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Trots att jag väl med viss marginal får ses
som medelålders tillhör jag i hög grad
den uppkopplade generationen. Man kan

absolut inte tala om digitalt utanförskap för
min del. Som redaktör är man ute på på web-
ben, mest hela tiden. Min hustru brukar säga
att jag har en skärm framför näsan hela tiden.

ATT BANKTJÄNSTER, myndighetskontakter, de-
klaration och annat sedan länge sker på
internet, med det digitala bank- ID.s som cen-
tralpunkt är sedan länge självklart för mig.

Trots det har jag fortfarande inte kommit helt
överens med sjukvårdens upplysningstjänst
online, 1177. När pandemin blev en del av
våra liv för drygt ett år sedan stod det rätt snart
klart att rätt mycket av sjukvårdsupplysning
och liknande skulle ske just där, digitalt.

INGET KONSTIGT I DET. Det är klart att det är
rimligt att kunna söka information, få svar på
frågor, få provsvar och liknande, utan att be-
höva hålla på och ringa, krångla.

Men. Problemet var att sidan 1177 på något
sätt verkade ha drabbats av en blandning av
ambition att göra saker lätt-tillgängliga, samti-
digt som man använder det myndighetsspråk
man använder inom vården. Lägg därtill en
del layoutmässig vilsenhet.

DET FÖRSTA JAG SLOGS AV när jag sökte Covid-
information var hur hela tiden viktig informa-
tion ville gömma sig bakom något slags pop-
upruta med information, som man ville att jag
ska läsa.

Själva inloggningen gick dock relativt lätt, nu-
mera kan man använda en så kallad QR-kod
som man scannar med telefonen, bra.

VÄL INNE LETAR JAG i likhet med de flesta just
nu efter information om Covid-19. Den döljer
sig långt nere till höger under rubriken ”Regi-
onen rekommenderar”. När man ska boka så
kallad självprovtagning av Covid-19, förvän-
tas man räkna ut att man först ska beställa ett
kit för självprovtagning. Nu har man ändra in-
formationen, så det blivit något tydligare. Men
för den som inte gjort testet är det inte helt
självklart varför man ska göra det, varför det
behövs när man ska åka till en institution för
att göra testet? Inget, konstigt, om man vet hur
det går till. Men det framgår inte helt av infor-
mationen.

NÄR MAN SÅ VARIT IVÄG och gjort provet, så föl-
jer väntan på provsvaret.

När det kommer förväntas man förstå att det
är i din vårdjournal provsvaret ska finnas. Li-
knande letande, krånglande, krävs för att
beställa en journalkopia. Det tog mina, ex-

tremt uppkopplade döttrar, säkert en timma
att trassla ut hur det skulle gå till.

JAG ÄR SOM SAGT VAN att navigera runt på olika
webbtjänster. Det är min vardag. jag fixade det
med lite letande. Men många i min omgiv-
ning, inte minst de som lärde sig det här med
datorer och internet på gamla dar, har tyckt
det varit krångligt, svårt. Många, har så att
säga vänt redan i dörren och istället försökt
ringa. Då har det ofta varit mycket timslånga
köer och i princip omöjligt att komma fram.

Regionen har som sagt ändrat efter hand. Fö-
renklat, förbättrat information. Utökat
möjligheten att ringa, både när det gäller frå-
gor om Covid-19 och det här med att boka
vaccinationstider. Men jag skulle ändå säga att
1177 under pandemin sätter fokus på något
som genomsyrar mycket i samhället. Man di-
gitaliserar, ändrar och förutsätter att alla
enkelt och snabbt ska lära sig att använda de
digitala tjänsterna, men glömmer att det inte
är lika självklart för alla.

I VÅR TIDNINGSVÄRLD märker vi ofta att alla inte
är med i det digitala informationssamhället.
Antingen för att man helt enkelt inte kan, eller
har råd med utrustning, eller för att man helt
enkelt inte vill. Det mesta vi skriver och rap-
porterar publicerar vi ju på webben. Men vi
har kvar vår papperstidning för den som före-
drar att läsa nyheter och reportage på det
sättet. I år kommer det för första gången bli tio
nummer.
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0768-910 340
www.solkraft.info

Solkraft i Viby
länets första certifierade
solcellsinstallatör

390 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

i Viby AB

#4 29-30maj
#5 3-4 jul
#6 28-29 aug
#7 25-26 sep
#8 30-31 okt
#9 27-28 nov
#10 18-19 dec

Sydnärkenytts pappersupplaga
kommer ut med tio nummer 2021.
Kommande utdelningar:

Upplaga: drygt 29 000 ex med
distribution till hushåll och butiker i
Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå
och Askersund.

KOMMANDE NUMMER

Välkommen in i vår
fräscha butik!

Motorhelg
Kristi himmelsfärd
med bl a MC-café
om vädret tillåter

Norra Storgatan Pålsboda
Tel: 0582-40 400

Håll koll på vår
Facebook & Instagram

Erbjudande

Köp vår bästa biltvätt och få fälgtvätt
för 69:- (ord. pris 129:- ) Mikrofiberduk
på köpet!

50% rabatt på valfri matmeny

*Gäller mot uppvisande av kupong
& endast på OKQ8 Pålsboda

*Gäller så långt lagret räcket & mot uppvisande av kupong
Gäller endast på OKQ8 Pålsboda

Erbjudande

Vi utför takrenoveringar,
fönsterbyten, om- och
tillbyggnader m.m

Hör av er för en
kostnadsfri offert!

Telenr: 070-8469292

Italienskt
surdegsbröd

20ª/st
560g

Naturkött
Biff/Entrecote

149ª/kg

Brasilen

2 x 400g

2
för

Ica förkokta
majskolvar

30ª
Priserna gäller v. 17

Hela veckans mat på ett klick! Handla i vår butik på nätet: ica.se/kumla1

Öppet 8-21
Skolvägen 12 Kumla

Norrlänsk
grillost

20ª/st

Rydbergs
Potatissallad

25ª/st
750g

Profilen

Grilldax!
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– Vi vill skapa nya leder för att möta det allt
större intresset för att cykla i området. Vi vill
också ha nya startpunkter för lederna, delvis
för att avlasta de platser där det är mest folk
sommartid, säger Johan Svensson, ordförande
för föreningen.
– Vi kommer jobba med mindre vägar, som

skogsbilsvägar, gräsvägar och andra privata in-
ägovägar, Alla markägare kommer kontaktas.
Mestadels kommer lederna hamna hos de rik-
tigt stora, dominerande markägare som finns i
området, fortsätter Johan.
Han menar också att mycket jobb ska läggas

på att skapa leder så att cyklister inte hamnar i
konflikter med de som vandrar eller de ri-
dleder som finns i området.
– Det finns ett tilltagande intresse för att att

cykla mountainbike. Inte minst i det här om-
rådet. Jag hyr ut rum till folk och i somras up-
plevde folk trängsel i Tivedsområdet. Det var
svårt att få plats med bil vid de stora
besöksmålen. Men med cykel kan man ta sig
in. Lederna ska få startpunkter och dras på ett
sådant sätt att vi både avlastar och får mer folk
kring de företagare som finns i området, som
butiker, campingplatser och liknande.

Samarbeten alla ska tjäna på
– Ett exempel är parkeringen vid Fagertärn.
Där är inte alls lika högt tryck som vid nation-
alparken. Kiosken där skulle ha allt att vinna
på om en mountainbikeled utgick därifrån. Vi
ska jobba med samarbeten. Alla gynnas av det.
Det är själva grunden i sådana här projekt.
Mer sålda campingnätter, mer sålt kaffe i
kiosker, fler anställda, en mer levande byggd är
målet, säger han.
I föreningen finns ett antal företag i området

med som medlemmar. Samtliga kommuner i
området, Askersund, Laxå och Karlsborg är
också med. Men man kan också vara med som
privatperson.
– Vi söker mountainbike-intresserade per-

soner som kan vara med i projektet.

Stort område med cykelleder
I ett första skede ska det bli ungefär 15 mil
cykelleder för mountainbike. Dessa ska kop-
plas ihop med och bli en del av Bergslagen
Cykling. Sverige, och kanske Nordens största
cykelområde med hundratals mil naturnära
cykelleder.

Förutom arbetet med att kontakta markägare
och fysiskt märka ut leder kommer det också
att bli en del arbete med kartor och elektronik.
– Det kommer finnas elektroniska kartor,

som man både kan skriva ut eller använda i
mobiltelefoner.
En annan del i projektet går ut på att man ska

kunna åka tåg, eller buss till området och ta
med cykel.
– Vi arbetar på en lösning där man ska

kunna ställa sin cykel i exempelvis Hallsbergs
station, eller Laxå, låsa den med ett ett
speciellt, digitalt lås, och, helst med samma
system, boka hämtning av cykeln.

Vill skapa centrum för utomhussport
Johan Svensson äger och driver sedan några år
Aspa Herrgård, precis i utkanten av Tiveden.
– När jag tog över insåg vi att tiden som lyx-

hotell här var över. Sedan dess har vi byggt om
och hyr ut flertalet hus för självhushållning. vi
har ett mindre Bed & Breakfeast i ett av husen.
Målgruppen är de som är intresserade av det vi
brukar kalla outdooraktiviteter. Vi kommer
inrikta oss på mountainbike, vandring, kajak-
padling, SUP och liknande. Vi kommer både
hyra ut och sälja utrustning. Vi har dessutom
anställt två utbildade guider som är specialis-
erade på friluftsliv, mountainbike och guid-
ning.
Föreningen Cykla i Tiveden är helt nystar-

tad.
– Vi har haft ett konstituerande möte. Första

årsmötet blir nu i april.

Johan vill lyfta
cyklandet i Tiveden
TEXT

HENRIK ÖSTENSSON

Den ideella föreningen ”Cykla i Tiveden” ska samla företag och cykelintresserade för att gynna cyklandet i
Tiveden. Foto: Lisa Szanto, Cykla i Tiveden.

Johan Svensson driver Aspa Herrgård. Han vill
skapa ett outdoorcenter på de den gamla
herrgården. Foto: Henrik Östensson

Det har bildats en ny förening, Cykla i Tiveden. Målet för föreningen är att
redan i år skapa 15 mil cykelleder för mountainbike i Tiveden.

Enskilt avlopp

Åtgärda befintligt
eller

installera nytt?

Vi hjälper dig hela vägen,
från planering till driftsättning

Boka ett kostnadsfritt hembesök
på 070-36 39 006 eller

ramona.westberg@miljotekniska.com

HOSPITALSGATAN 5, ASKERSUND

EN ROLIG UTFLYKT!

WWW.JOHANSLEKSAKSBOD.SE

ELLER
WWW.JOHANSLEKSAKSBOD.SE

ELLER

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

maskin.

Kontakta oss för mer information och tidsbokning!

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

Hyr maskiner både lätt,
enkelt och billigt

VI FINNS I PÅLSBODA:
Mer info hittar du på:
villamaskinisten.se/palsboda

palsboda@villamaskinisten.se

0707-52 71 68

För hemmafixare
och proffs!

Markvibrator Slåtterbalk Jordfräs

Häcksax Vertikalskärare Lövblås

Kampanjerbjudandena gäller 26/4 - 16/5 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

DEALS

BECKERS 2,7 L 
Olja av hög kvalitet avsedd för årlig behandling av allt 
slags obehandlat, tryckimpregnerat eller tidigare oljat 
trä utomhus såsom trätrall, altaner och trädgårds-
möbler. Vattenavvisande och lätt att underhålla. 
Rek. ca pris 427:-

TRÄOLJA

HiKOKI 18V DS18DJL 2x1,5AH 
Välbalanserad maskin med kraftig motor. 
2x1,5Ah Li-ion batterier. Vikt inkl batteri 1,7kg. 
Batteriladdare med förvaringsväska ingår. 
3 års garanti.  Rek. ca pris 1 990:-

BORRSKRUVDRAGARE

HÖGTRYCKSTVÄTT
NILFISK E 145 4-9 X-TRA 
EKraftfull, med slitstark induktionsmotor. Tyst med lång 
hållbarhet. Perfekt för regelbundna och stora rengö-
ringsuppgifter. Click&Cleananslutning för olika tillbehör. 
Rek. ca pris 3 990:-

2 990:-
SPARA 1 000:-

HiKOKI C6SS 
Lätt och kompakt cirkelsåg med hög kapkapacitet. 
57/38 mm sågdjup. Motoreffekt 1 050W med kling-
diameter på 165 mm. Inkl. sågklinga, parallellanslag 
samt nyckel. Kan förses med spånsugsadapter. 
(köps separat). 3 års garanti. Rek. ca pris 1 490:-

CIRKELSÅG 990:-
SPARA 500:-

Är du redo för våren?

HANDLA SÄKERT HOS XL-BYGG!
Våra lokala butiker följer givetvis Folkhälso–myndighetens 
riktlinjer  och rekommendationer. Kontakta din närmaste 
butik för att få en närmare beskrivning av de åtgärder 
XL-BYGG gör för att skydda dig som kund. 

Kontaktuppgifter och din närmsta butik hittar du på 
xlbygg.se/butiker.

