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Ingen jul utan Sivs julkorv
Familjen Oscarsson bevarar tradition i tredje generation

Prisade fågelbilder från Kumla Hektiskt tid i Tomta

Fotografen Jonas Classon tar världen med storm

Hallsberg navet för julkort och klappar

I Hörsta håller man
Svårt med alternativ jul Askersundskonstnären
nykterhetstraditionen vid liv under pandemin
som skapade rubriker

Kulturhuset Bergsfästet
i Laxå i ny regi
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Julsaga från Sköllerstas djupa skogar
DET ÄR VÄL KLART att man vill ha snö på julen.

Kaffet och pepparkakorna fick honom raskt på
banan. Han berättade då att de båda var en bit
över 80, från Örebro och att de varit i Brevens
bruk och kört vilse. Någon mobiltelefon hade
inte paret. Däremot lyckades mannnen få fram
både namn och nummer till en son, som dock
inte svarade.

För att det ska vara så, för att det är så i böcker
och i filmer. I praktiken är nog de flesta numera nöjda om det inte regnar, kanske blir lite
frost. Det var några år sedan det var en vit jul
på våra breddgrader.
För tio år sedan var det dock helt annorlunda.
Då var det snö och faktiskt också rejält kallt.

Jag sprang ut i vår lada och satte i motorvärmaren i traktorn och inväntade min mor. När
hon väl dök upp och satte sig med det gamla
paret tog jag traktorn och gav mig av norrut i
snömassorna. Nästan två kilometer bort hittade jag bilen i ett dike. En bedrift att de kommit
så långt i snön utan att fastna.

DET VAR VACKRA JULAR, frostigt, vitt och fint,

komplett med ljus i fönstren och småfåglar
som åt av havrekärvar. Men kyla och snö kan
ibland bli väl äventyrligt.
Min familj och jag bor på landsbygden,
faktiskt rejält ensligt. Åker man söder ut är det
1,3 kilometer till närmsta granne. Åker man
norrut, ja, då är det ännu längre mellan
stugorna, en bra bit över två kilometer. Julen
2010 tillbringade vi hos svärföräldrarna i
Sörmland. Jag åkte hem före de andra, redan
på juldagen. Jag behövde åka hem för att se om
familjens djur, kolla så att värme och sådant
fungerade i kylan.

UTANFÖR STÅR ETT GAMMALT PAR. Jag ser direkt

PARET, PÅ EN BIT ÖVER 80, hon, gravt dement,

han sockersjuk, hade pulsat över två kilometer
i 30-40 centimeter snö.

Men… I ögonvrån såg jag två människor på
vägen norrut. Det var inte plogat där och djup
snö.

att det är något problem med dem. Jag ber
dem komma in och mannen får fram att han
kört i diket, någonstans norr om vår lilla gård.
Han verkar förvirrad. Jag märker snart att
kvinnan är än mer förvirrad. Jag försöker förhöra dem om vad de gör mitt ute i skogen, vad
som hänt. Situationen blir allt mer förvirrad.
Mannen ser nu riktigt dålig ut, blek. Jag frågar
efter namn, anhöriga, telefonnummer, men
det går så där. Jag är ensam med det förvirrade
paret. Funderar på vad jag ska ta mig till, hur
jag ska lösa situationen. Jag inser att kvinnan
är gravt dement.

Märklig tidpunkt att promenera där, snart
mörkt och dåligt väder, 14 grader kallt, tänkte
jag. Jag låste upp, gick in, tände i spisen, tände
lampor och gav katterna mat.

Jag ringer till min då betydligt yngre mor, med
stor erfarenhet av äldre förvirrade människor.
Hon lovar att komma och ger mig rådet att ge
paret kaffe och pepparkakor.

Plötsligt knackar det på dörren. Det var redan
mörkt. Långt ut i skogen, vem kommer nu?

DET GJORDE SUSEN, mannen led givetvis av en

DET HADE SNÖAT, det var plogat och fint.

allvarlig sockerkänning till följd av diabetes.
Promenaden hade tömt de sista reserverna.

Det hela gick bra, jag bärgade bilen. Paret återhämtade sig fint och sonen kom och hämtade
dem. Efteråt satt jag i köket med mitt stearinljus och undrade vad som hänt om jag inte
kommit hem exakt när jag gjorde? Om jag
stannat hos svärföräldrarna en natt till? Paret
hade då behövt knalla ytterligare ett par kilometer genom skogen, de närmsta grannarna
var nämligen inte hemma.
Slutsats. Har inte era äldre anhöriga en mobiltelefon, ge dem en i julklapp!

HENRIK ÖSTENSSON
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Låt oss göra jobbet!
370 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

• SNICKERI

• FLYTTSTÄDNING

• STÄDNING

• TRÄDGÅRD

• MÅLNING

• SNÖSKOTTNING M.M

www.solkraft.info
0768-910 340

i Viby AB

För mer information, ring

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41

Välkommen in i vår
nya fräscha butik!
God Jul & Gott
Nytt År!
önskar Gunnar & Camilla
med personal
Norra Storgatan Pålsboda
Tel: 0582-40 400

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

Erbjudande
50% rabatt på valfri kaffemeny
(bulle/fralla) när du spelar hos oss
(ATG/Svenska spel)
*Gäller mot uppvisande av kupong & endast på OKQ8 Pålsboda
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Först blev han av med alla sina uppdrag. Men det löste
sig rätt bra för fågelfotografen Jonas Classon ändå.
Ty hösten har varit en enda lång triumffärd med
tunga utmärkelser som gett uppmärksamhet långt
utanför landets gränser. - Det är en väldig utmaning
att fota fåglar, det är därför jag gillar det så mycket,
säger Jonas Classon.

Foto: Per Knutsson

Kumlafotografen tar världen
med storm – med fåglar
TEXT

ANDERS BJÖRK

Vi träffas på torget i Kumla. Två stela pinnar.
En gemensam börda för tillfället är nämligen
en jobbig nackspärr. Fotograf Classon har fått
sina problem genom att senaste tiden packa
ner en herrans massa böcker som skickats från
hans hem, till köpare.

Vinnare i världens största fototävling
Boken som packas heter “Svart album” och
kom ut i september. Det är en bok fylld med
bilder på fåglar som Jonas tagit genom åren
och den kom verkligen ut vid rätt tidpunkt, då
han yrkesmässigt haft en fantastisk höst, vilket
bidragit till att intresset skenat.
– Året började intensivt. Först med en resa
till Indien och därefter till Falklandsöarna. Jag
kom hem därifrån med nöd och näppe 17
mars på grund av covid-19. Sen blev det lugnt
kan man säga, alla uppdrag ställdes in. Alla
föreläsningar, resor och workshops. Då
bestämde jag mig för att slutföra arbetet med
boken som jag jobbat med i sex, sju år, säger
Jonas Classon.
Strax efter att boken kom ut blev en av Jonas
bilder på en lappuggla publicerad i brittiska
tidningen The Times och fick ett hedersomnämnande i Wildlife Photographer of the Year,
som anordnas av Natural History Museum i
London. Veckan efter vann samma bild en
tävling i Europa och slutligen som grädde på
moset vann den även den internationella
stortävlingen “Siena Photo Awards” i klassen
för bilder på djur. Alla djur räknades, inte bara
fåglar.
– Siena är världens största fototävling. Det är
inte så vanligt att bilder på fåglar vinner, det
gjorde det extra häftigt. Och kanske framförallt med tanke på att bilden bara är tagen
två mil hemifrån, fastslår Jonas.

Naturen läkte smärtan
Precis var bilden är tagen vill dock inte Jonas
avslöja. Där går gränsen. Efter vinsten i Siena
brakade det loss ordentligt för fotografen. Det
har blivit intervjuer för tidningar från alla
möjliga hörn i världen. Självklart även en hel
del i Sverige.
– Allt från Daily Mail och The Sun till Rix
FM, SVT och TV4. Det har varit ett helt galet
pådrag under hösten.
Ni är många som känner till Jonas Classons
historia vid det här laget. Om inte så kommer
en kort sammanfattning här. Han led av sjuk-

domsproblem under flera år som barn och
ungdom. Det värsta var att det aldrig gick att
hitta en diagnos till vad problemen grundade
sig i. Men efter att en lärare vid namn Nils tagit
ut Jonas i naturen för att fota började han må
allt bättre. Det är inte överdrivet att påstå att
naturen läkte hans sår och blev hans andra
hem.
– Jag gillade att fotografera redan innan, men
Nils väckte mitt intresse för just fåglar. Att det
sedan fortsatt med fåglar för mig beror på att
de kanske är det absolut svåraste som finns att
fotografera. Det går så otroligt fort och är så

många element som måste stämma. Det är en
väldig utmaning helt enkelt.

“Det är som att spela schack”
Lappugglan i Närkeskogen som Jonas blivit
så prisad för bevakade han i över en månad
såväl morgon som kväll. Det var alltså en och
samma fågel under hela denna tid som han
följde. De blev rätt bra bekanta till slut.
– Om den var rädd för mig? Nä, inte alls. En
förutsättning för att komma nära är att bli ett
med naturen och få fågeln att komma till sig
och inte tvärtom. I det långa loppet är det det
enda som funkar. Det gäller att bygga upp en
ömsesidig respekt, sen är lappugglan en
ganska stationär fågel med.
Men du visste var den skulle hålla till hela
tiden eller?
– För att få såna bilder jag fick gäller det att
lära sig fågelns rörelsemönster, beteende och
jaktrutiner. Då till slut kan man knäcka koden
och vara på rätt plats. Det är som att spela
schack, och när jag tog den där bilden som
vann i Siena blev det schack matt, säger han
med ett skratt.
Kände du direkt att det var en speciell bild?
– Jaja, det var gåshud. Allting stämde. Det
var som att ugglan poserade för mig när den
lyfte upp sin klo. Den samarbetade på ett bra
sätt kan man säga.

Kommer aldrig släppa fåglarna

En "selfie" av en lappuggla. Foto: Jonas Classon

Året har för Jonas del gått från det lugnaste
till det mest hektiska och han har nu skrivit
kontrakt med flera fina samarbetspartners.
Bland annat Canon, som han är ambassadör
för i Europa.
Faktum är att Jonas inledde sin karriär hos
Sydnärkenytt. Redan i åldern 15-16 var han
väldigt skicklig.
– Jo det kan man absolut säga att allt började
för mig hos er. Och sen började jag även jobba
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Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken
Övriga VVS-arbeten
Vi är auktoriserad
serviceombud samt
installatör för Nibe
villa- och
fastighetsvärme!

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

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

- Noggrant utfört arbete,
fortsatt förtroende -

Ovan: En lappuggla räcker sträcker ut en hand.
Till höger: Lappugglan slår en mus.
Foto: Jonas Classon

med TV12 och göra frilansuppdrag för Nerikes Allehanda. Men Sydnärkenytt har varit en
viktig grund och framförallt Lars Litzén som
tog mig under sina vingar och trodde på mig
och det var väldigt viktigt att känna den
supporten när jag var helt grön.
Kommer du fortsätta fota just fåglar som hu‐
vudsyssla eller lockar något annat?
– Det känns som ett livsprojekt med fåglar,
det finns så mycket kvar där jag vill göra.
Faktiskt är det så att ju mer tid jag lägger på att
vara i den världen ju mer intressant blir det
och desto mer vill jag veta. Och fortsätter det
så kommer det väl aldrig att ta slut, avslutar
Jonas Classon. ◼

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
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Haddebo har varit
"hett" under Corona

Chris Renet är ena hälften i paret som driver
”Vita Krala” i Haddebo, en restaurang med Bed
& breakfast samt gårdsbutik.

Frank och Chris ångrar inte flytten från folktäta Holland till
de närkingska skogarna. Tolv år har gått sedan de startade
”Vita Krala”, en restaurang med bed & breakfast och
gårdsbutik i Haddebo. Rörelsen går bra – även i turbulenta

TEXT & FOTO

LARS-GÖRAN MÅNZON

– Sommaren var jättebra, ja ända till de nya
restriktionerna kom, då fick vi ett tapp. Men vi
lever ju redan isolerat här, det är aldrig någon
trängsel på samma sätt som i städerna, säger
Frank Kerssens som tillsammans med Chris
Renet driver Vita Krala.

Ett speciellt namn? Javisst
– Förr var det känt som Vita Kralla, en
gammal 1800-talsgård som var vitputsad. Men
vi glömde bort ett l i namnet, säger Frank och
skrattar.
Vita Kralas verksamhet startade så smått
kring 2006. Frank hade bestämt sig för att
flytta till Sverige permanent efter att ha varit
här som turist. Tillsammans med en svensk
bekant besökte han Vita Krala som då var till
salu.
– Jag ville bara flytta och bo vid naturen, och
då passade den här gården väldigt bra. Jag
älskar naturen, friden och lugnet som finns
här.
Frank hade tidigare arbetat som skötare
inom psykiatrin, och även inom restaurangbranschen.
– Innan jag flyttade från Holland träffades
jag och Chris som är designer, och efter ett tag
kom hon också hit.

Nedgånget
Vita Krala var på den tiden riktigt nedgånget.
– Oh ja! Vi har demonterat de bägge husen i
delar och byggt upp dem igen med gammalt
material.
– Men vi kunde knappt någon svenska alls i
början, det var ett stort problem när vi var
tvungna att anlita hantverkare, säger Frank.
Det fanns egentligen ingen plan alls för gården, berättar de. Men med tiden utkristalliserades att det skulle bli en restaurang med
övernattningsmöjligheter.
Idéer kommer och efter ett tag hade allt
format sig.
Hur många arbetstimmar har ni lagt ned på
gården?
– Vill jag inte veta, säger Chris.
– Varje dag i tolv års tid, säger Frank.
Gården är uppbyggd efter filosofin: ta vara
på det gamla byggnadsmaterialet. Det gäller

Chris Renet och Frank Kerssens har drivit rörelsen i Haddebo sedan 2008.

såväl spikar som äldre byggnadsmaterial. Och
finns det inte i huset, så kanske i något annat
gammalt hus i regionen.

Fönsterkarmar från Bystad
Fönsterkarmarna i matsalen är från Bystads
gamla skola i Brevens Bruk.
Till de större arbetena hörde att ”klä” inneroch ytterväggarna på det stora huset med en
speciell lera.
– Vi har själva lärt oss tekniken att bygga på
väggarna med lera, säger Chris. Ett jättestort
jobb som tog tid att lära sig, men vi skulle inte
tveka att göra om det.
Verksamheten på Vita Krala pågår sju dagar
i veckan med restaurangen samt Bed & breakfast. Frank och Chris gör allt själva; lagar mat,
serverar, håller matlagningskurser, odlar
grönsaker, planerar, gör bokning, driver
gårdsbutik, sköter all städning, reparationer
och omgörningar.

