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Myt och verklighet
i Mönsteråsdeckare
Linus Nyman från Cobotech Kalmar AB stod för demonstrationen av roboten på Stranda AB i Södra Bäckebo.
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● ●”Aldrig mer” tänkte Jonny Nilsson när han hade skrivit sin

förstadeckare. Trots det har han nu kommit ut med sin andra
deckare som utspelar sig på den annars så idylliska Storgatan.
Mönsterås. Den

siste
mönsteråsaren är berättelsen om antihjältar i samhällets utkant. De löser
mordgåtorna, inte polisen. I centrum står bygdens expert på lokal historia, Alvar Bokfors, som
man lätt kan ana har drag
av författaren själv.
Hur mycket av Alvar är du?
– Alvar är en karikatyr av
hur jag hade kunnat vara
om jag hade fortsatt vara
ungkarl. Då hade jag nog
suttit i min lägenhet,
gnällt och tittat tillbaka
och tänkt att det var bättre
förr. Han är lite mer konservativ än vad jag är, och
så har han inget körkort.
Det blir lättare att beskriva
miljöer i köpingen när han
går.

Även om förordet talar om
att eventuella likheter
med verkliga personer är
en slump, så är det inte
svårt att se vissa kopplingar till verklighetens Mönsteråsbor. Jonny Nilsson
medger att det säkert finns
de som känner igen sig,
om än i omstöpt form. Han
hoppas att ingen ska ta illa
upp.
– Det är inte alla som har
min typ av humor, men i
grund och botten vill jag

Överskottet från bokförsäljningen skänker Jonny Nilsson till
organisationen Friends som arbetar mot mobbning. Det är
hans andra Mönsteråsdeckare och det kan bli fler.
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inte att någon ska bli
sårad.
I boken speglar han den
lilla ortens särpräglade
drag. Det handlar om fasader som ska hållas uppe,
om skvaller och om människorna i samhällets utkant.

Det är två år sedan hans

första Mönsteråsdeckare
kom ut, Muddern. Då
troddehan att han aldrig
mer skulle skriva en deckare, utan hålla sig till de
historiska böcker som han
känner sig mer hemma
med som historiker. Att
skriva deckare har frestat
på.

– Jag har inte den naturliga talangen, påstår han
och berättar att en vanlig
skrivarkväll kan börja
klockan 21 och sluta efter
midnatt, och det krävs
många finslipningar.
– Men jag har också haft
väldigt roligt när jag skrev
den. Det har varit som en
personlig terapi för mig.
Han ger ut böckerna
själv och det ger större frihet. Inget förlag som petar
i historien utan boken blir
som han har tänkt sig.
Överskottet skänker han
till organisationen Friends
som arbetar mot mobbning.
Hans förebilder är deck-

Robot väcker stort intresse

arförfattarna Björn Hellberg och Bo Balderson,
men han är noga med att
understryka att han inte
vill bli jämförd med etablerade deckarförfattare.
Sin egen deckare beskriver
han som en mysdeckare
med både humor, ironi
och understråk av allvar.
En dråplig historia blandas med tyngre frågor som
nutidens
o erhörda
kroppsfixering och livets
förgänglighet.
Läsaren får en lektion i
lokal historia.
– De historiska delarna i
boken har faktiskt hänt.
Berättelsen
kretsar
kring Skateboskatten, i
verkligheten Kråkerumsskatten.
– Jag är övertygad om att
det finns en skatt i verkligheten.
Blir det en tredje
Mönsteråsdeckare?
– Intriger finns så att det
räcker, och både miljöer
och idéer. Men nu ska jag
jobba vidare med en bok
om 1600-talets Mönsterås,
den har dragit ut på tiden.
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Södra Bäckebo. Lokalen var fylld till bristningsgränsen när det var robotdemonstration på företaget
Stranda. Det var en så kallad cobot, en kollaborativ,
samarbetande robot, som visades för företag,
näringslivsorganisationer och lärare. Syftet var att
visa vad en sådan kan bidra med i företagets processer.
– Intresset var mycket stort, säger Camilla Nordin
från Industrins Ostkustcentrum.
Planen är att IOC ska köpa in en. Den ska bland
annatanvändas inom verksamheten som är riktad
mot skolelever för att väcka intresset för teknik.
– Men den kan även användas för inspiration, test
och utbildning för företagen. Den är också ett spännande inslag på till exempel gymnasiemässor.

