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JAG HAR JOBBAT på tidningar i mer än 25 år.
Att bli hotad ingår dessvärre i yrkes-
beskrivningen. Jag har blivit hotad för att jag
skrivit om vargar, hundar, hästar, omarronder-
ing av skogsmark, om sopberg i Röfors och om
våld mot kvinnor, bara för att nämna något.
Det handlar om någon som retar upp sig,
skriver några rader anonymt, eller kanske
rentav ringer.

Det är väldigt sällan sådana hot berör mig. Det
är helt enkelt inte så mycket att bry sig om.

MEN HÄROM VECKAN inträ�ade en händelse
som skakade om mig. Jag har sedan jag bör-
jade på Sydnärkenytt bevakat de eskalerande
sociala problemen i min lilla hemort, Påls-
boda. Det hela kulminerade när en granne
blev hotad med järnrör, e�er att ha försökt
stoppa ungdomar som vansinneskörde med
bil. Jag skrev en artikel, i den fanns bland an-
nat en bild på den bil ungdomarna använt.
Den låg kvar i diket. Många kände igen bilen.

Knappt två dygn senare kom hämnden. På
natten, när vi sov, kom okända människor
hem till vår gård, slog sönder fönster på en av
våra bilar, skrapade sönder lacken på en annan
samt smetade in båda bilarna med hästgödsel.

DET SKA DÅ tilläggas att jag bor ensligt. Så en-
sligt det överhuvudtaget är möjligt att göra i
Sydnärke. Nästan två kilometer till närmaste
granne. Hit kommer man inte av en slump.
Man har inte heller av en slump med sig en
massa hästgödsel, mitt i natten.

Plötsligen hade hotet på något sätt kommit
hem till mig, nära. En helt ny nivå. Det
påverkade mig mer än jag någonsin kunnat
tro. Jag vet att det är ungdomar det handlar
om. Men vad skulle de kunna göra? Tänk om
de tänder på ett hus, eller skadar något av våra
husdjur? Från att ha lämnat nycklar i lås, dör-
rar öppna, känner vi nu alltid på dörrar,
lyssnar e�er ljud, reagerar på okända fordon.

FÖR MÅNGA MÄNNISKOR är det här vardag.
Även rätt små brott skapar otrygghet. Det
egna hemmet är en plats där man vill kunna
känna sig säker, trygg. När kriminella tar sig
friheten att inkräkta, för att stjäla, förstöra,
eller hota rubbas tryggheten. Man känner sig
inte säker. Jag känner verkligen med dem som
lever under hot. Som alltid måste hålla koll,
för att någon anser sig ha rätt att försöka styra
över en annan människas liv och handlingar
på ett ovanligt fegt sätt.

Det som händemig �ckmycket stor uppmärk-
samhet. Jag har också vänner, familj, kollegor
som stöttar mig. Alla får inte den hjälpen, den
uppmärksamheten. Jag har insett att de som
drabbas av brott sällan hörs i medier. Ibland
vill man inte, törs inte. Ibland försvinner den
berättelsen i allt fokus på gärningsmän, stra�
och liknande.

SLUTLIGEN, LANDSBYGDEN, PÅLSBODA, är
fortfarande en trygg och bra plats att bo på. En
levande ort med ett aktivt näringsliv, a�ärer
och rentav ett �k. På senare år har det dock
uppstått sociala problem. Jag vill här vara ty-

dlig med att dessa inte har något med integra-
tion att göra. Det handlar om att unga män-
niskor växt upp i svenska familjer som inte
fungerat. Samhället, skolan, har inte lyckat
plocka upp dessa unga, ge dem det stöd de
hade behövt redan som barn. Det handlar nog
tyvärr också om narkotika. Omständigheter
ursäktar inte kriminalitet, våld eller droger,
men de är en förklaring.

Fotnot: Omarrondering innebär att man slår
ihop mängder med små markbitar, exempelvis
skogsmark till större, mer lätthanterliga,
lättskötta ski�en. På många håll i vårt land,
även i Sydnärke, �nns fortfarande pyttesmå
bitar, remsor av mark, ibland bara 15-20 meter
breda. När detta ska ändras brukar känslorna
svalla.
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0768-910 340
www.solkraft.info

390 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

i Viby AB

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

på FacebookVårt företag är barnsupporter 2021
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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

50ª6för
500g

Ica Stora Räkor
70/90

100ª3 för

500g, frysta

Stammis-pris
600g
25ª

Priserna gäller v. 35

Hela veckans mat med ett klick!

Handla i vår butik på nätet: ica.se/k
umla1

Öppet 8-21
Skolvägen 12 Kumla

Baguette

10ª/st
400g

Ost Arla
Familjefavoriter

4990
/kg

ca: 1,2kg

Profilen

Anderssons Bilcenter i Kumla AB

Tel 019-58 96 00
www.anderssonbilcenter.se

5 1 95: -

Kyrkoval 19 september 2021

Rösta på Socialdemokraterna
i Askersund

”En öppen och demokratisk
folkkyrka med framtidstro”
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Datumet för loppet runt hela Vättern är 3-4
september. Den nya sträckningen har kommit
till av säkerhetsskäl och innebär att cyklisterna
slipper stora delar av den hårt tra�kerade
riksväg 50. Det innebär också att loppet blir
något längre, närmare bestämt 315 kilometer.
Det blir därmed en unik upplaga av Vättern-

rundan. För första och troligen enda gången
går den av stapeln på hösten. Och för första
gången rullar cyklisterna genom centrala
Askersund där det blir ett depåstopp vid
Sjöängen. Däre�er trampar man vidare mot
målet i Motala via Åmmeberg, Zinkgruvan
och Godegård.

10 000 startande
Under ett normalt år brukar cirka 23 000 cyk-
lister komma till start i loppet runt Sveriges

näst största sjö. Men i år är det inget normalt
år. Pandemin gör att det beräknas bli cirka
10 000 startande.
Den första startgruppen trampar iväg från

Motala klockan 19.30 på fredagskvällen.
– Det innebär att de första cyklisterna bör

passera Askersund på natten, kanske kring
01.30. Det största �ödet av cyklister blir på
lördagsförmiddagen, säger Oskar Sundblad,
vd för Vätternrundan.

Hålla avstånd
De senaste corona-restriktionerna gör att Vät-
ternrundan kan arrangeras. Flera åtgärder har
dessutom vidtagit för att loppet ska kunna
genomföras på ett smittsäkert vis.
– Loppet är ju utspritt på en stor yta, så

trängsel inte är något problem. Dessutom har

vi minskat antalet cyklister i varje startgrupp.
Vi har också gjort anpassningar i start- och
målområdet och i samtliga depåer, säger Os-
kar Sundblad.
– Vi vill ha en ”lagom” stor folkfest där både

cyklister och åskådare tänker på att hålla
avstånd.

Lockar många
Vätternrundan arrangeras sedan starten 1966
av Motala AiF. Förutom Vätternrundan 315
körs Halvvättern 150 km, Tjejvättern 100 km,
Vätternrundan 100 km, MTB-Vättern och
Minivättern den 2-5 september. Cykelveckan
brukar locka cirka 36 000 cyklister från hela
världen delta. I år blir det cirka 15 000.

TEXT

WEINE AHLSTRAND

Vätternrundan
rullar återigen
Inställd förra året. Framflyttad till hösten i år. Men nu ska
Vätternrundan äntligen köras. Och för första gången rullar världens
största motionslopp för cyklister genom Askersund.

Foto: Micke Fransson/Vätternrundan

Det spektakulära loppet är det enda i landet
där man springer ner i en gruva som är i full
produktion. Löpningen går via bilvägen ned i
gruvan till 350-metersnivån där man vänder
tillbaka upp. Lutningen är konstant 15 procent
vilket gör löpningen krävande, framför allt på
tillbakavägen. Alla bär hjälm under loppet.
Årets upplaga är den �ärde i ordningen. Max

antal deltagare är 600 och förra gången (2019)
blev det fullt. Men vill du ha en riktig utman-
ing så går det fortfarande att kontakta ar-
rangörerna och kanske få en plats. Det här är i
så fall loppen att välja mellan:
Stora Run ofMine: 10 kilometer. Bansträck-

ningen är 4 km ovan jord och 6 km under jord.
Du springer 350 höjdmeter ner i gruvan, och
lika långt upp igen.
Lilla Run of Mine: 6 kilometer. Loppet har

färre höjdmeter och 2 km under jord.
Dessutom �nns:
Ungdomsloppet: 5 kilometer. Loppet går

från Knalla gruvmuseum och 500 meter ner i
gruvan. Ålder 11 – 14.
Barnloppet:Hela barnloppet går ovan jord i

varierad terräng. Ålder 7 – 10.
Arrangörer av Run of Mine är Zinkgruvans

IF i samarbete med Zinkgruvan Mining

Dags för Run of
Mine 2021
Lördagen den 11 september
genomförs Sveriges ”gruvligaste”
löpevent, Run of Mine i Zinkgruvan.
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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

Vård och omsorg (undersköterska) 1 november
Bygg Januari
Målare Januari
Serviceassistent Januari
Lager och logistik Januari
Buss Januari

Följande utbildningar startar hösten 2021
och våren 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

När Yxhults stenhuggeri AB skulle ersätta det
gamla kontoret, det som sedermera kom att
kallas Trilobiten, var det ett bolag i stadig
tillväxt, med stora resurser som skulle in-
vestera. Det sparades inte på krutet. Resultatet
blev en modernistisk betongbyggnad, med en
bassäng utanför och en magni�k, oerhört tid-
stypisk inredning. Man ville visa upp det man
var bra på, lätt betong och sten, närmare
bestämt marmor. 1956 stod det nya kontoret
klart. Inredningen är i princip orörd sedan
dess.