Hallå, hur orkar ni?
– Vi orkar.
– Det blir en livsstil.
Här finns ekologiska grönsaksodlingar,
kluriga bevattningslösningar, och på somrarna ses hönsen sprätta runt och picka på
stora ytor.
– De ger fina ägg. Vi är självförsörjande av
råvaror till 75 procent. Chris gör massor med
inlagd frukt och marmelad och syltningar som
även säljs i gårdsbutiken. Vi har mycket ekologiskt kött från vildsvin, lamm och kanin.
Filosofin är lokalt odlat eller producerat, så
långt det bara går.
– Jag tror att kunderna uppskattar det. Nu
finns också en trend i Sverige om att det ska
vara ekologiskt och lokalt odlat. Så har vi
jobbat i alla år.
Besökarna är både de som bor i Sverige och
från andra länder, ofta från större städer.
Oavsett var man kommer ifrån så uppskattar

man lugnet och naturen.
Frank och Chris tror att coronasituationen
bidragit till att besöksantalet varit gott på Vita
Krala. Trängseln är liten eller obefintlig i
trädgården eller på kringliggande vandringsleder och sevärdheter.
– Folk tänker om, man reser inte så långt, det
blir nog en norm framöver. Även svenskarna
upptäcker vilket fantastiskt land vi lever i,
säger Frank.
Ägarparet tror att besökarna uppskattar det
småskaliga på Vita Krala. Stämningen är
familjär.
– Vi hyr alltid ut rum på nyårsafton, gästerna
äter och dricker ett glas gott vin. Men det är
aldrig någon fylla. Folk vet att det är lugnt och
städat här, och vid elvatiden brukar vi bli
trötta allihopa och gå och lägga oss. Men visst,
vill någon vara vaken över tolvslaget går det
också. ◼
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Skyten välkomnar till Vita Krala

Frank Kerssens i biblioteket en trappa upp som även fungerar som matrum om folk behöver spridas i
coronatiderna.

FAKTA OM HADDEBO

Tre hus finns på gården, och här står Chris i det
senast byggda där ägarna bor. När de ändå var i gång
byggde de även ett växthus till boningshuset.

Haddebo har ett drygt tjugotal
permanentboende och ligger i
Hallsbergs kommun. Byn ligger vid
Haddeboån, cirka fem kilometer
väster om Hjortkvarn och en kilometer innanför gränsen mot
Lerbäcks socken.
Haddebo har en lång brukshistoria
som sträcker sig tillbaka till 1600talet, och bruket fick redan den 9
mars 1658 bruksprivilegier.
Under brukets storhetstid gav det
sysselsättning åt hundratals
personer men idag är all industri
borta.

Byggnadsmaterial av gammalt snitt har använts,
och på vissa delar har ursprungsmålningen
tagits fram och bevarats.

Även de två herrgårdarna som
funnits, Nedre och Övre, är borta.
Det har dock byggts upp en ny
herrgård i gammalt material enligt
gammal ritning. Den är privatbostad
Kul att veta: prins Carl Philip sköt
sin första älg i Kronoparken
Haddebo.

Ett stort jobb i renoveringsprocessen var att klä
väggarna invändigt och utvändigt med en
speciell lera. Frank och Chris lärde sig tekniken.

Praktisk kunskap: länsväg T597
går genom Haddebo (grusväg).
Den startar i väster vid Skyllberg
och sträcker sig 31 kilometer
genom skog och mindre sjöar till
Hjortkvarn. Källa: Wikipedia.
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I Hörsta värnar
man drogfri
samvaro

I Hörsta, lite norr om Kumla, finns fortfarande en av Sydnärkes Blåbandslokaler.
Föreningen, som funnits i 130 år, är fortfarande aktiv. En av få som fortfarande
har verksamhet.
TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Jag träffar föreningens kärntrupp i det gamla
biblioteket. Rader av gamla böcker. I ett
angränsande rum pågår en konstutställning.
– För i tiden fanns det två män som var
ansvariga för det vi kallar folkbiblioteket. Det
var öppet på söndagar och då kunde man låna
böcker här, berättar Anette Larsson, ordförande i föreningen.
Folkbiblioteken var en del av den viktiga
folkbildningstradition som nykterhetsorganisationer som Blå Bandet värnar om.

Få föreningar kvar
Går man tillbaka i tiden några decennier fanns
inte mindre än sju blåbandsföreningar, bara i
Kumla kommun.
– Ja, vi hade föreningar i Sannahed, Sånnersta, Brändåsen, Folketorp, Mossby, Kumla och
så här i Hörsta. Jag tror att Mossby har
aktiviteter fortfarande, de andra är borta, säger
Karl-Axel Larsson, tidigare ordförande och
mentor i föreningen.
Nykterhetsrörelsen i Sverige, dit man kan
räkna Blå Bandet, växte fram på 1800-talet
och blev en folkrörelse. Rörelsen har haft stort
inflytande i Sverige och till stor del påverkat
vår politik, exempelvis framväxandet av ett
alkoholmonopol, Systembolaget. Så sent som
på 1950-talet var mer än hälften av alla
ledamöter i riksdagen och landets kommunfullmäktigen medlemmar i någon av
nykterhetsorganisationerna.
När organisationerna började växa till var
alkoholproblemen i landet gigantiska. Inte
minst på mindre orter och på landsbygden.
Det var vanligt att arbetare fick betalt i brännvin. Jordbrukare, kunde helt lagligt bränna
sprit för husbehov.

Tre liter sprit i månaden
Den omstridda motboken, som infördes 1919,
kan utgöra en bild av alkoholproblemens storlek. För en normal arbetare, förskrevs i motboken en normal ranson tre liter brännvin,
alltså starksprit, i månaden. Många ansåg just
detta som alldeles för lite. Det ska dock tilläggas att motboken var orättvis. Rika, välsituerade män fick köpa mer sprit, kvinnor fick bara
köpa en halvliter i kvartalet.
Det var också snubblande nära att Sverige införde totalförbud mot alkohol 1922. 49
procent röstade för ett förbud i en folkomröstning.
Blå Bands-föreningar och IOGT-NTO-loger
växte fram i nästan varenda liten ort.
Rörelserna utvecklades parallellt med
frikyrkorörelsen, väckelsen, som uppstod i
samma tid.

Drogfri samvaro
Ett argument mot supandet var även svälten,
som var ett problem på 1800-talet. Förutom
att de små pengar arbetare tjänade gick åt till
brännvin istället för mat till familjen så
användes ju en hel del potatis och spannmål
till spritframställning, mat som kunde användas för att föda en växande befolkning.
De flesta vet nog att en Blå Bands-förening
ägnar sig ät frågor kring droger, nykterhet,
men mer konkret, vad gör egentligen en BlåBandsförening?

– Numera är det ju relativt sällan frågan om
nykterhetsföredrag och liknande. Det handlar
i allt väsentligt om att erbjuda drogfri samvaro
på olika sätt, fortsätter Karl-Axel.

Corona påverkar
Annette berättar om verksamheten.
– Många är äldre, därför har pandemin
stoppat en stor del av det vi gör. Men vi brukar
ha träffar här på helgerna, med något föredrag,
kanske bildvisning och liknande. Vi har haft
öppen förskola för mammalediga föräldrar
här samt olika barn- och ungdomsaktiviteter
genom åren. Vi brukar också ordna resor, utflykter, med buss varje år.
Gåvoauktionen är ett annat annat stående
inslag.
– I år är den inställd för första gången. Man
får skänka hantverk eller annat, sedan träffas
vi och håller auktion, för att umgås och dra in
pengar till vår verksamhet, berättar Lea Larsson, som också är med i styrelsen.

Lokalen har varit skola, i ena änden finns en lägenhet.

Studiecirklar
Föreningen har också en hel del studiecirklar i
samarbete med NBV, Nykterhetens bildningsverksamhet. Nykterhetsrörelsernas studieförbund.
– Vi brukar ha studiecirklar bland annat i
vävning. Vi har en lokal här med vävstolar.
Man samarbetar också med Kumla teaterförening som spelar teater i lokalerna ibland.
Föreningen är också med och samarbetar med
andra inom väntjänsten i kommunen.

Det viktiga kaffet
Kaffet har en speciell ställning i nykterhetsrörelsen.
– Mycket berodde det på engagerade
kvinnor som tidigt tog en del plats i nykterhetsrörelsen. De insåg att kaffet var en källa till
samvaro, utan alkohol, berättar Iréne Johansson.
Iréne, som också sitter med i styrelsen
berättar att hon är född in i föreningen.
Föreningen har som många andra
föreningar, problem med föryngring. I
styrelsen är två medlemmar över 85 år.
– Men vi är mycket glada över att ha fått två
nya aktiva medlemmar i 40-årsåldern, avslutar
Anette. ◼

Lea Larsson, Karin Lövstam, Karl-Axel Larsson, Iréne Johansson och Anette Larsson utgör kärntruppen i
föreningen.

FAKTA
Blå Bands-föreningen i Hörsta tog
över sin lokal 1956. Det är en gammal
folkskola. Föreningen hade dock haft
sina möten i skolan i flera decennier
redan då. Det var en skollärare som
var medlem som upplät lokalerna.
Förutom Blå Bands-lokalen finns en
rejäl lägenhet som är uthyrd i huset.
Bakom huset finns också ett litet
enklare hus som är uthyrt som
sommarboende.
Nykterhetsrörelsen samarbetar i en
riksorganisation med sina lokaler.
Organisationen heter ”Våra gårdar”.
Fakta: i artikeln företrädesvis från
Nordisk familjebok och
Nationalencyklopedin.

Karin Lövstam med föreningens gamla, antika standar.
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Här sorteras läggen med direktreklam

Paul Karlsson handsorterar försändelser

Magdalena Hvenmark, terminallchef

Magdalena och hennes person
– Någonstans mellan 200 och 250 personer per dygn är vi som arbetar här
inne, berättar terminalchef Magdalena Hvenmark.
Just nu råder högsäsong. Volymerna som passerar Hallsberg är mer än
dubbelt så stora som en vanlig månad.
Postens brevterminal i Hallsberg har hunnit bli åtta år.
Det råder alltid aktivitet i den 28 000 kvadratmeter stora byggnaden.
TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Terminalen i Hallsberg hanterar enbart brev,
kort, tidningar samt de små paket som kallas
varubrev.
– Vi hanterar också det vi i posten kallar för
”klump”. Det är mindre paket som man helt
enkelt skickar som brev, med frimärken. Skillnaden mellan dessa och ett varubrev är att
varubrevet är spårbart, berättar Magdalena
Hvenmark.
Varubreven ökar stort, tack vare ökad internethandel.
De större paketen, sådan som går till
paketombud, hanteras i en annan terminal.

Det har talats om det vanliga brevets kris, att vi
skickar allt färre brev, hur står det egentligen
till?
– Jo, men så är det. Den totala volymen,
alltså med varubreven inräknat, prognostiserar man att den ska minska med ungefär 15
procent per år. Så har det också varit de
senaste åren, fortsätter Magdalena Hvenmark.
Men under senhösten verkar något ha hänt.
– Ja, i november hade vi samma brevvolym
som vi hade i december förra året. Det innebär
en ökning på ungefär 20 procent mot
november året innan. Kanske är det pandemin
som får oss att att skicka mer brev, beställa mer
varubrev.

Terminalen i Hallsberg ersatte egentligen tre
tidigare brevterminaler, en i Örebro, en i
Västerås och en i Karlstad.
– Vi hanterar brev från östkusten till norska
gränsen. Värmland, Västmanland, Sörmland
och delar av Östergötland, 2300 postnummer.
Normalt innebär det ungefär en miljon
försändelser, utöver det också direktreklam,
alltså de lägg med oadresserad reklam som
kommer i brevlådan.
Nu råder dock lite av Postnords högkonjunktur. Det är inte utan att Magdalena Hvenmark verkar lite glad över det.
– Klart att advent är roligt, men utmanande.
Men skickar folk fortfarande julkort?
– 1,8 miljoner julkort brukar passera här.
Det är alltså mer en fördubbling av antalet
försändelser mot en vanlig månad.
Men hur löser ni det?
– Vi tar in extra personal. Vi är vana vid
toppar. Vi gör prognoser så vi har koll på
brevvolymerna, på ett ungefär. Ett problem i år

är att vi inte riktigt kan förutse hur mycket
varubrev det blir. Vi tror det kommer öka,
men hur mycket, helt går det inte att förutsäga.
Har du några tips för julklappar och julkort
ska komma fram?
– Ja, posta i tid, beställ i tid. När det gäller
julkort, skicka i tid. Ni har några dagar på er.
Sista dagen är den 16. Använd den påse Postnord skickat till er. Hittar ni den inte finns de
hos våra ombud.

Sorteringsmaskiner
Breven och varubreven som kommer till
Hallsberg sorteras till absolut största delen av
maskiner. Det finns flera olika.
– Maskinerna sorterar olika storlekar. Kuvert
av storleken C-4 går exempelvis, i en maskin,
större kuvert i en annan. Går maskinerna bra
så sorterar vi 45 000 brev i timmen, berättar
Anna-Lena Karlsson, som kör en av maskinerna.
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Terminalen är stor, med maskiner, transportörer från golv till tak

Varubrev på väg ut.

Anna Lena Karlsson berättar att sorteringsmaskinen kan sortera 45 000 brev i minuten

Direktreklam i långa rader.

nal ser till att du får julkorten
Beroende lite på kan breven passera maskinerna flera gånger.
– Maskinen läser adressen. Den läser även
handskrivna adresser, om de inte är för
otydliga.
Varubreven sorteras i en helt egen, gigantisk
maskin.
– Vår slutprodukt, det vi i Postnord kallar
förädlad post, är post sorterad i våra blå
plastlådor. Posten sorteras då efter område
och hur brevbäraren delar ut i området.
– Brukar han dela ut på Drottninggatan i
Kumla först, ligger Drottninggatan först i
lådan, i den ordning som adressaterna ligger
på gatan, eller huset, fortsätter Magdalena
Hvenmark,

Handsortering finns kvar
En del brev sorteras för hand.
– Det kan röra sig om knepiga format på
kuvert, eller svårlästa adresser. Veckotidningar

som skickas via posten hanteras också för
hand, liksom brev som är för stora.
Den ökade mängden varubrev har gjort att
posten blir allt tyngre.
– Det har gjort att vi fasar ut de gamla postcyklarna till förmån för elfordon, elcyklar eller
elbilar. En fullastad cykel kan väga en bit över
200 kilo, utan brevbäraren.
Jobbet i den stora brevterminalen är upplagt
i lite olika faser. Man följer hela tiden stopptider. Därför sitter strategiska klockor över
allt.
– På eftermiddagar och kvällar kör vi det vi
kallar uppsamling. Då tar vi in den post som
kommer till oss från hela vårt område och ser
till att den hamnar där den ska vara.
På natten börjar man så sortera post som
kommit från landet och sortera posten för
utdelning i området. Det arbetet fortsätter på
förmiddagen.
– Som flest är vi här på nätterna. Då pågår

det största arbetet.
Postnord provar ju distribution av posten var
annan dag i Lund, i ett pilotprojekt. Kommer
det att införas även här?
– Post- och telestyrelsen ska utvärdera resultatet av pilotstudien. Ger de sedan grönt ljus
kommer vi införa var annandagsutdelning
över hela landet. För oss här kommer det inte
innebära någon större skillnad. Jag tror de
flesta kunder inte kommer märka det. Våra
postvanor har ändrats.

