
F Ä L T Ö V E R S T E N

Varmt välkommen 
till Sveriges bästa 
matglädjebutik!

Sanna vår fi skmästare erbjuder!

Hos oss hittar du alltid 
svenskt hängmörat kött!

Anders vår köttmästare erbjuder!

Hos oss hittar du alltid 
färska skaldjur!

Sabis butik vid Fältöversten hittar du här:

Öppet: 

med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel

Färsk lammytterfi lé
Bryn köttet först och stek 

Pris per kg 339.00
Färska ankbröst

Bryn i panna runt om 

Pris per kg 239.00
Snabbt, gott & enkelt! Färdigt för pannan
Schweizerschnitzel
Sverige av Nibble skinkinnanlår, Svenskt sigill

Pris per kg 179.00
Gott med vår klyftpotatis till

Pilgrimsmusselterrine
Av pilgrimsmusslor, gösfi lé, räkor, sparris

Pris per hg 44.90 
Ätes som förrätt tillsammans med en liten sallad 
och romsås

Laxtartar
Av gravad lax, hovmästarsås, pepparrot och dill

Pris per hg 24.90
Lägg på en skiva kavring och servera som förrätt

Snabbt, gott & enkelt! Färdigt för ugnen
Rosépepparlax 
Norskodlad lax, rosépeppar, persillade och rapsolja

Pris per kg 239.00 
Gör en god matig sallad till
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Det började som en vanlig måndag på Brantingsgatan. Fast när det blev lunchdags kom vaktparaden och slog sig ner i höstso-
len… När Fru Carlsons café fyller ett bjuder så klart stamgästerna på lite bleckblås.  NYHETER 8

Norra länken lättar på 
trycket åt Östermalm
Tiotusentals bilar på väg till och från Lidingö passerar Öst-
ermalm varje dag. Liksom en massa tung trafi k från Friham-
nen.

Det slipper vi när Norra länken står klar år 2015.

Men det är oklart om den kommer att minska trafi ken i 
stort. För samtidigt som man bygger de nya väglösningarna 
växer Norra Djurgårdsstaden fram. Och där lär det ju fl ytta 
in en och annan bilägare…   NYHETER 4–5

De som kan 
Stockholm 
Open bäst
SPORTEN 14

Nu tar konsten 
över nöjeslivet
Och mycket handlar om 
galleristen Jonas Kleerup.
 NÖJE 18–19

Pelle startar nytt
lyxigt hotell
Lydmar är tillbaka i stan.
   NYHETER 12

Fyndläge för den 
som vill fl ytta
Rekordmånga lägenhe-
ter ute till försäljning på 
Öster malm. 
 NYHETER 6

KONTAKTA OSS PÅ

ÖSTERMALMSNYTT

on@direktpress.se

tel: 08 – 545 870 70

SMS & MMS: 0730 – 120 830
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De blåser på för fulla muggar på Fru Carlsons

Allt fl er företag 
satsar på vaccin 
mot infl uensan
HÄLSA 16–17

ETT TILLFÄLLIGT 
KONTRAKT KAN 
VARA LÖSNINGEN
BOSTAD 23



 Ö S T E R M A L M S N Y T T8   Lördag 4 oktober 2008 

Börje Ljunggren är en av Sveriges främsta 
Asienkännare. Han är 
ambassadör på UDs 
Asienenhet. Under åren 
2002 - 2006 var han Sveri-
ges ambassadör i Kina och 
tio år tidigare i Vietnam. 
Han har varit chef för både 
Sidas och UD:s Asienen-
heter och doktorerat på en 
avhandling om reformpro-
cessen i Indokina.

Allt fler av vår tids stora frågor, som klimatfrågan, 
kan bara lösas med Kinas medverkan. Kommer 
morgondagens Kina – som kan visa sig vara en 
supermakt under auktoritärt styre – att ta sitt in-
ternationella ansvar? Hur mycket beror det på oss 
och på vad vi gör för att engagera Kina? 

OSCARSKYRKAN

Söndag 5 oktober 

11.00 Gudstjänst med små och stora. Dopfest. 
Hans Cristian Nyström, församlingspräster. Församlingens 
barnkörer. Shia Keiko Eguch, dirigent. Tårtkalas. 
13.00 Familjekonsert. Historien om Babar den lille elefanten av 
F Poulenc. Pär Olofsson, piano, Hans-Cristian Nyström, berättare. 
Fri entré. 
Tisdag 7 oktober

11.45 Orgelmusik.
12.00 Veckomässa. Per Mellqvist, präst. 
Onsdag  8 oktober

08.00 Morgonmässa. Gabriella Johansson, präst.  
12.00 Taiji/qigong 18 rörelser & samtal. Gudrun Khemiri, leg 
sjukgymnast och taiji/qigonginstruktör. Bo Lindberg, präst. 30 kr 
varav 10 kr till Svenska kyrkans internationella arbete.
Söndag 12 oktober

11.00 Högmässa Tacksägelsedagen. Per Mellqvist, präst, Erik 
Boström, organist. Söndagsskola. F d sjömansprästen Nils-Gö-
ran Wetterberg predikar. Försäljning av skördeprodukter mm. 
Därefter i församlingshemmet ”Sjömansprästens baksida” Nils-
Göran, tillika jazzmusiker varvar berättandet med musikaliska 
inslag. Jörgen Toresson, piano. Lättare måltid. 50 kr. 
Arr: Oscars Internationella forum.

