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FÖR NÅGON MÅNAD SEDAN beslutade Samhälls-
byggnadsnämnden i region Örebro län att
bussen mellan Hjortkvarn och Hallsberg
skulle läggas ner. Beslutet var helt väntat.
Hjortkvarn kommer i slutet av 2021 står utan
allmänna kommunikationer för första gången
sedan 1874, då den nu nedlagda järnvägen
stod färdig.

BESLUTET ÄR NÄRMAST ett skolexempel på hur
man skapar missnöje i en liten ort och lägger
grunden för partier som profiterar på miss-
nöje.

FÖR NÅGRA ÅR SEDAN lades skolan ner. Nu förs-
vinner bussen. Ungefär i samma veva som
man berättade att busslinjen skulle läggas ner
meddelade regionen att man satsar på nya
superbussar i Örebro. Kanske hänger inte
besluten samman alls. Men pedagogiskt blir
det knepigt. Vi behöver nya bussar i staden,
var kan vi spara? På landsbygden förstås.

SAMTIDIGT BEHÖVER REGIONEN spara sisådär
100 miljoner. Någonstans måste pengarna tas.
Men i sammanhanget är det kaffepengar man
tjänar på att dra ner gardinen på landsbygden.
Indragning av bussen till Hjortkvarn, bussen
till Kilsmo och Brevens bruk samt linjen mel-
lan Sköllersta och Kumla samt lite andra
mindre försämringar ska tillsammans inne-
bära en besparing på åtta miljoner.

DET ÄR INTE MÅNGA som åker med bussen till
Hjortkvarn. 2,9 i snitt per buss. Det innebär att
flera bussturer oftast går tomma. Men för
Veronika från Gryt innebär bussen skillnaden
mellan att ta sig till gymnasiet i Örebro heller
inte. På ett år åks 10 000 resor med bussen till
Hjortkvarn. 10 000 resor som nu måste lösas
på annat sätt, i bil.

DESSUTOM HAR INGEN frågat folket i
Hjortkvarn och de som bor längs vägen varför
de inte åker buss. Hade man gjort det hade

man kanske fått reda på att det blivit svårare
och svårare att hitta en buss som passar sedan
turlistan ändrades för några år sedan.

DET BÖRJAR BLI allt svårare att skönja samhäl-
lets närvaro i Hjortkvarn. Hemtjänsten åker
fortfarande. Det finns en förskola och så sop-
bilen. Det är allt. Jo, jag glömde riksvägen som
skär av byn på mitten. Nu är Hjortkvarns-
borna luttrade. De är vana att ordna saker på
egen hand. Men det kan vara värt att beakta att
även landsbygdsbor betalar skatt.

DEN POLITISKA MAJORITETEN i regionen, S, C
och KD lovade tidigare att människor bland
annat i Hjortkvarn, skulle komma att omfattas
av ett system för anropsstyrd
busstrafik, som provats
bland annat i Askersunds
kommun. Några sådana
beslut är dock inte tagna än.
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För mer information, ring

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41

Låt oss göra jobbet!

• SNICKERI

• STÄDNING

•MÅLNING

• FLYTTSTÄDNING

• TRÄDGÅRD

• SNÖSKOTTNINGM.M

0768-910 340
www.solkraft.info

Solkraft i Viby
länets första certi� erade
solcellsinstallatör

370 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

i Viby AB

Vi har paneler

i lager och kan

leverera innan

sommaren!

Elservice röfors

019-58 00 66 Hagendalsv. 5•

99ª/kg

Färsk lax

Stammis-pris

Brie president

25ª/st
200g

Stammis-pris

/st
1kg
15ª 20ª

2 st x 400g
ICA

Priserna gäller v. 44

Hela veckans mat m
ed ett klick!

Handla i vår butik på nätet: ica.se/k
umla1

Öppet 8-21 Skolvägen 12 Kumla
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Mitt i infarten till Vretstorp står det, det gamla
mejeriet. Det ser rätt eländigt ut. Men nu
händer det saker med den kulturmärkta
byggnaden. Susanna och Otto möter upp och
visar in i det vackra ålderstigna huset. Det
första som möter en är en magnifik industri-
hall, med en till stor del kaklad interiör.
Kanske 5-6 meter i takhöjd.

– Visst är det häftigt? Vi tog över i september.
Så vi är i början av vår renovering, berättar
Susanna Kivling.

Men det har redan hänt saker. De skador på
taken som fanns är reparerade. Husen är
säkrade för vintern.

– Nästa steg blir nya dörrar och att börja se
över el och vatten. Vi vill ha in kommunalt
vatten, eftersom vi tänker oss livsmedels-
hantering här inne.

Stor utmaning
Huset är rejält förfallet. Putsen har bitvis
sprängts sönder på grund av att vatten runnit
ner från de trasiga taken och sedan fryst. Träd
och växtlighet intill fasaden har också hjälpt
till.

– Vi är helt medvetna om att det är en gigan-
tisk utmaning. Vi ska inte bo här och är
egentligen inte initialt beroende av huset. Vi
kommer att ta det i den takt vi har tid och råd.
Tidigast i vår kommer vi ta hand om putsen.
Teglet måste torka först efter fuktskadorna. Nu
städar vi, röjer upp, tar bort all växtlighet och
liknande.

Honungsproduktion och
spelutveckling
Men vad är planen? Vad ska ni ha huset till?

– I första hand vill vi ha utrymme för vår
honungsproduktion. Vi är båda inkopplade på
den, men det är mest jag som arbetar med den.
Vi har 60 bisamhällen, planen är att vi ska upp
i 100 nästa år och sedan 150. Garaget vid vårt
hus är minst sagt överfullt. Jag behöver någon-
stans att slunga, förädla och packa honung,
säger Susanna.

Det hela började med ett möte med Vretstorps
byalag.

– Vi diskuterade lokaler. Jag anser att det
behövs en ungdomsgård i Vretstorp. Jag
nämnde också att jag möjligen skulle vilja ha
ett kontor i Vretstorp. Byalagets ordförande
berättade då att mejeriet var till salu. Vi hörde
då snabbt av oss till säljaren. Vi har ju under
alla år sett huset, fascinerats av det och tänkt
att man borde renovera det, att det är trist att
det förfaller, berättar Otto.

Förutom honungen tänker sig paret alltså
lokaler, kontor för spelutveckling i byggnaden.

– Vi får ser vart det landar. Vi tar lite i taget,
drömmer och försöker rädda huset.

Vill bevara
Den stora vackra murade skorstenen, hur blir
det med den?

– Den är ju en del av Vretstorps skyline.
Klart att vi vill bevara den. Men vi kommer ju
inte ha användning av en enorm skorsten. Den
är ju byggd för den ångmaskin som en gång
drev mejeriet. Men vi ska undersöka skicket
och hoppas kunna bevara den.

Bakom själva mejeriet står ett gammalt ost-
lager, en träbyggnad. Det är uthyrt till en
motorcykelklubb. Mejeriet finns med i en
kulturhistorisk inventering av gamla hus. Det
är kulturminnesmärkt.

– Vi är ju intresserade av byggnadskultur och
vill bevara. Vi kommer söka bidrag från
Länsstyrelsen.

Paret Kivling har en tämligen udda kombi-
nation av företagande. Biodling och spel-
utveckling. Företagen heter Vibybin och Viby-
nary.

– Jag har arbetat med spelutveckling länge.
Jag är delägare i ett spelutvecklingsbolag i
Helsingfors med 50 anställda. Jag jobbar
mestadels hemifrån men innan Corona-pan-
demin jobbade jag en vecka per månad i Hels-
ingfors. Drömmen, planen, är att skapa ett
kontor här, kanske ha åtta-tio spelutvecklare
på plats.

Otto slår hål på myten om spelutvecklaren
som en datanörd.

– Vi har även konstnärer och musiker i vårt
företag, för att nämna något.

Flyttat en del
Spelskapandet har gjort att Susanna och Otto
flyttat en hel del.

– Vi har bott i Linköping, Uppsala, Helsing-
fors och Amsterdam. När vår äldsta dotter
föddes insåg vi att om vi skulle ut i världen,
skulle vi göra det då, innan hon skulle börja
skolan. Då hamnade vi i Amsterdam, där vi
bodde i en husbåt. Så småningom hamnade vi
dock i Vretstorp.

Det gamla mejeriet byggdes av en
ekonomisk förening, som ägdes av ortens
bönder. Det var en sammanslagning av flera
mindre mejerier. Verksamheten pågick fram
till 1960-talet. Sedan har det varit alla möjliga
verksamheter i huset. Potatisskalning, syltning
och saftning. Någon gång på 1990-talet var det
butiken Hönshuset. Den senaste ägaren tänkte

tillverka och lagra skor.
– Det kom annat emellan. Huset blev ett

dåligt samvete. Han var glad att vi tog över,
säger Otto.