Blandning av folk
Hur kom det sig att du började inom Posten?
Har du varit brevbärare?
– Nej, jag började för 2,5 år sedan på terminalen i Nässjö. Jag kom då från det som brukar
kallas tredjeparts-logistik. Jag har jobbat med
logistik länge. Är nog lite av en strateg. Gillar
att hålla ihop många delar, mycket folk. Det är
också fantastiskt att jobba med och möta per-

sonal. Postnord har otrolig personal. Vi har en
enorm blandning av folk här, allt från
trotjänare som varit mycket länge, till
studerande ungdomar som jobbar extra.
Kvinnor, män, olika bakgrund, åldrar, en dynamisk arbetsplats.
Du har själv flyttat hit från Småland, din
föregångare har flyttat till Göteborg. Flyttar
postpersonal ofta?
– Så är det. Framför allt behåller de jobbet.
Posten finns ju över allt. Har du erfarenhet av
brevterminal, eller som brevbärare, är ju den
erfarenheten lika användbar över hela landet.
Magdalena passar också på att skicka med en
hälsning till alla barn.
– Jo, jag känner jultomten. Vi har kontakt.
Om man skickar en fråga till jultomten kan jag
lova att man får svar, avslutar terminalchefen
och försvinner ut på det stora golvet. ◼
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Julen närmar sig...
Vi har laddat upp med det
mesta ni vill ha på julbordet!
Aladd
in/Par
cho
ad

kladas
is
k 500g
Marab
ou

jfr. 98 k
r/kg

(Max 2

köp/hu
sh

åll)

CORONATIDER - Handla med hänsyn!
Extra öppet på Torghallen för alla i riskgrupp, alla vardagar fram till nyår, mellan
kl. 07-08. Dessutom öppnar vi upp vår postservice med paketutlämning, kl.
07:30-19:00, fram till nyår.
Försök att välja annorlunda tider, gå inte hela familjer och handla. Visa hänsyn
så tar vi oss igenom det tråkiga och jobbiga!

Handla på ica.se/supermarket/torghallenaskersund
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370 Watt

Målning Tapetsering
samt allt i branschen
förekommande arbeten.

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden
i Viby AB

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

www.solkraft.info
0768-910 340
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Från sydnärkenytt.se
Dina lokala nyheter hittar du
på sydnärkenytt.se

Mikael Rosengren vid den nya busskuren på
Stationsgatan, Vretstorp. Foto: Henrik Östensson
På trappan till Bergfästet Mattias Bruus, Daniel Persson, Tero Brandt och Åsa Löfvenhaft

Skylten visar de dansband som spelat på
Bergfästet 1967

Bergfästet – ett fäste för
kultur och gemenskap
Ett stenkast från Europavägen genom Laxå ligger Bergfästet, en av Laxås
samlingsplatser. Huset har varit en mötesplats enda sedan det invigdes den 23
december 1906. På invigningen sjöng nybildade Laxå Manskör och Laxåborna
kände sig väldigt stolta. De hade i stor utsträckning varit med och byggt huset.
Laxå Bruk sponsrade med 2 000 kr och även andra företag och privatpersoner
skyndade till.
TEXT & FOTO

MARGARETA SWENSSON

Det var K.G. Hempel i Mariedam, dåvarande
distriktsordförande i IOGT, som föreslog att
huset skulle ersätta logen Bergfästet i Lerbäck,
som blivit för trång för sammankomster.
Därför blev huset i Laxå döpt till Logen 2703
Bergfästet. Men huset kom att användas för
mycket mer än sammanträden.

Om dessa väggar kunde tala!
Bergfästet blev ett kulturcentrum för
Laxåborna. Här har hållits möten och föredrag. Den första filmen visades här redan på
1910-talet och bio har man kunnat gå på
sedan 1957. Den aktiva teaterföreningen, med
Rolf Jakobsson i spetsen, bjöd på otaliga
teaterföreställningar från Riksteatern, Örebroensemblen och privata teatersällskap
under 1980- och 90-talen. Huset har fyllts
med verksamhet. Här låg också fritidsgården
Kajutan. Även studieförbunden hade lokaler i
huset.
Under en lång period var också Bergfästet en
magnet för danssugna ungdomar från hela
Mellansverige.
Berömda
dansorkestrar
spelade upp till pardans i B-salen, som idag
heter Festsalen, och i källaren var det diskotek.
Än idag dansas det på Bergfästet. De populära
onsdagsdanserna har dock fått göra paus på
grund av coronasmittan. Det är nog många
som längtar tillbaka till dansgolvet.

Nästa steg blir att rusta upp systemen för eloch värme.
Idag innehåller Bergfästet, förutom de
gemensamma samlingslokalerna, fem hyreslägenheter och två affärslokaler, de senare
hyrda av Fonus och av Hantverket.

Laxå Biografförening hyresgäst
En viktig hyresgäst är Laxå Biografförening,
en ideell förening som bildades 2014, till stor
del på initiativ av Fratrum. På julhelgen 2014
kördes den första digitala biofilmen i
föreningens regi, berättar Åsa Löfvenhaft och
Tero Brandt, medlemmar i styrelsen. Ett tiotal
volontärer driver verksamheten men förenin-

gen ser gärna att de blir fler. Nya medlemmar
och sponsorer är mer än välkomna!
- Vi vill också passa på att tacka alla de sponsorer som redan varit med och stöttat oss,
säger Åsa och visar tavlan på väggen, där
sponsorernas namn finns uppsatta.

Ny teknik underlättar
I ett hörn i foajén står ett riktigt åbäke. Det är
den filmprojektor som användes fram till år
2012. Per-Erik Fagergren, som körde
biofilmerna på Bergfästet i många år, berättar
att filmerna levererades som bussgods. Det
gick åt fem rullar per film, som skulle bytas
under biokvällen. Det var ett ganska tungt
jobb, det kan även Tero Brandt intyga, som var
med även på den tiden.
Efter 2012 gick det inte längre att beställa
filmer i formatet 35 mm celluloid. Ville man
visa biofilm var man tvungen att investera i ny
digital utrustning. Föreningen tog lån och fick
även bidrag så att man kunde köpa en begagnad anläggning. Idag har den digitala tekniken
underlättat arbetet högst väsentligt. Föreningens teknikgrupp laddar ner och förbereder
för filmvisning, så att det är bara att trycka på
en knapp när det dags att visa filmen.

Ove, Mia och Babben populära

Tero Brandt vid den gamla filmprojektorn

Trojka tar över
Sedan den 1 oktober har Bergfästet nya ägare.
Företaget Laxå Bio- och Festsalar AB ägs idag
av Mattias Bruus, Daniel Persson och Jimmy
Bourelius. Sydnärkenytt träffar Mattias och
Daniel en gråmulen dag i slutet av november
för att höra vad det finns för planer för huset.
– Vi vill fortsätta att förädla och förvalta det
arbete som lagts ner av Fratrum Fastigheter
under de sex år som de ägt byggnaden, säger
Mattias Bruus.
– Till att börja med ska vi snygga till
utvändigt, fasaden och hängrännorna behöver
få en översyn.
Åsa Löfvenhaft framför sponsortavlan

Innan pandemin har publiktillströmningen
varit god. På Laxå bio har man kunnat se de
flesta aktuella biofilmer, barn-filmer så väl
som filmer för vuxna. Världspremiärer och
storfilmer har visats. Bäst gick nog den svenska publiksuccén En man som heter Ove, som
fick visas flera gånger. Ibland har föreningen
ordnat med grabbhäng eller tjejkvällar, biofilm
med tilltugg. Mia Skäringers show visades på
storduken och Babben Larsson ståuppade i
egen hög person från scenen.
Ibland har företag och föreningar beställt
separata filmvisningar för sina anställda och
medlemmar, och ibland har föreningen anlitats för att hålla i evenemang.
– Vi är mycket lösningsorienterade i föreningen, säger Åsa och Tero instämmer.
– Det mesta går att ordna med god vilja.
Under pandemin, när rekommendationen
var max 50 personer i lokalen, spärrade man
av vissa platser och ordnade med ett bra, coronasäkert kösystem. Men när ytterligare
restriktioner införts, går det inte att köra
biofilm. Nu väntar man och hoppas på att pandemin snart ska klinga av och tillåta folk att få
njuta av en riktigt bra film i biomörkret igen.
◼

Mikael fixade nya
busshållplatser
Mikael Rosengren i Vretstorp har svår artros i
ett knä. Han upptäckte då hur svårt det var att
ta sig upp och ner från bussen nere från gatuplan. Han insåg att det finns många i hans
situation, som är lite handikappade, rörelsehindrade.
Han hörde av sig till kommunen och Länstrafiken. De tog tag i Mikaels initiativ. Ett och
ett halvt år finns två, fina, handikapp-anpassade hållplatser i Vretstorp, kompletta med
busskur, som inte fanns innan.

Stenhuggare söker
efterträdare
Stenkonstnären Thord Messelt, Åsbro, vill gå i
pension, sluta jobba, välförtjänt kan tyckas,
han fyller snart 80.
Han har har varit i gravstens-branschen i 30
år och säljer hand-designade gravstenar. Han
har också gjort annan stenkonst. Bland annat
det monument över de som som omkom vid
Estoniakatastrofen som finns vid Frövi kyrka.

Vill ha expressbussar
Nyinflyttade Kumlabon Frida har skrivit ett
medborgarförslag till kommunen. Hon vill se
expressbussar mellan Kumla och Örebro.
Bussar som går snabbare och inte gör så
många stopp.
Tar hon bussen från bostaden i skogstorp tar
det 40 minuter till jobbet i Örebro, med bil 1015 minuter.
– Det gör ju att många väljer bilen, säger
hon.

Bygdegård får stöd
för ny värme
Hardemo bygdegårdsförening behöver byta ut
värmeanläggningen
i
bygdegården
i
Brändåsen. På ett kommunstyrelsemöte
nyligen beslutade kommunen om ett stöd till
projektet.
I bygdegården finns en äldre luftvärmepump
och en ännu äldre oljepanna. Planen är att
installera bergvärme. Kostnaderna för
uppvärmning är höga, men investeringen för
en ny anläggning väl stor för föreningen. De
sökte därför bidrag hos kommunen.
Upplägget är sådant att kommunen tänker
stå för 30 procent, Boverket förväntas bidra
med 50 procent och föreningen med 20.
Boverket har avvaktat beslut från kommunen.
Bygdegården var förr lokal för en Blåbandsförening. När den upplöstes blev huset
bygdegård.
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Vårt mål: att DU ska tycka
det är trevligt att få
tandvård
Vi vet vad du som patient
behöver för att känna dig
trygg och få den bästa
vården
Boka gärna tid hos vår
tandhygienist Emilia
(800 kr)
Tandläkare Tobias och Karl, tandhygienist Emilia

Digital klinik

Kort väntetid

Gott om parkering

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

Vattugatan 1

Kumla

019-57 55 55

Fotografen
En julklapp för
dig som gillar
kriminalromaner

Fyra böcker om
Egon och Filippa
En julklapp för barn
mellan 6-9 år

Läs mer och beställ på
www.hansbok.se
Fri leverans i Askersund!
Askersundsförfattare Hans E. Andersson
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Malin Blomqvist med sitt konstverk ”Var sitter själen”.

Hon vill göra Askersundarna stolta
Hon har uppmärksammats mycket den senaste tiden. För prideflaggan runt
vattentornet i Askersund. För A-konstverket i Strandparken, med mera. Nu har
hon öppnat Ateljé MalinB på Sundsbrogatan.
TEXT & FOTO

WEINE AHLSTRAND

Konstnären Malin Blomqvist är inne i ett flow.
Hon är där hon vill vara, hon skapar konst
som berör.
– Konst ska tilltala oss, skapa en behaglig
känsla, men också ibland ruska om. Utan det
stelnar vi som människor och samhälle.
Malin Blomqvist skapar företrädesvis i
keramik men även i andra material och
tekniker, som trä, metall och textilt.
– Jag får en idé, en tanke, och då får
materialet styra hur budskapet ska förmedlas
bäst, förklarar hon.
Och fortsätter.
– I mitt konstnärliga arbete funderar jag mycket kring samspelet mellan oss människor
och vår kropps fantastiska, vackra, tilltalande
former.

Gärna offentlig utsmyckning
Malin Blomqvist jobbar gärna i projekt och
med offentlig utsmyckningar. Och där leder
ofta det ena till det andra. I Askersund började
det med projektet ”Skapande skola” och det
passande temat ”Offentlig utsmyckning”. Tillsammans med barn på Rönneshytta skola skapades konstverket ”R:et i Rönneshytta”.
– Det berättar vad barnen vill visa upp, vad
de är stolta över, förklarar Malin Blomqvist.
Så följde A:et i Askersund, konstverket som
kom till på samma vis men nu med Askersundsbarn och som kan ses vid Strandpromenaden i Askersund.

Att vara den man vill
– Det skapades tillsammans med barn i
årskurs 4-5 på Närlundaskolan. Där uppstod
en diskussion omvärderingar. Barnen var en-

gagerade och även lite upprörda. ”Ska man
inte få vara vem man vill, eller hur man vill”,
undrade de.
Där föddes projektet ”Vår stad, vårt
samhälle” med den uppmärksammade pridedekorationen runt vattentornet i Askersund.

Mormors trampsymaskin
Men när och hur föddes denna konstnärssjäl?
Kanske var det redan när Malin Blomqvist
som femåring fick möjlighet att sy och skapa
med trampsymaskinen i mormor och morfars
stuga i Tyskås utanför Askersund.
– Vi bodde i Vintrosa och hälsade på mormor och morfar ganska ofta. Jag har flera fina
barnminnen därifrån. Hur jag lekte med barkbåtar vid ån, plockade blåbär och annat kul.
Vid sex år flyttade Malin med sin mamma
till Danderyd i Stockholm. Där växte hon upp
och träffade så småningom en man. Så en dag
gick flyttlasset till Järvsö i Hälsingland, södra
Norrland.
– Vi ville flytta till vintern, helt enkelt.

Konstskolan i Gävle
Vi det här laget var Malin Blomqvist utbildad
lärare i matematik och biologi. Men viljan att
bli konsthantverkare och konstnär hade slagit
rot i henne på allvar. Vid fyllda 30 gick hon
konstskolan i Gävle och startade samtidigt ett
eget konstföretag. Under en period drev hon
även ett galleri, höll kurser, med mera i Järvsö.

