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Sydnärke har haft många textilfabriker, här en sysal hos Eiser i Finnerödja 1972. Som mest arbetade 132 personer för Boråskoncernen. Foto: Örebro Kuriren

På besök i vackraste villan

Egna semlor smakar bäst
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om tider som varit, om människor och verksamheter som fanns för så länge sen att det
nästan är bortglömt.
Därmed inte sagt att all historisk kunskap är
värd att fördjupa sig i. Hur man snitsar till en
bra stenyxa känns överspelat, liksom att byta
rör i en radio eller odla tobak i våra trakter.
MEN MAN VET ALDRIG. Winston Churchill har

kläckt följande citat: Ju längre tillbaka du
kan se, desto längre framåt ser du troligen.
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Upplaga: 29 000 ex med distribution
till hushåll och butiker i Kumla,
Hallsberg,
Lekeberg, Laxå och
Solkraft
i Viby
Askersund.
länets första certifierade
solcellsinstallatör

Om du inte vet vad som hände förr är det
svårare att förstå vad som sker idag - och hur
det kan bli framöver. Dåtid, nutid och framtid hänger definitivt ihop. Både på kort och
lång sikt.

fossilbundna transporterna måste fasas ut?
Kan textilindustrin då återvända till Sydnärke?

Målning Tapetsering
samt allt i branschen
förekommande arbeten.

Det vet vi inget om just nu men det kan vara
bra att veta att vi själva har kunnat tillverka
våra kläder.
MINDRE ELLER MELLANSTORA FÖRETAG - med

modern teknik och rentav i kooperativ form
- borde kunna ha en framtid i branschen
när dagens överdrivna klädkonsumtion
måste dämpas och närproduktion stärkas
för att hushålla med jordens resurser.

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

Det kanske vi också kan lära av historien.
LARS LITZÉN

NÄSTAN ALLA VÅRA KLÄDER och textilier som

vi köper idag tillverkas i Asien. Miljoner underbetalda sömmerskor i Kina, Kambodja,
Bangladesh, Pakistan, Vietnam, Filippinerna har gjort våra varma vinterjackor. Sytt
handdukar, blåställ och idrottströjan. Som
skeppats i containrar över halva jordklotet.
Och fortfarande – när vi skrapar på historien
- kan gamla sömmerskor i Sydnärke minnas
handgreppen när de sydde på ackord: kostymer i Kumla, underkläder i Askersund,
regnrockar i Hallsberg, idrottskläder i Finnerödja där textilkoncernen Eiser hade
tillverkning ända in på 70-talet.
VAD HÄNDER NÄR KVINNORNA i Asien reser

sig, kräver och får anständiga löner? När de

När det syddes hos AGA Konfektion i Kumla.
Foto: Kumla kommuns bildarkiv

390 Watt
AB Karl Hedin Bygghandel i Laxå

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

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

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

ÖPPET:
Vardagar 7-17
Helger 9-12

i Viby AB
Revirvägen 2, Laxå
Tel. 0584-10 855

Telenr: 070-8469292

TISDAG 23 FEBRUARI
KL. 07.00-19.00
Välkommen in med din förbeställning
redan idag, så kan du i lugn och ro
hämta dina bokfynd utan trängsel
efter att rean dragit igång.

KUMLA BOKHANDEL
KÖPMANGATAN 13
KUMLA
019-57 00 56

BOK & PAPPER
centrumhuset
askersund
0583-71 17 30
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Kumlakorv
Ost
Familjefavoriter

55ª

Skogaholmslimpa

15ª

/st
Arla, 750g, skivad

/st

25ª
/st
Lithells, 500g

775g

Korvbröd

Profilen
Öppet 8-21
Skolvägen 12 Kumla

2 för

20ª

Stammis-pris

15ª

/st
Korvbrödsbagaren
10-pack
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Ramunderbodasjön 1888

Karnevalsgeniet från Laxå
ställs ut och blir bok
Fest och glam, parader och upptåg! På fettisdagen i år, 16 februari, skulle Mardi
Gras-festivalens alla karnevalståg dragit igenom New Orleans i Louisiana, USA.
Ung som gammal hade varit på benen längs gatorna och trängts med mängder
av tillresta turister från när och fjärran. Så inte i år, då är karnevalen inställd
på grund av pandemin.
TEXT

LISBETH AXELSSON

Det är inte många som känner till den mest
framstående inspiratören till nutidens
enastående årliga spektakel i den gamla jazzstaden: En närking, född 1854 i Laxå, Bror Anders Wikström, uppväxt på Lassåna herrgård.
Denne man är Sydnärkes helt okände kändis
medan han på andra sidan Atlanten, i New
Orleans, är en legend som fick sin egen utställning på stadens museum för tre år sedan, ett
mångbottnat konstnärligt geni vars oljemålningar i modern tid uppbringat ett pris på
mellan 50 000 och 100 000 kronor. Men vars
stora avtryck för eftervärlden blev hans
avgörande roll i det som kom att formas till
karnevalernas guldålder. I över ett kvarts sekel
var Bror Anders verksam här, från 1884 till sin
död 1909.

Spår i hembygden
Konstnären har lämnat spår efter sig i sin
hembygd. En varm sommardag 1878 sitter
han med sitt staffli framför Bärsta herrgård i
Hackvad. 1888 målar han sjön i Ramunderboda, dit familjen flyttade från Lassåna herrgård 1871. Han är i Skråmforsen hos sin
syster Johanna och målar av skogen där. I Ra-

munderboda hembygdsförenings arkiv har
han överlevt genom tider av glömska. Här
hänger ett kvinnoporträtt av hans hand.

ing av en bok, ”BAW -En konstnärs resa från
Laxå till New Orleans”, som släpps vid samma
tillfälle.
För det finns mycket mer att berätta om Bror
Anders Wikström.
Utställningen som planeras i sommar sätter
hans bilder i fokus, framförallt skisserna till
Mardi Gras-paraderna.
– Vi kommer att lyfta fram lokalhistorien,

men också försöka skapa några rumsmiljöer
med inspiration från fotografier, säger Ewa
Palmdal, biblioteksföreståndare.
I boken skildras Bror Anders Wikströms liv
och illustreras med teckningar och målningar
av hans hand. Den produceras av skribenten
Lisbeth Axelsson och formgivaren/redigeraren Elisabeth Carlquist. ◼

Blev eld och lågor
Kultursekreteraren i Laxå, Sofie NordenhaagLaw, berättar om ett möte med föreningen:
– Det hängde en fin tavla på väggen och jag
frågade vem som målat den. Då fick jag reda
på historien om denne unike man. Jag blev eld
och lågor, min kollega Ewa Palmdal på biblioteket blev lika entusiastisk hon. Vi kände
båda att detta måste vi göra något av så att fler
får höra om denna fantastiska berättelse och se
dessa spännande bilder.

Vägen till New Orleans
Hur hamnade då Bror Anders Wikström i New
Orleans?
– Han gjorde som många unga pojkar som
hade tillräckligt mod och en stark vilja att
bryta sig loss: han gick till sjöss. Konstnärligt
lagd som han också var utbildade han sig i måleri och hamnade till slut i New Orleans som
designer av de årliga karnevalstågen.

Utställning i sommar
Till sommaren kliver denne Laxå-son fram
genom historiens dimslöjor, dels genom en utställning på Laxå bibliotek dels genom utgivn-

Bärsta herrgård 1879. Bror Anders Wikström är målaren. Än idag bebor konstnärens släkt gården.
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KAMPANJ
TA HAND OM INSIDAN

FÖNSTER & FÖNSTERDÖRRAR
Gör ett tryggt fönsterbyte med
Sveriges största fönstertillverkare.
Just nu upp till 35% rabatt.

JUST NU!
UPP TILL

35%

INREDNING & FÖRVARING
ELFA Rabatt på inredning och förvaring Elfa.
OBS! Rabatten gäller på leverantörens bruttoprislista o
ch ej på inredningsserien Decor och graphite.

25%
PARKETTGOLV

PARADOR Ek Bodö. 1-stav, mattlackad.
Rek. ca pris 587:-/kvm
Ek plankans mått är 2200 x 185 x 13 mm.

Porträttet på den unga kvinnan av Bror Anders Wikström drar blickarna till sig.

479:-

/kvm

VÄGGFÄRG
BECKERS Living 07
Vit. 10 liter. Matt färg i premiumkvalitet.
Rek. ca pris 1 538:-

895:-

GROVDAMMSUGARE

Konstnären Bror Anders Wikström, född i Laxå
1854, död i New York 1909, var Mardi Grasfestivalernas designer under mer än ett kvarts
sekel. I sommar planeras en utställning och en bok
om hans liv och verk.

NILFISK Multi II 30 T INOX VSC EU
Kraftfull våt- & torrsugare för rengöring
i och omkring ditt hem.
• Motor, Pmax: 1400 W
• Max sugeffekt: 292 W
Rek. ca pris 2 490:-

1 890:-

PROFFSENS
HEMMAPLAN

Kampanjerbjudandena gäller 25/2-22/3 2021

Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.
Lokala avvikelser kan förekomma gällande sortiment och
leverantör. Vissa kampanjprodukter kan vara beställningsvara
på vissa orter. Mer information om oss hittar du på xlbygg.se

Ring mig för a� boka �d

Kumla-Björka 206, Kumla, Öppet: vard 6.30 – 17, tor 6.30 – 18.30, lör 10 –13
Tel: 019–57 09 05 • www.xlbygg.se/bjorka
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ALLÉHALLEN
IBADHALLSBERG
• GYM • SPORT • CAFÉ

5 1 95: -

SE VÅR HEMSIDA FÖR SENASTE
UPPDATERINGARNA OM HUR
VÅRA VERKSAMHETER PÅVERKAS
AV COVID-19.
Anderssons Bilcenter i Kumla AB

hallsberg.se/allehallen

Tel 019-58 96 00
www.anderssonbilcenter.se

Vårt mål: att DU ska tycka
det är trevligt att få
tandvård

Välkommen till Lekebergs Rör AB/Bergqvist rör
i Fjugesta och Askersund.

