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SIMRISHAMN. Sverigede-
mokraterna har i dag sju 
mandat i kommunfull-
mäktige. Tre av dem inne-
has av de politiska vildar-
na i familjen Isander, som 
inte varit på ett enda full-
mäktigesammanträde se-
dan de lämnade partiet. 

Till de resterande fyra 
platserna har partiet inte 
alltid kunnat skicka leda-
möter. Kärvt har det också 
varit för partiet att besätta 
sina platser i de olika fack-
nämnderna

– Nu har vi lyckats värva 
en hel del nya namn. Jag 

tycker vi är ett starkt gäng 
och ska kunna besätta alla 
platser, säger Tomas As-
sarsson, ordförande i SD:s 
styrelse, och erkänner att 
det varit mycket arbete för 
ett litet gäng personer den 
senaste tiden.

– Det ska bli skönt när vi 
är fler som kan dela på ar-
betsuppgifterna.

Den manliga dominansen 
på listan är dock slående. 
Först på åttonde plats står 
första kvinnan. På listan 
med 19 namn finns totalt 
tre kvinnor.

– Jo, vi kunde varit lite 
fler kvinnor. Det håller jag 
med om. Men det har inte 
varit så lätt att rekrytera 
kvinnor, säger Tomas As-
sarsson.

Han menar dock att det 
finns fler som vill engage-
ra sig i partiet än de som 
står på listan.

– Vi har flera personer 
som vill sitta i olika nämn-
der. 

EMMA LAWESSON

emma.lawesson@ystadsallehanda.se

0414-289 96

●● Sverigedemokraternas lista inför valet till kommunfullmäkti-
ge är späckad av nya namn. Den manligt dominerade listan top-
pas dock av Fredrik Ramberg och Tomas Assarsson, som båda 
varit med i politiken tidigare.

Många nya namn hos SD
% FAKTA

SD-listan

1. Fredrik Ramberg, Simrishamn, 47 år
2. Tomas Assarsson, Borrby, 52 år
3. Thomas Paulsson, Hammenhög, 64 år 
4. Hans Dahlqvist, Simrishamn, 66 år
5. Patrik Coucher, Simrishamn, 48 år
6. Bengt-Åke Lindell, Gärsnäs, 55 år 
7. Daniel Kronvall, Gladsax, 51 år 
8. Jenny Assarsson, Borrby, 44 år 
9. Peo Nilsson, Borrby, 68 år
10. Ann-Katrin Nilsson, Borrby, 60 år

”Jag tycker vi är ett 
starkt gäng och 
ska kunna besätta 
alla platser.”

Tomas Assarsson
ordförande i SD

SIMRISHAMN

V issa är så nätta att 
de ryms i ena han-
den. Andra går inte 

ens att lyfta på grund av 
sin tyngd. Många går att 
använda, medan andra är 
rena skulpturer.

Gemensamt för de 55 te-
kannorna är dock att de är 
unika pjäser, alla signera-
de av svenska konstnärer 
och konsthantverkare.

– Det var Elna-Karin 
Helgessons tekanna med 

milkaharen som satte 
igång oss, förklarar Pia 
Staël von Holstein.

Det är snart tre år sedan 
som hon och livskamraten 
Staffan Bengtsson blev 
blixtförälskade i Kåseber-
gakeramikerns tekanna i 
butiken på Tjörnedala 
konsthall. 

– Jag åkte dit och köpte 
den i hemlighet som jul-
klapp till Staffan, berättar 
hon.

Sedan var det exklusiva 

samlandet igång.
– Vi har båda hållit på 

med formgivning i olika 
former under alla år.  Och 
många formgivare är som 
bäst just när de gör tekan-
nor, resonerar Staffan 
Bengtsson.

Kombinationen av 
konstnärligt uttryck och 
funktion är också något 
som lockar dem båda hos 
tekannorna.

Samtidigt ligger det 
nära till hands att miss-

tänka att någon som sam-
lar på tekannor också äls-
kar te. Något som Staffan 
Bengtsson bekräftar.

– Första gången vi träf-
fades tror jag att vi pratade 
i en timme om olika sor-
ters ingefärste, säger han 
med ett skratt.

Parets samling börjar nu 
närma sig 60-talet pjäser. 
Men att de skulle sluta sitt 
samlande tycks inte tro-
ligt.

– Man tror i början att 

man kommer att sluta en 
dag. Men det ena ger det 
andra. Plötsligt får man 
kanske höra talas om att 
en kanna som man har 
oglaserad finns med glase-
rat lock. Det blir som ett 
klister, konstaterar Staf-
fan Bengtsson.

Utställningen Älskade 
tekanna pågår till och med 
den 29 september.

TORUN BÖRTZ

torun.bortz@ystadsallehanda.se

0414-289 97

Konst och funktion i skön förening

Personlig passion för både te och design – det är bakgrunden till den privata  
samling av konstfulla tekannor som just nu visas på Österlens museum.

Gösta Grähs gigantiska Schamankanna är utställningens största och tyngsta pjäs. FOTO: TORUN  BÖRTZ

Kåsebergakeramikern Elna-Karin Helgesson finns 
representerad med flera kannor.

Bakom Gösta Grähs kanna i rakuteknik skymtar 
Kerstin Hörnlunds Äpplekanna.

”Många formgiva-
re är som bäst just 
när de gör tekan-
nor”

Staffan Bengtsson
tekannefantast