Livet vände
Så vände livet för Malin Blomqvist. Hon tvingades fly Järvsö och framför allt maken. En
tuff period följde med tillfälligt skyddat
boende, rättegångar om vårdnad om barn,
med mera.
– Vid den här tiden satt jag i styrelsen för en

Malin Blomqvist arbetar gärna utifrån människans
tilltalande former.

kvinnojour. Så var jag plötsligt en av dem.
Med två döttrar var jag tvungen att hantera
situationen. Distans var lösningen.
Det resulterade i att Malin Blomqvist, med
barnen, återkom till stugan i Tyckås där hon
som femåring satt vid trampsymaskinen och
skapade. Nu ägdes stugan av hennes moster.
Efter en tid fann hon kärleken igen, i mannen som bodde nästgårds. Och med kärleken
kom även skaparglädjen tillbaka. Malin
Blomqvist öppnade en verkstad i Nylyckan,
Stora Björstorp. Hon tog klivet in i det hon
alltid längtat efter, att bli konstnär på heltid.
Så är det fortfarande, förutom någon timma
i skolan som slöjdlärare och en del bokföringsuppdrag.

Konst och bokföring
Det sista kräver en förklaring.
– En gång började jag en utbildning mot att

bli matematikforskare. Men ganska snart
kände jag att det skulle kväva mig, så jag la ner
den planen.
Men helt överspelad är inte matematiken.
För Malin Blomqvist har idag en för konstnärer ganska ovanlig bisyssla, att vara bokföringskonsult.
– Som konstnär behövs flera ben att stå på.
Det gällde att trolla fram en inkomst, helt
enkelt, förklarar hon.
– Bokföringskonsult kan låta lite fyrkantigt i
jämförelse med skapande konst. Men jag tror
att olikheterna stimulerar och utvecklar mig.
Dessutom hjälper jag främst kulturella
näringar. Det är tacksamma kunder som vill
ägna sig åt sin konst och oftast inte kan eller
vill lägga tid på ekonomi.
Intervjun landar nu i ett samtal om skillnaden mellan konst och konsthantverk, en
inte alldeles lätt gränsdragning. Och den blir
inte lättare om man försöker förklara den
utifrån ett momsperspektiv, utifrån momslagen. Men här är Malin Blomqvist hemma.

Ateljé MalinB
Så nästa steg, öppnandet av Ateljé MalinB i
centrala Askersund.
– Jag hade sneglat på lokalen som stått tom
en tid innan jag slog till. Nu känns det toppen.
Här har jag redan öppnat utställningsdelen.
Här ska jag även ha min verkstad med brännugn och här ska jag kunna hålla olika kurser.
Hon gör den senaste satsningen mitt i en
coronapandemi, när många andra tvingas dra
ner, inte minst inom konst- och kultursektorn.
– När det uppstår ekonomiska samhällsproblem så drabbas kulturen oftast först och
hårdast. Trots att det borde vara tvärtom. Det
finns studier som visar att mer satsning på kultur skapar mer innovationer.
– Så jag är väl lite tvärtemot. Men jag har
rotat mig här och vill och vill satsa här. Jag vill
vara med och skapa sådant som gör oss alla till
stolta askersundare. ◼
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BILSERVICE
ALLA MÄRKEN
DIAGNOS
REPARATION

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

DÄCKHOTELL
3 års garanti
Västra Bangatan 3, Kumla

www.p74bilverkstad.se

Mån - fre 8 -17

Tel: 073-925 56 02

Välkommen till Lekebergs/Bergqvist Rör
i Fjugesta och Askersund!
Grundat

1930

Med drift i fjärde generation

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

FJUGESTA

ASKERSUND

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

Intresserad
av att
studera?

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.

Följande yrkesutbildningar startar under våren 2021

Följande startar hösten 2021

Fastighetsskötare
Lager och logistik

29 mars
1 mars

Bagare /Konditor
Barnskötare

30 augusti
30 augusti

Maskinförare

8 februari

Butikssäljare

Serviceassistent
Vård och omsorg för viss och timanställda

1 mars
1 mars

Kock
Bygg

30 augusti
30 augusti
23 augusti

Yrkesförare - gods

26 april

Målare

23 augusti

Lokalvård

4 oktober
30 augusti

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

Vård och omsorg

För övriga kurser gäller fortlöpande antagning till hösten, numera kan du göra webbansökan till dessa kurser förutom
distanskurser och yrkesutbildningar.

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

Mer information
Kontakta studievägledare Roger Källström,
tel: 019-58 80 40 eller
e-post: roger.kallstrom@kumla.se
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Växtvärk för padel - fem
innehallar i Sydnärke
Padel har slagit igenom med dunder och brak. Minst fem padelhallar kommer
att finnas i Sydnärke 2021. Men hur ser de som driver hallarna på framtiden?
Och hur ser konkurrerande sporter på padelns framfart?

För bara fyra, fem år sedan visste få ens vad
padel var. Nu däremot har det knappast
undgått någon. Nya hallar och banor ploppar
upp som svampar ur marken, utvecklingen
har gått i en rasande takt.

blir det knappast. Padel är här för att stanna,
även om utvecklingen med nya hallar nog
snart tar stopp.
– Det kanske handlar om ett, högst två år till
som det kan växa med nya hallar och banor för
att därefter stanna upp. Men padel kommer
fortfarande hålla sig kvar och vara väldigt
populärt även därefter, konstaterar Björkman.

Svårt hitta sporter som växt så fort

Bygger ut för att möta efterfrågan

Det är svårt att komma på någon sport i jämförelse som exploderat så i popularitet, på kort
tid, i Sverige. Tennisen är jämförbar på ett sätt
med det väldiga uppsving den hade hade på
70- och 80-talet.
Bakom detta låg enorma svenska framgångar
internationellt, vilket gjorde att det började
byggas nya tennisplaner i var och varannan
stadsdel. Men tennisen var redan innan sitt
uppsving en etablerad sport i Sverige, till skillnad från padel.
En annan sport värd att nämna i sammanhanget är innebandy. Under 90- och början av
2000-talet har sporten steg för steg flyttat fram
sina positioner och är idag landets största inomhussport med drygt 120 000 licensierade
spelare.
Framförallt talar populariteten bland barn
och unga för att innebandy är en sport som
kommer fortsätta att växa.

Padel har dock en lång väg att vandra för att bli
en etablerad sport i Sverige och inte “bara”
motionsverksamhet, vilket den är för den allra
största spelande majoriteten idag.
Visst finns det redan nu de som satsar hårt
och tränar mycket, men det krävs att en hel del
klubbar med seriös ungdoms- och seniorverksamhet bildas innan sporten är redo för nästa
steg i Sverige.
I Sydnärke just nu finns inomhushall för spel
i Askersund och Kumla, men fler är på gång.
Papa Padel i Kumla var först ut. Deras hall
stod klar augusti 2019.
– Intresset har varit stort sedan början. Vi ser
ljust på framtiden och kommer att ha tre nya
banor klara 1 augusti 2021, säger Mikael Andersell, som driver Papa Padel i Kumla.
Därefter har även en hall i Askersund vid
Hotell Norra Vättern byggts i början av 2020.
I skrivande stund pågår också bygge av
ytterligare en hall i Kumla, en i Laxå och en i
Hallsberg. När dessa är klara kommer det att
finnas drygt 25 innebanor för padel bara i Sydnärke.

TEXT

ANDERS BJÖRK

Inkörsporten till padel är låg
Denna artikel handlar dock till största delen
om padel. Det som sticker ut med padel är att
alla snabbt kan vara med och spela. Det är inte
lika svårt att lära sig som exempelvis tennis
och pingis.
Något den gamle storspelaren i tennis, Jonas
Björkman, numer en flitig padelspelare, höll
med om när han var på besök hos Papa Padel
i Kumla för en tävling i oktober i år.
– Spelar jag tennis med några av mina kollegor är det fortfarande fantastiskt roligt, men
då spelar jag med de som är jämnbra. I padel
kan man egentligen vara på fyra olika nivåer,
men ändå mixa ihop det så att man kan ha
jäkligt kul ihop. Det är väl det som är främsta
styrkan i sporten, sade Björkman då.
De som syns spela klart mest padel är män i
25-55 års åldern. Spelet har dock börjat sprida
sig mer och mer bland kvinnor och ungdomar
den senaste tiden. Vissa påstår att padel bara
är en fluga som snart är bortglömd. Men så

I Handelshuse, Hallsberg ska det bli padelhall. Foto: Richard Ström/Bostadsfotograferna

Laxå snart med egen hall
Även i Askersund har intresset, likt Kumla,
varit stort från början.
– Det har varit en konstant stegring av
intresse och börjar nu också bli ett större intresse från ungdomar i åldern 12-16 vilket
saknades inledningsvis. En förening är också
under uppstart i Askersund, säger Jörgen Jacobsson på Hotell Norra Vättern.
Det planeras dock inte för någon utbyggnad
av hallen i Askersund i närtid, fastslår Jörgen.
Ytterligare en hall håller på att byggas i
Kumla. Den ska ligga i kommunens norra
delar, bara någon kilometer från Papa Padel
och inhysa tre till fem banor. Det är lite oklart
när den står klar, men man har tidigare sagt
våren 2021.
Även Laxå har nåtts av padelfebern. Mellan
Revirvägen och E20 pågår just nu bygget av
den hall som förväntas stå klar halvvägs in i
2021. Där blir det “bara” två banor till en början, men planering för fler banor finns.
Enda kommunen i Sydnärke som kommer
att sakna en inomhushall för padel är Lekeberg.

Padelhallen i Askersund. Foto: Alf Anneborg

Lagerlokal blir padelhall i Hallsberg

Tennislegendaren Jonas Björkman gillar padel.
Foto: Anders Björk

För även i Hallsberg är nya innebanor på gång.
Det har tagit lite längre tid än beräknat att få i
ordning allt vid anrika Handelshuset, där
banorna kommer finnas. Nu är en singelbana
på plats alla fall.
– Vi siktar på sju, åtta banor. Förhoppningsvis är samtliga klara för spel inom ett par
månader. Vi har dessutom kapacitet för fler
banor om det skulle bli högt tryck, säger initiativtagare Lars Lindström.
Inom ett par månader låter dock optimistiskt.
När undertecknad besöker Handelshuset i
slutet av november visar det sig ligga ett lager,
som har hyresavtal till årsskiftet, på platsen
där banorna ska byggas. Så efter att lagret
flyttat ut ska alltså allt byggas om till padelhall.

Padel kom från ingenstans och växte till en folksport på bara några år. Foto: Anders Björk

Hallsberg ska bli störst och billigast
Lars Lindström ser i alla fall ljust på framtiden.
– Vi ser med enorm tillförsikt på framtiden
och i dagsläget är vi inte det minsta oroliga.
Även om konkurrensen är hård erbjuder vi
något som vi är övertygade om ingen annan
kan matcha. Dels får man spela i en miljö som
är unik.
– Istället för en opersonlig plåt-, glas- och
betonglåda får man spela i Volvos och Svenska
Tobaksmonopolets gamla lokaler och byggnader med anor från 1910-talet. Dessutom

blir vi billigast - med råge, lovar Lars Lindström.
Lindström påtalar att man välkomnar initiativ utifrån hur verksamheten kan utvecklas.
– I takt med att vi får allt på plats hoppas vi
att fler kommer höra av sig och vilja vara med
och skapa event, serier, kurser etcetera. Padel
ligger helt rätt i tiden och vi ser det som en
naturlig utveckling av en sådan historisk plats
som Handelshuset, avslutar Lars Lindström.
◼
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Vill se gemensam
hall för racketsport
Hur har övriga racketsporter och dess
föreningar påverkats av padelns framfart
då? Vi har kollat med ledare för
pingisklubben AGA BTK, tennisklubben
Kumla TK och badmintonklubben BK
Carlton hur läget är i deras klubbar.

Badminton
– Antalet utövare har minskat de senaste
åren. Vi har ett inflöde av nya spelare hela
tiden, men har svårt att behålla dem över tid.
Det är superkul att padel växer så mycket och
vi kan inte se att det är vare sig bra eller dåligt
för vår verksamhet då vi inte riktigt har
samma målgrupper. Vi=barn/ungdomar i
huvudsak. Padel=vuxna i huvudsak
– Däremot blir vi frustrerade när det verkar
vara så enkelt att bygga padelhallar lite här
och var. Vi skulle mer än gärna se en större
rackethall i Kumla där flera racketsporter
kunde samarbeta. Då skulle vi få förutsättningar att utveckla vår verksamhet. Just
nu finns det en stor begränsning för Kumlas
idrottsföreningar i brist på halltider. Det finns
också en ekonomiskstyrka i att padel riktar
sig till vuxna som har förutsättningar att
betala för sig, till skillnad från vår verksamhet, säger Sara König Eriksson, ordförande i BK Carlton.

"Jag kommer
aldrig överge
kontring"
KRÖNIKA

ANDERS BJÖRK

VÅRT SPRÅK utvecklas ständigt, såväl i tal

som skrift.
Även idrottens språk ändras. Vem sjutton
säger exempelvis kontring idag? Nä, numer heter det omställning. Fråga mig inte
varför. Det är ett längre och krångligare
ord, men omställning har ändå mer eller
mindre degraderat kontring till soptunnan.
VISSA UTTRYCK är sig dock lika. “Vi tar en

match i taget” och “Det är små
marginaler” kommer förmodligen alltid
förbli de mest använda uttrycken när
lagets status ska summeras.

5 1 95: -

När jag är inne på ämnet vill jag passa på
att ta upp några ord och uttryck som etsat
sig fast extra hos mig. Först och främst
ordet “bragd”. Det är ett ord som används
alldeles för ofta i idrottssammanhang.
Skyldiga är inte sällan rubriksättare inom
kvällspress som i sin iver att locka läsare
stoppar in detta ord var och varannan
vecka.
Anderssons Bilcenter i Kumla AB

SUMMAN AV DET HELA är att ordet tappar

sitt storslagna värde när det överexponeras. Bragd ska användas ytterst sällan!

Tel 019-58 96 00
www.anderssonbilcenter.se

Ett uttryck som funnits länge och som jag
aldrig gillat är “Nu jävlar ska vi kriga där
ute”.
DET ÄR ETT UTTRYCK som används inför

Padel tar över mer och mer i racket-världen.

Pingis
– Klubben har i dagsläget 20-25 nya barn i
pingisskolan vilket är bra. Det som inte är bra
är att det inte finns fler ledare, vilket skulle
behövas. Dessa barn utgör ju framtiden för
pingisklubben! När det gäller ungdomar ser
det hyfsat ut, men samma sak där gällande
ledare. Seniorsidan bär vi upp med två lag,
men vi ser att det måste slussas in fler ungdomar. Vi har också oldboys 65+ där sex till
tio spelare kontinuerligt deltar, så vi har
möjlighet att utgöra en bra verksamhet för
alla åldrar och kön.
- Vi ska nog inte jämföra oss med padel för
mycket. Jag tror att vi kan erbjuda i princip
detsamma som padel, men mycket billigare,
anser Pekka Kaukonen, ordförande i AGA
BTK.

