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Muskelfrossa, bänkhäng
och svenskastudier
Sydnärkenytt pejlade läget en vardag i Kumla

I Pålsboda skjuter
barnen och träffar
kompisar

Den vandrande
vålnaden i Sydnärke
Fantomenspecialisten
från Fjugesta

Nu blir det liv på
Ekebys fotbollsarena

Följ med på fritidsgård
i Hjortkvarn

Nybygge på anstalten ska
minska dubbelboende

Laxå som järnvägsknut
– i miniatyr

Vardagsliv



JAG KAN SÄKERT skaka fram några gamla ran-
soneringskuponger från andra världskriget.
Finns bland minnessakerna efter mina föräl-
drar. Fiskkorv, sa morsan med viss avsmak i
rösten när hon berättade om tiden under
kriget med dess inskränkningar i maten. Det
behövdes kuponger för det mesta: mjöl och
bröd, socker, potatis, kött men även för tex-
tilier och tvättmedel. Kaffe var en begärlig
bristvara.
Kan den tiden komma igen? På sätt och vis.
Skärps läget kan det bli ransoneringar i
Sverige. Tillgången på livsmedel är inte obe-
gränsad. Det räcker med att krigshändelser
utanför landet stör transporter för att vi ska
påverkas. Genom att skicka 5 000 pansarskott
till Ukraina för att slå tillbaka Rysslands attack
har Sverige dessutom tagit tydlig ställning.
Det gör oss inte mindre utsatta för störningar
även på närmare håll.

DE HÖGA BRÄNSLEPRISERNA visar hur
känsliga och beroende våra samhällen är av
strukturer som formats av det svarta guldet.
Hela detta mullrande flöde av explosionsmo-
torer på vägarna, i luften, till sjöss.
Varje vardag körs det ut livsmedel till i princip
varenda butik i landet. Sveriges import-
beroende gör strömmen av långtradare till och
från Europa strid.

OM BRÄNSLEPRISET SKJUTER i höjden ham-
nar notan ofelbart hos konsumenten.
Den inhemskamatproduktionen är betydande
men åskmolnen hopar sig. Inte bara
bränslepriserna förmörkar lantbrukets villkor,
priset på konstgödsel har stigit mycket

kraftigt. Sveriges egen spannmålsproduktion
täcker behoven men brödet blir dyrare om det
ska gödslas som tidigare.

DET GER EN öppning för ekologisk odling,
utan konstgödsel, men då måste vi räkna med
betydligt mindre skördar. Åtminstone innan
jordbrukarna på bred front lärt sig att ställa
om till ekologiskt. Mindre skördar – kanske
hälften mot tidigare – ger dyrare mat.
Det finns flera sätt att motverka en försörjn-
ingskris, det rakaste är vad vi gjort förr: att
odla själv, det hjälper till. Och håller jordnära
kunskaper vid liv.

MÅNGA ÄR DE i Sydnärke som har en bit mark
kring huset att odla grönsaker. på. De som
inte har borde få chans till en kolonilott av
kommunerna. Till varje lägenhet borde det
även finnas avsatt en lott med bra jord. Se där
en valfråga att ställa till partierna.

Rekoringar med direktförsäljning mellan od-
lare och konsument är en trend som förhopp-
ningsvis växer. Lokal matproduktion likaså.

Plocka skogens bär kan nästan alla. Om vi git-
ter.

SÅ VI SLIPPER nog ransoneringskuponger -
men kanske istället får en lista i mobilen på
hur mycket vi får köpa. Affärerna har ju redan
totalkoll på våra köpvanor och skulle säkert -
om myndigheterna så krävde - lätt kunna re-
glera våra inköp.

Bara strömmen räcker. Om landets fos-
sildrivna bilar på sikt ska ersättas med i hu-
vudsak eldrivna fordon ökar elbehovet. Även
andra faktorer ökar behovet. Vi kan spara el på
olika sätt - men om det inte räcker, hur gör vi
då?

JAG SÄGER INTE kärnkraft för jag har lärt mig
att den är farlig. Även nedgrävd. Jag säger Sol-
celler.

Vi måste bli bättre på att tillvarata solens kraft.
Den är outsinlig (inom överblickbar framtid)
och lyser hyfsat även över oss. Det behövs sol-
celler på varenda tak! Solcellerna blir allt
effektivare, elen kan lagras i anpassade bat-
terier eller säljas in på näten (som helst borde
vara samhällsägda). Många små elproducenter
kan göra en strömmande å.

KOMMUNERNA MÅSTE skärpa sina regler och
inte tillåta att det byggs nytt utan att det är sol-
celler på taken. Vilka partier har det på sitt
program inför höstens val?
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APRIL 2022 Dags börja odla och sätta
solceller på varenda tak

Anderssons Bilcenter i Kumla AB

Tel 019-58 96 00
www.anderssonbilcenter.se

5 1 95: -

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

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

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

Skogsfastigheter till salu i april

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

100 ha Askersund Bro

Två skiften, varav en hel 
fastighet om 89.9 ha, (31.9 
ha naturreservat) och del 
av fastighet om 9.8 ha. 
Virkesvolym cirka 9.022 m3sk. 
Jakten fri.

51 ha Askersund Skyrsta & 
Harge

Två skiften. En fastighet och 
en del av fastighet. Virkesvolym 
cirka 6.110 m3sk. Jakten fri.

59 ha Örebro Asker

Del av fastighet. 58.7 ha, i ett 
samlat skifte. Virkesvolym 
cirka 6.000 m3sk. Jakten fri.

Begravning 
från 12 900 kr
(vid bokning online)

Direktkremering 
från 8 500 kr

I begravning ingår
Kista

Bisättningstransport
Ceremonivärd
Bokning och 

administration
Kistläggning

Ett värdigt farväl till en rimlig kostnad

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

Kyrkliga och borgerliga begravningar med kista eller urna.

Ransoneringskort för kaffe och te från andra
världskriget. Foto: Statens livsmedelskommission.
Wikimedia

länets första certifierade
solcellsinstallatör

0768-910 340
www.solkraft.info

solcellsinstallatör

390 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

i Viby AB



Järnvägsmodellen som finns i en lokal bakom
Bergööhuset. Den är enastående detaljerad.
Den nya modellen av kommunalhuset har
bland annat riktiga fönster och belysning fön-
stren
– Modellen blev färdig redan förra året. Men

få har ju sett den, säger Gertrud Sandberg som
byggt modellen.
Hon har utgått från byggnadsritningen,

överfört den till ett konstruktionsprogram i
en dator. I det har hon skalat ner till mod-

elljärnvägens skala.
– Sedan har jag med hjälp av laserskärare

skurit ut detaljer väggar, tak etc ur papp och
plast. En del detaljer är utskrivna med 3D-
skrivare.
Nyligen kom Gertruds nästa modellprojekt

på plats, nämligen Bergööhuset.
– Den är inte riktigt färdig än, säger Gertrud.
Det finns en förening bakom den enastående

modellen: HallsbergsModelljärnvägsförening.

“Den rullande Trattorian” har varit igång som
firma i några månader. Det kompisarna
Mikael Blomkvist och Mattias Landmark som
ligger bakom det hela.
I somras smygstartade i Skogstorp, området
där de båda bor. Utfallet blev väldigt bra med
många bakade och sålda pizzor. En dag sålde
de 150 pizzor på fyra timmar.
- Jag är en lärare som även är en Italiennörd,
säger Mattias Landmark.
Även Mikael Blomkvist är en Italiennörd. Han
jobbar som systemutvecklare. Det nya pizza-
jobbet kommer de att sköta vid sidan av ordi-
narie jobb. De har känt varann i många år och
varit på flera semestrar i Italien tillsammans.
Planen att starta något eget har de närt under
lång tid.
- Vi älskar allt med Italien. Maten, drycken,
kulturen, inställningen, och vi har pratat länge
om att dra igång något ihop med italienskt
stuk. Vår första tanke var att importera parme-

sanchips för 20 år sen, med facit i hand är det
nog bra att vi inte valde det, säger Mikael
Blomkvist.

zzorna de bakar ska vara gjorda på ett napoli-
tanskt sätt, de har bland annat importerat mjöl
därifrån. Vad är deras tanke med verk-
samheten framöver?
- Tanken är att attrahera företag och privatper-
soner som har evenemang där vi kan komma
ut och leverera högkvalitativ italiensk pizza på
plats, säger Mikael.
Deras trattoria är alltså mobil. Under själva
ugnen har de byggt en låda där tältet och
övriga grejer får plats.
- Det här är en kul grej för oss, vi gör det för att
vi verkligen tycker om det vi håller på med.
Men jag tror inte att vi kommer stå nånstans
varje helg, utan det blir vid vissa tillfällen,
säger Mikael Blomkvist.

– Den första konstrundan genomfördes 2018
och i snitt hade varje utställningsplats cirka 50
besökare per dag så det var uppenbarligen up-
pskattat, berättar Peter Berg som är
samordnare i ”Konst i Lekeberg”.
Den planerade konstrundan 2020 ställdes in

p.g.a Coronapandemin men nu är det äntligen
dags. Denna gång är det 36 Lekebergsbor som
ställer ut sina alster på 19 platser i kommunen.
Allt från måleri, keramik, konstsmide till
trädgårdskonst och hantverk i trä och ull.

Heliga Helga i Edsbergs prästgård
En av utställarna, som deltar i rundan för
första gången, är Cecilia Söderberg, en konst-
när som arbetar med blandteknik och åter-
bruk i företaget Heliga Helga. Under helgen
visar hon upp sin ateljé med figurer gjorda av
papier maché-lera, papper, tyg och nät, mål-
ningar och återbruk av saker hon hittat och
använt.
Cecilia får betraktas som både inred-

ningskonstnär eller kreatör. Hon bjuder in
besökare till sitt hem i Edsbergs prästgård un-
der konstrundan. Hon visar hur hon använt
sin skaparlust i hela sitt hem
– Jag vill ha en viss stil och tycker om gam-

malt men det har också genom åren blivit en
livsstil som jag känner att jag står för, berättar
Cecilia.
Allt i hemmet är köpt begagnat eller skapat

av henne själv med viss hjälp av hantverkare.
1920-30 tal är en tidsålder som hon inspireras
särskilt av. Cecilia flyttade till Lekeberg för
husets skull. Att bo i en prästgård är inget nytt
för Cecilia. Hon är uppväxt i Västergötland i
en prästfamilj i närheten av Varnhems
klosterkyrka.
– Mina förväntningar inför konstrundan är

att få se människor komma in och njuta av

miljön och även intressanta möten med andra
människor, att få vara i det kreativa med an-
dra.

Lekebergs fotoförening ställer ut
Även Lekebergs fotoförening deltar i kon-
strundan med 10 utställare i samma lokal.
Föreningen visar upp olika delar av fotokon-

sten, både i analog och digital form och vill
visa på den bredd som fotograferande innebär.
I lokalen kommer det att finnas foto-relater-
ade aktiviteter där besökare har möjlighet att
testa viss utrustning och teknik.
– Man kan mycket väl hålla på med foto

oavsett omman är nybörjare eller har gjort det
länge, oavsett vilken utrustning man har, fast-
ställer Nicklas Johansson som är en av
medlemmarna i fotoföreningen.
På utställningen kommer det att visas upp

bilder tagna med både proffs- och mobilka-
meror och de vill visa på att det inte är
tekniken som är det viktiga.
– Man kan fota det man finner är intressant;

natur, porträtt, makro, abstrakt.
Lekebergs fotoförening kommer man kunna

besöka på Östra Långgatan 45 i Fjugesta under
konstrundan. Lokalen är tyvärr endast till-
gänglig via trappa.
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JOSEFINE MILTON

HENRIK ÖSTENSSON

ANDERS BJÖRK

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!

Vi h
ar h

elhe
tslös

ning
en!

Hyr maskiner både lätt,
enkelt och billigt

Mer info hittar du på: villamaskinisten.se/palsboda

palsboda@villamaskinisten.se
0707-52 71 68

För hemmafixareoch proffs! MARKVIBRATOR

SLÅTTERBALK

JORDFRÄS

HÄCKSAX

VERTIKALSKÄRARE

LÖVBLÅS

INFO

Foldrar med information om konstrun-
dan och dess utställare kommer att
finnas på alla utställningsplatser samt
under evenemang på kommunens hem-
sida. Utställarna håller öppet mellan 10-
och 16.00.

Konstnärer och kreatörer bjuder in till ateljéer, verkstäder, hembygdsföreningar och
bygdegårdar i hela Lekeberg helgen 23-24. Konstrundan arrangeras av ”Konst i
Lekeberg” en fristående grupp som verkar för att stödja och uppmuntra konstlivet i
Lekeberg med stöd av Lekebergs kommun.

Äntligen Konstrunda i Lekeberg!
Cecilia Söderberg visar sitt hem. Bland annat gör hon sådana här figurer.

Cecilia Söderberg kommer ta emot i sitt hem under konstrundan

Kommunhusmodellen är enastående detaljerad.

Bygget av Blomsterängen står stilla.

Sedan en tid finns äntligen enmodell av kommunalhuset i Hallsberg på plats på den
modelljärnväg där centrala Hallsberg avbildats. Platsen där kommunhuset borde finnas
har varit tom fram till förra året. Pandemin har gjort att få kunnat besökamodellen för att
titta. Men nyligen inspekterade kommunstyrelsens ordförandemodellen.
– Det lyser ju i mitt rum, sa Magnus Andersson (S) glatt

I Kumla finns sedan en tid en rullande pizzeria. Det är kompisarna Mattias Landmark och
Mikael Blomkvist som ligger bakom idén "Den rullande Trattorian". De drivs båda av en
kärlek till Italien.