Vi vet vad du som patient
behöver för att känna dig
trygg och få den bästa
vården

- Din lokala rörmokare!

Boka gärna tid hos vår
tandhygienist Emilia
(800 kr)
Tandläkare Tobias och Karl, tandhygienist Emilia

Digital klinik
Peter Eriksson

Johan Maxson

070-3617322

070-6115355

peter@lekebergsror.se

johan@lekebergsror.se

Följ oss på Facebook!

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

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

Kontakta oss för mer information och tidsbokning!

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

Sydnärkenytt • # 1 2021

7

Skridskometropolen smälte bort

– kommunen satsade inte på konstfruset
IFK Askersund har en stolt historia kring bandy och skridskor. Nu är dock
dessa kultsporter ett minne blott i staden. Det hade behövts en satsning på
konstfrusen is för att de skulle överleva. - Jag tycker det var väldigt synd
att kommunen sa nej till det, säger lokalprofilen Ove Danielsson.
TEXT

ARKIVFOTO

ANDERS BJÖRK

OVE DANIELSSON

Det är mitten av 1970-talet. Birger Magnusson
är vid Alsen med sina söner när de stöter på
Björn Schützer som också är där med sina
söner. Schützers bor då i Laxå, men har åkt till
Alsen för att träna.

Tränade på sjöar runt Askersund
Birger Magnusson och sönerna drar på sig
skrillorna och tillsammans skrinnar de iväg
med Schützers. Vid nästa träff är det ännu fler
som hänger på. Och träffen därefter har det
växt ytterligare.
Ett intresse för skridskor i Askersund växer
fram och gör att det bildas en skridskosektion
inom IFK Askersund.
– Björn och jag blev ledare, och vi tränade
genom att åka på sjöar. Det var framförallt
Alsen, Röllingen och Kyrksjön i Snavlunda
som vi tränade på, berättar Birger Magnusson.
Efter att ha hållit på i några år blev de duktiga. IFK Askersund skickade iväg lag som var
med på SM och gjorde bra ifrån sig. Jens och
Ola Magnusson, Tomas och Jörgen Remmelg,
Anna Westerling och Linn Eriksson var namn
som stack ut.
Det var dock bökigt att nästan bara träna på
sjöar. Men i början av 80-talet började is spolas
upp vid Solberga IP. Det blev ett lyft.

att få ihop ledare och sponsorer så vi kunde
klara av verksamheten.

Konstfruset blev ett måste
En annan orsak var mildare vintrar. Det blev
allt svårare att få till is på Solberga. Det blev till
slut en politikerfråga i Askersund om man
skulle satsa på konstfrusen is eller inte.
– Vi drev frågan ganska hårt, men kommunen var aldrig intresserad. Vi kunde säkert
fått ihop kapital till att bygga upp allt, men sen
är det ju inte så billigt att driva en sån anläggning, så det blev aldrig så, konstaterar Birger
Magnusson.
Den uteblivna konstfrusna isen blev
dödsstöten och 2005 lades all verksamhet
kring skridskor definitivt ner i IFK Askersund.

Över 4 000 såg Askersund mot ÖSK
Skridskor i all ära, Askersund är dock mer
välkänt för sin historik inom bandy.
IFK Askersund gjorde totalt nio säsonger i
den högsta serien mellan 1945 och 1965. Bland
landslagsspelarna klubben fostrat finns Svante
Eriksson, Gunnar Carlsson och Karl-Erik
Södergren.
Laget spelade under dessa år sina matcher på
Gamla IP, där den gamla träläktaren invigdes
1925. Publikrekordet lyder på 4 107 personer
och sattes i ett derby mot Örebro SK år 1956.
Annars låg publiksnittet på 1 000-1 500 personer. Inte illa!

Skrinnaren är Jonny Nilsson, han vann sex guld på VM och ett på OS. Han var inte från Askersund,
men här tränar/tävlar han i Askersund.

Gjorde comeback med Wadköping
Bandyn försvann dock i mitten av 80-talet från
IFK Askersund. Enligt Askersundkännaren
Ove Danielsson spelade klubben då i landets
tredje högsta division.
Ove minns hur bandylaget fick åka runt och
träna på hockeyrinkar i exempelvis Pålsboda
och Karlskoga. Mildare vintrar och hårdare
krav från bandyförbundet gjorde att konstfruset mer eller mindre blev ett måste.
–Jag minns hur diskussionen gick. Man
pratade i Askersund om att endera satsa på en
simhall eller konstfrusen is. Det blev inget av
det, säger Ove Danielsson.
För några år sedan gjordes ett försök att
återuppliva bandyn i Askersund. Detta bestod
i att ÖSK:s farmarlag Wadköping slogs samman med IFK Askersund under namnet WBK
Askersund i division 1.

Linn Eriksson, duktig skrinnartjej..

"Borde värnat bandyn bättre"
Birger Magnusson vid Solberga IP.
Foto Weine Ahlstrand

Mästaren från OS
glänste på Solberga
– 1987 arrangerade vi SM i skridskor på Solberga. Bland annat deltog då Tomas Gustafsson, som året efter vann flera guld vid OS i
Calgary till Sverige, fastslår Birger.
Personligen blev Birger även engagerad i
Svenska skridskoförbundet och som ledare för
ungdomslandslag. Han minns träningsläger
och tävlingar i såväl Sovjetunionen som Tyskland.
Sakta men säkert försvann dock sporten från
Askersund. Orsakerna? De gamla vanliga
skulle man kunna säga.
– Askersund är en liten ort och det blev alltmer ohållbart att hålla på. Vi hade svårt att
rekrytera nya ungdomar och det blev även tufft

Laget spelade merparten av sina matcher i
Örebro, men några förlades också till Askersund. Det var dock svårt att locka till sig intresse från Askersund då nästintill ingen
spelare hade någon anknytning till regionen.
Dessutom var förslaget till sammanslagningen nedröstad av styrelsen i IFK Askersund.
Därför blev denna renässans inte långvarig.
Och att bandy nu ska återuppstå i Askersund
känns som en högoddsare.
– Då är ju konstfrusen is ett måste. Nä, jag
tror det blir svårt, säger Ove.
Du tycker det var synd att Askersund inte sat‐
sade på konstfrusen is?
– Jag är ju kanske lite färgad, men javisst tycker jag det. Askersund var välkänt för just
bandyn, det var en form av kultur som man
borde ha värnat bättre, avslutar Ove Danielsson. ◼
Bandyspelaren är Askersunds landslagsman Svante Eriksson på väg att runda en målvakt.
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Det sitter i väggarna

Tyrolervillan ger vibbar
från en svunnen tid
Ett av de vackraste husen i Laxå, Tyrolervillan, väcker nyfikenhet med sitt
ovanliga utseende. Det stora utstickande taket, balkongen med utsirade räcken
på husets tre sidor, de snedrutade fönstren på översta våningen – allt ger en
känsla av att man befinner sig i en alpby i Schweiz istället för i ett litet
brukssamhälle i södra Närke.
TEXT

MARGARETA SWENSON

Villan ligger vid den gamla stenbron vid vägen
som en gång var landsväg och Eriksgata.
Laxån rinner precis framför huset och på andra sidan ån skuggar de hundraåriga träden
herrgårdsparken.
Tyrolervillan har hunnit bli 160 år gammal.
Den stod färdig år 1860 på uppdrag av den dåvarande brukspatronen Victor Cassel, som
ville använda byggnaden som rättarbostad. I
bottenvåningen lät han inreda en slöjdsal och
en smedja. Kanske ville han låta brukets gossar
få möjlighet att öva upp de praktiska
färdigheter, som krävdes i det dåtidens arbetsliv.

Ödesdiger pandemi för
bruksägarfamiljen

och kom att fungera som bostad åt förvaltaren
och hans familj och även åt andra familjer.
Under 1920- och 1930-talet var mellanvåningen distriktsläkarmottagning.
Distriktssköterskan bodde i en del och resten
var väntrum och mottagning. En läkare kom
från Hallsberg en gång i veckan och tog emot
krassliga Laxåbor. För att komma till mottagningen på första våningen fick man gå
uppför en trappa på utsidan av huset på den
södra gaveln.
När man var klar hos doktorn och sköterskan fick man gå ut genom sköterskans kök
och sedan genom en annan dörr ut till balkongen.

Jonny och Kicki tar över
År 1940 såldes Tyrolervillan av Laxå Bruk till
Edwin Pettersson för 5 900 kr. Sedan följde en
lång rad av ägarbyten och renoveringar av villan till 2007 då nuvarande ägare, Jonny och
Kristina ”Kicki” Danielsson, tog över.
Jonny, som är en välkänd profil i Laxå, föddes i huset bredvid, i nuvarande Herrgårdshotellet. Hans mamma och pappa drev där
Danielssons Pensionat tills de gick i pension.
Då sålde de pensionatet och köpte huset mitt
emot Tyrolervillan, den så kallade Kuskbostaden som är tio år äldre än Tyrolervillan.