Som James Bond-film
Det är svårt att göra interiören i huset rättvisa
i bild. Men man känner sig för�yttad till en
gammal James Bond-�lm. Styrelserummet är
helt bevarat. Mörka träväggar och mjuka
bekväma fåtöljer kring ett runt bord. Bakom
en dold dörr i väggpanelen �nns en ljudisol-
erad telefonhytt för diskreta och viktiga samtal
under pågående styrelsemöten.
Mosaikgolvet i entréhallen är gigantiskt.

Helst skaman se det från övervåningen, där de
stora fönstren gör det rättvisa. Verket är säkert
tio meter brett och kanske 6-7 meter långt.
Konstnären hette Bengt Blomqvist och kom
från Mölndal
– Konstverket föreställer marmorns till-

blivelse. Ett urhav med �skar och dinosaurier.
Allt levande dör och faller ner till botten, där
det under hårt tryck och årtusenden omvand-
las till marmor.
Invid det stora rummet �nns ett mindre,

med bara �skar på mosaikgolvet, det kallades
därför akvariet. Där visades stenprover, berät-
tar Monika Ström från hembygdsföreningen.
Monika jobbade fram till 1982 i kontoret,

med personalfrågor och utbildning.
I kontoren är det idel mörkt trä och och an-

dra påkostadematerial som gäller. I ett av kon-
toren är fönsterbrädorna sammansatta av
marmor från hela världen.
– Det är samma med golvet. Marmor från

alla möjliga platser i världen. Men även den
inhemska marmorn från Ekeberg i Glansham-
mar och Brännlyckan utanför Askersund.

Tomt sedan 2004
Kontoret har stått tomt sedan 2004 då Yxhults
stenhuggeri gick i konkurs. Mot slutet var det

familjen Sjöborg som ägde och drev före-
taget.Då tog kommunen över både kontoret
och Trilobiten-huset, som numera är sålt.
Hembygdsföreningen ser till huset och håller

visningar.
– Både inredning och golvet tilldrar sig stort

intresse. Det kommer konst- och arkitekturin-
tresaserade från hela landet. Tyvärr förfaller
huset nu. Det har utsatts för skadegörelse säger
Monica och visar bassängen utanför. Ett �ertal
stora stenblock är nervräkta i själva bassängen.
I själva huset har ungdomar slängt stora stenar
genom kanske ett tiotal fönster i varierande
storlek. Några nya rutor har inte satts dit. Fön-
stren har ersatts av träskivor.

Skadegörelse oroar
– Speciellt inne i entréhallen, med golvet är ju
det tråkigt. De höga fönstren är ju en del av
upplevelsen. Men det är inte det allvarliga. Av
erfarenhet vet vi att skadegörelse som inte åt-
gärdas o�a leder till mer skadegörelse. Är det

I Hällabrottet finns vad som kanske är Kumla kommuns allra mest
speciella och påkostade konstverk. Nämligenmarmorgolvet i entréhallen
i Yxhults gamla kontor. Ett slags gigantiskmodernmosaik. Tyvärr är det
gamla kontoret utsatt för skadegörelse. Yxhultsbygdens
hembygdsförening oroar sig nu för att det unika huset ska förfalla.

TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Det enorma mosaikkonstverket som utgör golvet i den stora hallen i kontorsbyggnaden. Det är gjort av Marmorsorter från hela världen

Hällabrottets märkliga industrihisto
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Erfaren inom avancerad
trädfällning

Innehar full ansvarsförsäkring och
är certifierad

Skogsvård
Trädfällning
Trädbeskärning
Röjning

iinatti@telia.com Läggesta 410 ASKERSUND

Nu även med
RUT-avdrag

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

redan sönderslaget blir det så att säga fritt
fram. Vi skulle vilja se att ägaren åtgärdar det
som är trasigt och faktiskt också larmar åtmin-
stone den ursprungliga delen från 1950-talet.
Vi är oroade för det här unika kulturarvet.
Sedan ett par år är dessutom huset kulturmin-
nesmärkt.
Det �nns en modernare del som byggdes i

slutet av 1970-talet.

Drömmer om utbildning i huset
Det är Kumla kommuns fastighetsavdelning
som äger huset.
– Jag vet inte riktigt varför man inte byter ut

rutorna. Vi har blivit lovade att åtminstone de
fönster som är trasiga i entrén ska bytas ut.
Vad skulle du vilja se att huset användes till?
– En dröm vore ju något slags utbildning för

arkitektur och eller konst. Byggnaden skulle ju
också passa som museum. Kanske för att visa
annan konst också. Kanske kan man dela av
och sälja den modernare delen som kontor.

Huset saknar inte möjligheter. I källaren
�nns bland annat en hörsal, ett rum för
�lmvisning.
– Ett problem är att man rev hissen när kom-

munen tog över. Det gör att vi inte får an-
vända hörsalen.

För dyrt att byta rutor
På Kumla kommun säger fastighetsförvaltaren
Joakim Bard så här:
– Vi kommer byta ut rutorna kring entrén

och �xa till lite där, så det ser lite trevligare ut.
Däremot kommer vi inte byta ut rutorna i den
stora hallen, där golvet �nns. De är helt enkelt
för dyra. Vi har ju i dagsläget inga intäkter på
huset.
– Men är det inte risk att skadegörelsen fort-

sätter om inget görs?
– Jo, så är det. Men vi har regelbundet

fastighetsskötare som tittar förbi och Securitas
som åker förbi ibland.

Grundades 1879
Yxhults stenhuggeri grundades 1879 av famil-
jen Adler från Örebro. På 1920-talet togs ro-
dret över av Carl-August Carlén, som arbetat i
företaget, men varit borta några år.
– Han övertygades om att komma tillbaka.
Familjen kom att dominera bolaget under

stora delar av 1900-talet. Riktigt
framgångsrikt blev företaget när Arkitekten
Axel Eriksson övertalade Carlén att satsa på
tillverkning av lättbetong. Det som sedermera
kom att bli känt somMexitegel.
– Mexitegel, Ytong, kom att bli ett stort

varumärke över hela världen och är det fort-
farande. Yxhult sålde licens-tillverkningsrätt
till �era företag runt om världen. Men det
�nns ingen tillverkning i Sverige, avslutar
Monica.

En skulptur som blev en del av resultatet när det för några år sedan ordnades ett
konstprojekt i och omkring huset.

Vy ner via liften

Det kanske häftigaste rummet är det gamla styrelserummet. Som hämtat ur en
James Bond-film. Helt orört.

När Yxhults Stenhuggeri skulle bygga ett nytt huvudkontor sparades det inte på
krutet. Det blev en modernistisk byggnad i betong, i dåtidens anda,

Monika Ström från hembygdsföreningen är bekymrad över att ett flertal rutor i
huset har krossats.

oria utsatt för skadegörelse

Lokalt producerad
energi! För
anslutning,
kontakta oss.

Pålsboda
Bioenergi AB

Tel: 0582-688805
info@palsbodabioenergi.se

Sörbyvägen 4 019-57 81 57

www.kumladack.se
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Detta sker den andra oktober och den
musikaliska farsen spelas sedan till och med 6
november, totalt blir det elva föreställningar.
Som vanligt serveras underhållningen med
mat som lagas i det egna restaurangköket och
serveras ut av de många ideellt arbetande
medlemmarna i sällskapet.
– Vi har fått skjuta på premiären några

gånger men ändå fortsatt att hålla repetition-
sarbetet vid liv. Det har inneburit nya metoder
som att läsa manus på webben och att ses
utomhus för att träna dans och musik, säger
producenten och regissören Gunilla Pihlblad
och berättar om pjäsen som sådan.
– Det är ett manus skrivet av Åke Cato och

Michael Neuman och spelat på Fredriksdal-
steatern i Helsingborg 2007 med Eva Rydberg
och hennes gäng. Jag tycker det är modigt av
oss att ta upp stafettpinnen e�er dem. E�er att
ha sett deras föreställning på �lm och läst
manuset, så fanns det ingen återvändo. Detta
är det roligaste jag sett!