Nyamodeller på plats

Kompisarna som har
en rullande pizzeria

 

 

 

 

PÅSK I KNISTA  
FÖRSAMLING 

Välkommen till gudstjänst  
i våra kyrkor 

Palmsöndagen 10 april kl 10.00 
Högmässa i Knista k:a 

Palmsöndagen 10 april kl 16.00 
Gudstjänst i Mullhyttans k:a  

Måndag 11 april kl 19.00 
Passionsandakt  
i Mullhyttans k:a  

Tisdag 12 april kl 19.00 
Passionsandakt  

i Knista k:a 

Onsdag 13 april kl 19.00 
Passionsandakt  

i Hidinge Nya k:a  

Skärtorsdagen 14 april kl 19.00 
Skärtorsdagsmässa i Kvistbro k:a  

Långfredagen 15 april kl 15.00 
Långfredagsgudstjänst  

i Mullhyttans k:a 

 Påskdagen 17 april kl 10.00 
Påskdagsmässa i Knista k:a  

Annandag påsk 18 april kl 10.00 
Annandagsgudstjänst med  
små och stora  i Hidinge Nya k:a  

För mer information besök vår hemsida: 

www.svenskakyrkan.se/knista 

Välkommen till våra gudstjänster under stilla veckan och i påsk.

Fira livets seger över döden

Ladda ner appen Kyrkguiden. Där kan du se tider 
och platser för gudstjänster och andra aktiviteter 
i kyrkor och församlingshem nära dig. Ladda ner 
där appar finns.
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Hela denna sida är en annons frånMAXI ICAStormarknadKumla

Ica Maxis egna bageri är beläget längst in i bu-
tiken. Ett stort skyltfönster vetter ut mot Köp-
mangatan, där alla nyfikna som spatserar förbi
kan få sig en glimt av arbetslivet bakom bak-
bänken: bröd knådas, tårtor garneras och
bakelser förpackas till försäljning.
– Jodå, folk brukar allt stanna upp och kika

in när vi håller på. Det har till ochmed hänt att
folk lyfter upp sina hundar och pressar dom
mot rutan, skrattar Madeleine.
Madeleine är bageriansvarig på Ica Maxi och

överser alltså arbetet i butikens bageri. Bland
heta ugnar, flitiga bakmaskiner och mjölade
bord håller hon, och resterande del av ar-
betsstyrkan, till.
– Vi är sju bagare och konditorer som jobbar

här. Vår arbetsdag börjar tidigt. Redan
klockan fem på morgonen är någon av oss här
och startar upp arbetet, berättar Madeleine
medan hon visar runt i lokalen.

Bakat direkt i butik
Bageriet har som mål att tillverka så mycket
som möjligt direkt i butik och majoriteten av
utbudet är egenproducerat. Eftersom man
bakar bröd efter behov så behövs inga tillsatser
i brödet.
– Vi gör såmycket vi kan själva, med fina och

välbeprövade råvaror. Det är viktigt för oss att
ställa höga krav på råvaror, matsäkerhet och
smak, förklarar Madeleine.
Tempot i bageriet är högt och stämningen

familjär. Som de fullbordade arbetsproffs per-
sonalen är tar det inte lång tid att svänga ihop
ett tiotal Wilma-tårtor, kompletta med flera
lager fyllning och en stilig kappa av marsipan.
Sedan är det dags för nästa bakverk att
tillverkas.
– Dels har vi ett stort allmänt utbud för våra

kunder, här i butiken och i vårt egna café. Men
sen kan man även kontakta oss för särskilda
beställningar, säger Madeleine.

Precis alla önskemål kan man förstås inte gå
till mötes, men de flesta av dem.
– Skriven text på tårta tar vi inget extra för

och det går även att beställa tryck till tårtan,
Spider-Man och andra superhjältar är pop-
ulära till födelsedagar.
– Vi brukar säga att det mesta går att lösa, det

är bara att ringa oss och fråga. Självklart har vi
också alternativ för den som har någon allergi,
konstaterar Madeleine.

Studenttårtor på ingång
Sommest hektiskt för bageriet är det på freda-
gar. Då ska butiken fyllas med nya bakverk in-
för den stundande helgen och personalstyrkan
är som allra störst. Kaffebröd
och matbröd lotsas ut i butiken
på rullande band.
– Vi har en jämn åtgånggång

på det mesta skulle jag säga,
men så klart är det olika
beroende på vilken säsong vi är
inne i. I början av året var det
semlor vi sålde mycket av och
nu framåt våren blir det säkert
många beställningar på tårtor
till studenten, menar
Madeleine.
Någon egen favorit i sorti-

mentet kan hon dock inte peka
ut.
– Åh herregud, det är alldeles

för svårt att välja bara en favorit.
Jag älskar mitt jobb och gillar
verkligen att baka allt, avslutar
Madeleine.
Den som vill kontakta Ica

Maxi bageri för att göra en
beställning eller fråga någonting
kan göra så på telefonnummer
019-58 79 18.

Ica Maxis egna
bageri fixar tårtan

En smarrig Wilma-tårta tar form i Icas Maxis bageri: en söt dröm fylld med bland annat grädde, hallon och
vaniljkräm, klädd i marsipan. Vem kan tacka nej till en sådan godbit?

Madeleine är bageriansvarig på Ica Maxi och är den som överser
arbetet med alla de bakverk som produceras varje dag.

Bröd, bullar, kakor och tårtor - på Ica Maxis egna bageri
tillverkas sötsaker och matbröd i en mängd olika former. Här
finns något att hämta för alla, vare sig du letar efter en
kondisbit till förmiddagskaffet eller är på jakt efter en färsk
baguette till kvällens middag.

Evelina är i full färd att färdigställa några bakverk. Hon är snabb och
skicklig med handen, man kan inte låta bli att imponeras. Men så har hon
också arbetat som konditor i många år. “Det är ett roligt jobb och en bra
arbetsplats. Vi är som en liten familj här inne i bageriet.”
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ULL & SKINN AV EGNA FÅR

Egen uppfödning, egen tillverkning

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 694 98, Närkesberg

070-848646

www.ullochskinn.se

Ull och Skinn Bengtstorps Lantbruk

Låt oss för ett ögonblick lägga åsiktsskillnader
och politiska diskussioner åt sidan.

Socialdemokraterna i Kumla
uttalar sitt stöd för Ukrainas
demokrati och folk i denna
svåra tid samt fördömer med
eftertryck den ryska militära
aggressionen!

KUMLA

072 50 20 100

Farmartjänst jobbar mot
privatpersoner och företag. 
Vår styrka är flexibilitet och

lokalkännedom.
 

Följ oss gärna på sociala media
för att se några av våra

uppdrag.
 
 
 
 

www.ftkumlahallsberg.se

Vi utför 
Avancerad trädfällning

Gräsklippning
Trädgårdsarbeten

Snickerier
Stängsling

Bemanning
Gårdsstädning
Trädbeskärning

Flisning
m fl

Askersund • 0583-100 45 • www.kallestradgard.se

Välkommen till oss på

Behöver du hjälp med
trädgården?
Vi kan erbjuda dig flera
olika tjänster. Kontakta
oss för mer information!

Snittblommor

Entreprenad & Turism HB

Tel. 073-619 69 27
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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

toyotaservice.hallsberg@telia.com
0582- 150 55

Vi ska nyanställa och söker en utbildad
fordonstekniker till vår anläggning

Välkommenmed din ansökan!

Fordonstekniker sökes

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

Nyckelkund

Tidigare har Ekeby varit en egen kommun
(1863-1951). Därefter ingick Ekeby i Ekeby/
Gällersta landskommun. 1971 delades dock
byarna. Gällersta hamnade i Örebro kommun
och Ekeby i Kumla kommun. Ekeby ligger
ungefär en mil från centrala Kumla och grän-
sar till såväl Örebros som Hallsbergs kom-
muner. Ekeby växte framförallt på 50-talet när
det fanns ett behov av bostäder till industriar-
betare i Kvarntorp. Kvarntorpsområdet ingick
i Ekeby landskommun
Ekeby hade länge ingen skola. Men Kumla

kommun beslutade sig för att stänga skolan i
Kvarntorp och bygga en ny i Ekeby, där det
fanns fler barn.

Butik ochmack försvunnit
Idag bor det runt 500 personer i Ekeby. Tidi-
gare hade Ekebyingarna både en liten
livsmedelsbutik att handla i och en mack att
tanka vid. Butiken försvann för tiotalet år
sedan och macken, som förvisso "bara" sålde
diesel, stängde i fjol.
Det finns i alla fall en pizzeria i Ekeby och

bakom den ligger en fotbollsplan som stått
tom i årtionden. Ett par gamla målburar och
ruckel till avbytarbänkar syns på den gröna
mattan, som ändock har klippts kontinuerligt
av Kumla kommun under alla år.
Men nu blir det liv på planen igen när ett helt

nytt seniorlag i fotboll startar hos Ekeby IF. Att
spela matcherna i bygden och även träna där
var en självklarhet för grabbarna i laget, varav
många är uppväxta i Ekeby.
– Det är jag och några kompisar härifrån

som ligger bakom det här. Planen har stått tom
i över 20 år och vi kände att vi vill göra nånting
med den, säger 19-årige Hampus Persson och
blickar ut över planen.

"Vill verkligen spela här i Ekeby"
Hampus och hans kamrater har växt upp i
Ekeby och skojspelat på planen, men aldrig
fått se den användas i riktigt spel. Många av
kompisarna har nu flyttat till Kumla eller Öre-
bro, men rötterna är starka och det var aldrig
något snack om att deras nya lag skulle spela
någon annanstans än i Ekeby.
– Vi har nått vuxen ålder och alla av oss har

spelat fotboll på ett eller annat sätt tidigare. Vi
är ett gott gäng som verkligen vill spela här i
Ekeby så vi tog tag i det, fastslår Hampus.
Truppen har en medelålder på 21-22 år och

består av ungefär 25 spelare. Runt hälften av
dem är uppväxta eller bor fortfarande i Ekeby.
När de presenterade sitt förslag för Ekeby IF,
som är en stor förening, mycket tack vare sin
innebandyverksamhet, fick de klartecken att
dra igång och representera föreningen med
sitt seniorlag i fotboll.
De har dock en del utmaningar att ta tag i in-

nan seriestarten.
- Om vi ska spela här behöver vissa saker för-

bättras. Ett av målen är trasigt och behöver er-
sättas och planen måste kritas och gräset
klippas en gång i veckan, säger Hampus.
Det ser dock ut som om allt detta löser sig.

Kommunen har sagt ja till att krita och klippa
planen och även om inget ännu är klart gäl-
lande ett nytt mål, så är "vibbarna positiva"
som Hampus utrycker det.

"Bidrar till ett mer levande
samhälle"
Det är även oklart med omklädningsrum. Vi
genomför intervjun i en liten träbyggnad vid
planen. Den är inte stor, men Ekebygrabbarna
ska rusta upp den så det blir ett omkläd-
ningsrum för dem. Fler får inte plats där.
Var motståndarna ska byta om vet man inte

i dagsläget, men det är en fråga som måste
lösas innan det blir spel. Viljan att få represen-
tera bygden och spela på "hemmaplan" är dock

stark, även om hinder dyker upp.
- För oss som växt upp i Ekeby känns det här

speciellt. Man är exalterad och ser verkligen
fram emot det. Vi kommer säkerligen vara
överladdade när första matchen ska spelas på
hemmaplan.
Hampus känner att man har uppbackning av

bygden.
- Vi har fått mycket positiv respons. Vårt lag

bidrar ju till ett mer levande samhälle i Ekeby
och det blir lite mer än "bara" ett nytt lag, utan
det är nånting som vi hoppas kommer påverka
hela samhället och att de kommer och tittar på
och stöttar oss. Vi spelar för hela Ekeby, avslu-
tar Hampus Persson.

Nya bostäder börjar snart byggas
Det är inte bara på fotbollsplanen det rör på
sig. Mellan fotbollsplanen och kyrkan kom-
mer ett nytt bostadsområde att byggas upp i
form av 16 småhustomter och två flerbostad-
stomter. Marken har varit i kommunens ägo

sedan 1989 och nu ska den nyttjas.
- Vi håller på och projekterar. Det är många

byggen som pågår runtom i Kumla just nu där
kommunen är inblandad, så det är mycket att
göra och bygget i Ekeby har kanske gått lite i
stå. Men till senhösten hoppas jag att det första
byggandet i Ekeby kan vara igång, säger Linda
Wilhelmsson, projektsamordnare från Kumla
kommun.
Även om inga hushåll gått ut till försäljning

ännu så tror Linda på ett stort intresse.
- Absolut, vi har haft en del påstötningar från

folk om Ekeby.
Vad är det som lockar med att bosätta sig i

Ekeby tror du?
- Det är väldigt naturskönt och ett vackert

landskap runtom. Sen är det nära till Örebro
och smidigt att ta sig dit. Att det etablerar sig
ett nytt fotbollslag alldeles bredvid bostad-
sområdet är bara positivt, avslutar Linda Wil-
helmsson.

Det finns en skola, en kyrka och en pizzeria i Ekeby. Men inte så mycket
mer i den lilla tätorten i nordöstra Kumla. Snart blir det dockmer liv i
bygden. Ett helt nytt bostadsområde är på gång och bredvid ska Ekeby IF
börja spela fotboll på den plan som stått tom i årtionden.

Fotbollsplanen i Ekeby får liv igen
Alexander Anell, Filip Trillkott, Anton Holtbäck, William Yesil och Hampus Persson tillhör stommen i det nya lag som de startat i Ekeby. Nya tröjor är redan fixade.
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Är det vanligt att man fortfarande betalar sina
räkningar utan digitala hjälpmedel?
– Det förekommer. Det vanligaste är ju det

som kallas brevgiro. Man lägger sina
räkningar i ett kuvert med en blankett. Men
ett fåtal betalar sina räkningar med kontanter,
säger Josefine Eklund, också hon på
Länsstyrelsen.
Går det ens att betala räkningar med kontan‐
ter?
– Det blir allt svårare. De flesta gör det i

kiosker och små affärer, via den tjänst som
kallas Kassagiro. Men ombuden blir allt färre.
Man vill komma ifrån kontanthanteringen,
som blir allt dyrare. Ett fåtal går också till
banken för att betala räkningar. Men det är ju
inte så många bankkontor som hanterar kon-
tanter längre.
Vilka är det som som inte använder digitala
betaltjänster?
– Tre grupper. Äldre, funktionshindrade och

de som av olika skäl väljer att inte göra det.
Det kan vara att man inte litar på systemen,
eller kulturella faktorer. Inte minst bland en
del invandrargrupper vill man gärna hantera
betalningar med kontanter.

