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  TROLL MOT TAVLA. Vårt 
Kungsholmens reporter byt-
te till sig en fi n tavla mot 
trollet i veckan. Niklas Edel-
ström var inte sen med att 
dofta på sin nye familjemed-
lem.    FOTO: KARIN NILSSON  

 Lyckotrollet har fått ett 
nytt hem. 

Nu vill en alfabets-
monstertavla hitta en 
vägg i ett barnrum på 
Kungsholmen. 
 

 Förra veckans bytesgrej 
lyckotrollet hade knappt 
hunnit vänja sig vid redak-
tionen och ständigt knack-
ande tangentbord förrän det 
var dags för nästa äventyr. 
Hem till Kungsholmsbon 

och art directorn Niklas 
Edelström.

– Trollet blir en ny famil-
jemedlem, eftersom vi inte 
kan ha husdjur på grund av 
allergi, säger Niklas Edel-
ström och räcker över en in-
ramad och färgglad tavla 
med bokstäver på innan han 
tar till sig det håriga trollet 
och börjar lukta.

Triggar barndomsminnen
– Den speciella doften trig-
gar i gång minnen från barn-
domen. Det är en sorts plast-
doft som känns hälsosam 

trots att den säkert inte är 
det. Den luktar inte kemika-
lieplast.

Tavlan som jag bytt till 
mig är helt ny och kallas för 
Monsters ABC. Det är en av 
produkterna som Niklas säl-
jer i sitt webbgalleri Edel-

strömska. Små, små monster 
berättar en liten historia på 
engelska om var och en av 
bokstäverna. Passar perfekt 
hemma i barnrummet!

– Vi hade en dubblett av 
den hemma och det behöver 
vi inte ha.

Så, alla barnfamiljer där 
ute. Fråga era barn om vad 
de kan tänka sig att byta mot 
tavlan eller rota runt bland 
era egna grejer. Nu byter vi 
grejer med varann. 

 Tomasz Pozar 
08-545 870 86

tomasz.pozar@direktpress.se 

 Små bokstavsmonster 
vill hänga på din vägg 

 En svan som fastnat i 
några fi skelinor kunde 
räddas av ambulansper-
sonal under tisdagen. 
 
 Under tisdags förmiddag hit-
tade Kungsholmens närpolis 
en svan som fastnad i några 
fiskelinor nere vid Smeds-
uddsbadet. Polisen larmade 
Svenska djurambulansen 
som kom till platsen.

– Vi tog in en fågelrehabi-
literare som tyckte att vi 

borde prova att lirka av och 
klippa bort fi skelinan istället 
för att köra svanen i ambu-
lansen som vi har lyxen att 
kunna göra, säger djurambu-
lansföraren Agge Sjöbom.

Ingen krok
Någon krok hade inte fastnat 
i svanen som visade sig vara 
oskadd. Svanens familj vän-
tade ihärdigt i vattnet på sin 
familjemedlem och när få-
geln pustat ut på stranden en 

stund kunde den simma ut 
igen.

Svenska djurambulansen 
är en ideell förening driven 
av volontärer. Förutom sva-
nar kör ambulansen alla 

mindre tamdjur såsom 
hundar, katter och 
marsvin men även visst 

småvilt såsom ekorrar, 
igelkottar och harar.  

 Tomasz Pozar 
08-545 870 86

tomasz.pozar@direktpress.se 

 Räddade svan från fi skelinor 

 SVANHOPP. Ica Hermansson och Agge Sjöbom 
som arbetar för Svenska Djurambulansen räd-
dade en av våra svanar vid Smedsuddsbadet i 
tisdags.    FOTO: SVENSKA DJURAMBULANSEN 

”Trollet blir en ny 
familjemedlem, 
eftersom vi inte 

kan ha husdjur på 
grund av allergi.”

BYTA GREJER

 Vem som helst kan bli 
poet för en dag lördag 
den 8 november. Skriv en 
dikt och bli publicerad 
samma kväll. 
 
 Plocka fram en dikt ur byrå-
lådan eller skriv en ny. Under 
en förmiddag får vem som 
helst chansen att sätta upp en 
dikt på ett poesiplank på För-
fattares bokmaskin. Dikterna 
blir en antologi som trycks 
samma kväll.

De som vill får också läsa 

upp sin dikt på en öppen 
poesi scen unde kvällen. Alla 
som varit med får också ett 
exemplar av diktsamlingen.

17-årig tradition
Traditionen började för 17 år 
sedan. Med trettio, fyrtio del-
tagare. Förra året deltog ett 
160-tal personer. Författaren 
Ernst Brunner har varit med 
ett år, liksom skådespelaren 
Görel Crona som också bru-
kar hjälpa till med evene-
manget under kvällen.

– Men det är gjort för dem 
som skriver för byrålådan, 
inte för kändisar, säger Per 
Svenske, bokbindare på För-
fattares bokmaskin.

– Vi hinner själva inte läsa 
allt men Bibliotekstjänst har 
recenserat och tyckte att 
många som var med var jät-
tebra och ville läsa mer av 
några, säger han.   

 Natalie Nordenswan
073-600 69 08

natalie.nordenswan

@direktpress.se 

 Poesiplank blir diktsamling 

 POESIUPPLÄSNING. Snart dags igen för Poesi på en dag.   
  FOTO: FÖRFATTARES BOKMASKIN 

 Poesi på 
en dag  

 ■  Var: Författares bokma-
skin, S:t Eriksgatan 10.

 ■ När: Inlämning lördag 8 
november kl 10-13. Upp-
läsning samma kväll.  

 Tryckeriet  
 ■  Författares bokmaskin 

trycker böcker print-on-
demand från manus till 
färdig bok.

 ■ Grundprincipen för 
tryckning är eget förlag.  

 Det var första gången 
som de tävlade. Det 
märktes inte. Ett silver 
och ett brons bärgades 
och togs hem till 
Essingen. 
 
 Det var under Solna karate-
cup förförra helgen som 
Essinge Dojo för första 
gången ställde upp i en täv-
ling arrangerad av Svenska 
karateförbundet. Men att 
det var debut för klubbens 

medlemmar märktes inte.
Ett silver i fighting (fri 

sparring) vanns av 10-åriga 
Edvin Bihl från Stora Es-
singen medan ö-grannen 
Samina Lindblad, 16 år, 
kunde glädjas åt ett brons, 
även det i fi ghting,

Essinge Dojo fyller 4 år i 
december och tränar på 
Stora Essingen. Av klubbens 
medlemmar var det sex som 
ställde upp i Solna-tävling-
en.   Tomasz Pozar 

 Premiärframgång för 
Essinges karateklubb 

 SILVER. Edvin Bihl tar emot sin silvermedalj.  
  FOTO: JOHN NORDLING 

och art directorn Niklas strömska. Små, små monster 

vill hänga på din vägg 