– Någonstans ska det dessutom ha huserat en
storskalig hembrännare i huset.

Söker historia
Huset bjuder på mycket vackra detaljer som
vittnar om verksamheten. Bland annat har det
funnits en lägenhet på övervåningen. En gam-
mal, mycket speciell hiss finns det också.

– Den ska vi ha igång, säger Otto och visar
det gamla trettiotalsmaskineriet, som verkar
helt intakt.

– Vi vill gärna komma i kontakt med folk
som kan husets historia, som kan berätta,
kanske rentav har gamla bilder, avslutar Su-
sanna Kivling.

Susanna och Otto Kivling har gett sig på en riktigt livsuppgift, att renovera ett
gammalt, förfallet mejeri i Vretstorp.
– Det är gratis att drömma. Men om vi får som vi vill blir det både
honungsverksamhet och spelutveckling här, berättar paret.

De ska renovera det gamla mejeriet

TEXT & FOTO
HENRIK ÖSTENSSON

Susanna och Otto Kivling vid sitt mejeri

Det är vackra fönster i det gamla huset

Det finns ett stort renoveringsbehov.
Skorstenen är ett välbekant motiv i Vretstorp.
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Snart dags för Allahelgona-dagen.
Helgen då vi uppmärksammar
våra döda. Många yngre
förknippar den nog med den
angloamerikanska seden
Halloween, som egentligen infaller
helgen innan.

Hur uppmärksammar du
Allahelgona-dagen?

ANDERS
JOHANSSON,
KUMLA
Jag ska på min
mors begravning

på torsdagen så
det blir ju en stilla
helg.

BARBRO
WIDÉN, LAXÅ
Jag tänder ljus
och tänker på
nära och kära
som gått bort.

Minnesstunden i
Ramundeboda Kyrka

på lördagskvällen är så fin. Då får de som gått
bort under året ett vackert avslut, det tycker
jag är viktigt. Jag är undersköterska och har
vårdat många av dem somman tänder ljus
för den kvällen.

ADAM NILSSON,
KUMLA
Nej, det blir
inget firande av
Halloween på
något märk-
värdigt sätt. Man är
inget barn längre.

ERIK NEOGARD,
GRANHAMMAR
Vi brukar
tända ljus på
nära och käras
gravar och
avslutar dagen med
något extra gott att äta, i år blir det
plocktallrik från Sött & Salt i Kräcklinge.

MIKAEL
STRIGNERT,
LAXÅ
Pappa och jag
brukar gå till
Skogskyrko-
gården och tända ljus
i minneslunden för min farmor.

INGEMAR
BENGTSSON
FJUGESTA
Jag brukar
tända

gravlyktor på
familjens gravar, på

Hackvads kyrkogård. Och ibland gå på
minnesgudstjänst.

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

www.pkfotbadd.se

Onda fötter, knän,
höfter eller rygg?

Skor och hjälpmedel

Varmt vAlkommen!

HÖSTVÄRME!Dags
att spr

ida

hackvavillage boostar med
massa fin hOstlig inredning &
pinklish food sprider mat- och

fikaglAdje

LoRDAG 31 OKTOBER
KL. 10-14

For you & your home
HACKVAVILLAGE

Storgatan 27 fjugesta
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Den stora fastigheten på Trädgårdsgatan vid
torget i Kumla stod klar 1945 och biografen
Saga öppnade samma år. Det var Manne Lars-
son som såg till att huset byggdes och han kom
dessutom att driva en däckverkstad som låg
bredvid Saga.

Bio varje dag på Saga
Kjerstin Hessel minns biografen väldigt väl,
hon hade nämligen sin arbetsplats där.
Förvisso var det “bara” ett extrajobb, men det
blev ändå många timmar i biljettluckan för
Kjerstin när biografen var öppen varje dag och
ofta drog hundratals åskådare som kunde
skapa kö långt ut på torget.

– Det var bio sju dagar i veckan, och jag satt
och sålde biljetter. Man köpte biljetter i en kur
alldeles innanför entrén, de kostade inte så
mycket då, kanske 1 krona och 75 öre, minns
Kjerstin.

Då började hon ändå inte arbeta vid Saga
förrän tidigt 60-tal.

Efter att man köpt sin biljett var det en liten
trappa ner till salongen, och det var en salong
som var stor. Precis hur många platser Saga
hade har inte gått att hitta någon info om, men
gamla kumlingar har tippat på allt från 300 till
600.

– Jag skulle tippa att det var minst 400
platser, säger Ann-Christine Hessel, som är
Kjerstins dotter.

Tre biografer samtidigt i Kumla
Ann-Christine jobbade där med så hennes
gissning är värd att ta på allvar. Hon är född
1954 och började som biljettvärd i luckan som
tonåring i skarven av 60- och 70-talet.

– I unga år innan det var det klockrent för
mig eftersom jag kom in gratis på bion när
mamma stod där. 1963 minns jag att Blue
Hawaii med Elvis Presley gick och den såg jag
nog två veckor i rad varenda kväll på Saga,
berättar Ann-Christine.

Vissa filmer var populärare än andra då med?
– Ja verkligen. Såna här storfilmer som

Sound of Music, Doktor Zjivago och Tarzan
kunde gå varje dag i tre, fyra veckor. Men själv
gillade jag mest filmerna med Elvis, påtalar
Ann-Christine.

Som mest fanns det tre biografer i Kumla
samtidigt. Förutom Saga även lilla Reo som låg
på Hagendalsvägen. Dessutom Folkets Hus
som ju fortfarande är i bruk, och ståtar med en
av landets mysigaste salonger.

Lades ner i början av 70-talet
Vilket år som Saga lades ner råder det dock
delade meningar om. 1967 är ett år som det
mailas om från Kumla kommun var sista året,
detta stämmer dock inte hävdar Ann-Chris-
tine med bestämdhet.

– Nä du, då var jag bara 13 år då och så tidigt
började jag inte jobba. Jag vet att jag jobbade
vid Saga fram till jag var 18 år i alla fall och
strax efter la man ner, så 1972 eller 73 upp-
hörde biografen, säger Ann-Christine.

Orsaken till att Saga inte fortsatte var att det
inte fanns underlag för flera biografer i Kumla.
Karl Fornstam hette mannen som drev Saga
och till slut satte han stopp.

En av de främsta orsakerna att det inte kom

lika mycket besökare som framförallt under
40, 50, men även 60-talet, var konkurrensen
från TV som hade börjat slå igenom or-
dentligt.

Slängda affischer upprör
Efter att Saga lade ner blev Folkets Hus den
enda biografen i Kumla och både Kjerstin och
Ann-Christine började då jobba där istället.
Det var dock inte tal om att ha öppet varje dag
på Folkets Hus, som det var under glansåren
med Saga.

Ann-Christine ägde för övrigt en gedigen
samling av filmaffischer, minst 100 stycken
som hon samlat på sig genom åren från filmer
som gått på Saga. Dessa är dock nu slängda,
något som ogillas av mamma Kjerstin när det
kommer på tal.

– Det är ju inte klokt, dem tycker jag hon
borde ha sparat, utbrister Kjerstin!

Vi förflyttar oss från Kjerstins hem där inter-

vjun skett fram till torget denna gråa och
småregniga oktoberdag. Bioväder skulle man
kunna säga! Där entrén till Saga förr låg ligger
nu frisörsalongen Studio Gustafsson.

Ett synligt minne återstår än
Kjerstin blickar ut över Trädgårdsgatan och
minns tillbaka vilka övriga affärer som låg där
på torget när Saga var igång.

– Längst bort i hörnan till vänster hade du
Frälsningsarmén, sen Kumla Gummiverkstad
som Manne Larsson drev, därefter Hagströms
Sjukvårdsaffär och sen Saga. Till höger om
Saga låg en hattaffär och höger om den
Erikssons Livsmedelsbutik.

Utrymmet där själva salongen för Saga låg är
numer rivet. Det enda synliga minnet i huset
som fortfarande existerar är ett par mindre
fönstergluggar som finns i väggen där projek-
torn stod. För Ann-Christine och Kjerstin är
det blandade känslor när slutet för Saga

kommer på tal.
– Jobbigt? Nä, det kan jag inte påstå, jag har

mer minnen från Folkets Hus, fastslår Kjer-
stin.

– Jag däremot tyckte det kändes lite jobbigt
när bion revs. Där har jag haft många fina
minnen från ungdomsåren och sett några fan-
tastiska filmer ihop med mycket folk, avslutar
Ann-Christine Hessel.

Kan ni tänka er att det förr låg en bio
centralt vid torget i Kumla med
hundratals sittplatser? Saga var
namnet på biografen som lockade
kumlingar med filmer varje dag. Vi har
träffat mor och dotter Hessel som
båda jobbade där.

Så här såg det ut med biografen, mitt på torget. Bildkälla: Kumla kommuns bildarkiv. Fotograf okänd.

