Lokalt | 3

MÅNDAGEN DEN 18 MAJ 2015
Del 1

Man åtalas för
flera fall av
misshandel

De var alla bra, lärarna Sören Viktorsson hade i Nässjö, tycker han. Årets Frilansjournalist har sin bas i Finland men var nyligen i till exempel Kina.
Foto: JUKKA VAYRYNEN

Han rör sig jorden runt
Språklusten gjorde Nässjöbördige Sören till utvandrare
NÄSSJÖ Att växa upp i
en liten stad som Nässjö tycker Sören Viktorsson, Årets Frilansjournalist, var bra.
Aldrig trodde han väl
att han skulle få se
så mycket av världen
som han har fått.

– Hade någon sagt till mig
när jag var skolbarn, att
jag en dag skulle ha möjlighet att som journalist
resa jorden runt och intervjua spännande människor på ett antal språk,
så hade jag nog bara skakat på huvudet, säger Sören.
Just när han av det finska journalistförbundet
utsågs till Årets Frilansjournalist var han i Kina,

men han bor numera i
Finland.

Språket lockade

Det började med att han
ville lära sig finska, detta
som han säger omvittnat
svåra språk.
Han behärskade redan
svenska, engelska, tyska,
franska, ryska, tjeckiska
och muntlig kinesiska.
Fast finskan var visst lite
knepig. När han inte lyckades nå målet via sommarkurser flyttade han dit.
Han blev kvar. Det var 1996.
Inga nya ambitioner? Jovisst, det är så han försöker
hålla sig ung vid närmare
60. Sören siktar på att lära
sig nygrekiska, ett språk
han bara nosat på än.
Det händer att han återvänder till Nässjö.

– Från tvåan till och med
sjuan gick jag i samma
klass och vi hade en väldigt fin sammanhållning,
berättar han.

Har hjärte-plats

– Jag har gått och funderat litet här i Peking, och
Nässjö har verkligen en
särskild plats i mitt hjärta.
Och Smålands Dagblad var
ju den tidning man läste
så fort man i Nyhemsskolan, med fröken Gunnel
Persson, lärt sig knäcka
läskoden.
– Hade sedan också en
lärare i Handskeryd som
hette Ingrid Johansson
och en i Södra Målen skola
som hette Sigurd Engerberg. De var bra alla, säger
han.
När Sören var 13 gick

flyttlasset till Huskvarna,
men han tänkte fortfarande på Nässjö och sin klass,
medger han.
– För över tio år sedan
var jag i Rio de Janeiro och
intervjuade bland andra
barn i fattigkvarteren, favelas. Tillbaka på det lilla
hotellet började jag fundera över vad mina klasskamrater från Nässjö gör
nu.
Tillbaka i Finland letade
han reda på dem alla. Tillsammans med kompisen
Costy Borg ordnade han
en klassträff. Sedan dess
har klasskamraterna hunnit ses tre gånger.

De imponerar

– Samtidigt slår det mig
att det gått väldigt bra i
livet också för mina skolkamrater från Nässjö och
jag är väldigt imponerad
över många av dem.
– Många av oss kom från
hem där det kanske inte
fanns någon lång studietradition, men kunde ändå
hitta spännande och intressanta studier och jobb.
Sören har en uppmuntrande hälsning:
– Det är något jag gärna
skulle vilja säga, inte minst
utifall det finns yngre personer som läser detta; Tro
på dig själv, ge inte upp
utan kämpa så kan du nå
mycket här i livet!

– Att bli utnämnd till Årets
Frilansjournalist var väldigt skojigt, säger han.

Gunvor Wessling Grahnat

potatis. Mangobakelse.
Parkrestaurangen:
Måndag: Köttfärssås,
spaghetti och morotsmix.
Slät fruktsoppa. Tisdag:
Gratinerad falukorv med
potatismos. Drottningkräm. Onsdag: Köttbullar
med gräddsås, kokt potatis
och morot. Saftsoppa med
banan. Torsdag: Fisksoppa
med mjukt bröd och ost.
Kesokaka med grädde. Fredag: Pestrami, potatisgratäng och grönsaker. Päronkräm. Lördag: Inkokt lax,
dillmajonnäs, kokt potatis
och ärtor. Citronfromage.
Söndag: Stekt Provencale,
sås, kokt potatis och grön-

saker. Ostkaka med sylt
och grädde.
Skogsborg:
Måndag: Stekt fläsk med
potatis och löksås. Mangosoppa. Tisdag: Kokt torsk
med potatis och äggsås.
Björnbärskräm. Onsdag:
Pannbiff med lök, potatis
och brunsås. Färsk frukt.
Torsdag: Gulaschsoppa
med mjuk smörgås. Päronkaka. Fredag: Kycklingklubba med potatis/ris och
currysås. Jordgubbskräm.
Lördag: Kalops med potatis. Glass. Söndag: Kassler
med gratäng- och svampsås. Tårtbit.