Ge valmöjligheter
Åsa och Josefinmenar att det ju tyvärr är så att
det blir allt svårare för de som inte använder
digitala betaltjänster, medan de som gör det
blir allt fler.
– Så är det. I takt med att allt fler använder

digitala tjänster blir möjligheterna för de som
inte gör det allt smalare. Det är ju viktigt att
poängtera att detta inte är ett problem för de
allra flesta.
Åsa menar att det viktigaste i länsstyrelsens

uppdrag är att informera om hur man gör,
vilka möjligheter som finns, ge redskap.
– Närman har det, vet hurman ska göra, kan

man sedan välja hur man vill göra. Det svåra,
jobbiga, är att inte veta, inte kunna välja.
Pandemin har fått folk in i den digitala

världen
– Vi har sett att inte minst många äldre un-

der pandemin faktiskt tagit steget in i den dig-
itala världen, börjat använda internet och nu
gör betalaningar digitalt, swishar, använder
bank-id och liknande, fortätter Åsa.
Hon menar att det ofta handlar om att börja

i rätt ände.
– Men det första man gör är kanske inte att

betala räkningar, eller gå in och fixa ett bank-
ID. Man måste börja lära sig mer grundläg-
gande internet. Hur man surfar, mailar
etcetera, sedan blir man säkrare och lär sig
mer.

Äldre lär äldre IT
– Just där kommer vi in, menar Lasse Lind.
– Jag företräder något som heter Seniornet.

En ideell organisation som finns till för att äl-
dre ska hjälpa äldre med det här med digital
teknik, IT, internet, digitala betalningar,
bank-ID med mera. Vi är helt partipolitiskt
och religiöst obundna, men vi samarbetar lite
med Studieförbundet vuxenskolan.
– Vi har insett att den som har allra bäst

förutsättningar att hjälpa en äldre på traven
framför datorn, surfplattan eller telefonen är
en annan senior. Vi vet också att de som be-
höver vår hjälp inte kommer till oss. Vi söker
därför upp platser där äldre träffas, Äl-
dreboenden, serviceboenden och liknande,
fortsätter Lasse Lind.
Han fortsätter:
– Vi ser helst att de vi hjälper går till banken

själva och skaffar bank-ID, koder och lik-
nande. När man sedan har det hjälper vi dem
igång med installationer och ger en grundkurs
i hur man använder det. Vi är mycket noga
med säkerheten
Föreningen har 300 medlemmar i länet, 7

000 i hela landet.
– Det vanligaste vi stöter på hos äldre är

dock att man ber ett barnbarn om hjälp. det
fungerar oftamycket bra det också, menar Åsa
Lindin.

Sydnärkenytt • #2 202210 Sydnärkenytt • #2 2022 1111

Något många uppfattar som både skräm-
mande svårt och ibland rentav oöverstigligt är
just det här med digitalt bank-ID. ID:t an-
vänds ju numera till allt mer. Allt från att kom-
municera med ett telebolag, titta vilka recept
man har på apoteket och att betala räkningar.
Många tycker det är obehagligt. Kan man lita
på bank-ID, är det säkert?
– Vi möter den här oron. Men det är just det

faktum att bank-ID är mycket säkert som gör
att det används på allt fler områden. Det är
faktiskt, så vitt vi vet, ingen som hackat eller
knäckt ett bank-ID. Så på det sättet är faktiskt
applikationer som använder bank-ID, eller
mobilt bank-ID säkrare än ett betalkort. Ko-
rten går ju tyvärr att kopiera, säger Dragan
Topic, som jobbar på Handelsbanken i Kumla
och Askersund.
Menar du att ett betalkort går att kopiera?
– Tyvärr är det ju så. Kriminella har ibland

satt utrustning på bankomater som kopierar
ditt kort. Det som ibland kallas skimming. Då
får man alla uppgifter på kortet, koden, möj-
lighet att använda blip-funktionen. Men det
finns säkerhetssystem som motverkar det.
Datasystem håller koll på våra transaktioner.

Om du handlar på Ica i Askersund med ditt
kort, tar ut pengar och det sedan, efter halv-
timme, kommer en betalning registrerad i
Ryssland varnar systemet. Men helt digitala
lösningar, med bank-ID är säkrare.

Ge aldrig ut koden till bank-id
Men det händer väl att bank-ID används i
bedrägerier?
– Det gör det. Det beror tyvärr alltid på

samma sak. Man har lämnat ut koden, eller
har varit oaktsam på något sätt så att koden
hamnat i fel händer. Det här är en mycket vik-
tig information. Man får under inga som helst
omständigheter lämna ut sin kod om någon
exempelvis ringer och frågar efter den.
Ett problem många upplever med bank-ID

är att skaffa det åt någon anhörig för att kunna
hjälpa vederbörande med exempelvis
räkningar. Kanske en äldre anhörig, eller ett
funktionshindrat barn.
– Det är svårt. Och det finns ett skäl till det.

Ett bank-ID är mycket säkert och öppnar ju i
princip upp våra liv. På vissa sätt viktigare än
en vanlig, fysisk legitimation, det bör vara
svårt. Vi kan ju inte veta vilken relation den
som säger sig vilja öppna bank-ID för en an-
hörig egentligen har till den det gäller.
– För en omyndig person behöver båda

vårdnadshavarna gå till banken för att skaffa
ett bank-ID. Om det gäller en myndig person
finns tyvärr ingen annat sätt än att ta sig till
banken.
Men det är ju inte så lätt när bankkontoren
försvinner?
– Nej, det är sant. Men vi har i alla fall kontor

i Askersund och Kumla, menar Dragan.

Vad händer om det blir kris?
Men är det verkligen bra att vi lämnar kontan‐
terna bakom oss allt snabbare? Tänk om något
händer som gör att exempelvis inte internet
fungerar, en samhällskris?
– Allt kan hända. Att vi råkar ut för kortare

störningar, som kan ställa till stora problem, är
i högsta grad troligt. Coop i hela landet fick ju
hålla stängt. Men det är egentligen inget som
man avhjälper med kontanter, Coop var stängt
en vecka, utan att ta emot kontanter, säger
Dragan Topic.

– Tillgången på kontanter är ju en sak. Det
kan vi nog lösa ganska lätt, eller ställa om så vi
löser på banker.
Det stora problemet är enligt Dragan de som

ska ta betalt. Många affärer har helt digitaliser-
ade kassor. Man stoppar in sedlar och mynt i
en apparat, som kräver internet.
– Får vi en lång störning, utan internet eller

el, som vi exempelvis ser i Ukraina nu, som
drabbats av krig, ja då kommer inte affärerna
kunna hantera kontanter i början. Kanske får
man i ett sådant läge se en period av kaos och
problem först, sedan kommer man gå över till
kontant betalning. Men det finns ju starka
drivkrafter för att hålla igång internet, stora
ekonomiska intressen. Så jag tror därför
störningar blir rätt kortvariga i praktiken, man
ser det i områden som drabbas, hävdar Dra-
gan Topic.

För en allt större del av
befolkningen är digitala
betalningslösningar vardag. Vi
betalar räkningar, använder kort,
swishar, legitimerar oss med bank-
id, ibland flera gånger om dagen,
utan att reflektera över det.
Men för en del människor är dessa
oöverstigliga. Antingen handlar
det om att man helt enkelt tycker
det är svårt, för andra handlar det
om oro, för ytterligare en grupp
handlar det om val. Man brukar
tala om digitalt utanförskap. Att
kontanterna är på väg bort
skyndar på utvecklingen – och
utanförskapet.

Många känner en oro för att använda bank- ID. I själva verket är bankID:t säkert, omman inte lämnar ut koden. Foto: LG Månzon.
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INFO

För de äldre som riskerar att kanske bli
förvirrade på gamla dagar finns något
som kallas framtidsfullmakt. Då kan
man gå till banken, innanman blir för
dålig och ordna en fullmakt, som ger
anhöriga, kanske barn, fullmakt att
exempelvis skaffa bank-ID.

Det finns också ett oberoende bank-ID,
som inte är kopplat till någon bank.
Freja. Det är dock lite begränsat. Det
går inte att använda till banktjänster,
betalningar. Menman kan exempelvis
använda det för att kontakta
myndigheter, logga in på
Skatteverkets sida, Försäkringskassan
och 1177. Det fungerar också för att
logga in på apoteket för att hantera
recept. Man behöver inte gå till
banken för att skaffa ett Freja-ID.

Bank ID är egentligen två skilda saker.
Bank-ID på en dator eller det som i
dagligt tal kallas mobilt bank-ID som vi
har på telefoner och surfplattor.

INFO

Vill man kontakta Seniornet ringer
man 072-4063736 eller mail
orebro@seniornet.se.

– När Svensk kassaservice, den övergångslösning som kom efter att
postkontoren försvann stängde 2009 fick vi på Länsstyrelsen uppdraget att
arbeta med att säkerställa grundläggande betaltjänster, och att de ska
tillgängliga för alla. Var man än bor, vemman än är skaman kunna betala
räkningar och ta ut kontanter. Sedan har uppdraget fortsatt i takt med att
kontanthanteringen blivit allt mindre, säger Åsa Lindin, på Länsstyrelsen.

Allt svårare för allt färre
att använda kontanter

Åsa Lindin och Josefine Eklund på Länstyrelsen jobbar med att värna betallösningar för alla.

Lasse Lind på Seniornet

TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON
Allt fler använder digitala
betaltjänster – svårare att
vara utanför

Hallsbergs kommun ska hyra huset där det ska
bli ett så kallat särskilt boende, det som förr
kallades för ett äldreboende. Huset ska ersätta
flera äldre byggnader som man inte bedömer
som rimliga att renovera. Man tar också höjd
för fler äldre som behöver plats. Åtminstone
en avdelning kommer stå tom vid inflyttning.
Huset ska rymma 16 avdelningar med totalt
130 lägenheter. Man räknar en person i varje.
Totalt 10 000 kvadratmeter. Kostnad någon-
stans runt 270 miljoner.

Regionens bolag
Det är Länsgården. Regionens fastighetsbo-

lag, som även äger vårdcentralen, som ska äga
huset och vara hyresvärd. Ett liknande avtal
finns med Kumla kommun och den redan
färdiga Smedsgården i Askersund.

Försening
Bygget står helt stilla och kommer bli försenat
enligt Länsgårdens VD, Camilla Petersen.
– Det återstår ungefär 15 procent innan

själva huset är klart. Lägg därtill arbetenamed
utomhusmiljön. Nu händer inte mycket på
bygget, så det är klart att det blir försenat, sa
hon till Sydnärkenytt tidigare.
Orsaken till att bygget står stilla är att under-

leverantörer lämnade bygget för en dryg må-
nad sedan, på grund av uteblivna betalningar.
Sedan dess har Byggtemas likvida problem
blivit allt mer tydliga. Den 28 mars försattes
byggbolaget i konkurs.
Flera av bolagets byggen i länet hade då stått

stilla sedan flera veckor.

Bygget av Blomsterängen står stilla.

Teckning: Rolf Pettersson

Byggandet av Hallsbergs nya äldreboende,
Blomsterängen, som byggs i anslutning till
vårdcentralen, har drabbats av problem.
Huvudentreprenören, Byggtema har
försatts i konkurs. Underentreprenörer har
lämnat bygget som nu kommer bli
försenat enligt Länsgården, som ska äga
huset.

Problem på stort
bygge i Hallsberg
efter Byggtemas
konkurs

FRED, FRIHET, DEMOKRATI!
Fira första maj med oss

Kl. 10 Dagcentralen Åsen
S Södra

Kl. 10 Dagcentralen Knuten
Kårstahults S

Kl. 10 Folkets Hus, Östansjö
Östansjö S

Kl. 10 Folkets Hus, Pålsboda
Östra S

Kl. 13:15 Samling kommunhuset

Underhållning och kaffe vid samtliga möten

Vi bjuder på korv, musikunderhållning & kaffe

Socialdemokraterna
Hallsberg

LO
Hallsberg

VÄLKOMNA!

Kl. 13:30 Avmarsch till Kuben
Kl. 14:00 Tal av:
Karin Wiborn,
Equmeniakyrkan nationellt

Magnus Andersson,
kommunstyrelsens ordförande

Therese Andersson,
facklig företrädare

Teckning: Rolf Pettersson
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Vardagsliv

Våren är här. Dagarna har blivit längre, och går det att lapa sol så
gör folk det. Eller så tränar de på gymmet, letar reservdelar till A-
traktorn, sitter i skobänken eller på torgbänken. Med andra ord.
Dags för ett nytt avsnitt i vår serie Vardagsliv - denna gång från
Kumla.

Kumla

Tobias Scherling, 31 år, Kumla, är en
trogen besökare på gymmet, vilket
bilden kanske ger en vink om.
Vältränad är ordet.

Då kanske det är dags att börja
träna upp kroppen. Tobias
Scherling håller igång sju dagar i
veckan på gymmet.
Vi träffar honom en eftermiddag mitt i
veckan. En sådan där eftermiddag då ledigt
folk gärna skulle sätta sig i solstolen och
bara koppla a-a-v.
Men inte Tobias.
– Träningen har blivit en livsstil för mig,

och jag tränar hårdare nu än för ett par år
sedan. Efter att ha jobbat klart går jag hit di-
rekt. Skulle jag gå hem efter jobbet segar jag
till i soffan, då är det bättre att få det gjort.
Det blir en rutin, säger han.