Entrén var anslående kvällstid. Bildkälla: Kumla
kommuns bildarkiv. Fotograf okänd.

Fullt med bilar på torget, saga skymtar till
vänster. Bildkälla: Kumla kommuns
bildarkiv. Fotograf okänd.

Kjerstin och Ann-Christine Hessel, mor och dotter, jobbade båda på biografen Saga.
Foto: Henrik Östensson

Biografen med flera hundra platser
– bara ett minne i dag

TEXT

ANDERS BJÖRK
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Vi städar allt - ingenting är omöjligt!
Hoffes Fönsterputs & Städ AB är

verksamma inom all sorts
fönsterputs och städ.

- Noggrant utfört arbete,
fortsatt förtroende -

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

0768-910 340
www.solkraft.info

Solkraft i Viby
länets första certi� erade
solcellsinstallatör

370 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

i Viby AB

Vi har paneler

i lager och kan

leverera innan

sommaren!

Sörbyvägen 4 019-57 81 57
www.kumladack.se

Behöver du nya däck?
Kontakta oss!
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019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se

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

För information kontakta Roger Källström Komvux i Kumla 019-588040 eller roger.kallstrom@kumla.se

Vi har också dessa yrkesutbildningar:

Ny utbildning Lager och Logistik 35 veckor startar den 1 mars

•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
•Serviceassistent
•Yrkesförare godstransporter

Intresserad
av att

studera?

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

Det är Närkes ornitologiska föreningen som
ligger bakom boken.

– Närke är intressant fågelmässigt. Vi är som
ett Sverige i miniatyr. Här finns fåglar som hör
hemma i södra Sverige, rena fjällfåglar, fåglar
från de nordliga skogsområdena, samt rena
kustfåglar, sjöfåglar vid de stora sjöarna, säger
Rolf Hagström, Viby, en av de som varit med

och både inventerat och fotograferat i boken.
– En del saker har vi ju haft på känn. Den här

boken, sammanställningen av inventeringen
ger oss svart på vitt, menar Kent Haltunen.

Närke har också tre av landets bästa fågel-
lokaler, Kvismaren, Oset, och Tysslingen.

Det finns vinnare och förlorare bland
fåglarna. Flera av våra stora rovfåglar är
betydligt vanligare nu än de var på 70-talet.
Grågåsen som häckar över nästan hela Närke,
var tämligen ovanlig på 1970-talet, liksom

kanadagåsen, som i dag är mycket vanlig.
Vitkindad gås, som häckar på flera platser i
vårt landskap, fanns inte alls. Sångsvanen var
hotad, i dag finns den också frekvent över hela
landskapet.

Vinnare och förlorare
För vitryggig hackspett däremot hart det gått
åt andra hållet. Den var synnerligen ovanlig
redan i den första inventeringsomgången, i
dag är den helt borta från länet.

Sånglärka, ortolansparv och storspov tillhör
de fågelarter som minskat rejält, liksom
tofsvipa.

Tofsvipan är tyvärr en av de fåglar som miss-
gynnats av jordbrukets omvandling, ratio-
nalisering. I Närke lägger fågeln ofta sina bon
direkt på marken, på åkrar. På 1950-60-talet
körde bonden sakta, i en liten låg, ofta öppen

traktor, med ett redskap på ett par meter. Såg
han ett bo kunde han lyfta redskapet, eller helt
enkelt flytta boet. Han satt nära marken, och
kunde se bra. I dag är det stora, höga maskiner,
med kanske 10-15 meters arbetsbredd. Det är
svårt att hinna se några fågelägg på marken.

– Lägg därtill att vallskörden ofta numera
sker redan i mitten av maj, ofta är inte häck-
ningen klar då, säger Kent Halttunen.

Varmare klimat
Kent och Rolf menar att klimatet också spelar
in.

– Allt varmare vintrar får fåglar som trivs i
bistrare klimat att dra sig norrut. Det gäller
exempelvis varfågel och bergfink.

Andra fåglar kommer vi troligen få hit av
samma skäl. Sommgylling och råkor exem-
pelvis.

– Pilgrimsfalk är ett sådant exempel. Vi har
häckande fåglar på gamla Lantmännen i
Fjugesta.

Identiska inventeringar
Inventeringsmetoden boken bygger på kallas
för en atlasinventering. Närke har delats in i
201 in identiska fem gånger fem kilometer
stora rutor. I dessa har fågelskådare,
ornitologer, sedan, under tio år, kikat på precis
allt fågelliv.

– Det är en mycket ambitiös undersökning,
av allt fågelliv i området. Det fina är ju att
undersökningarna är gjorda på exakt samma
sätt. Atlas 1 pågick mellan 1974 och1984. Atlas
2 pågick mellan 2005 och 2015. Sedan har vi
jobbat med att sammanställa, säkerställa och
kvalitetssäkra alla observationer. Ett stort
jobb, berättar Kent Halttunen.

Det är mer än 60 fågelskådare som arbetat
helt ideellt. Boken innehåller mer än 200
bilder.

– De allra flesta är tagna i Närke. Men vissa
fåglar är mycket svåra att fotografera, även om
man har en säker observation, då har det blivit
bilder från andra län, säger Rolf Hagström

I boken är fåglarna redovisade med över-
skådlig grafik över de två inventeringarna.

– Man kan rätt lätt hitta sin egen hembygd,
avslutar Kent Halttunen.

Boken ”Närkes Fågelvärld” har alla förutsättningar att bli en fågelbibel för vårt
landskap, ett slags fågeluppslagsbok. Boken bygger på två identiska
inventeringar av vårt fågelliv, den ena gjord 1974-1984 den andra under åren
2005-2015.
– Boken berättar om hur fågelivet utvecklats på 40-50 år. Det har hänt en hel
del, berättar Sydnärkenytts medarbetare Kent Halttunen, som deltagit i arbetet
med boken.

TEXT
HENRIK ÖSTENSSON

En Närkingsk fågelbibel

Häckande svalungar. Foto: Thorbjörn Arvidsson

Kent Halttunen och Rolf Hagström kan med rätta var stolta över boken.

Boken bjuder på fantastiska bilder. Kanadagäss har blivit fler sedan 70-talet. Foto Rof Hagström.
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När verksamheten i Kvarntorp var igång
släppte den ut ofattbara 50 000 ton svaveloxid
per år. Så länge det brann rejält i högen släppte
även den ut tusentals ton svaveloxid per år.

Försöken att släcka högen framställdes i
medier som lite av ett misslyckande när de
pågick. Först var det byggbolaget BPA som på
uppdrag av Länsstyrelsen försökte täcka
högen. Brandkåren i Kumla började sitt arbete
med att släcka högen i början av 1980-talet.

Arbetade med släckning
Kritiker menade att det fortfarande rök om
högen och därför brann i den.Stig Wikström
arbetade som brandchef mellan 1971 och 1987
och arbetade då mer eller mindre aktivt med
att släcka högen, speciellt sommartid. Kvarn-
torpshögen blev ett stort intresse, som Stig inte
släppte helt. Han gav nyligen ut en bok om
högen.

– Jag hävdar att vi faktiskt släckte högen,
sänkte temperaturen rejält inne i den. Den
aktivitet som i dag finns i den är i själva verket
kemiska processer, ingen regelrätt brand eller
glöd. Troligen handlar det om temperaturer på
max ett par hundra grader, möjligen kanske
500 längst inne i kärnan. Askan isolerar bra.
Över tid svalnar högen, det vet jag via mät-
ningar.

– När vi började arbetet var det vanligt med
kraftigt svavelhaltig rök från högen. Den gav
upphov till gulaktiga utfällningar på ytan och
innebar framför allt en stor miljöbelastning.
Man tror att det var 800 grader inne i högen.

Gigantiska svavelutsläpp
Den svavelhaltiga röken var kraftigt för-
surande. Bland annat gjorde utsläppen att
svampsjukdomen mjöldagg, som drabbar
spannmål, var borta från hela området. Skäg-
glav drabbades också av utsläppen från högen.
”Det luktar Kvarntorp” var ett vanligt utrop
från boende i området.

– Det sprack helt enkelt upp i ytan på högen
ibland i vissa områden, där vällde röken ut.
Ibland rasade det in regelrätta kratrar, där man
kunde se det glödande innanmätet i högen.
Det var en farlig plats. Märkligt att inte fler
olyckor skedde.

De bränder som orsakade svavelröken är
borta i dag. Temperaturen inne i högen är
väsentligt sänkt. Ryker det är det frågan om
vattenånga som bildas när vatten tränger in.

Stig menar att det kanske tydligaste beviset på
att högen inte brinner längre, eller i alla fall
brinner i betydligt mindre omfattning, är veg-
etationen. Högen är idag i det närmaste helt
skogsbevuxen.