Familjen Cassel har ett eget kapitel i Laxås
historia. Dispaschören (haveriutredaren) Carl
Cassel, 1766 – 1834, gifte sig med Vivica
Strokirk, dotter till brukspatron Elias
Strokirk, och kom därför att ärva och köpa ut
hela Laxå Bruk år 1811. Familjen bodde kvar
i Stockholm tills den byggnad som skulle bli
Laxå Herrgård, eller Hemgården, stod klar
kring 1833.
Carl Cassel förberedde familjen på att flytta
från Stockholm till Laxå, men så bröt dåtidens
Många fönster att putsa
farsot, koleran, ut. Den dök upp i Sverige på
Sydnärkenytt träffar Jonny och Kicki en smälsensommaren
1834,
lkall dag i januari. Vi sitkarantän infördes och
ter runt bordet i den
vägar spärrades. Bara i
vackra matsalen, som en
Stockholm dog 3 500
gång i tiden varit smedja.
människor under några
Ljuset från de stora fönmånader. Två av de
stren flödar in.
avlidna var Carl Cassel
– Så stora har de inte
och sonen Per.
alltid varit, säger Kicki
Så det dröjde innan
och visar ursprungsritfamiljen Cassel kom på
ningarna, där fönstren
plats i Laxå. Victors
bara är små gluggar. Tomamma, Viveca, tog
talt finns det idag 900
ansvaret för bruket och
fönsterrutor i huset och
blev därmed Sveriges
en del av dem består av
första kvinnliga dispogammalt blåst glas.
nent. Victor hade utbilTrots att man under
dat sig till läkare och var
husets hela historia konförst inte beredd att ge
tinuerligt renoverat och
upp sin läkarbana. Men
uppdaterat, så var det
sju år senare tog han Fönster mot landsvägen.
dags igen att modöver efter mamma och Foto: Kicki Danielsson.
ernisera och förbättra,
kom att betyda mycket för samhället Laxås
när makarna Danielsson tog över.
tillblivelse.
Vad var det första ni tog tag i?
– Vi planterade 100 påskliljelökar längs ån,
Varför Schweizerstil?
säger Kicki och småler. Vi är båda mycket inAtt Tyrolervillan fick sin säregna stil kan nog
tresserade av trädgård och blommor.
skyllas på att arkitekten Peter Georg Sundius
gått i skola hos den kände finske arkitekten
Goda råd från erfarna
Chiewitz. Chiewitz var nordisk specialist på
Turligt nog är båda även mycket intresserade
trähus och låg bakom många byggnader i
av att renovera och inreda. Det har fått ta lång
Schweizerstil.
tid, de har gjort något varje år sedan de överHuset består av källare, bottenvåning, meltog huset. Största renoveringen var under åren
lanvåning och övervåning. Källare och botten2014 och 2015, då det gick åt 1000 timmar att
våning är uppförd i slaggsten, förmodligen för
bygga ny balkong, laga och måla fasad och
att en smedja skulle ligga i bottenvåningens
fönster.
södra del. Övriga våningar är byggda i trä.
Ett så här gammalt och unikt hus är Kmärkt, så de har fått kontakt och råd från bygDoktorn tar emot
gnadsvårdande myndigheter.
De första åttio åren ägdes huset av Laxå Bruk
– Det har varit roligt och vi har till stor del

Jonny och Kicki Danielsson framför gaveln och den lilla figurinen. Foto Margareta Swenson.

fått vara friska, säger Jonny.
Som råd till andra i samma situation menar
han att man ska låta det få ta tid - det ska inte
gå för snabbt.
– Låt planerna mogna, det kan hända att
man ser en ännu bättre lösning senare.

En hälsning från det förflutna
Ibland bjöd renoveringen på överraskningar.
Som när en garderobsvägg i matsalen revs och
ett valv kom i dagen. Där fanns resterna av en
rörspis, ett gnistgaller och en hälsning från de
som byggde igen valvet 1959. Likaså har det
enda kvarvarande källarvalvet blivit en vinkäl-

lare, där det lagras både vin och ost.
På frågan vad som är det nyaste tillskottet
säger Kicki att det är den lilla figurinen vid
fontänen i trädgården.
– Till Lucia fick hon en ljuskrans i håret.
Nu längtar paret Danielsson efter att coronapandemin ska gå över, så att de åter igen kan
fylla huset med barn, 12 barnbarn och gäster,
så som de har kunnat göra tidigare.
Med hjälp av parets omsorger och arbetsinsatser kommer Tyrolervillan att finnas kvar
länge till och påminna oss om Laxås historia.
◼

Originalritning från 1859 av PG Sundius.

Kicki Danielsson i salongen med bland annat Irja Browallius sekretär i bakgrunden. Foto: Margareta Swenson
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För mer info om Faluhus och
Forsgrens Timmerhus kontakta:
Anders Ericsson
0739-200 203
anders.ericsson@svenskahusgruppen.se

Flerbostadshus, villor och
fritidshus sedan 1954.

Trött på mörkret?
Kör märket från solen!

PRIVATLEASA
ONLINE!
LEVERANS TILL
DIN DÖRR!

Ibiza Style TSI 95

Arona Style Automat TSI 110

Privatleasing fr.

Privatleasing fr.

1.995:-/mån
Pris fr. 171.900:-

**

2.295:-/mån

Leon
Nya SEAT

Born in the sun.

Nya Leon Style 5D TSI 110
**

Pris fr. 204.900:-

Köp till KOMFORTPAKET till Ibiza & Arona +95:-/mån inkl:
KLIMATPAKET med 2-zon Climatronic & FÖRARPAKET med farthållare, parkeringshjälp bak
Bilarna på bilderna är extrautrustade. *Gäller vid ﬁnansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/3000 mil, assistans
och nybilsgaranti i 3 år/9000 mil (det som infaller först). Bl. körning l/100 km: Ibiza TSI 95 5,2; Leon TSI 110 5,4; Arona DSG TSI
110 5,9. CO2-utsläpp g/km: Ibiza TSI 95 117; Leon 5D TSI 110 123; Arona DSG TSI 110 133. Miljöklass EU6 AP. **SEAT Privatleasing 36 mån. baseras på 1000 mil/år inkl SEAT Betalskydd (vid privatleasing) 12 mån vilken täcker din månadskostnad t.ex. vid
ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse och nedsatt arbetsförmåga. 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta
baserad på VWFS basränta (jan 2021). Möjlighet att utöka miltal mot tillägg. Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver
leasingavgiften. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.

Privatleasing fr.
Pris fr. 208.900:-

2.295:-/mån

**

Köp till mildhybrid + Automat +100:-/mån

Möller Bil Örebro
Ozongatan 1
019-20 55 00 mån-fre 9-18 lör 11-15

seat.se
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Målning Tapetsering
samt allt i branschen
förekommande arbeten.

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

info@skillen.se

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

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10162
Tegelgatan

Vårt företag är miljö- och kvalitetscertifierat

Vi utför
kostnadsfri
besiktning av
din vind!

694 32 Hallsberg
0582-61 10 62
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PLATTLÄGGNING • DRÄNERING
HUSGRUNDER • POOLER • MURBYGGEN
GRÄSKLIPPNING
PLATTLÄGGNING
HÄCKKLIPPNING • MYCKET
MER

OGRÄSRENSNING HÄCKKLIPPNING
FÖL J OSS PÅ FACEBOOK
CKET MER
STUBBFRÄSNING
070-308 00 01 • daniel.zaxin@gmail.com
070-308 00 01• www.zaxinsentreprenad.se • daniel@zaxinsentreprenad.se
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Salen där det syddes och pressades
hos Geson. Över 300 anställda
arbetade i Kumlas två stora
syfabriker från 1930-talet till slutet
av 50-talet. Foto: Sundberg-Olsson.
Kumla kommuns bildarkiv.

De gjorde kostymerna från Kumla
Att Kumla varit centrum för skotillverkning är välkänt men att det även syddes
massor av kläder är mindre bekant. Under några intensiva år arbetade
hundratals sömmerskor, tillskärare och pressare i stadens två stora
textilindustrier.
TEXT

LARS LITZÉN

Kumla var illa ute i slutet av 1950-talet. Skoindustrin stod och stampade. Konkurrensen
från utlandet med billigare import tvingade
fram nedläggningar – och det gällde även ortens textilföretag. Det var tunga argument när
kommunens bekymrade politiker for till
Stockholm och bad om hjälp för att klara sysselsättningen.
Och hjälpen skulle komma. Det blev som
bekant en fångvårdsanstalt med många nya
jobb. När den invigdes 1965 hade bägge de
dominerande textilföretagen AGA Konfektion
och Gustaf Söderberg Konfektion redan upphört. Men under en 30-årsperiod levererades
till Sveriges klädaffärer en strid ström av såväl
fina kostymer som ”lättare damkonfektion”
tack vare flitiga fingrar i Kumla.

Anders Gustaf och Gustaf
Anders Gustaf Andersson (AGA) var en förgrundsgestalt under Kumlas skoepok, hans
fabrik var den största i staden men när branschen hade en dipp i början av 1930-talet startade han en textilfabrik Han hade låtit bygga
en lämplig lokal (vid Fabriksgatan) och hade
känningar som kunde bygga upp verksamheten.
Nästan samtidigt 1933 kom Gustaf Söderberg till Kumla, uppväxt i en skräddarfamilj i
Örebro hade han fått låna 5 000 kronor av sin
dåvarande arbetsgivare, den mäktige skofabrikören Erik Åqvist, och kunde nu starta eget i
den fabrik som idag inhyser Skoindustrimuseet på Sveavägen.
– Att det blev Kumla berodde nog på att det
var lättare där att hitta folk att anställa. Och
han hade kontakter sedan Åqvist haft slipstillverkning i Kumla, berättar sonen Per Söderberg, 87 år fyllda.