Tennis
– Intresset för att spela tennis har ökat
markant 2020. En av anledningarna till det
tror vi är vår satsning på tränare med grundmurad kompetens. Medlemsantalet har under året ökat med 20 procent och uppgår nu
till 102. Ytterligare en anledning till att antalet
tennisspelare ökar är att Rackethallen fått ett
ansiktslyft under sommaren, den är nu lika
bra som när den togs i drift. Att verksamheten
drivs på ideell basis gör även att alla har råd
att spela tennis oberoende på sin ekonomiska
situation.
– Att padel växer ser vi i tennisklubben inte
som något negativt. Att alltfler känner för och
tycker det är kul med tennis och padel är bra
för båda sporterna, konstaterar Tommy Thalbäck, ordförande hos Kumla TK.
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matcher för att få igång ett lag. Jag minns
själv hur löjligt jag tyckte det lät när jag
var fotbollsspelare och satt i omklädningsrummet och tränare och spelare
försökte tagga igång omgivningen med
ord om “krig”. Då låter “Nu ger vi allt till
vi tar slut”, eller “Idag springer vi som om
vi har käkat taggtråd” mycket bättre.
Det kanske sämsta uttalandet nånsin läste
jag faktiskt i år efter en match. Vi behöver
inte gå in på vilket lag det handlade om.
Tränaren var i alla fall stolt över lagets
insats och tyckte att de kämpat och slitit.
Så vad valde han då för ord för att hylla
dem? “Man kommer inte närmare krig än
vår insats idag”
Det lät bara osmakligt.
EN IDROTTSPROFIL i närområdet som jag

själv intervjuar då och då stoppar alltid in
ordet “skit” ihop med andra ord när han
uttalar sig. En bra match är inte bara en
bra match, det är en skitbra match. En
dålig är en skitdålig. Är han nervös är han
skitnervös. Vill dock fastslå att jag inte
har något emot hans skitsnack.

CULLBRANDS BYGG AB
070-5935546
patrik@cullbrandsbygg.se

Utnyttja
ROT-avdraget

30%

av arbetskostnaden!

JUST NU när jag skriver detta leder Milan

med 2-1 borta mot Napoli i Italienska
ligan och Zlatan har gjort båda målen.
Det är bara fem minuter kvar så hoppas
verkligen Milan håller ut. Men man vet
aldrig. Bollen är rund.
Och en sak till, jag kommer aldrig överge
kontring.

Nybyggnation
Renovering
Om- och tillbyggnad
Tak-, fasad- och fönsterbyten
Altaner och uteplatser
Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning
Cullbrands Bygg AB - Patrik Cullbrand
Hagagatan 9 - 716 31 Fjugesta
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Samling vid hushållsmaskinen. Victoria, Siv, Emelie och Marianne.

Sivs julkorv – tradition
i tre generationer
Hos släkten Oscarson i Hallsberg har man gjort julkorv sedan 1952. Det var Siv som började, med överförda
erfarenheter från sitt barndomshem. Men numera är det svärdottern Marianne med dotter Emelie och
svärdotter Viktoria som gör jobbet. – Vår läromästare Siv är ej med oss längre, men hon finns där i allt vi gör.
Så här visade Siv hur vi skulle göra, då är det så vi ska göra i fortsättningen också.
TEXT

FOTO

KARL-GUSTAF MATTSSON

PER KNUTSSON

När ”Korvfabriken” startar upp är det full
aktivitet i Marianne Oscarsons kök. Matberedaren surrar, hushållsassistenten piper,
det slamras med kastruller, diskas, pratas och
skrattas. Marianne, Emelie och Viktoria
arbetar med att förfärdiga årets julkorv. Marianne sköljer fjälstren, Emelie knådar
köttfärsen i en tiolitersgryta, medan Viktoria
bankar till kryddor i en stor mortel av sten och
smakar av. Allt under överinseende av svärfar
Thore som står för provsmakningen.
– Mums! Ja, så här ska en riktig julkorv
smaka, saftig och välkryddad. Det här är något
helt annat än sådana där man köper i affären,
säger Thore.
Konsten att göra julkorv är en gammal tradition inom släkten Oscarson. Men när alltihop
började beror på från när man räknar. Siv fick
i alla fall lära sig konsten redan i sitt barndomshem i Hardemo.

Hörde till den allmänna kunskapen
– Hennes föräldrar var lantbrukare och det
hörde liksom till den allmänna kunskapen att
kunna ta tillvara allt som hushållsgrisen kunde
ge, säger Marianne.
Det var en lärdom Siv även tog med sig i
äktenskapet med Thore. Som lantbrukare med
kor, grisar och höns. Hemma hos bönder förr,
blev grisen som en kär familjemedlem. En del

gavs till och med egna namn.
– En gris som våra söner Per och Bo fick i
present kallade vi Aurora. Hon blev tam som
en hund, grymtade alltid igenkännande så
snart vi kom in i ladugården och ville sedan
alltid bli kliad bakom örat, säger Thore.
Aurora kom till familjen som en liten spädgris. Göddes sedan som en sådan, innan hon
framåt advent vägde närmare 200 kilo och
gick till slakt. En syssla som Thore dock inte
tyckte särskilt mycket om att utföra.
– Nej, jag var bara med och hjälpte till
omkring det hela, det fick räcka.

Köttet räckte till korv
Men av grisen fick bonden kött så det räckte
och blev över. Skinka, fläskkotletter,
revbensspjäll, filé, karré baklägg, grisfötter,
sylta och paltbröd. Alltid blev det även något
till grannen.
– Förr var det sed att man alltid gav de
grannar som inte hade någon gris en del av
slaktköttet. Det var viktigt. Man brydde sig
mycket mer om varandra förr än nu.
Hur det nu var med grannsämjan på de
gamle vikingarnas tid är mer osäkert. Men
historien berättar att fläskkorv ofta sågs till på
deras bord, och att de helst intog dem under
sina midvinterblot. Från dem lär också ordet
korv komma, vilket betyder ”karva”, det vill
säga skära.
Annars är korven mycket äldre än så. Redan
Homeros berättar lyriskt i sin hjältedikt

Odyséen, om grekiska korvar. Det är först med
kristendomens intåg i Sverige, som gamla
traditioner blev som nya. Midvinterblot blev
jul och fläskkorv blev julkorv. Dock var
kyrkan inte särskilt entusiastisk till blodkorv,
vilken påven snart kom att förbjuda.
Gustav Wasa brydde sig emellertid inte mycket om katolikernas tyckanden, utan såg till
att fylla sitt julbord med alla möjliga sorters
korvar. Länge var det bönder som stod för
konsten att göra julkorvar, men när köttkvarnen på 1850-talet såg dagens ljus började
även stadsborna stoppa julfläskkorv. Därefter
skapades mängder av andra julkorvar, som
prinskorvar, värmlandskorvar och grynkorvar.
Tidigare var det ofta kring advent som
Oscarsons startade julkorvbestyren. Men tack
vare bättre kyl- och förvaringsmöjligheter kan
de numera sätta igång redan i början av
november. För Mariannes del blev korvstoppningen en kunskap den dag hon fick sällskap
med äldste sonen Lars i familjen Oscarson.
– Redan andra julen fick jag rycka in och
hjälpa Siv och mina svägerskor Gunilla och
Ingela, det var helt nytt för mig eftersom mina
föräldrar inte alls gjort egen julkorv. Min
mamma gjorde däremot alltid lutfisk, en
maträtt som fortfarande är ett måste för oss
någon dag under julhelgen, säger Marianne.

För farmors kunskap vidare
Erfarenheten blev i alla fall till glädje och

sedan några åt tillbaka deltar dotter och svärdotter, tredje generationen som får föra
farmors kunskap vidare. Numera är det dock
inte husgrisen som blir korv. Efter att Siv och
Thore upphörde med lantbruket köper Oscarsons istället kött i ett näraliggande charkuteri.
Sisådär 25 kilo totalt av kött, späck och fläskfärs, brukar vara det som går åt, lite olika
beroende på vad det står på årets agenda.
– Det här är naturligtvis mycket lättare för
oss nu, förr fick Siv skära rent grisfläsket samt
mala om det flera gånger. Nu är köttet malet
och färdigt från början att tillredas.
I och med detta har köttsorterna också blivit
fler på Oscarsons bord. Julfläskkorven har
utökats med grillkorv, köttbullar och den nya
favoriten, järparna. Den senare tillkommen av
ett misstag
– Ett år kom jag att köpa alldeles för tunna
fjälster till grillkorven, vilket gjorde att de var
alldeles för tunna att trä på hushållsmaskinens
korvhorn. Så där stod vi med sju kilo korvsmet och utan att veta vad vi skulle göra med
det.
Efter att Viktoria funderat en stund så körde
vi färsen genom korvhornet på långpanna, in
i ugnen och de blev årets favorit.
Thore är noga med att betona, att julbordets
fröjder inte bara handlar om smaken och
åsynen.

Sällskapet lika viktigt som korven
– Nej det är lika viktigt vilka som sitter med
runt bordet. Har man ett trevligt sällskap
omkring sig, då blir maten mycket godare att
äta. Thores bidrag till det trevliga sällskapet på
julafton är högtidsstunden då han läser
”Tomten” av Viktor Rydberg, tiden stannar
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Det gäller att stoppa
ner lagom mängd i
tratten på maskinen.

Marianne sköljer fjälstren, alltså korvskinnet.

och en andäktig tystnad träder in i den annars
så pratglada släkten Oscarson.
Oscarsons korvmakeri följer inga absoluta
regler. En del går på känn, en del på erfarenheter. Men här finns också ett slitet
tidningsklipp som sparats så länge man kan
minnas.
– Siv rev ut den från en gammal tidning, så
ihop med den och minnen om hur henne
mamma gjorde så har det rullat på, säger
Marianne.
För att vara effektiva i arbetet delar man upp
jobben, en fixar korven, de andra köttbullarna.
Salt, peppar och örtkryddor blandas. Lök
hackas till köttbullarna och de olika färserna
blandas i namnmärkta bunkar.

Mer salt
– Blir smeten för fadd blandar vi i mer, oftast
salt som vi är lite försiktiga med i början, säger
Viktoria.
Hushållsmaskinen åker fram, fjälstren träs
på, köttfärsen trycks in och ut ringlar långa
korvar som klipps isär i lagom storlek, knyts
till, läggs i plastpåsar för att sedan stoppas i
frysen.

Stoppas i gristarmar
– Fjälstren består nu som förr av gristarmar,
men jag slipper som svärmor förr fick göra,
tvätta och rensa dem efter den slaktade grisen,
säger Marianne
Inte förrän framåt sena kvällen avstannar
korvproduktionen i Oscarsons kök.
– Då är vi ganska trötta, men nöjda. Frysen
är full av korv, köttbullar och järpar, som
ibland räcker ända fram till sommaren.
Men under julhelgen ska det vara full rulle

hos Oscarsons. Alla fem syskonen Oscarson
med familjer på julafton, några grannar och
vänner på juldagen, det brukar resultera i
drygt 20 tal personer kring julbordet i dagarna
två. Då fattas ingenting i matväg, allt finns
med. Från dopp i grytan, Janssons frestelse,
sillsallad, rökt lax, julmust och ostbricka till
julkaffe, tårta och Ris a la Malta. Men framförallt familjens egen tillagade fläskkorv,
köttbullar och järpar.
– Mellan julborden hinner vi med lite
motion, sedan många år tillbaka spelar vi
alltid volleyboll med ”Hockeyföräldrar” på
juldagens förmiddag. Efter all julmat på
julafton behöver vi röra på oss inför nästa
sittning på juldagen då julbordet är förnyat
med gästernas rester från julafton avslutar
Marianne. ◼

Svärdottern Victoria tar självklar del i julstöket.

GRUNDRECEPT PÅ SIVS JULKORV
(här tar vi x 3)
3 kg fläskkött
1 kg nöt
I kopp potatismjöl
1 ½ l vatten
Kryddas med
salt
kryddpeppar
vitpeppar
Ingefära och Muskot efter smak
Ca 1 m fjälster till ett kilo korvsmet
Det ska vara rejält med kryddor i korven
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Sydnärkekrysset
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AB Karl Hedin Bygghandel i Laxå

Handlar där proffsen handlar!
Vi har ett komplett byggsortiment med
noggrant utvalda varor
Vi finns tillgängliga vardagar mellan kl. 08.00-17.00

ÖPPET:
Vardagar 7-17
Helger 9-12
Julen är en trivsam tid för många. För andra är det en högtid präglad av ensamhet. Foto: Freestocksphotos/Pixabay

En annorlunda jul

Revirvägen 2, Laxå
Tel. 0584-10 855

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

www.miljoisoleringorebro.se

Detta år blir svenskarnas julfirande inte sig likt. Pandemin sätter käppar i hjulet
för en jul i gemenskap. Folkhälsomyndigheten, tillsammans med regeringen,
avrådde redan i början av november folk att avstå julfirande och julresor. Extra
hårt blir slaget för dem som, oberoende av pandemin, ingen har att fira med.
TEXT

SANDRA WALLIN

Julen är en viktig högtid för många, något man
firar i gemenskap. En tid för familjer, släkt och
vänner att komma samman och festa loss på
julmat och julklappar. En tid för kristna att fira
Jesus födelse med mässor, gudstjänster,
konserter och andra evenemang. Julen utgör
en glädjefylld tid för många. Men den kan
också vara en smärtsam upplevelse, kanske
framför allt för dem som sitter ensamma
hemma i stugorna, dem som ingen har att fira
tillsammans med.

Startade som protest
Kanske klingar uttrycket ”alternativ jul”
bekant. Det är en benämning som hängt med
länge, sedan revoltens år 1968, med rötter i
Stockholm. Då tog det skepnad som en
högljudd protest mot det faktum att julen blev
en alltmer kommersiell högtid.
De protesterande bestod av olika lösa
grupper. Studenter, skolungdomar, aktivister,
radikala kristna och pensionärer var några av
de grupper som höjde sina kritiska röster. Som
en del av protesterna bjöd man även in
ensamma och hemlösa till julfirande på bland
annat Konstfack och olika ungdomsgårdar.

Blivit en tradition

och Verdandis verksamhet fyller för dem en
mycket viktig funktion. För somliga är det en
av få möjligheter att komma ut och träffa
andra människor.
– Våra lokaler här i Kumla är fortfarande
öppna, varje vardag mellan 8 och 12, och det
är några som kommit men det är inte alls på
samma sätt som förut, säger Lennart.