Tobias arbetar som säljare och distributör
på Sveas konditori. Han börjar halv fem på
morgnarna och slutar tidigt på dagen.
– På det sättet får jag mycket tid över på

dagarna.
Vi träffar honom på gymmet och trän-

ingscentret Forma. Han har tränat i tio år.
– Minst en timme per dag, ibland två.

Den största vinsten är att jag mår så bra av
att träna, både fysiskt och psykiskt. Träning
är en bra ”drog.”
Han tränar ofta med fria vikter, hantlar

och stänger.
– Ju mer man tränar desto duktigare blir

man. Men det tar tid. De som är nya kanske
tror att de ska bli stora och starka på enmå-

nad - men det tar mycket längre tid än så.
Man måste ha tålamod, och muskler växer
inte fort.
Tobias tänker också på vad han äter.
– Ingen skräpmat och inget godis. Visst

kan det bli någon hamburgare en helg, men
det är väldigt sällan.
En gång i veckan är Tobias instruktör för

Tabata, som är en varierande intervallträn-
ing som kombinerar styrka och motion.
– Det har gett mig jättemycket, man får

röra på sig lite mer.
En gissning är att du rekommenderar an‐
dra att börja träna?
– Absolut! Men det är kanske inte så bra

att börja med sju dagar i veckan.

Soffpotatis?

Vårsolen är framme

SusanneWir, 35 år och Sara Miriely 27 år, på gång i Kumla. I vagnarna ligger deras bebisar Lotus och Matteo.

Och inte blåser det heller. Perfekt
för en tur till affären, och njuta av
våren.
– Det känns bra en sån här dag, säger Su-

sanne Wir och Sara Miriely när de kommer
gående i uppförsbacken på väg från Kumla
torg med var sin barnvagn.
De är nyblivna föräldrar.
Susannes bebis som är fem månader heter

Lotus..
– Vi kollade runt lite och fastnade för nam-

net. Lotus är även en blomma.
Saras lille heter Matteo, en kille på fyra må-

nader.
– Matteo är ett namn som även funkar inter-

nationellt, säger hon.
Susanne och Sara är goda vänner. Och så det

kan bli. Det skiljer bara en månad mellan de-
ras bebisars nedkomst.
När vi möter dem för detta vardagsreportage

har de varit och handlat i affären.
– Lite blöjor och så, säger Sara.
– Nu ska vi hem och äta lite lunch.

Lily Condori som kommer från
Peru pluggar svenska för fullt.
– Det är ett svårt språk att lära sig,
säger hon.
Vi träffar Lily på Komvux i gamla skofab-

riken på Norra Kungsvägen 1.
– Jag är sjuksköterska från Peru och nu plug-

gar jag svenska för att kunna legitimera mig i
Sverige, säger hon.
Lily har bott tre år i Sverige och har hunnit

med att jobba som undersköterska på USÖ.
Nu är målet att arbeta som sjuksköterska, det
hon utbildat sig till i sitt forna hemland.
Hon trivs bra i Sverige. Förutom med vin-

trarna, eller ja, det beror på.
– Den första vintern gillade jag, många

promenerade utomhus det var fint. Den andra
vintern var kallare, men den tredje var: katas-
trof. Kallt.

Men Lily gillar somrarna.
– Man vill bara ut och promenera i skogen,

plocka blåbär och lingon - och man får ju
plocka!
Lily bor för närvarande i Örebro men ska

snart flytta till Kumla.
– Då får jag närmare till min syster med-

familj, och till Komvux. Det går inte att ta
miste på att hon trivs på Komvux.
– Det är väldigt bra lärare, jag känner: de är

intresserade, man får svar, de ställer upp. Och
det är fina lokaler här.
Men som sagt, svenskan är inte lätt att lära

sig.
– I spanskan har vi bara fem vokaler, men i

svenskan är det nio.

Skofabriken

Lily Condori, 40 år, pluggar på Komvux i Kumla.

De var tre från början, men snart var det fullt med folk kring bänken.

Folk på parkbänken. En hund för
mycket dyker upp. Hunden Ville
ser sig nödgad att ta ton.
– Vaff, vaff, vaff!
– Ville är snäll, men kanske lite skällig av sig,

säger matte Helene Bergenstråle ömt om sin
Ville.
På torgbänken trängs tre stadiga Kumlabor,

alla pensionärer efter ett långt yrkesliv. Det är
TommyMänd i blå jacka, Lars Klingvall i grön
jacka, och Bo Björk i svart jacka.
Vilde Ville, om vi får skoja till det lite, har in-

get på sig för han är en nakenhund.
Kumla torg fylls på. En efter en kommer da-

glediga pensionärer. Tommy, Lars och Bo är
som magneter - de drar till sig folk.
– Vad vi pratar om? Alldagliga saker. Vi

träffas nästan varje dag, säger Lars.
Samma bänk?
– Beror på var solen är.
Givetvis blir det funderingar kring värld-

shändelserna. När detta skrivs pågår Rysslands
invasion i Ukraina i oförminskad takt. Hem-
ska scener förmedlas i media, ingen lämnas
oberörd.

– Klart att man tänker, det är en otäck
situation.

Gänget träffas även utanför torg-
bänkens hank och stör. Ett litet AW.
After Work.
– På onsdagar tar vi en öl på Mae-

stro. En i varje ben, skojar Tommy.
Folk kommer, folk går. Men den där

andre hunden! Vad har den att göra på
torget en sån här fin vårdag! Den bry-
ter alla konventioner. De spännande

lukter som finns i gatstenarnamåste delas
med någon anan tänker kanske den söte

lille Ville och brister ut i en kommentar.
– Vaff, vaff, bjäbb.

Är man 15 år ochmotorintresserad
ligger en A-traktor när till hands att
skaffa.
På våren brukar entusiastfordonen dyka upp

på vägarna. För det får man väl ändå säga att
en A-traktor är.
Utanför en reservdelsfirma träffar vi två 15-

åringar i en sådan max 30 kilometer-i-tim-
men-bil.
Willhelm Gustafsson äger bilen de kom i.
– Jag köpte den för 55 000 kronor, sedan har

jag lagt ned 10 000 i en säkningssats och ett
bra billjud, säger han.
Kompisen Maximilian Jelicic hade tänkt sig

handla delar på reservdelsfirman, men av det
blev inget för dagen. Han har en Volvo 945
som är ombyggd till A-traktor.
– En A-traktor ger frihet, man kan ta sig vart

som helst, säger Maximilian.
Men det tar lite tid …
Det är här skon klämmer för många. Att

hamna bakom en långsamgående A-traktor är

kanske inte så kul där det är svårt att köra om.
Och där A-traktorföraren inte underlättar
omkörningen.
– Det kan bli lite jobbigt när folk blir irriter-

ade.
Men intresset är stort för kärrorna, och det

satsas många sköna kronor på att få sin bil fin.
– Billjudet är viktigt, men inte så viktigt att

bilen blir som ett mobilt rockband som drar
förbi på stan, tycker Willhelm.
– Ska man ha såna grejor får man satsa minst

10 000 kronor extra. Det är inget jag vill lägga
pengar på.
Vissa A-traktorägare har manipulerat sina

kärror så de går fortare än tillåtna 30 km/h.
(Nyligen rapporterade polisen att det blivit
omkörda av en A-traktor som höll 100 km/h).
– Den här går garanterat bara i 30 km/h. Den

har den allra senaste spärrarna som inte går att
manipulera, säger Wilhelm.

Kumla torg

Det ska börjas i tid, sägs det

TEXT & FOTO

LARS-GÖRAN MÅNZON
Intrång på Kumla torg. Nakenhunden
Ville får plötsligt korn på att en annan

hund kommit för att störa
konversationerna på och omkring

torgbänken.



Peter Johansson har under många år jobbat
som lärare och är numera rektor. Tidigare
verkade han i Laxå, nu huserar han i hem-
staden Motala.
– Jag arbetar med yrkesprogram, i ett nära

samarbete med såväl lärare, elever som de
olika branscherna. Det är väldigt varierande
och passar mig, jag gillar att ha många järn i
elden. Det är cirka 500 elever på skolan och 55
lärare.
Vid sidan av rektorsjobbet är du lagledare och
sportchef i Indianerna. Hur har klubben utveck‐
lats sedan du tog över 2017?
– Oj, på många sätt. Fokus har utifrån

styrelsens vision varit att lyfta bredden i
föreningen och inte bara ha fokus mot repre-
sentationslaget. Trots att representationslaget
missade slutspel ifjol var det en av de mest
framgångsrika säsongerna i klubbens historia,
med fem medaljer individuellt, i lag och i par.
Vi har lag i samtliga serier och framförallt
hade vi under året 34 egna förare att jämföra
med elva när jag tog över 2017.

Vill vinna guldmed tre
"hemmaförare"
Varför är denna satsning på bredden så viktig
för klubben?
– En elitsatsning kräver egna breddförare så

att vi inte behöver köpa in denna kategori
utifrån. Varje elitsatsande förare blir inte
världstopp per automatik, men varje potentiell
toppåkare behöver en bra miljö att utvecklas i.
Ska vi kunna få fram nya stjärnor behöver vi
också ett stort gäng förare som kan sporra
varandra. Sedan handlar det om att ha en
levande förening med engagerade medlem-
mar i alla åldrar, som kan åstadkomma nå-
gonting tillsammans. Om sporten i Sverige ska
växa behöver vi säkra denna återväxt.
Även om Indianerna satsar mycket på bred-

den gör inte alla klubbar i Sverige det. Många
inom speedwaysfären har därför uttryckt en
oro gällande sportens framtid i landet, då det

inte kommer mycket nytt underifrån.
– Det är klart att det finns en oro, samtidigt

tycker jag att det finns flera goda exempel på
klubbar som liksom vi börjat bygga upp en
bredare verksamhet och satsar på sina yngsta
förare. Jag ser även positivt på att flera klubbar
återuppstått, exempelvis Örnarna frånMaries-
tad och klubbarna i Karlstad och Linköping.
Indianernas målsättning att vinna guld med
minst tre lokala förare i laget kvarstår?
– Absolut, men en del i den målsättningen är

också när föreningen är redo för det. Så det be-
höver inte vara synonymt med att alltid köra
med tre egna produkter i laguppställningen
innan vi har förare för det.
När kan föreningen vara redo att vinna guld
efter den målsättningen?
– Det beror helt på hur våra talangfulla

förare utvecklas.

"Han kommer vara bland de bästa"
Två nyckelförare om Indianerna ska lyckas
med sin tuffa målsättning är brödraparet
Jonatan och Gustav Grahn. Uppväxta bara nå-
gra hundra meter från arenan är de så mycket
"lokala produkter" som det går att vara. I år
kan det vara dags för ett genombrott på se-
niornivå.
– Jag skulle säga att det enda som de är lika i

är sin professionalism och i viljan att utvecklas
och bli bättre. Jonatan är den lugnare, kallare
ochmer analytiskemedan Gustav är mer av en

virvelvind på alla sätt. Deras åkning avspeglar
deras personlighet, men det är två riktiga
tuffingar på banan med enorma vinnarskallar.
Joel Andersson och Ludvig Lindgren lämnar
Indianerna, hade du önskat ha kvar dem?
–Vi har erbjudit samtliga svenska förare för-

längning och har varit transparenta med hur
konkurrenssituationen var tänkt att se ut. De
som ville vara kvar på de premisserna är kvar.
I övrigt har jag inga kommentarer.
En förare som däremot blir kvar i klubben är

Niels-Kristian Iversen. Dansken fyller 40 i år
och har ett par skadedrabbade år med nedåt-
gående resultat bakom sig. Men Johansson
tror det vänder i år
– Det var ett självklart val att förlänga, han är

en förare av mycket hög klass och med tanke
på de ruggiga smällar han åkte på under förra
säsongen gjorde han det under om-
ständigheterna bra. Han är en stor ledare och
en mycket bra och engagerad lagkapten. Jag
ser fram emot en skadefri säsong för honom,
då kommer han att vara en av seriens absolut
bästa förare.

Okänslighet vid nätet sårar
Ni har ett spännande nyförvärv i en fransman
vid namn David Bellego, vad har du för
förväntningar på honom?
– Det är en förare som framförallt är duktig

på stora banor och även börjat utveckla sin
åkning på mindre och mer tekniska ovaler.
Han kommer få mycket bra förutsättningar att
utvecklas ytterligare i år. Bellego är tänkt som
ersättare till Jonas Jeppesen, som fjärdeförare i
rankingen, och jag ser honom som en starkare
förare än Jeppesen.
Även om det var ett tungt år ifjol för Elit-

serielaget så fanns det ljuspunkter. Australien-
sarna Chris Holder och Max Fricke var båda
mycket bra och de finns kvar i klubben. Jo-
hansson påtalar att för mycket skador i trup-
pen sänkte lagbygget ifjol.
– Alla skador och halvskadade förare gjorde

att vi tvingades rotera förare i princip varje
match, det slog allt vad arbetsro heter i spill-
ror. Det var en säsong där så gott som alla an-
dra förare än Fricke och Holder var skadade
ett par gånger och därmed saknades
matchtempo. Det kommer se betydligt annor-
lunda ut i år.

Peter Johansson brusar sällan upp i depån.
Åtminstone inte så det syns. Men visst kan han
bli både arg och ledsen. Framförallt sker det
utanför depån när han läser vad som skrivs.
– Generellt som idrottsledare kan jag väl

säga att vad som både irriterar och sårar är den
okänslighet, inför att det faktiskt är riktiga
människor som utövar idrott, som en del indi-
vider på sociala medier visar, när de anser sig
ha rätten till personangrepp när inte resultaten
går som förväntat, konstaterar han.