OLAUS PETRIKYRKAN

Torsdag 9 oktober

19.00 Veckomässa med efterföljande ungdomskväll.
Gabriella Johansson, präst.

DJURGÅRDSKYRKAN

Söndag 5 oktober

11.00 Högmässa. Birgitta Lövgren, präst, 
Fredrik Malmberg, organist. 
Onsdag 8 oktober

18.30 Bibelsamtal. Arne Wikström, präst. 
Söndag 12 oktober 

09.00 Premiär! Frukostklubb för ovana Bibelläsare. 
11.00 Gudstjänst. Lena Gutberg, präst. Viveca Axell 
Hedén, sångsolist, Marie Olhans, organist. 

OSCARS INTERNATIONELLA FORUM

Tisdag 7 oktober - se intill

Kinas återkomst som ekonomisk och politisk 
stormakt är kanske den största förändringen i vår 
tid. På några få decennier har Kina blivit en av 
världens största ekonomier och gått om USA som 
exportnation. 2007 tillverkade man fler bilar än 
Japan, över en halv miljard mobiltelefoner och sat-
sade stort på forskning. Hur har denna omvand-
ling varit möjlig och vart är Kina på väg?

Dagens Kina är på många sätt radikalt olikt Maos. 
Individens privata sfär är mycket större och i bör-
jan av 2008 fanns 230 miljoner IT-användare och 
40 miljoner bloggar. Mycket är sig samtidigt likt 
och landet är fortfarande en enpartistat ledd av ett 
kommunistiskt parti. Hur går det ihop? Hur länge 
kan enpartistaten bestå? 

Dagens Kina är också ett samhälle med djupa 
ekonomiska klyftor och det finns stora spänningar 
i samhället. Under ett år äger över 80 000 s.k. 
”massincidenter” av olika slag rum. Människor 
protesterar mot orättvisor och maktmissbruk. Allt 
oftare är protesterna rättsbaserade.

Oscars Internationella Forum inbjuder till 
föreläsning i församlingssalen, Fredrikshovs-

gatan 8, tisdag den 7 oktober kl 18.00. 

KINA - vår tids drama
- av ambassadör Börje Ljunggren - 

Detta är huvudfrågorna i Börje Ljunggrens bok 
”Kina - vår tids drama” som kom ut våren 2008 
och fått många goda rescensioner. Kom själv och 
hör honom berätta om sina erfarenheter från Kina 
i Församlingshemmet, Fredrikshovsgatan 8 tisdag 
den 7 oktober kl 18.00. Arr: Oscars Internationella 
Forum.

Texten hämtad från Hjalmarsson & Högberg bokförlag

ÖSTERMALM

Grannarna är så glada 
för att hon fi nns att de 
kommer med cham-
pagne. Ett år på Gärdet 
fi rade Britta Carlson på 
Fru Carlsons café med 
musik från vaktparaden.

Det är en oväntad syn. Utan-
för kaféet på Brantingsgatan 
sitter sex män från vaktpara-
den och spelar. Runt omkring 
sitter stressade lunchgäster 
och boende som har tittat 
förbi under en promenad. De 
ser glada ut. Och klappar i 
händerna så fort musiken 
tystnar. 

Det här skulle kunna vara 
en fi lminspelning. Men det 
är det inte. Det är bara Britta 
Carlson som fi rar sitt kafés 
ettårsdag. 

Hur lyckades du få musi-
ker från vaktparaden att spela 
här? 

– De brukar äta lunch här 
och jag ville så gärna att de 
skulle spela, så jag frågade bara. 
Och de blev glada och tyckte 
att det skulle vara jättekul.

Hur hamnade du här på Bran-
tingsgatan?

– Jag har alltid jobbat med 
mat. Och när jag bestämde 
mig för att säga upp mig från 
mitt jobb för att starta kafé 
började jag se mig omkring 
efter en lokal. Jag började titta 

inne i city men det var för dyrt. 
Så hittade jag den här lokalen 
som var väldigt sliten, men jag 
såg vad det kunde bli av den. 
Och det fi nns ett kontor intill 
som min man, som är fotograf, 
kan använda.

Hur går det för kaféet?
– Det går jättebra. Jag är ju 

helt ensam här, det har blivit en 
oas, en mötesplats för dem som 
jobbar och bor i närheten.

Så det är mest stammisar?
– Ja, många kommer till-

baka, det är jättekul. Och det 
är en hel del kändisar faktiskt, 
eftersom både Viasat och TV4 
ligger i närheten.

Varför har ni inte öppet senare 

på helgen, bara till 15?
– Först så hade vi inte öppet 

på helgen alls, när vi började 
ha det tyckte vi att det här var 
en bra tid. Men visst skulle det 
gå att ha öppet längre.

Vilket är ditt bästa kaféminne 
från det här året?

 – Oj, vad svårt. Det är my-
sigt varje dag. Jag är så glad 
för att många kommer till-
baka, och folk verkar nöjda, 

gäster har kommit hit med 
både glögg och champagne!

Anna-Karin Grenninger

08-545 870 86  

 anna-karin.grenninger@

direkpress.se

ETTÅRSKALAS MED STIL. Fru Carlsons café fi rade med att bjuda in vaktparaden. FOTO: ANDREAS ENBUSKE

Fru Carlsons fyllde år – då kom vaktparaden

Fru Britta Carlson.

”Gäster har kommit 
hit med både glögg 
och champagne.’’




