musik & mission
  Musikgudstjänst 

Grötfest och föredrag

17 jan Första sön efter trettondedagen
16.00 Gudstjänst

21 jan Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst

31 jan Kyndelsmässodagen
16.00 Musikgudstjänst 

Linnea Eriksson och musiker  
från Vadstena folkhögskola

14 feb Första sön i fastan
16.00 Mässa

18 feb Torsdag
18.30 Vardagsgudstjänst

28 feb Tredje sön i fastan
16.00 Mässa

Mer detaljer kring gudstjänsterna finns i 
annonsen i Corren Bostad varje torsdag. 
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Lämna din bokföring hos mig!
Då kan du tryggt ägna dig åt det som skapar affärer i 

ditt företag. Din vardag kan bli roligare utan bokföring 
och, tro det eller ej, jag tycker det är roligt att göra din 

bokföring och ge dig full kontroll på din ekonomi.

Ring, eller mejla, så bokar vi ett möte!

Urban Karlsson, affärs- & redovisningskonsult
BRA Ekonomi, Stjärnorpsvägen 18, 590 77 Vreta Kloster.

Tel: 013-604 00, mobil: 0707-79 16 80, fax: 013-604 02.
braekonomi@visit.se

www.stjarnorpssk.se

Boulemästare  
Hans Karlsson
 
2015 års KM mästare i Boule blev 
Hasse Karlsson. 

Det var jämnt ända in till slutet och 
säsongen avgjordes vid sista omgån-
gen. Kjell Sundin var nära att knipa 
segern, men bäst i klubben 2015 
blev Hasse. 

 Det har spelats boule på Stjärn-
vallen i elva år nu och detta var 
Hasses första totalseger. Vandrings-
priset kommet att pryda hans hylla 
därhemma, men det krävs tre segrar 
för att få behålla den. 

 Hasse gillar att spela boule, men 
mest av allt uppskattar han det so-
ciala umgänget gruppen har varje 
torsdag på Stjärnvallen. 

 2016 års säsong har redan börjat 
och nu spelar de inomhus tills vär-
men släpper ut dem på gruset. 

 Spelet har varit både bra och dåligt 
detta år, så om Hasse försvarar titeln 
får vi se. Själv tror han att Lasse 
Munk drar längsta strået till slut, 
”för han har sån djävla tur”, skrockar 
Hasse förnöjt.

Text: Anders Grafström
Foto: Kenneth Johansson

Varje vecka gäller:
Måndagar kl 18.00–19.00 P-01 
uteträning 
kl 19.00 Gymnastik 

Tisdagar kl 17.00 -17.45 Tisdags-
gruppen  
kl 18.00 Orienteringsträning 

Onsdagar kl 18.00 -19.00 har 
04-laget inneträning på Björkö 
kl 18.00-19.00 P-01 uteträning 
kl 19.00-20.00 Yoga, 20 kr/gång. 

Torsdagar kl 18.30-19.30 Boule 

Lördagar kl 9.30 Ungdomsoriente-
ring 

Söndagar kl 10.00-11.00 Bollek på 
klubbis 

20/3 kl 15.00 Årsmöte
30/4 kl 19.00 Valborgsfirande på 
Stjärnvallen
1/5 kl 10.00 börjar tipspromenader-
na från Stjärnvallen

Det händer 
under våren
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Årsmöte i SSK  
den 20 mars  

kl 15.00 i Klubbis.
SSK bjuder på fika.

Välkommen!

Träningar för barn och ungdomar un-
der våren:

Måndagar: 01-laget och 04-laget 
tränar 18.00-19.30 Ledare 01: Ken-
neth Johansson/Macke Forslind. 04: 
Kicki Ericsson/ Raffe Plawski.

Tisdagar: Tisdagsgruppen gympar 
17.00-17.45 Ledare Anette Karlsson

Onsdagar: 01-laget och 04-laget 
18.00-19.30

Söndagar: Bolleken 10.00-11.00 
(tränar inomhus nu men utomhus 
så fort vädret tillåter.) Ledare Kim 
Blom/Håkan Selldin.