Skräddarson med tygkänsla
Vi sitter hemma hos Per och Ingrid Söderberg
i villan intill Almby kyrka i Örebro. På bordet

ligger foton, dokument och tidningsklipp från
tiden då symaskinerna sjöng sin surrande
sång för 86 öre i timmen (kvinnornas ackordslön 1940) medan ångan från byxpressarna
fräste för 1,21 i timmen (männens genomsnittslön).
Löneläget bidrog väl till att Gustaf Söderberg
snabbt fick snurr på verksamheten, fler maskiner kunde skaffas, fler anställas av denne entrepenör, som med sin ärvda kunskap satsade
på herrkonfektion av högre kvalitet.
– Han brukade nypa och gnugga tygerna,
minns Ingrid och visar med den typiska
gesten.
Efter några framgångsrika år kunde fabrikör
Söderberg knalla upp till Erik Åqvist i Örebro
och betala tillbaka lånet.
– Det trodde jag aldrig, ska denne sagt,
berättar Per.

Finkläder för herrar

De gjorde fina kostymer – arbetsstyrkan cirka 1950 hos Geson Konfektion utanför byggnaden som idag är
Skoindustrimuseum. Näst längst till höger i bakre raden skymtar fabrikören Gustaf Söderberg.
Foto: Sundberg-Olsson. Kumla kommuns bildarkiv.

Även AGA Konfektion satsade på finkläder för
herrar: kostymer, högtidskläder, paletåer
(överrock) och hade även måttskrädderi. I
slutet av 1930-talet tillverkades cirka 30 000
plagg till ett värde av 1,5 milj kr, skriver Harald
Rydberg i historieboken Kumlabygden. 180
personer var anställda varav 75 procent kvinnor. ”Företaget hade tre egna resande som
saluförde produkterna över hela landet”.
Gustaf Söderbergs Konfektionsindustri ,
som småningom skulle saluföra kläder med
märket Geson, hade 140-150 anställda, även
där var tre av fyra kvinnor. Enligt Kumlabygden hade Kumlas två klädtillverkare en likartad utveckling, tillsammans i början av 1950talet producerade över 300 anställda värden
för 6.5 milj kr per år.

Upplevde klassorättvisan
Visst besökte sonen Per, som börjat skolan i
Fylsta, sin pappas fabrik då och då.
– Det var en lidandets vandring, säger han
och vrider besvärad sin långa lekamen i stolen.
Jag ville inte men jag var ju tvungen att lyda.
– Jag minns precis hur man gick, man tog till

Ingrid och Per Söderberg har sparat bilder och dokument från släktens textilepok. Foto: Lars Litzén
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Fabrikör Gustaf Söderberg drev en framgångsrik konfektionsindustri i Kumla under varumärket Geson.
Foto: privat

vänster in i den stora salen där ljudet av
symaskinerna gick upp och ner, sen till höger
och glasburen där tillskäraren Raunio tog
mina mått och skrev upp. Och sen skulle man
tillbaka och jag kände att alla kvinnorna tittade på mig, jag kunde läsa deras tankar: Ska
chefens son ha en ny kostym igen. Jag kände
skam.
Ännu, bortåt 80 år senare, lever obehaget i
Per Söderberg, det var så starkt att det skulle
bestämma både hans
yrkesval (präst) och
klädstil (usel). Den
känslige pojken hade
uppfattat
klassorättvisan. Kvinnorna
vid symaskinerna hade
inte råd att ge sina barn
kostymer.
– Usch, jag kände den sociala klyftan. Tack
vare deras jobb kunde vi ha det bra.

Söderbergs Konfektionsindustri kan tjäna
som mönster för många andra företag, anser
Kuriren, ”ej minst vad beträffar arbetarnas
lunchrum, vilka på många arbetsplatser lämna
mycket övrigt att önska.”

Strid för bättre kvinnolöner
Kumlas textilindustri tuffar på, under
krigsåren tillverkar AGA uniformer, hur företagen fick tag på tyger när Sverige delvis var
avspärrat har vi inte rett ut.
Men vi vet att sömmerskan
Margit
Persson
från
Fjugesta
gör
en
epokgörande insats som
fackligt engagerad i Beklädnadsarbetareförbundet.
På kongressen 1943 kräver
hon att lönediskrimineringen av kvinnor ska
upphöra (skillnaden vid lika arbete kunde
vara 30-procentig) och får tryck i frågan.
Så kommer 50-talet med fortsatt uppsving
och i Hagaskolan smashas det när
pingisklubben AGA arrangerar tävling med
Sverige-eliten. Favorit: Tage Flisberg, VM-finalist 1954 mot japanen Ogimura.

“Fabrikör Söderberg,
har beflitat sig om
största möjliga trivsel
på arbetsplatsen”

”Största möjliga trivsel”
Familjen Söderberg bodde i en våning på Köpmangatan 16 ovanför Dohlwitz bokhandel.
Gustaf var
en entusiastisk sportfiskare,
körsångare och satt i stadsfullmäktige för
Högerpartiet.
– Jag var alltid förvånad att Högerpartiet fick
så lite röster, alla vi kände röstade ju på dem,
säger sonen med lätt underskruv.
Trots den ofrånkomliga motsättningen mellan ägare och anställda verkar Gustaf Söderberg ha varit en anständig arbetsköpare.
Socialdemokratiska Örebro-Kuriren berättar i
ett reportage 1941 om fabrikens lunchrum ”i
ljusa, glada färger försett med prydliga stolar
och bord”, om blommor i fönstren, radioapparater i sysalen och om extra vädringsraster (tio
min) för- och eftermiddag.
”Under vårt besök berättar fabrikör Söderberg, att han alltsedan starten av sitt nuvarande företag beflitat sig om att skapa största
möjliga trivsel på arbetsplatsen”, skriver tidningens utsände, signaturen C-son.

Luciafirandet i fabrikens skyddsrum var rejält med kaffe, tal, diktläsning och specialskriven sång
komponerad av självaste fabrikören. Foto: privat

Flisbergs kostym i fara
Första pris är en kostym av sponsorn AGA,
vars skräddare redan sytt upp den med mått
efter gänglige Flisberg. Men hans storvuxne finalmotståndare Weine ”Tuppen” Fredriksson
från Linköping överraskar, vinner första set,
leder det andra och arrangörerna börjar svettas: Vi måste skaffa en ny kostym!
Ah, det redde sig den gången, Flisberg
vände och vann. Men 1958 är det färdigsytt
hos AGA Konfektion, som går i konkurs vid
midsommar, 140 utan jobb. Då hade A G Anderssons skofabrik redan lagt ner, minus 125
anställda. Gustaf Söderberg håller igång en
tid till men säljer företaget, tillverkningen flyttas till AGA:s lokaler vid Fabriksgatan i ny regi
och läggs ner efter ett fåtal år.

”Jag skiter i kläder”
– Han såg att det började darra, säger Per
Söderberg, som efter skoltiden i Kumla gick
på Karro i Örebro plus ett år som handelsstudent med en vag tanke att gå i faderns fotspår.
Vilket han nu slapp.
– Affärer var inte min grej, jag började läsa
teologi i Uppsala. Det har jag aldrig ångrat!

En kritstrecksrandad kavaj presenterad av en stolt
medarbetare. Foto: Kumla kommuns bildarkiv

Han blev studentpräst, hade filmambitioner
och blev flitig SVT-producent av religiösa
sändningar, som nyss 50-årsjubilerande Helgmålsringning.
– Jag skiter i kläder, sammanfattar den gamle
prästen ännu trotsigt sin traumatiska erfarenhet av Kumlas textilindustri. ◼

Införde gymnastik på jobbet
Nyheten är att företaget börjat med gymnastik
på arbetstid. Tre dagar i veckan kommer gymnastikdirektör Margit Dohlwitz för övningar i
en särskild lokal.
”För den som dagen i ända tvingas att sitta i
spänning vid en maskin måste den vidtagna
åtgärden utgöra ett välgörande avbrott i arbetet”, framhåller tidningen och ger ordet till
fabrikör Söderberg:
– Jag tror för min del, att de gymnastikstunder vi nu satt igång med, skola bidraga till att
framskapa den arbetsglädje och trivsel, som
enligt mitt sätt att se frågan, är en mycket viktig förutsättning för en fullgod arbetsprestation.

Aga konfektion på fabriksgatan i Kumla sysselsatte många kumlabor under närmare 30 år. Foto: kumla kommuns bildarkiv
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JACOBSSONS PLÅT
FJUGESTA
Plåtslageri
Byggnadsarbeten

Telefon: 070-676 17 80

Sysal hos Eiser i Finnerödja 1972. Som mest arbetade 132 personer för Boråskoncernen. Foto: Örebro Kuriren

Här är fler syfabriker i Sydnärke
I ASKERSUND startade 1909 köpmannen Karl

”Trikå-Nisse” Nilsson en trikåfabrik som på
1940-talet hade så många som 160 anställda.
Företaget, som började med underkläder i bomull och konstsilke, levde vidare nedskalat
under andra namn ända in på 1980-talet.
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FINNERÖDJA fick sin första industri 1948 när

stora Eiserkoncernen i Borås etablerade sig,
först med stickning och sedan med en omfattande produktion av olika klädesplagg, t ex pyjamaser för svenska FN-trupper. Till skillnad
från andra konfektionsföretag klarade sig
Eiser genom 1960-talet. Som mest var det 132
anställda innan sytillverkning upphörde 1975,
en kvinnlig industriepok värd en egen artikel.
I Finnerödja fanns även Rota Sömnad 1980-97
med som mest tio anställda med idrottskläder
som specialitet.
I LAXÅ fanns Torpa Trikå, som började i byn

Mobäcken norr om Svinnersta, flyttade till
fastigheten där Colorama ligger idag. Torpa
Trikå tillverkade under 1940-50-talen
kalsonger och undertröjor.

