ledare

En leker inte med minnen.

Framför allt inte om de

tillhör lågstadiekids.

och så var det höst igen. Sommaren höll i sig länge i år, men till
slut lyckades kylan gripa tag om oss, gjorde mornarna dimmiga och
löven gula. Hösten har en speciell lukt, ni vet när man kliver utanför
porten på morgonen och det luktar dagg och krispigt. Det luktar skolstart och ingen mer ledighet, men framför allt nystart.
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när jag gick i grundskolan, och då syftar jag specifikt på lågoch mellanstadiet, fick vi nästan varje höst, där i slutet av augusti när
skolan började igen, i uppgift att ta med ett sommarminne. Ni vet,
något man samlat på sig under sommaren, stoppat i fickan, pillat lite
på då och då, och som alltid skulle vara ett minne av just den sommaren. Sommaren som just passerat.
tanken var väl att vi skulle dela med oss av fina berättelser om
vad vi hittat på under sommarlovet, men när halva klassen likt lilltjejen i reklamen för AMF Pension plockar med sig myror och dylikt,
spårade den så godhjärtade uppgiften. Lågstadiekids är inte att leka
med, så att säga.
precis som mina tappra lärare från back in the days, har media
gjort hösten tjugo-tretton till en höst där vi minns. Tio år sedan Anna
Lindhs liv togs från henne och minnescermonierna avlöser varandra i
tv-tablån. Och äntligen kommer filmen om Prinsessan Dianas två sista
år i livet.
men i likhet med dianas bror, som nästa år stänger museet till
hennes minne, och till skillnad från övriga mediesverige, tar Femte
Statsmakten ett kliv vidare, ett kliv framåt. Lukten av nystart växte sig
starkare under hela september månad, och lämnar oss här i oktober med ett tema på temat – nytt. Redaktionen belyser bland annat
regeringsskiften i Europa, nyheter för nyhetsjunkies, gosedjur som
hjälp till för tidigt födda och guidar nya studenter genom ett billigt
Stockholm.
och när vi ändå pratar om nystart, passar jag på med en
inflikning; det är dags även för undertecknad att testa vingarna (eller
kanske snarare pennan) på annat håll. Det här är mitt sista nummer
som chefredaktör för Femte Statsmakten och jag tackar och bockar ödmjukast för att ni hållit er trogna tidningen under min tid i ledningen.
Men nu, mot nya äventyr – full fart framåt!
Glad höst och trevlig läsning,

Sara Fröhling Lind
chefredaktör

Omslag
Margrét Atladottir
Foto: Sara Fröhling Lind
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