195:-

990:-
SPARA 1 000:-

SPARA 150:-

GELIA KABELVINDA 15M IP44. 
4 jordade uttag och 
15m gummikabel. 
Godkänd för 
användning 
utomhus. 
Rek. ca pris 399:-

249:-

KABELVINDA

Kumla-Björka 206, Kumla • Öppet vard 6:30–17, tors 6:30– 18:30. Lör 10–13
Tel: 019-57 09 05 • www.xlbygg.se/bjorka
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Kumlatandläkarna Vattugatan 1 Kumla 019-57 55 55

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

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

tandvård

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

vården

Digital klinik Kort väntetid Gott om parkering

Boka gärna tid hos vår
tandhygienist Emilia

(800 kr)
Tandläkare Tobias och Karl, tandhygienist Emilia

Det är ett åttiotal konstnärer i och omkring
Askersund och Motala som håller öppet under
konstrundan. Förra året valde man att hålla
en digital konstrunda.
– Men i år kör vi åter en riktig konstrunda,

fast inte pandemin är över. Det är många som
längtat efter konst, utställningar och olika en-
gagemang. Vi tror ju det här är viktigt för folks
psykiska välbefinnande, säger Maria Ekström,
från föreningen Norra Vätterns bild &
Formkonstnärer, som ordnar konstrundan.

Viktig kontaktyta
Hon sticker inte under stol med att rundan
också är viktig för konstnärerna.
– Det är en viktig kontaktyta för att nå publik

och sälja konst. Under rundan kommer folk
som kanske normalt. inte besöker utställ-
ningar, eller köper konst.
Men pandemin påverkar givetvis och allt

kommer ordnas så att allt följer folkhälsomyn-
dighetens riktlinjer.
– Det blir ju maxantal besökare inne i

ateljéerna för att undvika trängsel. Det kom-
mer variera lite från konstnär till konstnär.
Men allt ska fungera så ingen ska behöva vara
rädd för trängsel och att smittas.

”Folk kan vänta ute”
– Det kommer gå bra, menar Bengt-Åke. Här
kan man vänta i trädgården om det blir trångt.
Folk är anpassningsbara. Det brukar sällan
komma så många i taget, säger han och visar
sin lilla utställningshall, en vacker inglasad al-
tan, men utsikt över Alsen.
– Trä har alltid varit mitt sätt att utrycka

mig. Ofta hittar jag naturliga former och utgår
från dem, säger han och visar en stor skål
gjord av en gigantisk vril, alltså en knöl-utväxt
som uppstår företrädesvis på björkar.
– Titta här, vilka mönster, säger han.
I ett annat hörn står en stock, med en stor

spricka i, med två ansikten, ett vänt åt ena hål-
let, ett vänt åt det andra.
– Jag utnyttjade sprickan i stocken, har

egentligen inte gjort så mycket, mer än ansik-
tena. Den är något slags reflektion. Jag har
kallat den ”Åt vilket håll ska vi gå, framåt!”

Trä hela livet
Bengt-Åke har i princip jobbat med trä hela
livet. Numera är han pensionär, men förr var
han slöjdlärare.
– Jag gillar träet, formerna i naturen och hur

materialet talar till mig. Vad konsten betyder
är upp till betraktaren, men ibland tar jag ställ-
ning. Kanske är mina ansikten, figurer något
slags kommentar till de existensiella frågorna,
menar han.
En del figurer talar ett rätt mörkt språk, an-

nat är vackert, skirt, som Bengt-Åkes fåglar.
– För mig har konstrundan varit viktig. Det

är en kontaktyta, ett sätt att nå folk. Jag brukar
sälja en del också. Jag är inte så bra på det där
med att nå ut, marknadsföring. Kanske är det
så att trä som material för konstnärer inte är så
”hett”.
Bengt-Åke har varit med på många av de 25

konstrundorna.
– Jag har inte varit med på alla, varje år, jag

har inte riktigt koll, jag tror jag var med på den
allra första. Det brukar dyka upp en en hel del
folk under dagarna. Snart att det var tomt, ett
avbräck, förra året. Jag deltog även i Asker-
sunds kommuns projekt, ”Konst i kvarteret”.
Då dök det inte upp någon. Så jag hoppas att
konstrundan, trots pandemin, blir bättre,
säger Bengt-Åke.

Lotteri med konst
Norra Vätterns konstrunda brukar alltid ha ett
slags presentationsutställning. Ett slags sam-
lingsutställning, med verk av flertalet delta-
gare. Utställningen utgör ett slags naturlig
startpunkt för konstslingan, den brukar finnas
både i Motala och i Askersund.
– i år kommer den vara utomhus. I Asker-

sund blir det nere i hamnen. Det blir inga verk
utan istället bilder på dem, tryckta på så
kallade vepor.
Det går att köpa lotter i ett lotteri hos varje

konstnär och på föreningens webbplats. Varje
lott kostar 20 kronor. Det är konstnärerna som
skänkt priser, ett per konstnär.
– Från mig blir det ett halssmycke, av trä

förstås, men med silverkedja, säger Bengt-Åke
Broström
Konstrundan hålls alltså 1-2 maj. Konstnär-

erna håller öppet mellan klockan 10-17.00,
båda dagarna.

TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Bengt-Åke får
träet att tala
Nästa helg, det vill säga den första och andra maj, hålls Norra Vätterns
konstrunda för 25 året. Efter förra årets digitala konstrunda kör man i år åter
en riktigt konstrunda, där konstnärer öppnar upp sina ateljéer och
verkstäder. En av de som öppnar upp sitt hem och sin verkstad är
träkonstnären Bengt-Åke Broström på Lilla Bergsgatan i Askersund,

Bengt-Åke Broström jobbar med trä. Ofta låter han naturens former tala, som denna skål, gjort av en
enorm vril.

Verket ”Åt vilket håll ska vi gå, framåt” har ett
ansikte åt ena hållet, ett åt det andra, delade av en
stor spricka,

Ännu ett verk gjort av en vril. Hål i själen?

Mer träansikten. Under hänger ett. träsmycke av
samma typ som Bengt- Åke har med som pris i
konstlotteriet. Här dock med ett kors.

I skapandeprocessen. Bengt-Åkes fåglar är ett
återkommande tema. Lägg märke till vingen. Den
gör Bengt-Åke av flortunna bitar av asp.

Välkommen till Lekebergs RörAB/Bergqvist rör
i Fjugesta ochAskersund.

- Din lokala rörmokare!

Johan Maxson

070-6115355

johan@lekebergsror.se

Följ oss på Facebook!Peter Eriksson

070-3617322

peter@lekebergsror.se

Anderssons Bilcenter i Kumla AB

Tel 019-58 96 00
www.anderssonbilcenter.se

5 1 95: -

PLATTLÄGGNING •DRÄNERING •MURBYGGEN
HÄCKKLIPPNING •MYCKET MER

VI HJÄLPER DIGMED ALLT I DIN TRÄDGÅRD

070-308 00 01• www.zaxinsentreprenad.se • daniel@zaxinsentreprenad.se

Vi säljer ostarna
från Granhammar!

Vårt företag är miljö- och kvalitetscertifierat

Vi utför
kostnadsfri
besiktning av
din vind!

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
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– Resenärerna ska ha större möjligheter med
de biljetter vi har, säger Fredrik Eliasson,
Kollektivtrafikchef på Länstrafiken.
Förändringarna kommer vara mest påtaglig

för de som använder länstrafiken i sitt
vardagliga pendlande till jobb eller skola. Det
tidigare sättet av att köpa en periodbiljett för
resande mellan två destinationer är utbytt. I
dess ställe finns det nu ett system där du beta-
lar för ett eller flera områden där du får resa
obegränsat under den tiden din biljett är giltig.
– Tidigare kunde man enbart köpa en period-
biljett mellan punkt A och punkt B. Skulle jag
åka ifrån Åsbro till Askersund köpte jag en
månad av resande mellan Åsbro och Asker-
sund. Om du därefter vill åka ifrån Åsbro till
något annat ställe har du varit tvungen att
köpa en ny biljett. Men nu köper du ett om-
råde och då täcker biljetten om du vill resa till
andra platser inom området.

Gäller sedan 15 mars
Förändringen, som togs i bruk den 15 Mars,
ska kunna ge resenärer ökade möjlighet att an-
vända kollektivtrafiken i sin vardag och för
fritidsresor. - Vi såg att kollektivtrafiken mest
användes för resor till jobb eller skola så vill
ville ändra det så att månadskortet kan använ-
das till fler typer av resor.

Länsbiljett
Om en resenär köper fler än tre zoner så blir
biljetten automatiskt en länsbiljett vilket gör
det möjligt att åka helt fritt inom länet. Dessa
förändringar kommer dock vara mest påtaglig
för det som köper periodbiljett. Det kommer
nämligen fortfarande vara möjligt att köpa en
resa mellan två punkter om man vill köpa en
engångsbiljett.
Allt detta kommer vara möjligt att göra di-

rekt i telefonen, också en förändring. Det tidi-
gare plastkortet som funnits för att verifiera
resandet är fortfarande kvar, men det ska
också finnas möjligheten att använda mobil-
telefonen och Länstrafikens app.
– Folk blir mer och mer vana att köpa saker

i appar så vi vill ligga i tiden och ge folk den
möjligheten, fortsätter Fredrik Eliasson.

A-F
Områdena är uppdelade A-F. Områdena ska
försöka återspegla hur det vardagliga resandet
ser ut och många av områdena är uppbyggda
så att det kretsar kring en centralort. Områ-
dena är uppdelade så att tätorter så som Öre-
bro, Karlskoga och Lindesberg och deras
närområden är i varsin zon.

Öppna framdörrar.
På vissa platser i länet har framdörren på bus-
sarna öppnats upp för resenärer. När vi kom-
mer kunna se denna förändring i Sydnärke är
ännu oklart. Ansvaret ligger hos de individu-
ella trafikföretagen som sköter busstrafiken
inom olika delar av länet och det kan därför
varier hur det ser ut i olika platser i länet.
Men fortfarande uppmanar Länstrafiken för

försiktighet inom kollektivtrafiken. Resenärer
ska inte resa om det inte anses nödvändigt. –
Man ska fortfarande inte åka kollektivtrafik i
onödan. Vi har tagit fram biljetter som vi tror
våra resenärer kommer uppskatta men det är
inte läge nu för några uppmuntrande åtgärder
utan nu måste se till att det inte blir för trångt
för de som inte har några andra alternativ.

Länstrafiken förändrar nu hur du
kommer kunna resa inom Örebro län. Det
tidigare sättet av att köpa en
periodbiljettsom är giltig för resande
mellan två platser har nu blivit utbytt mot
att resenären nu kommer betala för de
områden de tänkt resa inom.

TEXT
DIDRIK LERJERYD

Länstrafiken
förändrar för
länets pendlare

Katarina Hansson bor i ett radhus i norra de-
len av Kumla. En glad och nyfiken liten vovve
med namnet Lexie hälsar välkommen i hallen,
och en titt i bokhyllan visar att Jan Mårtensson
och Mari Jungstedt tillhör favoriterna att läsa.

Lärde sig mycket av Dan-Åke
Katarina är född och uppväxt i Harmånger
som ligger i norra Hälsingland, norr om
Hudiksvall. Hon utbildade sig där till barn-
skötare, jobbade på förskola, och började även
att engagera sig fackligt.
– Jag hann dock med flera jobb dessförin-

nan. Jag har jobbat på pappersbruk, restau-
rang och gatukök och varit utomlands och
jobbat. Så jag har gjort lite av varje, fastslår
hon.
1995 flyttade hon till Örebro, vid 27 års ålder,

efter att ha sökt och fått jobb på LO/SSU.
Därefter träffade hon sina barns pappa, som
bodde i Kumla, och 1997 gick flyttlasset för
Katarina till Kumla.
– Första intrycket av Kumla? Jag tyckte att

det var en lagom stad, inga avstånd att tala om
och trevliga människor.

Omgående efter att Katarina flyttat till
Kumla blev hon politiskt aktiv i kommunen
och redan 2003 blev hon kommunalråd. Kom-
munstyrelsens ordförande hette då Dan-Åke
Moberg.
– Han hade ett stort hjärta och ömmade my-

cket för de som hade det tufft i samhället, Han
frågade alltid hur någon mådde. Sen är han ju
slängd i käften och det har inte gillats av alla,
men jag lärde mig mycket av att jobba med
Dan-Åke.

Om samarbetet med Moderaterna
Socialdemokraterna har alltid varit ett parti
som lett politiken i Kumla och efter tio år som
kommunalråd var det 2013 dags för Katarina
Hansson att överta stafettpinnen som kom-
munstyrelsens ordförande.
Hur har hon utvecklats i den rollen sedan

dess?
– Jag tror framförallt att jag ökat min för-

måga och kunskap att se saker i ett vidare per-
spektiv. Ofta är det inte så svart eller vitt inom
politiken som många tror utan det är många
sidor att ta hänsyn till i frågor som ska bli till
en helhet. I den roll jag har så är man lite i ett
helikopterperspektiv som hovrar ovanför.
De två senaste mandatperioderna har So-

cialdemokraterna styrt Kumla ihop med Mod-
eraterna. Två partier som oftast ses som varan-
dras motpoler. 2014 var det ett förhållandevis
ovanligt samarbete, första gången i Kumlas
historia.

