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De hittade drömkåken
i Hjortkvarn
Linnea och Henriks hus har varit både affär,
bostad och kafé. Att renovera är ett l livsprojekt

Här skulle
Sveriges första
kärnkraftverk ligga

En ny generation
på Lekeberga gård
“Mäns våld mot kvinnor Askersunds församlingar
tar aldrig paus”
blir ett pastorat

Kim brinner
för den ryska
fordonsfilosofin
Pilgrimsfalken
tillbaka efter 60 år

När IFK Kumla
utmanade jättarna
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Det här med kött då
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REDAKTÖR
HENRIK ÖSTENSSON
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JAG HAR RESPEKT för att folk vill vara vegetari-

aner. Alla gör som man vill. Kanske tycker
man inte om att man slaktar djur, eller har
problem med hur djurhållning sker.

ANSVARIG UTGIVARE
LARS LITZÉN
MEDARBETARE I DETTA NUMMER
KENT HALTTUNEN
LARS- GÖRAN MÅNZON
SANDRA WALLIN
ANDERS BJÖRK
WEINE AHLSTRAND
LISBETH AXELSSON
ROGER LUNDBERG
ING-BRITT JONASSON

Men debatten om att äta kött, hålla djur för
köttproduktion, eller mjölkproduktion har
blivit väl svartvit. Fört att tala klarspråk. Man
räddar inte världen genom att äta vegetariskt.
Det är en förenkling som ibland gränsar till
ren dumhet.
LIVSMEDELSPRODUKTION ÄR KOMPLEX. Mycket

lite av den sker av en slump. Skälet till att vi
håller djur för livsmedelsproduktion i Sverige
är enkelt. Vi har ett klimat som helt enkelt gör
det omöjligt att alltid, över allt, odla humangrödor, alltså sådant som du och jag kan äta.
Med djuren använder vi mark som annars
skulle vara oanvändbar.

ANNONSER

ANDERS BJÖRK

annons@kumlanytt.se

LEIF GUSTAFSSON

leif.gustafsson@sydnarkenytt.se

För det första är det så att mycket stor del av
vår åkerareal, ungefär hälften heller mer, inte
särskilt lämpad för att odla något annat än
djurfoder, gräs. Marken är helt enkelt för karg,
dålig.

PRODUKTION & ANNONS
ERIK LODETTI
erik@sydnarkenytt.se
SANDRA WALLIN
sandra@sydnarkenytt.se

MEN SVENSKA KOSSOR äter väl till största delen

KONTAKT
Kanal Regional
Västra Drottninggatan 11
692 33 Kumla
www.sydnarkenytt.se
Tel. 019 - 277 21 21

importerat sojaprotein invänder då någon.
Alla kossor och får äter till absolut övervägande del gräs. Många kossor och får, speciellt
sådana som enbart hålls för köttproduktion,
äter bara gräs. På vintern i form av ensilage
eller hö, på sommaren, i form av friskt grönt
bete. Hur gärna vi än skulle vilja kan inte vi
människor äta gräs.

TRYCK
Pressgrannar, Linköping, 2020

FÖR DET ANDRA är det så att möjligheten att

odla djurfoder är helt avgörande för allt lant-

UTGIVNINGSPLAN & UPPLAGA

bruk, all odling, i hela Sverige. För att det ska
fungera att odla långsiktigt, uthålligt, använder jordbrukare något som kallas en växtföljd.
Man odlar olika saker på åkern, varje år. Det
gör man dels för att sjukdomar och annat som
kan drabba växterna inte ska få fäste. Man gör
det också för att ogräs, som riskerar att konkurrera ut grödorna ska bekämpas helt naturligt. Man odlar också grödor, som helt
naturligt, omvandlar koldioxiden i luften och
kvävet till kväve i marken som växterna
behöver som växtnäring. En växtföljd är inte
sällan sjuårig, speciellt i ekologiskt jordbruk.
Det innebär att samma gröda återvänder till
samma åker först efter sju år.
MED LITE TUR, och lite skicklighet och rätt vä-

der kan bonden odla humangrödor, på åkern
fyra av dessa sju år. Med lite otur, ett blött, eller
ett torrt år, blir det bara tre år, ibland bara två.
Alla de andra åren måste bonden odla andra
saker, foder, för att odlingen på hans mark ska
fungera långsiktigt. För att det löna sig måste
det finnas kossor, grisar, höns och får som äter
fodret. Ofta odlar bönder vall, alltså gräs. Det
är ett effektivt, och helt naturligt sätt att bekämpa ogräs och sjukdomar i jorden. Dessutom händer det ofta, att exempelvis vete, som
odlat som humangröda, inte duger som mat
när det väl tröskats, på grund av dåligt väder.
Om det då inte fanns djur som behövde foder
skulle det innebära noll intäkter.

Tidningen Sydnärkenytt kommer
ut med nio nummer under 2020.
Kommande utdelningar:
#6 26-27 sep
#7 24-25 okt
#8 21-22 nov
#9 12-13 dec
Upplaga: 29 300 ex med
distribution till hushåll och butiker i
Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå
och Askersund. Tidningen kan även
läsas digitalt: sydnarkenytt.se

Möjligheterna att odla väsentligt mycket mer
humangrödor på den mark som finns är begränsade med de metoder vi har i dag.
I SVERIGE har vi ungefär 0.3 hektar per person

tillgängligt att odla mat på. För världsmedborgaren är siffran 0,2 hektar. Men vi använder
0,4 hektar per svensk. Det innebär att vi redan
i dag inkräktar på andra människors försörjningsutrymme ute i världen. Mer import skulle saklöst innebära att vi tog för oss än mer av
mat som andra, betydligt fattigare människor
runt om i världen behöver.
SOM SAGT. Ät gärna vegetariskt. Men tro inte

att det räddar världen. Vill man göra det ska
man nog tänka svenskt, helst närodlat.

Men det är väl bara att vi importerar mat från
länder där man kan odla mer humangrödor
säger någon då.

Fakta kommer från en rapport som Kungliga
Skogs & Lantbruksakademien
sammanställde av världens
jordbruksstatistik 2014

Absolut. Men det är en lyx vi, som ett mycket
rikt västland kan kosta på oss. Det finns inget
stort överskott på jordbruksmark i världen.

HENRIK ÖSTENSSON
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Priserna gäller v. 36
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Kassler
Laxfilé
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Ica, svensk
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/kg

mellanlagrad,
Ica, ca 750g
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Pacific, 4 x 125g

Öppet 8-21

Skolvägen 12 Kumla

25ª
/st

Ica Selection,
Stammis-pris
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370 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden
www.solkraft.info
0768-910 340

i Viby AB

Låt oss göra jobbet!
• SNICKERI

• FLYTTSTÄDNING

• STÄDNING

• TRÄDGÅRD

• MÅLNING

• SNÖSKOTTNING M.M

För mer information, ring

019-58 00 66

• Hagendalsvägen 5

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41
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Nu häckar åter
pilgrimsfalken
i Närke
Efter över 60 år utan pilgrimsfalkar i Närke har de äntligen kommit
tillbaka och häckar numera på taket på silon i Fjugesta.
Under sommaren ringmärktes tre ungar av ringmärkare från Projekt
Pilgrimsfalk.
– Kul att de är tillbaka, och kul att vi får ett kvitto på allt det arbete vi
lagt ner för att få tillbaka häckande pilgrimsfalkar, säger eldsjälen Leif
Bertilsson från Fjugesta.

Lars Leksén från Projekt pilgrimsfalk i full färd med att ringmärka tre unga pilgrimsfalkar i Fjugesta.

TEXT & FOTO

Snabb märkning

KENT HALTTUNEN

Ringmärkningen genomfördes så snabbt som
möjligt för att det inte ska bli mer störning än
nödvändigt. Så snart den var över stoppades
de tre välmående ungarna in i holken igen.
Efter 40-42 dagar beräknas de vara flygfärdiga.
Det här var andra året i rad som pilgrimsfalkar häckar i silon i Fjugesta.
– Kul och det är stort med tanke på att det
inte funnits häckande pilgrimsfalk i Närke på
över 60 år i Närke, säger Leif Bertilsson från
Fjugesta som varit en av eldsjälarna bakom att
få tillbaka världens snabbaste fågel till Närke.

Under hela våren har fågelskådare varit i
Fjugesta och spanat efter pilgrimsfalkar för att
se om de ska lyckas häcka på silotaket i
Fjugesta. Det såg länge mörkt ut: bara enstaka
observationer på falkar. Det fanns inget som
tydde på att falkarna var på gång att häcka
eller att de ruvade i den speciella holken som
finns på silon.
– Vi har förstått att de kan vara väldigt
diskreta, särskilt under häckningsperioden,
förklarar Leif Bertilsson.
Men i slutet av maj kom ändå glädjande
besked. Hannen lämnade över mat till honan,
och fågelskådare såg hur honan sedan lade sig
för att ruva igen. Några dagar senare kläcktes
de tre äggen.

Stor dag
Fredagen den 12 juni var en stor dag. Då var
det dags för ringmärkning av de tre ungarna.
Lars Leksén från Projekt Pilgrimsfalk kom
från Leksand och hade med sig färgringar.
Ungarna plockades försiktigt ut ur holken,
vägdes och mättes.
– Det här första är en hona, hon är lite tyngre
och har större klor, berättade Lars samtidigt
som han noterade 700 gram på första unga pilgrimsfalken.
De två övriga var hannar och vägde lite mindre: 570 respektive 575 gram.

Pilgrimsfalkungarna fotograferade när de bara är några dagar gamla. När ungarna är cirka 14 dagar kan
man ringmärka fåglarna eftersom ben och klor växer fort.

Fakta
I början av 1970-talet fanns bara ett fåtal par
kvar av häckande pilgrimsfalk i Sverige. Då
startade Naturskyddsföreningen ett projekt för
att rädda världens snabbaste fågel. På Nordens
Ark i Bohuslän föder man upp pilgrimsfalkar,
och sedan sätter man ut ungarna på olika
platser i landet, främst i Mellansverige.
Sedan 2006 har projektet pågått i Västernärke. Mellan åren 2006 och 2017 har 50
falkungar satts ut i Västernärke efter initiativ
av Naturskyddsföreningen i Örebro län och
Närkes Ornitologiska Förening.
När falkungarna är 35 dagar gamla placeras
de i en bur för att vänja sig vid sin nya miljö.
Efter en vecka öppnas buren då ungarna är flygfärdiga. Falkarna bevakas och stödmatas under cirka sex veckor.
Förra året lyckades pilgrimsfalkarna häcka i
Fjugesta. Nu hoppas man att det blir fler häckningar kommande år. ◼

En av de vuxna pilgrimsfalkarna sitter på holken i Fjugesta och bevakar de tre ungarna som finns i
närheten och som snart är flygfärdiga.
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Brukar du plocka svamp?
Vilken är favoritsvampen?
Har du något hemligt
svamställe?

