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uppskattade kriminalförfattare. Han är uppvuxen i
Linköping, men numera bosatt på Mallorca.
Huvuddelen av hans böcker utspelar sig i Linköping
med omnejd. Hans böcker med kriminalkommissarie
Malin Fors i huvudrollen har bivit mycket populära och
utkommit i stora upplagor både i Sverige och
utomlands.
... Detta är den andra boken i en ny serie om Malin

t

Maria lär sig ett
yrke på utdöende
Æ ÆEn av Sveriges mest kända silversmeder med korpusmide som
specialitet finns i Mörbylånga. Karl-Heinz Sauer vill bevara yrket
genom att handleda nybörjare.

en fest. Ett flygplan kapas på Linköpings flygplats och
en annan tonårsflicka hittas mördad i en bilpress.
Malin Fors får huvudansvaret för utredningen. Det visar
sig snabbt att kapningen inte är någon terroristattack.
Hon ser dock ett möjligt samband mellan alla tre
händelserna, men kan till en början inte se vari
sambandet består. Som vanligt i goda kriminalromaner
dyker det upp till villospår. Annan brottslighet avslöjas
som biprodukt i utredningen. Tempot höjs helal tiden
fram till den dramatiska upplösningen, som blir mycket
blodig.
Kriminalteknologi, mobiltelefoner, datorer, datahacking
och övervakningskameror blir viktiga redskap i
utredningen och även kriminaltekniskt samarbete

corpus kommer
från latinets ”kropp” och
syftar till ett i silver eller
guld upparbetat större föremål som till exempel bägare, kanna, skål eller ljusstake.
– Det är två helt skilda
saker att smida smycken
och att ta sig an kannor eller skålar. När jag ville lära
mig göra sådant kunde jag
inte ha fått en bättre mentor än Karl-Heinz, säger
Maria.
Efter ett års handledning har hon tillverkat såväl kannor som ljusstakar
och har ett alldeles eget
kännemärke. Hon arbetar
med aluminium som hon
färgar och sedan använder
till lock på kannorna och
askarna och som utsmycknad på ljusstakar.

Karl-Heinz Sauer har arbe-

tat som silversmed i 55 år.
Han har flera mästarbrev
och är känd över hela värl-

58 procent av svenskarna
tycker att det blir sämre.
Musik- och teaterföreställningen "Det blir bättre"
kommer i slutat av veckan
för att bevisa motsatsen.

Maria Börjesson är utbildad guldsmed med ateljé i Norrköping. Sedan drygt ett år tillbaka
har hon även arbetat med corpussmide, med Karl-Heinz Sauer som handledare. I marsapril kommer de att ställa ut några av sina saker hos Nutida Svenskt Silver i Stockholm.

den. Nu är han oroad över
att corpussmidet skall försvinna.
– I dag finns det ingen
utbildning i silversmide,
det är tragiskt. Därför är
det så roligt att Maria är
intresserad av att lära sig
corpussmide. Och för mig
känns det bra att så småningom få överlämna
mina redskap till någon
som har användning för
dem, säger Karl-Heinz.

Från mitten av mars och
en månad framåt kommer
Maria och Karl-Heinz att
ställa ut sina alster i Stockholm hos Nutida Svenskt
Silver. Maria ställer ut
kannor, askar och ljusstakar och Karl-Heinz har

bland annat med sig sina
nya silveraskar med lock
av glas.
– Det är nytt för mig att
smida rektangulära saker.
Det är mycket svårare än
rundade former, men det
gäller att hela tiden utvecklas.

Maria Börjesson har regelbundet gästat Karl-Heinz i
Mörbylånga sedan mer än
ett år tillbaka och deras
samarbete kommer att
fortsätta.
– Det är fantastiskt att få
göra sådana här saker. Det
är unika objekt och har en
själ och en känsla. Men jag
har massor att lära och att
få bolla med Karl-Heinz
och få lära mig många av

För mig känns det
bra att så småningom få överlämna
mina redskap till
någon som har användning för dem.
Karl-Heinz Sauer

ÖLAND. I samband med årsdagen anordnar Vitterhetsakademien i Stockholm ett symposium ”Att
vara Anna i världen – om
Anna Rydstedts liv och
diktning”. Det är cirka 25
särskilt inbjudna gäster
som kommer att hålla anföranden om Anna Rydstedts diktning ur olika
aspekter.
Föredragen

kommer sedan att sammanställas till en bok.
Under vintern och våren
pågår dessutom en rad aktiviteter för att göra Anna
känd av långt fler. För ett
par år sedan producerade
Ylva Magnusson filmen
"Ventlinge i världen – ett
personporträtt av poeten
Anna Rydstedt". I såväl
Lund som Göteborg kommer den att visas samtidigt som det blir ett samtal
kring boken Tjugo röster
om Anna Rydstedt.
I mars i Stockholm blir
det ett aktuellt föredrag

En ny cd där Anna Rydstedt
läser "Genom nålsögat".