Vill ni komma i kontakt med någon 
av ledarna i våra grupper kontakta 
Mia Karlsson karlsson.mia@hotmail.
com så hjälper jag er med kontakt-
uppgifter.

Vi önskar alla barn och ledare, nya 
som gamla, Välkomna till våren i 
SSK.

Träningstider för 
barn och ungdomar

Första helgen på sportlovet sam-
lades fyra glada barn i naturskö-
na Pukhult för orienteringsläger. 

 Dagen startade med tävling i lätt 
snöfall. Tävlingen innehöll inte bara 
det vanliga momentet att hitta rätt 
(snabbast) väg till kontrollerna utan 
även klurigheter som att åka isbana 
ner för sluttningen eller vems spår 
ska jag följa i snön.

 
 Oskar vann herrklassen tätt följd av 
Fredrik och Ebbe. Gerda vann dam-
klassen strax före mamma Kerstin. 

 Efter tävlingen värmde barnen upp 
sig i bastun med tillhörande snöbad. 
Sedan följde aktiviteter som spel, 
middag, skattjakt och film innan det 
var dags att krypa ner och sova.

 Stort Tack till Peter för lånet av 
Pukhult!

Sportlovsläger 
i sköna Pukhult

Text & foto: Jenny Selldin
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I år har vi fått en ny tränare till 
vårt seniorlag. Han heter Kamal 
Eliassy och kommer inte bara 
att vara tränare utan även spela 
själv emellanåt. 

 Kamal spelade mittback tidigare i 
sin karriär, men skolades in som an-
fallare då han kom till SSK förra året. 
Ett bra drag, då det visade sig att han 
vann SSK:s skytteliga. I år kan han 
tänka sig att spela där det behövs. 
Tur han själv är tränare och kan ta 
ut sig själv.

Divison 2
Det finns mycket fotboll i Kamal. Han 
började sin karriär i Katrineholms SK 
som barn och fortsatte redan som 
14-åring till Värmbol FC:s seniorlag, 
ett division-två lag i Södermanland. 

För cirka 10 år sedan flyttade Kamal 
till Linköping, där familjen bor och 
spelade i flertalet föreningar. Störst 
minne väcker dock grundandet av 
den nya föreningen Kurdiska FF. Det 
var tillsammans med några kompisar 
som Kamal startade en ny klubb för 
de tyckte att det spelades för tråkig 
fotboll i Linköping. Han spelade där 
några år och var klubbens tränare de 
tre sista åren. 

Målsättning
Till Stjärnorps SK kom Kamal som 
sagt förra säsongen, för han ville 
få lite miljöombyte. Det får vi tacka 
Kenny Hjort för, som lockade hit Ka-
mal. 

Jag undrade vilken målsättning han 
har med SSK i år. 

– Målet är alltid att bli bättre än förra 
året, svarade han. Sedan fyllde han 
på, med tanke på att vi nästan kom 
sist förra året och det är svårt att 
hamna på sämre placering, att han 
har som mål att vara med i toppen av 
tabellen. Det kommer sju nya spelare 
till truppen i år, vilket förhoppnings-
vis ger mer styrka och energi.

Kamals kärlek till fotboll är inte svår 
att notera, men han har även en djup 
passion för sitt arbete på Olivlunden 

med ensamkomande flyktingbarn. 
Det är flest barn från Afghanistan 
som bor där. Kamal trivs bra och gil-
lar sina roliga arbetskamrater och 
alla trevliga ungdomar som kommer 
dit. Några av ungdomarna tränar 
med SSK:s P-01 lag och med lite tur 
kan de vara med i vår ungdomstrupp. 
Det är integration på riktigt! 