Skiljer sig inte deras ideologier för mycket?
– Mycket handlar om kemi och sen kanske vi

på lokal nivå har lättare att kompromissa i frå-
gor istället för att hamna i låsningar. Det är
viktigt att frågor förs framåt och att det inte
blir stillestånd.

Tycker SJ borde sagt till tidigare
Något det skrivits mycket om i Kumla de
senaste månaderna är skadegörelse och stök.
Många bilägare har fått däcken sönderskurna
och SJ har gjort ett hårt utspel och hotat att
stanna tågen vid stationen på grund av för my-
cket stök kring resandet i Kumla. Hur stor del
av det ansvaret ligger på Kumla kommun?
– När det gällde SJ fick vi veta i slutet av jan-

uari att de hade problem på sina tåg och då
sade de samtidigt att de haft problem hela
hösten. Naturligtvis kollade vi då med polisen
om det fanns anmälningar, men det fanns
inga.
– Och om man inte vet något är det oerhört

svårt att agera. Hade SJ berättat tidigare att de
här problemen fanns hade vi självklart hjälpt
till. Men vet vi inget så går det inte att agera, så
enkelt är det.
Kontentan efter SJ:s hot om tågstopp, som

gav uppmärksamhet långt bortom Kumla,
blev alla fall att ett par patrullerande väktare

skaffades, som snart byts mot ordningsvakter.
Dessutom ska man lägga pengar på att få upp
mer kameror, få bättre belysning, och konst i
tunneln. Det sista anses som en åtgärd som
kan bidra till en lugnare miljö.
– Vi vill genom det skapa ett offentligt rum

där folk vill röra sig. Ju fler människor med
snälla avsikter som rör sig kring en plats ju
bättre.

"Konst kommer vi fortsätta satsa på"
Tror du konsten spelar någon roll för brotts-
bekämpandets skull. Många av brotten har
skett sent på kvällen och under natten. Då
kanske ändå inte så många är där för att njuta
av konsten?
– Det finns forskning som visar att män-

niskor trivs bättre i miljöer med konst. Oavsett
vilken bakgrund människor har ska de få mö-
tas av konst. Så konst kommer vi fortsätta satsa
på, det är ju dock bara en del i det hela.
– Sen är det ju också så att brottslighet ska

alltid bekämpas av polisen. Det är inte kom-
munens uppgift och det är väldigt viktigt att
komma ihåg. Det är också därför vi jobbar
ihop med polis, näringsliv och fastighetsägare,
för att belysa de problemområden vi har. Nå-
got som bland annat bidragit till att inbrott
och skadegörelse överlag minskat markant.
Att hindra folk som går ut nattetid och skär

sönder bildäck är dock inte det enklaste
oavsett åtgärder.
– Jag blir så förbannad över sånt, att ge sig på

andras egendom och förstöra bara för att. Det

är lite klurigare att freda sig mot, men vi hop-
pas att polisen kan lösa det.

Aviserade sin avgång i februari
Andra partier har i flera år sagt att de velat ha
ordningsvakter i Kumla. Har ni varit naiva som
inte hörsammat det?
– Nej, jag tycker inte att vi varit naiva. Vi har

satt till vakter när vi sett att det behövts och vi
är i ett sånt läge nu när vi har sett att otryg-
gheten bland medborgare ökat i olika mät-
ningar som Kumla kommun gjort.
1 februari aviserade Katarina Hansson, via

sin Facebook, att hon kommer sluta som kom-
munstyrelsens ordförande. Hon blir kvar till
sista juni och till dess ska en ersättare hittats.
Känner hon sig klar med Kumla?
– Jag känner mig inte färdig med politiken.

Men jag har nog börjat känna att jag har gjort
det här länge nu. Jag har varit kommunalråd i
18 år och kommunstyrelsens ordförande i åtta.
– Att vara kommunstyrelsens ordförande be-

tyder att man hela tiden är redo, året runt. Det
är ett jätteroligt uppdrag, men det är klart att
det tär också. Sen finns det andra människor
inom partiet som vill framåt och ha mitt jobb
också.
Känner du dig i vägen?
– Nej, det gör jag inte. Men jag vill att fler ska

få den möjligheten som jag har haft. Jag kän-
ner att jag gjort mycket och varit med om my-
cket och haft väldigt kul och man ska ju sluta
när det är som roligast.

Gillar inte att stå i fokus
Har du något annat klart, eller vill du inte säga
det?
– Nej, jag har faktiskt inget klart. För min del

har det känts viktigt att inte söka andra jobb
under tiden. Men det är klart att jag har en
känsla om vad jag vill jobba inom framöver.
Och vad är det då?
– Jag har ju inte stängt alla dörrar till poli-

tiken, det finns olika nivåer och det kanske
skulle vara spännande med region eller rik-
spolitiken. Sen är jag väldigt aktiv inom folk-
bildningen och är bland annat ordförande i
Örebro Läns Bildningsförbund, folkrörelse
och folkbildning tycker jag är jätteroligt.

“Har svårt att läsa ommig själv”
När Katarina aviserade att hon skulle sluta
gjorde vi en rundringning till övriga par-
tiföreträdare i Kumla. Det var då en sak som
stack ut i svaren. Även om det finns partier
som inte delar den politik hon står bakom
hyste alla svarande respekt för hennes sätt att
vara.
– Jag har väldigt svårt för att läsa om mig

själv, och även se och höra mig själv. Så jag har
faktiskt inte läst det, även om kollegor sagt att
jag borde göra det eftersom jag skulle bli glad
då. Men det var alla fall jätteroligt att höra!
– Jag tycker det är himla viktigt att skilja på

sak och person och har alltid uppmuntrat till
att vi ska vissa respekt för varandras åsikter.
Sen är det klart att det ändå finns partier som

man inte vill samverka ihop med på grund av
deras ideologi.

"Skittråkigt att jobba hemma"
Finns det då några sämre egenskaper hon dras
med?
Hon anser sig ofta prata för fort. Vara jät-

tedålig på att komma ihåg namn. Och viljan
att kompromissa, som hon ju egentligen ser
som en styrka, tror hon också kan ses av andra
som ett svaghetstecken ibland, "att blotta stru-
pen", som hon själv uttrycker det.
Hur tror du att du kommer känna när du slu‐

tar sista juni?
– Det är tråkigt att sluta i en pandemi. Att

inte få vara på Stadshuset med politiska kam-
rater och tjänstepersoner och få till ett riktigt
avslut. Ska jag bara slå ihop datorn här
hemma, lämna in nyckelkortet och sen är det
över?
– Det kommer säkert bli en tomhet att inte

vara så efterfrågad längre. Samtidigt blir det
skönt att lämna över ansvaret till andra och
veta att det kommer inte hända saker som jag
måste reagera och agera kring.
Har du jobbat mycket hemifrån under pan‐

demin?
– Sedan mitten av oktober i stort sett varje

dag. Helt ärligt tycker jag det är skittråkigt! Jag
är en människa som gör mig bäst ihop nära

med andra. Det är klart att vi pratar via datorn,
men det blir platt. Men även om jag tycker det
är trist är det ändå självklart viktigt att jag och
alla gör sitt så vi tar oss igenom det här tillsam-
mans, avslutar Katarina Hansson.

Katarina lämnar över
stafettpinnen efter åtta år
I åtta år har Katarina Hansson (S) lett Kumla i sin roll som kommunstyrelsens
ordförande. Men snart slutar hon efter att på egen hand sagt upp sig.
– Det finns andra människor inom partiet som vill framåt och ha mitt jobb, sa
Katarina Hansson, när hon tog emot Sydnärkenytts Anders Björk hemma i
bostaden.

Katarina Hansson tycker att det varit ”skittråkigt” att jobba hemma under pandemin.

Katarina Hansson har varit Kumlas ”starke man” i åtta år

Hemmaarbetsplatsen, med läsplatta, dator och lite politisk litteratur, kanske en vägledning när beslut tas. Hunden Lexie.

TEXT FOTO
ANDERS BJÖRK ERIK WIDLUND

Drömresa?
– Indien, att åka dit på en yogaresa.

Civilstatus?
– Lyckligt skild, två döttrar i övre tonåren.

Finns det något få vet om Katarina?
– Jag har nyligen köpt en husbil.

Är du tävlingsinriktad?
– Inte alls. Jag spelade basket som ung i
Harmånger och till slut sa tränaren till
mig att jag måste kämpa för att vinna.
Jag tyckte det var viktigare att alla var
med och hade roligt.

Finns det någon person du beundrar?
– Astrid Lindgren. Hon ger tjejer en
styrka och kaxig attityd i sina böcker. Sen
finns det ingen som jag har läst som kan
förklara döden så fint som hon gör i sin
bok "Mio min Mio.

FEM FRÅGOR



För mer info om Faluhus och
Forsgrens Timmerhus kontakta:
Anders Ericsson
0739-200 203
anders.ericsson@svenskahusgruppen.se

Flerbostadshus, villor och
fritidshus sedan 1954.

Fönsterbyte. Som det borde vara.

Boka ett gratis hembesök med 
vår lokala projektledare Patrik på 
079-067 04 60  |  www.morups.se
* Gäller vid köp av minst 7 fönster. Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

ALTANDÖRR
PÅ KÖPET!

48  
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.

*

Zinkgruvan Mining re:think 2021 
– ett entreprenörsprogram för Askersund

Vad är Zinkgruvan Mining re:think?
Ett kostnadsfritt entreprenörsprogram för dig som har verksamhet i eller runt Asker-
sund och vill komma snabbare upp ur startblocken när det ljusnar, som vill ta nästa 
steg i ditt företagande eller som vill vända en utmaning till en möjlighet. Eller möjligen 
realisera en idé och ta den ett steg vidare mot en ny marknad.

Programmet erbjuder: 
- Kunskap – inspiration – nätverk
- Kompetensutveckling - Coachning – Affärsutveckling 
- Tänk om – tänk nystart – kom upp ur startblocken! 
- 12 veckors program 18 maj – 20 september med sommaruppehåll 

Läs mer och ansök till programmet här: 
www.zinkgruvanmining.com/rethink

2020 års re:think-deltagare. Foto: Tord Saxin

Zinkgruvan Mining re:think är ett samarbete mellan:

Är du en av våra nya re:thinkare? Ansök nu!



Sydnärkenytt • # 3 202112 Sydnärkenytt • # 3 2021 1313

DIN OPTIKER

WWW.AOPTIK.SE

Svensk kedja

Skattar i Sverige

Kostnadsfri delbetalning  0:- ränta  0:- aviavgift  0:- uppläggningsavgift.

50 50 %%
ALLA MÄRKESBÅGAR*ALLA MÄRKESBÅGAR*

Värdecheck

10001000  KRKR
RABATT PÅ EUROPASRABATT PÅ EUROPAS

BÄSTA PROGRESSIVA GLASBÄSTA PROGRESSIVA GLAS

VärdecheckGRATIS 
ÖGONUNDERSÖKNING*

HELT UTAN KÖPKRAV

Utförd av Socialstyrelsen leg. optiker

Vår affärsidé = hög kvalité till lågt pris  

Ring för tidsbokning

E 
L 
L 
E 
R

710:- 
RABATT*
PÅ GLAS/BÅGE

Gäller progressiva

Gäller enkelslipade

Gäller dubbelslipade

*Gratis ögonundersökning gäller glasögon, ej linser, recept och intyg. 710kr rabatt gäller  vid köp 
av kompletta glasögon. Erbjudanden går ej kombinera med varandra.

Svensk kedja

Skattar i Sverige

*Gäller vid köp av kompletta glasögon.

*G
äl

le
r v

id
 k

ö
p

 a
v 

ko
m

p
le

tt
a 

g
la

sö
g

o
n

. 

*

ALLA NYHETER

ALLA NYHETER

50%50%
PÅ ALLA PÅ ALLA 

MÄRKESBÅGARMÄRKESBÅGAR

BRABRA

frfr3500:-3500:-**
frfr4500:-4500:-**

frfr5500:-5500:-**11

BÄTTREBÄTTRE BÄSTBÄST IntuitivTM 

*Kostnad tillkommer för övrig märkesbåge, högbrytande glas och behandling. *1 Pris gäller med kupong.

ETT ENKLARE 
GLAS

SENASTE
TEKNIKEN

EUROPAS BÄSTA
PROGRESSIVA GLAS

6500:-6500:-

1000 KR1000 KR
RABATT PÅ EUROPAS 
RABATT PÅ EUROPAS 

BÄSTA PROGRESSIVA 
BÄSTA PROGRESSIVA 

GLASGLAS

PROGRESSIVA 
PROGRESSIVA 

GLASÖGON
GLASÖGON

EUROPAS BÄSTA EUROPAS BÄSTA 
PROGRESSIVA GLASPROGRESSIVA GLAS 
P r i s b e l ö n t  S i l m o  d ' O r  - I n t u i t i v P r i s b e l ö n t  S i l m o  d ' O r  - I n t u i t i v 

Med flera!