Hackvavillage
For you & your home

Skor och hjälpmedel

UNO ERIKSSON,
LAXÅ

Nej, jag plockar
inte svamp.
Däremot plockar
jag bär. I år har jag
plockat cirka 30 liter
blåbär och snart är det dags för lingonen.

EVA-KARIN
WENNERSTRÖM,
LAXÅ

Jag plockar gärna
svamp om jag får
sällskap. Främst
kantareller, men även Karl Johan och
smörsopp. En gång hittade vi massvis med
champinjoner på ett hemligt ställe. Naturligtvis
kollade vi upp så att det verkligen var
champinjoner.

Varmt välkomna till present- &
inredningsbutiken för dig och ditt hem

ÖPPET
Tis-fre 11-18 Lör 10-14
Ni hittar oss i lilla rara Fjugesta, i bortre
änden av Storgatan i det tjusiga gula f.d
stationshuset!

Onda fötter, knän,
höfter eller rygg?
En felställning kan vara orsaken. Vi tillverkar
ortopediska fotbäddar.
Mer info på vår hemsida pkfotbadd.se
Öppet: Vardagar 9-17 (lunchstängt 12.30-13.30)
Besöksadress: Engelbrektsgatan 74, Örebro
Tfn: 019-12 32 11• E-post: pkfotbadd@gmail.com

Storgatan 27, 716 30, Fjugesta
Tel: 070-584 70 22

www.pkfotbadd.se

KJELL EDLUND,
FJUGESTA

Jag brukar plocka
svamp när vädret
har varit gynnsamt.
Favoriter är gul
kantarell och svart
trumpet. Förhoppningsvis har jag ”hemliga”
ställen.
KAJSA HENRICSON,
NÄSTORP
FJUGESTA
Jag gillar verkligen
att plocka svamp.
Man får en
lyckokänsla när man
hittar dem. Bäst är nog kantareller. Ofta
hittar jag nya ställen när jag går lite vilse så
de är ju lite hemliga även för mig.

CULLBRANDS BYGG AB
070-5935546

MARIA ERIKSSON,
MULLHYTTAN

Ja det gör jag.
Trattisar är favoriten.
Nej, (skrattar) inte jag,
men min sambo! Han
brukar vara bäst på att hitta svamp!
MARIA STRÖMBERG,
MULLHYTTAN.

Nej! eller jo
Ibland...
Ja Karl Johan.
Nej, det har jag inte.

patrik@cullbrandsbygg.se

Utnyttja
ROT-avdraget

30%

av arbetskostnaden!

Nybyggnation
Renovering
Om- och tillbyggnad
Tak-, fasad- och fönsterbyten
Altaner och uteplatser
Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning
Cullbrands Bygg AB - Patrik Cullbrand
Hagagatan 9 - 716 31 Fjugesta
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Då höll Finnerödja på a
Vad förknippar du med Finnerödja?
Visst är det jordgubbar!
Men på 1950-talet planerades det för
nymodigheter på orten.På toppen av
berget Rävfjäll, vid sjön Undens
kristallklara vatten skulle Sveriges
första stora kärnkraftverk byggas.
Arbetsnamnet var Eva, hämtat från
bibelns skapelseberättelse.
TEXT

LARS- GÖRAN MÅNZON

– Ett kärnkraftverk i Finnerödja! Jag trodde
först inte mina öron, säger Laxås kommunalråd Bo Rudolfsson.
Han flyttade till centralorten Laxå redan
1986, men först för fem-sex år sedan hörde
han talas om atomplanerna.
– Det har sedan dess dykt upp då och då i
diskussioner. Men det var väl arbetstillfällena
som lockade, och riskerna med kärnkraft var
ju inte så väl kända på den tiden.
Det var statliga Vattenfall och halvstatliga
bolaget AB Atomenergi som planerade för anläggningen i natursköna Tiveden. Det skulle
sprängas in i berget Rävfjäll som reser sig
majestätiskt 92 meter ovan sjön Unden med
sitt kristallklara iskalla vatten och goda
fiskebestånd.

Pågick fem år
Projektet pågick mellan 1955 och –60 och engagerade många experter på området. Kritiken uteblev inte, även om det tog ett tag
innan människor i allmänhet insåg riskerna
med ett kärnkraftverk. Det som skrämde var
att sjön Undens temperatur skulle öka och att
det kunde påverka den så populära Rödingen
som det finns gott om. Till det ska läggas strålningsriskerna.
– Kärnkraftverket skulle producera el. Det
fick namnet Eva med smeknamnet Atom-Eva.
Men allra först var det meningen att Vattenfall
färdigställde atomvärmeverket ”Adam” i
Västerås som skulle förse stan med värme.
Den bibliska kopplingen med skapelseberättelsen förklarar Vattenfalls generaldirektör
Åke Rusck så här i en journalfilm från 1955.
– Ett atomvärmeverk är betydligt enklare att
göra än ett atomkraftverk. Vi ska med andra
ord ta ett revben från Adam för att skapa Eva.
Anläggningen var planerad tas i drift 1963.
Så långt kom man dock inte. Projektet lades
ned efter några års intensivt utredande och investeringar i provborrningar på berget.

Åsa Gruffman på berget Rävfjäll i Finnerödja, där Vattenfall planerade bygga ett kärnkraftverk. Foto: Lars- Göran Månzon

Fler platser undersöktes
Men varför Finnerödja? Vattenfall undersökte
ett hundratal platser, men vann (eller förlorade) gjorde jordgubbsmetropolen med dess
stora fasta berg, och läge. Kylvattnet till
anläggningen skulle tas in från Unden vid
Harsviken, pumpas upp i rörledningar till anläggningen på Rävfjäll. Det upphettade vattnet
planerades ledas ut i bukten vid Ullsandsmos
omtyckta bad- och campingplats. Inhemskt
uran som bröts vid Ranstadsverken, Billingen,
skulle användas.
Finnerödjas politiker lockades av de
storslagna planerna. Man såg arbetstillfällen,
ett komplement till den så säsongsberoende
jordgubbsodlingen – känd i hela landet.
Vattenfall lovade hundratals arbetstillfällen
under byggnationen, och när allt var klart
skulle Finnerödja stationssamhälle öka med
500 invånare inom olika serviceyrken.
Tidningarna skrev till en början bara positivt.
”Atomkraft välkomnas i jordgubbs-metropol”.
”Nu ska det bli atomkraft i lamporna”. ”Reaktorn Eva fördubblar invånarantalet – skolans
högstadium till Finnerödja”.

Finnerödjajordgubbarna var kända i hela landet.
När kritiken mot kärnkraftsplanerna tog fart ville
inte jordgubbsföretaget att de skulle nämnas
offentligt. Det kunde bli dålig reklam. Detta med
anledning av att en tidning skrev: ”Radioaktiva
jordgubbar”. Foto: Arne Sjöstedt.

Gles befolkning
– Vi ser med förväntan fram emot atomkraftstationen. Vi utgör ju en glesbefolkad del där
glesheten hotar att gå vidare, sa kommunalnämndens ordförande Gustav Nilsson vid ett
tillfälle.
Sverige var vid den här tiden i stort behov av
energi. Det var med elkraft vårt välstånd skulle
byggas. Elen kom från vattenkraften, men älvarna sargades svårt och protesterna från
naturvårdsvännerna ökade. Ett alternativ behövdes, och då kom kärnkraften in i bilden.
Statsminister Tage Erlander var en av de drivande. I en journalfilm från 1955 säger han:
– Vad som krävs är en kraftfull insats att un-

Anläggningen skulle sprängas in i berget och omgärdas av metertjocka skyddsbarriärer. En viss del av
byggnaden var tänkt att hamna ovan mark. Okänd illustratör.

der samhällets ledning utnyttja atomenergins
möjligheter att göra vårt folks framtid rikare
och ljusare.
Samtidigt pågick i Sverige i all hemlighet
utvecklandet av kärnvapen. Eget uran och egna
kärnkraftverk var en del i försöken att framställa egna kärnvapen. Med kärnkraftverken
var det möjligt att framställa plutonium som är
nödvändigt för att tillverka en atombomb. 1972
var kärnvapenprogrammet helt avslutat.

Rävfjäll passade bra
Rävfjäll bedömdes som klippt och skuret för
Finnerödjas fredliga kärnkraftsanläggning.
Och folk med sinne för vildmark har alltid
trivts här. I riktigt gamla tider var stråtröveri
huvudnäringen, och resanden tog för säkerhets skull nattvarden i Hova kyrka innan in-

tåget i Tiveden. Men nu skulle den nya
tekniken in i vildmarken.
En novemberdag 1957 var det dags för
provborrning. Till toppen av berget i den trolska skogen med skäggiga stammar, rimfrost
och mossiga stenar hade maskinutrustning
och en ett ton tung borrmaskin släpats upp –
kilometer efter kilometer på i det närmaste
obefintliga vägar.
– Den sista kilometern var det inte körbar
väg, utan man fick vinscha upp borrmaskinen
på medar, berättar Åsa Gruffman, som vi
träffar på berget.

Hennes pappa borrade
Åsa har god inblick. Hennes svärfar Sture
Gruffman var en av diamantborrarna på
berget, och hon har även skrivit om projektet.
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att få ett kärnkraftverk
gjorde flera inslag.
Från mötesprotokollen framkommer att Vattenfall inte hade mycket på fötterna när det
gällde miljöfrågorna. Detta trots att projektet
var påbörjat.

Oro kring fisket

Åsa Gruffmans visar en bit av en
borrkärna som hennes svärfar Sture tog
upp ur när han var med och provborrade 1957.