Öppnar för julsmörgås
Även föreningens så omtyckta och uppskattade alternativa jul har man i år fått ställa in.
– Vi har hållit på med alternativ jul länge, jag
tror det är runt 15 år, och vi brukar få besök av
mellan 100 till 120 personer. Vi hade planer på
att genomföra alternativ jul även i år, när man
fortfarande fick vara 50 personer samlade.
Men sen sjönk ju den siffran till åtta och då var
vi tvungna att ställa in, kommenterar Lennart.
Det är givetvis ett svårt slag för både föreningen och för dem som sett fram emot julfirandet, men det finns en liten ljusning på
horisonten.
– Vi har lokalen öppen mellan klockan 11
och 15. Tanken är då att man ska kunna
komma till oss och köpa med sig en
julsmörgås. Vi är givetvis uppmärksamma på
hur många som är i lokalen och kommer hålla
ordentligt avstånd, vår lokal är ganska stor så
det underlättar, berättar Lennart.

Fenomenet har sedan dess bitit sig fast och är
idag en tradition. Nu för tiden firas alternativ
“Vi finns här”
jul på många olika platser över hela Sverige.
Det finns även andra möjligheter att ta del av.
Solkraft i Viby
Fokus ligger på att tillhandahålla ett firande
– Längre fram kommer vi ha någon typ av
Solkraft
i
Viby
länets första certifierade
för dem som känner sig ensamma, snarare än
bio. Vi har också en mindre buss, så man kan
solcellsinstallatör
länets
första
certifierade
att protestera mot kommersialiseringen av
höra av sig till oss
om man till exempel vill ha
julen.
hjälp med att handla. Vår buss tar tio personer
solcellsinstallatör
Alternativa julfiranden brukar vanligtvis
så det går att göra utflykter på ett säkert sätt,
även äga rum i Sydnärke. I Kumla är det Verom man bara är runt fyra som vill åka någondandi som under många år arrangerat en
stans, den möjligheten finns också. Vi finns
alternativ jul i Folkets Hus lokaler. En upphär, om så bara för ett samtal, tipsar Lennart.
skattad tillställning som brukar locka många
◼
deltagande.
– Ibland har vi haft så mycket som upp emot
OM DU KÄNNER DIG ENSAM
150 gäster på plats, berättar Lennart Eriksson,
ordförande i Verdandi Kumla.
Verdandi är arbetarnas socialpolitiska
Verdandi Kumla: 073-080 69 73
organisation. Gemenskap och solidaritet
Verdandi Hallsberg: 0582-137 00
mellan människor är några av deras ledord.
– Vanligtvis brukar vi ha en mängd olika
Äldrelinjen Hallsberg: 0582-68 60 48
evenemang, bland annat ordnar vi sopplunch,
Kyrkans SOS: 0771-800 650
utflykter och andra träffar, säger Lennart.

Lokalen fortsatt öppen

Äldrekontakt: 076-052 68 00

Men för som så många andra har pandemin
satt krokben även för Verdandis verksamheter.
– Vi har fått ställa in alla våra planerade
aktiviteter. Det är väldigt svårt att arrangera
någonting, eller ens att tänka på att arrangera
något längre fram, allt är så osäkert, menar
Lennart.
Föreningen har många medlemmar som
lever ensamma, varav många är pensionärer,

Lifeline: 010-498 10 10

r
Vi har panele
n
i lager och ka
n
leverera inna
sommaren!

Beställ boken på jonasclasson.se

370 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

Mind, självmordslinjen: 90 101
Jourhavande medmänniska: 08-702
16 80
Jourhavande Präst: ring 112 och fråga
efter jourhavande präst.

i Viby AB

www.solkraft.info
0768-910 340

23
Sydnärkenytt • # 9 2020 23

Dags att flytta?

Nybyggda hyresrätter i Norra
Kumla med inflyttning under
2021
Mer information på
bergslagsfast.se
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Ove Hjalmarssons åkeri i
Fjugesta AB har förvärvat
Digson Entrepenad i
Mullhyttan

Vi kommer fortsätta sälja och
gräva avloppsanläggningar, bygga
skogsvägar, gräva husgrunder,
jordvärme, dränering m.m

Foto: Pär-Johan Wedell

Tomtenissarna på JEV Eltjänst önskar alla
God Jul & Gott Nytt År.

Precis som tidigare tömmer vi
även slambrunnar, fettavskiljare,
oljeavskiljare. Vi spolar och rensar
avlopp och köksavlopp samt har
filmutrustning för besiktning av
avlopp.

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

Metropolitan Nystart hösten 2021!

Se hela vårt utbud
och köp biljetter: kumla.fh.se

Ditt personliga elföretag.
Vi finns på Stenevägen 13 i Kumla.
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Gudrun med ett vitt skin från ett Leicsterlamm.

I år måste Gudrun sälja
sina lammskinn hemifrån
I Bengtstorp, Närkesberg, bedriver Gudrun Haglund-Eriksson och maken Bengt
Göran lammproduktion. Köttet är viktigt, men det som ger störst inkomster på
gården är skinnen och Gudruns skinnhantverk. Vi besökte hennes gårdsbutik
där hon säljer ulliga julklappar under varumärket Ull & skinn i Bengtstorp.
TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Gudrun och hennes stånd med skinn, mössor,
vantar och andra kläder är en vanlig syn ute på
olika marknader runt om i Mellansverige. I år
är dock inget som vanligt, den enda
försäljningskanalen just nu är gårdsbutiken
och en viss webbförsäljning.
– Jag brukar ett normalt år vara ute på marknader 35-40 dagar om året. Det blev inte
särskilt många marknader i år. Det sista som
ställdes in var några julmarknader jag brukar
stå på. Det är klart att det påverkat min
försäljning. Marknaderna är viktiga för mig,
säger Gudrun.

400 tackor
Gudrun och Bengt-Göran har minskat ner
antalet tackor lite, till 400. Varje tacka får två
lamm, ibland tre, så det föds ändå en hel del
lamm på gården. Efter 110 dagar mönstras
lammen. Då bestämmer de vad som ska göras
med lammen och tittar hur ullen, skinnet ser
ut. En del tacklamm stannar kvar på gården,
en del säljs som livdjur till andra gårdar och
merparten går till slakt.
Ett normalår tas alla skinn till vara. Men i år
var det lite speciellt.
– Det tar ju lång tid satt få fram nya skinn.
Först ska lammen växa upp, slaktas. Sedan
skickar man skinnet på beredning. Det kan ta
mer än ett år innan vi får fram skinn. Därför
gäller det att ha ett lager. Men eftersom jag sålt
mindre i år har jag rätt mycket i lager.
Skinnberedningen är en rätt stor utgift. Just nu
har vi skinn så jag kan klara nästa år. Vi vet ju
inte vad som händer heller, om det blir
marknader.

Lammnappa en nyhet
Beredningen sker på ett företag i Tranås.
En nyhet hos Gudrun är hantverk i lammnappa. Alltså läder från gårdens egna lamm.

– Vi har hittat ett garveri som garvar lammskinn. Det är nytt. Vi har inte haft Svensk
lammnappa på många år, säger hon och visar
ett svart förkläde i smidgit skinn.
Gudrun säljer en hel del skinn. Men hon
använder också mycket skinn i sitt hantverk.
– Egentligen kan man säga att jag syr vad
folk vill ha. Mössor, västar, tofflor, kuddar och
gosedjur är kanske vanligast. Jag använder
både naturfärgat skinn och färgar.
– En hantverkare som jag lärde mig av i
början sa att man inte ska vara för konstig,
originell i de grejer man gör. Man ska göra det
folk vill ha. Jag lever efter det, även om jag
också tar ut svängarna ibland, menar hon.
Ibland är det roligt att göra lite mer udda
saker.

Ett förkläde i lammnappa från gårdens lamm.

Ett förkläde i lammnappa från gårdens lamm.

Grå skinn säljer bäst
Gudruns specialitet är de grå skinnen.
– De finns egentligen bara på den ras vi har,
gotlandsfår. Men vi har även en annan ras,
som ger mer lockiga vita skinn. Men de grå
skinnen säljer bäst.
Gudrun använder till stor del sitt kök för
hantverket.
– Ett stort kök är en förutsättning. Mest är
det jag som jobbar med det här, medan BengtGöran arbetar ute med djuren, i arbetstoppar
hjälps vi åt. Vi har också en anställd två dagar
i veckan, Muhammed. Så här års jobbar han
en del med att färga skinn. En fördel med mitt
skinnhantverk är att både jag och BengtGöran kan vara hemma och jobba. Med bara
köttproduktion skulle någon av oss behöva
jobba någon annanstans.

Avel och bra mat
Hur får man till fina skinn på ett lamm?
– Dels handlar det om avel. Att hela tiden
tänka på att avla på djur med fin ull. Men det
handlar också om uppväxt, miljö. Djuren
måste trivas och ha rätt foder. Om jag har djur
som vantrivs och får i sig för lite bra foder så

Mössor är en av Gudruns produkter

påverkar det skinnen. Ullen blir av dålig
kvalitet.
Det kommer lamm flera gånger per år på
gården. En del tackor lammar på hösten.
Deras lamm är klara för slakt i vår. Det stora
flertalet tackor lammar dock på våren.
Allt fler äter ju inte kött, är veganer. Påverkar
det även din skinnförsäljning?
– Lite. De flesta äter ju fortfarande kött och

kan tänka sig köpa skinn av mer. Men
debatten påverkar synen på all djurhållning.
Det finns en stor okunskap. Det har på fullt allvar hänt att jag sålt skinn till folk som när de
fått skinnet velat träffa djuret. Vi är oerhört
mån om djurens välfärd. Folk landar ofta med
det. Speciellt de som kommer hit och se hur
djuren har det, avslutar Gudrun. ◼
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Frans Michael Franzén skrev vår tids mest kända
adventspsalm under sin tid i Kumla

Kumlapräst skrev höjdarpsalm
Det finns väl knappast någon svensk kyrka som på första advent inte
spelar psalmen ”Bereden väg för Herran”. I år är det 206 år sedan den
skrevs. Författaren hette Frans Michael Franzén och var kyrkoherde i
Kumla. Men den andligt sinnade prästmannen inledde sin diktarkarriär
som diktare av supvisor.
TEXT

KARS-GUSTAF MATTSSON

Vår kommande första adventsgudstjänst i
Kumla kyrka lär, liksom så många gånger
förut, pampigt inledas med orgelmusik,
medan kören i procession tågar in bärandes
det stora krucifixet. Efter de första tonerna
rullat ut över kyrkorummet lär de församlade
kyrkobesökarna stämma i, ända nere ifrån
tårna, med ”Bereden väg för Herran! Berg,
sjunken, djup, stån opp! Han kommer, han
som fjärran, Var sedd av fädrens hopp…”. För
var bör denna sång ljuda högre och tydligare
än någon annanstans i vårt avlånga land, om
inte i Kumla? Det var ju här den skrevs en sensommardag 1812.

Mycket begåvad
Frans Michael Franzén hette mannen som
skrev den berömda psalmen. Född i finska
Uleåborg 1772 som son till handlanden
Zacharias Frantzén och Helena Schulin. Frans
Michael sades vara ett ovanligt vackert barn,
en egenskap han tydligen lyckades behålla
långt upp i åren. Till fördel bland kvinnor. Vek
och känslig men mycket begåvad. Redan som
elvaåring började han skriva dikter, tog
studentexamen vid tretton års ålder, blev
docent i vältalighet som tjugoåring och professor i lärdomshistoria sex år senare.
1803 blev han prästvigd men gjorde ingen
större succé vid debuten. Han kom av sig mitt
i predikan och tvingades leta runt en lång
stund i sitt utkast innan han kunde fortsätta.
En oförlåtlig tabbe vid denna tid då man ansåg
att prästen i stort sett skulle kunna sin
predikan utantill. Franzén skulle inte träda
upp i en predikstol förrän elva år senare. Istället blev han bibliotekarie vid Åbo akademi, en
av ”de aderton” i Svenska akademien och
blixtförälskad. I den sköna Margareta Elisabet
Roos.

henne stannade han till i Gamlakarleby där
han av en tillfällighet träffade Margareta Elisabeth. De blev båda ögonblickligen förälskade i
varandra och Frans Michael bröt med kvinnan
i Vasa. Fyra barn och åtta år senare avled dock
den kära och Frans Michael såg sig om efter en
ny kvinna. Han behövde inte vänta länge, han
gifte om sig redan året efter han blev änkling.
Denna gång fick han dock aldrig se sin nya fru
förrän strax innan bröllopet. En av Franzéns
vänner hade nämligen ”testamenterar honom
sin blivande änka Sofie Wester”. Trots det osentimentala arrangemanget blev äktenskapet
mycket lyckligt. När hon avled nio barn
senare, funderade Frans Michael på att ingå
äktenskap med den 29 år yngre författarinnan
Fredrika Bremer, vars pappa han rest land och
rike runt med som ung. Men av detta blev det
inget och han tog tack vare kaffet istället sin
hushållerska Christina Arvedson. Hon hade
nämligen vunnit skaldens hjärta genom att
servera honom doftande varmt kaffe om
morgnarna. När Frans Michael som 75-åring
avled, som biskop i Härnösand, efterlämnade
han maka, sju barn, tjugotre barnbarn och tre
barnbarnsbarn.
Någon praktiker var inte Frans Michael
Franzén. Han försökte sig ett tag på att överta
faderns affärsrörelse men insåg snart att fall-

enheten låg åt det mer estetiska. Hans starka
fantasiliv och visuella skönhetskänsla, (kan
man annat bli av Ule älvs mäktiga fors och
havsvidden utanför Uleåborg?) ledde honom
till att tidigt börja dikta och studera litteratur.
Universitetsstudier i både Åbo och Uppsala
innehöll dock inte bara långa, torra föreläsningar utan även blöta fester. Han skrev
”Supvisa”, ”Goda gosse, glaset töm” och ”När
skämtet tar ordet”.
När skämtet tar ordet vid vänskapens bord
med fingret åt glasen, som dofta,
så drick och var glad: på vår sorgliga jord
man gläder sig aldrig för ofta.
En blomma är glädjen: i dag slår hon ut,
i morgon förvissnar hon redan,
just nu, då du kan, hav en lycklig minut
och tänk på den kommande sedan.
Visserligen kan man i både Franzéns supvisor
som psalmer läsa in en tungsint sorg över
livets korthet och bristfällighet. Men skillnaden är att ”studenten” Franzéns lättsinniga
visor ofta slutar i sorg och grav, medan
”kyrkoherde” Franzens psalmer slutligen
möter en kärleksfull Gud och ett evigt liv. När
Franzén, den 12 juli 1812 invigs till kyrkoherde i Kumla församling blir det starten på en
expansiv diktning av andliga sånger. Av alla
hans 25 psalmer skrev han samtliga i Kumla.
Franzén lär ha sagt att hans tio år i Kumla var
hans lyckligaste tid som människa. Redan när
han första dagen körde in på prästgården fann
han här det ”lantliga behag” han så länge längtat efter. Här kunde han slappna av. Kritiska

Omtyckt av kvinnorna
Det berättas att när de tu möttes var Frans
Michael redan förlovad med kvinna från Vasa.
Men när han en dag var på väg för att hälsa på

En av vår tids flitigaste psalmförfattare har en gata uppkallad efter sig i Kumla

Postverket utgav ett frimärke på Franzén till
200-årsminnet av hans födelse

teologer satt inte i med i kyrkbänkarna och
Franzén talade nu utan predikoutkast, ”ledigt,
enkelt och folkligt”.