En hyllning till Marx-bröderna
Handlingen utspelar sig i utkanten av Broad-
way på 1930-talet. En liten teater ska ha pre-
miär men denna äventyras av att
teaterdirektören dör strax innan. Änkan är
förtvivlad, skådespelarna besvikna och den
lokala ma�abossen gnuggar händerna. Som
räddande änglar dyker då tre �gurer av olika
karaktär upp. De påminner starkt om komik-
ertrion Bröderna Marx och så är farsen i gång
på allvar. Tidstypisk musik med nyskrivna
texter ingår också.
– Pjäsen är en hyllning till Bröderna Marx

och innehållet genomsyras på ett �nurligt sätt

av scener ur deras digra produktion. Men
samtidigt har den sin egen skruvade historia,
säger Gunilla.

Mer att vänta i höst
För övrigt är hösten och vintern på Spar-
banksbörsen i Fjugesta i det närmaste full-
späckad med evenemang. Redan den 27
augusti börjar man med att Eva Ahremalm
och Lasse Forss gästspelar med sin pjäs ”Ingen

konst” som innan pandemin dragit fulla hus
både på hemmascenen Lilla Kvartersteatern i
Örebro och runt om i länet.
8 september och 20 oktober är det dags för

revysällskapets eget koncept vetenskapspub
att blomma ut igen. Först kommer det att
handla om dialekter i allmänhet och närkemål
i synnerhet, den 8 september med Ingvar
Öhrn som föreläsare. Den 20 november är
ämnet korv och då är det ingen mindre än
journalisten och debattören Jan Scherman
som tar åhörarna med på sin svenska ko-
rvresa.
– På vetenskapspubarna är det alltid fri entré

och öppen bar, säger Gunilla Pihlblad och
berättar om ett evenemang den 12 september
som ligger henne extra varmt om hjärtat.
–Vi har äran att få arrangera en hyll-

ningskonsert med Gösta Linderholms musik.
Programmet framförs av Torsten Loxbo, som
spelade med Gösta på 70-talet, och pianisten
Pär Björck. Båda från Askersund.

Tar bara in 50 personer
Vidare under hösten blir det rock’n roll från
50- och 60-talen med bandet Stockholm Cow-
boys, Best of Buckliga Boots, ett sydnärke-
baserat band som förankrat sig på
Sparbanksbörsen genom tidigare program
som ”Swede Hollow” och ”Mr Tambourine
man”. Innan juluppehållet hinner man också
med musiknostalgi från 1940-talet sam-
mansatt av Anders Ekstrand och Leif Ekström
som har med sig musiker och sångare. ”Sånger
från förr och sånger som förr” kallar man kon-
serten för.
Hur förhåller ni er till restriktioner, avstånd

med mera?
– Självklart beaktar vi gällande regler och

inledningsvis tar vi bara in 50 personer per
föreställning. Publiken ska känna sig trygg,
det är viktigt. Förhoppningsvis kan vi sedan
öka upp antalet längre fram i höst, avslutar
Gunilla Pihlblad.

Som de flesta kulturaktörer har Lekebergs revysällskap och
Sparbanksbörsen haft lågsäsong under pandemin. Men nu kanman
förhoppningsvis starta säsongen som planerat och ha premiär på höstens
stora produktion ”Den stora premiären.”

Äntligen premiär för
Den stora Premiären

TEXT

HENRIK ÖSTENSSON

Ett mer taggat gäng än detta får man leta efter. Tre gånger har premiären skjutits upp men den 2 oktober ska det förhoppningsvis
verkligen bli premiär på ”Den stora premiären”. Foto: Gunilla Pihlblad

Musikern och poeten Gösta Linderholm är saknad
av många. Den 12 september hyllas han på
Sparbanksbörsen i Fjugesta. Foto: Gunilla Pihlblad

info@skillen.se

Utställningar, Tillverkning,
Försäljning

Svenska Skoindustrimuseet

Sveavägen 19, Kumla

Öppet:
Tis-Fre kl. 13-17

Lör kl. 10-14

www.skoindustrimuseet.se

- ett levande museum
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Lukas Lindvall bor i Åbytorp, en dryg kilome-
ter från Hagavallen där Stene IF spelar sina
hemmamatcher. Han spelar inte fotboll själv
utan håller på med innebandy, där han är mål-
vakt.

Hellre Stene än Allsvenskan
– Jag spelade fotboll för ett par år sedan, men
det var för mycket springande och för jobbigt
för mig.
Lukas är 14 år och har varit och kollat på

Stenes matcher under �era år. Han berättar att
intresset att följa klubben ökat med tiden. För
Lukas är inte klassen på fotbollen det vikti-
gaste, det �nns annat som han rankar före.
– Jag tycker faktiskt det är roligare att kolla

på Stene IF än Allsvenskan.
Varför det?
– Det blir mycket närmare när man känner

igen dem som är med och kan prata med dem
innan och e�eråt. Man får en annan kontakt.
Det är annorlunda när man bor på orten och
nära arenan.

Får fylla påmycket vatten
Förra säsongen blev Lukas involverad kring
laget, då som 13-åring.
Han förklarade att han gärna ville börja

hjälpa till kring träningar och matcher och
Lukas �nns nu med och fyller på vatten, sam-
lar bollar och koner, hänger upp tröjor och
servar laget på olika sätt. Han har utvecklats
till en materialare.
Koka ka�e gör han dock inte.
– Jag kan koka ka�e, men laget brukar aldrig

ha någon ka�ebryggare med sig. Däremot

dricker de mycket vatten, de slukar vatten så
�askorna måste o�ast fyllas på �era gånger.
Du är ju mycket yngre än nästan alla i laget,

hur är det?
– Det är bara kul. Både tränare och spelare

är jätteschysta mot mig och kommer alltid och
snackar. Jag vill absolut fortsätta med det här
framöver, fastslår Lukas.

"Tufft att ta plats"
Hur ser det ut om ett par år för din del tror du?
– Då kommer jag ha kommit in i min roll

mer och mer och lärt mig �er olika saker.
Kanske har jag också gått en enklare tränarut-
bildning, klubben har pratat om att det skulle

passa mig.
Stene IF uppstod i slutet av 40-talet. I�ol

spelade de i division 6, men laget lyckades ta
sig upp till femman igen där man inte varit på
många år. Nu väntar matcher mot lag som IFK
Askersund, Lekebergs IF och Sköllersta IF.
Klubben uppskattar att hamed sin unge hjäl-

preda.
– Vi tycker att det är jäkligt roligt att ha med

Lukas. Att som 13-14 åring ta så pass mycket
plats i ett omklädningsrum för seniorer är
tu�. Men vi tror att med lite vilja, vilket det
�nns mycket av, bor det en framtida fotboll-
sledare i Lukas, avslutar AlexWallin från Stene
IF.

Lukas Lindvall på plats vid Stene IF:s plan.

Vattnet är påfyllt och västarna på plats. Lukas Lindvall är redo för säsongen, som för Stenes del startade i
början av augusti.

14-åringen som
hänger med de
stora grabbarna

TEXT & FOTO

ANDERS BJÖRK

FOTBOLL Det är inte vanligt att 14-
åringar är materialare i seniorlag. Men
i Stene IF är så fallet. Lukas Lindvall
bor på orten och fattade tidigt tyckte
för laget i gult och blått. – Det här är
jättekul, säger Lukas Lindvall.

Ring mig för a� boka �d
4-5sept

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: karolina@berga.net

Vi säljer svenska
ostar!
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Det är hemmamatch mot Masarna i Sannahed
och en dryg timme kvar till matchstart när
förare och ledare gemensamt går ett varv runt
banan för att inspektera vilket skick den är i.
Detta görs alltid inför en match.
Promenaden kallas inom speedway för

"trackwalk".

Växte uppmed "Henka" i Sköllersta
Banan verkar falla förarna i smaken denna
kväll, promenaden går relativt fort och Kai Sa-
lonenmöter upp i depån för att berätta om hur
han hamnade som assisterande lagledare i In-
dianernas lag i Elitserien.
– Jag bor i Kumla. Mina föräldrar kom hit

som arbetskra�sinvandrare från Finland när
jag bara vara ett år och vi hamnade i Sköllersta
där jag växte upp, berättar Kai.
Sköllersta var även hemvist för legendariske

indianen "Henka" Gustafsson.
– Jodå, vi växte upp ihop, bodde nästan

grannar, och kände varann bra. Jag är född
1968 och är två år äldre än "Henka". Men jag
själv har aldrig kört speedway, berättar Kai.
Intresserad av motorer och att skruva på

moppar och dylikt var dock Kai, och är så fort-
farande. Något som ledde till att han började
hjälpa ett par yngre förare som mekaniker i
depån. Han jobbade också många år som ord-
ningsvakt på Indianernas matcher, innan ar-
betet som mekaniker kom igång.

Ett bollplank för Peter
– Jag blev däre�er ledare för Indianernas lag i
Division 1 och inför säsongen 2016/17 �ck jag
förfrågan att bli assisterande tränare i A-laget
ihop med Peter Johansson som huvudtränare,
berättar Kai.
Vad innebär det att vara assisterande la‐

gledare i Elitserien i speedway?
– Man är ju som ett bollplank för Peter. Vi

pratar om laguppställningar, toppningar, allt
möjligt, sen är det klart att han har sista ordet.
Det kan även vara rätt simpla grejer som att se
till att förarna får på sig rätt färg på huvan in-
för heaten.
– Sen är det klart att man har kontakt med

förare mellan matcher också för olika frågor
och vissa blir det att man har mer kontakt med
än andra. Jag och Jonas Jeppesen och hela
hans team har exempelvis fått en nära rela-
tion.