Publikfester på "Hea" igen
Är det mest förarnas eller klubbarnas marknad
som råder i Sverige numer?
– När jag började upplevde jag att det verkli-

gen var förarnas marknad, sedan har det
svängt successivt till att klubbarna tagit mer
ansvar för att inte buda över varann och ko-
handla. Nu skulle jag säga att vi är lite i en mix,
men de allra största förarna vet sin vikt i guld.
Så förare finns på klubbarnas villkor, men vill
du ha vissa namn får du betala för det.
Arenan då? Den heter officiellt Glottra Skog

Arena, många trogna kallar den dock bara för
"Hea". Efter några folktomma säsonger under
pandemin kommer nu grässlänterna att fyllas
med publik igen. Speedway är, precis som all
annan sport, så mycket roligare med lite drag
och publik.
– Jag tycker vi har en av Sveriges trevligaste

arenor och bästa banor, men självklart finns
sådant som behöver rustas. Jag tänker fram-
förallt på ljus, ljud och omklädningsrum och
fler läktare under tak.
Vad tycker du indianernas fans ska ha för
förväntningar på sitt lag i år?
– Vi har ett lag för slutspel. Den inre målsät-

tningen tar vi tillsammans när vi ses hela
gänget. Men jag tycker att man ska förvänta sig
både ungdomlig entusiasm och rutin i kombi-
nation. Det ska kunna bädda för bra matcher.
Men ni är inte en av favoriterna att vinna?
– På förhand är ju allt annat än ett guld för

storsatsande Lejonen ett misslyckande för
dem.Men det ska tävlas om det och vi är abso-
lut en av kandidaterna.

Skulle Indianerna vinna innebär det första
guldet på över 30 år. Premiären går av stapeln
tisdag 3 maj hemma mot Masarna.
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Det blev inte ens slutspel för Indianerna i Elitserien ifjol, mycket beroende
påmånga skador. I år vill man göra bättre ifrån sig.
– Vi är ett av flera lag som kan vinna guld, säger lagledare Peter Johansson.
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Fönsterbyte. Som det borde vara.

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

Kondensskyddat 
glas som standard.

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

YTTERDÖRR 
PÅ KÖPET!

48 
månader 
räntefritt

*

*

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 veta mer om våra fönster och hur ett fönsterbyte går till? 
Välkommen in på morups.se eller kontakta din lokala projektledare.

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

*Gäller 21/3-20/4, däre�er ord. pris
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Peter Johansson Indianerna:

”I år är vi ett av lagen
som kan vinna guld”

Lagledare Peter Johansson tror på guld.

Nya tätstrider vankas på Hea. Foto: Jonas Eklind
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För mer information, ring

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41

Låt oss göra jobbet!

• SNICKERI

• STÄDNING

•MÅLNING

• FLYTTSTÄDNING

• TRÄDGÅRD

• SNÖSKOTTNINGM.M

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

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

www.p74bilverkstad.se

3 års garanti

Tel: 073-925 56 02

BILSERVICE
ALLA MÄRKEN

DIAGNOS
AC-REPARATION

DÄCKHOTELL 349:-
ÅTGÄRDA DINA 2:OR

Västra Bangatan 3, Kumla

Bli nöjd kund du också på dina.se
eller ring 0770-160 500

SVERIGES
NÖJDASTE

FÖRETAGSKUNDER

2021

SAKFÖRSÄKRING

DINA FÖRSÄKRINGAR

SVERIGES
NÖJDASTE

PRIVATKUNDER

2021

SAKFÖRSÄKRING

DINA FÖRSÄKRINGAR

TACK TILL ALLA VÅRA FINA 
KUNDER SOM RÖSTAT I 
SVENSKT KVALITETSINDEX  
ÅRLIGA UNDERSÖKNING!

Svensk Fastighetsförmedling Köpmangatan 18, Kumla
Torgparken, Askersund

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

svenskfast.se/kumla
svenskfast.se/askersund

svenskfast.se/kumla
svenskfast.se/askersund

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

Seden att skicka vykort slog igenom i början av 1900-talet. Det blev en
stor modefluga, bland såväl gammal som ung. Det skickades inte bara
vyer som visade olika orter och platser. Nej, bruket att uppmärksamma
årets alla helger med kort blev otroligt utbrett. Dåmenas verkligen alla
helger, som både jul, nyår, pingst, midsommar och förstås till den högtid
som nu stundar, påsken.

Jenny Nyström är väl den konstnär som blivit
riktigt folkkär genom julkortstomten, men
hon var också flitig med att förfärdiga
påskmotiv. På tal om tomten, han skulle fak-
tiskt även dyka upp på en del påskkort, hur
konstigt det än kan låta. För fantasin när det
gäller de olika motiven hade inga gränser.
På kortet här intill kan tomten ses köra en

bil, gjord av ett äggskal. Ett sådant fordon var
verkligen en ny begivenhet året 1906, som
man kan skönja på baksidan av åket. En spat-
serande kyckling får se upp.

Trefligt med påsk
Nu för tiden säger vi ”Glad Påsk”, men på detta
kort, och på många andra, stod det ”Treflig
Påsk”. ”Rolig Påsk” kunde också förekomma.
Men inte med förledet ”God”, som ju patenter-
ats av julen.
I Sverige var ägg, kycklingar och hönor de

vanligaste motiven, vilket härrör från seden
med fastan. Under vintern och våren hade ett
stort ägglager bildats och det kunde man
festa på till påsk, då fastan upphörde.

Rökande paddor
Motiv med påskkäringar var också vanliga
på korten. Faktiskt även påskharen, mest på
importerade tyska kort. Dess historia härrör
från de tyska provinserna Pfalz och Elsass.
Under 1800-talet lanserades påskharen över
hela Tyskland av godis- och leksaksindus-
trin. Haren hade samma funktion som
tomten på julen, att ge barnen presenter. Un-

der påsken mest bestående av godsaker.
Som sagt, detta kollage visar att man inte lät

begränsa sin fantasi. Vi kan se tobaksrökande
paddor, småbarn i äggskalsbåtar, kycklingar
på skolbänken och mycket mer.
Glad Påsk!

Påskkorten – dåtidens
facebookhälsning
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GÖRAN LINDHÉ

Gårdsbutik & Café
Torsdag & Fredag 14 -18

Lördag 12 -16

Äggboden
Alla dagar 06-22

Ekologiska ägg
Lokalt Mathantverk
Ostkaka & Glass

Potatis
Grönsaker efter säsong

Följ gärna Berga Skafferi på våra sociala medier!

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

Vi säljer svenska
ostar!

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

Malin Danielsson       Malin Jansson       Sofi e Svallin       Karina Karlsson        Charlotte Ahlgren 

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

Personlig begravningsrådgivare 
– en trygghet i sorgen

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



Det första som slår en när man kommer in på
fängelseområdet är all betong. Husen är låga.
Befinner man sig i en byggnad inne på om-
rådet ser man inte ut, man ser betong.
Känslan av slutenhet är faktiskt påtaglig redan
när man går genom grindarna.
Det är ingen tvekan om att platserna på

Kumla-anstalten behövs och har behövts
länge. Just nu finns en bit över 500 intagna på
Kumlaanstalten.

85 intagna bor dubbelt
– 85 av våra intagna bor dubbelt just nu. Det
finns 460 celler för intagna, berättar David
Sundberg, serviceansvarig inne på anstalten,
men just nu projektledare för bygget.
Vad betyder det för de som bor och jobbar på
anstalten?
– Det blir ett svårare pussel för oss. Vi jobbar

ju mycket med vilka intagna som ska sitta
med vilka. Vilka avdelningar man ska vara på.
Det finns 30 avdelningar. Dygnsvilan är ju
den enda tid på dygnet de intagna har att vara
för sig själva. Det är klart att det då skapar
påfrestningar om man tvingas ha någon an-
nan inpå sig. Cellerna, där man blir inlåst nat-
tetid är ju små, 12 kvadrat eller mindre. Men
det måste faktiskt inte vara enbart negativt.
Hur menar du du då?
– För en del intagna är just tiden man till-

bringar inlåst i cellen jobbig, eftersom man är
ensam. Det passar inte alla. Man kan ju tycka
det låter skönt att vara ensam ibland. Men om
man ska vara det halva dygnet i kanske 10-12
år kan det bli psykiskt jobbigt.
De nya husen löser inte helt platsbristen på

Kumla.
– Men det byggs även på andra högsäker-

hets-anstalter, så sammantaget kommer situa-
tionen bli betydligt bättre.

Rymning förändrademycket
Där man nu bygger låg förr det så kallade H-
blocket. Efter en stor fritagning från den delen
av fängelset i början av 2000-talet förändrades
mycket på anstalten.
– Det var en fritagning från utsidan. Man

kunde ju då köra fram till muren. Efter den
händelsen har det hänt mycket. Bland annat
har det byggts två yttre ringar med rejäla
stängsel, med el i. Det kom också till ett
försörjningsblock, utanför murarna. Det in-
nebär att i stort sett inte några transporter
utifrån går in genom murarna. Samma sak
tvärt om. Allt som ska in lastats om i försörjn-
ingsblocket. Det gäller också allt som ska ut.
Sopor exempelvis.

1 000 personer
Det finns en bit över 1 000 personer på fän-
gelseområdet. Där finns bland annat
sjukvård, en kioskbutik där de intagna kan
handla, kyrka, bibliotek, industrier, utbild-
ningslokaler, för att bara nämna något.
– Inne på området, mellan de olika delarna,

sker all förflyttning under jord i kulvertar. Om
de intagna är utomhus är de i rastgårdar, som

förvisso är är ovanligt stora på Kumla.
Inte helt oväntat innebär det att även de nya

husen får en omfattande källarvåning, dit den
gamla kulverten ansluts. Man har kunnat an-
vända viss grundläggning, pålning, från det
gamla H-huset.
– Det som byggs här är så kallade typhus.

Byggherre och ägare är det statliga bolaget
Specialfastigheter AB. Vi i Kriminalvården
hyr sedan. Det gäller i princip alla fastigheter
vi använder.
Det är Specialfastigheter som tagit fram,

projekterat, typhuset. Det byggs på flera
anstalter. Fördelen är att man slipper projek-
tera för varje hus som byggs. Allt är standard-
iserat.
– En del anstalter är redan i dag sig rätt lika.

Men det här kommer i än högre grad in-
nebära att de intagna kommer känna igen sig
när de flyttas mellan anstalter.
Är det bra?
– Både och. Visst kan lite omväxling förnöja,

även för intagna.

Gym och kök
Husen, som ska vara klara nästa år, kommer
förutom celler innehålla utrymmen för per-
sonal, dagrum, kök, pentry och ett mindre
gym. En rastgård blir det också. Hur de in-
tagna ska leva där kommer att variera. En del
kommer ha aktiviteter med andra intagna, i
andra delar av fängelset. Studier, arbete i in-
dustrierna etc, andra kommer inte ha det.

Noga kontrollerat bygge
Ni har ju tagit upp två öppningar i den stora
muren för bygget. Hur klarar ni säkerheten?
– Inne i det hörn där de nya husen byggs lig-

ger en bostadsdel. Där har vi satt upp ett my-
cket kraftfullt flera meter högt staket, med
insynsskydd. Byggöppningarna är också
försedda med skjutbara stålportar och tag-
gtråd överst. När bygget pågår, dagtid,
cirkulerar särskilda byggvakter på området.
Alla fordon ochmänniskor som åker in och ut
kontrolleras. Allt man tar med sig röntgas.
Man passerar genom en metalldetektor av
samma typ som på flygplatser. Det är ju också
viktigt att poängtera att de båda yttre barriär-
erna, staketen, är intakta.

Svårt att rymma
Kan man överhuvudtaget rymma från Kumla
som det är just nu?
– Det har under åren vidtagits allt fler åt-

gärder. Vi har lärt oss att tänka framåt, förutse
risker, så det är mycket svårt. Den i särklass
största risken uppstår när vi har intagna utan-
för murarna, på olika permissioner, menar
David Sundberg.
David har jobbat på anstalten sedan början

av 2000-talet. Han började, precis som så
många andra i personalen som vikarie, och
blev sedan kriminalvårdare och är numera
kriminalvårdsinspektör.
– Jag har trivts bra. Man lär sig med tiden.

Men klart att man hela tidenmåste ha med sig
varför de intagna är här. Det är ju ett högsäk-
erhets-fängelse.
Känner du ibland att man borde satsat på
mer platser tidigare?
– Vi har väl känt till att det börjat bli rejält

trångt på våra fängelser. Ändrar man krimi-
nalpolitik, lagför fler, dömer till längre straff,
är det givetvis så att hela kedjan påverkas. Det
är oundvikligt att det blir fler intagna här,
menar David.
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Gunnar Mönkkönen har arbetat på anstalten sedan 1976. Numera har han pension var annan vecka. Han
klipper bland annat gräs och kör ut soporna från området. Här ska tunnorna tömmas vid
försörjningshuset.– Jag har trivts bra. Fått hoppa runt mellan olika yrken, sett olika sidor av
kriminalvården, det har varit bra.

Just nu pågår ett storbygge innan
för murarna på fängelset i Kumla,
eller kriminalvårdsanstalten som
den egentligen heter. Det gamla
H-blocket, bunkern, är riven.
Genom hål i muren går
byggtrafiken. Det ska bli två hus
med totalt 64 celler i åtta
avdelningar.
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David Sundberg tillsammans med Eric Telhede från Specialfastigheter AB, som jobbar med bygget och andra
byggnader inne på fängelseområdet.

INFO

Det finns tre säkerhetsklasser på
Svenska fängelser. Klass tre är öppna
anstalter, klass 1 är högsäkerhets-
anstalter. Kumla är en högsäkerhets-
anstalt. Gäller även Hall, Norrtälje,
Salberga, Hällby, Tidaholm och
Saltvik.

Kumla är också riksmottagning för
högsäkerhets-fångar. Det innebär att
alla som ska vara på högsäkerhets-
anstalt kommer till Kumla för att
sedan fördelas ut på de andra
anstalterna.

Man döms till högsäkerhets-anstalt av
olika skäl. För att man begått grova
brott, tillhör en gängmiljö, eller bara är
ovanligt benägen att rymma.

Det går ungefär 1 personal per intagen
på Kumla. Så man räknar med att man
behöver anställa en hel del personal
när de nya husen står klart 2023

Några bilder innanför murarna får man inte ta. Helst ska inte något synas. Men bakommuren och
stålporten pågår bygget av de nya byggnaderna.