Elevassistent
Kamal har även arbetat några år som 

elevassistent i Skäggetorp och på 
Tornhagsskolan. När han får tid över 
från fotbollen är han helst med sin 
familj. Golf är ett annat intresse, som 
kan vara ett skönt avbrott i tillvaron. 

Det var roligt att samtala med Kamal. 
Han har lätt till skratt och hela tiden 
glimten i ögat. Det ska bli kul att följa 
Kamal och laget under säsongen och 
vi önskar dem all lycka. 

Text och foto: Anders Grafström

Sami och Kamal, Sami är en av ungdomarna på boendet där Kamal 
arbetar.

Kamal – ny tränare 
och spelare (ibland)
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Styrelsen för 2015 
Anna Holm (ordförande och kontaktperson) 013-611 02, Anita Mortensson (vice ordförande), Yvonne Glenning 
(sekreterare), Per Danielsson (kassör), Annica Jonsson, Carina Thorell, Janne Petersson. 
Suppleanter:  Per Danielsson, Bengt Lundell, Anita Mortensson, Carola Jörgensen. Kontakta styrelsen via 
mailadress byalaget@stjarnorp.se eller fornamn.efternamn@stjarnorp.se  
Hemsida: www.stjarnorp.se

Vill du bli medlem i Stjärnorps Byalag?  
Medlemsavgiften är 100 kr för familj och 50 kr för ensamstående medlem per år. Inbetalning kan göras på Plus-
giro konto: 603 19-1 Betalningsmottagare: Stjärnorps Byalag. OBS! Glöm inte att skriva namn, e-postadress och 
adress. Du kan också skicka ett mejl till någon i styrelsen så sänder vi dig ett inbetalningskort. 

Vi har haft flera fina dagar med 
värmande sol och jag njuter av 
den värmen och att snart är det 
dags att börja riva i trädgården. 

 I år kommer Byalaget inte att 
vara engagerat i Stjärnorpsdagen. Vi kommer 
som vanligt att fira vår nationaldag den 6 juni 
kl 13 och det gör vi tillsammans med kyrkan, 
tillställningen hålls vid Stjärnorps kyrka. 

 Känner du någon eller önskar du hålla tal 
den dagen hör gärna av dig till Byalaget. Vi 
från Byalaget önskar att vi kunde nå ut till 
fler Stjärnorpsbor och tar därför gärna emot 
förslag och önskemål på hur och vad ni vill att 

vi ska driva frågor eller arrangemang.

 Vi är sju personer i styrelsen och vi 
engagerar oss på vår fritid. Allas tid är dyrbar 
och vi efterfrågar därför dig som vill engagera 
dig i ett arrangemang och/eller vill vara med i 
vår styrelse. 

 För att hålla landsbygden levande behöver 
vi bli fler aktiva personer som är villiga att ge 
lite av sin tid. Hör gärna av dig på mail eller 
telefon om du önskar delta. Om vi alla hjälps 
åt blir allt arbete så 
mycket roligare och vi 
alla får lära känna fler 
fina Stjärnorpsbor.

…du, som medlem i Byalaget, 
kan sätta in familjeannonser all-
deles gratis i Stjärnorpsextra. 
Vill du hylla någon som fyller 
år, berätta om någon lycklig till-
dragelse i form av bröllop eller 
dop eller hylla någon bortgång-
en Stjärnorpsbo så är det väl värt en 
annons.

 Du kan också utnyttja Byala-
gets sidor till att sälja eller köpa 
i liten skala – alltså inte som fö-
retag.

 Du är också välkommen att 
berätta. Kanske vill du upp-
märksamma någon person eller 
någon händelse ur det förflutna? 
Minns du någon speciell luffa-
re eller gårdfarihandlare som 
gästade Stjärnorp förr i tiden? 
Eller vill du att vi ska intervjua 
någon nuvarande eller före detta 
Stjärnorpsbo?

 Stjärnorps Byalag disponerar 
fyra sidor i varje nummer av tid-
ningen och vi vill gärna veta vad 
ni som medlemmar vill läsa om. 
Vill du inte skriva själv så hjälper 
vi till.