Här går Albin Rapps fabrik på Storgatan i Hallsberg upp i lågor februari 1964. Även Haakon A Bruuns hattoch mössfabrik ryker. Foto: Örebro stadsarkiv

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

HALLSBERG drabbades vintern 1964 av en stor-

brand i centrum och då rök Rappsons fabrik
intill Bergiöska huset på Östra Storgatan där
ett 70-tal anställda från 1946 tillverkat rockar
i loden och poplin. Varumärket har dock levt
vidare genom tillverkning i andra fabriker.
Gustaf Söderbergs Konfektion i Kumla hade
efter kriget även en filial i Pålsboda med 25
anställda som sydde för huvudfabriken.
KUMLA hade under skilda år även flera mindre

klädtillverkare: Sven Floréns kravattindustri,
Kumla Måttkonfektion, Klingbergs Konfektion m fl. Det starkaste tekoföretaget i Kumla
har annars Bandi visat sig vara, sydde inga
kläder men gjorde skosnören och sedan band,
resårer mm och fortsätter att leverera denna
dag från den stiliga fabriken vid Köpmangatan.

Interiör från Trikå-Nisses fabrik i Askersund. Foto: Örebro Kuriren

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30
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Lösningen hittar du på sydnärkenytt.se
ALTANDÖRR
PÅ KÖPET! *

36

månader
räntefritt

Ibland kan
kondens vara bra.
Men inte på fönster. Många fönstertillverkare hävdar att man måste leva med
kondens på utsidan av nya fönster. Att det är en naturlig följd av att fönstret har ett
lågt u-värde. Men det är inte hela sanningen. Det handlar mest om att glaset inte
är anpassat för de nya förutsättningarna. I våra fönster finns en värmereflektor –
Antifog – ingjuten i glasmassan. Antifog gör att det yttersta glaset håller samma
temperatur som uteluften och då uppstår inte kondens. Kondensskyddat glas är
standard i alla våra fönster. Dessutom är våra fönster inbrottsklassade enligt
EU-standarden RC2N. Vill du läsa mer om våra fönster och hur ett fönsterbyte går
till? Välkommen in på morups.se eller kontakta din lokala projektledare.

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

Fönsterbyte. Som det borde vara.

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

Det lilla
extra
NYHET

Vi gör våra egna
goda
frukostmackor!
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Öppettider:
Mån-fre 06.00-22.00, Lör-sön 08.00-22.00
Stenevägen 19-21, 692 35 Kumla • Tel: 019-57 10 19

Ta med denna kupong för att få erbjudandet.
Erbjudande gäller t.o.m. 30 april 2021
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kumla
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Ta med denna kupong för att få erbjudandet.
Erbjudande gäller t.o.m. 30 april 2021
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Kumla

Ta med denna kupong för att få erbjudandet.
Erbjudande gäller t.o.m 30 april 2021
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kumla
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Åtgärda befintligt
eller
installera nytt?
Vi hjälper dig hela vägen,
från planering till driftsättning

Lätt
att byta däck!

Däckteam Hammar/
Garaget i Hammar AB
Åmmebergsvägen 7
0583-77 00 12
Mån-fre 07.00-16:30

Boka ett kostnadsfritt hembesök
på 070-36 39 006 eller
ramona.westberg@miljotekniska.com

garaget.hammar@telia.se
www.garagethammar.se

vet vilka däck du behöver

NIBE S-SERIEN

VÄRME I VARDAGEN.
PÅ DITT SÄTT.
Vädret är vad det är, det är svårt att påverka. Men inne hos dig kan du få det klimat du vill ha. Säg hej till
värmepumpen som anpassar sig automatiskt efter dina värmebehov och väderprognosen.
NIBE S-serien, för dig som vill leva smart.

DAGS ATT BYTA VÄRMEPUMP? VI HJÄLPER DIG!
KONTAKTA OSS FÖR RÅDGIVNING OCH KOSTNADSFRITT
HEMBESÖK!
0583-71 10 77 eller på info@askersundsbrunnsborrning.se

Sydnärkenytt • # 1 2021

16

På Venafältet bröts
koboltglans, en
mineral bestående av
kobolt, arsenik, svavel
och järn.

Sydnärkes Klondike

På Venafältet rådde
koboltrush för 200 år sedan
Klämmalyckegruvorna. Minnen från en
omfattande gruvindustri. Varphögarna blev kvar
när malmen knackats fram och forslats vidare för
ytterligare anrikning. Kan mer utvinnas mer ur
varphögarna med dagens förfinade metoder?
Foto: Stefan Sädbom

Guldrushen i Klondike, Kanada, i slutet av 1800-talet är välkänd. En liknande
jakt efter mineraler på Venafältet i Sydnärke under samma århundrade är nog
mindre känd. Nu finns ett nyvaknat intresse för samma område. Under hösten
2020 beviljades företaget Viad Royalties AB undersökningstillstånd för att
söka efter mineraler på Venafältet. Det är dock inte guld som jagas. Främst
handlar det om kobolt.
TEXT

WEINE AHLSTRAND

Trakterna runt Åmmeberg och Zinkgruvan
anses vara en av Sveriges äldsta gruvbygder.
Gamla källor berättar om ”Stålberget” och
”Järnberget” i Lerbäcks och Hammars socknar
i södra Närke. Först ut var järnet. Redan på
Medeltiden för sådär 1 000 år sedan bröts
järnmalmen fram med enkla metoder ur
mängder av små gruvor.
Men efter järnmalmsbrytningens glanstid
uppstod en ny epok, en ganska kort men intensiv period som man kan kalla
”koboltrushen på Venafältet”.

Sanna berättelser och skrönor
Vena gruvfält öster om sjön Åmmelången är
ett cirka tre kvadratkilometer stort område.
Här bröts på 1700-talet främst kopparmalm
medan kobolt var en biprodukt. En bit in på
1800-talet var det i stort sett bara kobolt som
gällde, koboltrushen hade tagit fart.
Från den här tiden finns många berättelser,
en del sanna och väldokumenterade, andra
kanske mera skrönor.
Det sägs att cirka
4 000 personer jobbade i fältets många
små gruvor och vid
vaskverken Fredriksberg och Johannesborg. Det är troligen en grov överdrift. Det
finns även historier om att ryska krigsfångar
arbetade i gruvorna, att de kom som okända,
levde sina liv och gick bort som lika okända.

fortsatte spekulera i gruvbranschen fram till
sin död 1852 och efterlämnade en stor förmögenhet.

storlekar och djup på Venafältet vid den här
tiden. Alla fick de namn: Wena, Kofalls Mellan, Kofalls Stor, Långgrufvan, Gamla Galtgrufvan,
Långbansgrufvorna,
Stora
Smedjegrufvan, Lilla Patrongrufvan och
Kampgrufvorna är några exempel.

”Här rådde Klondikestämning”

Billigt med ved och människor
Vid brytningen användes två metoder,
sprängning med krut eller tillmakning. Vid
tillmakning hettades berget upp med vedbrasor på kvällen och natten. På morgonen när
röken försvunnit kunde arbetet börja med att
bryta det nu spröda och spruckna berget med
spett och andra enkla verktyg. Det var billigt
med ved och människor.
Anrikningen bestod från början enbart av
skrädning då koboltmalmen knackades fram
för hand ur den omgivande berget. Efter hand
genomgick anrikningen betydande förbättringar och man byggde vaskverk, bland annat
vid Johannesborg.
Jakten efter kobolt gjorde att många prövade
lyckan. Det gjordes inmutningar och öppnades små gruvor och dagbrott. Kunskapen
hur man producerade från malm
till försäljning var
dock
högst
skiftande.
Det
gjorde att vinsten
ofta blev blygsam
eller uteblev helt. Bolag uppstod och bolag
lades ner.
Många var de som slet ut sina kroppar i kampen mot berget. En gruvarbetare i Vena lär ha
uttryckt det så här: ”Jag vill påstå att här jobbar
folk ihjäl sig för att om möjligt överleva.”

Gruv- och prospekteringsgeolog Stefan Sädbom.

ett koboltfält nära Åmmelången, vilket de livfullt diskuterade i vagnen. I Örebro intog herrarna middag och förfriskningar på en
gästgivargård. Jansson begav sig däremot raka
vägen till bergmästaren och tog ut mutsedlar
för hela det omnämnda gruvfältet. Som betalning använde han de nyligen erhållna skjutspengarna.
Denne Pehr Jansson hade sedan del i flera
bolag och gruvlotter på Venafältet medan
priset på kobolt var högt. Så sålde han i rätt tid,
innan priserna började falla. Pehr Jansson

”Här jobbar folk ihjäl
sig för att om möjligt
överleva”

”Venabusar”
Gruvfolket bodde primitivt och många förde
ett vilt och stökigt liv. Främlingar gav sig inte
gärna i lag med de här männen, som kallades
Venabusarna. Det sägs också att arbetare ibland smugglade ut den dyrbara kobolten och
sålde den illegalt. Och för pengarna köpte de
brännvin. Men som sagts, allt är inte alltid
sant.
Sant däremot är att det sjöd av liv och aktiviteter vid närmare 200 gruvor i varierande

Drömmar i krasch
Precis som i Klondike gick många drömmar i
krasch. Kanske var det främst listiga och skrupelfria affärsmän och spekulanter som kunde
göra sig en förmögenhet. Som Pehr Jansson.
Som mycket ung var han skjutskarl vid Lerbäcks och Hammars gästgivargårdar och
körde vid ett tillfälle två herrar till Örebro. Deras ärende var att hos bergmästaren muta in
Vena gruvfält öster om sjön Åmmelången i Sydnärke.