Högen var kal på 70 - talet
– På 1970-talet var högen helt kal. Jag har lärt
mig att träds rötter inte trivs om det är mer än
30 grader varmt i jorden. Det finns fortfarande
ett ”kalfjäll” på toppen, där träd inte växer. Jag
hävdar att det helt enkelt beror på skorstens-
effekten. Värmen stiger ju och koncentreras
uppåt. De kemiska processerna inne i högen
alstrar fortfarande värme. Längst upp blir det
då för varmt för träd. Där finns bara ett träd,
ett konstverk i plåt.

Men hur gjorde ni för att släcka högen?
– Först handlade det om att försöka injicera

vatten via rör.
Företaget Supra, som utvann kemikalier ur

restprodukter efter Skifferoljebolaget, hade en
stor pump för att pumpa upp vatten med
föroreningar på högen.

– Den pumpen köpte vi.

Stor oro
Det fanns en viss oro bland brandmännen när
jobbet utfördes.

– Kratrarna som uppstod när ytan rasade in
var skrämmande. En gång hade vägen vi
använde för att åka upp rasat in.

Att spruta in vatten med rör upplevdes också
som en aning skrämmande.

– Det fanns ju inte så mycket erfarenheter av
sådant. Tänk om vi skulle orsaka en enorm
ångexplosion, där både vi och det övre lagret
skulle flyga i luften?

Det som hände var att det bildades ordentligt
med vattenånga som seglade ut över Närke-
slätten.

Injicering
– Injiceringen fungerade nog, vi sänkte temp-
eraturen inne i högen till 100 grader i stora
delar. Men efter hand steg värmen där inne
igen.

Då började vi helt enkelt gräva ur de riktigt
heta, brinnande områdena vi identifierade, för
att sedan bevattna. De låg förhållandevis nära
ytan, några meter ner till 10 meter. Jag tror det
till sist gjorde effekt.

Anser du att högen borde täckas?
– Jag tror inte det är realistiskt, eller nöd-

vändigt. Det skulle ju innebära att man måste
ta bort all vegetation. Det tror jag skulle öka

risken för utsläpp. Sedan är ju frågan om folk
vill det. Det är svårt att få till en tät täckning
om man inte täcker med exempelvis plast. Det

finns en utlakning av farliga ämnen, men
enligt de mätningar som gjorts är den begrän-
sad, liten. Jag tror man ska röra högen så lite
som möjligt.

Det finns ju gott om så kallade ovanliga
jordartsmetaller i högen. Sådana som blir allt
mer eftertraktade i bland annat batterier och
elektronik. Bert Allard, professor emeritus i
biokemi på Örebro universitet, talade i en
artikel i Länsposten för några år sedan om vär-
den på tiotals miljarder. Borde man utvinna
metallerna högen?

“Svårt att utvinna metaller”
– Jag tror inte det är realistiskt heller. Högen
består ju dels av aska från oljeframställningen.
Men också av mängder med obearbetad

Ett av länets, kanske landets, mest förorenade platser, Kvarntorp, skapar
fortfarande problem och reaktioner, trots att det är 54 år sedan verksamheten
lades ner. Stig Wikström arbetade som brandchef i Kumla på den tiden man
arbetade med att släcka högen.
– Vi lyckades. Det som nu händer inne i högen är inte regelrätt brand, mer en
kemisk reaktion.

Stig ledde arbetet med att släcka högen

TEXT
HENRIK ÖSTENSSON

Stig Wikström arbetade som brandchef när högen skulle släckas. Foto: Lars - Göran Månzon.

Ytan var rejält varm länge. Den här bilden är från 1988. Foto: Gunlög Enhörning.

Här grävs heta partier fram. Foto: Stig Wikström
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skiffer som var för fint hackat, krossad, för att
man skulle kunna använda i processen. Det
kallas för stybb.

Stybben är blandad med askan. I högen, lite
här och där, tror man också att det finns
partier med stybb, obehandlad skiffer, men de
är svåra att lokalisera. Det ligger också stora
högar vid basen av högen, på södra sidan.

– Man skulle möjligen kunna utvinna
metaller ur stybben, men askan inne i högen
och den obearbetade skiffern där tror jag inte
på. Materialet inne i högen har nämligen
genomgått en kemiskt, termisk reaktion som
kallas sintring.

I klartext innebär det att allt inne i högen är
sammansmält till mycket hårda klumpar,
block.

– Det märkte vi när vi tryckte ner rör. Några
meter under ytan blev det tvärstopp. Att
utvinna metaller ur det sintrade materialet
tror jag är mycket kostnadskrävande, om det
ens är möjligt.

Stig menar dock att det vore realistiskt att
utvinna metall ur den stybb som ligger vid
högens bas, och som inte är bevuxen med veg-
etation.

– Det är mindre mindre volymer, men
kanske ändå intressant, avslutar han.

Exakt hur stor högen är vet ingen. Men man
talar om någonstans runt 25-30 miljoner ton
material.

– Det kommer kanske inte ske i vår tid, men
för eller senare, av ekonomiska skäl.

EU har ju precis kommit med en rapport där
man talar om 30 kritiska metaller, där det
råder brist i varierande grad inom EU. 15 av
dessa finns i Kvarntorpshögen.

– I dag har vi ett regelverk som sätter käppar
i hjulen. Det är nog som det ser ut just inte
lönsamt att utvinna mineralerna i högen.
Teknik finns, men den är för dyrbar. Men på
sikt kommer det säkerligen teknik som
möjliggör en mer ekonomisk utvinning av
metaller i skiffer, menar Allard.

Låga halter
Problemet med både obruten skiffer och
Kvarntorpshögen är att det rör sig om låga hal-
ter, men ovanligt många av de eftertraktade
jordartsmetallerna.

– Skiffer kan inte anrikas som exempelvis
olika malmtyper. Metallerna måste utvinna
med så kallad lakning. Man krossar fint, blan-
dar materialet med en aggressiv lösning exem-
pelvis syra eller lut. På det sättet får man ut
metaller.

I dag finns regler som gör det omöjligt med
sådan utvinning i Sverige.

– Jag har varit med i en expertgrupp varts
mål är att ta fram underlag för ett nytt
regelverk. Vi ska snart lägga fram vårt arbete
till regeringen. Man vill ha regler för att kunna
utvinna fler mineraler ur skiffer, för att få lön-
samhet i brytning. Det finns också en lagstift-
ning som gör det olagligt att utvinna uran.

Uran ett problem
– Vid en lakning får man ju ut uran. Det finns
en världsmarknad för det, men man skulle en-
ligt svensk lagstiftning tvingas deponera
uranet, vilket är kostsamt.

Ett annat problem med Kvarntorpshögen är
att den i laglig mening inte är en mineraltill-
gång. Den går därför inte under minerallagen.

– Högen är i laglig mening avfall. Trots att
metallerna i högen aldrig utvunnits. De finns
kvar i samma eller högre halt än i skiffern man
en gång bröt.

Bert Allard tror inte materialet i högen är
sintrat.

– Nej, det tror jag inte. Det kan ha uppstått
större aggregat, klumpar, bland annat på
grund av utfällning av gips. Men de går att
krossa i en maskin om man vill.

– Det vore ju givetvis ekonomiskt mer intres-
sant att utvinna högen än att bryta skiffer.
Höge ligger ju redan uppgrävd ur jorden, en
kostnad mindre, det finns mineraler till ett
värde av 18-20 miljarder i högen, avslutar han.
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Bert Allard, professor emeritus i
biokemi på Örebro universitet är
expert på på just skiffer. Han inte bara
tror det det är möjligt att utvinna
mineralerna i högen. Han är dessutom
övertygad om att det kommer ske.

Stig ledde arbetet med att släcka högen
Han tror högen
kommer utvinnas

T.v: Så här ser högen ut i dag. Rejäl vegetation. Foto: Henrik Östensson.
Nedan: Högen var helt kal. Örebro stadsarkiv. Fotograf okänd.

Det växer en hel del på högen i dag, många ifrågasätter hur rimligt det vore att ta bort all vegetation för
att täcka högen. Foto: Henrik Östensson

Älska varje mil

Välkommen till AD Butik Kumla
John Norlanders gata 13
692 31 KUMLA

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

Måndag - Fredag
Lördag
Sön - och helgdagar

07:30 - 18:00
09:00 - 13:00
Stängt

Tvätthink
Med produkter för en

höstfin bil

Erbjudandet gäller t om 2020-08-31
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Kumlatandläkarna Vattugatan 1 Kumla 019-57 55 55

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

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

Digital klinik Kort väntetid Gott om parkering

Boka gärna tid hos vår
tandhygienist Emilia

(800 kr)
Tandläkare Tobias och Karl, tandhygienist Emilia

Välkommen till oss!

Vi har biltvätt, släputhyrning,
smörgåsar, sallader och

smörgåstårtor. Här finner ni
det mesta!

ÖPPETTIDER
Mån-Fre 06:00-18:00
Lör 09:00-16:00
Sön 10:00-16:00

Frendo Askersund
Parkgatan 3 69633 Askersund
Tel: 0583-12950

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

Ni hittar oss i lilla rara Fjugesta, i bortre
änden av Storgatan i det tjusiga gula f.d

stationshuset!