Brödraskapet. Denna kriminella organisation bildades faktiskt på
Kumlaanstalten. I maj 1995 upptäckte anstaltsledningen att något
var på gång i H-huset. Daniel Fitzpatrick, långtidsdömd för
värdetransportrån skickar och tar emot brev från andra intagna
om att han vill dra igång en kriminell MC-organisation. Som en
motreaktion bildar en annan intagen på H, Denho Acar, OG (original
gangsters). På den tiden fanns ingen professionell
underrättelsetjänst på anstalten som finns numer Det var inga
problem för intagna att bilda sådana gäng, de var inte isolerade
utan vistades i tre tolvmannagrupper på tre av H-husets fyra
avdelningar. Den fjärde var säkerhetsavdelningen.

Sommaren 1973 tvingade fyra intagna på H-huset till sig en
sopbil och lyckades forcera flera portar på anstalten. Lars-Inge
Svartenbrandt och ”Bosse Dynamit” var med. Året innan skedde
den omtalade 15-mannarymningen från avdelning H.
(Svartenbrandt och Dynamit var med på det också). Med falska
nycklar och egna repstegar tog man sig över muren till friheten.
Foto: Örebro-Kurirens arkiv/Örebro läns museum.

Suckarnas gång. Klockan påminde. Snart dags att gå in på
rummet för nattens ensamhet.

Genom åren har totalt ett åttiotal intagna rymt från anstalten.
Den sista rymningen, som egentligen var en fritagning, inträffade
2004 då tre intagna fritogs från H2V. Medhjälpare fanns på
utsidan som klättrade över muren med stege. De var utrustade
med något som liknade vapen. Med hjälp av portabel kapmaskin
sågade de upp ett nät i H-husets promenadgård (på bilden). Tre
fångar kunde enkelt kliva ut genom hålet i staketet och klättra
över muren. Det vore omöjligt idag, efter att anstalten fått en
betydligt högre säkerhet med bland annat ett yttre skalskydd.

Kvart i åtta. Någon ur personalen har ritat dit visare och klockslag
på ett manöverskåp i ett vaktrum. Klockslaget betecknade när
intagna skulle låsas in för natten.

I dörrgluggen till en av cellerna på H-huset: förre anstaltschefen
Kenneth Gustafsson. Många av landets mest omtalade förbrytare
har försökt få tiden att gå i dessa trånga utrymmen.

Fängelset växer – det ska bli
fler platser innanför murarna
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Kumlaanstalten nya avdelning byggs där H-huset tidigare stod. Avdelningen stängdes 2014, och är nu
rivet till förmån för de nya fängelsebyggnaderna. Det var från H-huset många spektakulära rymningar
och händelser skedde. Idag är allt ett minne blott. Men bilder finns, ochmerparten av de du ser på sidan
är fotograferade vintern 2019 av Sydnärkenytt som en dokumentation innan grävskoporna satte sina
tänder i betongen.

Rymningar och fritagningarna
som förändrade Kumla

Utsikt från ett gemensamt utrymme på H-huset. Kanske såg det lite trevligare ut på sommaren?
H-huset och G-huset, intill, togs i bruk 1967. Förre anstaltschefen Kenneth Gustafsson ses vid en
tidigare ingång.



Inne i lokalerna är det full fart. I ett hörn tittar
några på en Disneyfilm, i ett annat spelar nå-
gra TV-spel under stor koncentration. De
mesta verkar dock bara hänga och prata.
– Vi har lite olika grejer för de som vill. Spel,

biljard, airhockey och sådant, men många sit-
ter bara och pratar och spelar musik. Vi har
några olika rum, ibland får vi sänka musiken,
säger Marcus Englund. Han är en av eld-
själarna bakomHug1, Hjortkvarns fritidsgård.
Verksamheten drivs formellt av Hjortkvarns

IF, idrottsföreningen.
– Vi är en egen sektion. Eftersom vi får en del

pengar från kommunen så har vi inget
medlemstvång. Alla barn och unga får
komma, det kostar inget, fortsätter Marcus.
Men vilka är det som kommer?
– Alla barn från förskoleklass upp till nionde

klass är välkomna. Så det blir en stor bland-
ning. De flesta barnen är någonstans mitt
emellan. Rätt många kommer faktiskt från
Pålsboda.
Menar du att föräldrar skjutsar barn ett par
mil för att gå på fritidsgård?
– Ja, det finns ju ingen fritidsgård i Pålsboda.

Här kan man hänga med kompisar, träffas
men ändå vara trygga, med vuxna i lokalen,
menar Marcus.

Populärt med gymnastiksalen
Fritidsgården, som alltså håller öppet mellan
sex och nio på lördagskvällar, är en helt ideell
verksamhet.
– I dag har vi flera föräldrar som är med och

hjälper till för första gången, det är toppen. Vi
har haft svårt att få tillräckligt med föräldrar
som ställer upp och sitter här på lördagskväl-
lar. Synd, för vi har riktigt trevligt här, menar
Marcus.

– Vi är några få familjer som är här ofta. Ib-
land åker vi ner även om vi inte planerat in att
jobba, Vi skjutsar ju ändå, säger Maria.
Rätt var det är lämnar större delen av barnen

lokalen. Det beror på att gymnastiksalen öpp-
nat för kvällen.
– Den stod ju tom på lördagskvällarna, så vi

frågade om vi kunde få tillgång till den också.
Det är populärt. De flesta barnen är med och
rör på sig en stund i gymnastiksalen.
Salen är avdelad med en gammal in-

nebandysarg man fått från Pålsboda. Några
spelar basket, andra leker med romerska
ringar och rep.
– Tyvärr har vi inte såmycket grejer, redskap,

i gymnastiksalen. Det mesta av det togs bort
när skolan lades ner, inflikar Maria Englund,
även hon en av eldsjälarna.

Öppet lördagkvällar
Har ni bara öppet på lördagar?
– Ja, det är en lagom nivå att lösa det ideellt.
– Meeen, kan ni inte ha öppet i alla fall två

kvällar i veckan, utropar Julia och Jolene sam-
fällt.
Marcus fortsätter:
– Vi brukar ju ha extra aktiviteter på loven

ibland, en filmkväll kanske. Vi har också gjort
utflykter till bland annat Bodaborg i Karlskoga
och Kolmården.
Möjligheten att köpa läsk, godis och enklare

förtäring finns givetvis.
– Det händer att vi lagar mat och sådant

också. När det var mello-final hade vi på un-
garnas önskemål öppet längre så man kunde
titta färdigt.
Föreningen har också tecknat ettabonne-

mang så det finns wifi att koppla upp sig mot.
– Vi har också ett Disney+ abonnemang så vi

kan titta på film så mycket vi vill. Alla barn har
inte de möjligheterna hemma.

Åldersblandning
Hur går det med så stor åldersblandning?
– Det går bra. Det är lite av Hjortkvarnsan-

dan. Man hänger med varandra. När skolan
var igång var ju klasserna blandade.
Fritidsgården i Hjortkvarn i föreningens regi

har gamla anor på orten. Man höll under
många år till i ett äldre hus, kallat Davidsberg.

När ägaren sålde huset var verksamheten ho-
tat.
– Men så fick vi möjlighet att flytta in de här

lokalerna i skolan, invid förskolan som fort-
farande finns kvar. Vi delar kapprum, men det
är ju helt andra tider, så det är inga problem,
avslutar Marcus.
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– Roligast är väl mest att hängamed kompisar och lyssna påmusik, säger
Lydia Grabowska, vi träffar henne uppflygen på grindstolpen
tillsammansmed kompisen Jolene Granstedt. De är precis som de brukar
på lördags, på fritidsgården Hug1 i Hjortkvarns gamla skola.
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Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

Stina Westerberg, Tuva Tjäderbäck, Elias Englund, Saga Olsson, Zakariya Nour, Jolene Granstedt och Lydia Grabowska.

Två av eldsjälarna som jobbar med fritidsgården, Maria och Marcus Englund.

Kompisarna Jolene Granstedt och Lydia Grabowska

Ungdomarna kommer till
Hjortkvarn för att gå på fritidsgård

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

ÖPPET:
MÅNDAG-FREDAG 7-16

Störst på Makita

& Festool!

Tänk vad en 
offensiv skogsbruksplan 
kan göra!

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

är att en offensiv skogsbruksplan kan innebära en stor skillnad för 

skogens utveckling och din framtida avkastning. Den kan dessu-

tom göra livet som skogsägare betydligt enklare.

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

eller kontakta din lokala virkesköpare.

Eric Pettersson

Lekeberg, Laxå, Degerfors

eric.pettersson@moelven.se

010-122 65 70

Anders Von Mecklenburg

Kumla, Hallsberg, Askersund, Örebro söder Hjälmaren

anders-von.mecklenburg@moelven.se

010-122 65 71

Mer timmer i skogen

moelven.se/skog

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

DROP-INOCHTIDSBOKNING

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

ASKERSUND
Storgatan 19,
696 30 Askersund
0583-100 58

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

– Ska vi börja här borta, säger Leif Hult, en av
entusiasterna i Laxå Modelljärnvägsförening,
inför att han ska visa modellbygget som finns
i stationens gamla godsmagasin med ingång
från plattform 1.
– Här ser du Laxå Pappersbruk, det som idag

är Laxå Special Vehicles. Där ser du stora stäl-
lverket, och där är några banvaktarstugor,
berättar Leif entusiastiskt.
Föreningen har huserat i lokalen i drygt fem

års tid och tagit emot besökare, både enskilda
och i grupp.
Just idag är en arbetsdag då några av förenin-

gens 26 aktiva medlemmar är på plats för att
fixa med stationsminiatyren i skala 1:87 mod-
elljärnvägsskalan H0.
Lokomotiv, vagnar, räls och signaler är

inköpta. Men allt det övriga - exempelvis hus
och träd - är framställt av medlemmarna
själva med hjälp av modellkartongspapp, kniv
och lim (bara för att nämna några byggmate-
rial).

Bygger hemma
– Och vi bygger hemma på våra respektive
kammare, säger Leif Hult som tillsammans
med ett tiotal andra eldsjälar tillhör byggarna.
Förlagan är fotografier och ritningar hur det
såg ut i slutet av femtio- och början av sextio-
talet när Laxå fortfarande var en betydande
järnvägsknut.
1962 hände något som minskade trafiken

och det intensiva livet på stationen. En förbi-
fart norr om stationen invigdes. Det fick till
följd att tågen på nordvästra stambanan
(Värmlandsbanan) i huvudsak inte längre gick
till Laxå station utan direkt till Hallsberg.
Trafiken på västra stambanan Göteborg -
Stockholm blev kvar, och Laxå station är fort-
farande en viktig anhalt för resenärer.

– Men karaktären som järnvägsknut är ju
borta, konstaterar Leif Hult.
– Det är just minnet av de flydda tiderna

föreningen vill bevara.
I modellandskapet visas tydligt hur stor SJ:s

roll i Laxå var på femtiotalet. Bolaget ägde
fastigheterna i området, det fanns många
anställda i tågverksamheten. Tågpersonal och
postpersonal övernattade i Laxå, det fanns
godslagring, och stinsen hade egen bostad. SJ
hade till och med ett acetylengasverk på om-
rådet. Det kom till användning i smedjan.

Järnvägshotell
Behövde någon ett mål mat var det vara att gå
till hotellets restaurang. Föreningen har förstås
byggt en modell där taket går att lyfta. Den där
stamgästen sitter fortfarande vid sitt bord, pre-
cis som han alltid gjort.
Omsorgen om detaljerna är stor - och det

som modellbyggarna själva kanske missat kan
påpekas av någon besökare.
– Där ska det vara en gunga, sa en besökare.

Den kom dit efter att hon sagt det, säger
föreningens ordförande Stig Karlsson.
Föreningen fick vid starten ett bidrag från

EU och Jordbruksverket på 263 000 kronor.
Fastighetsägaren Laxå kommun ställde upp
med lokalen, och har de har även låtit sätta in
nytt golv med plattor och golvvärme. I övrigt
finansieras verksamheten i huvudsak med
medlemsavgifter, och en viss hjälp från spon-
sorer. Men föreningen sticker inte under stol
med att ytterligare ekonomisk hjälp behövs.
– Kan du skriva det på ett fint sätt vore det

bra.

Öppnar igen
Nu siktar föreningen på att åter kunna öppet
hus och bjuda in besökare, något som pan-
demin bromsade upp.
Men först måste tågbanan fungera fullt ut.
– Tågbanan är datorstyrd, men systemet har

havererat, säger Stig Karlsson.
Föreningen ser gärna att det blir fler

medlemmar.

–

Gärna de som är kunniga på datorer och bra
på programmering. Men alla är förstås
välkomna, säger Stig Karlsson.

På Laxå station kanman se tåg både ute och inomhus. I det gamla
godsmagasinet har några tågentusiaster byggt upp enmodelljärnväg
som berättar om tiden när orten var en järnvägsknut av rang.
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Här är några ur kärntruppen i Laxå Modelljärnvägsförening. Från höger på bild ses Pelle Gustavsson, Bengt Persson, Stig Karlsson (ordförande för föreningen) Leif Hult, Reine Pettersson och Stefan Larsson.

Klart för avgång från Laxå station! Resenärerna verkar ha bordat tåget som kanske är på väg till
Stockholm. Modelljärnvägen finns för övrigt i stationshusets högra del. I det riktiga stationshuset,
alltså.munstycket som fästs i spetsen på kranen.

För resenärer och SJ-anställda var det alltid nära till järnvägshotellet som förutom rum även
hade restaurang.

De har återskapat Laxås
storhet som järnvägsknut



För just det sistnämnda är enligt den ständige
ordföranden själva syftet med ”The scandina-
vian chapter of the Lee Falk memorial Bengali
explorers club”, en underavdelning till den
australiensiska sammanslutning som bildades
när skaparen Lee Falk dog 1999.
– Vår klubb bildades året efter och omfattar

hela Skandinavien, säger Brian och berättar
att den har ett femtiotal medlemmar från
Sverige, Norge, Finland och Danmark, samt
ett tiotal hedersmedlemmar med Fantomen-
anknytning.