Utför sitt jobb ideellt
Plötsligt börjar förarna att varmköra sina mo-
torer i depån. Det betyder kort och gott att en
väldans massa speedwaycyklar står samtidigt
och gasar och låter högt. Kai skrattar till och
inser problematiken med att vi inte kan höra
varann längre.
Vi för�yttar oss bort till hörnet av depån och

ställer oss med ryggen mot allt oväsen, vilket
gör saken lite bättre.
Vanligtvis jobbar Kai på ett företag i Örebro

som heter Verktygsvaruhuset. Han har där
förstående kollegor som gör att han kan vara
borta från jobbet då och då för speedwayens
skull. Men det är väldigt långt ifrån att jämföra
med att vara assisterande tränare i exempelvis
fotboll och ishockey i högsta serien i Sverige.
De som är det har den uppgi�en som heltid-

sjobb.
– Själv gör jag det här helt ideellt. Men jag

brinner för sporten och tycker det är skitkul.

"Indianerna är ett föredöme"
Indianerna har, när denna artikel skrivs, en
tung säsong bakom sig.
Laget har ha� mycket skador kombinerat

med förare som inte presterat som väntat.
Klubben sladdar i tabellen och är näst sist. Det
är dock bara någon poäng upp till slut-
spelsstrecket och Kai tror att potential �nns
för att vända på skutan, att bli ett lag som kan
utmana om guldet när det börjar dra ihop sig.
– Det kan vi absolut göra. Nu har vi ha� en

jäkla otur med skador och annat ett tag. Men
får vi bara ihop laget som det var tänkt från
början så är att ta sig till slutspel ett första steg,
och väl där kan vad som helst hända.
Hur trivs du i klubben överlag?
– Jättebra! Det är helt fantastiskt vilken resa

jag fått vara med om och jag skulle vilja säga
vad gäller skötsel av klubben överlag är Indi-
anerna ett föredöme för hela "Speedway-
Sverige" just nu.
Innan Kai lämnar så tippar han att Indian-

erna kommer vinna kvällens match med
47-43. Han är inte långt borta. Inför sista
heatet leder Indianerna med just fyra poäng.
Dock slår Masarna då till med en oväntad
femetta och matchen slutar 45-45.
Huruvida Indianerna tar sig till slutspel åter-

står att se.

TEXT

ANDERS BJÖRK

FOTO

JONAS EKLIND

SPEEDWAY Kai Salonen är
assisterande lagledare i Indianerna.
Jobbet utförs ideellt, men Kai klagar
inte över det utan trivs som fisken i
vattnet.
– Jag brinner för sporten och tycker
det här är skitkul, säger Kai Salonen.

Ordningsvakten
som blev lagledare
i Indianerna

Kai Salonen vid en genomgång inför en hemmamatch på ”Hea”.

Kai Salonen har aldrig kört speedway själv. Däremot har han skruvat en hel del med cyklarna.
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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
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KUMLATANDLÄKARNA
Vi vet vad du som patient behöver för att känna dig trygg och få den bästa vården.

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

DIGITAL KLINIK

KORT VÄNTETID

GOTT OM PARKERING

Boka gärna tid hos vårtandhygienist Emilia!(800 kr)

Vattugatan 1 Kumla Tele: 019-57 55 55

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

Tandläkare Tobias och Karl,
tandhygienist Emilia
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I Askersunds kommun till exempel, kommer
man i närtid att slå ihop tre församlingar till
en. Sedan förra valet har man slagit ihopHam-
mars och Askersunds församlingar. Det gör att
man nu röstar på samma listor, oavsett var i
kommunen man bor. Förra kyrkovalet fanns
listor för två olika pastorat.
Trots färre kandidater är kyrkovalet Svenska

kyrkans överlägset största samverkansopera-
tion. I varje församling eller pastorat �nns en
valnämnd, som ordnar valet praktiskt. En
skillnad mot det vanliga valet är att det inte
kallas partier i Kyrkovalet, utan nominerings-
grupper. Flera av de vanliga politiska partierna
är med i valet med egna nomineringsgrupper.

Förtidsröstning från 6 september
Röstkortet kommer man att få senast första
september. Från den 6 september kommer
man kunna förtidsrösta. Det kan man göra i
förtidsröstningslokaler, exempelvis pastorsex-
peditioner, över hela landet. Röstar du på
valdagen måste du dock rösta i den vallokal
som står på ditt röstkort. Precis som i de
allmänna valen.
Kyrkan har fem miljoner röstberättigade.

Det innebär alla medlemmar över 16 år. Halva
Sveriges befolkning.
Senaste valet, 2017, var valdeltagandet det

högsta någonsin, ungefär en miljon röstade.
Man tror det berodde på Sverigedemokrater-
nas, och �era högerextrema partiers, inträde i

kyrkopolitiken. De andra nomineringsgrup-
pernamobiliserade helt enkelt för att hålla dessa
gruppers in�ytande mindre.

Olika nivåer
Man röstar på tre nivåer. Kyrkofullmäktige är
den lokala nivån. I vårt område ingår alla för-
samlingar i ett sti�, Strängnäs sti�, det är den
regionala beslutsnivån. På riksplan röstar man
till kyrkofullmäktige, som har 251 förtroende-
valda. Det är lite förenklat kyrkans riksdag.
Det �nns över 600 nomineringsgrupper. Ma-

joriteten på församlingsnivå. I både sti�s-
fullmäktige och kyrkofullmäktige går det att
rösta på 12 olika nomineringsgrupper. Det �nns
ingen fyraprocentsspärr liknande den i riksda-
gen. I de �esta församlingar och pastorat �nns
bara ett par tre nomineringsgrupper och i nå-
gra, bara en.
För att kandidera, oavsett nivå, behöver man

vara medlem i kyrkan och döpt. Minimiålder är
18 år
Kan vem som helst bilda en nomineringsgrupp?
– Ja, det är förhållandevis lätt. Till kyrko-

fullmäktige, alltså på lokalnivå, behöver man
bara samla ihop tio namn som stöder gruppen.
På sti�snivå måste man skrapa ihop 100 namn
och om man vill ställa upp i valet till
Kyrkomötet måste man skrapa ihop stöd från
200 personer, säger Anki Bondesson, nationell
valledare på Svenska kyrkan.
Man kan också personrösta i kyrkovalet. Man

kan kryssa tre olika personer på varje lista.

Få nomineringsgrupper
I samtliga Sydnärkes församlingar utom i
Laxå kommun ställer Socialdemokraterna
upp med nomineringsgrupper.
Sverigedemokraterna ställer också upp i
många församlingar. Sedan �nns något slags
allmänborglig samlingslista. Dessa har
funnits i olika konstellationer under många
år. Långt innan kyrkan skildes från staten.
Bakgrunden var att partierna helt enkelt
hade svårt att vaska fram kandidater för att
hålla egna listor. Numera har det i någon
mån luckrats upp lite. I �era av
kommunerna kallar sig dessa samlingslistor
partipolitiskt obundna. Exakt vad de olika
nomineringsgrupperna vill göra är o�a lite
luddigt. Formuleringar som ”Vi värnar
kyrkan”, ”En öppen folkkyrka för alla” och
liknande är vanliga.
Tittar man generellt kommer de so-

cialdemokratiska kandidaterna o�ast från
tätorterna och kommuncentran, medan de
allmänborgerliga samlingslistornas kandi-
dater o�are kommer från småorten och
landsbygden.

Några av nomineringsgrupperna
Vi fokuserar som alltid på det lokala och har
kikat på vilka kandidater som toppar listorna
för valet till kyrkofullmäktige. Sydnärkenytt
har däre�er pratat med några av kandida-
terna.
Så här säger Petra Brodén som toppar

POSK:s lista i Hallsbergs församling:
– Vi i POSK vill att kyrkan ska styras

demokratiskt, men inte med inblandning av
de politiska partierna. Vi som är engagerade
i POSK är i allmänhet engagerade i kyrkan
eller jobbar i Svenska kyrkan. En öppen,

välkomnande kyrka med stort ideellt inslag är
vårt mål. POSK �nns över hela Sverige och
står för Partipolitiskt obundna i Svenska
kyrkan. Om man bortser från de vanliga poli-
tiska partierna tillhör POSK de äldsta
nomineringsgrupperna.
Torbjörn Ahlin som toppar listan för Aktiv

Kyrka i Kumla pastorat säger så här:
– Det är ju en samlingslista med mestadels

kandidater som går att åter�nna i de forna al-
lianspartierna, de borgliga partierna. Det är
samarbete som går långt tillbaka i tiden. Det
kom av att det helt enkelt var svårt för
partierna att få fram kandidater. Bland våra
kandidater �nns ett stort kyrkligt engage-
mang. Man ska dela kyrkans värderingar och
vara engagerade i kyrkolivet lokalt.