– Sture var från Umeå, och kom till
Finnerödja på grund av arbetet med borrningarna. Och här han blev kvar, säger Åsa
glatt, för hon kom nämligen att gifta sig med
en av Stures söner.
Arbetarna borrade 10–12 hål, som djupast
120 meter. Vattenfall bedömde att berget var
hållfast, och det var övervägande av granit.
– Det fanns inga håligheter eller sprickor
berättade Sture, säger Åsa.
Inne i berget skulle det bli en slags bergakungens sal efter att omkring 300 000 kubikmeter
fast berg sprängts bort. Det var tänkt som
reaktorhall, maskinsal och manöverbyggnader
under det 30 meter tjocka bergtaket. Ytan var
stor: 200 – 300 meter, plus tillfartstunnel,
ventilationstunnel och två kylvattentunnlar.

Informationsmöte
Det första stora informationsmötet hölls den 5
maj 1958 i NTO-lokalen, som kallades templet, i Finnerödja. Då hade provborrningarna
pågått mer än ett halvår. I lokalen trängdes de
om vartannat; kommunpolitiker, teknisk expertis, folk från Vattenfall, landshövding,
landsfiskaler, vägdirektörer, markägare, doktorer och ingenjörer. Och så allmänheten – i
mån av plats – som det stod i kommunens
kallelse.
– Jag minns det där mötet ganska väl trots att
jag bara var i tioårsåldern, berättar Gunn
Sjöstedt, uppväxt på orten och som skrivit om
både Atom-Eva och Finnerödja på sin hemsida.
Gunn var utanför templet den där vårkvällen
och såg alla som kom. Det blev fullsatt.
– Det var nästan bara män i medelålder plus,
jag tror jag bara såg en kvinna. En stor händelse var att Dagens Eko var där, och man

Men varför inte följa med till templet den där
kvällen! Först hör vi provinsialläkare Svensson
ställa en fråga:
– Särskilt intressant vore att få höra om byggherren tänkt sig göra en limnologisk undersökning av Unden, Viken, Bottensjön och
Vättern (alltså ett stort antal analyser av allt
från vatten till fisk och bottenfauna).
– På gång! svarade ingenjör Nytén från Vattenfall. Vi har för avsikt att göra vissa limnologiska undersökningar för att fastställa hur livet
i sjön eventuellt kommer att påverkas genom
temperaturhöjningen och vid utsläpp av aktivitet, sa han.
Detta skulle ta väldigt lång tid, minst två år
före planerad driftstart 1963. Efter att anläggningen tagits i drift skulle undersökningarna
fortsätta,
sades
det
vidare.
Alltså:
kärnkraftverket skulle köras, utan att man riktigt hade koll på hur livet i sjöarna påverkades.
–I vilken omfattning undersökningarna skall
utsträckas till Viken, Bottensjön och Vättern
vet jag inte men det kanske Vatteninspektionen kan svara på, sa Nytén och bollade frågan
vidare.
Men laborator Hannerz togs på sängen:
– Jag är inte förberedd att tala om dessa
saker. Jag har inte haft tillfälle att studera Unden alls och jag vet inget om fisket därnere.
Han kunde dock uttala sig generellt om
riskerna. Sjön riskerade påverkas på två sätt,
dels genom utsläpp av små mängder ”aktivitet”,
som det hette, och dels med att vattentemperaturen höjdes något. Laboratorn varnade för att
det kunde bli hälsovådligt att dricka vatten från
sjön, och äta dess fisk.
– Det är en sak som inte berörts tidigare och
det är den inverkan på fiskebeståndet som
kommer att ske, sa Hannerz och varnade för
att radioaktiviteten kan påverka fiskens
medellivslängd, att det finns risk för förskjutningar i fiskebeståndets sammansättning.

Det första stora informationsmötet hölls i Finnerödja, våren 1958. En rad med experter och politiker
deltog plus allmänheten. Foto: Arne Sjöstedt.

Vattenfalls generaldirektör Åke Rusck. Foto: Vattenfall.

Vattenfall inte förberedda
Vattenfall svarade lite överraskande att ”de här
frågorna har ännu icke penetrerats”.
– Vi startar dessa undersökningar när vi fått
det tillstånd vi behöver då platsen är fastställd.
Det fick landshövding Bertil Fallenius att ta
till orda:
– Ska inte detta vara med om det påverkar
fisket?
Replik:
– Man behöver väl inte allt material vid den
tid när man lämnar ansökan till vattendomstolen? sade Vattenfall, och tillade att undersökningar visst skulle göras men i ett senare
skede.
Länsarkitekt Haasum undrade hur det blir
med badmöjligheterna i Unden med ett
kärnkraftverk några kilometer ifrån. Han kom
själv med ett förslag: ”det får väl uppsättas
skyddsanordningar så det inte blir några
risker”
Beträffande restriktioner mot bad, sa ingenjör Holmquist på Vattenfall, “kan jag omtala
att vi ska undersöka utsläppningspunkten
med en sådan noggrannhet att man kan dricka
vattnet i 70 år till så att risken för badande
därigenom elimineras.”
70 år till? Sedan då? Möjligen kunde en oro
märkas under takåsen. Tempelmötet gav inte
så mycket till svar, men många frågor att det
och det ännu inte gjorts men ska göras senare.
Kommunfullmäktiges ordförande Ivan
Karlsson kände sig ändå lugn. I slutklämmen
av mötet säger han att ”vi kan känna oss tämli-

Många befarade att sjöarnas kalla och klara vatten
skulle påverkas av ett kärnkraftverk. Men på
infomötet i Finnerödja 1958 gavs garantier att
sjövattnet skulle kunna drickas i minst 70 år till.
Foto: Lars- Göran Månzon

gen trygga … vi kommer knappast behöva befara några risker för vår framtida levnad”.
Kärnkraftsfrågan var laddad. Den handlade
både om miljön, om kommunens överlevnad
och tillväxt med fler arbetstillfällen. Men de
som bodde i Finnerödja med närliggande Undenäs blev alltmer oroade. En närboende
skrev i sin fiskejournal följande om Atom-Evas
upphovsmän: ”Låt norsen äta upp dem och
spy upp dem på Skaga rump! De har redan
börjat sin nedlusade, förbusande, förfulande
kulturfientliga, avskyvärda hantering. Låt oss
önska dem en svår och kvalfylld död, dessa
huggormars avföda, dessa lusiga skabbiga
hundar.”
Rävfjäll hade sedan 1920-talet ägts av råd-

Rävfjäll

man Per Carlander med familj. De blev inte
ens tillfrågade när Vattenfalls planer med Eva
tog fart. Carlander protesterade, men då hotade Vattenfall med att tvångsinlösa marken.
Rådman Per fann på råd. Han delade upp
ägorna på sina fem barn för att krångla till det
för Vattenfall.
1959 kom en fyrparti- riksdagsmotion om
att mer pengar bör anslås för utredandet av
kommande
kärnkraftverks
lokalisering.
Atom-Evas placering vid Unden togs upp,
risken för förorening, att sjön har sin avrinning i Vättern som en halv miljon människor
har som råvattentäkt.
Åsa Gruffmans uppfattning är att människor
i allmänhet till en början inte visste så mycket
om hur ett kärnkraftverk skulle påverka omgivningen.

8

Sydnärkenytt • # 5 2020

Många var för och en del emot. I
Finnerödja bildades ingen riktig motgrupp
utan folk verkade arbeta var och en utifrån sitt
eget intresse i frågan.
Protesterna ökade, det blev insändare i tidningarna. Nu formerade sig markägarna och
yrkesfiskarna i en intresseförening. I en skrivelse till Kungliga Maj:t ”eller annan myndighet” ställs krav på att Atom-Evas
förläggning stoppas. De ville att fisket och
”Vätterns goda vatten” skyddades, och man tar
även upp att det redan då fanns planer på att
Örebro skulle få sitt dricksvatten från Vättern
– det som nu utreds för fullt.
Människorna behövde inte bekymra sig så
lång tid. I mars 1960, dyker en tidningsartikel
upp om att det inte skulle bli något Atom-Eva
i Tiveden. Det parallella kärnvärmeverket
Adam i Västerås hade blivit försenat, och Vattenfall beslutade samtidigt att överge tanken
med reaktorer i bergrum.

Vi städar allt - ingenting är omöjligt!
Hoffes Fönsterputs & Städ AB är
verksamma inom all sorts
fönsterputs och städ.

- Noggrant utfört arbete,
fortsatt förtroende -

Hamnade i Marviken
Atom-Eva hamnade i Marviken på Vikbolandet utanför Norrköping. Men byggtiden var
kantad av problem, och i slutet av 60-talet stod
Vattenfall med ett halvfärdigt kärnkraftverk
som tickade pengar. 1971 togs beslut om att
bygga om anläggningen till ett oljeeldat
kraftverk för att användas som reservkraftverk. Det kallades för övrigt för ”världens
enda oljeeldade kärnkraftverk” …
Rävfjäll fick ändå kraftverk – flera – stycken,
men utan kärnkraft.
Sedan ett antal år tillbaka finns nämligen sju
vindkraftverk på toppen av berget. ◼

Solskydd för privata
boenden och företag

www.pamarkis.se

Fönsterputs
Flyttstäd
Golvvård
Trädgårdsarbete
Storstäd
Visningsstäd
Byggstäd
Hemstäd
Trappstäd
Mattrengöring
Snöskottning
Kontorsstädning
Takrengöring
Garage/vindsröjning
Ta kontakt med oss i alla frågor som
gäller fönsterputs och städ.
Vi diskuterar gärna
arbetsutföranden och priser.
Ring: 0582-153 81
Maila: info@hoffes.com

Not: Textavsnittet om infomötet i Finnerödja är
baserat på kommunens mötesprotokoll.
Replikerna är ordagrant tagna från det som
skrevs ned.

Då har du kommit rätt

Lätt
att byta däck!

ÖREBRO: Tel 019-126 550
orebro@maklarringen.se maklarringen.se/orebro

Allt inom byggnation
Monterar
garageportar i
samarbete med

Henrik Andersson

Ring oss: 0582-109 09

Vill du köpa eller sälja en bostad i
Örebro län?

070-521 99 50

Däckteam Hammar/
Garaget i Hammar AB
Åmmebergsvägen 7
0583-77 00 12
Mån-fre 07.00-16:30
garaget.hammar@telia.se
www.garagethammar.se

ASKERSUND: Tel 0583-126 55
askersund@maklarringen.se
vet vilka däck du behöver
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Sörbyvägen 4
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019-57 81 57

www.kumladack.se

Therese och Ulrika listar råd för den som är utsatt eller känner en utsatt. Foto: Sandra Wallin..