AFFÄRSIDE AOPTIK: AFFÄRSIDE AOPTIK: 
HÖG KVALITET TILL LÅGT PRIS HÖG KVALITET TILL LÅGT PRIS 

VÄLKOMMEN IN TILL VÅRA MYSIGA BUTIKER 

KUMLA ASKERSUND ÖREBRO
Hagendalsvägen 12,
692 30 Kumla

Storgatan 19, 696 30
Askersund

Kungsgatan 14, 702 11
Örebro

019-56 06 66 0583-10058 019-31 16 00

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

DROP-INOCHTIDSBOKNING

ALLÉHALLEN  
I HALLSBERG
BAD • GYM • SPORT • CAFÉ

hallsberg.se/allehallen

SE VÅR HEMSIDA FÖR SENASTE 
UPPDATERINGARNA OM HUR 
VÅRA VERKSAMHETER PÅVERKAS 
AV COVID-19.

Dags att börja cykla! Kampanjen gäller t.o.m 2021-04-10

Med reservation för slutfö
rsäljning och ev. tryckfel

Scott Grove
plus Mips

Lazer Compac

399:-
999:- 5 995:-

ord. pris
6995:-

Nu

Kumla Cykel & Fritid

Köpmangatan 12, Kumla www.kumlacykel.se019-31 40 41 butik@kumlacykel.se Mån-Fre 10-18

Fullt utrustad vardagscykel med stabil och lätt
aluminiumram som ger dig en bekväm och upprätt
ställning. Finns i färgerna röd, svart och Secret Safari

Monark Monica 3

Inkl. 5 års fri service vid köp av ny cykel



Av tåligt – och händigt - släkte är hon denna
småbrukardotter från Svenstorp vid norra
Unden som berättar om sitt yrkesliv där vi sit-
ter hemma i hennes hus vid Sanneruds by-
gata. Hon har plockat fram betyg och en liten
Arbetsbok, utfärdad av Boråsföretaget Eiser
när hon började i nya syfabriken i Finnerödja
1963.
Så ringer det på dörren och Ulla skyndar att

öppna. Det ligger även ett foto på köksbordet,
jovisst är det hon som sitter där vid maskinen
men inte på Eiser, hon är äldre nu, det måste
vara på Trikåfabriken i Askersund, hennes
andra långa sömnadsjobb.
Ulla Carlsson har nog även sytt ihop byg-

dens bästa kontaktnät eftersom hon är ord-
förande i Tiveds hembygdsförening.
Dessutom kan hon svetsa. Hon har papper på
det.

B-skola och granplantering
Skoltiden vittnar om glesbygdens villkor på
50-talet, skolbyte vartannat år: B-skola i Vä-
gen, Tived, Missionshuset, Dammtorp och
det sjunde och sista året i Tiveds nya skola,
”där var det skolfröken”.
Hur tog ni er till skolan?
– Johan Andersson i Baggekärr hade taxi. Vi

bytte vid Kvarnavägen, där kom Bertil Jakob-
sson med hanses bil.
För folket i den här delen av Tiveden var

Askersund metropolen som drog. Dit gick
bussen och dit åkte man för att gå på mark-
nad.
– Laxå, det var inget, säger Ulla med en

avfärdande gest.
Första betalda jobbet efter skolan var gran-

plantering. Jägmästaren frågade henne om
åldern och eftersom hon nyss fyllt 15 gick det
bra.
– Då var det moped som gällde, en röd

Monark med remdrift.

2 000 plagg om dagen
Nästa påhugg blev som hembiträde åt en
gammal dam i Karlsborg - och sedan kom
plötsligt industrin till bygden med ett lyft för
unga kvinnor som ville tjäna egna pengar.
Ulla, hennes äldre syster Sonja och kusinen
Asta fick höra att Eiser sökte folk och fick jobb
direkt.

– Vi hade 3:33 i timmen, sen fick vi ackord.
Vi bodde tre i ett rum hos Jordgubbsodlar-
föreningen i Finnerödja och hade ett litet kök.
Det gick allt bra, säger Ulla och skrattar vilket
hon gör befriande ofta.
Från kl 7 till 4 satt de och sydde plagg åt Eis-

erkoncernen, som gick för högtryck under
60-talet. Dagsproduktionen låg på 2 000
plagg, uppger artikelförfattaren Gunn Sjöst-
edt i en mycket kunnig redogörelse för textile-
poken i Finnerödja.
Fabriken var en av koncernens modernaste

men hade problem att hitta arbetare. En pe-
riod bussades ett 40-tal anställda från Laxå
direkt till fabriken. Några var jugoslaver och
greker. Som mest var det 132 anställda.
Eiser sydde kläder för Domus, Epa och Tu-

ritz. Även SAS och försvaret var kunder,
otroligt petiga sådana, enligt Gunn Sjöstedt.
Vita jumprar för flygvärdinnor, trän-

ingsoveraller för försvaret, plagg för damer,
herrar, barn och fritid, sortimentet var
enormt, allt styrt från Borås till koncernens
fabriker.
– Jag monterade mycket fickor, sydde FN-

uniformer och V-ringade tröjor, minns Ulla.
Det kom upp en från Borås och tog tid när vi
sydde och han satte ackord. Jag fick sy en bit,
stanna, vrida och vända medan han tog tid.
Ulla Carlsson var med i Beklädnadsarbetar-

facket, vilken insyn facket hade i tidstudie-
mannens ackordsättande är oklart.

Från symaskin till traktorhytter
Tolv år varade äventyret. Eller ska vi säga
slitet, yrkesskicklig kvinnokraft med krav på
precision och noggrannhet.
- Det var inget annat, det var ju att en skulle

tjäna pengar.
Sveriges tekokris skärptes. Hon var en av de

sista som slutade hos Eiser oktober 1975:
”Har skött sitt arbete till vår största belåten-
het”, står det i betyget med tillägget: ”Rekom-
menderas överflytt till Fernmo Industri AB”.
Eiser hade nämligen sadlat om, köpt

Fernmo, som tillverkade traktorhytter, flyt-
tade produktionen till samma lokaler i
Finnerödja och huxflux blev de sömmerskor
som ville verkstadsarbetare.
Det äventyret varade tre år för Ulla, som

hamnade på plåten; hann lära sig svetsa, kant-

pressa, gradsaxklippa, nibbla och blev expert
på bygelstansning. Platschefen intygar rörd
att hon skött maskinen ”med den största om-
sorg”.
– Jag gillar att göra nåt med händerna och

har aldrig varit rädd för att pröva, konstaterar
hon.

Vanan att ”hjälpa till med jordsbruket”
hemma på gården har aldrig släppt.

Besökte Gunilla Pontén
Nu ringer telefonen. Många vill prata med
Ulla.
– Jag kan la ringa senare, säger hon.
Efter att i 15 år ha åkt norrut för jobb från

Sannerud var det dags att 1979 vända söderut,
till anrika Askersunds Trikå, nu under led-
ning av nyligen bortgångne Lennart Sondér.
Företagets storhetstid var över men med ett
20-tal anställda hölls kompetensen att sy
kläder vid liv.
Trots en konkurs 1985 fick Sondér fart på

symaskinerna igen i ett ombildat företag och

Ulla Carlsson hängde med ända till hösten
1997.
– Vi sydde mycket modeller, bikini och bad-

dräkter. Det var väldigt bra stämning. En
gång reste vi till Stockholm och hälsade på
designern Gunilla Pontén, som vi sydde åt.
Lennart var bra, han bjöd på smörgås och
kaffe.
Epoken med nål och tråd var över, återkom-

mande ryggskott gjorde det inte lättare för en
54-årig sömmerska att hitta nytt jobb. Men
Alva Ulla-Britt Carlsson, som det står i präst-
betyget, fick anställlning hos Samhall och
därigenom en lång rad olika sysselsättningar,
en period arbetade hon på Childrens i Halls-
berg.
Numer är det Tiveds hembygdsförening

som står i centrum för hennes verksamhet-
slust. Pandemin ställer till problem men så-
dana är till för att övervinnas, hörs denna
västgöte resonera.
Varför är hembygdsföreningen viktig för dig?
– Så att inte det gamla försvinner, samman-

fattar hon.

Vi sitter hemma i köket hos Inga-Lill Erickson
på Sjölidsvägen i Rönneshytta och pratar om
gamla tider, som ändå inte är så långt borta.
Inga-Lill hörde av sig till Sydnärkenytt efter
reportaget om textilindustrin i Kumla och
ville berätta om sina erfarenheter. Idag är hon
82 år, har problem med ett knä men minnet är
det inget fel på.

– Jag är född i Strömstad vid norska
gränsen. Pappa var stenhuggare och mamma
var hemma men pappa ville väl inte hugga
knott hela livet så vi flyttade till Värmland där
jag tror att han högg i skogen. Morbror och
moster kom på besök och sa att han borde fly-
tta till Kvarntorp för där tjänade de mycket
bättre!

Lägenhet ett himmelrike
Det var 1948 och oljeutvinningen i Kvarntorp
drog till sig hundratals arbetare från när och
fjärran. Så John och Asta Ovensen och barnen
blev kumlingar.
– Vi flyttade till Prästgårdskogen, en lägen-

het på Köpmangatan 48. För mamma var det
rena himmelriket. Förut hade vi haft utedass
och fått hämta vatten från en brunn. Bada fick
man göra i en balja en gång i veckan. Nu var
det rinnande vatten och badrum - men på
sommaren var det bara kallvatten.
Inga-Lill bjuder på kaffe och vetebröd. Utan-

för köksfönstret har vårfåglarna börjat kvittra
och där är hennes lilla röda bil, som hon åker
och handlar med när det onda knäet tillåter.
– Jag började i tredje klass i Fylsta och hade

John Dahlstein som lärare. Jag gick där tills
jag var 13 år, jag slutade på våren och började
på syfabriken. Jag var en barnarbetare, jag
brukar säga så, säger Inga-Lill.

Ville läsa vidare
Även om hon skrattar när hon säger det så
finns där en melankolisk underton av…
kanske inte bitterhet men en känsla av
orättvisa mot den unga flicka hon var.
– Jag ville egentligen läsa vidare men det

tordes jag inte säga. Man skulle ju tjäna pen-
gar, pappa och mamma hade haft det dåligt
ställt och tyckte det.
Livet blev som det blev. Inga-Lill var äldsta

dotter med två yngre syskon och det var dags
att börja försörja sig även om hon bara var 13
år. Hon fick jobb på AGA konfektion på Fab-
riksgatan, den ena av Kumlas två stora textil-
fabriker.
– Du ska göra så här och så här, visade dom

och sen var det bara att börja. Jag satt först vid
bandet, bakom mig satt Klara och Asta, de
hade jobbat länge och jag måste hålla undan
så att de fick nåt att göra.

Fick betalt per lapp
Inga-Lill kastade sömmar, sydde ihop tygsty-
cken i zickzack innan kamraterna bakom
henne sydde vidare. Betalningen?
– Man rev av en lapp på tyget och sparade

den. Fru Hovander var min chef, jag fick be-
talt, per vecka tror jag, efter hur många lappar
jag hade. Det var rent ackord, inte ett korvöre
i fast! Jag kommer inte ihåg hur mycket jag
fick per lapp. Det var i alla fall ören, inte kro-
nor.ört talas om.
Någon fackförening säger hon sig inte ha

hört talas om.
– Vi satt i en stor sal högst upp i fabriken,

började kl 7 och slutade kl 17 med en timmes
lunch, kanske hade vi nån kafferast också. Det
tjöt i en vissla när jobbet var slut
Inga-Lill stannade tre år då i början av 1950-

talet hos AGA. Med flinka fingrar avancerade
hon i kostymsömnadens grottekvarn, fick
rentav börja sy klockfickor på byxorna, en
liten extraficka för de stiliga herrarnas guld-
rova.

Kallskänka på Stadshotellet
– När Stadshotellet öppnade i Kumla tog jag
mig dit, jag ville bli kallskänka. Varför det?
frågade källarmästaren. Jag har varit hos min
faster och sett henne göra smörsvanar och
smörrosor, sa jag. Du är anställd! sa källar-
mästaren.
Så galant gick det till. Inga-Lill Erickson blev

kallskänka (berömd för sin leverpastej), arbe-
tade även på fina Frimis i Örebro, bodde
hemma i Kumla tills hon blev 19. Gifte sig
med en fotograf, de hade butik och ateljé men
när digitalisering sänkte branschen blev hon
vaktmästare på Högskolan. Arbetade där tills
hon var 67. Har två söner, en i England.
Inga-Lill pratar med sina syskon nästan

varje dag.
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Sydnärkenytt har tidigare berättat om
textilindustrin i bygden. Tusentals kvinnor har
med skickliga händer tillverkat kläder i
fabrikernas slamrande sysalar. Här berättar två
sömmerskor om sina erfarenheter.