Ordnar fantomenträffar
– Vi anordnar ett par träffar per år i samband
med olika studiebesök. Bland annat har vi
varit på Fantomenland i Eskilstuna, Bokmäs-
san i Göteborg, Fantomen-redaktionen i
Stockholm, serietidningstryckeriet i Finland
och på den norska redaktionen i Oslo. Vi har
också testat att skjuta med samma typ av pistol
som Fantomen har, Colt government model
1911A i en ”dödskallegrotta” i Stockholms
urberg.
Mellan träffarna håller medlemmarna kon-

takten och fortsätter diskussionerna via
webben. Man har också gett ut ett par böcker
samt kalendrar för år 2013 och framåt.

En dödlig superhjälte
Vad är det då som är så speciellt med en påhit-
tad figur som Fantomen, att man ägnar den ett
sådant genuint intresse, galen eller inte?
– Fantomen skiljer sig från andra superhjäl-

tar eftersom han faktiskt kan dö. Och gör det
också. Vi är nu inne på den 21:a generationen
och jag gillar verkligen det historiska perspek-
tivet i de olika äventyren. Annars är det nog
olika infallsvinklar för olika personer. Många
har ju vuxit upp med serien i dagstidningen

Hur väcktes ditt eget intresse?
– Jag började läsa Fantomen på allvar när

jag var i 18-årsåldern. Det var på klassiska Se-
rieboden i Örebro, där man ju hade en skylt-
docka i Fantomendräkt utanför, som jag
kunde få ihop min första årgång. Sedan köpte
jag fler och fler. Idag har jag en relativt kom-
plett samling från 1950 och framåt.
Hur börjar då myten? När ”föds” Fantomen?
– Christopher ”Kit” Walker” färdas med sin

pappa kaptenen på ett skepp som angrips av
pirater utanför Afrikas östkust. Alla dör utom
den lille pojken som tas om hand av en grupp
vänliga pygméer, bandarerna. När han blir
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Brian Jensen

Jan Håfströms staty i Kumla sjöpark invigdes 2016 och föreställer Fantomens civila alter ego Mr Walker.
Den är flerdimensionell och har olika färg beroende på vilket håll man ser den ifrån.

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!

Vi h
ar h

elhe
tslös
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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

Ringen som ger det fruktade dödskalemärket.

Brian Jensen var med och invigde Jan Håfströms staty 2016. Ett hedersuppdrag
så klart. Annars förklarar Brian sitt intresse för Fantomenmedmed att man
kanskemåste vara en smula galen och dessutom gilla att ha kul.

vuxen svär han att den berömda eden att
bekämpa det onda och säger samtidigt att hans
söner ska följa efter honom.

Historien om trikåerna
Varför är han klädd som han är?
– Det började med att han klädde ut sig för

att efterlikna en demongud som såg ut just på
det viset. Men också för att man ska tro att han
är just ”den vandrande vålnaden”, att man inte
ska kunna se skillnad mellan generationerna.
– Andra figurer som finns i Fantomens

närhet är den kloke bandarhövdningen Guran
och vargen som inte är en hund, Devil. Och så
fruarna som han träffar på olika sätt i olika
generationer när han ”klär sig som en vanlig
man” och åker ut i världen. Det har varit allt
från en italiensk operasångerska via en sven-
ska till en amerikansk sjörövarkvinna. Vi ser
honom gärna framför oss i rock och hatt men
faktum är att han i modern tid också haft keps
och jacka.

Dragos avmisstag
Brian har många gånger fått frågan om varför
Fantomen länge hette Dragos i Svenska Dag-
bladet med flera tidningar. Den enkla, om än
något märkliga, förklaringen är en samman-
blandning mellan den och en annan serie,
Mandrake.
– Mandrake, Lee Falks första dagstidnings-

serie, hette Dragos i Danmark. Troligen har
Bulls, som köper in och licensierar ut serier till
dagstidningar, sett Mandrake/Dragos i Dan-
mark, beställt "den där Lee Falk-serien” från
förlaget i USA och fått Fantomen istället. Eller
så kanske man ansåg att en titel som associerar
till spöken var dåligt för försäljningen. Så Fan-
tomen fick just i Svenska Dagbladet heta Dra-
gos i närmare 40 år.
Brian Jensen vinkar adjö till Fantomen i sjö-

parken och skickar med en hälsning till Syd-
närkenytts läsare:
– Gå till era lokala butiker och köp det

senaste numret. Tidningen är fortfarande
garanterat bra!

Den vandrade vålnaden bor (inte) i Kumla

Möjligen använder Brian Jensen denna
lampa när han läser Fantomen under täcket.

TEXT & FOTO

GUNILLA PIHLBLAD

FOTO

GUNNAR ÖQUIST

Teckning: Rolf Pettersson
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Askersund 0583-100 08 
Hallsberg 0582-100 13 
Laxå 0584-103 37
JOUR DYGNET RUNT

Malin Danielsson       Malin Jansson       Sofi e Svallin       Karina Karlsson        Charlotte Ahlgren 

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

Personlig begravningsrådgivare 
– en trygghet i sorgen
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Norra Storgatan Pålsboda
Tel: 0582-40 400

79:-
Lunchdeal
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Olika rätter
inkl. dryck och
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Djupadalsbadet - hela familjens bad
Klättra, simma, hoppa, bubbla och sveps med i strömvirvel-
poolen och våra skojiga vattenrutschkanor! 

019-58 87 00
djupadalsbadet@kumla.se
www.djupadalsbadet.se

Vi ses!

Vi öppnar 
campingen 

torsdag
28 april
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– Det blir en andlig spis, en stund där man kan
koppla bort bruset omkring sig men ändå
befinna sig mitt i det, menar diakonen Ing-
Marie Rice Edsbrand som sedan i somras ord-
nar något hon kallar veckans vandring i
Kumla.
– Kanske kan man kalla det en kort pil-

grimsvandring, eller en tyst retreat i minifor-
mat, fortsätter IngMarie.
Hon arbetar på Svenska kyrkan i Kumla.
– Vi hade ju många som gick regelbundet i

kyrkan och var med på andra aktiviteter före
pandemin. Sedan blev det ju hårda begrän-
sningar, under en lång period fick vi bara ha
åtta deltagare på gudstjänster. Vi började fun-
dera vad vi skulle kunna göra för människor
som dels behövde social samvaro, dels sak-
nade samvaron i kyrkan. Lösningen blev de
här vandringarna, fortsätter hon.
– Vi har gått varje vecka sedan i somras. Nå-

gra gånger har det bara varit jag, andra gånger
närmare 20 personer. Vi går i ett relativt för-

siktigt, strosande tempo som först inte känns
riktigt naturligt. Första gångerna fick jag näs-
tan lite ont i höfterna. Men när man vänjer sig
är det skönt. Man märker att de som inte är så
vana trycker på lite bakifrån först, säger Ing-
Marie.

Lockar många
Hon menar att det inte bara är folk som nor-
malt går på gudstjänster eller deltar i andra ak-
tiviteter vid kyrkan som är med och vandrar.
– Nej, vi har lockat även andra, som normalt

inte är lediga dagtid. När pandemirestriktion-
erna var som djupast och många jobbade
hemma ändrade en del sitt arbetsschema för
att kunna vara med och vandra.
Vandringen utgår från Kumlas pastorsexpe-

dition. Man går några kilometer i lugnt tempo.
Med sig har IngMarie en så kallad fräl-
sarkrans. Ett armband med pärlor i olika
färger, ett slags radband för kristna i svenska
kyrkan
– Det skapades av en pensionerad biskop,

Martin Lönnebo. Den är inspirerad av exem-
pelvis katolikernas rosenkrans, men tanken är

inte att man ska koppla ihop frälsarkransen
med någon speciell bön. Det ska vara en hjälp
till personlig bön, insikt, fortsätter IngMarie.
Under vandringen utgår IngMarie från

kransen. Man går tyst och stannar ibland. Då
läser IngMarie, korta stycken ur en bok,
skriven av Martin Lönnebo. Ett slags korta
livsvisdomar.
– Vi stannar till sex gånger under vandrin-

gen. I Kumla Sjöpark blir det ett speciellt
stopp. Där kan de som vill fortsätta vara i tyst-
nad, medan de som inte vill går åt ett annat
håll och pratar lite. För många uppstår ett slags
tryck, en känsla av att vilja prata, dela up-
plevelser, när man går i tysthet. Efter en stund
går vi vidare.

Vacker kyrkogård
Jag följde med på en vandring. En inte
oväsentlig del av upplevelsen var att upptäcka
vilken vacker kyrkogård som finns vid Kumla
kyrka. När man går tyst känns det först lite un-
derligt. Men rätt snart börjar man höra ljud
och se saker man inte tänker på i den
vardagliga stressen. Färgen på trädens knop-
par, fåglar som kvittrar, en hund långt bort. Ett
par som pratar i en trädgård. Det blir ett slags
sorl, där trafiken, det obehagliga bruset liksom
tonar bort.
När jag följde med och vandrade var också

Margareta Fredriksson från Kumla med.
– Jag är van kyrkobesökare och är med i

kyrkokören. Alla sådana aktiviteter gick ju
bort under pandemin, speciellt för oss lite äl-
dre. IngMaries vandringar blev då en
räddning, ett andningshål. Vi kunde ju inte
träffas i kyrkan. Kroppen, själen behöver stim-
ulans, sociala kontakter. Jag kommer fortsätta
vandra, säger hon.

Andlig utveckling
– Att vandra tillsammans, ibland i tystnad är
ju något man ägnat sig åt länge i kyrkan, som
en del i en inre resa, andlig utveckling. Det
brukar kallas pilgrimsvandringar. Vi brukar
ha längre pilgrimsvandringar också. Med
jämna mellanrum gör vi en längre vandring
till Hällabrottet och Kvarntorp. Då går vi 1,5

mil. Det är lite mer fysiskt utmanande. Vi ska
också ha en pilgrimsvandring med övernat-
tning längre fram i år. Då ska vi gå från
Hardemo Kyrka till Viby, och övernatta där,
för att sedan gå tillbaka, säger IngMarie Rice
Edsbrand
Veckans vandring utgår från Kumlas pastor-

sexpedition på torsdagar klockan 10.
– Ungefär två timmar brukar vi vara ute. Vi

går oavsett väder. Så kläder efter väder är det
som gäller, avslutar IngMarie.

Att promenera tillsammans utan att prata, att ha sällskap, men ändå
gå i tystnad, utan hörlurar, kan låtamärkligt, men är en annorlunda
upplevelse. Plötsligen upptäcker jag saker omkringmig jag kanske
inte ser och hör annars, tankarna vandrar.

TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Vandringen går bland annat över kyrkogården. Man går i tystnad.
Den här ängeln på kyrkogården utgör ett av
stoppen på vandringen.

Tyst vandring
bra för själen

TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

IngMarie Rice Edsbrant visar
frälsarkransen som är ett slags
vägledning under vandringen.
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Öppettider:
Mån-fre 06.00-21.00, Lör-sön 08.00-20.00
Stenevägen 19-21, 692 35 Kumla • Tel: 019-57 10 19 Kumla

KumlaKumla

Mellantvätt

10 ggr 1395
:-

X-Shine 2 ggr

299:-
ord. 5

98:-

Ta med denna kupong för att få erbjudandet.
Erbjudande gäller t.o.m. 10 juni 2022.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Ta med denna kupong för att få erbjudandet.
Erbjudande gäller t.o.m 10 juni 2022.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Ta med denna kupong för att få erbjudandet.
Erbjudande gäller t.o.m. 10 juni 2022.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Super X-Shine

5 ggr 995:-

ord. 1
890:- ord. 1

795:-

Vi gör våra
egna goda

frukostmackor!

Ren och
fin

Det lilla
extra

Ny
Biltvätt

Fler än 250.000 har behandlats med
-metoden

med mycket goda resultat.

Vi masserar djupt liggande muskler och ligament i översta nackleden där 

skallen vilar mot atlaskotan, samt ner utefter ryggraden.

INGA KNÄCK, VRID ELLER RYCK !

Huvudvärk - Migrän - Yrsel – Tinnitus - Whiplash -

Nackvärk - Ryggvärk

Vi utför en noggrann 

undersökning 

helt 

kostnadsfritt.

Läs mer om våra behandlingar på 

atlaskotan.net
Sök lediga tider på 

optio.bokadirekt.se

Vi finns på Mastgatan 2c i KUMLA

Upplev bättre hälsa 

med oss på 

Atlaskotan / Optio

www.atlaskotan.net    www.optio.nu    optio.bokadirekt.se    070-666 29 23  info@optio.nu

0585 31661   www. jf-fritid.se

20 år/20%
Sveriges mest 

sålda pool !
Sveriges bästa erbjudanden 

på Poolpaket 
och tillbehör

Se hemsidan för ev. rabatter och erbjudanden

Besök oss gärna i
Fjugesta
Öppettider och karta på vår 
hemsida
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ÅRSMÖTE
Hallsbergs Villaägareförening håller årsmöte

NÄR: 27 April kl. 18.30

VAR: Dagcentralen Knuten

• Sedvanliga förhandlingar
• Information i aktuella villafrågor

• Kaffeservering

Välkomna önskar Styrelsen

Fira påsk i Hallsbergs församling

LÄS MER PÅ: 
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/HALLSBERG

15 april kl. 10.00 i Sockenkyrkan
Långfredagsgudstjänst

16 april kl. 22.00 i Adventskyrkan
Påsknattsmässa Gospel sisters sjunger

17 april kl. 10.00 i Adventskyrkan
Påskdagsgudstjänst Påskkör sjunger

18 april kl. 18.30 i Adventskyrkan
Lovsångsgudstjänst Korsbandet sjunger

11 april kl. 18.30 i Adventskyrkan
Passionsandakt

12 april kl. 18.30 i Adventskyrkan
Passionsandakt

13 april kl. 18.30 i Adventskyrkan
Passionsandakt

14 april kl. 18.30 i Adventskyrkan
Skärtorsdagsmässa

GLAD 
PÅSK!