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

Hackvavillage
For you & your home

Malin Reidarsson
Franchisetagare & Reg.
fastighetsmäklare

Tel 076-180 44 01
malin.reidarsson@agenturfast.se

agenturfast.se

exklusivitet och kvalité -
för dig och din bostad

Ny fastighetsmäklare

i Kumla!

Ove Hjalmarssons åkeri i
Fjugesta AB har förvärvat
Digson Entrepenad i

Mullhyttan

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.

Tel: 070-319 92 27 hjalmarsson.slamsug@hotmail.com
Bälsås 3140, 716 91 Fjugesta

Julbord på restaurang
Hargebaden

Vi fixar julbordets alla läckerheter
medan du njuter av vår svårslagna

utsikt över Vättern.

Hemlagat, traditionellt, klassiskt -
vi har julens alla smaker!

BOKA NU

27/11-19/12

Tfn: 0583-77 00 55
Mail: bokning@restauranghargebaden.se

395:-/vuxen195:-/barn*3-12 år
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– Ungefär 75, säger Kjell. En del är isärplock-
ade, men de allra flesta är körbara.

Vad många!
– Det har väl blivit en samlargrej för mig,

försvarar sig Kjell som garagerar mopparna på
olika platser. För hemma i villagaraget får inte
alla tvåhjulingar plats.

Intresset för äldre mopeder är stort i Sverige.
På auktionssajten Tradera såldes det veteran-
mopeder till ett värde av 20 miljoner kronor
under 2018. Året efter, mellan vinter och vår,

hade försäljningen ökat med 43 procent. Mest
populära märkena var Puch, följt av Crescent
och Zündapp. Köparna var, enligt Tradera,
män födda på 50- och 60-talen – som gänget i
Östansjö kan man säga.

Mopedtriangeln möjligt klubbnamn
Vi träffar Berndt och Kjell samt Ingvar Björck –
känd som underhållaren Viiibygubben och så
Roger Lydebrant. De bor som i en triangel med
utgångspunkt från Utsiktsgatan.

Mopedtriangeln i Östansjö? Tja, varför inte.
Ingen invänder mot det hastigt påkomna
klubbnamnet. Och faktum är att grabbarna
idkar garagehäng hos varandra. Har Berndt be-
hövt hjälp har han kvistat över till Kjells garage
på sexan under sina fem renoveringsprojekt.
Och vice versa.

På Berndts gräsmatta står veteranmopparna
fint uppradade. Det är ett urval från herrarnas
samling. Kjell har baxat fram fyra godingar: Re-
gal Raptor (kinesiskbyggd, sannolikt har desig-
navdelningen sneglat på Harley Davidson), en
Crescent som kallades stockholmaren, en Rex
Comet och en röd skönhet vid namn DKW
Humel. Alla har de passerat Kjells garage där de
fått omvårdnad och manikyr i form av lacker-
ing och ytbehandling. Kjell renoverar och fixar,
och beskrivs som mycket duktig.

– Titta på den där kåpan, den har Kjell
knackat till ur en plåt.

– Han håller på till det blir ett hundra
procent bra, säger en annan i gänget.

– Jag försöker allt, säger Kjell lite blygt.
Berndt, som också rustar och lackar moppar,

har tagit ut fyra fina tvåhjulingar, varav den
äldsta är en Husqvarna Novolette 1952, som
var den första svenska mopeden att bli god-
känd efter att nya mopedlagen trätt i kraft den
1 juli det året.

hittade moppe på råttjakt
Berndt hittade Novoletten 1952 – när han var
på råttjakt.

– Jag jobbade på Anticimex och var i en ved-
bod och jagade råttor. Plötsligt fick jag se att
det stod en Novolette i bo´n. Den ville jag ha!
Den blev min för 250 kronor och då ingick en
påhängsmotor.

Alla fordonsentusiaster drömmer om att
hitta ett objekt som i de rätta kretsarna är
åtråvärt men som skuffats under presennin-
gen bakom dasset eller i traktorskjulet i väntan
på skroten. Vedbodsfyndet uppfyllde alla
kriterier.

– Novoletten var i ett orört originalskick så
det enda jag har gjort är att lackera om den.
Den är körkortsfri och skattefri.

Höstmörkret lägger sordin på eftermidda-
gen i Östansjö. Stämningen lättar när Berndts
Mustang 76:a med Zündappmotor ”bra klös i”,
kickas igång.

– Teflonbehandlad, viktkompenserad, 65
kilometer i timmen. Utan trim.

Ingvar Björck, Viiibygubben, är stolt inne-
havare av en knallröd Puch Florida 1966.

– Jag har haft den sedan den var ny, säger
han med värme i rösten.

Bästa med veteranmopparna? Kanske är det
mopperacen.

– Vi har varit i Viby, Hasselfors, Pålsboda
och Vretstorp, räknar de upp som exempel.

Värre är det när det är långt till målet – som
den gången mopedtriangeln åkte på moppe-
race till Östansjö. Åtta mil enkel resa, den kor-
taste bilvägen.

– Då tog vi mopparna på släpkärra bakom
bilen, säger Berndt.

Mopeder av äldre snitt är det stora intresset för fyra mogna män i krokarna till
Utsiktsgatan och Aspgatan i Östansjö. Någon i gänget äger en moppe, en annan
fem. Men Kjell Carlsson – han har 75.

Gänget som lever tonårsdrömmen
Här är Mopedtriangeln i Östansjö. Från vänster Berndt Engström, Roger Lydebrant, Ingvar ”Viiibygubben” Björck och Kjell Carlsson.

Roger Lydebrant vid sin blå Puch och Kjell Carlsson vid sin gula Rex.

Mustang med Zündappmotor med klös i. 65 ryck utan trim. Men så har Berndt
teflonbehandlat och viktkompenserat.

Mopedemblemet på styrhuvudet tillhör en NV från 1954. Berndt har gått
igenommotorn, målat upp hojen, randat och lackat dekaler.

TEXT & FOTO
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Paret Bergsten har drivit företaget Askersunds
skärgårdstrafik AB sedan 2003. Med fartyget
M/S Wettervik har de tagit mängder av
passagerare ut bland öar, kobbar och skär i
Vätterns norra skärgård. Dagskryssningar,
söndagskryssningar med buffé, räkfrosse-
kryssningar, olika chartrade turer, med mera.

Bussbokningarna upphörde
Men i år blev det som sagt annorlunda.

– Merparten av våra bokningar går via
bussbolagen. Mycket är pensionärsresor. När
coronapandemin slog till så tvärstannade allt
vad gäller bussturism. Det drabbade oss hårt,
förklarar Johan och Marita Bergsten.

Vi sitter i Wetterviks salong i Askersunds
hamn, där båten legat väl förankrad längre tid
än vanligt denna sommar. Båda betonar att de
är vid gott mod trots allt.

– Det som händer är förstås tråkigt, men vi
är båda friska. Det är viktigare än annat.

De är heller inte ensamma om att ha det
motigt i coronavirusets spår. Bussturismen är
ofta kopplad till olika paket, vilket innebär att
fler än Askersunds skärgårdstrafik drabbats
när turistbussarna inte rullar.

– Vi samarbetar ju med Olshammarsgården,
Stjernsunds slott, Venus choklad och andra
lokala företag. Alla tappar kunder och inkom-
ster, säger Johan Bergsten.

Coronaanpassade turer
En normal sommar tar M/S Wettervik om-
bord cirka 6 000 passagerare. Sommaren 2020
blev det under en tredjedel, cirka 1 700. Så
trots en kraftig nedgång så har det ändå blivit
en del båtturer.

– Vi bestämde oss tidigt för att inte bara sitta
still och tycka synd om oss själva. Vi har gjort
de turer som varit möjliga, med coronaanpass-
ning förstås. Vi tror att det upplevs mera
positivt och att vi kan vinna på det kommande

år. Att vi hållit igång fartyget gynnar nog också
Askersund som turistort.

Coronaanpassningen innebär bland annat
färre passagerare per tur. Salongens 56 platser
har oftast fyllts till under än hälften. Eller, de
har ”coronafullbelagts”, som makarna Berg-
sten själva säger.

Ibland förvandlas M/S Wettervik till Bröl-
lopsbåten med kapten Johan Bergsten som
populär vigselförrättare. Ombord eller iland
på en ö.

– Det är alltid ett trevligt uppdrag att viga
samman par ute i vår vackra skärgård. Det
blev några vigslar även i sommar men tyvärr
också många inställda, konstaterar Johan.

Pricken har hjälpt upp
Förutom M/S Wettervik ingår arbets-, utbild-
nings- och taxibåten Pricken i verksamheten.
Uppdrag med den har förbättrat situationen
en del.

