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VI MÄNNISKOR ÄR BÄST i världen på att röra
oss snabbt över stora avstånd.
Okej, fåglarna kvalar in som god tvåa och klår
oss i vissa fall men som helhet är det en oslag-
bar rörlighet som gjort vårt släkte till den
dominerande arten på klotet.
Först vandrade vi bara till fots, sen spände vi
dragdjur för vagnarna, satte oss på hästar och
kunde snabbare utvidga våra revir. Stigbygeln
är i sammanhanget en underskattad milstolpe;
ryttaren blev säker i sadeln och kunde lättare
klubba ner fiender.
Segla lärde vi oss tidigt, vinden förde oss över
oceanerna. Med skepp och kanoner byggdes
väldiga imperier.
SÅ KOMMER ÅNGMASKINEN. Med eld och vat-
ten skapar vi en magisk apparat som innebär
ett jättesprång för vår rörlighet. Folket gapar i
häpnad när båtar utan segel kan gå mot ström-
men. När de första ångloken får upp farten till
20 knyck svimmar passagerare av yrsel.
Efter ångan kommer oljan. Nu kommer det att
gå riktigt snabbt.
Explosionsmotorn, denna underbara upp-
finning, har revolutionerat våra samhällen.
När historien om 1900-talet skrivs har den fos-
sildrivna motorn en huvudroll. Den har om-
format våra samhällen, styrt våra liv från
vaggan till graven, ständigt ökat takten.
Tills det knakar i fogarna.
MENOJ, VILKEN FRIHET att hoppa in i sin kärra
och köra vart jag vill! Smidigt, bekvämt –
gasen i botten och höra motorn svara och
mullra. Bensin och luft och en tändande gnista
så kolvarna pumpar sin genialiska sång.

Ett tag hade jag en tolvcylindrig motor under
foten. När jag tryckte till lät det som när en
flock gråsparvar lyfter. Svirrande. Den drog
drygt två liter milen.
Hur mycket bilavgaser jag hittills släppt ut vå-
gar jag inte tänka på.
MEN JAG VET TILLRÄCKLIGT nu om klimat-
krisen som vi i den rika delen av världen or-
sakat genom att bränna olja på alla upptän-
kliga sätt. Det är ett ansvar vi inte kommer
undan.
Och passagerarflyget gled från propellerpla-
nens kolvmotorer in i jetåldern. Så bra, det
gick ju ännu snabbare att ta sig till Kanarie-
öarna eller en weekend i London.
Jetmotorer drar visserligen mer bränsle och
släpper ut mer växthusgaser men billigt ändå
eftersom flyget är helt befriat från bränsleskat-
ter. Dummare än tåget kan man säga.
RYSSLAND EXPORTERAR FLYGBRÄNSLE till
Sverige och detta fortsätter trots det pågående
fruktansvärda angreppskriget mot Ukraina.
Under mars månad kom 73 procent av all im-
porterad flygfotogen från Ryssland, enligt En-
ergimyndigheten och SCB.
Inte nog med att varje flygpassagerare bidrar
till fortsatta utsläpp av växthusgaser, dessutom
hjälper den nu till att bekosta Putins krig. Un-
drar om Örebro Airport tänker informera om
det?

LARS LITZÉN
ANSVARIG UTGIVARE

Den underbara
explosionsmotorn

Sydnärkenytt • #4 20222 Sydnärkenytt • #4 2022 33

REDAKTÖR
HENRIK ÖSTENSSON
henrik@sydnarkenytt.se

ANSVARIG UTGIVARE
LARS LITZÉN

MEDARBETARE I DETTA NUMMER

LARS-GÖRAN MÅNZON
ANDERS BJÖRK
GUNILLA PIHLBLAD
ING-BRITT JONASSON
ROGER LUNDBERG
JOSEFINE MILTON
LARS BURMAN

ANNONSER
ANDERS BJÖRK
annons@kumlanytt.se
LEIF GUSTAFSSON
leif.gustafsson@sydnarkenytt.se

PRODUKTION & ANNONS
ERIK LODETTI
erik@sydnarkenytt.se
SANDRAWALLIN
sandra@sydnarkenytt.se
MATTS DAGERHALL

KONTAKT
Kanal Regional
Västra Drottninggatan 11
692 33 Kumla
www.sydnarkenytt.se

TRYCK
Pressgrannar, Linköping, 2022

JUNI 2022

AB Karl Hedin Bygghandel i Laxå

Handlar där proffsen handlar!
Vi har ett komplett byggsortimentmed

noggrant utvalda varor

ÖPPET:
Vardagar 7-17
Helger 9-12

Revirvägen 2, Laxå

Tel. 0584-10 855

www.p74bilverkstad.se

3 års garanti

Tel: 073-925 56 02

BILSERVICE
ALLA MÄRKEN

DIAGNOS
AC-REPARATION

DÄCKHOTELL 349:-
ÅTGÄRDA DINA 2:OR

Västra Bangatan 3, Kumla

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

Välkommen att följa utbudet via vår hemsida, eller hälsa på och gör en intresseanmälan
 på plats, om du vill köpa eller sälja. Vi hanterar ett flertal uppdrag, under hand. 

Värhulta gårdsmäklare är ett fristående företag som sedan 1924, i samma familjs ägo, 
värderar och förmedlar lantvillor, gårdar, samt levande jord- och skogsbruk.

Semesteröppet fram till augusti!

www.varhulta.com  -  0585-262 00  -  info@varhulta.com

Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken

Service av alla
värmeslag och
märken
Övriga VVS-arbeten

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

Vi är auktoriserad
serviceombud samt
installatör för Nibe

villa- och
fastighetsvärme!
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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

390 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

i Viby AB
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Sydnärkenytts aprilskämt
från 2016 om den återfunne
rymlingen Svend ”Ballen”
Olsen har fått ny aktualitet.
Magasinet ”Historiska brott
& mysterier” har nämligen
stulit storyn. Man råkade
dock missa att det var just
ett skämt, i tidningen
återges nämligen
aprilskämtets story som
fakta.
Det var Lars Litzén och Sune Eskilinen som
tillsammans hittade på historien om. Svend
”Ballen” Olsen. Han skulle varit med vid den
massrymning som skedde från Kumlafän-
gelset 1972 och aldrig återfunnits, förrän 2016
då en grävmaskinist enligt skämtet skulle hit-
tat hans kvarlevor tillsammans med några
tomma Tuborgflaskor.

Det var 15 fångar som rymde. I skämtet
säger vi alltså att det fanns en sextonde, vars
existens myndigheter skulle tystat ner.

Vi har varit i kontakt med tidningen ”His-
toriska brott & mysterier”. Chefredaktören
menar att man helt enkelt litat på en
frilansande medarbetare. Förutom själva sto-
ryn, har man även stulit en bild i artikeln. Vill
man läsa vårt aprilskämt är det enklast att man
helt enkelt söker på Svend ”Ballen” Olsen och
Sydnärkenytt.

Sydnärkenytts
aprilskämt
blev dansk fakta

HENRIK ÖSTENSSON

Sydnärkenytts aprilskämt om återfunna
rymlingen Svend “Ballen” Olsson togs för fakta i
magasinet Historiska brott & Mysterier.

Arkivfoto: Sune Eskelinen.

Lena Linderholm
ställer ut
på Bergööhuset
Efter midsommar slog årets
konstutställning på
Bergööhuset i Hallsberg
upp sina portar. För
ovanlighetens skull en ren
konstutställning. Det blir
blommigt för hela slanten.
Konstnären heter Lena A
Linderholm och bor i
Strängnäs och Provence.

Lena A Linderholm är känd just för blommor
och frukt. Utställningen håller öppet alla da-
gar utom måndagar. Precis som vanligt finns
det möjlighet att titta även på modelljärnvägen
i huset intill. En lokal hantverksmarknad i
anslutning till Bergööhuset blir det också un-
der sommaren.

Restaurangägaren Rolle menar att folk känner oro för en samhällsutveckling. Men han har inte upplevt några otrygghetsproblem i Kumla, peppar peppar.

Med cirka 35 mil ridleder, fantastisk natur, vildmark och bra service har Tivedens
ridleder blivit välkända bland folk som gillar att rida ut på långtur med sin häst.
Näringsidkarna längs ridleden har 250-300 gästnätter per sommar, kopplade till
hästfolket. Verksamheten är en ideell förening, som startade 2006.

Vi sammanstrålar med Lisa-Linnea Flising
och Arne och Lena Gribing på en plats som
heter Högsåsen, norr om sjön Unden, ett av
stoppen längs ridlederna.

– Härifrån kan man se ända till Kinnekulle,
menar Arne Gribing.

Allt började egentligen med tankar på hur
man skulle kunna göra något för att förena
bygden, ett gemensamt projekt. Lena och
Arne som varit med från början berättar:

– Det var ju så att det område som kallas
Tived och Finnerödja förr var en egen kom-
mun. Jag tror vi var många som upplevde att vi
efter kommunreformen 1967, då vi blev en del
av Laxå kommun, tappade en del av bygdens
sammanhållning. Tivedsbygden var redan
med i ett stort landsbygdsutvecklings-pro-
gram. Hållbara landsbygder, med pengar från
Jordbruksverket.

Det behövdes ett sammanhållande projekt
för bygden.

– Tanken på ridleder kom upp då vi var nå-
gra som satt i lärarrummet på Röfors skola i
början på 2000-talet och diskuterade hästar,
jag jobbade på skolan vid den tiden.

– Vi tyckte att det borde finnas leder att rida
på i Tivedens stora skogar och att kunna över-
natta på lämpliga platser. Kanske på gårdar
eller campingar.

Tivedsborna kom att kalla sitt projekt Håll-
bara Tivedsbygder.

Bygden hängdemed
– Jag trodde jag skulle möta stort motstånd
bland folk. Men det blev precis tvärt om.
Många tände på idéen. Det hela började med
att vi höll ett stormöte i maj 2004. Det kom
mycket folk och många ville hjälpa till. Både
med det fysiska arbetet och att hitta lämpliga
ridleder.

– 2006 var vi igång. Då hade vi 15 mil rid-
leder klara. Som mest har vi haft 40, men vi

har fått ta bort en del där framkomligheten
blivit för dålig, så 35 ungefär, har vi nu.

Alla markägare sa ja
Det blev ett styvt arbete. Dels med att hitta sti-
gar, både sådana som användes och sådana
som glömts bor. Dels med att göra stigarna rid-
bara, mycket var igenvuxet. Andra stigar var
totalt sönderkörda.

– Vi pratade med hembygdsföreningar,
markägare, för att hitta rimliga vägar. Sedan
pratade vi med markägare. Och alla var med
på tåget. Det var Sveaskog som krånglade lite
först, men även de blev med till sist, mins Arne
Gribing.

Lena minns när man frågade om en lämplig
hästbadplats i norra delen av Unden.

– Det var en äldre kvinna. Hon sa direkt ja. Vi
frågade om hon inte var rädd att andra som ut-
nyttjade badplatsen skulle ha synpunkter om
det kom hästar och klev ner i vattnet. Hon sva-
rade: ”Tycker de inte om att det kommer häs-
tar får de väl bada någon annanstans”.

Noga utmärkt
När arbetet med att röja lederna var klart har
lederna märkts ut med speciella stolpar, pilar
och skyltar.

– Vi har ett speciellt system med en del num-
rerade pinnar. Då kan man hitta motsvarande
siffra på kartan och på det sättet lokalisera sig.

Man kan kanske säga att lederna har sjön
Unden i centrum, men att det sedan finns slin-
gor, avstickare åt alla håll i hela Tivedsom-
rådet, i fyra kommuner och två län. Laxå
kommun, Gullspångs kommun, Töreboda
kommun och Karlsborgs kommun. Många
väljer att rida runt Unden, ungefär åtta mil.
Händer det inte att folk rider vilse?
– Jodå. Kartorna är bra och lederna är enkla
att följa, men det händer ändå att folk hör av
sig och har kommit vilse. Då gäller det att
lokalisera var de är och rycka ut, säger Lisa-
Linnea Flising, som är bokningsansvarig.

– Det kan bli lite smått äventyrligt eftersom
telefontäckningen inte alltid är den bästa. Ofta
hör man av sig från ett boende där ryttarna
beställt mat vid en speciell tid, men inte kom-
mit fram.

Hon berättar att mångfalden, möjligheten
till många avstickare, att välja olika vägar, är
en stor styrka.

– När man köper ett ridledskort hjälper ju vi
till att fixa en lagom ridtur, efter önskemål. Då
kan vi liksom koppla på avstickare, för att pre-

cis anpassa längden på utflykten, så alla blir
nöjda.

Hon menar att många överskattar sin för-
måga, även de som är vana långfärdsryttare.

– Vi brukar försöka bromsa när de vill boka
för långa dagsetapper. Man är ofta van att rida
i öppen terräng. Här är det ofta bergig, tuff
terräng, och ett mycket varierat landskap. Det
gör både hästar och ryttare trötta.

Det hela går till så att man bokar en tur, med
boenden och allt. Man väljer en plats, oftast
ett av boendena att utgå från. Där ställer man
sin bil och sin hästtransport.

Hjälpmed transporter
– Sedan hjälper vi till med transport av bagage
mellan boendena. Om man avslutar på en an-
nan plats än där man har sin bil med transport
löser vi det med skjuts så man kan hämta sin
bil.

Efter lederna finns ett tiotal lite mer
påkostade rastplatser.

– Där finns rasthagar där man kan släppa
sina hästar medan man vilar och äter. Det
finns också en lång rad hästbad. Flera med
sandstränder, där man får bada med hästar.
Många tycker det är riktigt häftigt, fortsätter
Lisa-Linnea.

Hur bor man?
– Jo, det finns ett drygt tiotal boenden längs

lederna. Vi har exempelvis ett Bed & Break-
feast här i Högåsen, Ekologiska Fru Gran.

– Ja, även vi hyr som sagt ut rum, I Ander-
storp, strax utanför Finnerödja, berätta Lena.

– Hos oss väljer många att starta. Blir det
många samtidigt har vi även tillgång till
Finnerödja hembygdsgård. Där finns möj-
lighet att parkera hästtransporter och tillgång
till bra beteshagar där man kan släppa hästar.

Lisa-Linnea menar att variationen i boen-
dena är en styrka.

– Det finns allt från stugor med bara ett par
bäddar till Ösjönäs, där det rör sig mycket folk

– Trenden går mot att folk vill ha allt mer ser-
vice, man vill ha helpension, med alla måltider
inkluderade, inflikar Arne Gribing.

Men det finns också de som föredrar
självhushållning och en del som rentav väljer
att sova i vindskydden som finns på flera
ställen längs lederna.

Ridledskorten betalar verksamheten
– Själva ridledskortet kostar 450 kronor. Då in-
går karta och den service vi kan ge. Trans-
porter, hjälpa att utforma en tur och sådant.
Korten gäller ett år från att man köper det, nå-

got många uppskattar, berättar Arne.
– Det är de pengar vi får in för att finansiera

verksamheten. Vi hade som sagt projektpengar i
början. Men sedan många år har vi inga bidra
eller stöd. Vi blev ett projekt som överlevde, blev
bestående, säger Lena, inte utan viss stolthet

Föreningen lägger ner en hel del jobb med att
underhålla, röja och hålla lederna öppna.

– Sedan måste vi ta nya kontakter när
fastigheter säljs. Ibland innebär ett ägarbyte att
vi helt enkelt får lägga om ridleden. Många
gillar när det kommer hästar. En del har till
och med ridleden går över gården. Men ett få-
tal kan inte tänka sig det alls, säger Lena.

– De flesta är dock mycket positiva.

Projekt som blev bestående
Flertalet av medlemmarna i föreningen driver
boenden, eller annan verksamhet kopplad till
ridlederna.

– Det här skulle ju lyfta bygden. Gynna
näringslivet i bygden. Så har det också blivit,
menar Lena.

Föreningen har en styrelse med något tiotal
medlemmar som sköter det mesta av arbetet.

– Det behövs fler boenden längs ridlederna.
Vill man erbjuda boende måste man ha till-
gång till hästhagar

De låter hästarna förena fyra kommuner

Hållbara landsbygder var ett
utvecklingsprogram initierat
av Jordbruksverket där 14
bygder runt om i landet del-
tog. Målsättningen var att öka
intresse för och kompetens
om landskapets nyttjande hos
lantbrukare och övriga boen-
de på landsbygden.
Man skulle stimulera till diver-
sifiering och nya verksam-
heter i nyttjandet av natur-
resurser. Man ville erbjuda
bygdens natur- och kulturin-
tresserade gäster olika up-
plevelser, service, kulturutbud
och information, bidrar till
lokal utveckling, inflyttning,
bibehållen basservice och fler
lokala arbetstillfällen.
Andra projekt som det arbe-
tades med var utveckling av
knalle- och julmarknader i
Sannerud och Finnerödja.
Många föreningar, kommunen
och allmänhet var delaktiga i
åtskilliga möten och studie-
cirklar. Bygdeplaner för fram-
tiden skapades. Hållbara Ti-
vedsbygder blev lite av en
förebild för andra liknande
projekt.