Ibland har Ulla Carlsson, 76, ont i ryggen. Inte särskilt förvånande efter att i
nära 30 år plikttroget suttit böjd över tygstycken vid en surrande symaskin.
- Men allt var bra, säger hon på sin trivsamma Tivendialekt.

– Jag brukar säga att jag var barnarbetare, säger Inga-Lill Erickson och skrattar
lite lätt. Efter sex år i folkskolan i Kumla fick hon börja arbeta som sömmerska
på AGA konfektion. Då var hon 13 år gammal.

Ulla sydde
miljoner stygn

Inga-Lill fick
börja arbeta som
13-åring

HÄNDIG (1) Hur många miljoner stygn som löpt mellan Ulla Carlssons, 76, fingrar vet förstås ingen. Efter
30 års sömmerskearbete i Finnerödja och Askersund sade ryggen ifrån. Nu syr hon ihop
Hembygdsföreningen! Foto: Lars Litzén.

HÄNDIG (2) – Jag har bara jobbat och jobbat, säger Inga-Lill Erickson, 82, med en tillbakablick på
yrkeslivet, som började som sömmerska när hon bara var 13 år. Aldrig att jag var sjuk. Det är först nu det
slagit till. Foto: Lars Litzén.

Ulla Carlssson har sparat sina betyg från ett långt yrkesliv, inklusive intyget om att hon klarat kursen i
svetsning.

Efter sömmerskejobbet sadlade Inga-Lill om, blev kallskänka och sålde sedan kameror och kopierade
bilder i familjens fotoaffär.

TEXT
LARS LITZÉN

Ulla Carlsson böjd över sömmen i
sysalen hos Askersunds Trikå, bakom
henne sitter storasyster Sonja.
Troligen från mitten av 1980-talet.
Foto: Örebro Kuriren.

ULL & SKINN AV EGNA FÅR

Egen uppfödning, egen tillverkning

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 694 98, Närkesberg

070-848646

www.ullochskinn.se

Ull och Skinn Bengtstorps Lantbruk

Utställningar, Tillverkning,
Försäljning

Svenska Skoindustrimuseet

Sveavägen 19, Kumla

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

www.skoindustrimuseet.se

- ett levande museum

www.p74bilverkstad.se

3 års garanti

Tel: 073-925 56 02

BILSERVICE
ALLA MÄRKEN

DIAGNOS
REPARATION

DÄCKHOTELL
ÅTGÄRDA DINA 2:OR

Västra Bangatan 3, Kumla
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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 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. värmepumpen som anpassar sig automatiskt efter dina värmebehov och väderprognosen. 
NIBE S-serien, för dig som vill leva smart.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

ÖPPET:
MÅNDAG-FREDAG 7-16
Telefon: 019-765 20 30 www.verktygsvaruhuset.se

Välkommen in

till oss!

VI UTFÖR

Erfaren inom avancerad
trädfällning

Innehar full ansvarsförsäkring och
är certifierad

Skogsvård
Trädfällning
Trädbeskärning
Röjning

iinatti@telia.com Läggesta 410 ASKERSUND

Nu även med
RUT-avdragBUTIKEN

UPPHÖR
TOTAL
UTFÖRSÄLJNING

50-70%

VÄSTRA STORGATAN 7C HALLSBERG

MÅN-FRE 10-18 • LÖR 10-14

Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken

Service av alla
värmeslag och
märken
Övriga VVS-arbeten

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

Vi är auktoriserad
serviceombud samt
installatör för Nibe

villa- och
fastighetsvärme!
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Vi städar allt - ingenting är omöjligt!
Hoffes Fönsterputs & Städ AB är

verksamma inom all sorts
fönsterputs och städ.

- Noggrant utfört arbete,
fortsatt förtroende -

Fönsterputs
Flyttstäd
Golvvård

Trädgårdsarbete
Storstäd

Visningsstäd
Byggstäd
Hemstäd
Trappstäd

Mattrengöring
Snöskottning

Kontorsstädning
Takrengöring

Garage/vindsröjning

Ta kontakt med oss i alla frågor som
gäller fönsterputs och städ.

Vi diskuterar gärna
arbetsutföranden och priser.

Ring: 0582-153 81
Maila: info@hoffes.com

Lokalt producerad
energi! För
anslutning,
kontakta oss.

Pålsboda
Bioenergi AB

Tel: 0582-688805
info@palsbodabioenergi.se

Vi hjälper till att hålla
cancer borta från barn Följ & gilla oss

på FacebookVårt företag är barnsupporter 2021

30 år i branschen
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Sortimentmix som marknaden efterfrågar

Kvalitet till rätt pris

ÅKERVÄGEN 18 ASKERSUND
Telefon: 0583-77 08 90
Mail: info@burbagemaskin.se

www.burbagemaskin.se

Hög servicenivå

Stor erfarenhet

Vi finns även på
Blocket.se

Solkraft i Viby
länets första certifierade
solcellsinstallatör

0768-910 340
www.solkraft.info

Solkraft i Viby
länets första certifierade
solcellsinstallatör

390 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

i Viby AB
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Kan hjälpa dig minska
smärta och stelhet i

hela kroppen

Coronaanpassat med
endast en kund i taget,
extra lång tid emellan
tiderna, handsprit, extra
städning och munskydd

vid önskemål

Boka via bokadirekt.se
eller på 0735 - 32 03 57
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De flesta förknippar kanske ETC och Ehren-
berg med nyheter, tidningar. Men sedan några
år arbetar ETC både med byggprojekt och en-
ergi. Företagsgruppen äger också och driver
en stor, experimentell energipark i Katrine-
holm där man låtit sätta upp vertikala vind-
kraftverk och solceller som hyrs ut. Genom att
hyra dem kan företag och privatpersoner
tillverka egen miljövänlig el i parken. Ehren-
berg är också författare och samhällsdebattör.
Hela Ehrenbergs tanke med att driva ett

bygg-bolag får anses aktivistisk.
– Jag har alltid varit intresserad klimat, en-

ergi. Utvecklingen går för fort åt fel håll.
Genom att driva ETC bygg kan jag bidra till att
rädda vårt klimat är att ta det ett steg längre.
Då kan jag påverka, förändra på riktigt, menar
han.
Vad är det då ETC vill bygga i Hällabrottet?
– Det kommer bli så kallade en och en halv-

plans-hus. Flertalet faciliteter i bottenvånin-
gen, men en trappa upp för exempelvis
sovrum, med takfönster. Vi kommer bygga ett
fåtal ettor, flera tvåor och treor och ett fåtal
fyrarums-lägenheter. 120 människor kan
rymmas. Ett helt kvarter.

Trä så långt det är möjligt
Husen ska byggas av trä så långt det över hu-
vudtaget är möjligt.
– Vi undviker i görligaste mån material som

plast, glasull och liknande, men rör och elka-

bel är givetvis i plast. Trä är vårt mest klimat-
neutrala material. Förutom att det är
förnyelsebart lagrar ju byggande i trä in
koldioxid under lång tid.
Bland annat används en speciell teknik för

att göra tak mellan våningar i trä. Man kom-
binerar flera lager av massivt trä med grus.
Annars blir det lätt så att ljud från ovanvånin-
gen fortplantas nedåt.
Det blir också så kallade passivhus. Det in-

nebär att man med god isolering och återvin-
ning av värme i ventilationsluft i princip inte
ska behöva tillföra huset någon energi i form
av värme. Värmepumpar kommer finnas som
komplement och för att ta till vara på värmen
i ventilationsluften.
Men det kanske mest utmärkande är kanske

ändå solcellerna.
– Det här husen är helt anpassade för en op-

timal solcellsanläggning. Solcellerna ska
tillföra så pass mycket energi att det både
räcker till drift av husen och laddplatser för
fordon. De beräkningar vi gjort innebär att till
och med grannar ska kunna ladda sin elbil på
laddplatserna.

Vill gå före
Ehrenberg säljer ju en idé.
– Här ska man kunna bo utan att vara

beroende av bil. Det kommer finnas en
gemensam bilpool där man ska kunna låna en
elbil. Det kommer också finnas elcyklar för de
boende.
Vem tänker du ska bo i husen. Behövs ett

speciellt intresse för klimatfrågor?

– Vi tänker oss både yngre som flyttar
hemifrån, familjer, och äldre som lämnar sin
villa. Vi kommer vilja se att våra hyresgäster
engagerar sig så till vida att de är med i den
gemensamma odling som kommer att finnas.
Det blir både stora fria odlingsytor och väx-
thus. Alla har inte gröna fingrar, men alla kan
vara med, hjälpa till, gräva, rensa. Vi tror även
odlingen kommer bidra till social gemenskap
i området
En speciell typ av komposter för hushållsav-

fall, som ska vara kvar i området, användas i
odlingen, utlovar också Ehrenberg
– Metoden kallas Bokashi, fermentering av

organiskt avfall.
ETC:s tanke med sina byggprojekt är att gå

före, visa andra nya lösningar.
– Ta det här med trä. Vårt byggande i

samhället är extremt fast i gammalt tänkande.

Tanken om biliga lån, frikopplade från rän-
tesvängningar, har historiskt varit banken
JAKs drivkraft, man kallade sig den räntefria
banken. Även om man numera inte får kalla
sina lån räntefria är grundtanken densamma.
– Vi är en medlemsägd bank där man hjälper

varandra, samarbetar. Lånar när man behöver,
lånar ut när man kan, säger VD, Johan The-
lander.
Just nu har vi nollränta eller minusränta när

våra banker ska låna pengar till sin verk-
samhet. Så har det varit i flera år. Det har ska-
pat en situation där man betalar mycket liten
ränta exempelvis på sina bolån. Så har det
dock inte inte alltid varit. Historiskt har ränte-
höjningar ibland tvingat folk från sina hem,
eller små företag i konkurs. Det var bakgrun-
den till att JAK en gång bildades.
– Vår affärsidé var ju historiskt att driva

bank utan vinstsyfte och, utan ränta. Man
kunde då spara pengar i banken, utan ränta.
Men sedan också låna pengar, utan ränta.
Däremot tog JAK betalt för de kostnader
banken har för att hantera lånen. En avgift
som skulle vara fast och inte påverkas av
svängningar på räntemarknaden och kon-
junkturer, berättar JAK:s VD, Johan The-
lander.
I sak är det fortfarande affärsidén. Man tar ut

en avgift för lånen, men den måste numera
kallas ränta
Efter en dom i marknadsdfomstolen får

nämligen inte JAK använda begreppet lån
utan ränta. Den avgift man tar ut måste kallas
ränta.

Låna ut när man kan – spara när man
kan
Från början var man tvungen att spara en del
innan man lånade i JAK, så är det inte riktigt
längre.
– Tanken var ju att genom samverkan i en

föreningsägd bank kunna hjälpa varandra. Att
helt enkelt låna ut pengar till andra för att
hjälpa till när man har överskott och ha möj-
ligheten att låna med låg ränta när man be-
höver investera, utan att vara i händerna på
stora ekonomiska intressen.
Det är fortfarande den bärande tanken i JAK.
Men de allt lägre räntor, med sjunkande rän-

tor och på slutet minusräntor, har gjort att JAK
lånar ut allt mindre pengar. Den avgift JAK tar
är nämligen högre än vad många affärsbanker
erbjuder i marknadsränta.
– Så är det. Det gör att vi har rätt hög inlån-

ing, gott om pengar just nu. Det i sin tur har
gjort att vi numera öppnar för att låna utan att
man sparat först.

Del av grön rörelse
JAK grundades 1965 i den gröna rörelse som
svepte över landet. Ibland lite förklenande
kallad gröna vågen. Förkortningen JAK står
för Jord, arbete och kapital. Först 1970 lånade
man ut sina första pengar.
– Man pekade på de problem det innebar för

många att vara i händerna på stora dominanta
affärsbanker, som kan sätta vilka villkor de vill,
något som i hög grad fortfarande är aktuellt,
fortsätter Johan,
Förebilden, och namnet, hämtades från

Danmark, där JAK, jord, arbete och kapital
hade funnits sedan 1930-talet.
JAK drevs först som en ideell förening.

Sedan blev banken en ekonomisk förening,
ägd av medlemmarna. Sedan omvandlades det
till en så kallad kundägd bank.
– Sedan några år har även den ägandefor-

men förändrats. Så i formell mening är vi en
ekonomisk förening som ägs av våra kunder.
Alla, oavsett hur stora kunder man är har
samma inflytande. Är man kund hos oss är

man medlem. Vi har inga andra vinstkrav än
de som krävs av myndigheterna för att vi ska
kunna trygga verksamheten. Så att säga att vi
inte har vinstkrav blir lite fel Men vi har inga
ägare som kräver vinst. Den vinst vi produc-
erar går in i verksamheten, till nytta för
medlemmarna som alltså är våra kunder.

Har haft amorteringskrav alltid
En annan bärande tanke har varit det här med
amorteringar, att man betalar av lån
– Numera ställer ju finansinspektionen krav

på att alla som lånar måste amortera. Dessa re-
gler har vi alltid haft. Att låna när man behöver
investera i exempelvis ett företag, eller en
bostad är inte fel. Men man ska sträva efter att
betala tillbaka, bli skuldfri på sikt. Det är en
del i filosofin.