– Vi har haft mycket körningar med Pricken,
mer än andra år. Vi är en resurs i
sjöräddningssammanhang. Vi tittar till fyrar
och prickar ute på sjön och håller olika prak-
tiska sjöutbildningar.

I det här arbetet delar både Johan och
Marita. Dessutom har Johan hållit, och håller,
fler navigationskurser än vanligt. Coron-
akrisen har skapat fler nya båtägare och därför
också fler som behöver kunskap i båt- och
sjövett.

– Jag har till och med jobbat på land ibland
och kört budbil, säger Johan.

När kundunderlaget sjunker så finns ändå
många kostnader kvar. Försäkringar, besikt-
ningar och nödvändiga reparationer måste be-
talas. Samtidigt kan företaget söka ekonomiskt
stöd ur de statliga omställningsstöd som
tillkommit under coronapandemin. Men vad
det blir i kronor och ören är oklart.

Går inte ett år till
– Vi hankar oss fram och deppar inte ihop.
Men ett liknande år till så går det inte. Då får

vi nog lägga ner. Man vill ju att det ska ge
några kronor i överskott, säger makarna Berg-
sten.

Och det finns tecken på att nästa sommar
kan bli bättre.

– Blir det inte bakslag så ser det ljusare ut.
Bussbolagen är mer optimistiska och vi har en

hel del bokningar. Många, inte minst pen-
sionärer, har suttit hemma i ett år och längtar
efter att komma ut. Så kan man ju alltid
hoppas att det kommer ett vaccin.

Backpacking i Asien
Så var det den kommande vintern, och att
även den blir annorlunda. Nästan lika länge
som Johan och Marita kämpat med sitt företag
över svenska sommarsäsongen så har man
laddat batterierna utomlands vintertid. De har
lämnat arbetsstressen och färdats runt i Asien
som backpackers.

– Det är vår morot, vår rekreation för att
orka. Vi reser och lever med en låg dags-
budget, nära den lokala befolkningen. Vi har
fått många vänner genom åren, säger Marita.

– Vi brukar vara borta i ungefär tre månader.
En del undrar hur vi kan vara borta så länge.
Men med tanke på att vi jobbar varje dag
resten av året så blir det mindre ledighet än för
många andra. Vi reser på inarbetad tid, tilläg-
ger Johan.

Men i vinter blir det ingen asienresa, inget
återbesök hos vännerna långt bort. Corona-
pandemin har förändrat såväl sommaren som
vintern för Johan och Marita Bergsten.

Varje vinter brukar Johan och Marita Bergsten
luffa runt i Asien. Så blir det inte den kommande
vintern. Foto: Privat

Marita och Johan Bergsten i Wetterviks salong.

Det såg ut att bli en bra sommar. Bokningarna låg på rekordnivå. Så kom
coronaviruset och med det avbokningarna.
För Johan och Marita Bergsten med båten M/S Wettervik blev den gångna
sommarsäsongen inte som andra somrar. Och det blir inte den kommande
vintern heller.

TEXT & FOTO
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En ovanlig sommar
för Johan och Marita
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– Vi märker av det. Många människor som
köper en valp vill gå en valpkurs. Vi skulle
gärna nå ännu fler. Många kommer till oss när
de köpt fel slags hund och misslyckats. Vi
drömmer lite om en kurs i konsten att köpa en
hund, säger Maj-Britt Jonsson, eller Majsan
som hon kallas, ordförande för Hallsbergs
brukshundsklubb

Rätt hund till rätt familj
Hon menar nämligen att människor inte säl-
lan köper fel slags hund.

– Ja, hundar har olika egenskaper och är
avlade för helt olika saker. Staffordshire terrier
eller schäfrar är fantastiska, trevliga hundar.
Men de har helt andra behov av att jobba,
möta utmaningar, än mindre sällskapshundar.
De kanske inte är optimala för en barnfamilj,
med ont om tid.

Hon menar att det egentligen inte finns
hundraser med problem. Alla hundar kan vara
mycket trevliga och bra hundar, om de får rätt
förutsättningar, stimulans och träning.

– En av de hundraser som påfallande ofta
biter människor är Golden Retreiver. Det
beror på att de ofta anses som snälla, vänliga,
att man ofta har dem i barnfamiljer, där barn
som har svårt att sätta gränser leker med dem
och de kanske inte får rätt träning. Om en

hund som kräver mycket träning, stimulans,
att jobba med huvudet, inte får göra det, ja, då
kan det bli en rätt besvärlig hund som inte mår
så bra.

Träna tidigt
Hur tidigt ska man börja träna sin hundvalp?

– Man ska börja så fort den kommer hem.
Jag tror också det är bra att åka på valpkurs rätt
tidigt. Unga hundar lär sig fort och mår bra av
att komma ut, träna i miljö, träffa människor,
hundar. Egentligen handlar ju en hundkurs
mycket om att ge ägaren, husse eller matte,
redskap att arbeta själva med sin hund. Trä-
nandet tar inte slut. Det pågår under hela
hundens liv.

När blir det försent att börja träna sin hund?

– Aldrig! Det finns ytterst få, eller inga
omöjliga fall. Det går att börja träna, lära en
gammal hund saker. Yttrycket “Det går inte
lära en gammal hund sitta” stämmer inte.

På valpkursen tränar hunden tillsammans
med matte eller husse på att komma på inkall-
ning, att uppföra sig med andra hundar, bli
klappade av människor och liknande.

Kurs för problemhundar
På Hallsbergs brukshundsklubb, och de flesta
andra, finns en massa kurser.

Många handlar ju om olika grenar man kan
tävla i med sin hund. Olika bruksgrenar, vilt-
spårning, lydnad, för att bara nämna något.

– Vi har också speciella kurser för problem-
hundar. En kurs kallar vi för hundmöten. Den
är speciellt inriktad på hundar som har svårt i
kontakten med andra hundar.

Hallsbergs brukshundsklubb håller till i en
före detta försöksstation för svin, inte långt
från Brändåsen.

– Jag och min man köpte det här i början av
1990-talet. Vi tänkte ha svinproduktion här. Så
blev det inte. Nu är det istället ett företags-
hotell, och så vi, brukshundsklubben. Vi hade
ett rätt dåligt gammalt hus, med sanka marker
omkring. Jag föreslog den här lokalen.
Klubben gick med på det, om jag blev ord-
förande, fortsätter Maj-Britt.

Tävlingar innomhus
– Vi håller någonstans runt 20- 25 kurser

varje år. Det pågår hela tiden. Det är verk-
samhet nästan varje dag. Nu under Corona-
pandemin försöker vi hålla oss utomhus så
länge det går. Men vi har en stor hall inne, med
ett specialdesignat golv för agilty. Vi kan till
och med hålla vissa tävlingar inomhus. Det är
lite unikt, ingen annan klubb i länet har den
möjligheten.

Hon menar att det är en tillgång vintertid.
– Speciellt små hundar kan frysa lite när man

håller på ute. Det gäller i hög grad även husse
och matte. En annan fördel är att vi kan ha
kyla på sommartid, om det blir varmt.

Hallsbergs brukshundsklubb har 313
medlemmar. När man går en kurs, exempelvis
valpkurs, blir man medlem. Det finns gott om
möjligheter att vara med i en brukshund-
sklubb.

Det finns klubbar i Laxå, Kumla och Asker-
sund. Bara några kilometer från Hallsbergs
brukshundsklubb finns Knottebo brukshund-
sklubb. Brukshundsklubbarna är engagerade i
Sveriges brukshundsklubb, som bland annat
håller i utbildning av instruktörer.

TEXT & FOTO
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Under Coronapandemin har betydligt fler än normalt köpt hundvalpar. Det har
man märkt av hos Hallsbergs brukshundsklubb.

"Det är aldrig försent att
lära en gammal hund sitta"

Maj-Britt Jonsson

Matilda Söderströmmed sin Laban brukar träna på Brukshundsklubben

Christina Calstav med sin Zigurd, Susann Spare med sin Saga, Rose- Marie Ohlsson med Zhiva och Kerstin
Malmmed sin Wilmer
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– Vi märker av det. Många människor som
köper en valp vill gå en valpkurs. Vi skulle
gärna nå ännu fler. Många kommer till oss när
de köpt fel slags hund och misslyckats. Vi
drömmer lite om en kurs i konsten att köpa en
hund, säger Maj-Britt Jonsson, eller Majsan
som hon kallas, ordförande för Hallsbergs
brukshundsklubb

Rätt hund till rätt familj
Hon menar nämligen att människor inte säl-
lan köper fel slags hund.

– Ja, hundar har olika egenskaper och är
avlade för helt olika saker. Staffordshire terrier
eller schäfrar är fantastiska, trevliga hundar.
Men de har helt andra behov av att jobba,
möta utmaningar, än mindre sällskapshundar.
De kanske inte är optimala för en barnfamilj,
med ont om tid.