Vi utför takrenoveringar,
fönsterbyten, om- och
tillbyggnader m.m
Hör av er för en
kostnadsfri offert!

Svea Kvinnojour går
vidare i kampen
Kumla Svea Kvinnojour startade under 2017, året då #metoo slog ner som en
bomb. Tre år senare har man växt i storlek och styrka, där man fortsätter
informera, utbilda och debattera mäns våld mot kvinnor. Samtidigt ser Svea till
att finnas där för de utsatta - ett telefonsamtal eller möte bort.

Telenr: 070-8469292

SANDRA WALLIN

I nuläget har kvinnojouren växt från drygt 15
medlemmar till ett tjugotal. Somliga stöttar
jouren ekonomiskt, andra engagerar sig i själva
jourverksamheten - det kan innebära allt från
att hålla igång den öppna verksamheten till att
arbeta med det opinionsbildande arbetet.
Sydnärkenytt möter Svea Kvinnojour en dag
i juli för att ta reda på vad som hänt sedan sist.
– Vi har blivit fler i jouren, det känns förstås
kul. Annars har arbetet sett ut som vanligt,
med vår telefonjour, utbildningar och föreläsningar, säger Ulrika.

ra
r ba och
beta
Vi ar e bästanliga
d
ä
med t miljöv n på
mes ernative en!
lt
a
knad
mar

Vi finns tillgängliga vardagar mellan kl. 08.00-17.00

Roger Olausson: 070-224 13 98
info@miljoisoleringorebro.se
Vallgatan 43, Fjugesta

TEXT

www.miljoisoleringorebro.se

Målning Tapetsering
samt allt i branschen
förekommande arbeten.

Telefon: 019-57 55 54
070-330 92 80, 070-561 06 80

Pandemin påverkar
En käpp i hjulet, som inom så många andra
områden, har naturligtvis pandemin varit.
– Vi skulle egentligen ha påbörjat en
studiecirkel redan i våras men den fick ställas
in. Planen är att köra igång den nu i september
istället. Vi håller oss till de förhållningsregler
som finns och kommer var ett mindre antal
deltagare och är i en lokal med bra utrymme,
berättar Ulrika.
Hos Svea har jourtelefonen fortsatt ringa i
ungefär samma takt som innan coronans entré.
För att inte bli helt aktivitetslösa har kvinnojouren under sommaren också arrangerat
promenader i Sjöparken.
– Det har väl inte varit någon jättestor uppslutning men det har ändå dykt upp folk som
vill höra sig för. Träffarna har vänt sig till utsatta kvinnor men också till anhöriga eller
vänner som känner någon utsatt och vill få råd
och tips.

joriteten av våldet i världen utövas av män, det
slår bland annat Unizon fast. Det innebär inte
att inte även kvinnor begår liknande brott men
att män är överrepresenterade i statistiken.
– Regeringen har ju gått ut med ett mål där
man säger att mäns våld mot kvinnor ska upphöra helt. Det är ju en fin ambition, samtidigt
känner jag att det är naivt. Våldet kommer
aldrig försvinna eller ta slut, men det kan minska, funderar Ulrika.

Kommer i flera skepnader
När man hör uttrycket ”mäns våld mot kvinnor” tänker man kanske främst på det fysiska
våldet. Slag, sparkar, blåmärken. Men fysiskt
våld går ofta hand i hand med andra slags våld.
Det kan också vara psykiskt, ekonomiskt,
socialt eller sexuellt. Och mer därtill.
Våldet kan komma i enstaka form men även
i kombinationer. Det är inte ovanligt att den
som slår sin partner även har en tendens att
bruka andra sorters våld.
– Tänk dig då också om ni har barn ihop,
husdjur och kanske en gård eller näringsverksamhet som står på spel. Det är så mycket som
spelar in och det är inte lätt för kvinnan. Ofta
får man rädda det som räddas kan, menar Ulrika.

Att lämna en våldsam relation kräver en ohygglig kraft. Föreställ dig rättsprocessor som tar
åratal, eviga turer kring vårdnaden av barn,
den fysiska och mentala läkningsprocessen
eller att man måste börja om sitt liv. Men det
går.
– Om du är redo att lämna och har möjlighet, förbered dig och gör upp en plan.
Fotografera viktiga papper och skicka fotona
till en säker källa. Det kan var en person eller
ett messenger-konto som bara du har åtkomst
till. Dokumentera allt du kan, hela tiden. Det
är skitviktigt, säger Therese.
Betydande roller i kampen mot våldet har
också anhöriga och vänner.
– Det är jätteviktigt att ha någon som lyssnar,
som tror på det kvinnorna berättar och inte
lägger någon skuld på offret. Generellt sett
råkar kvinnor med ett stort socialt nätverk
mindre illa ut jämfört med andra, förklarar
Ulrika.

Uppmärksamma varningssignaler
Om du är orolig för någon, var uppmärksam
och lägg märke till förändringar. Erbjud hjälp
men gå varsamt fram. Håll utkik efter varningssignaler. Kanske märker du att din
väninna förändrats. Kanske har hennes man
alltid koll på var hon är. Kanske får du inte
längre ens träffa henne. Fråga dig till exempel
om mannen framstår som svartsjuk. Bevakar
han allt hon gör? Har han mycket åsikter om
hennes sätt?
Om du känner att allt inte står rätt till, kontakta gärna någon för råd och hjälp.
– Det kan vara polis, social eller kvinnojour.
Kontakta en eller flera, det beror på situationen kvinnan befinner sig i. En del kvinnor kan
inte gå till polisen, för tar dom inte upp ärendet och det inte leder till något, då sitter hon
ännu värre i skiten. Var beredd på att om du
ställer en fråga kan du få ett tungt svar. Det här
är mycket att bära på, även för anhöriga och
vänner, menar Ulrika.
– Tveka inte att kontakta oss. Vi finns där
som stöd och hjälp. Kan vi inte hänvisar vi dig
vidare vid behov. ◼

MER INFORMATION

Överrepresenterade i statistiken
Brottsförebyggande Rådets statistik över år
2019 påvisar att 6 110 personer misstänktes
för misshandel mot en kvinna (18 år eller äldre) som man har, eller tidigare haft, en parrelation med.
Av dessa misstänkta personer var 5 940
män. Det motsvarar 97 procent av personerna
misstänkta för misshandel mot en kvinna i en
nära parrelation. Mörkertalet tros vara mycket
större.
Nej, inte alla män utövar våld men ma-

Planera och förbered

För fler tips, kontakta din lokala kvinnojour
och läs på om ämnet, exempelvis via
valdmotnara.se eller ROKS hemsida. Vid
akut behov av hjälp, ring 112.
Nog är nog. Under 2019 mördades 16 kvinnor i
Sverige av gärningsmän med vilka man haft, eller
hade, en parrelation med. Det motsvarar 64
procent procent av samtliga fall av dödligt våld
mot kvinnor under året. Källa: BRÅ

Svea Kvinnojour kontaktar du via
kumlakvinnojour@gmail.com eller via
jourtelefon: 076-104 75 33. De har även en
sida på Facebook med information om
evenemang och jourverksamheten.
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Clint Eastwood fick Kim att
älska ryska sidovagnsmotorcyklar
Kims favorit är Dnepr. I praktiken upphörde tillverkningen redan 2003

Kim Mortenssen har en speciell passion. Ryska fordon, och då, speciellt, ryska
sidovagnsmotorcyklar.
– Jag älskar filosofin bakom de grejerna. Det handlar om att göra ett billigt
fordon som man kan komma fram i på dåliga vägar, hel och ren. Hur det ser ut,
vilken finish grejerna har är mindre viktigt. Hjulen behöver inte vara helt runda.
Det spelar ingen roll. Vägen är i alla fall så dålig att man inte kan köra så fort.
TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Kim startade företaget Charlottensdals MC
början av 2000-talet. Inriktningen var klar
redan från början, Ryska fordon.
– Egentligen var det en film som fick mig att
snöa in på det här. Jag såg filmen Örnnästet,
med bland annat Clint Eastwood, en
krigsskildring. I den kör de ju sidovagnsmotorcyklar. Jag tänkte att en sådan måste jag ju
ha, sedan spårade det så att säga ur, berättar
Kim.
Kim upptäckte att motorcyklarna i filmen i

själva verket inte alls var de gamla, antika
BMW de skulle föreställa, utan betydligt modernare ryska kopior, av märket Dnepr.
Det började med att Kim bytte sin Harley
Davidsson mot två Dnepr, varav den ena med
sidovagn.

Blev två motorcyklar
– Det var en importör i Stockholm som tog
in dem då. Jag ringde och sa att jag ville ha en,
men att jag inte hade några pengar. Det blev en
djup suck i andra änden av linjen. Men så sa
jag att jag istället kunde tänka mig att byta mot
min Harley Davidsson. De trodde förmodli-

gen inte jag var riktigt klok och skickade med
en extra motorcykel, berättar Kim.
Kim insåg snabbt att cyklarna behövde en
del handpåläggning, service, för att fungera.
Han började importera reservdelar i egen regi.
Efter hand utvidgades det till import av begagnade Motorcyklar och nya. Det blev fokus på
tre märken. Dnepr och Ural från Ryssland och
Chang Yiang från Kina. Alla tre märken byggde då på en liknande idé. Att kopiera BMW:s
krigsmodeller, med boxermotor och sidovagn.
– De begagnade cyklarna vår ofta våldsamt
sönderkörda. I Sverige är motorcyklar nöjesfordon. Där var de, och är, folkförflyttare. Man
körde och körde, och lagade lite med vad man
hade till hands. Det blev en del fixande med att
få motorcyklarna säljbara här. Jag bytte exempelvis oftast hjul. I Ryssland var vägarna så
dåliga att det spelade mindre roll om hjulen
var helt runda.
En del saker på cyklarna var av hög kvalitet,
annat var sämre, som elsystemet.

Marknaden ändrades
Efter hand har både Charlottendals MC, de
ryska motorcyklarna och marknaden förändrats.
– Rätt snart på 2000-talet började ju allt fler
köpa sina reservdelar på internet. Så det spåret
lämnade jag. Dnpr, som är favoriten, slutade
tyvärr tillverkas. Den Kinesiska motorcykeln
utvecklades till något jag inte gillade, så dem
slutade jag sälja.

