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I kamp mot normaliteten
Igenkännandet i pjäsen lockade till både skratt och tårar
HULTSFRED

Med verkliga upplevelser 
som bas presenterade Öst-
ra Teatern pjäsen Autist ja-
visst, i syfte att ge publi-
ken en ökad förståelse för 
människor med dolda han-
dikapp – och en ökad kun-
skap om hur deras livssitu-
ation ser ut.

Föreställningen, som 
handlar om hur det är att 
växa upp med Aspergers 
syndrom och autismlik-
nande tillstånd, har satts 
upp inte bara i Sverige 
utan även i Finland och 
Norge.

När Östra Teatern gäst-
spelade på Valhalls scen 
kom lite drygt 100 per-
soner, både anhöriga till 
funktionshindrade, skol-
personal, handlägga-
re liksom anställda inom 
habilitering och omsorg. 
Från både Hultsfred och 
Vimmerby kommuner.

Igenkännande
Igenkännandet locka-

de fram både suckar och 
skratt. Och faktiskt en 
och annan tår.

–Föreläsare är bra på 
sitt sätt, men det här tror 
jag gick rakt in i hjär-

tat, säger Annica Lane-
borg från Anhörigstödet 
som stod bakom arrange-
manget.

Fem fristående pjäser
Autist javisst är en fri-

stående del bland fem pjä-
ser, alla skrivna av jour-
nalisten Gunilla Boëthi-
us, som själv är mamma 
till en i dag vuxen son 
med autism.

– Tanken är att pjäsen 
ska stötta de filosofiska 
frågorna, hur vi männis-
kor ser på varandra, be-
rättar skådespelaren Joa-
kim Sikberg. Diagnos el-
ler inte? Vad kan de här 
personerna för saker som 
fört världen framåt? Sam-
hället är annars bra på 
att se saker de inte kan.

Från bebis till vuxen
Den en timme långa fö-

reställningen skildrar 
den autistiske pojken Jo-
nas liv, från det att han är 
bebis till ung vuxen, redo 
att  ge sig ut i arbetslivet. 
I ständig kamp mot nor-
maliteten.

Under resans gång blir 
det till slut på Kämpe-
skolan i Bålsta, utanför 

Stockholm, han finner ro 
och kan slutföra sina stu-
dier.

– Det är lite kul, efter 
vi spelat föreställningen 
i Finland en gång väck-
tes ett intresse för skolan 
bland en i publiken. Hon 
går faktiskt på skolan i 
dag, berättar Joakim Sik-
berg

Pjäsen är som sagt ba-
serad på Gunilla Boëthius 
egna upplevelser. Hon har 
satt på sig de ”autistiska 
glasögonen” och tar publi-
ken till en värld i ständig 
kamp med normaliteten. 
En värld fylld av smär-
ta och missförstånd, men 
också av klarsyn och hu-
mor.

Joakim Sikberg precis 
som sina kollegor Maria 
Lindström och Petter Bil-
lengren brinner också för 
frågan och känner starkt 
för de här personerna. Det 
avspeglar sig med all tyd-
lighet på scen.

Charlotte Madestam

Jonas, spelad av Petter Billengren, är i ständig kamp mot normaliteten i pjäsen Autist javisst, med 
även Maria Lindström och Joakim Sikberg i rollerna. Foto: Charlotte Madestam

Danielsson berättade om Dackefejden
HULTSFRED

I tisdags kväll besökte 
Peter Danielsson Valhall 
för att berätta om Dacke-
fejden som ska ha påbör-
jats år 1536.

– Det är spännande med 
Dackefejden och det finns 
en hel del att berätta om 
hur det troligtvis gick till.

Så hade det åter blivit 
dags med en föreläsning 
i Valhall. Drygt 60 perso-
ner kom för att lyssna på 
Peter Danielsson, anti-
kvarie på Kalmar Läns 
Museum och Filisofie li-
centiat i historia, som be-
rättade om Nils Dacke 
och den omtalade Dacke-
fejden.

