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rian Pedersen.
BILD:AMELIE VON ESSEN

Irian Pedersen bar titeln
p-kesjagare och arbetar pa
Qaestorps gods utanfor
ktrineholm. Hans dagliga
bbb handlar om mycket
ner an att bara jaga. Den
itorsta delen av jobbet gar
it pa att forvalta naturen
)a agorna. Vaxt- och djurliv
?a Claestorps agor ar minst
>agt rikligt och det vardas
i)mt av Brian Pedersen som
tiar haft jobbet som jaktvar-
dare pa Claestorp i sex ar.

Restaurang
Ordet kommer fran fran-
skan, liksom manga andra
ord, som bar med matkul-
tur att gora.

Det franska ordet restau-
rant i betydelsen narings-
stalle ar inte mer an ett par
hundra ar gammalt. Den
forsta restaurangen oppna-
des i Paris ar 1765. Ordet
hade dessforinnan anvants
om starkande kost.
Det latinska grundordet

restaurare betyder egentli-
gen aterstalla. Restaurang
skulle alltsa fritt kunna
oversattas med aterstalla-
ren, ett ord som for manga
utan svarighet later sig
forknippas med besok pa
restaurang.

Regissoren Alexander Mork
Eidem bar gjort succe pa den
svenska teatern.
Kommunikation ar inget
problem for honom. Men ett
ord saknar han i det svenska
spraket - "dugnad?

Ordet jag saknar

Ordet: Dugnad
Spraket ar: Norska

Hur kommer det sig att vi
svenskar som ar sa plikttrogna
saknar en motsvarighet till or-
det "dugnad"? Alexander Mork

Eidem bar svart att begripa
det.
- Pa nagot satt ar det ett

valdigt svenskt ord. Dugnad ar
ett uttryck som borde vara en
del av den svenska folksjalen,
sager han.

Frivilligt arbete
Dugnad anvands i Norge for att
beskriva olika former av frivil-
ligt arbete - dar frivilh'gheten
ibland gransar till plikt. For ett
par ar sedan korades det till
det mest typiska norska ordet
av NRK-programmet "Typisk
norsk". Men trots Norgestam-
peln var det formodligen en

dansk som inforde dugnad i det
norska spraket.

Gemensamma insatser
Danske kung Christian IV bru-
kar ges aran av att ha introdu-
cerat ordet pa i6oo-talet. Nar
kungen grundlagt Christiania
(numera Oslo) beslutade han
att alia norska landagare skulle
utfora pliktarbete - dugnad
- pa offentliga vagar.

Det ar knappast vagarbeten
som teaterregissoren Alexander
M0rk Eidem tanker pa nar han
letar efter svenska synonymer
till dugnad.
- Numera ar det ett samlings-

ord for gemens
som nar man i
garden, eller i
berattar han.

SARAULI

Norrman. Den
gissdren Alexan
bor och verkar i
uppma'rksamm
kerhyllade fore:

BILD:DANHA

90-arige Stig Tjader triv
pa seen och i sin verkst
Stig Tjader oppnar locket pa
ett dragspel och borjar med
vana hander reparera de
trasiga delarna.
Pa fredag fyller han 90 ar
och nar han plockar fram
lodpistolen avbryts han av
ett telefonsamtal.

- Det var nagon fran Vasteras
som vill ha hjalp med sitt drag-
spel. De hor av sig fran Skellef-
tea, Orebro, Goteborg och hela
Sverige nar de vill ha hjalp att
reparera trasig dragspel, sager
Stig Tjader.
Han star i sin verkstad i Mar-

sjo utanfor Vingaker. I handen
haller han en lodpistol och
hyllorna i verkstaden ar fulla
med vackra, gamla, stora och
sma dragspel.
-Jag bar haft en sadan tur.

Jag fyller 90 ar och jag kan fort-
farande agna mig at att spela
dragspel och gora reparationer,
sager Stig.
Han visar upp en tonstock

som sitter lost pa ett dragspel
som skickats fran Skelleftea.
-Det finns inte sa manga i

Sverige kvar som kan reparera
dragspel och vi blir allt farre.
Darfor bar jag ganska manga
dragspelsintresserade besokare
som kommer hit i olika aren-
den, sager Stig.