Kvar blev märket Ural
– Där har det hänt en hel del, grundkonceptet, konstruktionen är den samma. Men
man har förbättra, moderniserat. De ryska
komponenter man inte ansåg hålla måttet har
man ersatt med saker från andra håll. Som
lager, tändning, elsystem och en del annat.
Ural är i dag oerhört driftsäkra, körbara maskiner. Jag vet folk som köpt en Ural och åkt till
Mongoliet på den, och bara bytt olja.
I dag importerar och säljer Kim Ural och har
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Kim visar de ålderdomliga detaljerna på sin UAZ.

inriktat sig på sin lilla verkstad.
Gjorda för ryska förhållanden
– En verkstad och kunnande kan man inte
köpa på internet. Jag servar, reparerar, bygger
om och trimmar. Ural är gjorda för ryska
förhållanden. De går som bäst i 50-60. Här
räcker inte det. Många vill trimma lite för mer
hästkrafter. Dessutom gör vi om utväxlingen,
så det går att köra lite fortare, hänga med i
trafikrytmen.
Men vilka köper en Ural? De är ju inte jätte‐
billiga?
– Två kategorier. Rena Ryssentusiaster, som
jag, och så de som vill åt nostalgistuket, och
sidovagnen, men ändå köpa en modernt
tillverkad, driftsäker och ny motorcykel. De
ser ju fortfarande ut som hämtade från 40-50talet.
Kims intresse stannar dock inte vid motorcyklarna. Hans egen vardagsbil är en
minibuss, med fyrhjulsdrift, av märket. UAZ.
I Ryssland kallas modellen Bukhanka, som betyder brödlimpa, det säger nog en del om utseendet. Bilen är tillverkad 2016, men den
kunde precis lika gärna vara tillverkad 1960.

Kim med sin UAZ Bukhanka i skogen, där den trivs som bäst.

Not: Charlottendal ligger mellan Haddebo
och Närkesberg

Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken
Övriga VVS-arbeten
Vi är auktoriserad
serviceombud samt
installatör för Nibe
villa- och
fastighetsvärme!

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

Moderniserad veteranbil
– I allt väsentligt är det väl en veteranbil.
Men motorn är modern, den har också ABSbromsar. Den är lite av ett praktexempel på det
jag älskar med ryska fordon. Ta det här med
standardiseringen. Många delar, lyktorna,
lager, bromsdelar, motor, instrument,
återfinns i andra ryska fordon och, märkligt
nog, även på motorcyklarna.
Här och där är plåten vågig. Svetsarna är lite
ojämna och syns väl, Vids en av sidorutorna
läcker det in vatten näre det regnar. Låset på
bakdörrarna ser ut att höra hemma på en lastbil från 55.
– Hur kan man låta bli att älska sådant, säger
Kim leende och vi glider iväg längs en av
grusvägarna vid Charlottendal.
Men åker du inte mycket motorcykel själv?
– Nej, jag är mest road av att fixa, bygga. När
jag är klar säljer jag. Jag gillar inte hjälm och
skinnkläder. Vill jag åka MC vill jag glida fram
längs en grusväg, i T-shirt, utan hjälm helst,
avslutar han. ◼
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Att åka sidovagn är speciellt. Man sitter nära marken, motorcykelns ljud kommer nära.

Kims verkstad är speciell. Timrad.
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HYDDANS ZON OCH GÅRD
Höststart - nystarta Dig!

Floating

Zonterapi
Ansiktszon
50 min 600:Fotzonterapi
50 min 600:-

45 min 450:3 för 1200:30 min 400:3 för 1000:-

Hotstonemassage
70 min 750:3 för 2000:5-6 sept: Matresan
KOM & BESÖK OSS
kl. 11-16, honung m.m

Boka 3 behandlingar, få
den 4:e till halva priset!

BOKA: hyddans.bokadirekt.se

072-961 69 10

Markebäck, Skogshyddan 911, Askersund

hyddans@gmail.com

www.hyddans.se
Följ oss på:

Vårt mål: att DU ska tycka
det är trevligt att få
tandvård
Vi vet vad du som patient
behöver för att känna dig
trygg och få den bästa
vården
Boka gärna tid hos vår
tandhygienist Emilia
(800 kr)
Tandläkare Tobias och Karl, tandhygienist Emilia

Digital klinik

Kort väntetid

Gott om parkering

Boka tid via vår hemsida www.kumlatandlakarna.se och läs vad våra
andra patienter tycker om oss!
Kumlatandläkarna

Vattugatan 1

Kumla

019-57 55 55
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Idyllisk restaurang med sjöutsikt
A la carte - Fest - Event - Minigolf
restaurangsjosidan.se
Vattugatan 24 Kumla 019-57 57 67

Pelle har alltid bott i Kumla och här lär han bli kvar. Här utanför sitt hem på Ängabacken.

När IFK Kumla stod på toppen
Fotboll IFK Kumla hade en storhetstid för 60 år sedan. Laget kämpade i
landets näst högsta serie mot klassiska lag som AIK och ÖSK. Pelle Yngvesson
har spelat över 500 A-lags matcher för klubben och var med när lilla IFK Kumla
TEXT & FOTO

ANDERS BJÖRK

Det är i början av 1960-talet. IFK Kumla spelar
borta mot AIK på Råsunda och Pelle Yngvesson ger Kumla ledningen med 1-0 med 20
minuter kvar. Laget är bättre än någonsin. Låt
oss ta er med på resan hur de och Pelle kom
dit.

Tvätthink
Med produkter för en
höstfin bil

direkt ur tvåan 1960. Man vann dock återigen
division 3 under 1961 i stor stil, bland annat
efter att anfallskvintetten Pelle Yngvesson, Åke
Eklund, Henry Björn, Conny Tholsson och
Anselm Fredsdahl öst in 90 mål ihop vilket var
bäst i hela Sverige.
– Vi hamnade 1962 i en serie som var ett riktigt getingbo med ÖSK, AIK, Brage, GIF

Brandchef från Helsingborg
Pelle Yngvesson är född 26 december 1934.
Han växte upp i Åbytorp och började spela
fotboll i Stene IF när klubben bildades 1947.
Men ganska snart blev han värvad till IFK
Kumla där han gjorde debut i A-laget som 16åring.
Det blev några matcher till efter debuten.
1968 firades Pelle då han noterat 500
matcher i IFK:s blåvita ställ. Precis hur många
matcher det blev därefter har inte Pelle koll på
idag och är svårt hitta info om, men det är
klart över 500 alla fall. Endera är det Pelle eller
Levi Sjöborg, en kanonspelare på 20- och 30talet, som gjort flest matcher i klubbens historia.
När Pelle kom till IFK Kumla 1950 spelade
laget i division 4. Nio år senare var Pelle i sin
bästa ålder när IFK avancerade till division 2,
som då var landets näst högsta division i seriesystemet. IFK spelar i tvåan även i år, men
det är numer “bara” den fjärde högsta serien.
– 1957 kom Sven-Ove Svensson till IFK
Kumla från Helsingborg. Han fick jobb som
brandchef i Kumla och flyttade då hit. SvenOve var en så bra fotbollsspelare att han
kanske kommit med till VM-truppen 1958 om
han inte blivit skadad (Sverige tog VM-silver
på hemmaplan 1958), minns Pelle.

Hemma hos reportage" hos familjen Yngvesson
efter att Pelle noterat den nobla siffran 500
matcher för A-laget.

Måndag - Fredag
Lördag
Sön - och helgdagar

07:30 - 18:00
09:00 - 13:00
Stängt

Tel: 019-57 84 80
Email: kumla@adbildelar.se

Älska varje mil

Sven-Ove Svensson blev spelande tränare i
IFK Kumla. “Klämmen” Pettersson hade tränat laget innan och gjort ett gott jobb, men när
Sven-Ove kom blev det hårdare nypor, något
som Pelle uppskattade.
– “Klämmen” var en mycket bra tränare,
men lite för mycket kompis med spelarna.
Sven-Ove Svensson var raka motsatsen. Det
var flera som tyckte att han var alldeles för
sträng och tuff, men det visade sig att de krav
han ställde gjorde skillnad och jag tyckte SvenOve var kanonbra, fastslår Pelle.
1959 vann IFK Kumla division 3, men åkte

Ville aldrig lämna Kumla
Pelle Yngvesson hade nummer 10 på ryggen
och spelade i kedjan. Uppställningen var enligt modell 3-2-5. Lite annorlunda mot dagens
fotboll och det låter som de två mittfältarna
fick slita hårt?
– Vi löste det ganska bra ändå, några i anfallet
behövde aldrig jobba hem, men ett par sprang
upp och ner.
Pelle var väldigt rörlig, kvick och teknisk.
Han kunde använda båda fötterna och gjorde
en hel del mål. I tidningen skrevs det om att
Pelle höll allsvensk klass och skulle kunna
spela på en högre nivå, men några planer att
lämna IFK Kumla hade han aldrig.
– Jag ville aldrig flytta, jag var för rotad här i
Kumla så värvare gjorde sig icke besvär.
IFK Kumla var inte direkt nära att gå upp i
högsta serien men hängde kvar med marginal
under 1962. Pelle minns bland annat hur man
fick stryk med uddamålet mot ÖSK på
Eyravallen. Året efter åkte man dock ur och
därefter klarade man inte att ta sig upp igen.
En storhetstid var till ända.

Tyckte att bandy var roligare

Landets målfarligaste kedja 1961. Från vänster,
Pelle Yngvesson, Åke Eklund, Henry Björn, Conny
Tholsson och Anselm Fredsdahl.

Packade som sillar i Idrottsparken
Välkommen till AD Butik Kumla
John Norlanders gata 13
692 31 KUMLA

Sundsvall och flera andra tuffa lag. Jag minns
exempelvis att vi spelade 2-2 i Kumla mot
AIK, berättar Pelle.
Det var publikfester i Idrottsparken. 4 200
fanns i publiken som mest. Läktaren var knökfull och runt hela planen stod folk packade för
att få en skymt av när lilla Kumla gästades av
välkända storklubbar.

Pelle med ett bra läge, men målvakten kommer ut
och gör sig stor. I bakgrunden syns en fullsatt
läktare i Idrottsparken, ingen ovanlig syn förr.