Nils Dacke ska år 1536 
varit inblandad i ett fog-
demord. Dacke och hans 
medbrottsling Jon An-
dersson dömdes till dö-
den.

– Men detta ville inte 
kung Gustav Vasa så han 
krävde att han skulle få 
leva.

Men efter detta vil-
le Gustav Vasa att alla 

skulle betala skatt, vilket 
Nils Dacke vägrade. Han 
gick därför ut till bönder-
na och krävde att även de 
skulle göra det samma. 
Han fick med sig många 
anhängare.

Men det skulle va-
ra ganska lugnt fram till 
midsommaren 1542. Det 
var då som kungens sol-
dater dödade Per Hult 
som var släkt med Dacke 
som nu ville ha blods-
hämd.

Anfall
När kungens solda-

ter skulle anfalla så var 
Dackes män redo med ett 
bakhåll. Det skulle blivit 
ett ordentligt blodbad.

Omkring mars 1543 ska 
Nils Dacke och hans män 
nått Hulingen. Isen låg på 
sjön och truppen gick över 
för att ta sig ner mot Sto-
ra Aby.

– Det ska vara här nå-
gonstans som kampen 
började mot kungen igen. 
Men Gustav Vasas tåg 
vände i Mörlunda och be-
gav sig upp mot Fågelfors/

Virserum.
Men detta hade Dack-

es spejare koll på och gick 
snabbt mot Virserum.

– Det finns dokument 
på att Dacke och hans 
män ska ha kommit till 
en skogskant vid en sjö. 
Jag tror att det var vid 
sjön Hjorten som striden 
ska ha utbrutit och Dacke 
blev skadad och striden 
ebbar ut.

Dackes män gömmer 
undan honom, så att han 
i lugn och ro kunde kure-
ra sig.

Propaganda
Den 1 juli 1543 ska 

Dacke ha propagerat för 
sista gången och den 7 au-
gusti ska Gustav Vasa få 
beskedet att Nils Dacke 
var död.

–Självklart drog kung-
en en lättnaden suck över 
att äntligen bli av med 
Dacke.

Nils Dacke fördes till 
Kalmar slott där de sä-
kerhetsställde hans död 
genom halshuggning. Sol-
daterna ska därefter satt 

Dackes huvud på en på-
le. Längst upp på huvudet 
satte de en kopparkrona.

– Det finns många be-
rättelser om Nils Dacke, 
men vad som är sant och 
inte är svårt att säga. Det 
finns vissa dokument som 

talar för att Nils Dacke 
inte ska ha blivit dödad 
just då.

Men en sak är säker 
Dackefejden ska vara nor-
dens största bondeuppror.

Madeleine Jakobsson

Peter Danielsson berättade inlevelsefullt om Dackefejden som ska 
ha påbörjats år 1536. Foto: Madeleine Jacobsson

Frälsis överklagar upphandling
HULTSFRED

Frälsningsarmén vänder in-
te andra kinden till. I stället över-
klagar Frälsis i Fristad kommuner-
nas upphandling av HVB-hem.

En lång rad kommuner i Kal-
mar län har gjort en gemensam 

upphandling av de här tjänster-
na, och antagit ett specifikt HVB-
hem.

Det beslutet uppskattas in-
te av Frälsningsarmén i Fristad, 
som vänder sig till förvaltnings-

rätten i Jönköping med ett över-
klagande.

Förvaltningsrätten å sin sida 
skickar ärendet vidare till kolle-
gorna i Växjö, eftersom Kalmar 
län sorterar under den rätten. 

Där finns också ytterligare 
ett överklagande av den ak-

tuella upphandlingen. Det är ett 
behandlingshem i Eksjö som ock-
så är missnöjt med upphandling-
en.

Olof Carlson

Resultatet borde komma
de anställda till del
HULTSFRED

Det historiska fina re-
sultatet för Hultsfreds 
kommun borde komma de 
anställda till del.

Det anser socialdemo-
kraten Tomas Söreling.