Bereden väg för Herran
När, var och hur Franzén skrev sin kända
psalm ”Bereden väg för Herran” vet man inte.
Men det bör ha varit någon gång efter
installationen i juli 1812 och hans och Johan
Olof Wallins ”Prof-Psalmer” utgavs under
hösten samma år. Platsen kan ha varit den
”grotta” i backen bakom kyrkan där han
brukade sitta och dikta, eller inne i den gamla
prästgården. Energin till sin kreativitet hämtade han kanske i den lilla ”Kumlaakademi” av
skalder han ibland brukade bjuda hem. Hit
kom diktare som Esaias Tegnér, Erik Gustaf
Geijer, Per Daniel Amadeus Atterbom och
Anna Maria Lenngren.
”Bereden väg för Herran” är en, liksom alla
Franzén psalmer, mycket kristocentrisk
psalm. Den berättar i sju versar om Jesu intåg
i Jerusalem, där han hyllas som den väntade
Messias. Enligt evangelierna i Bibeln skedde
detta strax före påsk och firas därför på Palmsöndagen, men traditionellt också första
Advent. Musiken hämtade Franzén från en
tysk folkmelodi från 1500-talet. Den finns i
både E och G-dur. På senare år framförs den
även med en mer folkligare koralvariant från
Boda i Dalarna.
Psalmen publicerades första gången 1819 i
Svenska kyrkans psalmbok, men har sedan
kommit att tryckas i mängder av koralböcker,
sångböcker, barnböcker i snart nog alla
kristna samfund. 1961 togs den till och med
fram som ”Psalmer för bruk vid krigsmakten”.
Den har blivit en av vår tids mest önskade julsånger och har spelats in av mängder av
svenska artister. ◼
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Bereden väg för Herran!
Berg, sjunken, djup, stån opp!
Han kommer, han som fjärran
Var sedd av fädrens hopp,
Rättfärdighetens Förste,
Av Davids hus den störste.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.
Guds folk, för dig han träder
En evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder,
Sjung ditt uppfyllda hopp.
Guds löften äro sanna.
Nu ropa: Hosianna!
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.
Gör dina portar vida
För Herrens härlighet.
Se, folken kring dig bida
Att nå din salighet.
Kring jordens länder alla
Skall denna lovsång skalla:
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.
Ej kommer han med härar
Och ej med ståt och prakt;
Dock ondskan han förfärar
I all dess stolta makt.
Med Andens svärd han strider
Och segrar när han lider.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.
O folk, från Herren viket
I syndig lust och flärd,
Giv akt, det helga riket
Ej är av denna värld;
Ej av dess visa funnet,
Ej av dess hjältar vunnet.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.
Den tron som han bestiger
Är i hans Faders hus.
Det välde han inviger
Är kärlek blott och ljus.
Hans lov av späda munnar
Blott nåd och frid förkunnar.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.
Jerusalem är öde
Dess tempel fallit ner,
Dess präster äro döde,
Dess spira är ej mer;
Men Kristi rike varar
Och sig alltmer förklarar.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn!

VEM ÄR DEENN?
HEMLIGA PROFIL

H

itler invaderade Danmark. Det gick lätt. Sedan anföll han Norge. Det blev svårare.
Men Hitler gav sig aldrig på Sverige. Det var
klokt, för där fanns vår Profil och hans lilla truppstyrka.
Vår Profil var vicekorpral. Han var chef för en grupp på
tolv man. I den ingick en lumpsamlare, en skräddare, en
urstark rödhårig stenhuggare, en två meter lång bondson,
några lantbrukare och en trollkarl som försörjde sig
genom att turnera i folkparkerna. De flesta var i 35årsåldern. Vår Profil var 21.
Vår Profil hette Gunnar. I sina memoarer har han gett
oss en mycket livfull skildring av sina vedermödor som
militär chef. Han fick lära sig mycket som han sedan
skulle komma att få nytta av, bland annat att spela poker.
Gunnar avancerade så småningom ända upp till värnpliktig furir och chef för bataljonens ammunitionstross.
Men där tog den militära karriären slut.
Han måste skaffa sig ett yrke. Som ung hade han drömt
om att bli bibliotekarie. Vår Profil tyckte mycket om
böcker, särskilt engelska deckare. Men han valde en annan bana. Det var tur.
Vår Profil blev journalist. Det gick märkvärdigt lätt. Han
liksom bara halkade in i yrket. Karriären inleddes på olika
landsortstidningar, där han fick tillfälliga vikariat, vilket
gick lätt vid den här tiden, eftersom många journalister
var inkallade i beredskapstjänst.
Gunnar har gett oss en mycket utförlig skildring av sin
barndom. Hans föräldrar var kringresande skådespelare
och kunde inte ta hand om honom. Därför fick han bo
hos sin farmor och farfar under hela uppväxttiden.
Det gick bra. Vår Profil blev väl omhändertagen. Han
var begåvad och lärde sig att läsa redan vid fyra års ålder.
Vår Profil har också skildrat sitt liv som vuxen i många
roliga kåserier. Där finner vi honom tillsammans med
resten av familjen – hans fru Birgitta, som alltid bara
kallas ”hustrun”, sönerna Ulf och Klas-Göran och ”den
människoätande hunden Gäsper”.
Efter några år ute i landet kom Gunnar till Stockholm.
Där lyckades han skaffa sig ett jobb på Stockholms-Tidningen. Vår Profil hamnade på notisavdelningen, bland
rubriker som ”Syföreningsauktion i Sorunda” och ”Älgko
försenar Läggesta-tåget”.
Hela tiden längtade han efter större och
mer dramatiska uppgifter. Vår Profil
drömde om att bli en riktig världsreporter! Han ville skildra krigsutbrott,
jordbävningar och revolutioner och intervjua kungar och presidenter.
År 1943 fick han äntligen en chans att ge
sig ut på sin första reportageresa. Då sän-

des han till Askersund för att bevaka stadens 300-årsjubileum! Hans chef tyckte att vår Profil passade bra för uppdraget eftersom han kom från Närke!
Vår Profil jobbade på. Han tog på sig alla uppdrag han
kunde få. Då han fick möjlighet översatte han böcker och
noveller för att tjäna extra pengar. Han arbetade både dag
och natt. Det gav utdelning. Han lärde sig mycket. Till sist
blev han verkligen en sådan världsreporter som han
drömt om.
På hösten 1948 fick han sin första stationering i England.
Den följdes av nya stora uppdrag. Gunnar blev Aftonbladets korrespondent i London 1955 och i New York
1961 och senare också Dagens Nyheters korrespondent i
Paris och London.
Vår Profil var en mycket duktig journalist som alltid höll
sig framme där det hände något. Ändå hade han kanske
varit bortglömd om det inte varit för det där med
kåserierna. Dem skrev han samtidigt som han gjorde sina
vanliga reportage.
Kåserierna samlades i små böcker som publicerades en
gång om året, till att börja med utan någon större succé.
Men så hände något. Gunnar blev erbjuden att bli sommarpratare i radio. Där läste han upp en del av sina
kåserier. Då kom genombrottet! Hans årsböcker började
sälja i rekordupplagor och Gunnar blev en av Sveriges
populäraste personer.
Kåserierna illustrerades av en tecknare som hette Poul.
De kunde handla om allt möjligt. En gång berättade han
om ”sin gamla vän överrocken”. I ett annat kåseri skrev
han om hur man skall äta kräftor. De skall ”sugas, sörplas,
slaskas, schnörvflas, schlurpas och zzyyyssschas”, för att
man skall känna de underbara dillaromen.
Vår Profil kom ifrån Närke. Han blev en levande reklampelare för sitt landskap. Visserligen gick han bort 1985.
Men han är ändå inte glömd. Han lever vidare genom alla
sina böcker.
Som en hyllning till hans gärning har han fått en park
uppkallad efter sig i Örebro. Dessutom har i järnvägsföretag i Bergslagen döpt ett tåg efter honom. Det skulle han
ha tyckt om.
Vem var han?
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De tre första öppnade rätta lösningarna tilldelas varsin belöning

Klipp ur kupongen och skicka till Sydnärkenytt, Västra Drottniggatan 11, 692 33 Kumla, eller maila
redaktion@sydnarkenytt.se, eller lägg den i brevinkastet i vår entré vid fyrvägsstoppet!

Hemliga profilen är:
Jag heter:
Adress / e-postadress:
OBS! Vi måste ha fått ditt svar senast när glada julen dansas ut, Tjugondedag Knut!
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Skor och hjälpmedel

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

LÄGENHET UTHYRES
Lerbäck/Åsbro
1 rum & kök

35 kvm

Hyra: 3 800:-

Nyrenoverad lägenhet med närhet till
skog och mark
Värme, hushållsel, vatten, parkering,
förråd och Wi-Fi ingår i hyran
Handikappanpassad fastighet, hiss
finns
3 km till Ica Rönneshytta och bra
bussförbindelser
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
ÖNSKAR

SYDNÄRKES FASTIGHETER AB

www.pkfotbadd.se

BRUKET
- INREDNING Välkommen in i värmen!
Inspireras av våra fina
inredningsprodukter - som
julklapp eller till dig själv.

naste
De fi n i unik
te
pakemiljö!

ÖPPET
Torsdagar 14-18 Fredagar 10-18
Lördagar 10-15
Stenevägen 25 Kumla
Följ oss på våra sociala medier för
inspiration och aktiviteter!

0582-508 00 BosseBil.se

019-58 00 66

• Hagendalsvägen 5

29
Sydnärkenytt • # 9 2020 29

30

Sydnärkenytt • # 9 2020
Klubbens hjärta, klubbhuset

Alla har rätt
till fart och fräs
Personer från såväl Sundsvall som Malmö kommer till Kumla
Funktionshindrades Motorklubb, (KFMK) för att slira loss bakom ratten.
Klubben är Sveriges enda som inriktar sig på motorsport för
funtionshindrade. Nyligen prisades klubben för sitt ovanliga arbete av
hockeylegendaren Henrik Lundqvists fond.
TEXT

SANDRA WALLIN

Sydnärkenytt träffar KFMK i deras egen
klubbstuga, belägen i Kvarntorp och uppförd
jämte den bana som klubben kör rally på.
Regnet står som spön i backen just denna
eftermiddag men det är inget som hindrar
klubben från att genomföra kvällens planerade aktiviteter.
– Lite regn hindrar oss inte, vi kör på ändå,
försäkrar Jens Larsson en kontaktperson som
ringer och hör sig för om hur det blir med
kvällens träning.
Jens Larsson är eldsjälen bakom KFMK och
har, tillsammans med medlemmarna, byggt
upp klubben till vad den är idag. Han har
hunnit bli pensionär, men fortsätter ändå att
hålla liv i verksamheten ute i Kvarntorp.
– Jag drog igång klubben redan 1997. Till en
början höll vi till vid Trafikcenter men sedan
början av 2004 har vi varit där vi är nu,
fortsätter Jens.

Den enda i sitt slag
KFMK är Sveriges enda motorklubb för funktionshindrade och den enda som också har
folkracebilar med dubbelkommando, vilket
gör det möjligt för funktionshindrade att
pröva på att köra folkrace.
– Jag jobbade som fritidskonsulent för funktionshindrade i Kumla, då när jag fick idéen
till att bilda en motorklubb. Jag fixade redan
en hel del andra aktiviteter och började
fundera på om det inte skulle vara möjligt
även för funktionshindrade att köra bil, på ett
säkert och roligt sätt, säger Jens.
Medlemmarna kör alltid med en utbildad instruktör vid sin sida och alla tävlar mot sin
egen tid, för att det ska gå rättvist till.
– Alla medlemmar har ju olika förutsättningar, så att köra mot sina egna tider
tycker jag är ett bra sätt att tävla på, då blir det
mer jämlikt för alla, förklarar Jens.

Drivs ideellt
Från början fanns det ingen stor och modern
klubbstuga, så som den ser ut nu, utan den har

växt fram med hjälp av bidrag från Allmänna
Arvsfonden och lokala sponsorer. Det gäller
även folkracebanan som breder ut sig bland
skog och träd, alldeles tätt intill klubbstugan.
En 820 meter lång bana som prins Carl-Philip
var med och invigde år 2013.
– Vi har hjälpts åt att bygga allt det här på
egen hand. Medlemmar och anhöriga har
ställt upp med gratis arbetstid, förklarar Jens.
KFMK drivs helt ideellt och verksamheten
hålls igång med hjälp av medlemsavgifter,
sponsorer och stipendier. Alla pengar man
drar in går tillbaka rätt in i verksamheten.
– Jag har alltid tänkt att föreningen inte ska
vara något som någon gör vinst på, utan att det
är en passion, en sak man brinner för. Det är
viktigt det vi gör här ute och betyder mycket
för våra medlemmar, något sånt ska inte vara
vinstdrivande, menar Jens.
Att Jens själv är en eldsjäl går inte att ta miste
på. När han berättar om föreningen gör han
det med stor värme och glädje.
– Jag kommer att ha svårt att släppa det här,
på ett sätt är det ju mitt livsverk. Jag har ju funderat på det ibland, vem skulle kunna ta över,
men än har jag inte hittat någon. Jag vill att det
ska vara en person som känner lika starkt för
det här som jag gör, funderar Jens.