med rubriken Så här läser
jag Anna Rydstedt i dagens politiska svall. Det är
PehrOlov Persson som föreläser. Han kommer även
till Mörbylånga bibliotek i
slutet av april där han utifrån Anna Rydstedts dik-

RUNSTEN. Erik Winqvist
och Erik Mjörnell delar
med sig av en resa genom
den moderna svenska populärmusiken. Låtarna är
kända och tolkade på ett
personligt sätt och föreställningen beskrivs som
nära och berättelserna
som
allmänmänskliga.
Erik Winqvist har hyllats

av recensenter och publik.
Han är mest uppmärksammad för hur han tolkar kända låtar och för sättet att sjunga tillsammans
med sin saxofon. Erik
Mjörnell jobbar med Tommy Körberg, Markoolio,
September och många
fler. Från studion som
finns i skogen utanför Örebro så säljer han gitarriff
till
musikproduktioner
över hela världen. På fredag kväll äger föreställningen rum i Rungården.
MARIA BRYNIELSSON
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90-årig poet lever vidare i sällskap
I april skulle Anna Rydstedt
ha fyllt 90 år. Poeten från
södra Öland uppmärksammas därför lite extra under
våren.

Erik Winqvist kommer dela med sig av modern svensk populärmusik på fredag kväll.
FOTO: PRESSFOTO

Det blir bättre
kommer till Runsten

MÖRBYLÅNGA. – Jag har fått
handledning av KarlHeinz sedan mer än ett år
sedan. Nu vågar jag säga
att jag är på väg in i yrket,
säger Maria Börjesson
från Norrköping.
Samarbetet mellan de
två smederna började efter en utställning på VIDA
Museum där båda deltog.
Maria är guldsmed med
säte i Norrköping och visade sina smycken på VIDA.
På stående fot fick hon en
inbjudan av Karl-Heinz
Sauer att komma till Mörbylånga för att lära sig corpussmide.
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Fors. En tonåring utsätts för sexuella trakasserier efter
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ter reflekterar över dagens
frågor kring flykt, förtryck, patriarkat och övergrepp.
Den som har närheten
till Lund och är fortsatt
nyfiken på den sydöländska poeten kan gå en litterär vandring. Det är Anna
Rydstedt-kännaren Anna
Smedberg Bondesson som
leder vandringen tillsammans med förläggaren Jonas Ellerström. Alla aktiviteter arrangeras av och i
samarbete med Anna Rydstedtsällskapet.
MARIA WIELL

Författaren Mons Kallentoft är en av våra mest
uppskattade kriminalförfattare. Han är uppvuxen i
Linköping, men numera bosatt på Mallorca. Huvuddelen av hans böcker utspelar sig i Linköping med omnejd. Hans böcker med kriminalkommissarie Malin
Fors i huvudrollen har bivit
mycket populära och utkommit i stora upplagor
både i Sverige och utomlands. Detta är den andra
boken i en ny serie om Malin Fors.

En tonåring utsätts för
sexuella trakasserier efter
en fest. Ett flygplan kapas
på Linköpings flygplats
och en annan tonårsflicka
hittas mördad i en bilpress.
Malin Fors får huvudansvaret för utredningen.
Det visar sig snabbt att
kapningen inte är någon
terroristattack. Hon ser
dock ett möjligt samband
mellan alla tre händelserna, men kan till en början
inte se vari sambandet består. Som vanligt i goda
kriminalromaner dyker
det upp till villospår. An-
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nan brottslighet avslöjas
som biprodukt i utredningen. Tempot höjs helal
tiden fram till den dramatiska upplösningen, som
blir mycket blodig.
Kriminalteknologi, mobiltelefoner, datorer, datahacking och övervakningskameror blir viktiga
redskap i utredningen och
även
kriminaltekniskt
samarbete internationellt.
De inblandades privatliv,
tankar och personkaraktärer behandling ingående. Som läsare tycker man
sig känna hela polisteamet. Miljöbeskrivningen
är också ingående. Upplösningen får en stark
koppling till sociala medier. Mons Kallentoft kan
konsten att ha en hög
spänningsfaktor,
som
ökar hela tiden liksom i tidigare böcker.
MATS GARME

Retriever eller den enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/NHFC4gKd

internationellt. De inblandades privatliv, tankar och
personkaraktärer behandling ingående. Som läsare
tycker man sig känna hela polisteamet.
Miljöbeskrivningen är också ingående. Upplösningen
får en stark koppling till sociala medier. Mons
Kallentoft kan konsten att ha en hög spänningsfaktor,
som ökar hela tiden liksom i tidigare böcker.
DECKARE
Bödelskyssen
Mons Kallentoft (Forum, inb 342 sid)
© Ölandsbladet eller artikelförfattaren. Utgivare: Alf Wesik.
Databasens namn: Alf Wesik / Ölandsbladet / retriever-info.com
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från

Sida 2 av 2