 Ta kontakt med Annica Jons-
son 070-242 22 00 eller Yvon-
ne Glenning 611 60 . Skickar du 
färdiga manu skript är adressen 
Annica Jonsson, Brink, 590 78 
Vreta kloster.

Visste du att…

ÅRSMÖTE I BYALAGET
SÖNDAG 27 MARS KLOCKAN 

13:00 
I KLUBBIS

Smörgåstårta, dricka, kaffe & kaka 
Varmt välkomna!

OBS! För att ha rösträtt på årsmötet måste  
medlemsavgiften för 2016 vara betald.
Den betalas in på Plusgiro 60319-1

50 kr/enskild medlem & 100kr/familj

Var fjärde fredag kommer bok-
bussen till Stjärnorp. Den stannar 
i Bjäsäter 14.30-14.50
Bölnorp 15.00-15.15
Södra Hult 15.25-15.40
Sandvik 16.10-16.55
Flemma 17.00-17.15
 Nästa gång blir den 8 april. Där-
efter kommer bussen den 20 maj 
och 17 juni. 

Till Rist kommer bokbussen 
14.50-15.10 den 22 april, 3 juni 
och 1 juli. 
 Man kan också få SMS som på-
minner om att bussen är på väg. 
Ring 013-20 66 30 eller 013-20 
68 98 eller mejla till bokbuss@li-
koping.se. Du kan också anmäla 
dig på kommunens hemsida. Sök 
på ”bokbuss sms”.

Då kommer bokbussen till Stjärnorp
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Bildgåtan
Var är bilden tagen den här gången? 
Ut och leta efter motivet! Rätt svar 
kommer i nästa nummer.

Rätt svar på 
förra bildgåtan

Foto:Janne Petersson

Betala med 
bankkort 
på bussen
En lördagskväll för några veckor se-
dan skulle jag in till stora staden. 
Av en speciell anledning var det inte 
aktuellt att köra bil. Men bussen då? 
Krångligt numera har jag hört. Inga 
kontanter tas emot på bussen och 
ingen biljettautomat inom en mils 
avstånd. 

 Bankkort ska fungera, sade en god 
vän. Jag ringde upp Östgötatrafiken 
och fick svaret att det går alldeles 
utmärkt. På all landsortstrafik går 
det att betala biljetten med betalkort 
från Maestro, MasterCard, Visa och 
Visa Electron. 

 Ska man sedan vidare inne i staden 
så gäller biljetten för övergång.

 Däremot går det inte att betala 
med bankort när man t.ex. ska åka 
med tätortstrafiken inne i staden. Då 
blir det till att leta upp en biljettauto-
mat så man tar sig till Resecentrum. 
Bankkort kan man bara använda på 
landsortsbussar.

 Jag var en van bussresenär för ett 
antal år sedan, men har tyckt att det 
blivit för krångligt på senare tid. Den 
här informationen gör nog att jag 
kommer att åka buss något oftare.

 Hur jag kom hem? Sista bussen 
till Stjärnorp går ju sen eftermiddag. 
Goda vännens fru ordnade den 
resan utan vare sig tidtabell eller 
bankkort.

Janne Petersson

Byalaget fick ett brev från medlem-
men Lars Sandström där han bifogade ett 
fint minnesord, publicerat i Corren, över 
Stjärnorpsfödda Olga Karlsson, som 
gick bort förra året. Skribenten heter 
Siv Björk och vi fick hennes löfte att 
publicera hennes rader här i Stjär-
norpsextra. Så här skriver Siv:

”Min äldsta, käraste vän Olga Karls
son fick sluta sina dagar 96 år gam
mal. Jag mötte Olga som treåring när 
Frälsningsarmén kom till Stjärnorp 
med båt från Linköping. Det var fest 
och jag fick min första glasspinne. 
Mor och far hälsade på många och 
jag fick träffa Olga, en tolvårig flicka 
med stora blå ögon och gyllenblonda 
flätor som var nästan ner till midjan. 
Hon tog mig i handen och torkade 
med sin vita näsduk, vänligt men 
bestämt, bort glassen som runnit på 
min haka och ner på koftan. Jag stod 
stilla och trivdes.”