Vill värna bredden
– Vi i Socialdemokraterna vill värna Svenska
kyrkans breda roll i samhället. Kyrkan handlar
ju inte bara om gudstjänster och det andliga.
Jag tänker exempelvis på kyrkans roll som
samhällsaktör och stöttande funktion vid all-
varliga samhällskriser och olyckor, som den
allvarliga �ygolyckan i Örebro nyligen. Vår
kyrka ska vara öppen för alla och värna män-
niskors lika värde och vara ett stöd för män-
niskor, säger Hans Karlsson, som samordnar
Socialdemokraternas deltagande i kyrkovalet i
Hallsbergs kommun.
Kyrklig samverkan i Askersunds pastorat har

en del allmänborgerliga representanter, men
säger sig vara partipolitiskt obunden. Göran
Arnersten säger så här:
– Vi värnar kyrkan och har ett stort kyrkligt

engagemang.

Dags för val i vårt
största religiösa samfund

TEXT
HENRIK ÖSTENSSON

Anki Bondesson är valledare nationellt i Svenska kyrkan. Foto: Magnus Aronsson, Ikon.

Den 19 september är det kyrkoval. Trots att kyrkan och staten numera är
skilda från varandra så har Svenska kyrkan kvar systemet med
demokratiska val. Sedan 2001 ordnar dock kyrkan valen helt på egen hand.
Man kommer kunna rösta på totalt 27 000 kandidater i 400 vallokaler.

Sofia Magdalena kyrka i Askersund. I Askersunds kommun kommer det efter kommande
årsskifte bara att bli en enda församling. Det påverkar kyrkovalet redan i höst. Foto: Henrik
Östensson
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Flera nomineringsgrupper
I valet till Sti�sfullmäktige och till kyrkomötet
�nns som sagt �er nomineringsgrupper. Men
här röstar man på kandidater från hela
Strängnäs sti� (som Sydnärke ingår i).
Till Sti�sfullmäktige och Kyrkomöte �nns

följande nomineringsgrupper:
Socialdemokraterna, Borgerligt alternativ,

Centerpartiet, Fria liberaler i Svenska kyrkan,
Frimodig kyrka, Himmel och jord, Krist-
demokrater i Svenska kyrkan, Miljöpartister i
Svenska kyrkan De gröna, Partipolitiskt
obundna i Svenska kyrkan, Sverigedemokra-
terna, Vänstern i Svenska kyrkan, Öppen
kyrka – En kyrka för alla, i valet till
kyrkomötet ställer även Alternativ för Sverige
upp.

Kandidater från Sydnärke
Sydnärke �nns inte representerat på alla listor.
Men några nomineringsgrupper har en eller
�era kandidater från vårt område. För So-
cialdemokraterna toppar Niklas Nilsson,
Hallsberg, listan till st �nns Susanne Stenlund,
Finnerödja på andra plats på listan för
kyrkomötet. Hon står på andra plats på listan
för sti�sfullmäktige. Håkan Trygg, Fjugesta
står på tionde plats på båda listorna.
För Centerpartiet Står Torbjörn Ahlin,

Hardemo, på femte plats på båda listorna. På
andra plats står Xerxes Åkerfeldt. Han bor
förvisso i Örebro, men är uppväxt i Snavlunda,
där pappa Jimmy är kyrkoherde.
Sverigedemokraterna har Pernilla Marberg

från Mullhyttan på tionde plats, både på listan
för sti�sfullmäktige och listan till kyrkovalet.
Vänstern i Svenska kyrkan har Margareta

Carlsson, Fjugesta, i topp på bådas listorna. På
tionde plats åter�nns Tryggve �yresson
Hallsberg.
Vad de olika nomineringsgrupperna vill är

inte helt lätt att bena ut. Det �nns information
på olika webb-platser. Med de etablerade poli-
tiska partierna är det lättare, det �nns också
information på Svenska kyrkans webb. Men
man får leta lite på sidan.

Askersunds kommun

I Askersunds kommun �nns tre för-
samlingar. Askersunds/Hammars för-
samling, Lerbäcks församling och
Snavlunda församling. Lerbäck och
Snavlunda ingår i samma pastorat.
Nomineringsgruppernas listor är

gemensamma för alla tre församlin-
garna. Det beror på att allt ska slås
ihop till en enda församling i närtid.
Socialdemokraterna har en egen lista,
liksom Sverigedemokraterna.
Nomineringsgruppen Kyrklig
samverkan i
I Askersunds pastorat är en opolitisk

lista som samlar kandidater bland an-
nat från de borgliga, politiska
partierna. POSK, partipolitiskt
obundna i Svenska kyrkan har också
en lista i Askersunds kommun.

Socialdemokraternas lista toppas av:
Inger Trodell Dahl, Åmmeberg
Stig Hesse, Askersund
Siv Alhstrand, Askersund.

Sverigedemokraternas lista in‐
nehåller bara två namn:
Jonas Bygdén, Åsbro
Jan Gullstrand, Åsbro

Kyrklig samverkan i Askersunds
pastorats lista toppas av:
Bengt Svärd, Åmmeberg
Maria Gunnarsson, Skyllberg
Göran Arnersten Askersund

Partipolitiskt obundna i Svenska
kyrkans lista toppas av:
Irma Sandgren, Åsbro
Mårten Eriksson, Askersund
Hans Andersson, Snavlunda

Hallsbergs kommun

I Hallsbergs kommun �nns tre för-
samlingar
Viby församling, Sköllersta församling
och Hallsbergs församling. Det �nns
tre nomineringsgrupper.

Socialdemokraternas lista toppas av:
Niklas Nilsson, Hallsberg
Lillemor Petersson, Hallsberg
Bernt Gahm, Hallsberg.

Partipolitiskt obundna i Svenska
kyrkans lista toppas av
Petra Brodén Hallsberg
Peter Kjellman, Hallsberg
Anna-Lena Larsson, Hallsberg

Församlingens väl i Hallsberg, alltså
en allmänborglig samlingslista, top‐
pas av:
Lars-Gunnar Freij, Hallsberg
Rolf Hedén, Hallsberg
Ove Hillborg Hallsberg

I Viby församling �nns två nominer-
ingsgrupper. Kyrkligt samarbete i
Viby församling och Socialdemokra-
terna

Socialdemokraternas lista toppas av:
Magnus Fahlström, Vretstorp
Mariana Johansson, Vretstorp
Sven-Olof Andersson, Östansjö

Listan för Kyrkligt samarbete i Viby
församling toppas av:
Ingeborg Lindqvist Torstensson, Bull-
torp Vretstorp.
Anders Karlberg, Vretstorp
Elisabeth O Leary Jansson, Östansjö

Även i Sköllersta församling, som
alltså innefattar, Pålsboda, Boo,
Hjortkvarn och Svennevad �nns två
nomineringsgrupper.

Kyrklig samverkan i Sköllersta för‐
samlings lista toppas av:
Britt-Marie Lindqvist, Sköllersta
Anette Boo, Stenkulla, Hjortkvarn
Sara Folkesson, Svennevad

Socialdemokraternas lista toppas av:
Conny Larsson, Hjortkvarn
Susanne Bergqvist Sädbom,

Kumla kommun

I Kumla kommun �nns tre församlin-
gar, Kumla, Hardemo och Ekeby. alla
ingår dock i Kumla pastorat. Därför är
listorna gemensamma. Tre nominer-
ingsgrupper ställer upp.

Det här är toppnamnen på listan för
Aktiv Kyrka i Kumla pastorat:
Torbjörn Ahlin, Lanna Hardemo
Gudrun Persson, Ekeby
Carl-Johan Löthgren, Kumla

Socialdemokraternas lista toppas av:
Lars Malmberg, Kumla
Elinor Falk, Kumla
Roger Arvidson, Kumla

Sverigedemokraternas lista toppas
av:
Greger Persson, Kumla
Anna Stéen, Ekeby, Kumla
Börje Magnusson, Kumla

Laxå kommun

I Laxå kommun �nns tre församlingar,
men bara ett pastorat, Bodarne pas-
torat. Därför röstar man på samma
kandidater i Ramundeboda Försam-
ling, Finnerödja, Tiveds församlings
och Skagershults församling. Det
speciella är att det bara �nns en enda
nomineringsgrupp: Samlingslistan i
Bodarne pastorat.

Den toppas av:
Susanne Stenlund Finnerödja
Aina Karlsson, Hasselfors
Barbro Widén Laxå

Lekebergs kommun

I Lekebergs kommun �nns två försam-
lingar. Knista och Edsberg.
Edsberg är den församling som har
överlägset �est nomineringsgrupper i
Sydnärke. Det beror helt enkelt på att
Edsberg ingår i Örebro Pastorat
Här �nns Socialdemokraterna, Vän-

sterpartiet i Svenska kyrkan,
Sverigedemokraterna, Partipolitiskt
obundna i Svenska kyrkan och
Frimodig kyrka. Flertalet toppkandi-
dater på nomineringsgrupperna bor
inte i Edsbergs församling, eller det vi
räknar som Sydnärke.
I Knista församling �nns följande

nomineringsgrupper:
Aktiv Kyrka i Knista församling, So-

cialdemokraterna, Sverigedemokra-
terna och socialdemokraterna och
Vänstern i Svenska kyrkan.