Men det var inte bara fotboll som gällde för
Pelle. Han spelade även bandy och hockey.
IFK Kumla hade förr sin bandyplan där den
tomma grusplanen numer är, utanför ishallen.
Inom bandyn blev dock Pelle inte alltid Kumla
trogen utan han spelade även med ÖSK där
han fick vara med och vinna ett SM-guld 1957
efter finalvinst mot Hammarby på Stockholms
Stadion inför 22 000 åskådare.
Vilken sport tyckte du var roligast då?
– Det var ju bandy, jag tyckte det var
jätteskoj! Men det var jobbigt att hålla på med
flera sporter i vuxen ålder eftersom jag hade
familj också.
Till sist: Pelle Yngvessons mål till 1-0 mot
AIK på Råsunda, som skrevs om i artikelns
början, räckte inte. Hemmalaget pangade in
fem mål sista 20 minuterna och segrade med
5-1. AIK hade en landslagslirare som satte tre
baljor. Namnet på honom har dock Pelle
glömt. Med tanke på det är drygt 60 år sedan
är han förlåten. ◼
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Askersunds kommuns
församlingar blir en enhet
Askersund-Hammars församling
bildades 1 januari 2018 efter
sammanslagning av Askersunds och
Hammars församlingar.
Nu pågår förberedelserna för nästa
steg, ett samgående även med
Lerbäck-Snavlunda pastorat. En
sådan gemensam enhet kan vara
verklig till 1 januari 2022. Det troliga
namnet blir då Askersunds pastorat.

SJU KYRKORUM - SOM ALLA SKA ANVÄNDAS
När Askersund-Hammars församling och Lerbäck-Snavlunda pastorat så berör det sju
kyrkorum, som alla ska fortsätta leva. Dessa är:
1. Askersunds landskyrka som fyller 350 år just i år.
Den uppfördes åren 1664-70. Kyrkan är bästa
exemplet i Örebro län på stormaktstidens storslagna
kyrkobyggande.

1

2. Sofia Magdalena kyrka, invigd 1780. Den bildar
tillsammans med de närliggande och samtida skoloch fattighusbyggnaderna samt prästgården från
1865 en kulturhistoriskt mycket värdefull miljö i
Askersunds stad.

2

TEXT & FOTO

3. Birgittakyrkan i Olshammar, uppkallad efter den
Heliga Birgitta. Enligt traditionen uppförde den Heliga
Birgitta ett kapell på den plats där kyrkan står idag.
Utanför kyrkan finns också stenen som det sägs att
Birgitta använde för att kliva upp på sin häst.

3

WEINE AHLSTRAND

– Jag tror att ett samgående är bra. Redan nu
har vi ett fruktbart samarbete mellan våra församlingar, exempelvis inom det diakonala arbetet. Genom ett samgående har vi större
möjlighet att behålla och stärka en bred kompetens, menar Jimmy Åkerfeldt som verkat
som präst i Lerbäck-Snavlunda pastorat sedan
2016.
Det finns också fördelar med att vara en
gemensam enhet som geografiskt motsvarar
Askersunds kommun. Det gör det enklare, till
exempel vid kommunsamverkan inom krisarbete eller frågor som rör ungdomar.

Två alternativ för samgående
Redan vid strukturutredningen som gjordes
inför Askersund-Hammar-sammanslagningen så lyftes möjligheten till nästa steg, en
samgående med Lerbäck-Snavlunda pastorat.
Strängnäs stift har nu gjort en utredning
angående även detta steg. Det är en utredning
på 66 sidor som har namnet ”Två alternativ till
en gemensam enhet”. Som namnet antyder
diskuteras två vägar framåt, antingen ett pastorat med tre församlingar, eller ett samgående
i en enda församling.
Av utredningen framgår att både nuvarande
enheterna hyser en gemensam vilja om att bli
en samlad enhet, men att det finns olika åsikter
om organisationsformen.

Stiftet har sista ordet
Här är det Strängnäs stift och stiftsstyrelsen
som har sista ordet och enligt utredningen
lutar det mot ett gemensamt pastorat med
namnet Askersunds pastorat. Definitivt beslut
tas i oktober. Och till 1 januari 2022 kan
samgåendet träda i kraft.
– Det innebär i så fall att vi blir en gemensam
enhet, ett pastorat, med tre församlingar.
Askersund-Hammars församling, Lerbäcks
församling och Snavlunda församling, förklarar Jimmy Åkerfeldt.
I och runt strukturutredningen har det hållits
flera samrådsmöten i kyrkoråd, församlingsråd
och även öppna möten i anslutning till gudstjänster.

Jimmy Åkerfeldt, kyrkoherde i LerbäckSnavlunda pastorat sedan 2016.

4. Hammars kyrka, vackert belägen på en hög grusås
intill Stora Hammarsundet. Ett annat kännemärke
för kyrkan är att den är uppfördes i nord-sydlig
riktning. Det vanliga är annars att kyrkor byggs i östvästlig riktning. Nuvarande kyrkan stod färdig 1827.
Den ursprungliga kyrkan var belägen i det sydvästra
hörnet av kyrkogården. Det var en enkel rektangulär
stenkyrka av medeltida ursprung.

4

”Vi har tagit initiativet”
– Det är vi i församlingarna som tagit initiativet och bett stiftet om en utredning. Min bild
är att det finns en bred uppslutning kring ett
samgående. Samtidigt finns det förstås en del
oro, en oro för att vissa värden kan gå förlorade. Den oron måste tas på allvar, menar
Jimmy Åkrefeldt.
– Oron gäller främst det lokala. Hur blir det
med det lokala arbetet? Blir alla våra kyrkor
öppna även i framtiden?
Jimmy Åkerfeldt svarar själv genom att
vända på frågan:
– Vad händer om vi ingenting gör? I planerna för en sammanläggning finns inga tankar
på att lägga ner någonting. Vi får aldrig
glömma att kyrkan bärs upp av det lokala och
att de lokala kyrkorummen är viktiga. Vi har
många engagerade människor som gör stora
ideella insatser. Det måste vi värna, utan dem
skulle vi inte ha någon verksamhet alls.

5. Lerbäcks kyrka, uppförd 1783-86 efter brand, har
bevarat sin nyklassicistiska prägel även om
interiören genomgått vissa förändringar. Miljön kring
kyrkan är det bästa exemplet i Örebro län på ett
sockencentrum med dess olika till
sockenadministrationen knutna byggnader.

5

6. Snavlunda kyrka är en av Närkes många 1700talskyrkor med medeltida ursprung. På samma plats
som nuvarande kyrkan fanns en gång i tiden en liten
stenkyrka, troligen uppförd på 1100-talet.

6

7. Mariedamms kapell är ett traditionellt utformat
kapell från 1930. En klockstapel byggdes 1932.
Influerad av den så kallade småkyrkorörelsen
uppfördes kapellet av en separat stiftelse med hjälp
av insamlade medel och frivilliga krafter.

7

God ekonomi i nuläget
Enligt stiftets utredare handlar ett samgående
inte om ekonomi. I nuläget är ekonomin god i
både Askersund-Hammars församling och i
Lerbäck-Snavlunda pastorat. Det rör sig inte
heller om att spara in på tjänster. Idag arbetar
21 personer i Askersund-Hammar och 11 i
Lerbäck-Snavlunda.
Däremot påverkar underliggande faktorer ett
samgående, exempelvis att tillhörigheten till
svenska kyrkan (medlemmar) minskar för
varje år. Lerbäck-Snavlunda har idag 2 719
kyrkotillhöriga och Askersund-Hammar 5 327.
Gudstjänstbesökarna blir också färre. Från
2009 – 2018 sjönk antalet besökare med nära
30 procent. Senaste tiden skönjas dock en liten
uppgång. Trenderna är ungefär de samma i
hela landet, vilket inneburit en omfattande

sammanslagning av församlingar under 2000talet. Så planerna inom Askersunds kommun
är inte unika.
– Kyrkan måste anpassa sig efter hur samhället i övrigt förändras, menar Jimmy Åkerfeldt.
– Genom en större enhet får vi möjlighet att
behålla en bredare kompetens inom flera verksamhetsområden. Och även om ekonomin är
bra nu så står vi troligen inför ekonomiska utmaningar längre fram.

”Goda erfarenheter från förra
sammanläggningen”

– Vi har goda erfarenheter från sammanläggningen av församlingarna i Hammar och
Askersund för två och ett halvt år sedan. Det
har utvecklat gudstjänstlivet på orterna utanför Askersund.Kyrkvärdar och personal hjälps
åt. Vi har kunnat stötta varandra och värnat
det lokala, menar han.
Kyrkorådet i Askersund-Hammars församling
har enhälligt i sitt remissvar till utredningen
förordat sammanläggning till en församling.
– Det är vårt förslag. Men vi är för en sammanläggning och rättar oss förstås efter stiftets
beslut vad gäller formerna, säger Göran
Arnersten. ◼

Göran Arnersten är kyrkorådets ordförande i
Askersund-Hammars församling:

Vuxenutbildningen i Kumla erbjuder Grundskolekurser,
Gymnasiala kurser, Yrkesvux, Distansstudier, SFI och Lärvux

Intresserad
av att
studera?

Vill du läsa upp dina betyg? Du har kanske ett samlat betygsdokument, studiebevis, ofullständigt grundskolebetyg eller vill höja dina betyg.
Vill du läsa grundskolekurser och gymnasiekurser är det hög tid att söka dem nu.
Vi har följande yrkesvuxutbildningar på Komvux i Kumla:

•Fastighetsskötare 50 veckor
•Byggutbildning med tolv
yrkesutgångar 60 veckor
•Barnskötare 40 veckor

•Bagare/Konditor 40 veckor
•Butikssäljare 40 veckor
•Kock 40 veckor

•Maskinförare 22 veckor
•Målare 60 veckor
•Lokalvård 17 veckor

•Vård och omsorgsutbildning
60 veckor

019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se

•Serviceassistent
•Yrkesförare godstransporter

För information kontakta Roger Källström Komvux i Kumla 019-588040 eller roger.kallstrom@kumla.se
För övriga kurser gäller fortlöpande antagning till hösten, numera kan du göra webbansökan till dessa kurser förutom
distanskurser och yrkesutbildningar.