FAKTA

Lisa- Linnea Flising tillsammans med Lena och Arne Gribing och så hunden Spot.

Lisa-Linnea Flising har själv ett stort hästintresse
och rider dagligen. Därför har hon lätt att hjälpa
dem som använder ridlederna.

TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON



Hela denna sida är en annons från MAXI ICA Stormarknad Kumla

Med sommarvärmen kommer också vår
kollektiva längtan efter att grilla - det är sen
gammalt. Vilken tur då att man hos Ica Maxi
kan hitta både en och annan godsak att slänga
på grillen, vare sig man är köttätare eller vege-
tarian.

– Vi har ett köttsortiment med en väldig
bredd, om jag får säga det själv. Här finns både
marinerat och omarinerat kött av olika slag.
Fläsk, nöt, kyckling och lamm, jag skulle tro
att de flesta hittar det dom är ute efter, säger
Ica Maxis medarbetare Sofia, som har stenkoll
på utbudet i butikens köttdisk.

Svenskt och lokalt kött
Särskilt stolt är man över att kunna erbjuda ett
stort urval av svenskt kött.

– Det är en fråga som är viktig för många av
våra kunder. Det mesta av vårt kött kommer
från svenska producenter och så samarbetar vi
även med lokala leverantörer. Köttet från Lug-
gavi Gård styckar vår medarbetare Maria på
plats här i butiken. Vi har även ett jättebra
samarbete med Närkekött, berättar Sofia.

Som mest åtgång under sommarmånaderna
är det, kanske inte helt oväntat, på nöt- och
fläskkött.

– Fläskfilé är det många som köper, den är
enkel att grilla. Själv föredrar jag fläskkarré,
gärna med en god hemgjord marinad. Det är
en typ av kött som gör sig riktigt bra på grillen,
menar Sofia.

Grönsaker i säsong
Är man inte sugen på kött, eller vill ha något
fräscht tillbehör, finns det gott om färska
primörer att välja bland i butikens frukt- och
grönsaksavdelning.

– På sommaren säljer vi givetvis mycket av
de grönsaker som är i säsong och som passar

bra på grillen. Majskolvar,
champinjoner och sparris är
storsäljare. Mest självklart är
färskpotatisen, säger Anders,
som arbetar på frukt- och grön-
saksavdelningen.

Fräschör och kvalitet är ledor-
den för utbudet. Här finns både
långväga gäster, så väl som ekol-
ogiska och närodlade produkter.

– Vi jobbar med så många lokala leveran-
törer som möjligt, bland annat Karintorps to-
mater, Margaretelunds potatis och Mellösa
morötter, berättar Anders.

Stort utbud
Men det tar inte slut där. Hos Ica Maxi finns
även ett säsongsbetonat sortiment av andra
varor.

– Vi byter varor efter årstider, så nu har vi allt
inne som hör sommaren till, berättar medar-
betaren Ellen.

Den som saknar en grill, eller kanske är i be-
hov av en ny, kan hos Ica Maxi välja bland en
rad olika modeller, bland annat från Weber.
Likväl hittar man även allehanda ting för så
väl trädgård och strandhäng, som lek och bus.

– Vi har massor av grilltillbehör att välja
bland och en hel vägg fylld med uppblåsbara
madrasser, badringar och andra roliga vatten-
leksaker. Sen kan vi också erbjuda strandpara-
soller, picknick-filtar, utomhusporslin och
trädgårdstillbehör. Allt för en lyckad sommar
helt enkelt!

Semester, sol och ljuva kvällar hemma i trädgården:
nu är sommaren här för att stanna! Hos Ica Maxi i
Kumla laddar man upp med allt det som kan tänkas
behövas inför lata sommardagar.

Baka pizza på grillen? Javisst kan man göra det! Ellen har dock andra
favoriter som hon gärna grillar. – Halloumi är ju gott att grilla. Sen tycker
jag även om att göra små foliepaket fyllda med lax, potatis och grönsaker,
som får stå och gotta till sig ett tag. Smakerna blir otroligt goda!

Ica-handlaren Magnus Winges tycker grillad majs är en höjdare. – Sen är det förstås gott
med en liten köttbit, gärna med en hemmagjord vattenbaserad marinad.

Ica Maxi i Kumla har ett stort sortiment av svenskt kött.
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www.mellansvenska.nu

Utmärkt läge i Kumla
med stora gårdsytor!

NorraMosvägen 9

Lediga lokaler!

• Förråd

• Lager

• Kontor

• Parkering

Hyr maskiner både lätt,
enkelt och billigt

Mer info hittar du på: villamaskinisten.se/palsboda

palsboda@villamaskinisten.se
0707-52 71 68

För hemmafixareoch proffs! MARKVIBRATOR

SLÅTTERBALK

JORDFRÄS

HÄCKSAX

VERTIKALSKÄRARE

LÖVBLÅS

 

 
Onsdag 6/7 kl 19.30 - Hidinge Gamla kyrka  
”En kväll för kärleken” - Melodier på temat med dragspel, piano & sång. 

Lördag 16/7 kl 18.00 - Mullhyttans kyrka  
Jonatan Lindner - sång och gitarr. 
Per-Emil Holmquist - piano. 

Onsdag 20/7 kl 19.30 - Knista kyrka 
Önskepsalmer med Gunnar Staaf. 
Kom och önska någon av dina favoritpsalmer! 

Onsdag 27/7 kl 19.30 - Kvistbro kyrka 
Saxofonkvartetten JÓR med musik skriven av  
nordiska kompositörer. 

Onsdag  3/8 kl 19.30 - Mullhyttans kyrka 
Anna-Karin Andersson - hardangerfela, fiol, oktavfiol. 
Robin Johansson - sopransaxofon, basklarinett. 

Onsdag 10/8 kl 19.30 - Hidinge Nya kyrka 
”Sjung din hela längtan ut” - Kent Lundberg tolkar sina favorittenorer  
ackompanjerad av Maria Carlsson. 

Varmt välkomna! 

Annonsmall Sydnärkenytt  121,5x183,5mm  

Expeditionens tfn: 0585-312 55 Hemsida: www.svenskakyrkan.se/knista 

Expeditionens tfn: 0585-312 55 Hemsida: www.svenskakyrkan.se/knista 

ULL & SKINN AV EGNA FÅR

Egen uppfödning, egen tillverkning

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 694 98, Närkesberg

076-84 86 465

www.ullochskinn.se

Ull och Skinn Bengtstorps Lantbruk

Snittblommor
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Kumla kommun fyller 80 i år och drar på
stort. Även i kommunens näringsliv finns de
som fyller jämt, som skräddaren Erdogan
Beti på Hagendalsvägen. Något pampigt fi-
rande blir det dock inte tal om.

- Nej, nej, jag jobbar på som vanligt, säger
Erdogan vid ett besök i den trångbodda
lokalen.

Ett yrkemed lång historik
Erdogan är uppväxt i forna Jugoslavien, i den
del som numer är Kosovo. Där började han i
tidig ålder att hjälpa till och sedermera även
jobba som skräddare.

- Jag var 13 år när jag började som lärling
hos min granne, man ska vara mellan tio och
15 år när man börjar för att lära sig yrket or-
dentligt, anser Erdogan.

Innan han öppnade i Kumla var Erdogan i
Örebro en kortare tid. Men när han insåg att
Kumla helt saknade skräddare tog han sitt
pick och pack och flyttade dit.

Viktigt med passform
Dagarna på Hagendalsvägen består av att fixa
till kavajer, skjortor, byxor, jackor, knappar
och mer därtill. Att vara skräddare är inte
speciellt vanligt längre i dagens samhälle.

Men nog fyller de sin funktion.
Att korrigera passformen på plaggen är en

av de absolut viktigaste aspekterna när det
kommer till att se stilig ut i sina kläder och
skräddaryrket har anor så långt tillbaka som
till 1300-talet.
Även om Erdogan är sin egen samarbetar han

med större butiker
i Marieberg som
skickar med plagg
att fixa till.

– Jag brukar åka
dit och hämta
plagget och sen
lämna tillbaka det
nästa dag.
Hur vanligt är det
att privatpersoner
vill ha hjälp av
dig?
– Jodå, det är gan-
ska vanligt. Sven-
skar är duktiga på
att värna om
gamla kläder och

se till att de går att återanvända.
Hur trivs du på jobbet?
– Väldigt bra. Under de dryga två år som pan-
demin var så var det väldigt dåligt med jobb
för mig, nästan inget alls. Men nu har det bör-
jat rulla på igen. Kunderna uppskattar mig
väldigt mycket, jag har en hel del stamkunder.

Trivs bäst ensam
Han har aldrig haft någon arbetskamrat i
Kumla, och det är inget som saknas heller.
Han säger sig trivas i sin ensamhet och vill
dessutom inte förlita sig på andra utan kän-
ner sig tryggare med att göra jobbet själv.

– Det funkar bäst så för mig, säger Erdogan
Beti och slår sig ner vid symaskinen för att
fixa till nästa plagg.

Erdogan Beti har jobbat som skräddare i snart 50
år och i år firar han 20 år i Kumla.
- Svenskar är bra på att ta hand om gamla kläder,
säger Erdogan.

För att bli en bra skräddare måste man börja redan i tio-, femtonårsåldern, menar Erdogan Beti. Själv
började han som 13-åring.

Skräddare Beti
firar 20 i Kumla

TEXT & FOTO

ANDERS BJÖRK

Jag var 13
år när jag
började
som lärling
hosmin
granne.

ʼʼ

0768-229 300 
www.lekebergsrevyn.se

FjugestaFjugesta

Hösten påHösten på

Alltid senaste nytt på vår hemsida eller via telefon. 
Vill du ha fort löpande info, mejla till info@lekebergsrevyn.se. 

Vi finns också på Facebook och Instagram.

Pris inkl förrätt, varmrätt  
och kaffe med kaka: 475 kr

Åt

erf
unnet

En hållbar revy påSparbanksbörsen

MÄSTAR
SKRÄDDAREN
En familjeföreställning för barn 
med  Kalle Nilsson.

PRIS: 
Vuxna 80 kr  
Barn 40 kr

KAN DET INTE 
BARA VARA 
 ENKELT?
En  tänkvärd humorföreställning  
med Lars Classon.

PRIS: 200 kr

27 augusti • 2 & 3 september kl 19

Vårt härliga showgäng  
Baby Blues har samlat sina 
 bästa genom åren och kryddat 
med lite nytt.

Pris: 250 kr

4 september kl 13.00

16 september kl 19.00

15 oktober– 
19 november

Revydag
s!

Mer info  

längre fram!

HÅLL UTKIK!
7 oktober kl 19.00
EN UPPKNÄPPT HYLLNING  
TILL POVEL RAMEL
Vi visar filmen från vår  
föreställning 2017
Fri entré och öppen bar.

19 oktober och 16 november  
kl 19.00
VETENSKAPSPUBAR
Fri entré och öppen bar som 
vanligt.

9 & 10 december kl 19.00
ELVIS-SHOW
à la Lekebergs Revysällskap

KUMLA
Hagendalsvägen 12,
692 30 Kumla
019-56 06 66

ASKERSUND
Storgatan 19,
696 30 Askersund
0583-100 58

ÖREBRO
Kungsgatan 1,
702 11, Örebro
019-31 16 00



Begravningsbyrån invigdes för några veckor
sedan i Viby kyrka.

Utanför, i den skira majgrönskan, ackom-
panjerad av en ihärdig blåst, stod en vit ny be-
gravningsbil som ska användas i verksam-
heten.

Bilen är den synbara symbolen för begravn-
ingsbyrån, för någon lokal kommer inte att
finnas på byn.

Vill fortsätta stå på egna ben
Satsningen görs i en tid då Svenska kyrkan
tappar medlemmar, och med det intäkter.

– Så är det ju. Vi gör det här för att fortsätta
kunna stå på egna ben, annars måste vi på sikt
antingen gå upp i större enheter med andra
församlingar, bilda större pastorat, men då
ville vi hitta andra vägar, säger Benjamin
Lundqvist, kyrkoherde i Viby församling.

Församlingen har tidigare startat Ur- och
skurförskola, bredvid stora församlingshem-

met. I dag finns fem inskrivna barn i den.
Tankar har även funnits inom församlingen att
framställa gravstenar i egen regi, att överta
stenhuggeriet i Åsbro som nuvarande ägare
sagt att han vill avyttra.

– Men det har lagts på is, vi börjar med be-
gravningsbyrån. Vi fick rådet att vänta efter-
som trenden är att färre och färre vill ha
gravstenar, och att allt fler väljer att ha
askgravsättning eller minneslund.

Ändrat inställning
Men ska en församling verkligen satsa på en
begravningsbyrå? Benjamin Lundqvist har
själv ställt sig frågan.

– Och jag hörde nog till dem som tänkte så
men jag har ändrat mig. Vi tar ju hand om
människor från det att det att de föds till att de
avlider och vi vårdar deras gravar. Men vid
dödsfallet, då ska man tas om hand av andra
som kanske inte har samma värderingar som
vi. Vi kan ju det här, varför ska vi då inte
hjälpa till även med detta, säger Benjamin
Lundqvist.

Ingeborg Lindqvist Torstenson som är

kyrkorådets ord-
förande tycker att sat-
sningen är bra.

– Det här är jätteroligt
och bra om vi som
liten församling kan
hitta fler ben att stå
på, även om det
kanske inte ger så stor
vinst, säger hon.

Ve r k s a m h e t e n
kommer att drivas
som ett franchise-
företag för Kyrkans
Begravningsbyrå som
startade konceptet för
mer än 15 år sedan

med affärsidén att mindre församlingar startar
begravningsbyråer under deras paraply. Men
så mänga är det inte som hakat på. Idag finns
14 församlingar i landet som driver egen be-
gravningsverksamhet.

Viby församling kommer inte att ha några
overheadkostnader förutom begravnings-
bilen, berättar Benjamin Lundqvist vidare.

– Det är bara när vi får ett uppdrag som be-
gravningsbyrån debiteras för personal som
hyrs in och de lokaler som används, säger han.

Lång erfarenhet
Anna Oskarsson som har lång branscher-
farenhet är nyanställd som ansvarig för be-
gravningsbyrån. Hon kommer att ha
möjlighet att besöka anhöriga som anlitat be-
gravningsbyrån, för att komma överens om de
praktiska detaljerna för begravningar, val av
kista och liknande.

– Vi har ett kontor i prästgården, annars åker
jag hem till anhöriga. Och kistor visas på
bilder, säger hon.

Från och med måndag den 16 maj kör verk-
samheten igång. Begravningsbyrån är nåbar
per telefon alla dagar i veckan på dygnets alla
timmar, och det kommer att finnas personal
som delar på jourverksamheten. Det är ett
särskilt telefonnummer som anhöriga kan
ringa, och detta kommer församlingen att an-
nonsera om.
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Fönsterbyte. Som det borde vara.

Boka ett gratis hembesök 
med vår lokala projektledare på 
020-78 00 00  |  www.morups.se

** Gäller vid köp av minst 7 st fönster. Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

ALTANDÖRR 
PÅ KÖPET!

Räntefri
delbetalning

*

Fönster för 
svenska förhållanden.
Vår fabrik har legat på samma plats sedan 1932. Även om utrustningen 
moderniserats flera gånger sedan starten är hantverksskickligheten 
lika viktig idag som då. Våra medarbetare har tagit traditionen och 
tidigare generationers erfarenhet till sig och tillverkar idag ett fönster 
av mycket hög kvalitet. Utrustat med lågt u-värde, inbrottsskydd och 
kondensskyddat glas som standard. Fönster som monteras på plats 
hos dig av Morups egna skickliga hantverkare runt om i Örebro län.

Besök gärna vår utställning på Radiatorvägen 1 i Örebro.
Öppen onsdagar kl 12-18 eller efter överenskommelse.

V.27-30. Onsdagar. 
Kl.18.00-20.30.
Paradiset (gula huset bredvid Kumla kyrka).  
Grillkväll & underhållning (vid 19.00)Sommar i Kumla pastorat Sommar på terrassen

Musik i so
mmarkväll

4/6 - 27/8. Under hela sommaren 
bjuder vi in till sköna musikkvällar i våra 
älskade kyrkor. Se program på hemsidan: 
www.svenskakyrkan.se/kumla

V.26-33. Torsdagar. 
Kl.17.00-20.00.
Hällabrottets kyrka. 
Nygräddade våfflor 
med sylt, grädde eller 
glass. 