Socialdemokraternas toppnamn är:
Håkan Trygg, Fjugesta
Birgitta Hultin, Fjugesta
Linda Torége Vintrosa

Aktiv kyrka i Knista församlings lista
toppas av:
Agneta Gunnarsson, Staveläng
Sven Bellander, Fjugesta
Diana Steen, Sixtorp

Sverigedemokraternas lista toppas
av:
Pernilla Marberg, Mullhyttan
Maria Adlerfelt- Hallafors, Vintrosa

Vänstern i Svenska kyrkans har bara
ett namn på listan:
Margareta Carlsson, Fjugesta.

Ekeby kyrka. I Kumla kommun, Sydnärkes
folkrikaste, finns tre församlingar, Kumla, Hardemo
och Ekeby. De ingår i samma pastorat. Därför röstar
man på samma kandidater över hela kommunen.
Foto: Henrik Östensson
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Susanne Stenlund, Laxå
Nr 5 till Kyrkomötet

Niklas Nilsson, Hallsberg
Nr 1 till Stiftsfullmäktige

RÖSTA FÖR EN ÖPPEN FOLKKYRKA
OCH ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE

I Hallsberg & Laxå
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Folke Dahlberg är kanske den mest kände för-
fattaren och konstnären från Askersund. Även
om han o�a tog avstånd från Askersund och
den småskurenhet, trånga känsla han ansåg
fanns i den lilla staden. Han skrev både prosa,
poesi och gjorde teckningar, o�a i tusch. Han
gav ut 12 böcker och hans konst �nns repre-
senterad på Nationalmuseum i Stockholm.
Han illustrerade också andra författares
böcker. Bland annat Johannes Edfelts ”Bråd-
djup”.
Favoritmotiv, både i böcker och konst var

Vättern. Hans skrev �era böcker om Vättern,
bland annat just ”Vättern” från 1949. Men
även Dahlberg återkom även till Tiveden i sina
verk.
Även om Dahlberg vintertid bodde i Maries-

tad tillbringade han en stor del av sitt liv
genom att leva eremitliv på ett par öar i Vät-
tern. Kyrkogårdsön och stora Röcknen. På
Stora Röcknen hade han också en ateljé som
fortfarande �nns kvar.

Mariestad på vintern
Mest känd som författare blev han med sina
landskapsböcker, främst Vättern, Tiveden och
Göta kanal.
På vintern bodde Folke Dahlberg i Mariestad

där han fru arbetade. Men han återvände alltid
till NorraVättern under sommarhalvåret.
Så småningom blev också Vättern Dahlbergs

död. Han drunknade utanför Karlsborg 1966.
Han och en kamrat hade gett sig ut för att
segla. Kamraten sov när Dahlberg av okänd
orsak hamnade i vattnet. Han tog sig inte upp
på båten, trots att kamraten försökte hjälpa
honom

Lämnade Karlsborg
– Vi lämnade Brovaktarstugan i Karlsborg och
sökte oss till Askersund där vi blivit generöst
mottagna. Vi har numera arkiv och boklager i
gamla bibliotekets källare, berättar Sällskapets
ordförande Jonas Modig.
Sällskapet har en omfattande verksamhet

med bland annat bokutgivning, en bildserie
med specialtryck av konstnärens bilder och
anordnande av utställningar.
– Att vi �nns i Askersund känns naturligt,

detta är staden där Folke Dahlberg växte upp
och dit han återvände. Han hade sitt hjärta i
detta landskap, och hans kritiska synpunkter
kunde inte stå i vägen. Vårt sällskap hör
hemma här. Styrelsen har e�er åren i Karls-
borg förstärkts med askersundsnamnen
ChristinaMüntzing och Björn Franzén, och på
senaste mötet som suppleant ytterligare ett,
Jimmy

Bilder i Diekers rum
Sällskapet äger en del originalbilder, som be-
höver skyddas i säkra rum, men man vill ju att
de ska vara så synliga som möjligt. De �naste
av dem har därför deponerats dels i kommun-
styrelsens ordförande Caroline Diekers arbet-
srum, dels i ett av Sjöängens konferensrum.
Pricken över i:et kom för några veckor sedan

när ett särskilt Folke Dahlberg-rum invigdes i
Hantverkshuset. Det har tillkommit på initia-
tiv av Sällskapets styrelseledamot Björn
Franzén, som varit med och startat Hantverk-
shuset. Sällskapet erbjöds och accepterade
med glädje medlemskap i Hantverkshuset och
idén om ett Folke Dahlberg-rum. Genom
Hantverkshusets försorg har det gamla
styrelserummet fått en imponerade
uppfräschning, och Sällskapet har givit rum-
met dess karaktär med Folke Dahlbergs bilder
på väggarna.

GÅR I SVAMPSKOGEN med hon jag lever
med. Svampskog och svampskog? Den
här dagen känns det som vilken skog som
helst. Hon har sina svampställen. Fast ib-
land har de blivit till kalhyggen, ibland har
vildsvinen bökat runt där, ibland har nå-
gon känslolös människa varit före och
stulit guldet.

Nystekt kantarell på en macka är jättegott.
Det tycker jag verkligen, men jag är ingen
bra svampletare. Varje gång jag tror mig se
några läckra kantareller där ute i skogen,
så visar det sig på närmare håll vara gula
löv. Det är sådana upplevelser som gör att
hustrun o�ast är ensam svampletare. Om
jag är med så är det tillsammans med en
kamera för att försöka hitta något unikt
naturmotiv.

VID JUST DEN HÄR skogspromenaden är
jag inte med för att vare sig hitta svamp
eller fotomotiv. Jag är främst med som nå-
gon slags säkerhet. Hon är nämligen under
rehabilitering e�er en allvarlig knäskada.
Så jag går där några steg bakom och håller
koll på eventuella snedsteg. Känner mig
faktiskt lite viktig, värdefull. Som Kevin
Kostner i �lmen Bodyguard. En body-
guard i svenska svampskogen. Fast något
dramatiskt ingripande som i �lmens värld
behövdes förstås inte.

Om något i den stilen inträ�at så hade jag
nog inte varit till stor hjälp. Och som van-
ligt var det inte jag som hittade
kantarellerna som till sist hamnade i kor-
gen innan hemfärd. Och ärligt talat så var
det inte heller jag som hittade tillbaka till
bilen.

HEMKOMNA SÅ FÖREVIGADES förstås allt
på Instagram med en bild på läckra
kantareller i stekpannan. Så gör ju alla an-
dra. Alltid retar det någon. Den gången när
hustrun panikslagen kom hem med tom
svampkorg men med hår och kläder fyllda
med älg�ugor hamnade varken på Insta
eller Facebook. Inte heller gången när jag
fanns med i skogen och mossan inte ville
ligga kvar på en berghäll, utan gled bort
under mina fötter och orsakade en vurpa
och ett skadat revben.

Nej, sådant syns inte på sociala medier. Där
gör sig kantarellfyllda korgar och stekpan-
nor bäst.

Folke Dahlberg Sällskapet bildades 2002. I början höll man till i Brovaktarstugan
i Karlsborg. Men sedan några år finns både sällskapets arkiv, ett par permanenta
utställningar, och ett speciellt Folke Dahlberg-rum i Askersund.

TEXT
HENRIK ÖSTENSSON

KRÖNIKA
WEINE AHLSTRAND

Folke Dahlberg sällskapet
har intagit Askersund

Jag - en bodyguard i
svampskogen

Folke Dahlberg är den kanske mest välkända konstnären och författaren från Askersund.

Sydnärkenytt.se
Dagliga nyheter hittar

du på sydnärkenytt.se
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Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

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

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

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

Välkommen in

till oss!
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Daniel Eriksson är kultur- och evene-
mangschef på Sjöängen i Askersund. Han har
nyligen kommit tillbaka på jobbet e�er en väl-
behövlig och stärkande semester.
Batterierna är laddade igen för att satsa full

fart framåt.

Från jättetryck till noll
Men först en blick bakåt.
– Sjöängen drabbades som alla andra lik-

nande verksamheter. Vi hade två, tre evene-
mang, bland annat Tommy Körberg under
våren 2020. Vi gick från jättetryck till noll på
några dagar när det gällde föreställningar. Allt
bokades av. Snart släcktes även utställning-
shallen och biblioteket gick ner på minimal
service, säger Daniel Eriksson och fortsätter.
– Ända sedan starten 2016 ökade verk-

samheten för varje säsong. Mot slutet var det
fullständigt ”proppen ur”. Allt �er och allt mer
kända artister kom och publiktrycket ökade.
Fler och �er biljetter såldes.