Mer information
Kontakta studievägledare Roger Källström,
tel: 019-58 80 40 eller
e-post: roger.kallstrom@kumla.se
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Om arbetslust
och sömnlöshet
KRÖNIKA

LISBETH AXELSSON

Min mamma sa ofta:
– Idag har jag en sån härlig arbetslust!
Och så grep hon sig an dagens göromål.
Glad i hågen, utvilad och pigg.
VAR DET HÖST och löven

fallit var hon ute och
krattade och berättade i
kvällningen exakt om
alla lövkorgar hon burit
till komposten. Var det
vår drog hon ut i
rabatterna och njöt av
rensning, solsken och
fågelsång.
Hängde
svarta vinbären tunga
och
fullmogna
i
buskarna skred hon till
verket och meddelade
sedan nöjd hur många
liter de givit och att hon
nu skulle koka saft, gelé
och sylt.
Städning var för
henne ett rent nöje!
Hon behövde aldrig
tvinga sig. Var fredag
for hon runt i sitt hem lätt och snabb som
en virvelvind.
På bra humör! Ständig optimist, med
ledorden ”Det ordnar sig” på läpparna.
MAMMA TRODDE ATT den egna positiva,

kortsinta (ja, i motsats till långsinta)
läggningen bottnade i ett dåligt minne. Inte
så att hon var dement eller led av minnesförlust, nej, men hon hade förmågan att
glömma tråkigt som hände, olyckorna som
drabbade, komma över motgångarna hon
mötte och de egna tillkortakommandena.
Hon mindes helt enkelt hellre det som var
bra i livet och gjorde sångerskan Ulla
Billquists refräng till sitt eget motto:
– Räkna de lyckliga stunderna blott och
glöm dem som sorger dig ge!
Tänk om jag kunde vara mer som hon!
Hoppa ur sängen varje morgon med
denna befriande känsla:
– Vilken arbetslust jag har idag! Allt
kommer gå som en dans!
Nää, så blir det inte idag. Verkligen inte.

Det man gjorde som blev fel. Det man sa
som man inte borde sagt. Vilken nytta var
det med än det ena än det andra man dragit
igång? I yrkeslivet inte minst. Djärva idéer
som fastnat i huvudet och pockat på
förverkligande med varierande resultat.
Oh, vilken vånda det kan bli där inuti
skallen på kudden!
Jag är förstås inte ensam om att ligga vaken
på nätterna och dra ut
allt i hjärnans garderober
för
vädring
och
genomlysning. Det som
verkar bra nog på dagen
blir fullständigt förkastligt i nattens vaka.
Hamlet, eller Shakespeare snarare, slog huvudet på spiken när han
lät sin rollfigur dikta:
– Så går beslutsamhetens
friska hy i eftertankens
kranka blekhet över.

Ove Hjalmarssons åkeri i
Fjugesta AB har förvärvat
Digson Entrepenad i
Mullhyttan

FÖR TANKARNA MAL som

hos Hamlet, även fast
man inte mördat någon:
det här var ingen bra idé,
det här skulle jag inte ha
gjort, det här klarar jag inte, hur kunde jag
vara så dum, gamla människa, tror du att
du är nåt? Och man blir en riktig närking
och tänker ”Dä här går allri!”
Det finns de som hävdar att Hamlets
berömda rader är felöversatta och att de
egentligen ska förstås som att alltför
mycket grubblande inför en viss handling
leder till att beslutsamheten rinner ifrån en
och att handlingskraften hämmas.
Det gör inte saken bättre. Faktum
kvarstår, hur man än vänder sig när det
gäller grubblerier om nätterna så har man
ändan bak.
ELLER SOM TAGE DANIELSSON skrev i sin

travesti på Hamlet-citatet:
– Först när helvetet gör stjärten stekhet
kommer eftertankens kranka blekhet.
Det goda rådet kommer i den följande
raden:
– Säll är den som har till rättesnöre att
man bör nog tänka efter före.
Och den insikten gör inte den nattvakande
mer benägen att somna…

Vi kommer fortsätta sälja och
gräva avloppsanläggningar, bygga
skogsvägar, gräva husgrunder,
jordvärme, dränering m.m
Precis som tidigare tömmer vi
även slambrunnar, fettavskiljare,
oljeavskiljare. Vi spolar och rensar
avlopp och köksavlopp samt har
filmutrustning för besiktning av
avlopp.

VARFÖR SKA DET vara just på natten, när

man lagt sig tillrätta under täcket och inväntar John Blund, som allt poppar upp?
Tankar på det man måste göra men inte
gör, det man borde gjort men aldrig gjorde.

… Men! En gladare refräng om vi får be!
I morrn natt du åter sover ska du se!
Och tänk på att det dumma som du gjort
I tidens flod försvinner som en lort!

Tel: 070-319 92 27 hjalmarsson.slamsug@hotmail.com
Bälsås 3140, 716 91 Fjugesta
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Drömhuset som
blev ett livsprojekt
Huset är stort. Har inhyst både affär, kafé och flera boende.

Kan man förälska sig i ett hus? Det hävdar Linnea Sundewall och Henrik
Ramqvist. Sedan januari 2018 har de haft ett livsprojekt, huset Amalienborg i
Hjortkvarn.
– Vi tar ett steg i taget. Det här måste få ta tid. Just nu är planen att vi ska bli
bofasta här, så småningom, säger Linnea.
TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Linnea som är uppväxt i Hjortkvarn har väl
alltid sett huset och funderat lite på det.
– Det var ju mycket förfallet och har stått
tomt i säkert 20 år heller mer. Hjortkvarnsborna känner nog huset mest som ”Handelsbolaget”, så hette affären som låg i ena änden
av huset, säger Linnea och visar in i sin favoritingång, med sol på morgonen.
– Jag brukar sitta där på morgnarna, säger
hon.
Det är gott om vackra fönster, fina bröstpaneler och spännande detaljer. Huset är stort,
med mängder med spännande prång.
– Det är så fint, säger hon och visar den
gamla affären.
Där är mängder med hyllor, över allt.
– Man har verkligen utnyttjat alla prång.
Massor med hyllor i trappan. För att nå dem
finns en fällbar bräda som man kan gå ut på.
Linnea och Henrik tog sig in i det tomma
huset och blev förälskade.
Projektet började med att hitta ägaren till
huset, för att se om det skulle vara möjligt att
köpa det

Letade upp ägaren
– Vi kunde ju med egna ögon se att inte mycket hade hänt på många år. Via kommunen
kunde vi så småningom hitta ägaren, en
kvinna i Örebro. Hon hade en plan, men
tyckte väl ändå att en försäljning kunde bli
aktuell, berättar Henrik.
– Man får väl säga att huset blev billigt. Men
så finns ju här lite att göra. Vi har så här långt
bytt ut taket och fixat en del med elen. Vi har
också satt in en kamin. och iordningställt en
lägenhet med två rum, där vi bor när vi är här.
Paret bor nämligen i Örebro, där Henrik
också arbetar. Linnea jobbar i Pålsboda.
– Vi är här så ofta vi bara kan nu. Nu kan vi
ju bo här. Från början fanns ingen uppvärmning och ingen el.
Huset har inhyst både ett kafé och en affär
och flera lägenheter. Affären, som lades ner i
slutet av 1980-talet, var den sista näringsverksamheten i huset. Sedan har det varit flera

ägare. Underhållet har nog inte skötts på mycket länge.

Bra skick trots allt
– Trots det har det klarat sig rätt bra. Bara på
ett ställe har tacket läckt. Fönster har varit
trasiga. Tror det varit bra. Det har gjort att
luften cirkulerat här inne. Det finns inte fukt
heller mögel, fortsätter Henrik.
Men vad ska ni ha huset till?
– Planerna har liksom växlat lite under processens gång. Från början tänkte vi nog oss det
som fritidshus. Sedan ville vi bo här bofast.
Sedan kom tankarna på att hyra ut delar av
huset. Nu har vi fastnat för att vi trots allt ska
bo här. Vi tänker göra i ordning så att det blir
en stor lägenhet med sex rum och en mindre
med två rum, som vi kan hyra ut.

handikappanpassar. För då behöver vi rullator,
skojar Linnea.
– En väldigt stor fördel med det här är att det
kan ta tid. Huset kostar inte så mycket där det
står och vi kan renovera i den takt vi orkar och
har råd med, säger Henrik.
Trots att huset nu sakta men säkert renoveras
har familjen fått en anmälning från kommunen
för sitt gamla hus.

Blivit anmälda
– Det var en inspektör från kommunen som

Trivs i huset och Hjortkvarn
Både två av Linneas syskon och hennes föräldrar bor redan i Hjortkvarn och Linnea och
Henriks barn, Teddy, Casper och Belle trivs
som fisken i vattnet.
– Vi har jättebra kompisar här och har jättekul, säger Teddy.
Men när blir det inflyttning?
– Oh, det dröjer nog. Det är nog bäst vi

Familjen Sundewall – Ramqvist vid sitt drömhus. Henrik, Linnea Belle, Casper och Teddy.

anmälde oss, man menade att vi var tvungna
att ta tag i fasaden. Då blev vi lite sura. Vi gör
ju trots allt något. Jag sa att vi var tvungna att
prioritera annat först, som taket, de lät nöja sig
med med det tror jag, säger Henrik.
Paret berättar att många Hjortkvarnsbor är
nyfikna och att något händer med det gamla
huset.
– Många har minnen härifrån och berättar,
det är jätteroligt, avslutar Linnea. ◼
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Kompletta avloppslösningar
Asfalteringar
Markarbeten
Kontakta oss!
Micke: 070-680 60 00
www.mullgs.se

Välkommen till Lekebergs/Bergqvist Rör
i Fjugesta och Askersund!

Vi säljer ostarna
från Granhammar!

Gårdsbutik & Café

Grundat

Torsdag - Fredag 14-18
Lördag 12-16

Äggboden
Alla dagar 06-22

1930

Ekologiska ägg
Lokalt Mathantverk
Ostkaka & Glass
Potatis
Grönsaker efter säsong

Med drift i fjärde generation

5-6 septem

Följ gärna Berga Skafferi på våra sociala medier!

ber

Berga Gård, Fjugesta

Telefon: 070-631 65 05

FJUGESTA

E-post: karolina@berga.net

ASKERSUND

Peter Eriksson 070-36 17 322 peter@lekebergsror.se www.lekebergsror.se

Välkommen in i vår
nya fräscha butik!
Testa vår
mjukglass &
drömshake

Erbjudande
Köp vår bästa biltvätt och få fälgtvätt
för 69:- (ord. pris 129:- ) Mikrofiberduk
på köpet!
*Gäller så långt lagret räcket & mot uppvisande av kupong
Gäller endast på OKQ8 Pålsboda

Erbjudande
50% rabatt på valfri matmeny

Norra Storgatan Pålsboda
Tel: 0582-40 400

*Gäller mot uppvisande av kupong
& endast på OKQ8 Pålsboda
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Emma en ny generation
vid Lekebergsåsen

15 kor, av raserna fjällko och hereford, bor också på Lekeberga gård.