Våffelcafé

V.27-30. Mån-ons.  

I Kumla försam.hem. 

Kl.14.00-16.30. 
Fika och utställningar.

Sommarcafé

Som Nyckelkund får du våra mest populära 
tjänster, som gör det enklare för dig att hålla 
koll på din ekonomi.
Kontakta oss så berättar vi mer.
Tel: 0585-817 00
E-post: banken@lekebergssparbank.se
Besök: Storgatan 15-17, Fjugesta
Mötesplats: Lannalodge

NyckelkundVi utför
takrenoveringar,

fönsterbyten, om- och
tillbyggnader m.m

Hör av er för en
kostnadsfri offert!

Telenr: 070-8469292

Sörbyvägen 4 019-57 81 57

www.kumladack.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

Bygg augusti
Målare augusti
Plåtslagare augusti
Yrkes-SFI Bygg/målare augusti
Bagare/Konditor augusti
Kock augusti
YrkesSFI Restaurang/bagare augusti
Barnskötare augusti
Butikssäljare augusti
Yrkesförare/maskinförare augusti
Lokalvård oktober
Undersköterska november

Följande utbildningar startar hösten 2022

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

Kyrkoherde Benjamin Lundqvist välsignar begravningsbilen som ska användas i verksamheten.

TEXT & FOTO

LARS-GÖRAN MÅNZON

Viby församling har startat en egen begravningsbyrå. Det är
ett relativt ovanligt grepp bland Svenska kyrkans församlingar
i landet, och endast ett fåtal kan erbjuda den servicen.

Viby församling startar eget
Tog klivet och öppnade egen begravningsbyrå

Vi gör det
här för att
kunna fort-
sätta kunna
stå på egna
ben.̓̓
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Svensk Fastighetsförmedling Köpmangatan 18, Kumla
Torgparken, Askersund

T +46 19 58 75 60
T +46 583 140 30

svenskfast.se/kumla
svenskfast.se/askersund

svenskfast.se/kumla
svenskfast.se/askersund

Vi möter  
människors behov  
i livets alla faser.
Boka ett möte med oss på svenskfast.se
idag så hjälper vi dig att hitta hem.

TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Nyligen klev skolans rektor, Lisa Rosander och
Iréne Lejegren (S), ordförande för regionala
tillväxtnämnden, upp på en grushög för att ta
ett gemensamt symboliskt spadtag. Morots-
kaka och kaffe fanns framdukat och skolans
elever och personal hade slutit upp.

Det nya dansbyggnaden ska fylla flera syften.
Det blir dels lokaler för danslinjen, med flera
danslokaler, bland annat en dansscen, med
plats för hundra sittande åskådare. I huset blir
det också en allmän gymnastiksal, som hela
skolan ska kunna använda. Det har skolan
saknat sedan den gamla gymnastiksalen
gjordes om för att rymma Konst – och form-
linjens verkstäder.

– Totalt blir det ungefär 950 kvadratmeter.
Huset ska byggas ihop med vårt befintliga
danshus. Självklart blir det också ytterligare
omklädningsrum och grupprum, fortsätter
Lisa Rosander.

Skolan har 180 elever. Ungefär hälften utgörs
av elever som går allmän kurs för att läsa upp
gymnasiebetyg. Resten går danslinjen, musik-
linjen och Konst och form, med fördjupn-
ingsår. Dessa program är direkt förberedande
för högre studier.

Går till högre utbildningar
Nästan 90 procent av danseleverna söker sig
också till högre studier efter Kävesta. Vi kunde
fånga två av dem, David Ringvall Axelsson
från Näshulta i Sörmland och Anna Hellquist
från Lund.

– Jag ska studera i München, på Iwanson In-
ternational School of Contemporary Dance,
säger David.

– Och jag ska gå på en Yrkesdansarutbild-
ning i Göteborg, berättar Hanna.

David berättar att han upptäckte dansen rätt
sent i livet, när han var 20.

– Då först förstod jag vad jag ville ägna mig
åt. Men jag har åkt en hel del konståkning tidi-
gare

Anna däremot, började dansa som sexåring.
– Dansen har varit mitt liv länge, men fram-

för allt på fritiden. Nu hoppas jag att det ska bli
mitt yrke.

Minnen för livet
Vad har året på Kävesta gett er?
– Massor, självförtroende, en massa stöd,
hjälp, men också riktigt tuffa utmaningar, pre-
cis som det ska vara. Ett sammansvetsat
lärarteam, som kan möta inviduella behov.

Anna fortsätter.
– Det har varit otroligt givande. både utbild-

ningen och att bo här på internat, delta i
gemenskapen. Minnen för livet.
Nu tänker ni er en karriär inom dansen. En
dum fråga kanske, men hur länge kan man
jobba med dans uppe i ålder? Det är ju lite
som en idrottskarriär?
– Absolut, Man jobbar ju med kroppen som
ett redskap och det gäller ju att ta hand om
den, så man inte sliter ut sig. Visst pensionerar

sig en dansare tidigare än normalt, men pen-
sionsåldern ökar. Vi ser allt fler äldre dansare,
avslutar David.

Mångmiljonbygge
Kävesta Folkhögskola ägs och drivs av Region
Örebro län, som också driver Fellingsbro
Folkhögskola. Danshuset i Kävesta kommer
kosta 36 miljoner kronor om budgeten håller.
Huvudentreprenör är Bygg Nor AB.

Nyligen togs ännu ett första
spadtag på Kävesta
Folkhögskola. Det fick
symbolisera byggstart för
ett efterlängtat bygge av ett
nytt danshus som
projekterats ända sedan
2015.
– Det är efterlängtat. Vi har
sexton danselever, vårt
nuvarande danshus är
egentligen för trångt, sa Lisa
Rosander, rektor på skolan.

Kävesta får nytt danshus

Så här ser det nuvarande danshuset ut. Det ska byggas ihop med det nya, därför har man plockat ner panelen på ena sidan.

David Ringvall Axelsson från Näshulta i Sörmland och Anna Hellquist från
Lund har gått danslinjen.

Rektor Lisa Rosander och Iréne Lejegren (S) tog spadtag till tonerna av
trombon.

12

KONST PÅ HÖG
Tetris, Corona, Half Girl och Ljusrum I och II är 
några av konstverken på Konst på Hög.

Vi har öppet hela sommaren, kl. 10.00-20.00.

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

#visit.kumla

Götlunda Glass 
- ny entreprenör till kaffestugan 

Under hela sommaren kommer  
Götlunda glass servera gott fika, glass 
i stora lass och så årets smaskiga  
nyhet - frasiga våfflor!  
 
Kaffestugans öppettider 
under sommaren:  
13 juni-28 aug kl. 10.00-17.00 
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Inga gruvor.
Inga elbilar.

Metaller och mineral är helt avgörande i  
omställningen till ett fossilfritt samhälle.  
Läs mer om vår vision - en elbil utvunnen ur  
svenska gruvor - och boka en provkörning:  
densvenskagruvan.se
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Tredje helgen efter
midsommar, den 16-17 juli,
bjuder Mullhyttans
föreningar in till marknad i
det natursköna området mitt
i orten. Innan pandemin
brukade 15 000 personer
besöka marknaden, så man
hoppas på så mycket folk
även i år.

Dags igen för Mullhyttemarken!

TEXT & FOTO

JOSEFINE MILTON

Marknaden pågår under två dagar och börjar
med knallemarknad på lördagen med strax
över 100 försäljare. Det är en normal bland-
ning av det mesta man kan hitta på en mark-
nad. Många försäljare är återkommande från
år till år men några har lagt av under pandemi-
uppehållet. Nya har dock tillkommit. Nytt för
i år är exempelvis ett företag som visar upp och
säljer bastutunnor.
Under söndagen är det hantverksdag där
gamla och nya hantverk visas upp. Omkring
60 försäljare dukar upp sina bord. Endast
knallar som säljer handarbete och ätbara saker
deltar på marknadens andra dag. Vid
Kvarngården kommer det exempelvis sitta
knypplerskor och träsvarvare. Där finns olika
textila hantverk för försäljning. Sågbacken är
också öppen med särskilt museum för
kvinnligt textilt hantverk.

Flera föreningar
Det är bygdeföreningen och idrottsföreningen
i Mullhyttan som tillsammans planerar och
genomför detta arrangemang. Det är mer än
200 personer som arbetar ideellt under helgen.
– Det behövs många människor som säljer
lotter, hamburgare, gräddar våfflor, bakar bröd
och många parkeringsvakter, berättar Wi-
vianne Högman som är samordnare i den
grupp som arrangerar marknadshelgen. Hon
har själv varit inblandad i marknadsarbetet på
ett eller annat sätt sedan 1974 och var tidigare
ordförande för bygdeföreningen.
– Jag har sagt att jag ska trappa ner vilket jag

gjort lite nu. Men det här med marknaden sit-
ter i lite ryggmärgen. När det drar ihop sig till
marknad så vill man vara med och jobba!
Mullhyttemarksgruppen har träffats en gång
i månaden under våren för att få ihop alla bitar
till marknaden, det är många delar som ska
falla på plats som logistik runt uppbyggandet,
knallar och försäljare, foldrar och annonser.
Förutom detta jobbar frivilliga hemifrån un-
der resten av året. Bland annat en pysselgrupp
som ses varje vecka under vintern för att skapa
vinster till hantverkslotterierna.
När marknadsdagarna börjar närma sig är

det flera som ställer upp och bakar bullar,
kakor och bröd som ska säljas under mark-
naden. I år har föreningarna fått låna en
foodtruck att sälja bakverken från.

Bagarstugamed eget mjöl
Bagarstugan kommer också att vara öppen.
Där kan man beskåda bakning och även in-
handla hyttekaka och kvarnbröd som gräddas
i vedeldad ugn. Mjölet som används är malt i
kvarnen ett stenkast bort och säljs även i den
lilla handelsboden i kvarnen. Föreningen
köper årligen in 1,5 ton ekologisk vete och råg

från Jannelunds gård strax utanför Mullhyttan
och Berga gård utanför Fjugesta inför denna
helg. I Kvarngården kan man även se årets
fotoutställning och rösta fram de foton som
ska bli motiv i nästa års Mullhyttealmanacka.

En hissnande upplevelse
Vill man dessutom ha en höjdupplevelse av
alla marknadsupplevelser så kan man för en
liten slant hissas upp i en korg, med hjälp av en
kran, ca 70 meter i luften. Hälften av intäk-
terna för detta går sedan till Barncancer-
fonden.
Mullhyttemarken är väldigt viktig för
föreningarnas fortlevnad.
– Vi skulle inte klara oss i längden utanMull-
hyttemarken, hävdar Wivianne Högman.
Under de år som pandemin satt stopp för
marknader har Bygdeföreningen ändå klarat
sig. Man hade nämligen möjlighet att sälja lite
virke. De sökte och fick så kallat krisstöd för
inställda kulturarrangemang.
– Vi har förlorat en hel del pengar. Därför
har det varit riktigt skönt att vi har fått stödet,
det har räddat verksamheten, berättar Wi-
vianne Högman.
– Bara det blir bra väder, det är väldigt väder-
beroende! Men peppar, peppar, det brukar
vara bra väder påMullhyttemarken. Vi får my-
cket beröm för vår marknad. Man berömmer
både arrangemanget, de som jobbar och
miljön här, med Mullån som skvalar och vat-
tenhjulet som skvalpar och så den vackra
kvarndammen.

Fler evenemang i bygden
Under helgen finns fler platser att besöka i
samhället förutom marknaden, Salemförsam-
lingens glasscafé är öppet båda dagarna och på
lördagen serveras pyttipanna som säljs i för-
mån för Mullhyttans skolbarn, under kvällen
grillning och försäljning av hamburgaren Big
Otto kl. 19-23 och även underhållning av Betz
Assefa som sjunger och berättar om sitt liv.
Mullhyttans kyrka har fikaservering och de
bjuder även in till ”Musik i sommarkväll” kl.
18 på lördagen.
Även Stenkullen Catering & Evenemang i
centrala Mullhyttan kommer att ha öppet un-
der helgen. Där kan man bland annat äta.

Wivianne Högman är marknadsgeneral.
Hon har varit engagerad sedan 1974.

Vi får mycket beröm för
vår marknad. Man
berömmer både ar-
rangemanget, de som
jobbar ochmiljön här,
med Mullån som skvalar
och vattenhjulet som
skvalpar och så den
vackra kvarndammen.

ʼʼ

På den tiden det begav sig, det vill säga före pandemin, kunde marknade locka omkring 15 000 besökare.
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– Åmmeberg har ett rikt föreningsliv där alla
samarbetar, säger Kent Larsson.

Jan Knudsen och Marianne
Strömberg kom till Åmmeberg för
att gå på skattjakt. På köpet
upptäckte de en unik bruksmiljö.

Gisslandramat tog slut
med skotten i Hallsberg

Radioreportern Valdemar Andersson råkade ringa rakt in i gisslandramat.
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Datumet är 9 juni 1995.
För sex dagar sedan har 22-årige Sonny rymt

från ett behandlingshem. Sedan dess har han
hunnit råna en bank i Örebro och kommit
över 140 000 kr. Nu är han på väg till Göteborg
där kompisarna Theo och Yusuf finns.

Theo och Yusuf är, precis som Sonny, väl-
kända av polisen. Deras brottsregister är långt
och innefattar allt från rån till utpressning och
droghandel. Sedan de träffats tar de alla droger
och bestämmer sig för att åka och skaffa mer
droger.

Med i deras bil finns en automatkarbin,
AK-4, en revolver, en kniv och tårgas.

Klockan är omkring 19 när de mitt i Göte-
borg är nära att krocka med en annan bil. Det
får konsekvenser.

De vänder och kör upp jämsides med bilen.
Därefter avlossas ett skott rakt in genom rutan.
Det är ett skott som likväl kunnat döda, men
den unge mannen i bilen jämsides klarar sig
precis från att bli träffad.

Larmet om deras skottlossning når snart
polisen och efter att Sonny, Yusuf och Theo in-
handlat sina droger åker de direkt söderut. De
är paranoida och uppjagade.

I Frillesås, tätort i Kungsbacka kommun, tar
deras färd slut då de kör in i ett vägräcke.

Bakom kommer en bil med en man och en
kvinna. Den stannar till och mannen kliver ut
för att hjälpa till. Men i stället blir han hotad
med vapen.

Och det blir än värre.

Lämnas skjuten i ansiktet
Mannen skjuts i ansiktet och lämnas vid
vägkanten. Samtidigt hoppar trion in i hans bil

och kör iväg. I bilen finns mannens flickvän
som blir gisslan vid en vansinnesfärd som nu
bara eskalerar.

Den i ansiktet skjutne mannen klarar sig
utan livshotande skador, vilket ses som ett mi-
rakel.

Klockan är 21:45 när en ung kvinna på
landsbygden ser en bil komma körande i
väldigt hög fart bland åkrarna och fälten. Hon
hinner tänka att "de klarar aldrig kurvan i den
där farten". Och det gör de inte heller.

Kraschar och voltar flera varv
Bilen kör av vägen och voltar flera varv. Kvin-
nan är övertygad om att de i bilen blivit all-
varligt skadade, eller avlidit. Hon springer dit
för att hjälpa till.

Hon möts av tre blödande män med vapen.
Den kvinna som funnits med i bilen som giss-
lan spelar död och trion lämnar henne i
vraket. Nu behöver de skaffa en ny bil.

Den unga kvinnan som ville hjälpa till blir
deras nya gisslan. De hotar kvinnan och tvin-
gar henne att ta sin bil och vara chaufför på de-
ras fortsatta färd.

De tycker dock att hon kör för sakta och när
en av männen säger "Vi skjuter henne och kör
själva" så bestämmer sig kvinnan för att slänga
sig ut i farten. Hon landar i ett dike och
springer därifrån.

Har nästan ihjäl gårdsägare
Männen kör vidare.

De når en gård där de sladdande stannar till.
Mannen på gården går dit för att se vad som
händer. En i trion frågar "om han kan fixa
plåster".

Mannen fattar att saker inte står rätt till och
när han vänder sig om för att gå in i huset blir
han knivhuggen bakifrån. Han lyckas dra igen

dörren, men ett fönster slås sönder och
våldsverkarna tar sig in i huset där även man-
nens fru och ett par barn finns.

Den brutala misshandeln spårar ur. Mannen
blir knivhuggen flera gånger och dessutom
slagen. De ovälkomna besökarna skriker att de
vill ha vapen, men det finns inga vapen.

De får nöja sig med att sno bilen och ta med
frun som gisslan från gården.