Hade 40 000medlemmar
Som mest medlemmar, över 40 000 hade JAK
i början av 1990-talet. Då hade vi en situation
med mycket höga räntor och vids ett tillfälle,
reporänta på 500 procent. Nu har banken
strax under 30 000 medlemmar.
– Intresset för vår alternativa filosofi är stort,

även om vi som sagt just nu lånar ut mindre än
vi gjort tidigare. Men vi har många som sparar
hos oss. Det finns också ett stort intresse att
kunna bidra till hållbara investeringar.
God tillgång på kapital gör nämligen att JAK

går in och finansierar olika hållbara in-
vesteringar, bland annat ETC-byggs bostad-
sprojekt i Hällabrottet.

Varit tvungna att anpassa sig
Ett problem för den lilla banken har varit att

man varit tvungen att anpassa sig till de allt
mer avancerade krav som ställs på banker. Nu
senast i arbetet mot penningtvätt. Det har
stundtals varit en tuff resa för JAK. Reglerna
är anpassade efter betydligt större aktörer, de
affärsdrivande bankerna.
– Ja, Vi lyder ju under Finansinspektionen.

Vi måste anpassa oss. Det har gjort att vi har
fått lägga en hel del resurser för att klara
kraven som ställs på oss.. Det har bland annat
gjort att vi delvis tvingats prioritera bort vår
ideella medlemsorganisation med lokalavdel-
ningar.
Tidigare hade JAK lokalavdelningar, alltså

ideella föreningar runt om i landet. Det finns
kvar lokalavdelningar, men på betydligt färre
platser än tidigare. Det finns en lokalavdel-
ning, eller i alla fall en kontaktperson i Örebro.

”En bit kvar”
Men kan man använda JAK som en vardags-
bank? Med lönekonto, betalkort och internet-
bank?
– Nja kanske man skulle kunna säga. Vi är en

liten aktör och har inte riktigt nått ända fram
än. Men jo, man kan ha lönekonto, betala
räkningar via internet och ha ett kreditkort
anslutet till till kontot. Banken erbjuder också
blancolån, utan säkerhet. Swish kan vi
dessvärre inte erbjuda än. Vi samarbetar med
andra mindre aktörer och har goda förhopp-
ningar att på sikt kunna erbjuda alla de tjän-
ster som numera efterfrågas, avslutar Johan
Thelander.

Ta betongen, den är standard, trots att alla vet
att trä både fungerar och är förnyelsebart. Ska
man bygga blir det betong, av slentrian. Kan vi
gå före, visa att det fungerar och på det sättet
berätta för kommuner vilka krav man kan
ställa på andra byggherrar har vi vunnit my-
cket.

Sparande i bostäder
Även finansieringen av byggandet får ses som
alternativ, ovanlig. ETC erbjuder ett slags
sparande i klimatvänliga bostäder.
– Man erbjuds helt enkelt aktier som ett

slags sparform, eller crowdfunding om man
vill kalla det så. Vi har finansierat ett bygge i
Västerås på det sättet. Vi är ett aktiebolag. Men
i bolagets stadgar har vi frånskrivit oss rätten
till att ta ut vinst. Vinst är inte målet med ETC
bygg, hävdar Ehrenberg.
Det hela går till så att den som vill spara teck-

nar sig för B-aktier i ETC bygg. Men till skill-
nad från när man köper aktier på börsen
garanterar ETC en avkastning på 2 procent.
Man har tre månaders uppsägningstid. Före-
taget köper då tillbaka aktien till det värde du
gav för den. Man tar alltså inte del av eventuell
värdestegring, men får en avkastning på två
procent under tiden man har sina aktier.
Om man trots allt behöver extern finansier-

ing har företaget ett samarbetsavtal med JAK-
banken.
– Även om vi kommer få in merparten av det

kapital vi behöver så kan vi behöva slutfinan-
siering. Det är där JAK kommer in.
Men kommer ni klara finansieringen?
– Det kommer vi. Det som avgör byggstart är

hur snabbt kommunen kan tröska igenom
byråkratin, ge oss tillstånd, bygglov. Byggtiden
för de här husen är ungefär 18 månader. Vi
hoppas kunna sätta igång och bygga redan i
höst.
Enligt Ehrenberg kommer kön för att få hyra

bostad öppna så fort projektet fått bygglov.

Kritiserad som företagare
Ehrenbergs bana som företagare har inte varit
spikrak. Han har anklagats för att vara
bidragskapitalist och gjort en kritiserad
konkurs 2005. Men han har också prisats för
sitt miljöengagemang. ETC Bygg har ankla-
gats för att vara ett luftslott och att Ehrenberg
saknar erfarenhet av att bygga av bland annat
den borgliga debattören Rebecca Weidmo
Uvell.
– Jag sticker inte under stol med att jag inte

har erfarenhet av byggbranschen. Kanske gör
det att jag kan se på saker på ett annat sätt än
traditionella byggherrar. Jag samarbetar ju
givetvis med folk som både kan konstruera
hus och och bygga.
ETC bygger som bäst på flera femvåningshus

i trä, i Västerås.
– Där är vi ju snart i hamn, hyrorna är

förhandlade, finansieringen klar.
Bolaget har flera pågående projekt på gång,

men Västerås är det som kommit längst.

Hus som ska
förändra och gå före

Den alternativa
banken som tvingats
in i systemen
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ETC bygg, med den lite kontroversiella företagsledaren Johan Ehrenberg, ska
bygga 40 lägenheter, hyresrätter i Hällabrottet. Det blir marklägenheter, men
med en takvåning. Hyran ska enligt Ehrenberg vara i ungefär som i annan
nyproduktion. Hyresrätterna ska ligga på den stora grusplanen, mitt emot
fotbollsplanen, längs vägen från riksväg 52 in mot själva centrum av
Hällabrottet.

Tanken om biliga lån, frikopplade från räntesvängningar, har historiskt varit
banken JAKs drivkraft, man kallade sig den räntefria banken. Även omman
numera inte får kalla sina lån räntefria är grundtanken densamma.
– Vi är en medlemsägd bank där man hjälper varandra, samarbetar. Lånar när
man behöver, lånar ut när man kan, säger VD, Johan Thelander.

Så här är det det tänkt att det kvarter ETC vunnit markanvisning för i Hällabrottet ska se ut.

Johan Ehrenberg är en omdiskuterad företagare.
Han vill driva klimatfrågan genom byggföretaget,
säger han. Foto: ETC

JAK:s VD, Johan Thelander. Foto: JAK

ETC-byggs projekt i Västerås närmar sig
slutförande. Foto: ETC

JAK har sitt huvudkontor i Skövde. Foto: JAK

AB Karl Hedin Bygghandel i Laxå

Handlar där proffsen handlar!
Vi har ett komplett byggsortimentmed

noggrant utvalda varor

ÖPPET:
Vardagar 7-17
Helger 9-12

Revirvägen 2, Laxå

Tel. 0584-10 855

info@skillen.se



Den 2,2 kilometer långa promenadslingan
runt och igenom våtmarken har redan tram-
pats av många naturintresserade, motionärer
och andra flanörer. Vattenspeglar, små öar,
kullar och träbroar ger ett inbjudande intryck.
Ett varierande djurliv finns redan och ska så
småningom bli betydligt mer omfattande
– Det går inte att exakt förutse hur området

kommer att utvecklas. Men troligen kommer
den som promenerar här framöver att kunna
lägga märke till en mängd olika arter. Här har
den biologiska mångfalden alla förutsät-
tningar att utvecklas, säger Sara Iinatti Breng-
dahl, kommunekolog vid Samhällsbyggnad
Sydnärke (tidigare Sydnärkes Miljöförvalt-
ning), som varit med från starten av miljöpro-
jektet Våtmark Lindbomossen.

Rikt fågelliv
Rikt fågellivet är kanske det som främst kän-
netecknar en våtmark. Säkert kommer en del
arter att häcka vid Lindbomossen. Den lär bli
en värdefull rastplats under våren och hösten
för flyttfåglar som drar förbi. Rovfåglar, hägrar
och hackspettar kommer att hitta gott om föda
i våtmarken.
Fågellivet blir nog det mest märkbara. Lind-

bomossen har ett redan stort ornitologiskt in-
tresse. I maj förra året gjordes en
sjöfågelinventering och då noterades sex arter.
En månad senare hade 25 arter rapporterats.
– Även andra flygfän kommer att trivas bra

här. Sländor av olika slag, små dagsländor och
skimrande trollsländor, kommer att surra i
luften, menar Sara Iinatti Brengdahl.

Bäver och kanske utter
Även grodor, paddor och en del fiskar kom-
mer att trivas i den nya våtmarken. Kanske
även salamandrar om det finns fiskfria pölar
för dem. Och så har vi bävern som trivts här
tidigare och lär bli kvar. Av den anledningen
har ett stort antal träd fått ett skydd kring ne-
dre delen av stammen.
En betydligt mer sällsynt art kan också hitta

in i området.
Uttern har tidigare synts till på Alsens is.

Den är dock mycket skygg så där får vi kanske
nöja oss med att se spåren efter den.

Ån rätades för att skapa åkermark
Det var på 1800-talet som den slingrande
Dohnaforsån rätades ut för att skapa mer åker-
mark. Så gjordes på många platser i landet vid
den tiden. Nu har den forna våtmarken åter-
skapats vid Lindbomossen genom ett omfat-
tande grävarbete. Delar av åns vatten rinner
åter genom mossen också skapar, eller återska-
par, våtmarken.
– Genom gamla kartor har vi på ett ungefär

kunnat se hur ån slingrade sig förr, förklarar
Sara Iinatti Brengdahl.
Grävarbetena med att återskapa våtmarken

vid Lindbomossen startade i januari 2020.
Samtidigt öppnades landskapet upp genom att
träd avverkades.

Betande får
– Nu finns åter utrymme för ängs- och betes-
marker. Det kommer att krävas en del arbete
för att landskapet ska hållas lagom mycket öp-
pet. Vi måste också hålla invasiva arter i
schack för att den inhemska floran ska kunna
etablera sig.
– Jag hoppas att vi snart kan få hjälp med en

del av arbetet av betande får från trakten.
En del skogsdungar och buskage har sparats

för att vissa djurarter ska trivas och hitta föda.
Av samma anledning finns lite rishögar,
rotvältor, stubbar och stockar kvar för att
gynna småkryp och en del växter.
– Landskapet är format och våtmarken klar.

En del annat arbete återstår, bland annat ska
en skylt sättas upp som berättar för besökarna
om Lindbomossen. En skötselplan ska också
tas fram, säger Sara Iinatti Brengdahl och avs-
lutar:
– Här finns enorma förutsättningar för att

utveckla biologisk mångfald. Lindbomossen
har stor potential, både ur miljö- och turism-
synpunkt.
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Kommunekolog Sara Iinatti Brengdahl.

Djur, människor och andra varelser kan ses runt
omkring vid Lindbomossen

Rikt fågelliv kännetecknar en våtmark.

Broar har byggtsHär rinner delar av Dohnaforsån in i den
nyskapade våtmarken

Våtmarken med tillhörande ängs- och betesmarker kring Lindbomossen och
Dohnaforsån vid Askersunds södra infart har återskapats. Syftet är att
förbättra vattenkvaliteten i sjön Alsen som har koppling till Vättern.
På köpet har ett helt nytt och stadsnära natur- och rekreationsområde skapats.

Ring mig för a� boka �d

Avslöja profilen
och du kan få en
belöning

Det mesta för dig och

ditt lantbruk!

Slitdelar till lantbruksmaskiner,

lantbruksspruta och inomgårdsprodukter

www.tsfjugesta.se

Mån-fre kl. 9-17 Lör 9-13
ÖPPET:

Sveagatan 2, Fjugesta 0585-106 66

Vi anlägger avlopp,
husdräneringar och
dikesklippning med
energiklipp m.m.

danielholmab@hotmail.com • 070 – 341 66 73

DANIEL HOLMS ENTREPRENAD AB
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Är du intresserad, kontakta oss:

0583-810 50

info@askersundsbostader.se

Vi bygger fler markplanslägenheter på

Linnéavägen i Åsbro.

Preliminär inflytt januari 2022.

Vi säljer ostarna
från Granhammar!

För mer information, ring

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41

Låt oss göra jobbet!

• SNICKERI

• STÄDNING

•MÅLNING

• FLYTTSTÄDNING

• TRÄDGÅRD

• SNÖSKOTTNINGM.M

Här trivs allt från
människor till minsta kryp

Arbetetmed Lindbomossen har sin grund
i projektet ”Värna Alsen” som inleddes
redan 2009 och är ett samarbete mellan
Askersunds kommun och Länsstyrelsen i
Örebro län. Projektets övergripande syfte
är att förbättra vattenkvaliteten i Alsen.
Främst handlar det om att minska sjöns
näringsbelastning. Här har Dohnaforsån,
som rinner till Alsen västerifrån, identi-
fierats som en av de största problemkäl-
lorna.