Stefan Sädbom är gruv- och prospekteringsgeolog med lång erfarenhet från flera engagemang inom gruvnäringen. Bland annat leder
han Bergskraft Bergslagen AB som bedriver
verksamhet inom geologi, gruva och miljö och
är styrelseordförande i Lovisagruvan i Storå.
Stefan Sädbom är dessutom uppväxt i Sydnärke och välbekant med Venafältet. Han har
varit där många gånger, både som nyfiken
ungdom och i sin yrkesroll.
– Venafältet är utan tvekan ett av de mest
kända och intressantaste områden i Sverige
där man brutit kobolt, menar han.
– Det rådde säkert en form av
Klondikestämning här för några hundra år
sedan. Men jag tror inte på 4 000 gruvarbetare,
kanske var det 1 000. Arbetskraften var billig
vid den här tiden. Säkert var det också många
bönder, torpare och andra som tog tillfälliga
jobb i gruvorna.
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Vi städar allt - ingenting är omöjligt!
Hoffes Fönsterputs & Städ AB är
verksamma inom all sorts
fönsterputs och städ.

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

- Noggrant utfört arbete,
fortsatt förtroende Fönsterputs
Flyttstäd
Golvvård
Trädgårdsarbete
Storstäd
Visningsstäd
Byggstäd
Hemstäd
Trappstäd
Mattrengöring
Snöskottning
Kontorsstädning
Takrengöring
Garage/vindsröjning

Galtgruvan. Vattenfylld idag. Foto: Stefan Sädbom

Kort högkonjunktur
Malmbrytningen vid Venafältet började i
slutet av 1700-talet och pågick med upp- och
nedgångar i cirka hundra år. Högkonjunkturen för kobolt blev dock kortare än så och
pågick under de första decennierna på 1800talet.
Runt om in naturen finns fortfarande många
minnen från en stor industriepok. Kommer
den att väckas till liv igen? Stefan Sädbom är
tveksam.
– Vad vi vet så är kobolthalterna på Venafältet låga. Totalt utvanns cirka 430 ton malm
från 1770-talet till slutet av 1880-talet. Det är
inte mycket med dagens mått. Mer som talar
emot är att Zinkgruvan Mining har prospekterat där och inte verkar så intresserade.
– Få prospekteringar leder fram till brytningsrätt och ny gruvdrift. Förutom att få
ekonomi i verksamheten finns flera viktiga
kultur- och miljöaspekter att ta hänsyn till vid
Venafältet.

En moralisk fråga
Den erfarne gruv- och prospekteringsgeologen är dock inte kategoriskt tveksam:
– Kanske vet de nya prospektörerna något
som jag inte vet. Det som talar för nya gruvbrytningar är att kobolt och flera andra mineraler är väldigt eftertraktade. De behövs i allt
större utsträckning i ny teknik, batterier med
mera. Idag bryts merparten av all kobolt i
krigshärjade Kongo, ofta under svåra förhållanden, med barnarbete och andra brott mot
mänskliga rättigheter. Sedan sker förädlingen
i diktaturen Kina. Sverige och Europa är stora
konsumenter av kobolt men bryter inget
själva. Trots att den finns här. Det blir inte bara
en företagsekonomisk fråga, utan även en
moralisk.
Sädbom lyfter också faktumet att det i den
här trakten finns en lång tradition och erfarenhet av gruvdrift, att motståndet mot ny liknande verksamhet därför kan vara mindre.
– Hur som helst, jakten efter det som berget
kan erbjuda är en månghundraårig historia.
Stefan Sädbom avslutar med något tänkvärt:
Gruvan är aldrig stängd – bara i paus. ◼
Källor:
Vieille Montagne – hundra år i Sverige 1857-1957.
Haugard: En belgisk gruva vid norra Vättern.
Hildor: Minnen från Lerbäck, Hammars bergslag.
Vaskverket i Johannesborg – koboltbrytning i
historisk tid.
SGU, Sveriges Geologiska Undersökning.

Kobolt – en
eftertraktad
metall
Kobolt är en huvudkomponent i de
moderna batterier som driver våra
mobiltelefoner, datorer och elbilar. På
grund av hög efterfrågan och osäker
tillgång ligger kobolt på EUs lista över
kritiska råvaror.
Kobolt är ofta en huvudkomponent i dagens
batterier. Förutom i batterier används kobolt i
superlegeringar, hårda material, magneter och
i produktion av olika kemikalier. Ett växande
användningsområde är inom bioteknologi,
där kobolt används i medicin, tandvård och
fermenteringsprodukter. Kobolt är en huvudkomponent i vitamin B12.
Kongo står för över 60 procent av världsproduktionen av kobolt. Tolv länder står för
resten, bland annat Kina, Kanada och Zambia.
I Europa bryts kobolt i Frankrike (två procent
av världsproduktionen) och Finland (en procent).
I Sverige bedrivs ingen gruvbrytning för
kobolt i dagsläget. Kobolt har däremot hittats
på flera platser i landet.
Så gott som all kobolt som bryts i Kongo går
till smältverk i Kina där den förädlas och säljs
vidare till batterifabriker, främst inom landet,
men också till Sydkorea och Japan. Färdiga
batterier säljs sedan till elektronik- och fordonsindustrin över hela världen.

Kobolt i historien
Kobolt användes redan under antiken för att
färga glas och glasyr på keramik. Men på den
tiden visste man inte vilket ämne som gav
blåfärgningen. Grundämnet upptäcktes av
den svenske kemisten Georg Brandt 1735 ur
koboltglans. Han var den förste som framställde kobolt i metallisk form.
Under 1700- och 1800-talen var kobolt ett
eftersökt och välbetalt färgämne för målning
på glas, keramik och porslin. ”Flytande blått”
är ett exempel. När det kom nya metoder för
färgning sjönk behovet av kobolt dramatiskt.
Namnet kobolt kommer från tyska ”kobalt”
och användes under medeltiden för vissa
malmer som inte gav metaller, utan endast
giftiga ångor vid reduktion. De ansågs vara
förtrollade av bergtroll, så kallade kobolder.

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

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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Än står sig
publikrekordet
från 1993
PINGIS: För 28 år sedan sattes ett publikrekord i Kumlahallen som aldrig
kommer att slås. 1 200 åskådare såg Sverige, med J-O Waldner och Jörgen
Persson i spetsen, besegra Tyskland.
- Att lilla Kumla fick hit dem känns fantastiskt, säger Peter Jakobsson,
dåvarande ordförande hos arrangerande AGA BTK
TEXT

ANDERS BJÖRK

Datumet är den 11 januari 1993 när det legendariska svenska landslaget anländer till Kumla
dagen innan matchen. J-O Waldner är
regerande olympisk mästare och Jörgen Persson regerande världsmästare. Och Sverige som
lag är regerande världsmästare efter att de
senaste mästerskapen kört över tidigare oslagbara Kina. Med i laget finns även Peter Karlsson och Tomas Von Scheele.

J-O retad för körkortet
Matchen i Kumla är semifinal i Europaligan.
Fyra dagar tidigare har Sverige vunnit med 42 i Hannover så tyskarna lämnar sin bäste
spelare, Jörg Rosskopf, hemma till returen.
Man känner sig uppenbarligen slagna på
förhand.
Peter Jakobsson var ordförande i AGA BTK
under denna tid. Han hämtar personligen J-O
och Jörgen med sin Volvo 850 när de kliver av
vid tågstationen i Hallsberg.
– Det var såklart något extra att ha dem i
bilen. Jag minns att Jörgen tråkade J-O lite för
att han inte hade körkort, och det har han inte
idag heller 28 år senare, säger Peter.
De inkvarteras för två nätters boende på Hotel Närke, nuvarande Kumla Hotel. Svenskarna tränar i Kumlahallen, lirar lite
innebandy och bjuder även på uppvisningsspel kvällen innan bataljen.

Bygger upp ny läktare
Att AGA BTK tilldelats matchen beror till stor
del på att klubben skaffat sig ett bra rykte som
arrangör. Och tidigt står det klart att Kumlahallens kapacitet på runt 500 åskådare inte
kommer räcka.
– Vi tog beslutet att sätta upp en extraläktare
på ena sidan. Vi fick montera upp den själva,
den tog flera dagar att få upp. Jag tog semester
från jobbet i en vecka för att hjälpa till med
läktarbygget och annat kring arrangemanget,
minns Peter.
Den "nya" läktaren behövs dock. AGA BTK
får tillstånd att ta in som mest 1 200 åskådare

till matchen och man säljer slut på varenda biljett.
– Det var en enorm publiksiffra att fylla
Kumlahallen med. I stort sett alla biljetter
hade sålts hos Sidebro Spel & Tobak, fastslår
Peter.
Ägare till spelbutiken belägen vid torget i
Kumla var Kenneth Sidebro, även han engagerad i klubben.

Fullsatt i Kumlahallen under matchen. Ur Peter Jacobssons fotoalbum.

Pingisens Mozart har lirat på kåken
För den då 27-årige J-O Waldner är det inte
första gången han spelar i Kumla.
– Nä, jag var i Kumla på mitten av 80-talet
och hade lite uppvisning på fängelset faktiskt,
uttalar sig J-O i Nerikes Allehanda dagen innan matchen.
Peter Jakobsson får en bra uppfattning av de
svenska världsstjärnorna under deras dagar i
Kumla.
– De var jättetrevliga killar! De var jordnära
och var som vem som helst. De var väldigt ödmjuka.
Meriterna för J-O Waldner och Jörgen Persson är dock något utöver det vanliga. J-O får
rent av räknas som en av tidernas främsta
svenska idrottare med guld i både VM och OS.
Han ståtar än idag med smeknamnet
"Pingisens Mozart”. Jörgen Persson har inte
riktigt samma meritlista, men är inte långt
efter.

