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S T U D E N T !

www.konditoricecil.se

Vi öppnar kl 08.00

Årets Butik!

Låt Cecil 
fixa 

studenten!
Tårtor

Planka med 
kallskuret, ost 

och frukt
Potatissallad

Smörgåstårta

med mera

0        

0383-120 90

Se Stadskällarens erbjudanden på
www.vetlandastadshotell.net

Lunchmeny
Mån-fre 11.30-14.00

85:-
Mjukglass som dessert hela veckan

Måndag
Chili- & honungsmarinerad 

benfri kotlett med rödvinssås
Tisdag

Fläskfilé med kantarellsås 
& hasselbackspotatis 

Onsdag
Skaldjursfylld & ostgratinerad 
laxfilé med aioli & grönsaksris

Torsdag
Panerad schnitzel, stekt potatis,

rödvinsås, bearnaise & kapris 
Fredag

Rostbiff med potatisgratäng, 
skysås & rostad lök

Veckans special 85:-
Pasta Bolognese, parmesanost

Dagens sallad inkl soppa 69:-
Affärslunch (förb senast kl 11)

Varmrätt 149:-
2-rätters 189:-
3-rätters 219:-

10-häfte   
750:-
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LUNCHVeckans
       

Adr: Bowlinghallen, tel 147 00
www.vetlandabowling.se

Dagens lunchbuffé inkl   
salladsbuffé, bröd, 
dryck, kaffe 80:-

Avhämtning 72:-
Lunchhäfte (10 luncher) 720:-

Buffén serveras 
mån-fre 11.30-14.30

MÅNDAG
Isterband med dillstuvad potatis
och rödbetor 
Chokladpudding till kaffet!  

TISDAG
Panerad spätta med kall dillsås
och kokt potatis

ONSDAG
Lammgryta med örtsmak och
ugnsbakade rotfrukter

TORSDAG
Raggmunk med stekt fläsk
Stekt fläsk, löksås, kokt potatis
& lingonsylt

FREDAG
Grillad fläskfilé med rödvinsås
och potatisgratäng

LÖRDAG 90:-
Tacobuffé

VECKANS SALLAD:
Skinksallad, ris och grönsaker

VECKANS PASTA (mån-fre):
Pasta med korv och tomatsås

ALTERNATIV:
Vegetariskt/glutenfritt/laktosfritt
Nachostallrik, Hamburgertallrik
Pytt i panna, stekt ägg, rödbetor
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VETLANDA 0383-100 64
www.thomsens.se

Dagens rätt/alternativt en Pasta-
rätt inkl dryck, sallad, 
bröd, kaffe och dessert ....85:-
Hemlagad hamburgare 
med tillbehör .................95:-
Lunchkuponger .....10 st 750:-

Måndag
Senapsbiff, gräddsås och potatismos

Stekt lax, spenat och kokt potatis
Tisdag

Köttgryta, grönsaker, ris eller potatis
Italiensk mozzarellagratinerad 

torskfilet med vitlöksfräst ruccola
och ugnstekta potatisklyftor

Onsdag
Hemlagade köttbullar med 

gräddsås, grönsaker, kokt potatis
Ugnstekt torskfilet 

på Skepparvis, potatismos
Torsdag

Tunnskivat kycklingbröst 
och ris med pistagenötter,
champinjoner, paprika, lök

Stekt rödspättafilet med 
kall legymsås och kokt potatis

Fredag
Fläskfilet med kantarellsås, 

råstekt purjolökspotatis
Pocherad laxfylld rödspättafilet 

och vitvinsås smaksatt 
med senap, kokt potatis

Söndag
Stängt
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VETLANDA 

Redan vid öppnandet
ringlade kön mot Kvarn-
dammen och området
för den första vikinga-
marknaden i Vetlanda
lång. 
Arrangörsföreningen Emåda-
lens Vikingar kunde därför i
ett tidigt skede dra en lättna-
dens suck över att evene-
manget verkade vara uppskat-
tat. 
– Att se allt folk är ett kvitto

på att vi har marknadsfört
marknaden på ett bra sätt, sa
en något stressad men väldigt
lycklig arrangör i Maria Åh-
rén. 
Med tanke på publiktill-

strömningen vågade Åhrén
redan nu att tänka på vikinga-
marknadens framtid. 
– Jag antar vi kör nästa år

igen. Då är det säkert dubbelt
med vikingar här på området.
Då måste vi dock ha en krö-
gare som ansvarar för maten.
Det är en stor bit som vi inte
riktigt har tänkt på, säger hon. 