0380-57 51 43
gunvor.wessling.grahnat@smt.se

Äldreomsorgens matsedel vecka 21
Björkliden:
Måndag: Raggmunk
med stekt fläsk och råkost.
Drottningssoppa. Tisdag:
Fiskgratäng med tomat
oregano, potatis och grönsaker. Aprikoskräm. Onsdag: Köttfärssås Bolognese med pasta och råkost.
Nyponsoppa. Torsdag:
Ärtsoppa med mjuk ostsmörgås. Pannkakor med
sylt. Fredag: Nötköttsgryta med rotfruktsstrimlor
och potatis. Körbärssoppa.
Lördag: Kokt fisk med ägg
och persiljesås, potatis och
grönsaker. Hallonkräm.
Söndag: Slottsstek med
sås, potatis och grönsaker.

Chokladpudding.
Forsbacka:
Måndag: Raggmunk
med stekt fläsk och grönsaker. Mangosoppa. Tisdag: Biff Lindström, sås,
kokt potatis och grönsaker.
Sommarkräm. Onsdag:
Stekt grillkorv med stuvad
potatis och grönsaker. Tropisk kräm. Torsdag: Gulaschsoppa, ostsmörgås.
Äggvåffla med sylt och
grädde. Fredag: Fiskgratäng med kokt potatis och
grönsaker. Persika med
grädde. Lördag: Kassler,
svampsås, kokt potatis
och grönsaker. Mangomar.
frukt med grädde. Söndag:

Portergryta med kokt potatis och grönsaker. Tårtbit.
Malmåkra:
Måndag: Köttfärstårta,
potatis och sås. Fruktsoppa. Tisdag: Fisk med
himmelsk sås, potatis.
Sommarkräm. Onsdag:
Raggmunk med stekt
fläsk. Aprikoskräm. Torsdag: Köttfärssoppa med
mjuk smörgås. Kesokaka
med sylt. Fredag: Isterband med potatis och persiljesås. Ostkaka med sylt.
Lördag: Kycklingfilé med
kulpotatis och apelsinsås.
Ostkaka och sylt. Söndag:
Ugnsstekt lax, kallsås och

NÄSSJÖ En 30-årig man,
som är hemmahörande
i Nässjö, åtalas vid Eksjö
tingsrätt för grov kvinnofridskränkning. 30-åringen
misstänks ha misshandlat
och dödshotat sin före
detta sambo. Sammanlagt
har åtta fall av misshandel
mot kvinnan rapporterats
samt ett fall av olaga hot.
30-åringen ska bland annat ha tagit strypgrepp på
kvinnan samt slagit henne
med en metallskivstång.
30-åringen ska även via
telefon ha hotat kvinnan
till livet om hon skaffade
sig en ny partner.
Det var mellan 2010 och
2013 som gärningarna ska
ha begåtts och det finns
flera personen som vittnar
till målsägandets fördel.
30-åringen har nekat till
brott och tingsrätten kommer att lägga två dagar på
huvudförhandlingen av
ärendet.

Gökotta
i Knutstorp
KNUTSTORP På onsdag
samlas Anneberg PRO vid
pizzerian och styr kosan
till Knutstorp där Wärnbergs tar emot. Dessutom
blir det tipspromenad. Deltagarna uppmanas att ta
med fikakorg som avnjuts
i den fina omgivningen.

NÄSSJÖ

LUNCHTIPS
Dagens
lunch 89:-

Varmrätt, sallad,
soppa, smör och
bröd, dryck samt
kaffe o kaka
Dagens
lättlunch

Lunch

69:- klserveras
11.30–14

Måndag 18/5
Stekt fiskfilé med gurkmajonnäs
samt kokt potatis. Pytt i panna
med stekt ägg & rödbetor
Dagens soppa: Skogssvampsoppa
Tisdag 19/5
Pocherad torskfilé serveras med
senapssås & kokt potatis. Stekt
fläsk med bruna bönor alt, löksås
Dagens soppa: Köttfärssoppa
Onsdag 20/5
Stekt strömmingsflundra med
potatispuré samt lingon
Panerad kotlett med grönsaks
ratatuille & kokt potatis
Dagens soppa: Grönsakssoppa
Torsdag 21/5
Ärtsoppa & pannkaka serveras
med sylt & grädde. Kryddig färsbiff med örtsås & stekt potatis
Dagens soppa: Ärtsoppa
Fredag 22/5
Wallenbergare serveras med
gräddsås, potatispuré, ärtor samt
lingon
Dagens soppa: Fisk & skaldjurssoppa
Veckans alternativ
Räksallad med Rhode Island sås

After Work

Räkfrossa
kl 16–19

Fredag
25/5
kl 16-19

39:-