Mannen lämnas allvarligt skadad. Hans ena
lunga är punkterad och han blöder kraftigt.
Han överlever nätt och jämnt, och lider av
skadorna än idag.

Det har nu blivit nattetid. Men Sonny, Yusuf
och Theos resa tar ingen paus. Däremot läm-
nar de Halland och tar sig norrut. Nästa säkra
anhalt är Lidköping.

Den kidnappade kvinnan lämnas där bun-
den i bilen. Hon lyckas ta sig loss och tar sig till
närmaste granne för att larma polis. Samtidigt
har Sonny, Yusuf och Theo snott en ny bil och
kör nu mot Närke.

Upptäcks i Brändåsen
Polisen i Hallsberg är på morgonkvisten in-
formerade om nattens vansinnesfärd och att
trions bil eventuellt är på väg genom deras
område. En vägspärr sätts därför upp vid
Brändåsen.

Klockan 5:30 bränner de misstänkta plötsligt
förbi. Polisen på plats reagerar snabbt och åker
efter. Jakten går i 170 km i timmen in mot
Hallsberg. Poliserna får dock släppa kontakten
när Yusuf i bilen framför hänger ut från rutan
och hotar med AK-4:an.

De kör förbi polishuset mitt i Hallsberg och
stannar därefter vid järnvägsstationen där
bilen lämnas. Den desperata trion springer
över spåren för att ta sig till andra sidan.

Studentfirande och gisslandrama
De rör sig till ett stort vitt hus där ett äldre par
bor. Polisen vill inte rusa rakt in, de avvaktar.
Samtidigt tillkommer allt fler poliser.

Trion förhandlar till sig frukost mot att kvin-
nan i huset släpps. Sonny ligger helt utslagen i
en soffa, full av sömntabletter och annat.
Omkring klockan 12 släpps även mannen och
polisen tror att detta betyder att gärningsmän-
nen är på väg att ge upp.

Ute på gatorna i Hallsberg pågår studentfi-
rande. En "sämre" dag för en dramatiskt giss-
lansituation kunde knappast valts. En del
gator spärras självklart av. Studenterna får ha
sitt firande, men tillåts inte vara över hela stan.

Sonny, Theo och Yusufs brutala brottsresa
har pågått i 15 timmar när polisen till slut ly-
ckas övertala dem att komma ut.

Efter några meter vänder dock Sonny till-
baka till huset. När han kommer ut andra gån-
gen bär han på AK-4:an. Polisen ropar åt
honom att släppa den, men i stället riktar han
den mot dem.

"Dramat är över"
Två skott avlossas från polisen. De träffar i
benet/låret. Sonny faller ihop samtidigt som
lokalradion rapporterar direkt. Fem poliser
med dragna vapen rör sig därefter långsamt
mot Sonny. De sparkar undan vapnet och
griper honom. Sonny frågar om han kan få en
cigg. Svaret blir nej.

"Dramat är över och har slutat lyckligt för
alla utom den skottskadade,” rapporteras i ra-
dion.

När rättegången hålls i september samma år
faller domarna. Theo får tio år, Yusuf nio och
Sonny sju.

Totalt fanns det runt 20 brottsoffer efter de-
ras vansinnesfärd.

Det har gått 27 år sedan händelsen när vi åker
ut på landet mellan Odensbacken och Kilsmo,
för att besöka radioprataren Valdemar Ander-
sson. Han jobbade denna dag och kastades
rakt in i händelsernas centrum.

Från radiojobbet har han nu gått i pension,
men självklart minns han mycket av det som
hände den 10 juni 1995.

– Jag hade morgonpasset den här dagen och
började att sätta ihop material till sändningen,
säger Valdemar.

Valdemar fick ett tips från en radiokollega
om att de män som terroriserat delar av Västra
Sverige sent igår kväll nu hade tagit sig till
Närke och nyligen förskansat sig i ett hus i
Hallsberg. Valdemars första nyhetssändning
var klockan 6:30. Då kunde han berätta att
trion var i Hallsberg. Men inte så mycket mer
än det.

Efter sändningen började han jaga för att få
mer info till nästa sändning.

– Men det gick inte att få info nånstans. Inte
en enda polis svarade, och då började man att
bli lite desperat.

På nåt sätt hade Valdemar ändå fått reda på
vilken gata i Hallsberg det rörde sig om. Dock
inte specifikt vilket hus. Så han ringde num-
merbyrån och samlade på sig tiotalet nummer
till olika hem på gatan.

Ringde gisslan som svarade
De första husen han fick svar från visste inte
vad han pratade om. Men så plötsligt, BINGO!
En äldre kvinna svarar, hon låter väldigt lugn
på rösten. Att hon har tre hotfulla och drog-
påverkade män i huset hörs inte på henne.

– Jodå, du har kommit rätt, vi är hållna som
gisslan här, säger kvinnan.

Hon får dock inte behålla luren speciellt
länge. Yusuf tar över den och Valdemar frågar
hur han mår och hur övriga i huset mår. Detta
för att skapa en lugnande effekt.

Media och polis turas om att ringa
Om det lyckas är oklart.

Yusuf svarar att han vill träffa en tjej och får
han inte det så ska han skjuta alla i huvudet.
Yusuf verkar dessutom tro att Valdemar är
från polisen och när han förstår att han inte är
det, utan ringer från radion, bryts samtalet.

– Det hördes tydligt att han jag pratade med
var drogpåverkad och det skreks en del osam-

manhängande saker, jag förstod ju att läget var
allvarligt, säger Valdemar.

Valdemar är inte den enda från media om att
ringa till huset. Flera olika gör detta och får ci-
tat till sändningar och artiklar. Samtidigt in-
nebär det att polisen stundtals har svårt att få
kontakt då linjen är upptagen.

Kring detta blir polisen mäkta irriterade. De
anser att deras jobb störs och att brottsoffren
utsätts för onödig fara.

Vad säger du om att polisen var kritisk
mot att media kontaktade dem i huset?
– Det tror fan det att de var. Jag valde i efter-
hand att skriva en insändare i tidningen "Jour-
nalisten" där jag beklagade att jag ringt dem.
För det var ju ett misstag.

Valdemar fick dock stöd av sin lokala led-
ning på radion som la ut inslaget. Men därefter
fick de en reprimand från de högsta ansvariga
i Stockholm som kom på besök till Örebro.

– De två högsta cheferna från Stockholm
kom och skällde ut oss. Jag utsatte ju utan
tvekan de här människorna för fara. Det var
att spä på risken att media blandade sig in
samtidigt som det pågick förhandlingar med
polisen.

Allt var dock inte media och Valdemars fel.
Polisens informationsflöde var noll. Något
som bidrog till att Valdemar sökte sina egna
vägar för att hitta info. Något som då hette
presstalesperson existerade inte. Det fanns
bara i Stockholm.

Men det blev det ändring på.

Polisen skapade ny roll
– Lokalt i Örebro län fanns ingenting, men det
infördes efter den här händelsen. Göran Gun-
narsson blev första presstalesperson för vårt
område. Och därefter följde en period när
man kunde ringa dygnet runt och få svar på
allting. Det var jättebra. Nu har den ka-
paciteten delvis försvunnit. Nu sitter det ofta
nån tjomme i Karlstad och ska svara på vad
som hänt i Örebro, och det vet de inte mycket
om.
Vad var det med hela den här historien som

engagerade så?
– Det var dramatiken och att mycket ut-

spelade sig i direktsändning och att det verkli-
gen kändes att det var äkta. En sån här
händelse tror jag inte skulle kunna inträffa
idag på det sättet, avslutar Valdemar Anders-
son.

Radioreportern Valdemar Andersson råkade ringa rakt in i gisslandramat.

Han ringde rakt in i getingboet

Dagen för dramat och dagen efter blev Hallsberg centrum för alla mediers uppmärksamhet. Givetvis dominerade nyheten de två stora tidningarna i området, Nerikes Allehanda och Örebrokuriren. Klippen är hämtade
från Nerikes Allehanda och Örebrokuriren den 10 juni 1995.

Det hördes
tydligt att
han var
drog-
påverkad
och det
skreks en
del osam-
manhän-
gande
saker, jag
förstod ju
att läget
var all-
varligt.

ʼʼ

Vi skjuter
henne och
kör själva

Kriminell trio på vansinnesfärd genom Sverige

Mitt under studentfirandet i Hallsberg 1995 pågick en dramatisk
gisslansituation mitt i staden som följdes av hela landet. Bakom
det hela låg en av tidernas värsta vansinnesfärder i svensk
kriminal-historia. Avslutet där polisen sköt en av
gärningspersonerna kunde följas i direktsändning både i TV och
radio.
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Det handlar om att med karta ge sig ut och leta
på kontroller i grannskapet.

– Med cykelpasset ligger kontrollerna så att
man kan cykla utan problem, även med en
standardcykel. I år innehåller passet två kar-
tor. Det är 15 kontroller i och runt själva
Askersund, allt inom lagom cykelavstånd, det
är den ena kartan. På den andra finns kon-
troller i ett område mellan sjön Åmmelången
och Rönneshytta, med Mariedamm, även det
15 kontroller, berättar Thomas Olausson från
Askersunds orienteringsklubb, som varit med
och ordnat det hela.

Aktivitet för hela sommaren
Tanken är inte att man ska letas på alla kon-
troller under en och samma cykeltur.

– Nej, det skulle bli väl långt. Vår idé är att
man kanske tar 4-5 kontroller under en vända.
På det sättet blir det ju en aktivitet för hela
sommaren. Kontrollerna sitter uppe mellan 15
maj och 15 september.

– När man köper sitt cykelpass får man med
kartorna och så ett startkort.

– På varje kontroll finns sedan en stämpel.
De är numrerade både på kartan och på kon-
trollen, så man vet att man är rätt. När man
samlat ihop 2/3 av kontrollerna eller mer kan

man skickas in sitt ort till oss. Då deltar man i
en utlottning av priser, presentkort i Asker-
sunds affärer.

För dem som vill gå
Naturpasset fungerar exakt på samma sätt,
men med en väsentlig skillnad.

– Ja, med naturpasset är tanken att man ska
gå. Det innebär att kontrollerna sitter lite
svårare placerade i terrängen. Men det är ändå
en lätt orientering, som alla kan klara. en övn-
ing i att läsa karta,
Måste man vara vältränad för att klara det
här?
– Nej, absolut inte. Alla kan vara med, hävdar
Thomas.

Naturpassets karta gäller Askersund med
omnejd. Det finns totalt 20 kontroller. En del
inne i själva Askersund, vid Solberga, Kvarn-
backen, för att bara nämna något.
Passen, med kartor, kostar 100 kronor.

– Det är en populär aktivitet. Förra året sålde
vi mer än 300 pass.

Exakt hur många som tar sig runt vet inte
Thomas.

– Nej, det är vanligt att man köper både
Naturpasset och Cykelpasset. Men det är
också vanligt att flera personer använder
samma pass, så exakt hur många som är ute
vet vi inte. Köper man båda passen kostar det
bara 150 kronor.

– Vill man delta säljs passen på flera ställem
i Askersund. BeGes, Askersunds turistbyrå,
Johans Leksaksbod, Autoekonomi samt Rön-
neshytta Varuhus säljer passen, avslutar
Thomas.

Det finns liknande aktiviteter hos andra ori-
enteringsklubbar. Bland annat brukar OK Tis-
aren ordna naturpass.

Gillar du att vara ute i
skogen? Då kan
Naturpasset, eller
cykelpasset vara något för
dig. Det handlar om ett slags
lättsam form av friluftsliv,
orientering.

Pass till skogen

TEXT

HENRIK ÖSTENSSON

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

Målning Tapetsering
samt allt i branschen

förekommande arbeten.
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I verkstaden. Det Maria visar är formar för att göra mönstrat kakel.

På lagret finns kakel av alla former. I utställningsrummet hittar man också prover på Marias kreativitet,
och i ett hörn av verkstaden finns mängder av pigment som används vid färgsättningen.

I en gammal byggnad på Sundsvägen i Askersunds driver
Maria Ekström Askersunds Kakelmakeri. Hon tillverkar
handgjort, exklusivt kakel.
– Jag formger själv. Men jag kan också tillverka kakel
utifrån ett gammalt mönster, eller form, berättar Maria.

Marias kakel ska göra
t-banan trivsammare
TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Marias verkstad är ett speciellt kapitel i sig.
Huset byggdes som ett slags avknoppning till
den trikåfabrik som fanns i Askersund förr.

– Här tillverkades skurtrasor. Jag har faktiskt
några kvar, berättar hon.

I ena änden av verkstaden finns ett litet ut-
ställningsrum, med prov på Marias kakel. Men
större delen av huset används för tillverknin-
gen. I en speciell avdelning av verkstaden
håller Maria till när hon tar fram olika glasyrer,
färger. Där vimlar det av burkar med olika pig-
ment. Överallt finns kakel i varierande stadier.
Allt från plattor av mjuk lera till färdigglaserat.

På en hylla står kakel med underliga former
– Det är reservdelar till en kakelugn.

Konstnärligt skapande
Maria har ägnat sig åt olika former av konst-
närligt skapande under hela sitt liv. Så
småningom fastnade hon för just keramik och
kakel.

– Jag har jobbat med grafisk formgivning
också. Kaklet utgör ju, när det kommer på

plats, en yta att utforma, arbeta med.
Hon menar att kaklet som material, som både

utgör en skyddande praktiskt yta och en deko-
ration, är unikt.

Maria använder en enkel maskin som pressar
fram lera i samma form som kaklet. Sedan skär
hon av plattorna i lämplig storlek. men hon gör
också kakel helt för hand i formar.

– Exakt hur glasyren, själva formgivningen av
kaklets yta, går till varierar lite med hur det ska
se ut, berättar Maria.

Men ofta ställs de torkade kakelplattorna upp
på en vägg, eller snarare ett enormt staffli, på
verkstadens vind. Väggen lutar svagt, för att
plattorna ska ligga stilla. Där får plattorna sitt
motiv, helt för hand. När det är klart plockas de
ner för att få ytskikt, glasyr och därmed göras
färdiga för att sättas upp av en kakelsättare.

Olika former
Det är inte heller säkert att kaklet består av van-
liga plattor. Maria säljer bland annat kakel som
har formen som fiskfjäll. Ibland ska plattorna
ha ett pressat mönster. Allt beror på önskemål
och vad Maria vill göra.
Det är mycket handarbete. Skulle du kunna

förenkla, mekanisera, rationalisera fram‐
ställningen av kaklet på något sätt?
– Det finns väl vissa planer. Det går att göra
en del. Men det måste ske med viss efter-
tanke. Blir tillverkningen allt för automatisk
så är risken att man tappar något av den
handgjorda känslan.
Vem köper handslaget kakel?
– Det varierar. Jag säljer allt från några få
plattor, någon som kanske vill utsmycka ett
kök, till kakel för sexton badrum. Det
förekommer också att man beställer nya plat-
tor utformade efter gammalt kakel, exem-
pelvis på en kakelugn.

Både stora och små kunder
Ofta samarbetar Maria med en konstnär,
eller en en arkitekt som beställer och är med
och utformar hur kaklet ska se ut.

På varuhuset Åhléns i Stockholm finns
bland annat en vägg med vitt kakel, med ett
mönster av bara röda högklackade skor. Den
konstnärliga gestaltningen stod konstnären
Stina Wirsén för, Maria gjorde kaklet.

Just nu håller Maria på med ett stort projekt
tillsammans Stockholmskonstnären Jesper

Nyrén, som samarbetar med Maria i hennes
verkstad.

Maria ska tillverka kakel med Jespers konst-
närliga gestaltning som ska sättas upp i en ny
tunnelbanestation på Gullmarsplan i Stock-
holm. Totalt 700 kvadratmeter kakel.

Det mesta av leran Maria använder är från
Sverige.

– Jag har provat att göra kakel av lera från
Björka lertag, sådan som man använde på
Hallsbergs tegelfabrik. Men det visade sig att
den inte var tillräckligt ren.

Satsar igen
I ett hörn av kakelverkstaden står dess upp-
värmningskälla. Det är en stor vedpanna i
gjutjärn, tillverkad av Askersundsverken i
Askersund.

Marias företag har legat i vila under några år
medan hon ägnat sig åt sin familj. Men sedan
något år satsar hon igen. Hon är ett av de före-
tag som nystartat med hjälp av entreprenörs-
programmet Zinkgruvan Mining re:think.

Jag har provat att göra
kakel av lera från
Björka lertag, sådan
somman använde på
Hallsbergs tegelfabrik.
Men det visade sig att
den inte var tillräckligt
ren.̓

ʼ
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Anderssons Bilcenter i Kumla AB

Tel 019-58 96 00
www.anderssonbilcenter.se
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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

Telefon: 019-765 20 30 www.verktygsvaruhuset.se
Adolfsbergsvägen 4, Örebro

ÖPPET:
MÅNDAG-FREDAG 7-16

Störst på Makita

& Festool!