Tyskarna skickar ovanligt tack
– Som pingisspelare var de hur bra som helst.
Det är nästan lite svårt att ta in, fastslår Peter.
Kumlahallen är smockfull tisdagen den 12
januari klockan 18 när matchen drar igång.
Det blir i ärlighetens namn inte mycket till
match. Sverige är alldeles för bra och vinner
med 4-0.
Trots utskåpningen visar det sig att tyskarna
uppskattat vistelsen i Kumla. Svenska Bordtennisförbundet meddelar ett par veckor
efter kampen att tyskarna hört av sig för att
tacka för ett suveränt arrangemang.
"Det är mycket ovanligt att landslag på detta
sätt visar sin uppskattning för fint arrange-

Peter Jacobsson var ordförande för AGA BTK när
det begav sig. Foto: Anders Björk

Man var tvungen att bygga upp extra
läktare i Kumlahallen. Ur Peter
Jacobssons fotoalbum.

mang. Det är ni väl värda", meddelas AGA
BTK från förbundet.

– Det var en upplevelse för hela livet att få
vara med om. Ett sånt landslag som Sverige
hade då kommer vi nog aldrig få igen och att
då lilla Kumla fick chansen att få hit dem, det
känns fantastiskt stort, avslutar Peter Jakobsson. ◼

Tjänar inga pengar på det
Ekonomiskt då? Klubben gick ungefär plus
minus noll trots alla sålda biljetter. Bara att få
arrangera matchen kostade 35 000 kr. Övriga
kostnader som kan nämnas är 16 000 kr för
hotell och 10 000 kr för tryck av program, affischer och biljetter.
På pluskontot finns biljettförsäljningen och man lyckas även sälja reklam för 30
000 kr. Pengar i all ära, det är
annat som Peter Jakobsson
minns idag.

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
Fastighetsskötare
29 mars
Lager och logistik
1 mars
Serviceassistent
1 mars
Vård och omsorg för viss och timanställda
1 mars
Yrkesförare - gods
26 april
För information kontakta Roger Källström Komvux i Kumla
019-588040 eller roger.kallstrom@kumla.se

Följande startar hösten 2021
Bagare /Konditor
Barnskötare

30 augusti
30 augusti

Butikssäljare
Kock
Bygg

30 augusti
30 augusti
23 augusti

Målare

23 augusti

Lokalvård

4 oktober
30 augusti

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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Gubbdagis dokumenterar Pålsbodas historia
Gubbdagis, eller Pålsboda förr och nu som
verksamheten kallas mer officiellt, gör ett
gigantiskt arbete med att dokumentera
och levandegöra samhället Pålsbodas historia.
TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Lars- Göran Andersson, kontaktperson, är
dock oroad för framtiden:
– Vi har inte kunnat ha någon aktivitet sedan
i mars i fjol. Man tappar kontakten, folk ändrar sina vanor. Några av oss har rentav gått
bort under året. Jag hoppas verkligen folk
kommer tillbaka och att yngre söker sig till
oss.
Pålsboda förr och nu är kanske allra mest
känt för sina modeller. Med all rätt. Två modeller av Pålsboda, två utsnitt av två olika
tidsperioder har tagit tusentals timmar att
bygga och ytterligare tusentals timmar av
efterforskningar, studerande av ritningar, mätningar av hus och fotograferande.

Enorm förändring
Det här med två modeller kräver sin förklaring. Själva grundmodellen över stora delar av
Pålsboda avbildar orten 1936. Söder om järnvägen och bron, som delar orten i två halvor,
är sig samhället rätt likt. Även om det tillkommit villaområden. Men norr om järnvägen är
orten i det närmaste totalt förändrad. Till och
med topografin. På 30-talet var det ett lummigt, kuperat stationssamhälle, med gott om
vackra, äldre hus. Nästan allt av detta är borta,
förändrat.
– Det fick oss in på idén att göra en modell
till, över norra delen av samhället, i nutid. Vi
fastnade för årtalet 2008.
För det nämligen hända grejer ordentligt un-

der 1960-talet. Det revs och byggdes något
oerhört under några rekordår. Folkasboskolan,
Äldreboendet
Sköllergården,
mängder med villor och ett flertal hyreshus.
För att bygga Sköllergården och den nya
brandstationen rev man flera hus. Sedan
schaktades tusentals kubikmeter av den grusås
som går genom Pålsboda bort. Hela centrala
samhället förändrades. Sedan revs de kvarvarande gamla husen successivt för att ge plats
åt nya under 1970- och 80-talen. Ett av de sista
husen som revs var det så kallade Bolinderska
huset mitt emot Ica, 2013.

Enskilda modeller
– Vi bygger också enskilda modeller i lite
större skala. Vi har bland annat byggt sågverket, den gamla industrin Fokepump, och så
Norra skolan, säger Lars- Göran Andersson
och visar.
Skolan är i dag bostäder. Undervisningen
flyttades till Folkasboskolan 1993.
– När skolan stod klar 1942 sades den vara
Sveriges modernaste landsskola, säger LarsGöran Andersson.

Foton och film
Men modellerna är långt ifrån det enda arbete
som görs.
– Vi lägger massor med jobb på att dokumentera, bevara historia. Här sitter några gubbar och arkiverar och scannar gamla bilder så
vi har dem digitalt, säger Lars- Göran och
visar ett rum med datautrustning.
I ett annat rum finns utrustning där några
ägnar sig åt att bevara och digitalisera allt filmmaterial man kan hitta om orten.
Lars-Göran öppnar en annan dörr:
– Här katalogiserar vi tidningsklipp om Pålsboda, allt det här är en enormt arbete som vi

Pålsboda centrum anno 2008. Grusåsen bortschaktad för att bygga Sköllergården i bakgrunden.

Södra delen av Pålsboda är sig rätt lik. Det stora gula huset i mitten av bilden är den gamla
missionskyrkan. Det stora höga huset vid gatan har inhyst bland annat häftstiftsfabriken, skofabrik,
möbelfabrik och en bio. Åkrarna till vänster är fulla med villor numera.

anser vara viktigt. Om ingen dokumenterar,
bevarar historia, glöms den bort. Jag hoppas
verkligen att allt det här kan fortgå. Att vi som
blir kvar när pandemin är slut orkar hålla
igång, säger Lars- Göran Andersson.
Han menar att även intresset från Pålsbodaborna, besöken är viktiga, avgörande.
– Vi brukar ha hemvändardag i maj. Populära arrangemang där många kommer. En del
har med sig bilder, berättelser, som vi ofta jobbar vidare med.

Egentligen en studiecirkel
Det finns ingen föreningen, eller styrelse i
Pålsboda förr och Nu.
– Nej, alltsammans är en rullande studiecirk-

lar i regi av Studiefrämjandet i Södra Närke.
Normalt, innan pandemin, träffades vi på
torsdagseftermiddagarna, klockan 13.30.
Men varifrån kommer namnet Gubbdagis?
– Verksamheten startade redan 1986. Då i
källaren på Folkets hus. Vid den tiden ska en
förskoleavdelning tillfälligt varit inhyst anslutning till lokalerna. En förälder ska då ha öppnat fel dörr för att lämna sitt barn. Barnet ska
då ha utbrustit ”Fel mamma, det där är ju
gubbdagis.”.
Verksamheten flyttade från Folkets hus 2013
och huserar sedan dess i lokaler som ligger i
anslutning till företaget Bording, söder om
järnvägen i Pålsboda. ◼

Det här huset brukar kallas tegelhuset, eller röda huset. Det revs på 1970-talet för att ge plats åt den platta
låda som i dag är Ica, men byggdes som Konsum.

länets första certifierade
solcellsinstallatör

solcellsinstallatör
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Vårljus och
vaccin

390 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

KRÖNIKA

LISBETH AXELSSON

En gång skrev jag ett rim om vår längtan
efter ljusets återkomst. Det gick så här:
Först är det mörkt, så mörkt som i
säcken.
Allt liv är stilla i stelfrusna bäcken
med snö i drivor vid kanten.
Ur stugvärmen går vi med handen i van‐
ten
för det är så kallt i vår gamla socken
när solen går ner för att vända vid Sten‐
bocken.

www.solkraft.info
0768-910 340
i Viby AB

Vi längtar!
Vi trängtar!
Vi suckar!
Vi trår!
Vi spanar i buskar och tittar i snår
efter små tecken på gryende vår.
Men plötsligt! I början av februari
har solen bevisligen lämnat Kalahari
för när vi slutar jobbet klockan fem
är det fortfarande ljust när vi kommer
hem!
Så är vi i tiden för talgoxens tsitsitu,
takdropp och gulsparv som räknar till
sju
och ökande blåmesesvirrande!
Vi känner i magen ett växande pirrande
och tänker under mössans värmande
klut:
Nu kommer våren, med sångsvan,
tofsvipa, hästhov, lärka, och bofinken
Knut.
Tänk även i år fick vintern ett slut!
Nu är det drygt, tycker jag. Inte på grund
av den kalla årstiden, den gillar jag, för
utan vinterns kärva smekning ter sig
vårens orgiastiska ankomst blott som en
fesen fjärt.
Det är det här med Coronan! Men - om
man tänker efter finns det lite hopp trots
allt! Ta vaccineringen! Plus att det blir
ljusare dag för dag, man ”får gå på det
man har” (gångbar devis – ja, vad ska
man annars göra?).
Betänk att snart susar sångsvanarna över
Närkeslätten och lärkan svingar in! Därför kan jag fortsätta på rimmet:
Ögat glittrar,
örat skärps!
Hör det kvittrar!
Äggen värps
i bon i trän och holkar.
Snart nya flygfän världen befolkar.
Det undret förmår oss om varandra
måna.
Det tröstar i tider av fruktad Corona
och eländesdrabbat Moder Jord
som är vårt gemensamma foderbord
men vars gåvor kan gå oss ur händer
om ej fred får råda mellan länder.
Så närmar sig rimmet slutet och vi kommer till den springande punkten vad vi
själva kan bidra med för att göra tillvaron
bättre?
Jo, ljusets seger visar: det finns hopp!
Fyll ditt hjärtas ömma kopp
med kärlek ända upp till brädden!
På livets mos blir du då grädden
som sprider kärleksvärmen vida
kring de som står invid din sida
och övriga på två meters håll
tills smittan spelat ut sin roll.
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Sörbyvägen 4

