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Planerad
skogsbrand
i helgen
MOTALA
Det kommer att ryka
norr om Motala med
start söndag lunch.
Orsaken är en naturvårdsbränning.

Det är länsstyrelsen som
ska utföra en så kallad naturvårdsbränning sex kilometer söder om Hjortkvarn, i Motala kommun.
Två
myrholmar inom
Bibergkärrens
Natura
2000-område och Kärnskogsmossens naturreservat ska brännas, sammanlagt cirka 16 hektar, vilket
är ett sätt att öka den biologiska mångfalden.
Detta eftersom många växt-

och djurarter är beroende
av att det brinner i skogen
med jämna mellanrum.
Det ska, påpekas i ett
pressmeddelande,
vara
mycket torrt i markerna
för att branden ska få önskat resultat.
Rökutvecklingen kommer att bli kraftig och lukten kommer att kännas i flera dagar.

Mats Bengtsson
mats.bengtsson@ostgotamedia.se

Zinkgruvan
får leta i
Godegård
GODEGÅRD
Zinkgruvan Mining AB
har fått tillstånd för att
undersöka tillgången
på mineraler på Friggeberget i norra Motala
kommun.

Ansökan inkom i januari i
år och bygger på att tidigare undersökning i området
visat förekomst av koncessionsmineral.
Ansökan gäller nu i första hand att klarlägga vad
som finns av zink, koppar,
bly och silver.
Undersökningsområdet
är nära 2 600 hektar stor
ligger i Tybble-området,
nordost om Godegård.
Tillståndet har beviljats av

Bergsstaten i Luleå. Generellt avslår man inte begäran från etablerade gruvbolag och där undersökningen kan antas leda till fynd.
Men Zinkgruvan Mining
får nu inte bedriva arbetet i
strid med föreskrifterna för
natur- och kulturreservat.
En arbetsplan ska upprättas vilken även ska bedöma
hur stor skada eller intrång
undersökningen kommer
att medföra samt hur detta i så fall också ska regleras med markägarna.

Henrik Gedda

henrik.gedda@ostgotamedia.se
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Hon gör debut
med unik biografi
VADSTENA

Nu släpper konsthistoriker och
kulturproducent
Eva Mattsson
sin debutbok
”Furstinnan” som
samtidigt är den
första biografin
som skrivits om
drottning Katarina
Jagellonica.
Bokrelease hölls den 20 april

i Katedralkaféet vid huvudingången till Uppsala domkyrka. Anledningen är att Katarina Jagellonica är begravd i
Uppsala domkyrka.
Berättelsen om Katarina Jagellonica har vuxit fram under sju år då Katarina varit en
stor del i Evas liv.
– Jag har haft föreställningar som och om henne,
säger Eva Mattsson.
Åren 2012 till och med 2014
arrangerade och uppförde
Eva monologer som Katarina Jagellonica i Stockholm,
Uppsala och Vadstena slott.
– Hon har verkat och bott
på de slotten, säger Eva.
Efter föreställningarna då
hon spelade Katarina kom
det ofta frågor från publiken om var man kunde läsa
mera om Katarina Jagellonica. Då föddes idén om boken.
Genom researchresor i Katarinas fotspår har Eva samlat material. Från Milano,
där hennes mor och mormor kom ifrån, vidare till
Polen, Litauen, Finland och
olika platser i Sverige. Från
början handlade det om att
samla material till föreställ-

När Johan
"
gifter sig med
henne är det ett
strategiskt val.

Eva Mattsson, författare

Konsthistorikern Eva Mattsson har skrivit och gett ut en biografi om drottning Katarina Jagellonica.

ningarna, men när hon förstod hur fascinerande Katarinas liv var kunde hon inte
släppa tanken på att skriva
en bok.
År 1562 gifter sig Katarina
Jagellonica med den elva år
yngre svenska prinsen.
– När Johan gifter sig med
henne är det ett strategiskt
val, säger Eva.
Eva tycker att Johan III
fått all ära då han framställs
som Sveriges renässanskung
nummer ett. Hustrun Katarinas erfarenheter, kunskaper
och omfattande kontaktnät
i Europa märks inte i den
svenska historieskrivningen.
– Hon hade ett otroligt
furstligt arv. Johan hade inte
det, säger hon.
Boken ”Furstinnan” byg-

ger på brev, texter och litteratur om Katarina och personer i hennes omgivning,
men Eva har utöver skriftliga källor även analyserat inredning, föremål och arkitektur för att skapa en djupare
förståelse.
– Det finns ingen biografi
om henne så jag har fått gå
väldigt grundligt tillväga, säger hon.
Katarina Jagellonica var en
maktfaktor och hade ett större inflytande än vad som tidigare framkommit, menar
Eva.
– Jag ser furstinnebegreppet som mer än en drottning.
Katarina införde ny arkitektur, heminredningstrender och nya maträtter. Även
om hon levde i ett alliansäktenskap hade hon i vissa kret-
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Bokrelease sker i Uppsala . Katarina Jagellonica är begravd i
Uppsala domkyrka.

sar högre status än sin make.
Eva Mattsson ger ut boken på

eget förlag. Bokreleasen sker
i samarbete med Polska institutet i Stockholm.

I Vadstena kommer Eva att
presentera sin bok på Vadstenamässan den 4-5 maj.

Katarina Hydén
katarina.hyden@ostgotamedia.se

Deras nya skolgård har fått ett rejält lyft
MOTALA
Skolgården på Norra
skolan har moderniserats
– rejält.

Norra skolan blev tidigare av
med delar av sin skolgård då
kommunen satte upp moduler för tillfälliga förskolor där.
Skolgården har därför fått
sig en rejäl ansiktslyftning.
Nyinvigningen hölls i fredags.
– Eleverna har jobbat hårt

för att få igenom förändringarna, säger läraren Eva Iremark.
Bildningsnämndens ordförande Nicklas Rudberg (S)
höll ett invigningstal.

Eleverna har
jobbat hårt för
att få igenom förändringarna.

Bandet klipptes av sjätteklassaren Emma Wååg:
– Först var jag lite nervös
över att den inte skulle gå att
klippa igenom, säger hon.
David Tamland var invigningens konferencier:
– Jag var lite nervös i början – men jag är också van att
stå på scen, säger han.
Omkring 300 skolelever
medverkade på invigningen.

Eva Iremark, lärare

oliver.beckman@ostgotamedia.se
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Oliver Beckman

Emma Wååg och David Tamland ingår i skolans elevråd. Båda
tycker att skolgården har blivit väldigt fin. FOTO: OLIVER BECKMAN