Noterat
Öppet hus. SPF Seniorerna Mönsterås har haft öppet hus
med ett 50-tal besökare. Mona Pettersson och Carina
Gränefält hade ordnat sopplunch och de var värdar till
sammans med Ulla Blomqvist, Lars Hultman och Rickard
Gränefält.
Bridge. Oknebäcks bridgeklubb, åtta par, medel 63 poäng.
1) Rolf Eklund/Rolf Eriksson 85 poäng, 2) Rune Sellberg/
Jerry Olsson 76, 3) KG Lundgren/Olle Ekström 68, 4) AnneMarie Johansson/Dagmar Nyberg 64 poäng.
Skytte. Mönsterås skytteförenings pensionärsskyttar har
avslutat höstomgången med en lagtävling. 24 skyttar deltog.
1) Kurt Benedikt, Inga-Lill Sjöberg, Sylve Johansson, Gullbritt
Svensson 406,7 poäng, 2) Inga Mauritzon, Åke Idebrant,
Hasse Karlsson, Jarmo Rasimus 403,1, 3) Lars-Åke Trulsson, Gunnar Klasson, Kurt Möllerström, Ejvind Hemmingsson 402, 4) Rolf Sethsson, Birger Svensson, Ingmar Nilsson,
Lars Hultman 400,7, 5) Jan-Åke Johansson, Lennart Lindberg, Gösta Karlsson, Bernt Johansson 399,7, 6) Göran
Mauritzon, Tony Pedersen, Sven-Erik Hammarström, Eje
Lundgren 386,1.

Skolmat

bilden

Mönsterås kommun. Du hittar varje skolas matsedel i appen
Din skolmat eller på www.dinskolmat.se.
Måndag: Tacogratäng med vitlökssås.
Tisdag: Het mexikansk gryta, ris.
Onsdag: Hokinuggets, ris, kall sås.
Torsdag: Broccoli- och sparrissoppa, färskost, hembakat
bröd.
Fredag: Indisk kycklinggryta, couscous/ris.

Äldremat
Omsorgen Mönsterås kommun.
Måndag: Stekt strömming, potatismos, grönsaker.
Alt. Varmkorv, potatismos, grönsaker.
Tisdag: Kycklinggryta, pasta, grönsaker.
Alt. Kokt fisk, ägg- och persiljesås, potatis, ärtor.
Onsdag: Biff Lindström, potatis, sås, grönsaker.
Alt. Ost- och skinkpaj, sallad.
Torsdag: Ärtsoppa, pannkakor, bröd.
Alt. Köttbullar, stuvade makaroner, tomat.
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Julmarknad i litet format. Premiären för julmarknaden i Folkets park i Blomstermåla blev inte
riktigt vad arrangören hoppats på. Fia Torstensson (bilden) i styrelsen var glad för dem som kom men
hade gärna sett fler. Flera försäljare dök inte upp. En av de få som kom var Eva Hult som sålde godis
och hon var mycket nöjd med sin försäljning. Även i Fliseryd var det julmarknad på lördagen.

Fredag: Fisk i ugn, potatismos, grönsaker.
Alt. Pytt i panna, stekt ägg, rödbetor.
Lördag: Stekt frukostkorv, potatis, senapssås, grönsaker.
Alt. Kötträtt.
Söndag: Stekt kyckling, klyftpotatis, sås, grönsaker.
Alt. Färsrätt.