Sju syskon
Sctg vaxte upp med sju syskon

•
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Dragspelande reparator. Pa fredag fyller Stig Tjader 90 ar. Han ar en av de fa i Sverigi
trivs som bast nar han f§r spela dragspel.

och idag undrar jag hur jag
orkade.

Som mest hade han 82 elever
och det var en av dem som kom
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syns fran huset och berattar Jagplock;
att han agnar mycket tid till att ter av mi]
pata i tradgarden.

-Jag trivs bar ute eftersom Leratliv
det ar s4 vacker natur. Han lyfte

Men trots an ban (mar att vara spel och
delen Han blur



dart pa daesr o rp i sex ir

Dagens ord

Restaurang
Ordet kommer fran fran-
skan, liksom manga andra
ord, som har med matkul-
tur att gora.

Det franska ordet restau-
rant i betydelsen narings-
stalle ar inte mer an ett par
hundra ar gammalt. Den
forsta restaurangen oppna-
des i Paris ar 1765. Ordet
hade dessforinnan anvants
om starkande kost.

Det latinska grundordet
restaurare betyder egentli-
gen aterstalla. Restaurang
skulle alltsa frirt kunna
oversattas med atentaUa-
ren, ett ord som fir manga
utan svarigbet liter sig
forknippas med besok pa
restaurang.

Nytt omfolk
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Bjorn Larsson.
BILD: LAURENT DENIMAL

Bjorn Larsson, forfattare,
tilldelas arets Sjosalapris.
Priset delas ut av Evert
Taubestiftelsen som i srn
motivering skriver att Lars-
son ar "en forfattare helt
i Evert Taubes anda". Han
far priset "for sina pa ge-
digna kunskaper baserade
fascinerade skildringar dar
sjon, manniskorna och deras
frihet samt baten bildar en
innerlig enhet."

Bjorn Larsson har en lang
rad bocker bakom sig och
ar aven professor vid Lunds
universitet, dar han varit
med och startat en forfat-
tarskola. I September slapps
hans nya roman Doda poeter
skriver inte kriminalromaner.

Sjosalapriset delas ut den 10
augusti. Bland tidigare pris-
tagare finns Peter Harryson,
Jan Malmsjo, lion Wikland,
Lill Lindfors och Michael
Wiehe. (TT Spektra)

pa seen och i sin verksi
Stig Tjader oppnar locket pa
ett dragspel och borjar med
vana hander reparera de
trasiga delarna.
Pa fredag fyller han 90 ar
och nar han plockar fram
lodpistolen avbryts han av
ett telefonsamtal.

- Det var nagon fran Vasteras
som vill ha hjalp med sitt drag-
spel. De nor av sig fran Skellef-
tea, Orebro, Goteborg och hela
Sverige nar de vill ha hjalp att
reparera trasig dragspel, sager
Stig Tjader.

Han stir i sin verkstad i Mar-
sjo utanfor Vingaker. I handen
haller han en lodpistol och
hyllorna i verkstaden ar fulla
med vackra, gamla, stora och
sma dragspel.
-Jag har haft en sadan tur.

Jag fyller 90 ar och jag kan fort-
farande agna mig at att spela
dragspel och gora reparationer,
sager Stig.

Han visar upp en tonstock
som sitter lost pa ett dragspel
som skickats fran Skelleftea.
-Det finns inte sa manga i

Sverige kvar som kan reparera
dragspel och vi blir allt farre.
Darfor har jag ganska manga
dragspelsintresserade besokare
som kommer hit i olika aren-
den, sager Stig.

Sjusyskon
Stig vaxte upp med sju syskon
i Regna och han borjade tidigt
intressera sig for dragspel.

-Jag brukade sitta bredvid
radioapparaten och lyssna pa
nar de spelade dragspelsmusik.
De spelade vacker musik pa
den tiden till skillnad fran den
dar popen och rocken som
ungdomarna lyssnar pa idag,
sager Stig.