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62
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S i Kumla

Klass 2 på Malmens skola på plats på biblioteket i Kumla för filmvisning.

– Viktigast är att boken är bra, och spännande. Det säger
Zeina Breek i klass 2 på Malmens skola i Kumla.
Zeina får betraktas som en verklig bokslukare. Hennes klass
vann nyligen lästävlingen ”Den stora läsjakten”. Under två
veckor läste klassen 1 730 böcker på två veckor. Zeina själv
läste 69 böcker.

PåMalmens skola trivs bokslukarna

TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Det var flera lärare som frågade Kumlas skol-
bibliotekarier om de inte kunde ordna något
slags tävling för att stimulera läslusten hos barn
och unga i skolan.
– Det kunde vi naturligtvis tänka oss, säger

Liza Knutsson, skolbibliotekarie.
Det blev en tävling som varade i två veckor.
– Enklast tänkbara. Man tävlade klassvis, mot

andra skolklasser. Den klass där man läste flest
böcker under två aprilveckor vann. Vi räknade
om så man tävlar på lika villkor, även om det
skulle vara en mindre klass, fortsätter Liza.
Det hela delades in i fyra tävlingsklasser. En

förskoleklass, en lågstadieklass, en mel-
lanstadieklass och en högstadieklass.
– Man kunde både läsa själv, lyssna på ljud-

bok, eller kanske låta någon vuxen läsa. För de
yngre barnen är det ju inte helt säkert att det här
med läskoden släppt riktigt.
Det var också helt okej att läsa böcker på sitt

hemspråk, eller sitt modersmål. Tjocka eller
tunna böcker spelade ingen roll.
Första pris blev filmvisning med popcorn.

Många lästemånga böcker
Och nog lästes det. I mellanstadieklassen vann

just klass 2 på Malmens skola i centrala Kumla.
Barnen hann läsa nästan ofattbara 1 730 böcker
på två veckor.
– Visst är det otroligt. Men så samarbetade vi

med såväl hemspråksundervisning, moder-
smålsundervisning och fritidspedagogerna. Vi
engagerade också föräldrarna, berättar Gunilla
Börjesson, klassens mentor.
– Man kan säga att vi just de här veckorna äg-

nade stor del av vår tid åt läsning, böcker. Vi vet
ju att läsning, läslust, att hitta glädje i läsandet,
är oerhört viktigt för barns utveckling, fortsät-
ter Gunilla, som själv var en av initiativtagarna.
– Extra roligt är att det här är en klass med

barn som kanske inte alltid brukar ligga så bra
till närmanmäter hurmycket barn läser. Vi har
exempelvis bara tre elever i klassen som har
svenska som hemspråk.

En av de verkliga bokslukarna i klassen är
Zeina Breek.
– Jag hann med att läsa 69 böcker. Det var lite

olika. En del tjocka, en del tunna, några riktigt
spännande berättar hon.
Vilken vilken bok var bäst då?
– Jag läste flera bra. Men en bok som man kan
säga handlar om rymden, ”De Utvalda,” var
bäst. Den innehöll en del bilder, men var jätte-
bra ändå. (Boken ingår i en serie science fic-
tion-böcker).
Var tycker du bäst om att läsa, hemma i sän‐
gen, skolan, biblioteket?
– Det spelar ingen roll för mig. Det viktigaste
är att boken är bra. Är den det kan jag läsa var
som helst.
Brukar fröken hjälpa dig välja böcker?
– Ibland. Men jag letar själv också.

Tävlingen väsentlig
Att ha en tävling menar Gunilla inte är ovik-
tigt.
– Barn har alltid ett visst mått av tävlingsin-

stinkt, en vilja att kämpa tillsammans mot ett
mål. Vi hade ju diagram där vi dagligen skrev
hur vi låg till och så. Sådant triggar, inspirerar.
Att det finns ett pris är viktigt, men kanske inte
avgörande.
Priset var som sagt filmvisning på bib-

lioteket. Filmen som visades bygger på en
barnbok från Frankrike och heter ”Den lilla
prinsen.” Naturligtvis fick också barnen bo-
ken, som filmen var baserad på, att läsa.
I förskoleklassen vann avdelning F på Tallän-

gens förskola. I mellanstadieklassen vann klass
6 på Hagaskolan. Högstadieklassen vanns av
klass 7 på Skogstorpsskolan.

Zeina Breek läste 69
böcker på två veckor.

Modersmålsundervisning är undervisning
i språket man talade i det land man kom-
mer ifrån. Hemspråksundervisning är un-
dervisning i det språk man talar hemma

om det om det inte är svenska.

FAKTA

Det vikti-
gaste är
att boken
är bra. Är
den det
kan jag
läsa var
som helst.

ʼʼ
Gunilla Börjesson, mentor för klass 2 på Malmens
skola.
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– WhiteRiverMarineGroup är en av världens
största tillverkare av specialanpassade fiskebå-
tar och vi saluför deras sju båtmärken exklu-
sivt i Skandinavien. Båtarna tillverkas i USA
och sen monterar vi motor och extra utrust-
ning på plats här i våra monteringshallar,
berättar Erik Ohlsson, delägare av Mojoboats
och till vardags gitarrist i bandet Millencolin.

Något för alla
Hos Mojoboats hittar man ett brett utbud av
exklusiva ”bass boats”, tävlingsbåtar med
skrov tillverkade av glasfibrer, som används av
Amerikanska proffsfiskare. Ranger, Nitro och
Triton är märken man har i sortimentet.
– Det är en typ av båt som verkligen slagit

igenom och blivit populär här i Sverige på
senare år, säger Erik.
Utöver bass boats kan Mojoboats också erb-

juda ett stort segment av aluminiumbåtar.
Grundmärket är Tracker Boats, tillverkare av
flest sportfiskebåtar i hela världen. Märket är
känt för sina robotsvetsade skrov som saknar
trä och nitar.
– Tracker gör tysta och säkra skumfyllda

skrov med fantastiska sjöegenskaper.
Lägg därefter till havsanpassade båtar och

komfortabla pontonbåtar: Mojoboats utbud
har något för alla.

Börjar med egentillverkade båtar
En stor nyhet är att man till hösten lanserar
egentillverkade aluminiumbåtar, under nam-
net Mojo Jon.

– Det är en liten enklare båt som funkar för
många målgrupper, inte bara sportfiskare. Det
var en del i vårt sortiment som vi kände att vi
saknade, så vi bestämde oss för att satsa. Vi har
redan fått in flera förbokningar och nu invän-
tar vi den första leveransen båtar, säger Erik
och avslöjar att man i höst även kommer börja
sälja det svenska båtmärket Ockelbo, som gör
helsvetsade båtar i aluminium.
Hos Mojoboats specialanpassade verkstad

kan man få hjälp med alla förekommande ar-
beten på båt, motor och utrustning.
– Vi är auktoriserade för motormärkena

Mercury och Evinrude, men utför även service
och reparationer på andra fabrikat och båtar,
säger Erik.

Butik gånger två
I Mojoshop, Mojoboats populära webbshop,
kan man välja och vraka bland mängder av
tillbehör, marinelektronik och reservdelar, så
väl som fiskeutrustning och båttillbehör.
Den som istället vill känna på produkterna,

eller spana in utbudet av båtmodeller, kan åka
till Pålsboda, söder omÖrebro, där Mojoboats
har en fysisk butik och ett stort showroom.
– Det fina med att ha vårt säte i Pålsboda är

att vi har tillgång till så bra lokaler, här kan vi
samla allt på samma ställe. Vi har besökare
från hela landet som kommer hit, så det känns
jättekul att också få vara med och sätta bygden
på kartan, avslutar Erik.

MOJOBOATS BJUDER PÅ EUROPAS
STÖRSTA UTBUD AV SPORTFISKEBÅTAR
Hos Mojoboats, med lokaler och showroom i Pålsboda, hittar man Europas bredaste utbud
av sportfiskebåtar. Här finns något för alla hängivna fiskare, vare sig man letar efter båtar,
tillbehör eller förstklassig service.

Albin Shargi är produktchef och sköter det mesta kring Mojoboats butik, Mojoshop.
Albin är en välkänd sportfiskeprofil och del av Team Mojoboats Fishing Team. Foto:
Henrik Östensson

...

...

www.mojoboats.se
0582-68 88 00

Aramis
Västra Drottninggatan 8

019-58 33 18
Följ oss på Facebook

Knalla Gruva bröts ut under senare delan av
1800-talet, när gruvbolaget Vielle Montagnes
satsade på en storskalig gruvdrift av zink- och
blymalm i Zinkgruvan. De första schakten
kom till 1867, där de första 150 meterna bor-
rades för hand.
Produktionen leds ner helt 2004, men redan

1992 grundade man det gruvmuseum som nu
ligger i samma byggnad som tidigare tjänade
som omklädningsrum för gruvans personal.
Richard Muckenhirn har själv jobbat i gruvan
och är museichef för Knalla Gruva på ideell
basis.
– Här finns det gott om saker att lära sig om

och ta del av. Invändigt har vi mycket fo-
tografier, verktyg som använts i gruvarbetet
och till och med ett litet laboratorium. Vi har
också ett mineralrum med modeller av både
den gamla och den moderna gruvan, berättar
Richard.

Mycket att utforska
Sevärdheterna tar dock inte slut där. Även
utvändigt finns mycket att titta på.
– Man kan kolla in gamla lastmaskiner och

gruvborrar. Vi har ett krosshus med till-
hörande maskiner, ett garage med gamla for-
don och så kan man också få sig en närmare
titt på hur dom byggde förr. Allt har så klart
med gruvan att göra, skrattar Richard.
Faktum är att det finns så mycket att se i

Knalla Gruva att besökare kan vänta sig minst
en och en halv timma av utforskning.
– Sen beror det naturligtvis på hur frågvisa

folk är och vilket intresse man har. Men det
finns många interaktiva inslag och mycket att
utforska som är extra roligt för barn. Vårt lilla
rundturståg är en favorit bland både små och
stora, berättar Richard.

Roligt medmånga besökare
För tillfället är man tre personer, alla tidigare
gruvarbetare men nu pensionärer, som jobbar
ideellt med Knalla Gruva. Bakom drivkraften
finns lokalpatriotism och en känsla för fören-
ingsliv.
– Jag själv är en föreningsmänniska i grun-

den som alltid varit aktiv på olika sätt. Det är
väl lite av ett livsåtagande, det här. En av gub-
barna som jobbar med oss är närmare 90 år
och han har inga planer på att sluta, menar
Richard.
– Sen är det ju himla roligt att träffa så my-

cket människor! Vi brukar ha mellan 1 600 till
2 500 besökare, det tycker jag är riktigt bra
gjort, särskilt med tanke på att vårt museum
ligger i ett mindre samhälle.
Normalt sett brukar man hålla personliga

guidningar, men när pandemin slog till var
man tvungen att tänka om. Lösningen blev en
satsning på digitala guidningar.
– Vi satte upp skyltar med QR-koder som

man scannar, så får man guidningen direkt i
mobilen. Vi läste in allt själva och har fått ett
väldigt beröm för vårt arbete, så det känns jät-
teroligt.
Vill fortsätta utveckla

Knalla Gruva slår upp dörrarna för säsongen
den 27 juni och har öppet fram till och med 12
augusti, varje måndag till fredag kl. 10-16.
Gruvcaféet, med hembakta bullar och kaffe, är
öppet under samma tider.
– Nu tar vi också emot busslaster med

besökare igen, så man kan höra av sig och
boka även på andra tider, om öppettiderna
inte skulle passa, säger Richard.
Framöver hoppas Richard kunna utveckla

Knalla Gruva med fler aktiviteter och nyheter.
– Jag vill satsa mer och har många idéer, men

de ska ju kunna genomföras också. Vi får se
vad framtiden har att bjuda på!

www.knallagruva.se

KNALLA GRUVA BJUDER PÅ
SPÄNNANDE SOMMARAKTIVITETER

...

...

I Zinkgruvan ligger Knalla Gruva, en spännande liten
pärla för dem som är sugna på annorlunda
sommaraktiviteter. Här finns inte bara ett museum som
berättar om den historiska gruvverksamheten, utan även
ett rundturståg kring området och ett gruvcafé med
hembakt fika.

... ...

Sedan invigningen har
Aramis med personal haft
fullt upp i sina nya lokaler,
belägna i samma byggnad
som en gång inhyste Kumlas
brandstation.
– Responsen vi har fått från

kunderna har bara varit posi-
tiv och det är förstås jättekul.
Vi har också fått många fina
betyg på nätet, säger Zinar
Ayaz som driver Aramis till-
sammans med sin pappa
Yavuz och sin farbror Ugur.

Nöjda kunder
Aramis låg på Kvarngatan i
hela 22 år, men nu var tiden

inne för något nytt. När dom fick erbjudandet
att flytta in i brandstationens gamla lokaler, ett
gyllene läge i hjärtat av det nya kvarter som
håller på att byggas, slog man till direkt. Ren-
overingen genomfördes med hjälp av Kumla

Fastigheter och det lokala företaget Wokk,
som fixade restaurangkök och inredning.
– Dom fick i princip fria händer och gjorde

ett kanonjobb. Vi är supernöjda över resul-
tatet, menar Zinar.
Aramis satsar på att bli en riktig kvarter-

skrog. Nu kan man erbjuda fullständiga rät-
tigheter gällande alkohol och en uppdaterad
meny som bjuder på några överraskningar.
– Det blir mer á la carte, sallader, pasta och

husmanskost, även om vi så klart fortsätter
med våra populära pizzor och kebabrätter. Vi
har anställt en till kock som förstärkning,
säger Zinar.

Parkering och uteservering
Till skillnad från förut har man nu en stor
kundparkering på baksidan av brandstatio-
nen, för de som vill stanna till och äta.
– Vi har även tänkt ha en uteservering här på

gården, med ungefär 50 platser. Det tror jag
många skulle uppskatta, att komma hit och ta
ett glas vin eller en öl i solskenet.

SUCCÉ FÖR ARAMIS
I NYA LOKALER
I slutet av maj flyttade Aramis in i sprillans nya lokaler på Västra
Drottninggatan 8 i Kumla. Den stiligt nyrenoverade kvarterskrogen
kan nu skryta med en uppdaterad meny, fullständiga rättigheter och
fler platser för alla sina kunder.

...
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Välkommen till Lekebergs RörAB/Bergqvist rör
i Fjugesta ochAskersund.

- Din lokala rörmokare!

Johan Maxson

070-6115355

johan@lekebergsror.se

Följ oss på Facebook!Peter Eriksson

070-3617322

peter@lekebergsror.se

Folkets hus i Kumla

Kumla 019-57 00 61 
Askersund 0583-100 08 
Hallsberg 0582-100 13 
Laxå 0584-103 37
JOUR DYGNET RUNT

Malin Danielsson       Malin Jansson       Sofi e Svallin       Karina Karlsson        Charlotte Ahlgren 

I den stora sorgen kan det vara svårt att samla tankarna 
och fatta alla beslut på egen hand. Hos oss får du en per-
sonlig rådgivare som � nns med dig hela vägen och hjälper 
dig skapa ett � nt och personligt avsked. Tryggt att veta 
är att vi också kan ta hand om allt det juridiska som rör 
dödsboet. Läs mer på www.gotmars.se

Personlig begravningsrådgivare 
– en trygghet i sorgen

Malin Danielsson       Malin Jansson       Sofi e Svallin       Karina Karlsson        Charlotte Ahlgren Malin Danielsson       Malin Jansson       Sofi e Svallin       Karina Karlsson        Charlotte Ahlgren 

Folkets hus i Kumla

Äntligen en ny Operasäsong från Metropolitan!

Se vårt aktuella bioutbud på hemsidan!

Hösten 2022

22 OKT MEDEA

5 NOV LA TRAVIATA

10 DEC THE HOURS

Medea
Luigi Cherubini

Sondra Radvanovsky

Han har i hela sitt vuxna liv jobbat i företaget som hans farfars far
grundade 1907. Företaget som hans farfar sedan utvecklade genom att
lansera varumärket som fyller 90 i år - och som hans pappa ledde under
många år. Möt Urban Lithell, kundansvarig inom Sibylla.

Urban Lithell har den kokta korven i blodet
TEXT

GUNILLA PIHLBLAD

FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Han säger direkt att han aldrig känt ”histo-
riens vingslag” på det viset som vi andra
kanske gör när vi hör om den fantastiska gen-
erationsväxlingen och om företaget som är
förknippat med såväl Lithells som Sibylla.
Men det har absolut inte med ointresse att
göra.