”Över förväntningarna”
Kommunens kultursekretare
Ann-Mari Forsberg iklädd
vacker och tidsenlig vikinga-
skrud framhöll också att man
måste hitta en annan lösning
för parkeringen vid en even-
tuell fortsättning av denna vi-
kingafest. 
– I övrigt är marknaden

över alla förväntningar. Den är
så att säga genuint bra och är
sprungen ur en förenings vilja
att göra något bra för Vetlan-
da, framhöll Forsberg som till-
sammans med museiinten-
denten Thomas Johansson
fanns på plats för att tala om
det historiska Vetlanda. 
– Vi kan tala om de ”gamla”

bygderna och ge tips på var
man i dag kan finna vikinga-
spår i Vetlandatrakten, säger
hon. 
När tidningen någon timme

senare stötte ihop med just
museiintendenten ville han

också tala om Vetlandas rika
historiska arv. 
– Att komma hit och se vad

marknaden har att erbjuda är
den bästa marknadsföringen
av Vetlandas historia och kan
för många vara en murbräcka
för vidare utforskning av ex-
empelvis runor och gravfält
som finns här, menade Jo-
hansson. 
Det bästa enligt Johansson

med marknaden var mångfal-

den men fick han välja en en-
skild detalj valde han den
uppseendeväckande vikinga-
båten Tälja som låg förtöjd i
Kvarndammen. Här fanns Gö-
ran Jacobson för Föreningen
Viksbåten som med stor entu-
siasm talade om båten. 
– Faktum är att detta är en

sjukt speciell båt som är
byggd efter ett fynd i Rosla-
gen. Den är tillverkad på exakt
samma sätt, det vill säga med

yxa, hyvel och svordomar, som
man gjorde för 1 000 år sedan,
förklarar han. 
Man vet inte exakt vad man

använde båttypen till på vi-
kingatiden men det samstäm-
miga uttalandet från forskare
är att den användes för att åka
från Mälarområdet via ryska
floder till Istanbul. Förening-
en har använt båten i resor till
Åland, Finland, Estland och
Ryssland och har till och med

seglat bland isberg och valar i
Kanada. 
– Vår ambition är att visa

båten för så många som möj-
ligt. Kan vi bidra med ett drag-
plåster på premiären för den-
na vikingamarknad gör vi gär-
na det, säger Jacobson. 
Såväl aktiva som besökare

verkade gilla vad de såg på
marknaden. 
– Jag tycker det är intres-

sant att förflytta mig i tiden

och se hur man använde sig
av olika hantverk, säger Anni-
ke Behrm som fått uppdraget
att stå i entrén. 
– Jag brukar vara runt på

olika medeltidsfestivaler och
jag anser att marknaden här i
Vetlanda håller bra kvalitet.
Det är seriösa försäljare med
bra produkter, sa Jonny Ide-
brant. 

Roger Ivarsson
roger.ivarsson@smt.se 0383-75 50 74

Thomas Johansson och Ann-
Mari Forsberg talade om det
historiska Vetlanda tillsam-
mans med Olle Höijer. 

Liam Idebrant fick sittande på en trähäst testa sina krigskonster i
det tornerspel som anordnades. 

Arrangören Maria Åhrén, som var överväldigad av mottagandet,
vid matkön med Hillevi Legfors. 

Uppskattad vikingafest
Arrangören Emådalens Vikingar öppnar för en fortsättning nästa år

Vikingabåten Tälja med Göran Jacobson, Viktor Forsberg, Lennart Johansson och Sebastian Anglemark var en av vikingamarknadens absolut största attraktioner. 
Bild: KARIN BJÖRSERUD

Överste Bergman
om Libyeninsats
VETLANDA

Överste Fredrik Berg-
mans föredrag om den
svenska försvarsmak-
tens insats i Libyen 2011
förtjänade en större pu-
blik. 
Med det inte sagt att det var få
som kommit till bibliotekets
hörsal för att lyssna till vad
Fredrik Bergman hade att sä-
ga. Men ämnet var så fängs-
lande och angeläget att bud-
skapet borde ha nått fler. Av de
som faktiskt kommit var det
kanske inte alla som visste att
denne Fredrik Bergman som
förra året fick ansvaret att le-
da den svenska insatsen av
flygvapnet mot Libyen, är
född och uppvuxen i Vetlanda. 
– En av mina största utma-

ningar under uppdraget var
att behålla fokus. Vårt förband
utgick från Sicilien och där
fortskred livet som vanligt
medan det 30 mil längre bort
pågick ett brinnande krig, sä-
ger han. 

Svenskarnas insats i Libyen
varade mellan april och okto-
ber 2011. 
– Man ska då betänka att

det var 50 år sedan svenskt
stridsflyg gjorde en insats i ut-
landet. Då var det i Kongo
mellan 1961–1963. Svenska po-
litiker var först tveksamma
till inblandning men gjorde
sedan en kovändning, säger
Bergman. 
Det svenska mandatet in-

riktade sig på att upprätthålla
flygförbudszonen och bedriva
spaning. 
– En stor del av vårt upp-

drag gick ut på att ta flygfoton
på raffinaderier, vapenförråd
och militärförläggningar. Av
Natostaben fick vi bra beröm
tack vare den utomordentliga
kvaliteten på fotona, säger
Bergman som framhöll under
föredraget att den svenska in-
satsen höll hög internationell
klass och att man kunde lära
andra nationer om säkerhet
och organisation. 