 Siv berättar vidare att Olga växte 
upp på gården Grytstorp i Stjärnorp 

och att hon som gift flyttade in på 
gården Tryfall. Senare flyttade fa-
miljen, då utökad med dottern Mar-
gareta, till Mörstorp. Efter makens 
bortgång blev Olga hemsamarit. Hon 
trampade cykel miltals och hjälpte till 
när folk blev sjuka. Siv forsätter:

”Olga hade förmågan att sprida vär
me och trivsel omkring sig och det 
fick också Ljungsbroborna erfara när 
hon flyttade hit. Hon var med och 
bildade den ideella föreningen Pilen. 
En verksamhet med vävstuga, cirk
lar, gympa och inte minst lunchser
vering där Olgas rotmos var en full
träff.”

 När Olga fyllt 95 flyttade hon till en 
lägenhet på Vretaliden och det var 
där hon bodde när hon gick bort förra 
året.

 Siv Björk skriver: ”Det blir sig 
aldrig likt på Vretaliden nu när lilla 
Olga gått bort, säkert till en värld där 
rosor aldrig dör.

Om Olga Karlsson

Roxen sedd från vägen nedanför 
Flemma gård.
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Hört talas om Stjärnorps päls-
djursfarm? I närmare femtio år 
drev Gösta Wittberg farmen och 
för länge sedan – på 1930-talet 
– fanns en skylt nere vid vägen 
mitt emot Sandvik. ”Stjärnorps 
pälsdjurs- och angorafarm” stod 
det på den. Idag är skylten borta 
och det finns nästan inte ett spår 
kvar av de byggnader som förr 
hyste minkar, rävar, sumpbävrar 
och inte minst kaniner.

 Det stora boningshuset där familjen 
Wittberg en gång bodde är sålt till en 
barnfamilj, men kvar i ”mormors” stu-
ga bor Göstas dotter Annika Wittberg 
i sällskap med boardercollierna Skip, 
9år, Cici, 3 månader, samt sju får och 
några katter.

 Annika växte upp på farmen där det 
var ett helt annat liv än i dessa da-
gar. När ruljangsen var som livligast 
under 50- och 60-talen fanns här ett 
tjugotal olika byggnader där djur och 
människor bodde. 

Specialrecept
 På farmen lagades djurens – fram-
för allt minkarnas mat – enligt speci-
alrecept med ett 30-tal ingredienser. 
Här fanns också lokaler där djuren 
förvandlades till pälsskinn, eller som 
i kaninernas fall,  till mat. Under an-
dra världskriget när nöt- och griskött 
var dyrt och ransonerat var kaninkött 

välkommet på matbordet.

 I en Correnartikel från 1935 kan man 
läsa ingående om livet på farmen. Då 
hade Gösta Wittberg några år tidigare 
köpt en ”lycka” i skogen och påbörjat 
byggandet av det som skulle bli hans 
livsverk. Han var bara 25 år gammal 
när han började sitt liv som djurfarma-
re. Att det blev i Stjärnorp berodde på 
att han tillbringat sina barn- och ung-
domssomrar här då hans far hade en 

sommarvilla nära Sandvik. Gösta hade 
varit med om en motorcykelolycka i 
det militära och skadat ett ben. Av lä-
kare fick han rådet att inte ägna sig åt 
ett stillasittande arbete och det var så 
farmartankarna föddes.

Kaveldun till kaninerna
 Till en början var ungkarlen ensam 
på Farmen, ja förutom de många dju-
ren förstås. 1935 hade han redan både 
minkar, rävar, kaniner och sumpbäv-
rar. 1938 gifte han sig med stadsflick-
an Anna-Lisa och snart fanns också tre 
barn i familjen. Annika har en äldre 
syster och en yngre bror.