”Märker ett ökat tryck igen”
Så tog det tvärstopp. Går det att komma till‐
baka?
– Jag ser det som att varit på paus. Vi ska ab-

solut tillbaka. Vi ska ta ifatt det vi tappat och
även gå om oss själva. Vi känner åter ett allt
mer ökande tryck från både artister och pub-
lik.
Den hoppfullheten syns bland annat i Sjöän-

gens evenemangskalender på nätet och på
a�scherna i foajén. Här fylls det hela tiden på
och det tidigare så vanliga ordet ”inställt” syns
inte lika o�a. Även konsthallen och bioverk-
samheten (genom föreningen Folkets hus) ser
ut att komma igång i riktning mot som det en
gång var.

Finns viss osäkerhet
Enligt folkhälsomyndighetens nuvarande re-
striktioner kan Sjöängen ta emot 300 sittande
personer i Stora salongen. Om pandemin går i
önskad riktning kan ytterligare lättnader
komma under hösten.
– Jag är positiv. Men visst, det �nns osäker-

het om vilka regler som kommer att gälla.
Också i hur publiken gör. Är man lite försiktig
i början? Avvaktar man med att boka in en
konsert?
– Samtidigt vet jag med säkerhet att det �nns

ett sug e�er att komma ut och umgås, gå på en
konsert tillsammans med vänner, käka något
gott på stadens restauranger. Och artisterna
vill inget hellre än att komma ut på scenen
igen.

Sjöängen fyller fem
I höst fyller Sjöängen fem år. Blir det något �‐
rande?
– Absolut ska det uppmärksammas. Men vi

vet inte riktigt hur. Som så mycket annat beror
det på pandemins utveckling.
Daniel Eriksson har basat på Sjöängen i tre

år och några månader, närmare bestämt sedan
april 2018. Först som scenkonstchef och sedan
kultur- och evenemangschef. Det innebär att
han ansvarar för scenverksamheten, konfer-
ensverksamheten, konsthallen, biblioteket,
musikskolan, ungdomsgården på Sjöängen.
Han håller också i utvecklingsfrågor kring
kultur och fritid i hela kommunen, exempelvis
barn och ungas aktiviteter.
Han är dessutom samordnare av all verk-

samhet i Sjöängenhuset.

Wow, vilken vacker arbetsplats
Och han trivs alldeles utmärkt med det till
synes omfattande arbetet.
– Jag trivs jättebra. Det är mycket folk som

rör sig här i huset. Livfullt. Men vi har en bra
dialog på alla nivåer. Samma gäller mellan
tjänstemän och politiker inom förvalt-
ningarna.
Som avslutning, ett litet erkännande.
– Faktum är att jag både följde och beun-

drade det här huset och satsningen som
Askersunds kommun gjorde långt innan jag
själv visste att jag skulle jobba här.
– Så kom jag hit och känslan �nns kvar.

Varje dag när jag parkerar bilen så tänker jag,
wow, vilken vacker arbetsplats. Vilket fan-
tastiskt jobb jag har.

Hurmår kultur- och evenemangsverksamheten på Sjöängen? Frågan är
berättigad efter mer än ett och ett halvt år med pandemi och nedstängning.
– Trots allt, bra, svarar högsta ansvarige Daniel Eriksson. I den här artikeln
utvecklar han sina tankar.

– Vi märker ett ökande tryck att komma igång igen. Både från artister och publik, säger Daniel Eriksson.

Uppväxt: I Örebro där hans intresse
för teater väcktes redan på
mellanstadiet genom Thea Hjärsta
Musikteaterförening. Under många år
spelade han amatörteater och hade
även andra uppgifter i föreningen.

Familj: Sambon Martina Lindh som är
förskollärare och tre barn.

Bor: Villa i Örebro.

Yrkesväg: Efter utbildning till
dramapedagog blev han teaterlärare
på Kulturskolan i Örebro. Sedan
producent och administrativ chef på
samma plats. Han har efter det jobbat
som utvecklingsledare för kultur i
dåvarande Örebro läns landsting och
som kultur- och fritidschef i Lekebergs
kommun.

DET HÄR ÄR DANIEL ERIKSSON

7 sep. - Ale Möller Trio
19 sep. - Pianokonsert med Peter
Jablonski
25 sep. - Värmländsk Woodomed
med Johan Östling och Björn Ling
9 okt. - 123 Schtunk - Världen är en
scen
27 okt. - Robert Wells - The Good
Music Tour
31 okt. - MammaMia-hitsen, Johan
Stengård och Askersunds Manskör
27 nov. - Claes Malmberg med bandet
Countrymusic Comedy
18 dec. - Emils jul med Lerbäcks
Teater och Svenska Kammarorkestern

Torsdagar på Sjöängen
Blandad underhållning från
foajéscenenmed fri entré och öppen
bar.
16 sep. - Radiokorrespondenterna
23 sep. - Annika Gelin & Anders
Ekstrand
7 okt. - Patrik Isaksson & Dagge
Haglin
11 nov. - Öppen scen - Sjöängen 5 år
18 nov. - Månadens författare
25 nov. - Lasse Luthman & Pär Björck
2 dec. - Joyvoice Askersund
9 dec. - Jul med Myrra & Farbror Keps

SCENHÖSTEN 2021 PÅ SJÖÄNGEN I URVAL

”Ska ta igenmer
än det vi tappat”

Daniel Eriksson om Sjöängen:

TEXT & FOTO
WEINE AHLSTRAND

Inte längre inställt.
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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 har helhetslösningen!

Vi utför takrenoveringar,
fönsterbyten, om- och

tillbyggnader m.m

Hör av er för en
kostnadsfri offert!

Telenr: 070-8469292

0768-910 340
www.solkraft.info

390 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

i Viby AB

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

För mer information, ring

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41

LLåått oossss ggöörraa jjoobbbbeett!!

• SNICKERI

• STÄDNING

•MÅLNING

• FLYTTSTÄDNING

• TRÄDGÅRD

• SNÖSKOTTNINGM.M

Mån - fre 8 -17

Pålsboda
Företagshotell AB

Vi hyr ut lokaler till företag
och privatpersoner.

Vid intresse, kontakta
Gösta Hedlund.

Tel: 070-324 40 56
info@palsbodabioenergi.se
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Lindbomossens 2,2 kilometer långa slinga har blivit en lockande naturupplevelse.

Han hade kört på sin gamla skolfröken, Nicol-
ine Blidberg. En vecka senare 26 oktober 1960
avlider hon på Regionsjukhuset i Örebro, 86 år
gammal, och därmed avslutades en
fascinerande kvinnogärning, idag nästan
bortglömd.
När jag gick ur grundskolan i Askersund juni

1974 belönades jag med ”Nicoline Blidbergs
stipendium” i historia om 100 kronor. Då hade
jag aldrig hört talas om henne och ingen
berättade för mig vem hon var. Så det var på
tiden att ta reda på det.

Kämpade för rösträtten
Beda Nicoline Blidberg var på sin tid en my-
cket respekterad person i Askersund. Hon ar-

betade nära 30 år vid stadens samrealskola
som ämneslärarinna i svenska, geogra�, histo-
ria och religion.
Utöver lärargärningen var hon starkt en-

gagerad för de svagare och behövande i
samhället. Hon kom att göra stora insatser
inom Röda Korset och Askersunds fat-
tigvårdsstyrelse. Inte att förglömma var Nicol-
ine också mycket aktiv i kampen för kvinnlig
rösträtt.

Uppväxt i en annan tid
Nicoline Blidberg föddes 1874 i Göteborg, up-
pväxt i en helt annan tid än vår. Bondesamhäl-
let dominerade ännu men förändringar stod
för dörren. Städerna och industrierna var på
kra�ig tillväxt, och en ny arbetar- och bor-
garklass uppstod med nya politiska

strömningar.
Nicoline valde att vara aktiv i den stora

samhällsförändring hon �ck uppleva. Hennes
far var präst och hon uppmuntrades att bli
lärarinna med studier i Lund ochmed examen
1896 vid Kungliga Högre Lärarinneseminariet
i Stockholm, en framstående skola med
föregångare som Selma Lagerlöf och Alice
Tegnér.
Till Askersund kom Nicoline Blidberg 1903

som 29-åring. Troligtvis för att hennes bror,
borgmästaren Magnus Blidberg i Askersund,
tipsat henne om en tjänst vid stadens läroverk,
den dåvarande så kallade ”högre �ickskolan”
med ursprung i ”Prins Oscars goss- och �ick-
läroverk” startad 1812.

Gift lärarinna får sparken
En nationell skolreform innebar att �ickskolan
upphörde 1906 så Nicoline går över till
stadens samrealskola och får 1909 en fast
tjänst. Sex år senare gi�er sig i mogen ålder
”första lärarinnan” fröken Anna Sundblad och

får då – sådan var regeln - ”afsked” från sin
tjänst. (Först 1939 lagsti�as det om att kvinnor
i statlig tjänst inte får avskedas på grund av
förlovning, gi�ermål eller barnafödande, om
de varit anställda i minst två år.)
I konkurrens med tre andra lärarinnor

kniper fröken Blidberg den lediga tjänsten
som första lärarinna. E�ersom hon aldrig
gi�er sig innehar hon tjänsten till pensioner-
ingen 1934. Men återkommer till skolan minst
en dag i veckan ytterligare 25 år för att leda
morgonandakten, då obligatorisk.