Hon menar att det egentligen inte finns
hundraser med problem. Alla hundar kan vara
mycket trevliga och bra hundar, om de får rätt
förutsättningar, stimulans och träning.

– En av de hundraser som påfallande ofta
biter människor är Golden Retreiver. Det
beror på att de ofta anses som snälla, vänliga,
att man ofta har dem i barnfamiljer, där barn
som har svårt att sätta gränser leker med dem
och de kanske inte får rätt träning. Om en

hund som kräver mycket träning, stimulans,
att jobba med huvudet, inte får göra det, ja, då
kan det bli en rätt besvärlig hund som inte mår
så bra.

Träna tidigt
Hur tidigt ska man börja träna sin hundvalp?

– Man ska börja så fort den kommer hem.
Jag tror också det är bra att åka på valpkurs rätt
tidigt. Unga hundar lär sig fort och mår bra av
att komma ut, träna i miljö, träffa människor,
hundar. Egentligen handlar ju en hundkurs
mycket om att ge ägaren, husse eller matte,
redskap att arbeta själva med sin hund. Trä-
nandet tar inte slut. Det pågår under hela
hundens liv.

När blir det försent att börja träna sin hund?

– Aldrig! Det finns ytterst få, eller inga
omöjliga fall. Det går att börja träna, lära en
gammal hund saker. Yttrycket “Det går inte
lära en gammal hund sitta” stämmer inte.

På valpkursen tränar hunden tillsammans
med matte eller husse på att komma på inkall-
ning, att uppföra sig med andra hundar, bli
klappade av människor och liknande.

Kurs för problemhundar
På Hallsbergs brukshundsklubb, och de flesta
andra, finns en massa kurser.

Många handlar ju om olika grenar man kan
tävla i med sin hund. Olika bruksgrenar, vilt-
spårning, lydnad, för att bara nämna något.

– Vi har också speciella kurser för problem-
hundar. En kurs kallar vi för hundmöten. Den
är speciellt inriktad på hundar som har svårt i
kontakten med andra hundar.

Hallsbergs brukshundsklubb håller till i en
före detta försöksstation för svin, inte långt
från Brändåsen.

– Jag och min man köpte det här i början av
1990-talet. Vi tänkte ha svinproduktion här. Så
blev det inte. Nu är det istället ett företags-
hotell, och så vi, brukshundsklubben. Vi hade
ett rätt dåligt gammalt hus, med sanka marker
omkring. Jag föreslog den här lokalen.
Klubben gick med på det, om jag blev ord-
förande, fortsätter Maj-Britt.

Tävlingar innomhus
– Vi håller någonstans runt 20- 25 kurser

varje år. Det pågår hela tiden. Det är verk-
samhet nästan varje dag. Nu under Corona-
pandemin försöker vi hålla oss utomhus så
länge det går. Men vi har en stor hall inne, med
ett specialdesignat golv för agilty. Vi kan till
och med hålla vissa tävlingar inomhus. Det är
lite unikt, ingen annan klubb i länet har den
möjligheten.

Hon menar att det är en tillgång vintertid.
– Speciellt små hundar kan frysa lite när man

håller på ute. Det gäller i hög grad även husse
och matte. En annan fördel är att vi kan ha
kyla på sommartid, om det blir varmt.

Hallsbergs brukshundsklubb har 313
medlemmar. När man går en kurs, exempelvis
valpkurs, blir man medlem. Det finns gott om
möjligheter att vara med i en brukshund-
sklubb.

Det finns klubbar i Laxå, Kumla och Asker-
sund. Bara några kilometer från Hallsbergs
brukshundsklubb finns Knottebo brukshund-
sklubb. Brukshundsklubbarna är engagerade i
Sveriges brukshundsklubb, som bland annat
håller i utbildning av instruktörer.

SÅ KAN MAN VÄL KALLA DEN TID när man
lägger särskilt märke till aspar. Den tiden är
nu, i oktober. Den infinner sig enligt min
observation, strax efter att lönnlöven börjat
singla till marken och varar kanske i en
vecka.

Längs med en väg som jag ofta färdas
finns en grupp aspar som är helt
fenomenala på att träda fram den här
årstiden. De tar sin scen på vägkanten i
besittning, sträcker sig stolta och resliga
uppåt med guldgula och purpurröda
trädkronor:

– Se på oss nu! Så här vackra träd har ni
inte sett maken till! tycks de självsäkert
ropa och mot en knallblå hösthimmel blir
de brinnande kronorna en helt otroligt
vacker syn.

Ja, inte tänker man särskilt annars på
aspar? Vår och sommar står de ju mest där
och darrar med sina löv. Men detta träd,
populus tremula, finns ingen anledning att
ringakta. Det är ett av de första som vågade
sig in i vårt land efter istiden. Aspen har
dessutom väckt vetenskapligt intresse och
är bäst kartlagt av alla träd i förmågan att
hålla sig till almanackan.

Forskningen har kommit fram till att
varje enskild asp har sin egen klocka för
löven som sätter knopp, gulnar/rodnar och
fälls på nästan samma datum varje år.

Som ett brev på posten, som ett amen i
kyrkan, är det åter höst!

En årstid känd för att mest vara på
defensiven, himlen mörknar, luften kulnar,
växter dör.

Fast ändå inte!
Vi kan nu ta till skalden Erik Axel

Karlfeldt och påminna om att det är nu allt
börjar om, det som ska spira till våren!
Knoppar sätts, höstsäden sås, jorden reds
för sommarens skördar.

Nu är den stolta vår utsprungen
Den vår de svaga kalla höst.

Inleder han sin dikt och blir närmast
passionerad när han, efter en sväng om
drömbarn, som fötts ur vårens sköra lek,
nu dött och de röda rosorna som bleknat i
den skumma sommarnatten, fortsätter i
kommande vers:

Men alla starka känslor glöda
som snårets nypon, kullens ek
och viska varmt i frost och nordan
om gyllne mognad och fullbordan.

Och hösten skäms inte för sig som en
kärlekens tid heller, tycks Karlfeldt mena
och avslutar hur ingen sol behövs för att
skina kärleken varm i svala dar:

Hör, himlens hårda väder vina
sin högtidshymn för trogna par.
Vi le, när jorden räds och darrar:
vår lyckas hus har goda sparrar.

Dessa käckt uppfordrande rader kan
förstås kännas helt fel för höstdeppiga. Så
kul är det inte alltid med höstrusk och
mörker!

Kanske ligger det då närmre till hands att
citera Grönköpings veckoblad från 1935:
“Nu är den dystra höst utbruten som E.A.
Karlfeldt kallar vår.”

Hur som helst, så värst svag behöver man
inte vara för att kalla innevarande årstid
höst. Som det nu är.

Men den tid under vilken Erik Axel
Karlfeldt skrev dikten hade ordet corona
ingen annan innebörd än en krans av
strålar kring solen.

Idag kanske han efter lyckans hus med
goda sparrar lagt till:

Och vi är noga med att tvätta våra
händer! (och hålla avstånd!)

Om löv, Karlfeldt och
Corona – asparnas tid

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

maskin.

Kontakta oss för mer information och tidsbokning!

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

Solkraft i Viby
länets första certi� erade
solcellsinstallatör

0768-910 340
www.solkraft.info

370 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

i Viby AB

KRÖNIKA

LISBETH AXELSSON
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Då fick Laxå ett omfattande bibliotek, en
utställningshall, en mysig amfiteater för sago-
stunder, studierum och tidskriftsavdelning.
Kommunens förste heltidsanställde biblio-
tekarie Sven Kyllenius tog emot de nyfikna
besökarna som strömmade in under öppnings-
dagen.

För 50 år sedan ökade öppettiderna från 9 till
29 timmar i veckan. Innan dess hade Kurt
Börgö i 30 år skött biblioteksverksamheten i
Laxå på sin fritid. Då, mellan 1950 och 1970
var biblioteket inhyst i en lokal i botten på ett
hyreshus i Von Boij-området. Idag är det sju
anställda som sköter huvudbiblioteket och tre
skolbibliotek.

Firar med bildkavalkad
Jubileumsfirandet mer stillsamt än man från
början planerat på grund av pandemin. Syd-
närkenytt träffar bibliotekarie Ewa Palmdal:

– Det kommer att bli en nostalgisk minnes-
utställning med bilder och information om
vad som hänt under dessa femtio år.
Biblioteket har även frågat allmänheten om
bidrag till fotoskärmarna, som kommer att
finnas uppställda på utställningsytan mellan
12 och 30 oktober.

Och nog har det hänt en hel del under åren.
Förutom sedvanlig bokutlåning har bib-
lioteket haft författarbesök, bokcirklar,
musikevenemang, dockteater, utställningar,
föreläsningar, besök av clowner. På sjuttiotalet
fanns det till och med möjlighet att lyssna på
och låna skivor.