Vallhunden Alice är Emma Drakenbergs bästa hjälpreda. Ska fårflocken flyttas?
Javisst! Alice spetsar öronen och gör sig beredd.
– Höger! ropar matte och den fyrbenta arbetskamraten rusar till höger.
– Vänster! blir nästa kommando och hunden springer åt motsatt håll.
– Kom fram!
Alice driver på den samlade flocken mot Emma och får beröm:
– Braaa!
TEXT

LISBETH AXELSSON

FOTO

ROGER LUNDBERG

De många fåren rör sig som en enda kropp åt
önskat håll och så fort någon individ ändrar
riktning och vill bryta sig ut fångas de upp av
hunden.
För ett år sedan tog Emma över driften på
Lekeberga gård i Hidinge. Hon är den fjärde
generationen Drakenberg som nu styr och
ställer på gården, en plats med anor från 1572,
då Hertig Karl anlade ett järnbruk, det första i
Lekebergslagen. Lekeberga gård ligger på
samma plats som den
gamla bruksherrgården.

Farfarsfar först

beteendevetenskap och psykologi.
– Jag började läsa till bagare på gymnasiet
och arbetade en tid som det på Hälls konditori
i Örebro. Så baka bröd, kakor och tårtor kan
jag!
– Efter den utbildningen började jag arbeta
med kognitiv beteendeterapi, KBT, på en vårdcentral i Örebro där jag tar emot patienter, som
har problem med ångest och depressioner, för
samtal. Jag trivs med den uppgiften, det beror
på att jag inte bara tycker om djur utan även
människor och det känns bra och meningsfullt
när man kan hjälpa andra.
I mars förra året hamnade
Emma i ett nytt vägskäl.
– Jag trivs att bo på landet,
ja, det gjorde faktiskt ont i
mig att inte få vara här på
heltid.

Först ut som ägare i modernare tid var farfarsfar
Sten, därefter tillträdde
farfar Nils och sedan
pappa Nils.
Fåren har alltid funnits
här. Ravinlandskapet och
naturreservatet LekebergaSälven efter Lekhyttebäcken är som gjort för
betande boskap. Jeremias i
Tröstlösa har också gjort
platsen känd genom sin
dikt ”Tess lördan”.
På Lekebergsåsen går
korna fortfarande i bete
och Lekebergs bro, där
dansen tråddes, ligger
bara ett stenkast från Bästa arbetskamraterna Emma och
gårdsskylten.
vallhunden Alice, 10 år och duktig på sitt

Vallhunden Alice är skicklig i sitt arbete och lyder minsta vink från matte.

Gick grundutbildning

Åter ett nytt yrkesval som
innebar en grundutbildning
i lantbruk på Vreta i
Östergötland. Därefter flyttade Emma in i sitt barndomshem
sedan
Nils
Drakenberg och frun Ingrid
tagit ett nytt hus i besittning
en bit från gården.
Emma Drakenbergs ambition är att kunna arbeta
heltid på gården inom 5 år.
– Jag arbetar nu deltid som
kurator i Örebro för att få tid
för uppgifterna här.
Möjligheterna och idéjobb, av rasen Australiensisk Working
erna är många. Hon vill
Mamma och pappa Kelpie.
utveckla gårdsbutiken och
vaktar får i Stockholm
satsa på konferensverksamhet och fortsätta
Det är tradition att Lekebergafåren delar sin
hålla får och kor. Det finns även en dröm om
tid på sommaren mellan betesmarkerna i
attknyta ihop djur och natur med socialt arbete.
Hidinge och kungens vidsträckta ängar på
En aktivitet som Emma Drakenberg tänker
Djurgården i Stockholm. Så är det fortfarande.
satsa på är Matresan den 5-6 september. Då
I sommar har 150 tackor med lamm gått uthåller lokala matproducenter i länet öppet för
spridda över Djurgården där de vaktats av
besök från allmänheten.
pappa Nils och hans fru Ingrid med hundar
Emma tog officiellt över gården 1 juni förra
som under tiden bott i herdestugan vid Stora
året. Det första verksamhetsåret har inneburit
skuggan.
blod, svett, tårar och skratt.
För Emma Drakenberg, som växte upp på
gården Lekeberga, var yrkesvalet till en början
300 lamm
inte självklart.
– Normalt levererar vi 300 lamm under
Men sedan sadlade hon om till hästskötare på
säsong och 12-15 kalvar nötkreatur i olika
elitnivå för att åter byta inriktning och följa sin
åldrar. Men Covid 19 påverkar vår tillvaro så
önskan att utbilda sig för att kunna arbeta med
att efterfrågan på vårt kött från våra ordinarie
människor, vilket ledde till universitetsstudier i
kunder, bland annat restauranger i Stockholm,

Sten Drakenberg, farfarsfar till Emma och den första drakenbergaren på Lekeberga gård,
fotograferad av Örebro Kurirens fotograf Pelle Lindgren 15 juni 1967. Bild: Örebro läns digitala museum

Målningen är från 1920 och gavs som gåva till Emma Drakenbergs farfarsfar Sten. Den gamla gården
brann dock ner 1988 och ersattes av den nuvarande byggnaden, en liknande fast mindre.

är osäker. Även intresset för konferensverksamhet har avtagit.
– Jag samarbetar med Berga gård och ska
presentera min gårds produkter där. Tårarna
kan komma när det är många vaknätter efter
varandra i lamningssäsongen. Glädje känner

jag när jag lärt mig något nytt, när jag klarat en
utmaning och ser mig omkring i min dagliga
arbetsmiljö. Jag är väldigt tacksam över att jag
få leva mitt liv på den här gården! ◼
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Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

Hej alla gamla och nya kunder!
Nu har jag flyttat till Torngatan 21 i Hallsberg. Ser
fram emot att träffas!

Välkommen att boka tid:
072-20 15 211

Behöver du service eller reparation av
din värmepump? Vi kan hjälpa dig
oavsett vilket märke du har på din
maskin.

Villa- och fastighetsägare!
Tilläggsisolera vinden och minska din värmekostnad
rejält, samtidigt ökar du värdet på din fastighet.
Telefon: 019-12 94 10
E-post: hakan@mb-isolering.se

Kontakta oss för mer information och tidsbokning!

0506-30795
service@hovaror.com
www.hovaror.se

Vårt företag är miljö- och kvalitetscertifierat

Vi utför
kostnadsfri
besiktning av
din vind!
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BILAR KÖPES!

Alla märken 5 000 - 70 000 kr
Nu extra bra betalt för VOLVO

140
240
740

940
V70

RING Jörgen Hamrén 019-57 30 35
Kungsleden 43 Sannahed Kumla

AB Karl Hedin Bygghandel i Laxå

Handlar där proffsen handlar!
Vi har ett komplett byggsortiment med
noggrant utvalda varor

ÖPPET:
Vardagar 7-17
Helger 9-12

Revirvägen 2, Laxå
Tel. 0584-10 855
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Vad har kantareller med kålpudding att göra? Inte ett dugg men fotografen vill så gärna ha något färgglatt med på bilden. Och kantareller har det varit rätt gott
om i år. Nu väntar vi på trattkantarellerna. Vi plockade de första pyttesmå redan i början av augusti. Tillbaka till den goda kålpuddingen. Den ska ätas med
kokt potatis och rårörd lingonsylt; 2 dl lingon med 3 msk socker.

Kål på er grevar
och baroner!

För kålpudding är festmat för vilken kung som helst. Och görs den på färsk svensk vitkål
blir den en delikatess. Använd vilken färs ni vill men för min del ska det vara fläskfärs för
saftigare pudding.
Den vitsiga rubriken kom mästerredigeraren Anders Nilsson på när jag skrev om
kålsoppa, supergod med färsk kål, och kålpudding för sju år sedan, så nu tyckte jag att det
var dags igen.
TEXT
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Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken
Övriga VVS-arbeten

Kåldolmar är också gott men går inte att göra
på alltför färsk vitkål. Det fick min svägerska
Ingalill erfara. Kåldolmarna blev sladdriga.
Det var förresten Ingalill som kom på att
blanda färsen och kålen till en enda gröt i sina
puddingar. Så att inte barna skulle sitta och
pillra ut färsen för sig!
Men det kan man göra som man vill med.
Kålpudding på färsk vitkål kan vi för övrigt
bjuda på redan i april-maj, men då kommer
den från Makedonien.

Så gör du kålpudding
Till en rätt stor form behövs 1-1,5 kilo vitkål
(färsk vitkål krymper mycket mer än vinterkålen), 500 gram fläskfärs, 3 dl köttbuljong,
4 matskedar sirap, 1 tsk salt till färsen och att
observera – hel, stött kryddpeppar, åtminstone 10 korn, 1 hackad stekt gul lök, 2
deciliter kokt grötris för den som vill. Jag
tycker det blir gott.
Koka buljongen. Skär vitkålen i mindre bitar
och stek den i omgångar, salta lätt, smaksätt
med sirap.
Krydda färsen och rör den med lite mjölk
eller grötris om den är hård. Rör ner hackad

stekt lök.
Lägg ett lager
kål i formen,
lägg på färsen och
så ytterligare ett
lager vitkål.
Eller gör som Ingalill:
blanda allt till en enda
gröt.
Häll på buljongen och
grädda puddingen i 175-gradig
ugn cirka en timme.
Smaklig kål!

Vi är auktoriserad
serviceombud samt
installatör för Nibe
villa- och
fastighetsvärme!

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

Mån - fre 8 -17
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Augustikrysset Lösningen hittar du på www.sydnarkenytt.se/tidning

Hyr maskiner både lätt,
enkelt och billigt

För hemmafixare
och proffs!

Markvibrator

Slåtterbalk

Jordfräs

Häcksax

Vertikalskärare

Lövblås

VI FINNS I PÅLSBODA:

palsboda@villamaskinisten.se

Mer info hittar du på:
villamaskinisten.se/palsboda

0707-52 71 68
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