Stig dromde om att ha ett eget
dragspel och nar han var 15 ar
hade han lyckats skrapa ihop
pengar till ett.

-Jag borjade spela pa gehor
och sedan gick jag en brevskola
for att lara mig noter. Sveriges
dragspelsmastare bodde i var
by och han larde mig en del
trick, sager Stig.

Stig arbetade hart pa sagver-
ket i Vingaker och pa kvallarna
arbetade han extra med att
ge dragspelslektioner, spela pa
danser och reparera dragspel.
- Det var full rulle hela tiden

Dragspelande reparator. Pa fredag fyller Stig Tjader 90 ar. Han ar en av de fa i Sverige
trivs som bast nar han far spela dragspel.

och idag undrar jag hur jag
orkade.

Som mest hade han 82 clever
och det var en av dem som kom
att fanga hans hjarta.
-Ingegerd tog lektioner hos

mig och sedan blev hon min
fru. Vi gifte oss och flyttade hit
till vackra Marsjo.

Han tittar ut over sjon som

Kort om Stig Tjader
Fodd: Regna

Familj:Fru Ingegerd och sonen
Arne.

Firarfodelsedagen:Oppet hus
med familj och va'nner

Tycker om: Spela och reparera
dragspel.

Tycker inte om: Det finns nog
inget jag ar ilsken pa.

Favoritmat: Ater allting

Favoritdryck: Mjolk

Ser heist pa TV: Naturprogram

syns fran huset och berattar
att han agnar mycket tid till att
pata i tradgarden.

-Jag trivs har ute eftersom
det ar sa vacker natur.

Men trots att han gillar att vara
ute spenderar han storre delen
av sin vakna tid i verkstaden.
- Nastan varje dag satter jag

mig har och spelar en stund.

Jag plockai
ter av mus

Ler at live
Han lyfter
spel och s]
Han blund
tillbakatill
-Det vai

get. Vi rei
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sin verkstad

npwator. Pa fredag fyller StigTjader 90 ar.Han ar en av de fa i Sverige som beharskar konsten att reparera trasiga dragspel och
nan far spela dragspel.

jag hur jag

hade han 82 clever
av dem som kom
hjarta.

tog lektioner hos
blev hon min

oss och flyttade hit
Marsjo.

ut over sjon som

;om StigTjader
Regna

|:Fru Ingegerd och sonen

fodelsedagerv.Oppet hus
familj och vanner

*c om: Spela och reparera
spel.
*f inte om: Det finns nog
t >ag ar ilsken pa.
iKTtmat: Ater allting
oritdryck:Mjolk
h«lst paTV:Naturprogram

syns fran huset och berattar
att han agnar mycket tid till att
pata i tradgarden.
-Jag trivs har ute eftersom

det ar sa vacker natur.
Men trots att han gillar att vara

ute spenderar han storre delen
av sin vakna tid i verkstaden.
- Nastan varje dag satter jag

mig har och spelar en stund.

Jag plockar med noter och nju-
ter av musiken,

Ler at livet
Han lyfter upp ett av sma drag-
spel och spelar Arholmavalsen.
Han blundar och drommer sig
tillbaka till sin senaste spelning.
- Det var i gar med byledra*

get. Vi reser runt och spelar

BILD: LENA FINNAS

tillsammans och jag inser att
jag ar lyckligt lottat som ar
90 ar och fortfarande sa klar i
knoppen att jag kati vara med
och spela, sager Stig Trader och
ler at hvet.

LENA FINNAS
0150-72800

lena.finnas@kkuriren.se

Sanna 20 ar. Stort
grattis till v§r Sanna
pa din 20-arsdag.
Grattiskramar fran
mamma, pappa,
Josse och Dennis
samt Missan.

: uppges i annonsen

All ev uppvaktning
pa min fodelsedag undanbedes
vanligt men bestamt!

HansMokvist
Bondegatan, Katrineholm

Katrineholms-Kuriren
- ortensinforntationsguide