019-57 81 57

www.kumladack.se
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Självklart bakar Kerstin
sina egna semlor
– Mamma bakade semlor. Jag har alltid bakat semlor och det gör mina barn
också, säger min svägerska Kerstin Ramdén i Uppsala.
– Nej, jag gör inte mandelmassan själv, men det gjorde mamma tills det gick att
köpa och då sa hon ”varför ska jag stå här och stöta när jag inte behöver”.
TEXT

ING-BRITT JONASSON

Men Kerstin gör något som folk gjorde förr i
tiden när det inte fanns någon jäst att köpa,
bakar på surdeg! Ja, inte blir semlorna sura för
det och surdeg går att göra på vete också, ja
alla sorters mjöl utom korn, vårt äldsta sädesslag, som har dålig jäsförmåga.
– Brödet blir saftigare och mer hållbart och
det är roligt att hålla liv i en gammal bakmetod, säger Kerstin.
Nu ska vi inte baka semlor på surdeg, texten
skulle bli alltför lång. Men att göra surdeg är
inte ett dugg krångligt och att köpa surdeg i
affären för 20 kronor som räcker till ett enda
bak, blir dyrt i längden.
Jag återkommer till surdegen och använder
mig här av ett enkelt recept ur Kooperationens
Vår kokbok, en av de bästa faktiskt.

Mandelmassan
När Kerstin har bakat sina semlebullar, skär
hon ett lock, gröper ur lite av innehållet, blandar det med den rivna mandelmassan och tillsätter en skvätt grädde så det blir smidigare.
– Men se upp med mandelmassan, påpekar
Kerstin.
– Läs på innehållsförteckningen, det ska vara
50 procent mandel och 50 procent socker, an-

nars är det fusk.
Kerstins mamma kokade mandeln, klämde
av skalen och malde dem på mandelkvarn och
stötte mandeln ihop med florsocker, 1 dl av
varje om man vill göra mandelmassa själv.
Det är roligt men lönar sig inte.
Att göra egna semlor lönar sig definitivt.

Din egen semla
Det här är ett grundrecept på vetebröd:
50 g jäst, 125-150 g margarin eller smör, 5 dl
mjölk, ½ tsk salt, 1 dl socker, 2 tsk nymortlad
kardemumma och 1,4-1,5 dl vetemjöl.
Smula jästen i en bunke. Smält fettet, tillsätt
mjölken och värm till 37 grader, fingervarmt.
Rör ihop och tillsätt nästan allt mjöl. Spara lite
till utbakningen. Arbeta till en smidig deg och
jäs under bakduk 30 minuter.
Baka ut den till 20 bullar eller färre om du
vill ha semlorna större. Jäs under bakduk på
plåt 30 minuter. Grädda mitt i ugnen ca 10
minuter. Låt bullarna kallna.
Skär ett lock på varje bulle. Ta ut en del av
inkråmet och blanda det med en skvätt grädde
och 150 g grovriven mandelmassa.
Montera din egen semla med en klick mandelmassa och inte för hårt vispad grädde.
Du kunde! ◼

Kerstin Ramdén har alltid bakat semlor för det gjorde hennes mamma. Men Kerstin slipper ju att göra
mandelmassan själv som hennes mamma var tvungen att göra. Det fanns inte mandelmassa att köpa!
Tänka sig. Foto: Sthig Jonasson

Bagare fick böta för
tidiga fettisdagsbullar!
TEXT

ING-BRITT JONASSON

Det var en gång en bagare som dristade sig att
baka och sälja fettisdagsbullar redan INNAN
fettisdagen. På medeltiden skulle han ha fått
spöstraff eller blivit av med en bastant bagarhand. För redan då åt man semlor, fast dom
inte såg ut som nu. Den här bagaren gjorde
något som alla bagare gör idag. Tjyvstartar
semlebakandet. Men han var först och det var
50-tal!
Det var jordbruksnämnden i Malmö som
anmälde bagaren och det blev väl på sin höjd
böter. Nu börjar man baka semlor redan i december och slutar inte ”förrns te påska.” I hela
Norden äter man semlor, fast i Danmark och
Norge med sylt och vaniljkräm.
Vi svenskar klämmer i oss så där en 40
miljoner semlor om året. Men varifrån kommer då den här urgamla traditionen?

till Gustav III. Han tyckte inte alls om att
regera och stod hellre vid svarven och svarvade snusdosor.
Och så gillade han mat. Han dog fettisdagen
12 februari 1771 efter en rejäl måltid. Det talas
om stekar med rovor, surkål, böckling, hummer och kaviar nersköljt med champagne.
Som efterrätt blev det kungens favorit, hetvägg, semlor i varm mjölk.
Nu åt han inte ihjäl sig utan fick slaganfall.
Men det skulle kanske vem som helst ha fått
efter en sådan måltid.
I Sverige kan man läsa i Gustav Vasas bibel
från 1541 att som tackoffer förekom ”bakade
semlekakor”. Och ”simlebagare” omnämns i
Danmark på 1500-talet.
Förutom Adolf Fredrik är Sveriges mest
kände semmelätare Åke Holmbergs privatde-

40 dagars fasta
Från kyrkan förstås. Ja, inte så att man började
baka semlor just i kyrkan, men enligt fastelagen skulle fastan inledas på onsdagen före
påsk och vara i 40 dagar.
Det här var när Sverige var katolskt och då
gällde det att smörja kråset innan. För fattiga
satar var det förstås ingen skillnad just, men
för rika gällde det att äta pannkakor och bröd
av vete som var något extra fint på den tiden.
Semla härleds från det latinska ordet simila
som betyder fint mjöl.

tektiv Ture Sventon som inte kunde säga s
utan sa ”temla” och så myntade han begreppet
”använd pitolen bara i nödfall”.

Fläsksöndag
Snart har vi påsken här. Årets fettisdag infaller
30 mars och så här kallas dagarna före påsk i
folkmun:
Fläsksöndag, blåmåndag (kyrkorummet
kläddes i blått, fastans färg), fettisdag (nu var
det dags att festa på semlor) och dymmelonsdag (då satte man dymmel, till exempel ull för
klockkläppen för att det skulle vara tyst).
Askonsdagen kallar kyrkan fastans första
dag. Dumma jag letade efter nåt helgon eller
så som hette Askon innan jag såg att det ju uttalas ask-onsdagen. Onsdagen före påsk
skulle man som tecken på botgöring strö aska
i håret.

Varm korv-semla

Semmel-kungen
Adolf Fredrik var en timid kung i Sverige under 20 år, från 1751 till 1771, och blev pappa

UTGIVNINGSPLAN 2021

Porträtt av Adolf Fredrik iklädd sin kröningsdräkt.
Målning av Lorens Pasch den yngre

1993 bildades en mycket seriös Svenska Semleakademin som varje år utser pristagare för
årets bästa semla.
Men inte fick väl sådana här semlor pris:
Wrapsemla, det vill säga semla i strut, prinsessemla med grön marsipan eller varm korvsemla med ketchup av röd gelé…
När jag var barn åt man fettisdagsbullar med
varm mjölk, som min sambo JO fortfarande
gör, men nu är semlan mer en bakelse till
kaffet. ◼

Sydnärkenytts pappersupplaga
kommer ut med tio nummer under 2021. Kommande utdelningar:
#1 20-21 feb
#2 27-28mar
#3 24-25 apr
#4 29-30 maj
#5 3-4 jul
#6 28-29 aug
#7 25-26 sep
#8 30-31 okt
#9 27-28 nov
#10 18-19 dec
Upplaga: 29 000 ex med
distribution till hushåll och butiker i
Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå
och Askersund.

KORSORD OCH VINNARE

Den mystiska profilen vi körde i vårt
julnummer blev en succé. Vi
kommer återkomma med fler
profiler. Hundratals läsare svarade,
en helt övervägande majoritet
svarade rätt. Rätt svar skulle förstås
Torsten Ehrenmark, journalist,
kåsör och författare från Örebro.
Här är de tre som hade turen att bli
dragna som vinnare:
Eivor Gäfvert, Laxå
Ing-Britt Widlund, Kumla
Jessica Hegbo Högel Hallsberg
Lösningen till korsordet hittar du
på sydnarkenytt.se
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Svenska Skoindustrimuseet

Låt oss göra jobbet!
• SNICKERI

• FLYTTSTÄDNING

• STÄDNING

• TRÄDGÅRD

• MÅLNING

• SNÖSKOTTNING M.M

BILSERVICE
ALLA MÄRKEN

- ett levande museum

DIAGNOS
REPARATION
DÄCKHOTELL
3 års garanti

För mer information, ring

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41

Västra Bangatan 3, Kumla

www.p74bilverkstad.se

Tel: 073-925 56 02

Utställningar, Tillverkning,
Försäljning

För öppettider:
Se hemsidan eller
ring 019-58 81 87
Sveavägen 19, Kumla

www.skoindustrimuseet.se

Vi erbjuder två olika sätt att underlätta för dig i vardagen.
Antingen beställer du dina varor online och eller så beställer
du en färdig matkasse med råvaror och recept som passar dig.

Vi har 5 a
vego, inspirndra kassar att välja
på:
ation klim
enkla veck at, bistro och
an.

Handla på ica.se/supermarket/torghallenaskersund

Premiär i vår nya butik på nätet!
Gå in redan idag och lägg din beställning för smidig
upphämtning i vår drive-in.

www.ica.se/alle
ICA Supermarket Allé
Alla dagar 07-22