 Anna-Lisa Wittberg, som gick bort 
häromåret, tog aktiv del i verksam-
heten på farmen bland annat ge-
nom att hämta foder till djuren. Som 
nämnts ingick många ingredienser i 
minkfodret, alltifrån slaktavfall till fisk 
och diverse vegetabilier. Allt som oftast 
rattade Anna-Lisa farmens lilla lastbil 
och hämtade slaktavfall i Linköping 
och fisk i Norrköping. Hon och Gösta 
plockade kaveldun för att minkungar-
na skulle må gott och kaninerna ma-
tades med till exempel gran-, tall- och 
enris vilket ledde till att de smakade 
som kalkon!

 Kaninerna försvann senare liksom 
sumpbävrarna vid den lilla bäcken. 
Istället utökades antalet minkar och 
rävar. Kanske har ni undrat över den 

Här drev Gösta en minkfarm i nära 50 år

Slaktavfall, strömming och torsk
rens ingick i minkfodret.

Så här såg Farmen ut förr i tiden. Numera finns bara en ingång.
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Här drev Gösta en minkfarm i nära 50 år

stora gråvita byggnad som syntes från 
promenadvägen upp mot skogen men 
som nu är borta. Den rymde minkkö-
ket och dessutom frys- och kylutrym-
men och all plats som behövdes för 
djurens mathållning. I den byggnaden 
bereddes också skinnen som såldes på 
auktion i Stockholm en gång om året.

Många säsongsarbetare
Att det fanns mycket arbete på Farmen 
säger sig självt. 

 – Jag tror att de flesta äldre Stjärn
orpsbor har jobbat på farmen under 
någon period, säger Annika. Som jag 
minns hade pappa bara en fast an-
ställd medhjälpare men flera säsongs-
arbetare från orten. Det behövdes folk 
vid olika tillfällen inte minst i samband 
med slakt och skinnberedning.

 Pappa Gösta var en outtröttlig byg-
gare och något bygglov var det inte 
frågan om på den här tiden. Annika 
visar på en av de få byggnader som 
finns kvar av själva ”farmandet”. Det 
är ett litet torn där pappa Gösta kunde 
sitta gömd och övervaka rävarnas pa-
rande så att han kunde vara säker på 
att det skulle bli valpar. Rävarna var 
skygga så parningen måste betraktas 
i lönndom. Gösta byggde också den 
ryggåsstuga som Annika bor i och som 
från början var hennes mormors. Till 
den hör en bit mark, som Annika håller 
får på och tränar sina hundar att valla.

Stort jack i pälsen
 I sammanhanget måste vi förstås 
komma in på den stora hetsjakt mot 
djurpälsar och framför allt minkfarmar 
som ägde rum i slutet av 1900-talet. 

Annika minns att hennes syster hade 
en kaninpäls på 40-talet och själv 
minns undertecknad en flanellfodrad 
ljuvligt varm kaninpälsmössa som 
både jag och mina kompisar bar under 
krigsåren. Gösta Wittberg slutade med 
farmen på 1970-talet – innan den vär-
sta förföljelsen ägde rum. Men Annika 
minns att hennes mamma en dag hit-
tade ett stort jack i den minkpäls, som 
hon behöll under hela sitt liv. Kvar på 
Farmen idag finns bara några skinn av 
palominominkar och kaniner som min-
ne av den tid som var.

Text. Yvonne Glenning 
Foto: Hans Nyberg

Fotnot: Har du minnen från livet 
på Farmen, kanske har du jobbat 

där? Skriv eller ring så kan vi 
 berätta för fler.

Corren skrev om farmen 1935.

Gösta och AnnaLisa Wittberg utanför Far
men.

Annika Wittberg visar upp de enda skinn som finns kvar på 
Farmen.
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