Växte uppmed korvfabriken
– Det har bara varit så självklart för mig efter-
som jag är uppväxt här. Familjen hade en ko-
rvfabrik, farfar Daniel var chef och pappa
Sören jobbade mycket. Och precis som alla
andra ungdomar i Sköllersta fick man som-
marjobb så snart man var mogen, säger Ur-
ban, som är född 1966 och berättar att han
tidigt kände att han ville jobba i familjeföre-
taget.

– Visserligen sålde familjen redan 1971 men
det kändes ändå alltid familjärt eftersom
chefen fortfarande hette Lithell.

Det hela började i Kumla där Oskar Lithell
1907 grundade en charkuterirörelse där hans
båda söner Daniel (Urbans farfar) och Samuel
så småningom blev inblandade. Oskar var en-
treprenör och sysslade även med bilförsäljn-
ing medan den yngre generationen kon-
centrerade sig på charken. För exakt 90 år
sedan tog man steget för att bli just korvfab-
rikanter i större skala.

Inspirationen kom från Motala där det ta-

lades om långa köer framför korvstånd. Korv-
makaren hade döpt korven till Carola och
affärerna gick som sagt bra. Bröderna Lithell
bestämde sig då för att skapa ett eget korv-
namn, ett varumärke skulle vi väl ha sagt i
dag. Ett namn som läckert låg på allas läppar
och som associerade till något omtyckt.

Kungahuset populärt
– Som det har berättats var ju det svenska
kungahuset just då väldigt i ropet eftersom
kronprinsen hade förlovat sig med den tyska
prinsessan Sibylla, säger Urban och berättar
historien som ingen i dag riktigt vet om den är
sann. Men huvudsaken är att den är bra.

– Man utlyste en tävling på fabriken och en
vaktmästare föreslog just namnet Sibylla. För
det fick han fem kronor.

Hur som helst så visade sig detta med korv-
gubbar, korvstånd, varumärke förknippat
med kvalitetsprodukter och en säljorganisa-
tion som sakta men säkert byggdes upp, vara
precis vad marknaden var mogen för.

Först var det bara den klassiska varmkorven
men lite längre fram visade sig brödernas
framsynthet leda till att grillkorven lanserades
i Sverige.
– Samuel och Daniel for till USA och skaffade
en skalmaskin som de 1949 inlemmade i fab-
riken. Det blev stor succé och dags för utbyg-
gnad - eller flytt. 1957 tog man över ett mejeri
Sköllersta, säger Urban och ser sig omkring
där vi står på parkeringen och tittar på den nu
pågående utbyggnaden av samma fabrik som
i dag ägs av finska Atria.

Skalmaskinen tillverkade kollagenskinn.
Alltså sådant ätbart korvskinn som finns på
varmkorv.

– Tillbaka till nutiden, för det är ändå den
som är mest intressant. Lithells har haft flera
ägare sedan familjen sålde i början av 70-talet.
I dag är det alltså Atria och varumärkena
Lithells och Sibylla lever i allra högsta grad.

Men innan vi går helt in i nutid så förtjänar
Urbans pappa Sören ett eget stycke.

Sören Lithell utbildade sig noggrant, både
inom själva charkuteriyrket och som
civilekonom. Han blev en ledare som höll
genom flera ägarbyten och många minns
honom som en lite ovanlig sådan.

Undertecknad, som både jobbat på Sibylla

några år under 80-talet och haft nöjet att möta
honom i flera andra sammanhang efter det,
vill påstå att han var varmt inkännande och
genuint intresserad av de människor han job-
bade med. Dessutom drev han sina idéer och
sin organisation med analys och framtidsvi-
sioner lite utöver det vanliga. Sören gick bort
2017.

Pappa var engagerad
– Pappa var också engagerad i branschen som
sådan. Bland annat var han i många år ord-
förande i charkbranschens organisation och
satt även i flera andra styrelser med bran-
schanknytning, säger Urban vars första ”rik-
tiga” jobb var som säljare på Sibylla.

– Det var direkt efter lumpen 1980 och jag
placerades i Östergötland. Området utökades

så småningom även till delar av Småland. Man
var som säljkonsulent stationerad hos den
grossist som hade hand om det aktuella om-
rådet.

– Jobbet bestod av att vara en allmän servi-
ceinrättning för alla kunder och jag var ute på
fältet måndag till torsdag. På fredagarna tog
jag hand om alla telefonlappar som växeln
samlat under veckan och textade skyltar och
annat som jag låg efter med.

Flyttade till Stockholm
1985 började Urban jobba på grossisten
Svensk Snabbmat i Stockholm, eller Lithells
Försäljnings AB, som var det ursprungliga
namnet. Han ville till Stockholm och där har
han blivit kvar med sin fru och de två vuxna
barnen. Han bor på landet utanför Åkersberga
och berättar vidare om vad som verkligen
utvecklade det nu 90-åriga varumärket.

– För att göra en lång historia kort så påbör-
jades runt 1990 en omorganisation som på
många vis var nödvändig. Konkurrenssitua-
tionen på marknaden var en helt annan, de
stora hamburgerkedjorna bredde ut sig och

Sibylla-varumärket behövde renodlas. Vi
skulle bli en riktig kedja. Inte bara en skylt
man fick om man köpte vår korv.

1994 bildades dagens Sibylla, en kedja i
vilken medlemmarna fick tillgång till inköps-
avtal och marknadsföring. Men där de också
måste följa den linje som successivt kom att bli
en satsning som låg helt rätt i tiden. Man kas-
tade inte ut dem som inte ville bli med i ked-
jan, det fanns en annan form av samarbete.
Men varumärket Sibylla skulle vara förbehål-
let de kök, de snabbmatsrestauranger, som
man kände igen såväl till utseende som in-
nehåll.

Urban Lithell har haft flera olika roller i före-
taget och är numera kundansvarig. Det in-
nebär att han har hand om nya franchisetagare
och om etableringar.

Korven fortfarande populär
Inom Sibylla har man just nu självklart stort
fokus på jubileumsåret. Bland annat lanserar
man två nya portioner.

På själva Sibylladagen, den 14 oktober, kom-
mer det att hända saker, lovar Urban Lithell
som avslutningsvis berättar att 150-
gramshamburgaren Super Star som lanserades
1978, fortfarande är den enskilt största portio-
nen, följd av Sibylla Meal som innehåller två
grillkorvar. Det sistnämnda borde på något vis
glädja hans anfäder lite extra och själv är han
glad över att ha fått jobba med det han ville.
Att heta Lithell har aldrig varit någon nackdel,
tvärtom.

– Det är fantastiskt att vara en del av det hela
och det har varit kul hela tiden. Från sommar-
jobbet vid löpande bandet till dagens kund-
nära arbete.

Urban Lithell föddes in i korvkoncernen Lithells och har också jobbat med snabbmat hela livet. I år fyller
Sibylla 90 år, varumärket hans farfar lanserade,

Dejles korvbar och Sibyllakorv – en klassisk kombination som utfodrat generationer.

Korvfabriken i Sköllersta där man bland
mycket mer tillverkar korv och hambur-
gare ingår alltså i en Finsk koncern som
heter Atria. Man har i dag sju fabriker runt
om i landet. Den i Malmö ska dock läggas
ner. Istället bygger Atria ut stort i Sköller-
sta, där man också kommer anställa. Det
blir bland annat ett nytt logistikcenter.
Ungefär 350-400 anställda jobbar i
Sköllersta. Utbyggnaden ska vara klar
2023.

FAKTA

Det bästa för
Askersunds kommun

Rösta på
Socialdemokraterna!

Erik König och Anna Ahnér,
våra kandidater som

ordförande i Socialnämnd
och Kommunstyrelse.

Vi växer som parti, bli medlem
du också.

Gå in på hemsidan:
www.socialdemokraterna.se/
bli-medlem/bli-medlem-nu
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Begravning 
från 12 900 kr
(vid bokning online)

Direktkremering 
från 8 500 kr

I begravning ingår
Kista

Bisättningstransport
Ceremonivärd
Bokning och 

administration
Kistläggning

Ett värdigt farväl till en rimlig kostnad

Allmänna Begravningsbyrån
Kumla /Örebro: 019-18 62 50
Lindesberg: 0581-64 56 78 
www.allmanna.se

Kyrkliga och borgerliga begravningar med kista eller urna.

Våra öppettider är

Trevlig sommar!

Måndag, Tisdag, Onsdag
& Fredag

10.00 - 12.00
Torsdag 15.00 - 17.00

Under vecka 29, 30 och 31
har vi semesterstängt

Felanmälan kan då göras på
telefon 0585-48 900 eller på

lekebergsbostader.se

Tänk vad en 
offensiv skogsbruksplan 
kan göra!

Det du ser på bilden är förstås ett lekfullt montage. Men faktum 

är att en offensiv skogsbruksplan kan innebära en stor skillnad för 

skogens utveckling och din framtida avkastning. Den kan dessu-

tom göra livet som skogsägare betydligt enklare.

Vill du veta mer om alla fördelarna? Läs mer på moelven.se/skog 

eller kontakta din lokala virkesköpare.

Eric Pettersson

Lekeberg, Laxå, Degerfors

eric.pettersson@moelven.se

010-122 65 70

Anders Von Mecklenburg

Kumla, Hallsberg, Askersund, Örebro söder Hjälmaren

anders-von.mecklenburg@moelven.se

010-122 65 71

Mer timmer i skogen

moelven.se/skog

1929-2022

Gårdsbutik & Café

Tisdag till Fredag 11 -18
Sommaröppet14/6 -14/8

Lördag 11 -16
Alla söndagar i juli 11 -16

Äggboden
Alla dagar 06-22
Ekologiska ägg

Lokalt Mathantverk
Ostkaka & Glass

Potatis
Grönsaker efter säsong

Följ gärna Berga Skafferi på våra sociala medier!

Berga Gård, Fjugesta Telefon: 070-631 65 05 E-post: info@berga.net

Vi säljer svenska
ostar!

KUMLATANDLÄKARNA
Tandläkarpraktik i samma lokal sedan 60-talet

Tandläkarna Tobias & Niklas
Välkommen att boka tid per telefon 019-575555 eller via
vår hemsida www.kumlatandlakarna.se
Vattugatan 1, Kumla

TEXT & FOTO

ANDERS BJÖRK

FOTBOLL: Vretstorps IF har
gått från Division 3 till
Division 7 på en säsong.
– Vi hade ingen tränare och
inga spelare i laget i
februari, att då dra sig ur
serien var ett självklart
beslut, säger ordförande
Claes Nilsson.

Vretstorps IF:s uppgång och fall

Datumet var 21 september 2019. På hemma-
plan i Vretstorp, som går under namnet
Fredriksberg, körde ortens stolthet över Sture-
hov IK i Division 4 och säkrade därmed en
plats i Division 3. Det var första gången på 60
år som laget var så högt upp i seriesystemet.

Den starka stommen försvann
– När vi vann Division 4 och gick upp hade vi
en rejäl stomme av "Vretstorpare" i laget.
Många var härifrån, eller hade spelat i klubben
länge. Så det var ett riktigt bra gäng, med
hjärta för laget, säger Claes Nilsson.

Claes är ordförande i föreningen och har så
varit i fem år. Han bor på orten och är även
tränare för ett av föreningens pojklag. Han
berättar att även den första säsongen i Divi-
sion 3 gick väldigt bra, men därefter stötte
man på problem.

– Första säsongen i trean var ju under 2020,
året som pandemin slog ut, och det spelades
då bara en halv säsong (hösten). Vi kom fyra i
serien och gjorde det riktigt bra. Det var näs-
tan samma lag från året innan, säger Claes.

Till nästa säsong (2021) lämnade dock
många. Den så kallade "stommen" försvann
nästan helt. Merparten av killarna som tillhört

den var något äldre och tyckte det fick räcka
med fotboll och det fanns inga underifrån som
kunde ta över.

– När säsongen inte var långt borta hade vi
bara fyra spelare. Vi lyckades dock få ihop ett

lag (många örebroare) och genomföra sä-
songen, men kunde inte hänga kvar. Och laget
hade inte många åskådare eftersom det knappt
var någon från orten längre som fanns med
och spelade, igenkänningsfaktorn är viktig.

Enligt Claes är inte den främsta skillnaden
mellan Division 3 och 4 spelet på planen utan
saker vid sidan av.

– Det är klart att det var lite skillnad i spelet,
men ingen jätteskillnad. Däremot blev resorna
mycket längre, det kostade mer ekonomiskt
och man la mer tid på matcher och träning.

Till årets säsong var Vretstorp alltså tillbaka
i Division 4. Men det gick inte.

– Vi letade med ljus och lykta efter en
tränare, var säkert i kontakt med ett tiotal,
men kunde inte hitta någon. Och i takt med att
tränare inte hittades försvann spelarna till an-
dra klubbar. Det var ett självklart beslut att dra
sig ur serien och börja om i Division 7, fastslår
Claes.
Så vad är det för gäng som spelar i Vretstorps
herrlag idag?
– Många av dem är "Vretstorpare" som spelat
fotboll, men la av innan de nådde seniornivå.
Det är ett skönt kompisgäng. När det var
februari stod vi där med noll spelare, nu är det
runt 25 i truppen, så det känns skönt att vi har
ett lag att ställa på benen.

Vanligt problem
Det lär dock dröja innan Vretstorp är tillbaka
på den nivå de höll för ett par år sedan. Eller?

– Nja, vi har ett pojklag som kommer där det
finns många duktiga. Plus gänget vi har nu. Jag
sticker ut hakan och säger att om fem år är vi
tillbaka i Division 4, avslutar Claes Nilsson.

Vretstorps IF ligger när detta skrivs sist i Di-
vision 7. Huruvida Claes profetia slår in åter-
står att se. Men det känns helt klart som en
lång väg tillbaka. Det ska sägas att "problemet"
som Vretstorps IF drabbades av delas av allt-
fler i den lokala fotbollen. När en stomme som
burit laget länge försvinner finns ofta inte nå-
got som kommer underifrån. I just Vretstorps
IF:s fall är det lag som är närmast seniorlaget
just nu ett pojklag där spelarna är 13-14 år

Bild från en träning på försommaren 2022. Det finns ett lag, i divison 7. Foto: Claes Nilsson.

En bild från 2019. Slutsignalen går för den match som betydde att Vretstorps IF vann serien Division 4.

Bild från en träning på försommaren 2022. Det finns ett lag, i divison 7. Foto: Claes Nilsson.

www.horselhalsan.se
Följ oss gärna på Facebook!

"Den bästa lösningen
för dig och din hörsel"

Arbetshjälpmedel,
personliga hörselskydd och

hörapparater.

För mer info och tidsbokning
ring 019-31 05 84

Mottagningen är belägen på
Järnvägsgatan 16A,Örebro

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

Målning Tapetsering
samt allt i branschen

förekommande arbeten.
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SOMMAREN I SKÖLLERSTA FÖRSAMLING 

Öppen sommarkyrka i Sköllersta 
Mellan 1/7 – 31/7, tisdagar – fredagar och söndagar kl. 11.00 – 17.00 kommer 

Sköllersta kyrka vara öppen för besök. Kyrkan är bemannad för guidning 

och kaffeservering. Aktivitet för barn, daglig andakt kl. 12.00. 

 

Sommarcafé Sockenstugan, Sköllersta 
Fyra onsdagar kl. 14.00. Andakt i kyrkan, kaffeservering och underhållning i 

Sockenstugan. 

6 juli, 13 juli, 20 juli, 27 juli 

 

Musik i Sommarkväll 
”Tidlöst” -Anna & Mattias von Wachenfeldt 

26/6 kl. 18.00 

Sköllersta kyrka 

”Vilar glad i din famn – en musikgudstjänst med Benny Anderssons 

musik” -Daniel Jarl, Matilda Lundström 

10/7 kl. 18.00 

Pålsboda kyrka 

”En musikafton från folkton och jazz till svensk folkpop” -Bandet 

Riise 

24/7 kl. 18.00 

Adventskyrkan, Hjortkvarn 

”Spelglädje på högsta nivå” -Erik Harrström Trio 

7/8 kl. 18.00 

Svennevads kyrka 

FINAL Musik i Sommarkväll 

”Nya perspektiv” -Kahjenn 

21/8 kl. 18.00 

Svennevads kyrka 

Fri entré! Välkommen! 
 