Bokbuss blev bokcykel
Bokbussen som Laxå hade tillsammans med
Askersund och Hallsberg lades ner i slutet av
1990-talet. Istället finns idag en ”bibblacykel”,
en cykel med en rejäl boklåda. Den trampas
för det mesta av Anita Bengtsdotter-Eriksson
eller Anna Lejerskog och de kan dyka upp vid
torget eller vid Kyrkparken rätt som det är.

Under senare år har man också lagt till
skollovspyssel med barnen, plantbytarträffar
och mycket annat. I programmet för hösten
2020 står det bland annat att man kan får lära
sig spinna på ett spinncafé med konst-
hantverkaren och textilläraren Lena Köster.
Ewa Palmdal tycker att det är viktigt att
behålla en del av bibliotekets ursprungliga
tanke att utbilda och idag är det speciellt
viktigt att inspirera människor att leva ett för
miljön hållbart liv.

Rena sambandscentralen
I och med den nya tekniken har biblioteket
delvis blivit ett internetcafé. Personalen måste
vara kunniga på IT för att kunna hjälpa till vid
datorerna. Likaså måste man vara uppdater-
ade påläst och beredda att ger service. Bib-
lioteket är något av en sambandscentral och
den som står vid inlåningsdisken kan få de
mest skiftande frågor.

Eva Palmdal ger några exempel:
”Jag vill låna en bok som har gult omslag och

som man pratade om på Go´kväll, men som jag
inte kommer ihåg titeln på.”

”Vad menar myndigheten med texten i brevet
jag fick?”

”Finns det något kondis i närheten?”
”Kan du hjälpa mig boka en tågbiljett?”
”Har du sett min fru?”
”Har ni toalett?”
Hur är det med ordningen på biblioteket då?

På vissa bibliotek i landet har man, enligt
nyhetsmedierna, fått sätta in vakter för att
upprätthålla lag och ordning?

– I Laxå har vi inte det problemet, säger Ewa.
Här går det lugnt till för det mesta.

Något för alla bokmalar
Biblioteket köper in ungefär1600 nya böcker

per år. Hälften av dem på direkt förfrågan från
läsare. På 80-talet fanns det nog en hel del
litteratur, som inte ansågs vara lämplig att
skaffa. Enid Blytons populära Fem-böckerna,
Sigge Starks romaner eller så kallad
”tantsnusk” tillhörde den kategorin.

– Idag resonerar vi inte så, säger Ewa. Det är
viktigare att få en läsupplevelse.

Kaffe skulle sitta bra
Hur ser framtidsplanerna ut då?

– Det finns tankar på att skapa ett kulturhus
av det som idag kallas Kunskapens Hus och
som var Kyrkskolan på andra sidan Postgatan.
Där skulle biblioteket kunna samsas med

studieförbund, fritidsgård, föreläsnings-
lokaler, målarateljé, utställningslokaler och
skaparverkstäder, berättar Ewa.

– Fast det vore inte dumt om vi kunde få en
kaffeautomat också. Det borde vara en önskan
som går snabbare att uppfylla.

I oktober firar Laxå Bibliotek 50 år i
de nuvarande lokalerna på Postgatan
13. Det var i oktober 1970, när Konsum
flyttat till sin nya byggnad, vid torget
och den gamla livsmedelshallen
rustats upp till ett kulturhus.

TEXT

MARGARETA SWENSON

Laxå bibliotek
– 50 år i läsandes tjänst

Ewa Palmdal på Laxå bibliotek

Kjell Lund signerar sin bok om Laxå Centralskola i
april 2019

Bibliotekarie Sven Kyllenius hälsade den första
besökaren, Eva Abrahamsson, välkommen med en
blomsterbukett . Arkivbild.

Välbekant entré för lässugna Laxåbor

Många var var nyfikna när de nya bibliotekslokalerna invigdes i oktober 1970 . Arkivbild.
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ULL & SKINN AV EGNA FÅR

Egen uppfödning, egen tillverkning

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 694 98, Närkesberg

070-848646

www.ullochskinn.se

Ull och Skinn Bengtstorps Lantbruk
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Pröva den med pepparrotssås eller currystu-
vade morötter.

Det var tyskarna, som hade stort inflytande
vid gruvan, som lärde svenskarna att göra
korv av det saltade och rökta köttet redan på
1500-talet. Men det var inte förrän omkring
1890 som falukorven utvecklats till den kära
svenska korv vi känner.

Minst 45 procent av nöt-, häst- eller fläskkött
måste ingå i en falukorv för att den ska få
kallas falukorv.

Det finns billiga varianter (falukorv och
blodpudding är den billigaste tillredda mat du
kan köpa) men det finns också falukorv som
kostar 129 kronor kilot!

”Va fasingen, luktar så illa”!
Apropå curry så har jag en liten rolig historia
från 50-talet som mamma Ingrid berättade för
mig.

Curry har funnits i svenska hushåll sedan
åtminstone 40-talet. Men annars fanns det ju
bara salt och vitpeppar att tillgå.

Mamma hade hittat ett recept på currykryd-
dad hönsgryta. Det var 50-tal och vi bodde i
Ekeby norr om Kumla och hade tillgång till
egna höns.

Mamma tog sig till att koka och krydda en
höna.

När pappa Helmer kom hem stannade han
uppbragt i köksdörren.

- Va fasingen ä dä som luktar så illa!
Det var första och enda gången mamma

använde curry.

Kokt falukorv med pepparrotssås
Rotmos med fläsklägg och kokt falukorv med
pepparrotssås är sånt man kan bjuda gäster på.
Lita på mig.

För 4 matglada behövs 700-800 g falukorv,
hel eller i skivor, som kokas 15 minuter i
vatten (ska bara stå precis över korven) med
en köttbuljongtärning, lite salt (smaka på
korven om det behövs), 4 lagerblad, 10 stötta
kryddpepparkorn, 1 liten gul lök och persil-
jekvistar om du har.

Du kan ta lite av kokvattnet om du vill, till
pepparrotssåsen som förresten är från Hem-
mets kokbok från 1939.

Släng inte gamla kokböcker. De har bland
annat utmärkta recept på just såser, ofta med
lite socker i som lyfter såserna till oanade
höjder.

Det här behöver du: 3 msk smör, 6 msk mjöl,
1 l korvspad med mjölk, 8 msk riven peppar-
rot (färsk är bäst), salt, lite socker.

Fräs samman smör och mjöl, späd med spad
och mjölk. Koka 10 minuter under omrörn-
ing. Dra av från plattan och tillsätt peppar-
roten. Smaka av.

Servera med kokt potatis och extra pepparrot
i en skål.

Currystuvade morötter
För 4 matglada behövs 700-800 g falukorv och
800-900 g skivade nästan färdigkokta morötter.

Stuvning: 2 msk smör, 2-3 msk curry, 3 msk
vetemjöl, 5 dl mjölk, salt, mycket persilja.

Fräs smöret med curryn. Vispa ned mjöl och
tillsätt mjölken och koka under omrörning 4-
5 minuter.

Stek falukorven i skivor och servera med sås
och kokt ris..

Vill du ha vanlig stuvning? Uteslut curry
men använd lite muskotnöt istället.

FOTNOT: Precis nu såg jag ett program på TV.
Journalisten Jan Scherman har skrivit en bok
som heter Den svenska korvresan. Där
berättar han bland annat om Korvens Mekka,
Lithells i Sköllersta. Och så är det ju. Vem har
INTE ätit korv från Lithells?!

TEXT FOTO
ING-BRITT JONASSON PER- OLOV LIND

Man kan kalla den fridlyst, vår svenska goda falukorv. Namnskyddad i Sverige
sedan 1973, inom EU sedan 2001 som ”Garanterat traditionell specialitet.” Och
det är faktiskt Falu koppargruva vi har att tacka för falukorven. Det gick åt
massor med rep av tvinnad ox- och hästhud för att ta upp malmen. Men vad
göra av det myckna köttet?

Vå
rf
ri
dl
ys

ta f
alukorv
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Sydnärkekrysset Lösningen hittar du på sydnärkenytt.se

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

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

För information kontakta Roger Källström Komvux i Kumla 019-588040 eller roger.kallstrom@kumla.se

Vi har också dessa yrkesutbildningar:

Ny utbildning Lager och Logistik 35 veckor startar den 1 mars

•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
•Serviceassistent
•Yrkesförare godstransporter

Intresserad
av att

studera?

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



Missa inte våran fina catering när
du planerar festen eller bara
vill ha en mysig kväll
Vi har olika typer av festfat och
smörgåstårtor för beställning antingen via
hemsida icalle.se, telefon 0582-10022 eller
beställ i butiken.

priserna gäller 26/10-31/10

Margarin Milda

/st

1 kg. Max 1 köp
10ªJulmustICA

/st +pant

1,5 l. Max 2/köp

5ª

Smörgåstårts-
stubbe

/st

Prova-på-pris

99ª

ICASupermarket Allé
Alla dagar 07-22


