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Lokaltidningens personal 

URBAN STEN. Chefredaktör sedan åtta år. Född stockholmare och tidigare verksam i 

huvudstadspressen. 47 år gammal. Cirka 1.80 lång med ordinär kroppsbyggnad. Mellanblont, 

gråsprängt har och blå ögon. Mycket skicklig tidningsman, oerhört arbetsam och god talare. 

Helnykterist. Enligt uppgift förmögen. Studentexamen och fil. kand. Allmänt uppskattad av sina 

underordnade som en rättvis och förstående chef. På sista tiden utarbetad och nervös. Skulle resa på 

semester till England på torsdagen. Hade såvitt känt är inga speciella hobbies vid sidan av arbetet. 

Idkade inget sällskapsliv utöver representationsuppgifterna. Makan skånska, heter Christina, ungefär 

35 år gammal. Tre barn: Dottern Karin samt sönerna Per och Boris, ungefär 11, 8 och 3 gamla. Hade 

inga speciella egenheter. Tidigare god tävlingsskytt. Sommarvilla i kustbandet. 

MALCOLM BERG. Redaktionschef sedan 15 år. Västgöte till födseln och 61 år gammal. 1.78 lång och 

magerlagd. Gråsprängd och bruna ögon. Studentexamen. God ekonomi. Hobbies: Jakt och fiske. 

Ickenykterist. Inget sällskapsliv, bara arbete. Också utarbetad men inte nervös. Förmodligen massor 

av egenheter, som han dock inte själv kan identifiera. Sommarvilla. Gift. Makan Anna född i 

HälsingIand. Ett barn, sonen Anders, som är tandläkare i Västeras. Förmodligen inte uppskattad av 

sina underordnade. Kronvrak på grund av ryggskada ungdomen. Har aldrig hållit i ett vapen. 

STELLAN ARNÉUS. Redaktionssekreterare sedan sex år. Smålänning och 46 år gammal. 

Uppskattningsvis 1.74 Iång och fetlagd. Mörk vågigt hår och glasögon. Ögonfärgen icke iakttagen 

men förmodligt brunskiftande. En hårt arbetande tidningsman och redaktionens allvetare. God och 

glad sällskapsmänniska, som känner halva stan och några till. Ibland irriterad men inte särskilt nervös 

och knappast utarbetad. God stylist med allmän konstnärlig talang. Hobby: Amatörmåleri. Sparsam 

med sprit men kedjerökare. Inga ekonomiska bekymmer efter ett arv för ett tiotal ar sedan. Omtyckt 

av personalen. Gift men inga barn. Frun västkustbo och cirka 40 år gammal. Namn: Barbro. 

SVANTE MELLGREN. Medarbetare i tidningen sedan ett femtontal år och 36 år gammal. Infödd 

västkustbo. Gift sedan tio år och stor familj på fem barn, varav två flickor och tre pojkar. Den äldsta 

nio år och den yngsta cirka tio månader. Utmärkt skicklig stilist och all round tidningsman. Arbetar 

snabbt och säkert. Är sedan några ar utarbetad och hypernervös och har upprepade gånger tvingats 

vila. Måste tyvärr betraktas som alkoholist och är dessutom förmodligen narkoman, även om detta 

inte är fastslaget. Har på sista tiden försummat sitt arbete och behöver säkerligen en ny viloperiod. 

En snäll och försynt människa, som är mycket omtyckt av sina kolleger—som människa. Tävlingsskytt 

på pistol under manga ar tills sjukdomen kom. Ungefär 1.70 lång, mörk med ordinär kroppsbyggnad 

Var tidigare mycket intresserad av musik och litteratur. Ytterst dålig ekonomi. Har fått upprepade 

varningar av chefredaktören för sin förfallolösa frånvaro. Realskolexamen. 

BERTIL DAHL. Nattredaktör sedan tre år. 30 år och norrbottning. Skicklig i redigering men inte särskilt 

god stilist. Korrekt och punktlig. Ungkarl. Blond och litet fetlagd och ungefär 1.75 lång. Blå ögon. 

Hobby: Bilar, men har själv ingen sådan. Mycket måttlig med sprit. Inga speciella egenheter. En 

neutral typ. God ekonomi. 

 



DORIS ALMSTRÖM. Familjeredaktör sedan ett år. Stockholmska. 26 år gammal. Blond och ser bra ut. 

Nyinflyttad till staden. Har liten umgängeskrets. Talangfull journalist. Tävlingssimmerska. 

BIRGITTA STADING. Medarbetare sedan fem år. Infödd västkustflicka och ogift. Liten och späd med 

glasögon. 35 år gammal. Syns inte och hörs inte men finns där ända. Bor hos sina föräldrar. 

AXAL MANNBERG. 64 år och tidigare lokalredaktör. Helnykterist. änkeman med fyra barn, som alla är 

vuxna. Hyr ett enkelrum och ses aldrig ute. Litet sjuklig sedan några år. Fetlagd och skallig och mycket 

oförarglig. Ungefär 1.70 lång och bruna ögon. 

BIRGER BRENNER. Stockholmare och 28 år gammal. Vikarie sedan två veckor. 1.90 lång ungefär. 

Mörk och gift. Makan, också stockholmska, heter Ingrid, men kallas allmänt för Pyret. 

Studentexamen och tidigare kriminalreporter under fem år i huvudstaden. Av allt döma en rapp 

journalist. Fadern Iäkare i Stockholm. 

MARTIN PERSSON. Korrekturläsare och anställd i halvtidstjänst. Tidigare ingenjör men måste byta 

syssla på grund av sjukdom. Hjärtbesvär. 55 år och 1.80 Iång. Magerlagd och gråhårig. Gift och ett 

barn. Kan inte Iäsa korrektur. 

DESSUTOM består redaktionen av en kvinnlig telefonmottagare, flicka på 18 år vid namn Gunnel 

Boström, och en arkivarie, också 18 års flicka, som f. n. arbetar på halvtid. Hennes namn ar Marta 

Broling. 

 