Läs mer på vår hemsida och Facebook-sida. 

www.svenskakyrkan.se/skollersta 

www.facebook.com/skollerstaforsamling  

TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

En mycket allvarlig villabrand, en allvarlig
lastbilsbrand, flera olyckor och ett antal gräs-
bränder är bara några av de larm deltids-
brandmännen ryckt ut på under våren och
försommaren.
Ser ni en långsiktig ökning av antalet larm?
– Nej, det kan man nog inte säga, vi brukar
ligga rätt stadigt på ungefär 40 utryckningar
per år. Men larm kommer ofta i skov. Det blir
mycket en tid. Många har nog spekulerat i vad
det beror på, men mestadels är det nog
slumpen och vädret, menar Jörgen Zetterlund.

Torka, varmt väder, leder till fler larm, lik-
som stark kyla under lång tid.

– Gräsbränder, skogsbränder och liknande
ökar helt naturligt vid torka. När det är kallt
eldar folk hårdare i eldstäder och orsakar
bränder på grund av det. Men ibland gör
slumpen att det blir mer i ett område. Ta last-
bilsbranden. Den hade lika gärna kunnat fatta
eld i Finspång eller Örebro, nu hände det utan-
för Pålsboda.
Finns det någon tid på dygnet när det oftare
kommer larm?
– Japp, När man sover som bäst eller precis
före lunch, skojar Mikael Blomgren, en av
deltidsbrandmännen.

Femminuter
Brandmännen har fem minuter på sig att
rycka ut när larmet går. På den tiden ska de
vara på plats på brandstationen, omklädda
och vara på väg ut med brandbilarna.

– Så är det, även om man är på jobbet eller

sover. Jag skulle säga att sennatten och tidig
morgon nog är den tid när det är minst risk att
det kommer ett larm säger Jörgen.
Vad tänker man när man rusar iväg för att
rycka ut på exempelvis en allvarlig vill‐
abrand?
– Man tänker inte så mycket. Det är mer att nu
jäklar gäller det. Vi är tränade för hur vi ska
agera. Då fokuserar man på uppgifterna och
att lösa dem, åka ut, snabbt göra en bild av
läget och sedan bestämma hur man ska jobba
vidare.

Pålsbodas brandstation är en deltidsbrand-
kår. Det innebär att den bemannas av folk som
har andra jobb, det som man inom
räddningstjänster kallar huvudarbetsgivare.
Just nu saknas alltså två deltidsbrandmän för
att styrkan ska vara komplett.

Ska helst jobba på orten
– Det som krävs om man vill bli deltidsbrand-
man är att man dels klarar vissa fysiska tester,
dels att man har en arbetsgivare som tillåter att
du är deltidsbrandman. I klartext innebär ju
det att du mitt i arbetet kan behöva springa
från jobbet. Självklart påverkar det arbetsplat-
sen, även om det också har fördelar för arbets-
givaren.
Vilka fördelar finns det för arbetsgivaren?
– Man vet att deltidsbrandmän är mindre
benägna att byta jobb, flytta till ett jobb på en
annan ort. Det är också så att deltidsbrand-
män blir bra på hjärt- och lungräddning och
är av förklarliga skäl specialister på saker som
har med brandsäkerhet att göra, inflikar David
Persman, chef för deltidsbrandkårerna inom
Nerikes brandkår.

Styrkan i Pålsboda består av tre personer
plus ett befäl, han som oftast har gul hjälm.

– Vi har tre lag som turas om att ha jour. Att
vi är två man kort och att vissa av oss ibland
inte jobbar på orten gör att vi får pussla med
jourerna. Det ger ibland längre jourer, Det kan
skapa problem om det blir väldigt många
utryckningar. Torrsommaren 2018 var ett
påfrestande år. Till sist blir det svårt att både
hinna med att återhämta sig mellan larmen
och jobba. Den gången gick det för att många
hade semester.

Jörgen passar på att berömma de privata ar-
betsgivarna i Pålsboda.

– Vi har fantastiska företag som förstår
värdet av att ha en brandstation på orten. Jag
tror kommunen har en hel del att lära där.
Kommunen är kanske Pålsbodas största ar-
betsgivare. Vi har just nu inte några deltids-
brandmän som har kommunen som
huvudarbetsgivare, menar Jörgen Zetterlund.

Jörgen vill också lyfta fram deltidsbrand-
männens familjer.

– Familjerna ställer nog upp mer än många
förstår. Under den tid man har jour får man ju
i princip inte lämna orten.

Det är ofta dagtid det någon enstaka gång
kan bli lite ont om folk. Även om de flesta har
jobb i Pålsboda,

– I gengäld kommer oftast alla som finns till-
gängliga om det blir ett larm på andra tider,
även om man inte har jour. Vid en allvarlig vil-
labrand på påskafton var vi nio man. Det är en
styrka.

Gilla att jobba i grupp
Vad ska man ha för egenskaper för att passa
som deltidsbrandman?
– Ja, förutom det vi pratat om så ska man
också fungerar bra i grupp. Tycka om att
samarbeta. Men man måste också klara vissa
fysiska tester. Bland annat släpa en brandslang
som är fylld med vatten.

– Många brukar tycka just det momentet är
jobbigt. Vi ska också klara att rökdyka 20 mi-
nuter. Alltså gå in i ett rökfyllt utrymme, med

full utrustning, lufttuber och mask.
Händer det ofta att ni rökdyker?
– Nej, numera arbetar vi så mycket det bara
går för att slippa rökdyka. Att gå in i ett brin-
nande, rökfyllt hus är en mycket stor säkerhet-
srisk. Det är bara när vi inte säkert kan
utesluta att någon finns kvar inne i en byggnad
vi rökdyker. Alternativt när vi vet att någon är
kvar.

Numera får ofta deltidsbrandkåren hjälp av
en styrka från brandstationen i Byrsta. Ofta
skickas exempelvis en så kallad stegbil när det
brinner i ett hus,

– Då kan vi komma åt att jobba från taket för
att släcka, utan att behöva gå in i huset,
rökdyka.

Styrkan i Pålsboda åker ofta för att stötta
brandkåren i Hjortkvarn. Kommer larmen
söder om Pålsboda händer det att Hjortkvarns
brandkår i stället hjälper Pålsboda.

Skogsbrandsresurs
Pålsbodas brandstation utgör också något
man kallar en nationell resurs för bekämpning
av skogsbränder.

– Det gör att vi har en del extra utbildning i
satt släcka skogsbränder, men också extra
utrustning. Mer av slangar och utrustning för
att dra slang och jobba i terräng, bland annat
ett speciellt terrängfordon, som en fyrhjuling
fast större.

– Det är bra. Mer utrustning, chansen att lära
sig jobba med nya grejer, på nya sätt, tror jag
många uppskattar. Men det innebär också att
vi kan beordras ut för att släcka skogsbränder
exempelvis i Värmland, eller Dalarna.

Tränar mycket
Brandmännen tränar ungefär 50 timmar om
året.

– När vi har egna träningar här försöker vi
lägga dem när de som tränar ändå har jour,
Men ofta, om det är träning på andra platser,
får vi åka även utanför jourtid, säger Jörgen.

Det har varit en stundtals hektisk vår och försommar för
deltidsbrandmännen i Pålsboda, med flera allvarliga
bränder och olyckor.
– Vi klarar bemanningen, trots att vi är två man kort. Men
eftersom vi jobbar heltid med andra arbeten innebär ju fler
utryckningar att våra huvudarbetsgivare drabbas. Jag vill ge
dem en stor eloge, säger Jörgen Zetterlund, kårchef.

Pålsbodasökerflerbrandmän

HENRK ÖSTENSSON

Migrationsverket betalar inte
de 33 miljoner kronor Syd-
närkes utbildningsförbund,
som driver Allé-skolan, haft
för asylsökande elever.
Alleskolan har haft totalt cirka 550 asyl‐
sökande elever med början vid den stora fly‐
ktingvågen 2015. Något som både krävde

tillfälliga lokaler och en hel del extra per‐
sonal.
– Vii har gjort ett bra jobb och slussat de

här eleverna genom utbildning, det är inte
det som är problemet. Vi har gjort jobbet,
nu försöker staten komma undan kostnader,
menar förbundsordförande, Sara Pettersson
(MP) .
Migrationsverket betalade ut pengar i bör‐

jan. Det var först 2021 man berättade att

man inte längre kunde betala ut pengar till
ett kommunförbund.
– Man menar att stöden borde sökts via de

kommuner där de asylsökande bodde. Prob‐
lemet är att vi inte kan söka stödet på nytt.
Det har gått fört lång tid, delvis beroende på
verkets långa handläggningstider, säger Pe‐
tersson. SUF har överklagat beslutet och
vunnit i kammarrätten. Migrationsverket
har dock begärt resning högsta förvaltnings‐

domstolen.
– Vi måste tro att vi får de här pengarna, vi

har ju gjort jobbet. Kommunallagen lik‐
ställer oss med en kommun, fortsätter Pe‐
tersson.
Totalt ligger skolan ute med 33 miljoner.

Alléskolan går miste om 33miljoner
Student på Alléskolan för någon månad sedan. Skolan har tvingats till ett stålbad.Studentfirande på Alléskolan för någon månad sedan. Skolan har tvingats till ett stålbad.

Sommar i Hallsbergs församling

LÄS MER PÅ: 
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/HALLSBERG

SOMMARTRÄFFAR I TRÄDGÅRDEN 14.00
FIKA, UNDERHÅLLNING OCH GEMENSKAP, KYRKOGATAN 3

6/7  Frälsningsarmén
13/7   Linda Nordin Johansson
20/7  Christy O’Leary och   
 Janne Runbäck

SOMMARMUSIK KL. 18.30
17/8  Axel Lundqvist, orgel, i  
 Adventskyrkan
31/8 Patrik Ahlberg, flöjt, och Staffan  
 Sjögren, gitarr, i Sockenkyrkan

27/7 Anna Martinsson
3/8 Helene Gustafsson och  
 Göran Aldman
10/8 Peo och Kajsa
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LARS LITZÉN

Nog är det ett märkligt träd som står vid
knuten till det gula huset. Löven är friskt
gröna och päronkarten har åter börjat växa.
Som de gjort sommar efter sommar i över 500
år.
– Päronen är små och söta, ser ut ungefär

som pingisbollar och är jättegoda, säger Emil
Ring, sjätte generationen som bor med sin
familj på gården.

Professorn imponerad
Den som först åldersbestämde päronträdet
var professor Rutger Sernander, en portalfigur
inom svensk växtforskning, grundare av både
Göteborgs botaniska trädgård och växtbiolo-
giska institutionen vid Uppsala universitet.
Sernander, uppvuxen i Viby, undersökte

växtligheten i hemlandskapet Närke och im-
ponerades av vad han såg i Sannahed:
"Det enda medeltida fruktträd jag hittills

kunnat spåra i Närke står på häradsdomare A
G Anderssons gård i Södra Sanna i Kumla
socken. Dess stam håller ej mindre än 3,5 m i
omkrets, och därmed torde nog 1500-talets
början bli trädets minimiålder. Det kallas och
är väl augustipäron, men frukterna mogna
först i september”, skriver professorn 1931.

Hade kedjor
Så gamla träd kan dock få problem, den äldsta
inre veden blir ofta murken och kanske helt
borta. Trädet blir ihåligt men kan ändå växa vi-
dare tack vare ett tunt skikt av yttre ved och
barken. Det hände päronträdet, som för säker-

hets skull för 100 år sedanhölls ihopmedkedjor.
– För mig är det mitt gamla klätterträd,

berättar Emil Ring.
Han kunde krypa in och leka i trädet och

klättra upp på taket från grenarna. Nu är vi 35
år tillbaka i tiden och kedjorna försvann när
en ny kraftig gren började växa på stammen.

”Nordeuropas äldsta”
Livskraften hos detta unika praktexemplar till
träd är sjukt bra (för att uttrycka sig tids-
typiskt). Det har alltså hängt med sedan Gus-
tav Vasas tid, ja kanske ännu längre. Genera-
tionerna har avlöst varandra smaskandes på
söta små frukter.
– Nordeuropas äldsta päronträd brukar det

beskrivas som, svårt att veta men gammalt är
det.
Visst ser det lite ämligt ut med sin tunna

halvcirkel av bark närmast marken. Men stolt
står det ännu där och vinden rasslar i den täta
lövskruden kring knoppande frukter.

Planterat avmunkar?
”Man frestas att sätta detta vördiga päronträd
i samband med den gamla sägnen att ett
kloster skulle ha legat nära Sanna hed eller vid
Kumla kyrka. Bakom denna sägen ligger dock
ej någon historisk grund", skriver professorn
Rutger Sernander.
Ursprung okänt således, men uråldrigt. Och

Sannahedspäronet kommer att leva vidare!

Ympat nya träd
Dagens växtforskare vid Lantbruksuniver-
sitetet i skånska Alnarp har nämligen fört
arvet vidare genom att ympa kvistar från
trädet på en annan stam och så fått nya av
samma sort att växa.
Emil Ring och hans mor var med under en

högtidlig ceremoni i Alnarp när de nya träden
planterades. Han har själv fått ett par späda
uppdaterade päronstammar varav en växer på
tomten.
En annan är lämpligt nog planterad vid

hembygdsgården i Sannahed. Som ett levande
minne av ortens äldsta invånare.

När Gustav Vasa valdes till
kung den 6 juni för 499 år
sen stod päronträdet redan
där. Och vad som troligen är
Sveriges äldsta päronträd
bär ännu frukt vid
Häradsdomargården i Södra
Sanna.

Nordeuropas
äldstapäronträd
växer i Sannahed Än lever det gamla päronträdet vid gården i Södra Sanna mellan Kumla och Hallsberg, minst 500 år

gammalt och sannolikt Nordeuropas äldsta.

Emil Ring, till höger, ser fram emot mogna Sannahedspäron från trädet där barn han lekt inuti stammen.
Trädet uppskattas vara över 500 år gammalt och dess frukt skulle, teoretiskt sett, ha kunnat ätas av kung
Gustav Vasa, till vänster.
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HENRIK ÖSTENSSON

Husvagnar för vanligt folk började dyka upp
efter andra världskriget. Innan dess hade det
mest varit stora fyrhjuliga saker för cirkusfolk.
I Sverige dröjde det nog ännu längre. Riktig
fart tog det på 1960-talet. Vi fick en fjärde
semestervecka och ekonomin förbättrades.
Folk skaffade bil, som man ville åka på semes-
ter i. Då ville man ha en husvagn bakom. En-
gelsmän blev tidigt stora på husvagnar. Men
också danskar blev bra på att göra husvagnar.
I Sverige var det ofta mindre företag,
mekaniska verkstäder och snickerier som i det
tilltagande intresset för husvagnar såg en
nisch.

SMW tidiga
SMW i Örebro var tidigt ute. Många känner
till dessa äggformade husvagnar. Mindre känt
är att att det tillverkades husvagnar även i
Fjugesta. Det var Firma John Persson, som äg-
nade sig åt snickeri, som hakade på den nya
trenden.

– Jag var redan såld på husvagnar när den
här Fjugestavagnen dök upp. Det var ju
lokalhistoria, berättar Jan, som även har ett

stort lokalhistoriskt intresse.
Firma John Persson hade sin lokal inte långt

från där OKQ8-macken i dag ligger. Precis
som de flesta andra husvagnstillverkare
tillverkade man karossen i trä. Träkarossen
klädde man med tunn aluminumplåt.

– Från början hade man ingen lackering. Jag
tror helt enkelt det berodde på att man inte
hade någonstans att lackera, menar Jan.

Underredet i stålprofiler, med hjul, tillver-
kades på en mekanisk verkstad, också den i
Fjugesta.

– Jag har varit i kontakt med John Sohlberg
som arbetade med det. Han berättade att de
gjorde 100 chassin. Sedan gick firman i
konkurs. John fick med sig ett handfull chassin
som han tog med sig hem och svetsade ihop.

– Det har varit mycket svårt att ta reda på hur
många som gjordes. Men antalet chassin, cirka
105, ger oss nog sanningen. Tillverkningen
startade 1962 och var nog över före 1975. Det
är svårt att hitta uppgifter.

Firman gjorde tre modeller. Hjularbo, som
var minst, Junior och Fjugestavagnen. Jan har
två olika.

– Fjugestavagnen är mycket inspirerad av en
av dåtidens storsäljare, SMW 10. Men man
gjorde en lite annorlunda, mer puckelryggig

kaross för att den inte skulle vara en kopia.

Många tillverkare
Det fanns säkert ett femtiotal tillverkare av
husvagnar i landet vid den här tiden. SMV, i
Örebro, Karlskogavagnen. I Garphyttan
tillverkades Selgvagnen, som var lik SMV.
Carman tillverkade husvagnar i Lindesberg.
Även i Stora Mellösa gjordes husvagnar. I Syd-
närke fanns Fjugestavagnen, men även i
Hallsberg fanns tillverkning. Firma Sun West
tillverkade en vagn med just det Amerikain-
spirerade namnet.