2017 gjordes en förstudie av området där
det konstaterades att bästa sättet att
minska näringstillförseln från
Dohnaforsån till Alsen är att återskapa
den våtmark med tillhörande ängs/
betesmark som fanns i området kring
Lindbomossen och Dohnaforsåns utlopp
före åns rätning.

Året därpå sökte Sydnärkes miljöförvalt-
ning via Länsstyrelsen pengar för projek-
tet och beviljades cirka 4,2 miljoner
kronor från statliga LONA, Lokala
naturvårdssatsningar.

Kommunens tekniska förvaltning har
sedan haft uppdraget att få arbetet ut-
fört. Det har skett via entreprenören Hir-
sikangas Gräv & Schakt.

MER OM VÅTMARK LINDBOMOSSEN

Lindbomossens 2,2 kilometer långa slinga har blivit en lockande naturupplevelse.
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I EN BYRÅLÅDA, som in-
gen öppnat på många år,
hittas en pärm hos mina
föräldrar. Den är röd och har texten
"URKLIPP" i guldfärgade bokstäver på
framsidan. Pärmen ska ha tillhört min
farmor får jag reda på.
Jag öppnar pärmen och börjar bläddra i

den.

TILL EN BÖRJAN är det mestadels dödsan-
nonser, eller notiser om par som gift sig
eller fått barn som fyller sidorna. Efter ett
tag börjar det också dyka upp artiklar. De
handlar om vad som hänt lokalt och fram-
förallt då i Kumla.
Det tar inte lång tid innan jag hajar till.

En hemsk händelse 12 juli 1970 berättar
att en femårig pojke i Kumla blivit kvävd
till döds i ett kylskåp, där han av misstag
låst in sig själv. Även om själva händelsen
är förfärligt tragisk reagerar jag dock
främst på en annan sak.

ATT POJKEN NAMNGES i artikeln redan da-
gen efter olyckan.
I ingressen står högst upp att läsa hans
namn och ålder. Lite längre ner skriver
man även vad pojkens föräldrar hette och
vad de jobbade med. Det känns smått ab-
surt att läsa. Att på ett liknande sätt gå ut
idag med sådan känslig info är otänkbart.
Ett par sidor längre fram kommer ännu
ett exempel.

EN 62-ÅRIG KVINNA på cykel i Kumla blir
påkörd i korsningen Hagendalsvägen/
Götgatan. I tidningen står dagen efter oly-
ckan hennes namn, och en bild visar hur
hon ligger skadad och livlös på marken
framför en bil.

Jag hör av mig till Gunnar Nygren, som
har en lång karriär som journalist bakom
sig och numer kan titulera sig som profes-
sor inom ämnet. Få har en bättre bild över
ämnet pressetik än han i landet.

– DET ÄR INTRESSANT att titta tillbaka och
se hur värderingar och etik har förän-
drats. Namngivning av olycksoffer och
även brottsoffer var vanligt främst under
70-talet, men det stramades åt på 1980-
talet, berättar Gunnar och fortsätter.
– En tragisk olycka som gav upphov till
debatt om hur medier hanterar offer var
bussolyckan i Måbödal i Norge 1988 där
16 personer omkom, varav 12 barn. Alla
från Kista I Stockholm. De berörda föräl-
drarna reagerade mycket starkt på hur
medier, särskilt kvällspress, exploaterade
tragedin.
Efter denna olycka förändrades ar-

betssättet. Att gå ut med namn, yrkestitel,
familjemedlemmars namn och övrig
känslig info direkt efter tragiska inciden-
ter var inte längre godtagbart på samma
sätt som innan. Även om det inte är rakt
av förbjudet.

– NU FINNS DET med i de etiska reglerna,
punkt 9. Visa alltid offren för brott och
olyckor största möjliga hänsyn. Pröva
noga publicering av namn och bild med
hänsyn tagen till offren och deras an-
höriga, säger Gunnar.
Personligen tycker han inte att det var bät-
tre förr.
- Jag kan inte annat än att hålla med da-
gens etiska regler. Det betyder dock inte
att man inte ska skriva om olyckor och
brott, det är viktiga nyheter som behöver
både rapporteras och undersökas. Men
med hänsyn till de som drabbas, avslutar
Gunnar Nygren.

Sara Hillersberg och Anna Nilsson när de hängde
utställningen på Kumla bibliotek. Foto: Sandra
Wallin

Amanda Rumler med sina anställda. Privat bild.

Utställning ommodets
miljöpåverkan

Amanda startade
skogsbolag

Tillsammans driver tjejerna projektet Rädda
världen stygn för stygn, som ämnar uppmärk-
samma den påverkan som textiltillverkningen
och textilkonsumtionen har på vår miljö och
på oss människor. Få saker, inte ens den inter-
nationella flygtrafiken, har så stor
miljöpåverkan som vår konsumtion av mode.

– Det är jättekul, säger Amanda Rumler.
Amanda Rumler är 29 år och bor i Ålsta, utan-
för Hallsberg. Under flera år jobbade hon på
ICA Maxi i Kumla, så många känner säkert
igen henne därifrån, hon stod exempelvis då
ofta i förbutiken.
- Det var ett bra arbete, men jag tröttnade på
att arbeta kvällar och helger.
Rumler Skogsvård AB utför röjning, planter-
ing och viltbehandling på uppdrag av skogs-
bolag. Än så länge har uppdragen funnits i
Örebro län, Västmanland och Östergötland.
För tillfället jobbar bolaget i Finspångs kom-
mun, med förröjning, inte långt från gränsen
till Hallsbergs kommun. Förröjning gör man
innan skogen ska gallras eller avverkas.
Amanda har fått det skogliga intresset från
familjen. Hennes pappa och hennes bror job-
bar inom skogsnäringen.

I helgen är det sista chansen att se
utställningen Rädda världen stygn för
stygn på Kumla Bibliotek. Det är Sara
Hillersberg och Anna Nilsson som
ligger bakom utställningen. De har ett
brinnande engagemang för miljö- och

Amanda Rumler jobbade i
livsmedelsbutik men kände att något
saknades. Hon startade då Rumler
Skogsvård AB. Från nästa vecka har
hon åtta anställda.

KRÖNIKA

ANDERS BJÖRK
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Dagliga nyheter på
sydnarkenytt.se
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Fantastiska solnedgångar
direkt från bryggan!

070-094 47 18

KONTAKT

Välkommen till
oss i sommar!

info@campingtiveden.se

www.campingtiveden.se

Mopeder

Köpes!

Gärna äldre modeller –
gör inget om de är defekta

Telefon: 073-907 46 88

Jag träffar Lennart, Kennert Allansson, och
Anders Jansson på Lennarts uppvärmda altan.
En stor skärm är uppkopplad, flera datorer
står på bordet.
– Det vi ägnat oss åt under året är att lägga in

information under en söktjänst som Sveriges
Hembygdsförbund tillhandahåller. Vet man
exempelvis vad torpet när ens förfäder bodde,
eller var den låg, kan man söka och hitta. Allt
finns inlagt med GPS-koordinater, informa-
tion, bilder, hus och liknande. Många av tor-
pen är ju borta men vi har ändå information,
säger Lennart och visar ett torp nära Boo. Det
finns en informationstext, bilder, en en
förteckning över vilka som bott där, samt var
husen en gång låg.

Man hittar tjänsten genom att gå in på
Sveriges hembygdsförbunds webbplats. Där
finns uppe till höger ikonen ”Utforska platsen”

Kartor försvann
– Tjänsten är en förlängning, eller snarare en
fortsättning på den webb-baserade databas
som förr kallades bygdeband. När vi började la
vi in allt där. Sedan började den fungera
sämre. Bland annat försvann kartorna. Google
ville ha betalt efter antalet besök. Efter hand

flyttades tjänsten in under Hembygdsförbun-
det nya hemsida, nu fungerar allt bättre, bland
annat med kartor från Lantmäteriet. Dessbät-
tre fungerade koordinaterna i det material vi
lagt in fortfarande berättar Lennart.

Jättearbete med dokumentation
Det stora arbetet, nämligen dokumentationen,
inhämtandet av fakta, har dock gjorts tidigare.

Det arbetet påbörjades redan 2008. Kennert
Allansson berättar:
– Jag flyttade tillbaka hit som pensionär och

blev intresserad av min hembygds historia.
Det var en numera närmast legendarisk hem-
bygdsforskare här i Hjortkvarn, Inge Flodin,
som inspirerade mig. Han är tyvärr borta. Han
gick runt i trakten, studerade, dokumenterade
och letade information och var en enorm källa
till kunskap.
Kennert tog initiativet till en studiecirkel

2008.
– Det blev en kombination av olika slags fak-

tainhämtande. Dels fick vi en hel del berät-
telser från de som deltog i cirkeln. Det var i
grevens tid. Många är borta i dag. Sedan fick vi
hjälp av hembygdsforskaren Gunilla Lantz,

med rötter i bygden, som grävde fram
mängder med uppgifter ur kyrkböcker. Yt-
terligare en guldgruva har varit en
födelsedagspresent, framför allt i form av
bilder, berättar Kennert.

Fotografering blev 50-årspresent
När den dåvarande friherrinnan på

fideikommisset Boo skulle fylla 50, 1941, anli-
tades nämligen en fotograf som fotograferade
alla som då bodde och arbetade på godset,
vilket var många på den tiden.
Studiecirkeln, som drevs i i Boo hembygds-

förenings regi, kom att inrikta sig på det om-
råde som är just Boo Fideikommiss, Boo
egendom, som i princip omfattar hela Boo
socken.

Torpvandringar
– Med den information vi hade blev nästa steg
i inventeringen att ge oss ut göra torpvan-
dringar. VI betade av området vägvis. Vi
dokumenterade i princip allt som haft namn i
området. Torp och arrendegårdar förstås, men
också lämningar av industri, stora stenar,
backar, längs vägen, broar och liknande. Allt
som folket som bodde i området gett namn åt
i landskapet, berättar Kennert.
– Mest information finns givetvis om plat-

serna där det bott folk. Man kan också se
vilken oerhörd förändring området
genomgått. Förr fanns mängder med torp och
ett flertal arrendegårdar. De allra flesta är
borta, rivna, säger Kennert.

Knappa omständigheter
– Vi kan ju också se att många som levde i om-
rådet levde under mycket knappa om-
ständigheter. Torparna och arrendebönderna
drygade ut inkomsterna med att arbeta åt god-
set, framför allt köra häst i skogen. Vi har
dokumenterat en familjs historia, som levde i
väl vad som snarast var en jordkoja i skogen.
Det fanns också oerhört mycket barn, trots att
man bodde mycket trång och var fattiga, fort-
sätter Kennert.

Sex år
Studiecirklarna och torpvandringarna pågick
till 2014.
– Det resulterade i en sammanställning, en

skrift. Vi funderade redan då på hur man
skulle kunna tillgängliggöra materialet, sprida
det till fler. Vi förstod ju att det utskrivna ma-
terial vi gjort skulle kunna falla i glömska med
oss. Efter hand upptäckte vi databasen Bygde-
band och började föra in vårt material där. Vi
var med på ett par kurser för att lära oss.
Nu har Lennart, Anders och Kennert lagt in

över 1200 poster i databasen, som numera
alltså återfinns under hembygdsförbundets
webbplats. I Sydnärke är Boo den hembygds-
förening som kommit längst i att tillgänglig-
göra bygdehistorien på detta sätt.

Blir aldrig klart
Vad ska ni göra när ni lagt in all dokumenta-
tion i databasen?
– Vi kommer aldrig bli färdiga. Vi förbättrar

hela tiden, tar in nya fakta från folk som hör av
sig, jämför, reder ut motsägelser som kommer
fram i materialet. En annan sak vi borde gå
igenom är att det ligger en del text inlagt i
PDF-filer. I dessa är exempelvis inte namn
och platser sökbara. Det blir nästa projekt
Anders berättar:
– Här om dagen fick vi reda på att det absolut

varit en smedja på en gård. Men var låg den?
Den var inte utmärkt i vår inventering. Efter
lite detektivarbete, några telefonsamtal kunde
vi identifiera smedjan en bit från gården. Efter
hand hittade vi den också på en karta. Den
hade gömt sig i ett hörn i en gräns. Då kom-
pletterade vi databasen, med smedjan utmärkt
på karta, och koordinater.
Vem tar över efter er?
– Det är klart att vi behöver föryngring, men

vi är inte oroliga. När man blir lite äldre blir
man ofta intresserad av hembygden och dess
historia. Det kommer nya hembygdsfantaster,
säger Kennert Allansson.

BYGDEBAND utvecklades av släktforskar-
företaget Genline och sommest deltog
omkring 400 hembygdsföreningar i ar-
betet med att lägga in lokalhistorisk in-
formation i databasen. När Genline
köptes av det amerikanska släktforskn-
ingsföretaget Ancestry erbjöds Sveriges
Hembygdsförbund att ta över databasen.
Hembygdsförbundet valde att öppna
databasen för allmänheten utan krav på
inloggning på webbplatsen bygde-
band.se. Några år senare började förbun-
det utreda förutsättningarna för att slå
samman Bygdeband med förbundets
andra stora webbplats hembygd.se. 2017
påbörjades utvecklingen av ett nytt sys-
tem anpassat för att möta hembygds-
föreningarnas behov av hemsida och
lokalhistorisk databas. I mars 2020 flyt-
tades alla data från Bygdeband in i Hem-
bygdsportalen som utvecklats med en
rad nya funktioner.