– Men vi träffas lite senare för kaffe och
smörgås. Viktigast är det sociala. Att folk från
bygden träffas och umgås, säger bygdegårds-
föreningens ordförande, Hanna Karlsson.
Det var egentligen Hannas son, Carl-Johan

Selin som kläckte idén med de här kvällarna.
– Ja, när vi på ett möte diskuterade vilka ak-

tiviteter vi skulle ha sa han ”kan vi inte träffas
och meka.”. Vi nappade, men det kändes
kanske inte som alla ville skruvamedmopeder
och motorsågar. Då fick det bli hantverk- och
mekarkvällar. Helt uppdelat är det inte heller.
Min dotter Gabriella kommer exempelvis ta
med sin åkgräsklippare nästa gång, hur vi nu
ska få in den, säger Hanna Karlsson.

Ska varamötesplats
Just det sociala, att få till en mötesplats, var lite
centralt när Hardemo bygdegårdsförening
skapades på 1990-talet. Det var när ortens
IOGT-NTO-loge insåg att man inte kunde
driva sitt ordenshus i Brändåsen vidare överlät
man huset till Bygdegårdsföreningen, som bil-
dades just för det ändamålet.
– Gården ska vara en mötesplats för bygdens

folk. Den ska också finnas tillgänglig för
uthyrning till fester och möten. Föreningen
har inga personmedlemmar. Det är istället
fem lokala föreningar som är medlemmar.
Medlemmar är Hardemo hembygdsförening,
Hushållningsgillet i Hardemo, Hardemo
Hästklubb, Centerpartiets lokalavdelning och
LRF:s lokalavdelning.
Föreningen har sedan åtagit sig att hjälpa till

när Bygdegården håller arbetsdagar för att
snygga till och underhålla. Helt enkelt tillhan-
dahålla hjälpande händer
– En ska som ibland skapar viss diskussion är

vem som egentligen representerar vilken
förening. I en sådan här bygd är nämligen alla
med i alla föreningar, menar Hanna Karlsson

Hardmeodagen
Tanken är alltså att ortens föreningar ska an-
vända bygdegården. Men föreningen ordnar
också egna arrangemang. Bland annat Pub-
kvällar med musik, Quiz-kvällar, och så
Hantverks-och mekarkvällarna som hålls en
gång i månaden.

– Vi har också väckt liv i traditionen att
ordna julmarknad här. Vårt allra största och
viktigaste arrangemang är dock ”Hardemoda-
gen” vi brukar hålla i september. Man kan väl
kalla det en liten bygdemarknad. Att jämföra
med liknande tillställningar på den engelska
landsbygden, säger Anna-Lena Johansson,
föreningens sekreterare.
Hundratals besökare brukar ta sig till

bygdegården under Hardemodagen
Motionsdans står också på schemat. I år

kommer också Riksteatern spela teater på
bygdegården. Bakom det står Kumla rik-
steaterförening.
– Arrangemangen är viktiga för att samla

folk, men också för att dra in pengar. Det går
åt en hel del pengar, både till el, uppvärmning
och underhåll, inflikar Hanna.
Hon fortsätter:
– En sak som är bra och som bådar gott inför

framtiden är att vi har stor åldersspridning i
vårstyrelse och bland de aktiva. Många yngre
aktiva.

Ny diskmaskin
Precis som alla andra föreningar har Hardemo
bygdegård drabbats hårt av pandemin.
– För oss står ju uthyrningarna för en hel del

intäkter. Både den stora festsalen, med plats
för 140 personer, och den mindre övervånin-
gen hyrs ofta för födelsedagskalas, bröllop,
möten och liknande. Under pandemin
försvann ju uthyrningen till stor del. Nu börjar
det komma tillbaka. Vi hoppas verkligen folk
kommer tillbaka. Vi behöver stödet, intäk-
terna.
En fördel med bygdegården är platsen,

Brändåsen. Det är lätt för många människor
att ta sig dit, även utanför Hardemobygden.
För att förbättra för de som hyr, kanske fram-

fört allt stora salen, har föreningen satsat på en
ny, betydligt snabbare diskmaskin.
– Just det har varit ett önskemål från de som

hyr för exempelvis för en fest. Vi har haft en
vanlig hermmadiskmaskin som tar tid på sig.
Nu kommer det gå lite snabbare, disken ska
vara klar på en halvtimme, avslutar Anna-
Lena Johansson.
Det börjar bli dags för kvällens gemen-

samma fikastund.

När man har hantverks- ochmekarkväll på Hardemo bygdegård händer det att
verksamheten blir lite uppdelad. I källaren håller nämligenmännen till med
mopeder, dieselpumpar och föreningens krånglande oljepanna. Ett par våningar
upp sitter kvinnornamed stickningar, virkningar och brodyrnålar.

Samling vid oljepannan som för dagen inte ville starta. Bernt Gustafsson, Åke Johansson, Ludde
Andersson Wellermo, William Holmberg samt vid pannan, TommyWelander.

Samling med stickor och virknålar. Hanna Carlsson med dottern Gabriella Selin, Anna Lena Johansson,
Elisabet Johansson. Emelie Johansson Emelie Johansson, Lollo Johansson och Ann-Sofie Johansson.
Och nej, alla Johansson är inte släkt.

Bygdegårdsföreningen träffas
med oljepanna och brodyr
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019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.kumla.se

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

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

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

Följande utbildningar startar hösten 2022

Intresserad
av att

studera?

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

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

Bredda dina kunskaper 
och utöka din behörighet!

För mer information kontakta 
studievägledare: 070 - 589 81 35 

mån-tors 8.00-9.30, fre 8.00-12.00 
vux.vagledning@allevux.se 

www.allevux.se

Kombinera studier med arbete eller 
annan sysselsättning.

Starta dina studier när det passar dig. 
Kurser på grundläggande, gymnasial och 
yrkesinriktad vuxenutbildning erbjuds.

Hjärnvägen till nya mål

Vi utför
takrenoveringar,

fönsterbyten, om- och
tillbyggnader m.m

Hör av er för en
kostnadsfri offert!

Telenr: 070-8469292
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Äntligen en ny Operasäsong från Metropolitan!

Se vårt aktuella bioutbud på hemsidan!

Våren 2022
7 MAJ

21 MAJ

4 JUNI

TURANDOT

LUCIA DI LAMMERMOOR
HAMLET

Det första man möts av i lokalen är glada barn
och så det metalliska ljudet av luftgevärskulor
som slår in i kulfång.
– Vi gjorde i ordning ett rum där man kan

vänta på sin tur. Det har gjort att vi kunnat
hålla igång under pandemin, annars blir det
väl trångt här inne fortsätter Sofia.
Att föreningen kunnat hålla igång under

stora delar av pandemin har varit populärt,
många andra aktiviteter har ju legat nere.
– Det har varit roligt. Vi har fått mer ochmer

deltagare och de verkar också stanna längre.
Själva skjutrummet rymmer fem personer

som skjuter samtidigt och funktionärer. Man
sitter vid ett bord och skjuter. Själva tavlorna
vevar man tillbaka när man skjutit via en
anordning med linor.
Vid det första bordet skjuter Meja Axelsson,

pannan är i djupa veck av koncentration.
Efter skjutningen tar hon med sig tavlorna

till Sofia. Man skjuter fem tavlor åt gången,
fem skott på varje tavla.

Poängjakt
– Men det är ju jättebra! Det räcker ju till din
första medalj, brons, utropar Sofia Granstedt.
Meja Axelsson skiner upp.
– Vi har inte precis någon tävlingsserie för

barnen att delta i. Men det finns en slags
medaljakt där det går ut på att samla så många
poäng som möjligt på tio tavlor. För guld
måste man samla 46 poäng, för silver 42 poäng
och för brons, 38 poäng, det fixadeMeja ikväll.
Sofia fortsätter.
– Vi brukar rekommendera att man är åtta år

innan man börjar skjuta luftgevär. Men det är
inte slaget i sten. Det handlar dels om att vara
tillräckligt stor för att kunna hålla vapnet, men
också lite om mognad.

– I och med att vi inte precis har några
tävlingar så brukar en del tröttna efter ett tag.
Men nu har vi ett gäng killar på 14-18 år som
varit med ett bra tag. Vi hittar på lite olika
saker för att öka svårighetsgraden, utmanin-
gen när man skjuter.
Får föräldrar också skjuta?
– Ja. Barnen skjuter dock först är vår regel.

Sedan får föräldrar skjuta om det finns tid. Vi
brukar vara några funktionärer som hjälps åt
med det praktiska. Att räkna ihop resultat. Det
är full fart. Framåt kvällen är man ganska trött
i huvudet.

Älgbana ute
Sköllersta Skytteförening är en anrik förening
som funnits i många år. Föreningen har också
en skjutbana för riktiga vapen, utomhus.
– Där har vi just nu ingen annan verksamhet

än vår älgbana. När det gäller ungdomar har vi
fokuserat på det här, luftgevärsskyttet, säger
Ulf Bäckman, också han en av eldsjälarna.
Älgbanan är en speciell anordning där jägare

kan träningsskjuta. Den har en bana med en
rörlig tavla som så att säga springer fram och
tillbaka för att man ska kunna träna på rörligt
mål. Det krävs bland annat ett prov på sådan

På onsdagskvällarna är det full fart i en källarlokal i Södra Pålsboda. Det är Sköllersta skytteförening som
ordnar luftgevärsskytte för barn och ungdomar
– Under hösten och nu i vinter har vi haftminst 20 som skjutit vid varje tillfälle, säger en av eldsjälarna,
Sofia Granstedt.

Skytteföreningen som träffat
mitt i prick bland Pålsbodas unga

Meja Axelsson 12, skjuter för att få bronsmedalj.

Walter Bjerklund sköt ihop till en silvermedalj.

Gott om barn och föräldrar som vill skjuta luftgevär
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Rasta Brändåsen   E20, väg 50 Kumla   
Beställ på: brandasen.bageri@rasta.se

eller ring: 0582 – 23049   Här gör vi allt för studenten! Smörgåstårtor och läckra tårtor. Välkomm
en!Se förslag på:

www.rasta.se/brandasen/konditori



Sydnärkenytt • #2 202234 Sydnärkenytt • #2 2022 3535

Jag vet inte om Norge var först, men det fanns
redan recept på burgare med rökt lax.
Fast det här är mitt recept men ändå inte mitt

alldeles egna och det blev bra.
Nu kan man fråga sig vad potatisen har i re-

ceptet att göra.
Ja, fråga på ni bara för det här är ju färs och

då behövs något saftigt och sammanhållande
så man inte står där med en massa trasiga bur-
gare.

Potatis i smeten
Till köttbullar behövs ju gräddblött ströbröd
eller som skådespelaren Erik ”Bullen”
Berglund använde, stötta skorpor och kokt
potatis! Det receptet ska ni få någon gång för
det är ett av de bästa köttbullsrecepten.

Nestorn Tore Wretman anordnade en gång
ett smörgåsbord på en svensk ambassad i
Paris. Köttbullar skulle förstås ingå men dom
franska kockarna tyckte att ströbröd i smeten
var en onödig ingrediens, dryga ut köttfärsen,
vilket påfund!
Det blev de hårdaste svenska köttbullar som

nånsin serverats om dom ens nådde fram till
smörgåsbordet,

Laxburgare
Därför är det potatis i dom här laxburgarna.
Det blir ungefär 40 miniburgare.
500 g kokt lax, 200 g varnrökt lax (det brukar

finnas hela rökta laxar runt kilot till hyfsat pris
till påsken), 500 g kokt potatis, 1,5 dl gräddfil,
2 ägg, 4 msk vetemjöl, 1 dl dill, 2-3 tsk stött
timjan, 2 msk citronsaft, vitpeppar och salt.
Koka laxen i saltat vatten, mosa. Mosa också

den rökta laxen och den kokta potatisen (gör

det redan i grytan med lite vatten). Låt svalna.
Rör gräddfilen med ägg, mjöl och kryddor.

Du kan förstås också använda färsk timjan
men då går det åt mer.
Nu går det lätt att röra ihop färsen och det

går också bra att smaka av den, inte lika äckligt
som köttfärs. Behövs det mer kryddor, salt?
Bullen Berglund lät sin köttbullsmet stå en

timme och mogna innan stekningen, gör sam-
maledes med laxburgsmeten.

Kall senapssås
Trilla små miniburgare och stek i en bland-
ning av rapsolja och smör till gyllene färg.
Du kan göra vilken sås du vill men den här

kalla brukar jag göra till mina laxburgare:
2 dl creme fraiche eller yoghurt, 2 tsk dijon-

senap, dill, citronsaft och salt. Blanda ihop och
smaka av.

Vad sägs om laxburgare på påskbuffén? Småmini, 40 stycken ungefär.
Extra godamed varmrökt lax. Nu trodde jag att jag äntligen kommit på
något som liknade ett eget recept, genialt med den rökta laxen! Men icke.

Burgaremed rökt lax,
det var då inget nytt!

Vad sägs om saftiga, smakrika laxburgare till påsk eller till buffé eller alldeles när som helst, så goda är dom. Smeten är lättgjord och burgarna lättstekta

TEXT

ING-BRITT JONASSON

FOTO

ROGER LUNDBERG

KONST
RUNDA
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30 april - 1 maj    öppet 10-17

Välkommen

Presentationsutställningar 
vernissage 23 april 11-14
• Askersund: Konsthallen 

i Sjöängen 
• Motala: K-Ringen

Ett samarrangemang med 
Region Östergötland och Folkuniversitetet

www.nvbof.se

30 april – 1 maj
öppet 10-17

Teater Hallsberg

Moderaterna
Askersund

Askersunds kommun

Vuxenutbildningen

ÖREBRO LÄN
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