Får bidrag från Lundqvist
Genom åren har föreningen varit med om
många spännande händelser. Den senaste av
dem är bidraget på 30 000 kronor ur
hockeyspelaren Henrik Lundqvists fond.
30/30-fonden är hockeymålvaktens och Unibets initiativ, där syftet är att ge tillbaka till
svensk idrott och hjälpa föreningar runt om i
landet.
– Det är trettio föreningar som får 30 000
kronor var och vi var en av dem som blev
utvalda. Det är förstås jätteroligt! Det har ju
varit ett ganska tufft år med tanke på
pandemin. Vi stängde ner aktiviteterna väldigt
snabbt i våras, många av våra medlemmar är
ju i riskgruppen, och fick lägga allt på is i ett
halvår. Det här är ett välkommet tillskott,
kommenterar Jens.
Prisceremonin kommer, vid skrivandet av

Jens Larsson, till höger, är eldsjälen bakom KFMK. Här har han sällskap av Gunnar Brygg, medlem i
klubben sedan starten år 1997. Foto: Sandra Wallin

Det går undan på banan. Böter blir det inte, även
om polisen var på plats här.

denna artikel, gå av stapel den 11 oktober och
sker online. Tanken från början var förstås en
mer pampig tillställning men det fick stryka
på foten i och med Covid-19.
– Vi ska vara här i klubbstugan och så är det
två stycken som får videochatta med Henrik
Lundqvist och ställa frågor, men några fler kan
vara med i bakgrunden. Sen firar vi med tårta,
säger Jens.
Motiveringen till priset från 30/30-fonden
lyder som följande:
”Som renodlad motorklubb för funktionshindrade bedriver KFMK ett ovärderligt och
viktigt arbete med att möjliggöra motorsporten för fler. Om ett bidrag ur 30/30fonden kan bidra till att ni får möjlighet att låta
fler få känna fartvindarna så är vi både stolta
och glada.” ◼

När funktionshindrade kör sitter det någon
bredvid och kan använda dubbelkomandot för
säkerhets skull.

Full fart på banan. Alla bilar har dubbelkomando.
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Vi utför takrenoveringar,
fönsterbyten, om- och
tillbyggnader m.m
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God Jul
&
Gott Nytt År

Hör av er för en
kostnadsfri offert!

önskar

IFK ASKERSUND
Telenr: 070-8469292

skoind

God Jul
&
Gott Nytt År
önskar
LAXÅ IF

För öppettider:
Se hemsida eller ring
019-58 81 87

ICA Allé önskar
God Jul & Gott Nytt År
Nu har vi har laddat upp butiken
med all den goda Julmaten
och direkt efter Jul sadlar vi
om och bullar upp med allt
som behövs till Nyårsfirandet.

Välkomna!
Önskar Pelle med personal

Öppetider
Jul & Nyår
Julafton 7-14
Nyårsafton 7-18
Nyårsdagen 9-22
Övriga dagar 7-22
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Villaochhittar
fastighetsägare!
Lösningen
du på sydnärkenytt.se
Tilläggsisolera vinden och minska din värmekostnad
rejält, samtidigt ökar du värdet på din fastighet.

070-521 99 50
Allt inom byggnation

Telefon: 019-12 94 10
E-post: hakan@mb-isolering.se

Monterar
garageportar i
samarbete med

Henrik Andersson

Vårt företag är miljö- och kvalitetscertifierat

Vi utför
kostnadsfri
besiktning av
din vind!

Vi har biltvätt, släputhyrning,
smörgåsar, sallader och
smörgåstårtor. Här finner ni
det mesta!
ÖPPETTIDER
Sörbyvägen 4
Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

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

019-57 81 57

www.kumladack.se

Välkommen till oss!
Frendo Askersund
Parkgatan 3
69633
Tel: 0583-12950

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

Gårdsbutik
Onsdag 14-18
Gårdsbutik & Café
Torsdag-Fredag 14-18
Lördag 12-16
Äggboden
Alla dagar 06-22

Berga Gård, Fjugesta
Tel: 070-631 65 05
karolina@berga.net

Askersund

Kontakta oss för mer information och tidsbokning!

Välkommen att beställa
vår lokala julkasse!
Hämtas fr.o.m 16 dec

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

Intresserad
av att
studera?

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.

Följande yrkesutbildningar startar under våren 2021

Följande startar hösten 2021

Fastighetsskötare
Lager och logistik

29 mars
1 mars

Bagare /Konditor
Barnskötare

30 augusti
30 augusti

Maskinförare

8 februari

Butikssäljare

Serviceassistent
Vård och omsorg för viss och timanställda

1 mars
1 mars

Kock
Bygg

30 augusti
30 augusti
23 augusti

Yrkesförare - gods

26 april

Målare

23 augusti

Lokalvård

4 oktober
30 augusti

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

Vård och omsorg

För övriga kurser gäller fortlöpande antagning till hösten, numera kan du göra webbansökan till dessa kurser förutom
distanskurser och yrkesutbildningar.

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

Mer information
Kontakta studievägledare Roger Källström,
tel: 019-58 80 40 eller
e-post: roger.kallstrom@kumla.se
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Många av husen längs
järnvägen är borta i i dag,
men banvaktsstugan i
Averby finns kvar. Foto:
Henrik Östensson

På många platser är järnvägsbanken bortgrävd, men
här, norr om Hjortkvarn, finns den kvar som en ovanligt
rak skogsväg. Foto: Henrik Östensson

Järnvägen som öppnade upp för världen
Det finns inte längre så många spår kvar av den smalspåriga järnvägen i
Hjortkvarn, Svennevad, Pålsboda och Sköllersta. En gång var den en modern
pendlingsmöjlighet mot både Örebro, Norrköping, Stockholm och Göteborg.
TEXT

HENRIK ÖSTENSSON

Just nu diskuterar de styrande i region Örebro
län och Örebro kommun hur de ska lösa den
allt mer tilltagande trafikinfarkten i centrala
Örebro, inte minst på Rudbecksgatan.
Lösningen har funnits. En järnvägslinje som
skar rakt igenom hela södra delen av centrala
Örebro, med stor kapacitet att spårbundet och
miljövänligt flytta massor med folk, utan att
behöva ta hänsyn till trafik på gatorna.
Dessutom förband den staden med landsbygden. Problemet är bara att den revs för 58
år sedan.

Förband två län
Smalspåret, eller gurklisten som den ibland
lite nedlåtande kallades för i folkmun, förband
Östergötland med Hjortkvarn, Pålsboda,
Sköllersta och Örebro.
Som så mycket annat var det industrialiseringen som drev på byggandet av järnvägen.
Bruken, hyttorna och de nya industrierna i
Norra Östergötland, inte minst Finspång, fick
allt större transportbehov på 1800-talet. Att

köra sina produkter i hästforor höll inte
längre. Man behövde snabbt kunna nå ut med
sitt gods i världen.
1870 höll man ett möte. Den lösning man
kom fram till vara att bygga en järnväg till
Pålsboda via Hjortkvarn. I Pålsboda fanns
sedan 1862 Västra stambanan som förbinder
Stockholm med Göteborg. Det var järnvägen
mot den stora världshamnen i Göteborg man
ville åt. Det hela gick fort. 1874 invigdes den
54 kilometer långa banan Finspång-Pålsboda
av kung Oscar II.

Pålsboda blev järnvägsknut
I ett slag förvandlades Pålsboda till en järnvägsknut, med omlastning.
1896 beslutades om nästa steg, en förlängning till Örebro.
1901 invigdes den sträckan, den knöt ihop
Pålsboda med Tarsta, Sköllersta, Kvismaren,
Norrbyås, Stortorp, Mark och slutligen Södra
station i Örebro. Att banan drogs via
Kvismaren har en speciell historia. Bönderna
där hade i stor skala börjat sälja havre till
London. Där var den ”bränsle” till dåtidens
spårvagnar, som drogs av hästar.
1906 invigdes den sista etappen, Finspång Norrköping.

Ett uppsving

Stationen i Tarsta. Borta i dag

För folk i Hjortkvarn, Pålsboda och byarna
längs järnvägen innebar järnvägen ett uppsving. Det blev plötsligen lätt att åka ut i vida
världen, både norrut mot Örebro, och söderut
mot Norrköping. Fort gick det också. På ett
par timmar kunde man nå någon av städerna
från Hjortkvarn. Med häst hade det tagit
dagar.
För undertecknads mor, som växte upp i Bo
innebar, som exempel, järnvägen att hon på

Rälsbussen på väg in mot Pålsboda söderifrån.
Spåret till höger är det som fortsätter norrut,
genom tunneln. Foto: Stig-Olof Johansson

1950-talet kunde studera i Örebro efter folkskolan. När hon träffade min far, från Pålsboda, blev det lätt att åka mellan orterna. Ett
slags pendling vi i dag är vana vid, men som då
inte var självklar.

Handdriven vändskiva
När järnvägen skulle korsa den stora Västra
Stambanan i Pålsboda blev det bekymmer. Det
fick bli en tunnel i järnvägsbanken väster om
orten. Det innebar att stationen i Pålsboda
blev en så kallad säckstation. Tågen, först
drivna av ånglok, körde in på stationen, loket
kopplades loss, vändes på en speciell,
handdriven vändskiva, körde förbi tåget,
kopplades på i andra änden och fortsatte mot
Örebro. Proceduren innebar uppehåll på
minst en halvtimme.
På 1940-talet började man ersätta ångtågen
med rälsbussar. De var billigare att köra och
behövde mindre personal. Rälsbussarna
behövde inte vändas i Pålsboda. Det räckte att
föraren flyttade sig i andra änden av tåget.
Mest trafik var det på 1950- och 60-talet.
Godsmängderna kom aldrig att bli särskilt
stora räknat i ton.

Revs 1962
I början av 1900-talet drevs järnvägen av NÖJ,
norra Östergötlands järnvägar, det var en

sammanslagning av två mindre järnvägsbolag.
1901 när järnvägen mot Örebro invigdes tog
resan Pålsboda - Örebro 1 timme och 20
minuter. 1950 tog SJ, statens järnvägar över.
Då var man nere i 50 minuter. Det var faktiskt
ungefär samma tid som det i dag tar att åka
buss. Frågan är egentligen om SJ var så
intresserade av passagerartrafiken. Redan 12
år senare var nämligen sagan slut. i maj 1962
gick sista tåget Hjortkvarn - Örebro.
Redan samma år började man riva järnvägen. Konkurrensen från bussar och bilar
angavs som som ett skäl, samt höga kostnader
för att köra tågen.
Mellan Finspång och Kimstad byttes spåren
ut till normalspår. Mellan Finspång och
Hjortkvarn levde dock jänvägen kvar fram till
1988, för godstrafik. Bland annat fraktade
Gryts spik och sågen i Hjortkvarn en hel del på
järnvägen. SJ underhöll dock inte banan.
Vagnarna man använde var samma som för
normalspår. De kördes upp på ett slags
speciella överföringsvagnar, som sedan kunde
köras på smalspåret, men inte särskilt fort.

Personalintensiv
Problemet med järnvägen var att den ända in
mot slutet var för personalintensiv. Man
rationaliserade och automatiserade i för liten
utsträckning. De små, långsamma godstågen
till Hjortkvarn krävde exempelvis en följebil
och tre- fyra personer. Tågen gick i mopedfart.
Nu finns inte många lämningar av järnvägen
kvar. Alla spår och flertalet stationshus är
borta. SJ hävdade vid nedläggningen och
rivningen att det aldrig skulle gå att driva järnvägen med lönsamhet. Frågan är hur det sett
ut om man satsat och moderniserat.
Not. Fakta kommer från Lennart Bäck i
Almby, Örebro, som sammanställd en liten
skrift om smalspårsjärnvägen. ◼
Tåg vid stationen i Sköllersta. Allt förändrat i dag
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Kavring med kryddnejlika
är det juligaste brödet

Att köpa kavring är relativt dyrt. Men du kan göra din egen julkavring som inte smakar som någon annan. Den här är nämligen bland annat kryddad med – kryddnejlika! Rejält med sirap ska det vara för
sötmans skull. Och soja ska kavringen innehålla! Ett bageriknep för att få den rätta mörka färgen…

Juligare bröd får du leta efter. Det fyller hela huset med sin goda juldoft. Det
blir kavring med rågmjöl, en myckenhet av sirap och med kryddnejlika. Samt,
håll i er – soja! Ett bagarknep för den mörka färgens skull…
TEXT

FOTO

ING-BRITT JONASSON ROGER LUNDBERG

När jag kollade mina böcker med recept på
kavring tror jag inte att det fanns ett enda
recept som liknade det andra.
Framför allt var kryddningen uschlig, det vill
säga ynklig. Kummin (inte spis-) och fänkål
ska det vara och inte i några småportioner.
I äldre recept är skållningen av rågmjölet

viktig och där används häpnadsväckande nog
också kryddnejlika, som ger hela den fantastiska julsmaken.
Kavring är gott till julmat: all slags ost, julskinka, bakad leverpastej för att inte tala om
gubbröra som ju görs på ansjovis, eller sillröra
som görs på matjesill.
Och fuska inte med sirapen, den är också en
viktig smaksättare.
Brödet är lätt att göra, bara att röra ihop, men

tar lång tid att grädda, nästan 2 timmar.
Det går att frysa.

Julig kavring
Brödet blir mörkt och saftigt och det här behövs:
7 dl finmalet rågmjöl, 2 dl kokande vatten, 5
dl yoghurt, 1½-2 dl sirap, ½ dl soja, 1 tsk salt,
½-1 tsk mortlad kummin, ½-1 tsk mortlad
fänkål och 13-15 stycken mortlade kryddnejlikor, 2 tsk bikarbonat.
Sätt ugnen på 175 grader.
Smörj och bröa en form på 1½ liter.
Blanda alla torra ingredienser i en bunke,

häll på kokande vatten, tillsätt yoghurt, sirap
och soja. Det blir en lättrörd (men rör
ordentligt) och kladdig smet.
Häll upp i form och banka den mot något
hårt underlag så den jämnar ut sig.
Grädda i 1 timme och 50 minuter.
Täck med folie när brödet fått rätta kavringsfärgen men inte blivit bränt.
Slå in brödet i tjock handduk och lägg på
galler att svalna.
Skärs inte förrän nästa dag.
God Jul till alla läsare, särskilt dom i Kumla,
Ekeby, Hörsta, Vallersta och alla mina barndomsbyar där runt omkring. ◼
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God Jul önskar
vi på Profilen
Julen för oss på Ica Nära Profilen handlar om att bry sig om varandra.
I år är ett år som vi måste bry oss extra mycket.
För att undvika trängsel ber vi därför våra kunder att planera sin julhandel tidigt.
Hos oss kan du handla online dygnet runt.
Om du handlar i butiken, kom gärna ensam. Så att vi alla får fira jul tillsammans.

Pris/erbjudande gäller vecka 51

3 paket
Löfbergs kaffe
Handla för 200 kronor
– köp en Aladdin/Paradis-ask
500 gr för 40 kr

79ª
Ej ekologiskt
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Öppet 8-21
Skolvägen 12 Kumla

Profilen
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God Jul & Gott Nytt År
önskar ...
Socialdemokraterna
Hallsberg

Vuxenutbildningen

Yxhults
Hembygdsförening

Askersunds IBK

Teater Hallsberg

Folkatorps
Ridsällskap
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Vänsterpartiet Kumla

IFK Hallsberg
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MälarDalarna

Willéns Måleri

Miljöpartiet
Kumla
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Julkrysset

Lösningen till korsordet hittar du på Sydnarkenytt.se/tidning

Sydnärkenytt önskar alla läsare
God Jul & Gott Nytt År!
Tidningen Sydnärkenytt är tillbaka nästa år och fram till
dess finns vi på webben: sydnarkenytt.se
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