– Jag vet mycket lite om dem. Har aldrig sett
en sådan vagn. Skulle en sådan dyka upp till
salu skulle jag släppa allt och sätta mig i bilen,
menar Jan.

Sun West avvek en hel del från gängse
normer i husvagnstillverkning vid denna tid.
Den hade nämligen kaross gjuten i glasfiber
och helgjuten isolering.

– Det blev en vanlig metod att tillverka hus-
vagnar senare.

Redan på 1960-talet hade Jan och hans hus-
tru en liten husvagn. En Karlskogavagn.

– Sedan blev det barn, vagnen såldes. Senare
kom jag över själva karossen till en likadan
vagn. En arbetskamrat hade lyft av den för att
använda underredet till annat. Så småningom
hittade jag ett annat chassi och kunde bygga
ihop det hela till en fungerande vagn igen,
berättar Jan.

Nio vagnar
Sedan Jans husvagnsintresse tog fart ordentligt
2006 har det blivit flera husvagnar. En del har

han sålt. Men i dag har han nio husvagnar i
varierande skick. Samtliga från 60- och 70-
talet. Flertalet vagnar går att använda.

– Man kan inte hålla på med det här utan att
ha en hustru som kan sy dynor. Dynor är näm-
ligen dyra annars.
Men finns det delar?
– I de flesta fall inte. Till underredena, det
tekniska, finns ofta delar att köpa. Annat går
att nytillverka, anpassa. Annars är det ju trä
och aluminum. Det gäller att hålla borta fuk-
ten.

Det är den som på olika sätt skadar hus-
vagnar. Ofta är golvet förstört. Det är svårt att
byta, eftersom man då måste ta bort all inred-
ning.

– En fördel är att om man bara får en gam-
mal vagn besiktad en gång får man sedan köra.
Man behöver aldrig mer besikta. Vi använder
aldrig gasol i dem för säkerhets skull.

Kostsamma bromsar
En del gamla husvagnar är försedda med elek-
trisk påskjutsbroms.

– Det är riktigt dyrt att renovera. Det gör att
vagnar helt utan broms eller mekanisk
påskjutsbroms är mer attraktiva.

Den mest påkostade husvagnen är nog en
engelsk Bailey, med fint lack i två fält och en
speciell vacker design.

Den husvagn Jan och hustrun oftast använ-
der är dock en engelsk Sprite.

– Den är den mest bekväma. Som för så
många andra samlarintressen finns en fören-
ing för sådana som mig, Campingveteran-
terna. Självklart är jag med, avslutar Jan.

Jan Myrtorp, Fjugesta, är en riktigt samlare. Han har bland
annat ett leksaksmuseum vi skrivit om förr i Sydnärkenytt.
Men så finns där ett annat samlarintresse, som nog får ses
som mer udda. Jan samlar husvagnar. Det gör inget om de
är tillverkade i närområdet. För det fanns faktiskt
husvagnstillverkning i Sydnärke.

Påsemester iFjugestavagnen
En sen Karlskogavagn. Jan har även en äldre variant, men ingång bakifrån. Denna har dörr på sidan.

Jan Myrtorps samlarområde är stort, inte minst sett till utrymmet det tar. I dag har han nio husvagnar på tomten, bland annat den klassiska Fjugestavagnen på bilden. Du som av någon anledning har en “Sun-west”
i din ägo kan förmodligen räkna med ett besök av Jan vilken dag som helst ...

Jan Myrman samlar på lite av varje, inte minst
husvagnar.

Fjugestavagnen är
mycket inspirerad av
en av dåtidens storsäl-
jare, SMW 10. Menman
gjorde en lite annor-
lunda, mer puckelryg-
gig kaross för att den
inte skulle vara en
kopia.

ʼʼ MÅNADENS ERBJUDANDE JULI

»Bodarna« öppnar annandag påsk! 11–14!

Välkomna till Berga 526, 694 92 Hallsberg • Tel 0703 57 59 41

»Barnens bod«
Barnkläder

skor, leksaker
inredning

»Bibbis bod«
Bättre  

begagnat  
till hemmet!

Begagnade fönster och spegeldörrar m.m. till Ditt hus!
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20 år/20%
Sveriges mest 

sålda pool !
Sveriges bästa erbjudanden 

på Poolpaket 
och tillbehör

Se hemsidan för ev. rabatter och erbjudanden

Besök oss gärna i
Fjugesta
Öppettider och karta på vår 
hemsida

Pålsboda
FöretagshotellAB

Vi hyrut lokaler till företag
ochprivatpersoner.

Vid intresse, kontakta
GöstaHedlund.

Tel: 070-3244056
info@palsbodabioenergi.se

Svenska Skoindustrimuseet

Sveavägen 19, Kumla

Öppet:

Tisdag-Fredag 13-17
Lördag 10-14
Söndag 14-17

www.skoindustrimuseet.se

- ett levande museum

Utställningar
Tillverkning
Försäljning
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I vår serie Vardagsliv har vi kommit till
Lekebergs kommun. Vad händer en
vanlig dag i Lekebergs kommun? Jo,
hundar ska passas, någon får en ny
frisyr och så en pratstund om
motorcyklar.

En vanlig dag i Lekebergs kommun
TEXT & FOTO

LARS-GÖRAN MÅNZON

På väg till Fjugesta eller Mullhyttan? Då har
du säkert noterat det vita huset som det står
Ribboda MC-Service på. Sydnärkenytt tit‐
tade in.
– Vi har väl inte så mycket lokala besökare,
utan våra kunder finns i ett större område,
säger innehavaren Annacarin Nykvist.
Det var mc-profilen och roadracingåkaren

Leif Rosell som kickade igång rörelsen. Eller
om han tryckte på startknappen, för 1975
hade de japanska landsvägsmotorcyklarna fått
fotfäste och de hade elstart.
Då låg firman i skogarna i Ribbohyttan. 1995

kom den till nuvarande plats, asfalten i Övra-
torp utmed väg 204. Namnet Ribboda har
hängt med.
Annacarin tog över 2012, men hade redan

då varit engagerad i firman i
många år.
Hon äger två hojar själv. En

Honda VFR och en MZ 660.
– Alla retar mig för att jag inte

kör så ofta, säger hon.

Fångat flugor
Men i år har hojen varit på rull.
– Beviset sitter på kåpglaset. 15

flugor. Jag har räknat dom.
Ribboda MC-Service är lite

synonymtmedmotorkafét Isle of
Man Club of Sweden, dit folk
kommer för att träffas, fika och
surra med varandra. Pandemin
har de senaste åren bromsat upp
träffarna, och det var meningen
att det skulle igång i år igen.
– Men vi hinner inte med, utan

får nog inrikta oss på nästa år,
säger Annacarin.
Dock hann man med en

Offroad-dag som hölls den 21
maj, med många besökare.
Ribboda MC-Service gör nu-

mer mest reparationer och un-
derhåll av tvåhjulingar.
– Förr var affären nummer ett,

nu är det mer verkstad. Jag har
en mekaniker anställd på timtid.
Man säljer visserligen fort-

farande delar och tillbehör, och
det som inte finns på hyllan tas
hem. Den stora konkurrenten är
internet.
– Skinnställen har internet helt

tagit över liksom motor-
cykeldäcken, men jag har inga
möjligheter att hänga med på
priserna.

Mycket däck
– Däremot monterar vi väldigt
många däck, tillägger hon.
Det ligger en atmosfär av mo-

torcykelretro i lokalerna. Verk-
stan är väl inkörd. I hyllorna
finns väl tummade handböcker
för olika märken. I butiken re-
servdelar och tillbehör på spjut och i hyllfack.
I ett rum på vinden har Leif Rosell ett rum

som han smyckat ut med minnen från ett helt
liv med motorer och tävlandet i Sverige och
ute i Europa. Det är tidningsklipp i pärmar,
bilder, program, med mera. Leif har tävlat
otaliga gånger – och tagit hem ett SM i road-
racingens 125 kubiksklass, 1972.
Utöver det har han skrivit fyra böcker om

sina minnen från tävlingsbanor och motor-
livet.
Ständigt denne Leif.

Borde inte han varit med en dag som denna?
Men tidningen dök bara upp, oanmäld, hux

flux, som det heter i Närke.
– Leif är ute med sin buss i Europa för att

kolla mc-tävlingar, säger Annacarin för att
sedan expediera en kund som valt att göra sitt
köp In real life, i stället för på nätet.

Ont om plats
Efter pandemin: Dagisplatser för hundar sak-
nas.

Det märks hos hunddagiset i Hidingebro.
– Behovet har exploderat det senaste året,

säger Sara Rasmusson som driver verk-
samheten.
Sara Rasmusson är sedan första maj ny ägare

till hunddagiset, efter Anita Melitshenko som
startade verksamheten förra hösten.
– När jag fick förfrågan om att ta över

tvekade jag inte en sekund, det var självklart
för mig att ta nästa steg i mitt företagande,
säger Sara.

Sara har sedan tidigare erfarenhet av att driva
hunddagis, och i Örebro har hon en mobil
hundrastning.
– Vi har ett par bussar som vi hämtar upp

hundarna med och åker till skogen för lunch-
promenad.

I Wasa-fabriken
Hunddagiset finns i lokaler där fabriken Wasa
en gång i tiden gjorde tryckknappar.
– I dagsläget har vi 30 inskrivna hundar, men

eftersom alla inte går heltid brukar det vara ett
tjugotal per dag.
Upptagningsområdet är stort, och inte bara

från Lekeberg.
– Vi har även kunder från Örebro och Karl-

skoga, och det är ju ett jättebra betyg för oss.
Dagiset har öppet måndag till fredag mellan

6.30 och 18.
Tre medarbetare hjälper till att ge hundarna

omsorg, uppmärksamhet, kärlek. Och motion.
Hundarna får två promenader om dagen.
– Att driva hunddagis är en speciell uppgift,

menar Sara.
– Det är ett fantastiskt arbete med ett stort

ansvar i och med att vi tar hand om familjers
djur. För oss är det viktigt att alla hundar trivs,
att alla ska få lika mycket uppmärksamhet och

det de behöver.
Men alla hundar passar inte på

hunddagis.
– Vi har alltid en provdag in-

nan vi bestämmer något, vi sko-
lar in hunden efter dess behov
och då syns det väldigt tydligt
om hunden trivs eller ej. Och då
kan vi ha en dialog med husse
eller matte hur man går vidare,
om det finns bättre alternativ
eller om man kan anpassa in-
skolningen ytterligare för att
hunden ska bli bekväm i miljön.

Många har skaffat hund
Under pandemintiden med dess
restriktioner skaffade många
hund. Många arbetade på distans
och kanske tyckte det var läge att
skaffa hund nu när man ändå var
hemma. Sedan återgick allt till
det normala.
– Då blev det väldigt aktuellt

med dagisplatser för hundar,
säger Sara.
Hon har kö till både hund-

dagiset i Hidingebro och till verk-
samheten med mobil hundrast-
ning i Örebro.
– Det kommer dagligen för-

frågningar om att få plats och just
nu står 20 – 30 hundar i kö till
båda verksamheterna. Det är
svårt att behöva säga nej till dem
som står utan plats, men vad ska
man göra? Jag brukar råda
hundägare att lägga ut en annons
på någon Facebookgrupp om att
få hjälp, det kan ju finnas pen-
sionärer eller studenter som kan
ställa upp.

Hämtningsdags! Hundarna Stina, Hilda och Elsa, rasen dansk-svensk gårdshund, får åka hem med matte
Ingela Bergholtz efter en dag på dagis.

Annacarin Nykvist driver Ribboda MC-Service, mellan Fjugesta och Mullhyttan. Jessica Gerdin är
en kund som valde att göra sina inköp In real life i stället för på nätet.

Mc-profilen Leif Rosell som
startade firman 1975 har skrivit
fyra böcker om sitt liv med
motorer. Finns förstås i butiken.

Lilla Hartai sitter i stolen hos Lekebergs Skönhetscenter. När Sydnärkenytt besöker Fjugesta håller hon på att göra sig fin inför
skolavslutningen. – Jag ska på avslutningsmiddag för alla niondeklasser i skolan, säger hon.

Vardagsliv
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Lösningen på korsordet hittar du på sydnarkenytt.se/tidning

Krysset

TEXT

ING-BRITT JONASSON
FOTO

ROGER LUNDBERG

Det var när jag frågade en expedit på Maxi om
vilken som var den bästa potatissalladen som
han sa de förlösande orden.

Att fixa potatissalladen gick lätt som en plätt.
Och den blev god också.

JO fyller i mars och som tur var har vi en rik-
tigt bra källare i huset, så det gick bra att för-
vara en så stor potatissallad därnere och sleva
upp mer när det behövdes.

Jag bakade också två franska chokladtårtor,
ni vet såna som rinner litegrann i mitten.

Dom stod i källaren i flera dagar för JO hade
också (utan att jag visste något, på karlars vis)
beställt två schacktårtor med problemlösning
på! Ja, vad kan en stackars schackspelare inte
hitta på när han fyller 50 …

Vi bor fortfarande på samma 70 kvadrat som

den där 50-årsdagen. Vi hade till och med
bord att äta vid i sovrummet och det fanns fak-
tiskt gäster som också låg i sängarna och kon-
verserade artigt med varandra och då och då
födelsedagsbarnet.

Nu kom inte alla gäster på en och samma
gång. Ute i farstun kunde folk hänga sina
kläder och ställa sina skor.

Och jag stod i vårt lilla kök emellanåt och
skar älgstek i drivor och köket var fullt med
folk så man fick hantera kniven varsamt.

Förresten var det fullt överallt, men väldigt
gemytligt och roligt.

Gissa om vi var trötta när dom sista gästerna
gått!

Så här gör du
Du behöver den billigaste potatisalladen du
kan hitta, en 1-kilos, kokt potatis i inte för små
bitar, 1 inte för grov purjolök, 2 krispiga äp-

plen, majonnäs och elller yoghurt, kapris.
Purjolöken skärs i tunna skivor och äpplena

som inte behöver skalas i bitar. Du bottnar
med den färdiga potatissalladen, sedan i med
resten, lite kaprisspad kan följa med.

Börja blanda försiktigt. Nu ser du snart om
det behövs majonnäs och eller yoghurt. Jag an-
vänder bara yoghurt för jag har svårt att tåla
majonnäs. Men det blir bra i alla fall.

Det gör inget om potatisen är lite varm, häll
bara på yoghurt så svalnar den och drar åt sig
desto mer av smakerna.

Nu ska potatissalladen smakas av och sedan
ska den stå över natten för att ta åt sig allt det
goda.

Du kommer att få beröm!
Trevlig sommar på er alla, särskilt Ekebybor

norr om Kumla, folk i Hörsta och Vallersta
och alla mina barndoms-byar därikring..

När min sambo schackspelaren Jan-Olov Lind fyllde 50 år
skulle det firas med rökt älgstek, och det var ju lättgjort,
samt potatissallad, 6-7 kilo så där. Snyt det ur näven den
som kan.
- Köp den billigaste du kan hitta, komplettera med purjolök
och äpple. Det bästa tips jag någonsin fått!

Bästa potatissalladen – och
tårtan somgör dig proppmatt

Kaffe med schacktårta blev det till efterrätt. Vad annars på en schackspelares 50-årsdag? Problemlösning ingick, kan du lösa det? Matt i 50 drag. Bilden tog jag.
Min honnör till bagaren, själva spelplanen kan inte ha varit lättgjord.

Potatissallad för många? Inga problem! Nu fuskar vi igen med att utgå från den billigaste tänkbara potatissalladen i affären, en 1-kilos. Nu behöver du en purjolök,
inte för grov, tunt skivad, två krispiga hackade äpplen, mer potatis förstås som är kokt men inte skuren i för små bitar, majonnäs och yoghurt. Som pricken över i
tillsätter du kapris, hitta det i någon köpt potatissallad om du kan!

NY FÄRG, MEN SAMMA KUMBRO STADSNÄT
DIN LOKALA FIBERLEVERANTÖR

Vill du veta mer? Besök kumbro.se

Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken

Service av alla
värmeslag och
märken
Övriga VVS-arbeten

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

Vi är auktoriserad
serviceombud samt
installatör för Nibe

villa- och
fastighetsvärme!
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ning
en!
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Kumla kommun

Foto: Peter Knutson
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TÅRTKALAS PÅ TORGET AKTIVITETER I STADSPARKEN

UNDERHÅLLNING FRÅN SCENEN

LÖRDAG

2O AUGUSTI

PÅ TORGET &

KUMLA STADSPARK

Löpande uppdateringar av programmet:

visitkumla.se/kumlakalaset

OCH MAGNUS CARLSSON

MED BLAND ANNAT KLARA HAMMARSTRÖM 