– Det är ju deras för-
tjänst, reflekterar han.

Det är ett faktum att 
en mycket stor del av 
överskottet beror på en 
återbetalning från kom-
munens försäkringsbo-
lag, AFA, som är en ar-
betsmarknadsförsäk-
ring.

– Återbetalningar-
na beror på att För-
säkringskassan drar in 
sjukpenningarna, säger 
Söreling, för enligt da-
gens regelverk är det ju 
ingen som är sjuk läng-
re.

Han pekar också på 
att i och med att sjuk-
penningen dras in beta-
las heller ingen ersätt-
ning ut från AFA.

– Premien som betalas 
ut har parterna kommit 
överens om, vilket bety-

der att anställda i detta 
fall har avstått löneut-
rymme för försäkringen, 
säger Söreling. Därför 
borde resultatet komma 
våra anställa till del på 
något sätt.

På en punkt är han i 
alla fall överens med al-
liansens företrädare, att 
utan samförstånd med 
oppositionen hade det 
blivit svårare att få ett 
så pass bra resultat för 
kommunkoncernen.

Olof Carlson

Tomas Söreling (S)

Eldning orsakade larm
HULTSFRED

Än en gång har rädd-
ningstjänsten i Hultsfred 
fått rycka ut, bara för att 
informera en villaäga-
re om att det inte är tillå-
tet att elda skräp i tätbe-
byggt område.

Nu behövde inte hela 
styrkan följa med ut till 
den aktuella adressen i 
centrala Hultsfred. 

Det räckte med att 
räddningsbefälet åkte 
till platsen och talade 
om vad som gäller.

Villaägaren eldade 
skräp och trädgårdsav-
fall i en tunna, och pas-
sade samtidigt på att el-
da fjolårsgräs i en häck, 
när brandbefälet kom 
till platsen.

Även polis anlände till 
platsen och en anmälan 
upprättades. Efter ett 

allvarligt samtal släck-
te den något ångerfulla 
villaägaren av elden på 
egen hand. 

Brandbefälet på plats 
bedömde att det fanns 
en viss spridningsrisk, 
förutom olägenheten 
med röken.

Det är långt ifrån för-
sta gången som rädd-
ningstjänsten fått åka 
ut till skräpeldningar i 
diverse trädgårdar. Nå-
got som i viss mån för-
vånar brandbefälet An-
dreas Enberg. De flesta 
vet ju att det inte är till-
låtet, men lika fullt ska 
det eldas.

– Varför det är så vet 
jag inte, säger han, det 
tar ju tid att elda, det 
går mycket fortare att 
köra trädgårdsavfallet 
till kompostgården, där 
det hör hemma.

Skottlossning inomhus
OSKARSHAMN

Plötsligt small ett skott 
från andra våningen på 
villan i den norra delen av 
Oskarshamns kommun.

Det utlöste ett stör-
re polispådrag i det lil-
la samhället. Initialt be-
farade polisen det värsta 
och satte till stora re-
surser.Såväl piketstyrka 
som förhandlare fanns 
på plats.

Vid 20-tiden på kväl-
len fick polisen en på-
ringning från en anhö-
rig i villan som sa att 
mannen var både beru-
sad, beväpnad och psy-
kiskt instabil. Och att 
han skjutit skott med ett 
av sina vapen.

Skottet var dock inte 

riktat mot sambon, som 
höll till på nedre botten.

Polisen valde att avan-
cera sakta och försiktigt 
och först fram mot tre-
tiden på morgonen tog 
man sig in i villan. Där 
man hittade den miss-
tänkte, en man i 50-års-
åldern, sovande.

Mannen togs omhand 
och fördes till sjukhus 
för vård, eftersom han 
visade tecken på att 
må mycket dåligt. Han 
är dock misstänkt för 
Framkallande av fara 
för annan.

Under tiden samlade 
polisen ihop mannens 
vapen, som togs i beslag 
och lägenheten spärra-
des av för en teknisk un-
dersökning.