ETT FIDEIKOMMISS är en urgammal ägan-
deform som i korthet går ut på att en
jordegendom, ett gods som Boo, inte får
splittras, eller säljas. Den ska ärvas i sin
helhet. Den måste också enligt lagen för-
ränta sig. Man får inte lämna över
fideikommisset till nästa generation med
ett lägre värde än när man själv tog över.
Reglerna säger också att bara en arvinge
kan ärva, hela egendomen, äldste sonen.
Det finns bara ett fideikommiss kvar i
Närke, Boo. Alla andra är ombildade till
vanliga egendomar, företag. Exempelvis
Säbylund utanför Kumla har varit
fideikommiss.

FAKTA

I Hjortkvarn har tre herrar, trots pandemin, fortsatt sitt idoga arbete med att
dokumentera och kanske framför allt, tillgängliggöra sin hembygds historia.
– Vi vill att människor i exempelvis USA, som har rötter här, ska kunna leta upp sina
förfäder, läsa om dem och ta reda var de bodde och hur de levde, berättar Lennart
Östman, en av eldsjälarna. Deras arbete har gjort att Boo, Hjortkvarn med omnejd
kanske är den trakt som är bäst dokumenterad i den databas som finns på
hembygdsförbundets webbplats.

TEXT
HENRIK ÖSTENSSON

Järngänget som
lyfter Boo:s historia

Anders Jansson, Kennert Allansson och Lennart Östman jobbar med att
lägga in dokumentation i databasen. Foto: Henrik Östensson

Boo hembygdsförening har varit flitiga att lägga information om platser i Boo Socken. Över 1200
stycken.

När undertecknad sökte på den gård i Boo
socken sommin mormor föddes på, Döbacka,
kom det upp en hel del information och bilder.
Kvinnan på bilden är min mammas mormor,
Hulda, vid sin undantagsstuga

Jonathan: 070-232 03 41 Alexander: 073-049 43 67
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att byta däck!
Lätt

vet vilka däck du behöver

Åmmebergsvägen 7
0583-77 00 12

Mån-fre 07.00-16:30

garaget.hammar@telia.se

www.garagethammar.se

Däckteam Hammar/
Garaget i Hammar AB

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

Solveig och hennes make Sören bor i Södra
Folkavi, i en av de större byar som Kräcklinge
idag består av. Båda Kräcklingebor sedan föd-
seln. Deras hus ligger i en skogskant på en
höjd, med utsikt av Kilsbergens blåa toppar i
fjärran. I ett av rummen på första våningen
har Solveig sin digra fotosamling. Med hyllor
fyllda, inte bara av historisk litteratur, utan fo-
toalbum. På bord och soffa travar med origi-
nalfotografier och fotostatkopior. De flesta
förtecknade och digitaliserade, ibland bifo-
gade med en egen liten historia. För Solveig
kan sin hembygd väl.

Över 1 000 i Kräcklinge
Hon berättar om folk som bodde här förr, om
över tusen invånare i början av 1900-talet,
hantverkare, soldater och småbrukare, skolor,
föreningar och kyrkoverksamheter. Men det
var förr det, många av de gamla stugorna är
nu nedrivna och borttagna.
– De flesta som bor här idag är inflyttat folk

som inte alls känner till historien.

Stort hembygdsintresse
Solveig har alltid varit intresserad av folk i
hembygden. Deras liv, relationer och öden.
Särskilt ömmar hon för de enkla
människorna, som med små medel klarade
sig trots allt. Som ”Ko-Gunnar” och ”Fina på
Sann”
– Gunnar var en ungkarl som gick runt i

bygden, från gård till gård och hjälpte bön-
derna med deras djur. Som lön fick han mat
och husrum. Jag tyckte synd om Gunnar för
han hade det inte lätt. Ändå tycktes han vara
ganska nöjd med sitt liv.
– Där fanns också Josefina Gustavsson, eller

”Fina på Sann” som hon kallades i folkmun.
Hon hjälpte också bönderna med det som de
själva inte hann med. Ibland med sysslor som
de inte ville befatta sig med själva, som
liksvepning och handhavande av döda. Hon
levde mycket enkelt, bodde i en stuga, som
inte var en backstuga, men inte långt därifrån.

Enkla människor med svåra liv, men som ändå
fick det att gå ihop

Bilder från släktingar och vänner
Samlingen av bilder har Solveig fått från eget
hem, vänner och släktingar. Andra gånger
med hjälp av äldre i bygden. En del av dem
funna tack vare den stora samlingen av
konfirmationskort från Kräcklinge. Maken
Sören som kan konsten att forska i
kyrkböcker har tagit fram namn ur
konfirmationslängder. Namn som sedan gett
vidare vägledning om nuvarande
bostadsadresser. Följt av brev och
telefonsamtal.
– Många tycker att det är jätteroligt att jag

ringer, de vill väldigt gärna berätta minnen
och låna ut fotografier.

Börjar bli för många
Dock har det kanske nu blivit så många
fotografier i Solveigs gömmor att de närmar
sig att bli ett problem. De har ju blivit flera
tusen och hon orkar knappt att registrera
dem alla.
– Jo, nu måste jag snart sluta samla. Det är

dags att göra något med dem allihop. Tankar
har funnits om utställning, fotoböcker eller
bidrag till arkiv. Vi får se vad det blir, jag har
inte bestämt mig ännu. Men det är ju onekli-
gen ett viktigt kulturarv att bevara, avslutar
Solveig Klingnéus

Kräcklinge har bebotts sedan järnåldern.
Två mindre gravfält och flera fornfynd
skvallrar om det. Vid kyrkan finns
Västernärkes enda runsten. Ortsnamnet
är omtvistat men kan komma från or-
det kräkla, som betyder ”krokig gren”.
Här fins knappt 400 invånare utplacer-
ade i ett 20-tal byar. Sedan 1995 tillhör
man Lekebergs kommun.

OM KRÄCKLINGE

Mellan Kumla och Fjugesta ligger den lilla byn Kräcklinge. Några hus samlade
runt en vitmålad kyrka. Här vilar tystnad och stillhet. Men för 100 år sedan var
det annorlunda, då kryllade det av folk och rörelse i bygden. Idag levandegjort
endast i gamla fotografier.
– Det är något av det jag vill förmedla med mina bilder från förr, säger Solveig
Klingnéus

TEXT
K-G MATTSSON

Hon förmedlar ett
annat Kräcklinge

Solveig Klingnéus har tusentals
bilder från gamla Kräcklinge

samlad på sitt kontor.
Foto: KG Mattsson

Josefina Gustavsson, ”Fina på Sann” sågar ved

Solveig Klingnéus vid datorn. Hon har fullt upp att dokumentera alla sina inkomna fotografier.
Foto: KG Mattsson

Söndagsskolan i Södra Folkavi, Kräcklinge 1931. Läraren hette Torvald Gustavsson och var drivande kraft i
bygdens missionshus, en byggnad som ännu finns kvar

Gustav och Betty Kumlin i Vallbytorp på utfärd med draghjälp av hornbeprydd oxe

Smeden Axel Frumiere och hans hustru utanför sin bostad i Kräcklinge

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

Vuxenutbildningen i Kumla erbjuder Grundskolekurser,
Gymnasiala kurser, Yrkesvux, Distansstudier, SFI och Lärvux
Vill du läsa upp dina betyg? Du har kanske ett samlat
betygsdokument, studiebevis, ofullständigt grundskolebetyg
eller vill höja dina betyg. Vill du läsa grundskolekurser och
gymnasiekurser är det hög tid att söka dem nu.

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

Serviceassistent 9 augusti
Bagare /Konditor 30 augusti
Barnskötare 30 augusti
Butikssäljare 30 augusti
Kock 30 augusti
Bygg 23 augusti
Målare 23 augusti
Vård och omsorg 30 augusti
Lokalvård 4 oktober

Följande startar hösten 2021

Intresserad
av att

studera?

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

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

www.tsfjugesta.se

Mån-fre kl. 9-17 Lör 9-13
ÖPPET:

Sveagatan 2, Fjugesta 0585-106 66

Det mesta för dig och

din trädgård!
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Jag förklarar för Lasse att det blir en färskost
och att det inte går att jämföra med till exem-
pel den delikata blåmögelosten Bredsjö Blå
från norra länet. Eller den vällagrade hår-
dosten Gruyére som han fick från sin dotter i
Schweiz.
Gjorde du aldrig filmjölksost frågar jag min

granne Lisa som så när som på två dagar är
lika gammal som jag.
– Jodå, säger hon, men jag lyckades aldrig.

Jag hade väl för bråttom.
Nej bråttom får man inte ha. Blandningen

måste rinna av ordentligt, det är viktigt.
Vad som är roligt med är att man gör osten

själv och man väljer själv vad man ska smak-
sätta den med. Dessutom är den ju billig.

Filmjölksost
Du behöver 1 liter filmjölk och 3 dl gräddfil.
Värm filmjölken till 45-50 grader. Vasslan

rinner lättare av och ostmassan blir fastare.
Blanda i gräddfilen och låt allt rinna av i en

bryggtratt med filter eller ännu bättre, i en sil-
duk som används till saft och gelé.
Låt stå 6-8 timmar. Då har du cirka 500 gram

ostmassa och kan göra två ostar.
Spara vasslen. Den kan du baka på.
En rolig grej i sammanhanget är att vasslen

(det blir ju mängder av den inom industrin)
också används till att göra vasslepulver som
säljs som proteintillskott och ganska dyrt till
på köpet.
I ett engelskt TV-program om mat och kost

konstaterade man att proteinet inte stannar
kvar i kroppen utan rinner ut i toaletten!
Men baka går bra.

Vitlök och chili
Beräkna till ½ sats ost: ½ tsk salt, 2-3 rivna

vitlöksklyftor eller 1 solovitlök, 1 dl finhackad
persilja.
Rör ner i ostmassan och låt stå över natten

för att smaken ska sätta sig.

Eller: ½ sats ostmassa, ½ tsk salt, 3-4 tsk
grovstött rosé- eller grönpeppar (torr).
Eller: 1-1 1/2 dl gröna örter; timjan, gräslök,

persilja till exempel.
Eller: 1-1 ½ msk (beroende på styrka) fin-

hackad röd chili eller 2 msk röd eller grön pa-
prika och 8 skivade fyllda oliver.

Med smak av ost!
Jag har prövat att mosa ner 70 gram
blåmögelost (låt den ligga i rumstemperatur
ett par timmar) i en halv sats.
Nu hör jag i andanom Lasses röst:
- Skaru förstöra redan god ost!
Men det blir en mild och fin ostsmak.
Man kan ju också tänka sig finhackad dill,

hackade räkor, lite kajennpeppar och finrivet
citronskal.
Pröva! Det är kul att hitta på egna smaksät-

tningar.
Rostat bröd eller olika slags kex hör till.

80-talare går igen
Nu gör vi nya filmjölksostar

TEXT FOTO

ING-BRITT JONASSON ROGER LUNDBERG

– Göra ost av filmjölk! Var det nån slags hippiegrej!?
Säger ansvarige utgivaren till detta blad, Lars Litzén. I början på 80-talet gjorde
alla människor (utom Lasse) filmjölksost. Fast dom inte var hippies. Dags att
efter 40 år göra nya filmjölksostar.

Rätt svar i tävlingen Mystiska
profilen i vår tidning nummer 2
var naturligtvis Noa, han med
arken och alla djur.

Vi har dragit tre vinnare. Ett pris
kommer eller hämtas i Kumla
efter överenskommelse med
oss på redaktionen.

Sandra Andersson
Hasselfors

Inga Gustafsson
Fjugesta

Birgitta Olsen
Kumla

Lösningen till korsordet
hittar du på
Sydnarkenytt.se/tidning

Färskost med olika kryddningar gjord på filmjölk, det var 80-tal. När jag efter 40 år prövar på det igen är det fortfarande gott att breda på rostat bröd eller kex.
Här två blandningar, en med finhackad chili och skivade fyllda oliver och en med vitlök och persilja. Men du får hitta på själv. Det är kul. Vad tror ni om räkor med
dill och lite kajennpeppar?
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Telefon: 019-57 55 54
070-330 92 80, 070-561 06 80

Målning Tapetsering
samt allt i branschen

förekommande arbeten.

www.nvbof.se

Ett samarrangemang med 
Region Östergötland och Folkuniversitetet

KONST-KONST-
RUNDARUNDA
1-2 maj kl 10-17

Norra Vätterns

PRESENTATIONS-
UTSTÄLLNINGAR
Visas i Askersunds hamn
och på K-Ringen i Motala 

Vernissage 
24 april kl.11–14

25 år

Håll avstånd! 
Tillsammans gör vi 

Konstrundan 
corona-säker

Vinnare Mystiska profilen
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