Roger Ivarsson
roger.ivarsson@smt.se 0383-75 50 74

Vetlandabördige Fredrik Bergman basade för Libyeninsats.
Bild: KARIN BJÖRSERUD

Misshandel vid torget 
VETLANDA

EN MAN I TJUGOÅRSÅLDERN blev tidigt på lördagsmorgo-
nen vid torget i Vetlanda misshandlad av en grupp män i
samma ålder. 
Offret ska ha blivit slagen i ansiktet och knuffad till mar-

ken. Vittnen har pekat ut tre gärningsmän. 

Stöld av åkgräsklippare 
VETLANDA

EN MAN I 60-ÅRSÅLDERN boende i Vetlanda har blivit be-
stulen på en åkgräsklippare, en röd Jonsered. Fordonet var
parkerat på husets baksida när det blev stulet. Inga iaktta-
gelser har gjorts i samband med stölden. 

Inbrott på Mossgårdsvägen 
VETLANDA

BOENDE PÅ MOSSGÅRDSVÄGEN i Vetlanda har haft påhäls-
ning av tjuvar. Gärningsmännen har tagit sig in i villan
genom att bryta upp ett fönster. Väl inne i fastigheten har
man tillgripit en del gods, främst smycken. Polisen söker
eventuella vittnen till inbrottet. 

Tjuvar slangade diesel 
VETLANDA 

I VECKOSLUTET har tjuvar gjort ett ovälkommet besök på
ett industriområde i Vetlanda. 
Man har slangat diesel ur sammanlagt tre fordon, två

traktorer och en lastmaskin. 

Stuprörstjuvar i farten 
VETLANDA

ATT KOPPAR ÄR ETT STÖLDBEGÄRLIGT föremål är inget
nytt men man kanske inte tänker på att stuprören kan va-
ra eftertraktade för tjuvar. Det fick personalen på en kyrka
i Ekenässjön erfara när man upptäckte att någon stulit två
stycken stuprör i koppar från kyrkan. Stölden inträffade
någon gång på natten mellan torsdag och fredag i förra
veckan. 

Klotter på Forngården 
VETLANDA 

NÅGON HAR LÄMNAT sitt avtryck i form av så kallade tags
på sidan av scenen i kulturparken Forngården, Vetlanda.
Dessa tags är dock inte önskvärda och har anmälts som
klotter till polisen. 

Dubbelt utsatt 
VETLANDA/KVILLSFORS 

EN MÅLSÄGARE i 35-årsåldern har haft påhälsning av tju-
var i två av sina fastigheter.  
I en ladugård i Vetlanda kommun har någon obehörig

stulit gods. 
Det stulna som har rapporterats är en röjsåg och en yxa.

I en fastighet i Kvillsfors har någon stulit cirka 100 liter di-
esel från en traktor. 

Skjutning i Skede 
SKEDE 

DET HAR I HELGEN HÅLLITS skjutningar på skjutbanan i
Skede. Det individuellt högsta resultatet noterade hemma-
skytten Patrik Karlsson med 147 poäng. Resultat: Klass B
15: 1) Samuel Karlsson, Skede, 141 poäng. Klass B1: 1) Tore
Johansson, Sävsjö, 133, 2) Jörn Schösler, Sävsjö, 123. 3) Klass
B2: 1) Patrik Karlsson, Skede, 147, 2) Paul Ståhl, Näsby, 146, 3)
Anders Karlsson, Skede, 139, 4) Marie Öhman, Skede, 129,
Tobias Öhman, Skede, 118. Klass B3: 1) Lennart Bjärnstedt,
Skede, 141, 2) Niklas von Lako, Näsby, 127. Klass B4: 1) Mag-
nus Linnros, Bäckseda, 146, 2) Peter Telebrant, Björkö, 135, 3)
Martin Axelsson, Skede, 134, 4) Bjarne Axelsson, Skede, 134.
Klass B 56: 1) Conny Johansson, Näsby, 141. Klass B 66 stå-
ende: 1) Vanjer Ståhl, Näsby, 134, 2) Lars-Erik Johansson,
Virserum, 134. Klass B 66 liggande: 1) Birger Gustafsson,
Nässjö, 146, 2) Arne Grahn, Hvetlanda, 143, 3) Bo Andersson,
Nässjö, 143, 4) Jan-Olof Gustavsson, Sävsjö, 142, 5) Gösta
Fransson, Sävsjö, 140, 6) Nils-Göran Stark, Hvetlanda, 124, 7)
Tore Kärvegård, Näsby, 111. Lagtävling standar: 1) Näsby,
411, 2) Skede, 409. 