Uppmuntrade läsning
Hur var hon då denna dam, av sina släktingar
kallad ”faster Nicka”? En stark personlighet,
respekterad och ordningsam, är återkom-
mande omdömen från dem jag intervjuat,
främst släktingen Monnika Blidberg, Stock-
holm.
Oerhört kunnig och en god pedagog, mycket

omtyckt av sina elever, framhålls också.
Böcker var ett viktigt inslag i hennes liv och

Det är en torsdagkväll i oktober. Bilen kör genom ett Askersund som håller på att
svepas in i höstmörkret. Plötsligt stiger en person ut i gatan framför bilen,
föraren försöker väja men olyckan är ett faktum.
– Men, det är ju fröken Blidberg! utbrister den skärrade föraren när han böjer
sig över den gamla damen, som ligger svårt skadad på gatan.
TEXT
BJÖRN FRANZÉN

Lärarinnan Nicoline Blidberg i Askersund cirka 1910. Fotograf okänd. Ur Leif Larssons
arkiv.

Lärarrummet i samrealskolan i mitten av 1920-talet. Fr.v. Anton Frendel, Nicoline Blidberg, Anna
Lundgren, Elisabeth (Elsa) Jörnell, Henrik Sjöström (rektor), troligen Jöns Ekegren. Fotograf okänd. Ur
Leif Larssons arkiv.

Nicoline Blidberg skrev
kvinnohistoria i Askersund
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hon uppmuntrade alla barn och ungdomar till
läsning.

Följde noga debatten
Nicoline Blidberg följde noga med i samhälls-
debatten, uttryckte o�a sin bestämda åsikt,
diskuterade gärna intellektuella sakfrågor,
men då helst med män, vilket sannolikt vid
den här tiden får anses som ovanligt.
Fröken Blidberg var nationalist av den gamla

sorten vilket inte ska förväxlas med dagens
politiska strömningar. Politiskt var hon liberal.
Hon beundrade samtidigt Karl XII och

Gustaf II Adolf. Det berättas att när eleverna
läste i historieboken om trettioåriga kriget att
”Konungen (Gustaf II Adolf) blev med tiden
tämeligen fet”, då �ck de skriva i marginalen
”dock ej så att det missprydde honom”.

Ingenman duade
Att säga ”du” till henne var otänkbart. Hon
skulle tituleras ”fröken”. Nicoline uppfattades
ändå inte som en stel gammal tant. Hon var
glad, lättsam med humor men något återhåll-
sam.
Alltid klädd i fotsid kjol eller klänning med

svarta vristhöga kängor. Hon inspirerades av
Karin Bergöö Larssons (gi� med konstnären
Carl Larsson) tankar om praktiska och
speciellt uppsydda klänningar e�er ett och
samma mönster.
Hon tyckte mycket om att resa, och var ett

�ertal gånger i Norge där hon med tiden �ck
många vänner. Hon reste även till �ällen för att
vandra eller åka skidor, alltid i långkjol.
Hon hade ett rikt socialt liv, men umgicks i

princip bara med ensamstående kvinnor och
änkor.

Ungdomens Röda kors
Engagemanget för Röda Korsets verksamhet
blev omfattande. På 1920-talet blev hon
lokalföreningens ordförande och var så i
många år. Vid sin bortgång 1960 var hon
föreningens skattmästare. Speciellt visade hon
intresse för Ungdomens Röda Kors där hon
med stor energi arbetade med insamlingar för
nödhjälp samt att engagera och uppmuntra
den yngre generationen för att väcka deras
medkänsla för människor i nöd.
Kvinnors rättigheter var också en viktig

fråga, hon hade en aktiv roll i LKPR (Lands-
föreningen för kvinnans politiska rösträtt). I
januari 1915 deltog Nicoline som en av 95 rep-
resentanter på centralstyrelsens årsmöte i
Stockholm e�er att hon blivit ny ordförande i
lokalföreningen i Askersund. Nicoline
kvarstod som ordförande tills föreningens up-
phörde e�er att kvinnlig rösträtt införts 1921.
Hon var ordinarie ledamot i Askersunds fat-

tigvårdsstyrelse, suppleant i pensionsnämn-
den, sekreterare i Södra Närkes
Landsstormsförening, ordförande i den lokala
Lottakåren, och gjorde stora insatser för
”Mors blomma”, bildad 1941 för att stötta
”trötta och utarbetade mödrar”.

Hademarkservice
Förutom de första åren i Askersund bodde
Nicoline resten av sitt liv i det som i folkmun
kallas för ”Stockholmshuset” på Sundsbro-
gatan 26 I nästan 30 år delade hon bostadmed
sin äldre syster Hedvig, som �ck hand om det
gemensamma hushållet. E�er systerns bort-
gång hade hon en anställd hushållerska. Att
städa, tvätta och laga mat var tydligen inga
uppgi�er för en lärd kvinna som fröken Blid-
berg. Hennes outtröttliga engagemang var
beroende av markservice.
När Nicoline kom till Askersund var det en

utpräglad handelsstad med knappt 1 800 in-
vånare. Det fanns järnväg men ännu inga
större industrier, bara en liten yllefabrik med
färgeri samt ett bryggeri och ett garveri i
stadens hamnområde.
Från sitt fönster i Stockholmshuset �ck hon

uppleva områdets förvandling mellan
bostaden och sjön Alsen. Hon såg järnvägens
nedläggning, och hur de pu�ande ångloken
försvann in i historien. Den charmiga odlin-
gen nedanför huset omvandlades till ett
busstorg enligt den nya tidens framåtanda.

Illröda gnistor
Hon såg den mekaniska verkstaden och gju-
teriets utveckling på nära håll när den svarta
röken med illröda gnistor kom upp ur
kupolugnens skorsten vid gjuteriet. Hon �ck
uppleva hur hästdroskor och ångbåtar ersattes
av bilismen, som tragiskt nog kom att besegla
hennes eget öde. Jag är inte övertygad om att
hon gillade just den utvecklingen.
Nicoline Blidberg �ck under sin tid uppleva

stora samhällsförändringar: Unionsupplös-
ningen med Norge 1905, två fruktansvärda
världskrig och svåra ekonomiska depres-
sioner. Hon växte upp i ett samhälle med
enorma klasskillnader, och inte minst med da-
gens mått en ofattbar ojämlikhet mellan män
och kvinnor.

Kärleken till elever
En viktig uppgi� i livet för henne, förutom att
förmedla kunskap till både �ickor och pojkar,
var att medverka på sitt sätt för en utjämning
av livsvillkoren hos befolkningen, och inte
minst mellan könen.
Jag kan inte annat än att beundra denna

kvinna, som omtänksamt och självup-

po�rande påverkade sin samtid. Hon, likt
många av hennes kvinnliga kollegor på den
tiden, hade bytt bort kärleken till man och
egna barn. Bytt den mot kärleken till sina
elever. Hon kanske inte ens ville ha egna barn.
I hennes generation var det dessutom i det

närmaste otänkbart att tala om kärleken till en
annan kvinna och ännu mindre visa den.

Fonden som försvann
Jag har sparat den ovikta hundralappen jag
�ck 1974 som Nicoline Blidbergs stipendium i
historia och tittar tankfullt på sedelns pro�l av
hennes idol, Gustaf II Adolf.
Det var lärarkollegor, före detta elever och

nära vänner som startade en insamling för att
hedra hennes minne. I mitten av 1980-talet
slogs �era mindre fonder samman. Nicoline
Blidbergs premiefond gick upp i Skolsam-
fonden i Askersunds kommun och försvann
på så sätt in i historiens kammare. Ingen på
kommunen idag känner till hennes
stipendium eller har några uppgi�er om den.
Men stipendiet �ck långtidsverkan! Nu lever

historien vidare om fröken Nicoline Blidberg
och hennes starka livsgärning.

Nicoline värd en gata
Vore det inte på sin plats att döpa en gata i
Askersund till minne av denna märkvärdiga
kvinna? Många män men få kvinnor har
hedrats på detta sätt. Nicoline Blidbergs gata
(eller väg), gärna i närheten av skolan, skulle
vara en betydelsefull historisk markering i
stadsbilden.
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En ovikt hundralapp, Nicoline Blidbergs
stipendium i historia, som nu skrivits. Foto: Björn
Franzén

Vy från Nicolines fönster i ”Stockholmshuset” omkring 1910. Fotograf okänd. Brevkort från författarens samling.

Skolavslutning i samrealskolan 1932. Pojken till vänster som håller i Röda korsflaggan är
artikelförfattarens morbror Åke Nilsson. Fotograf okänd
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Karl-Arne och Rune är varandras motsatser.
Medan Karl-Arne är uppväxt i Fiskebäckskil
med västkusten utanför köksfönstret �ck
Rune Johansson tulta runt på närkesslätten
och nöja sig med grönlummiga Svartån i Öre-
bro. Intresset för ångbåtar var det emellertid
Rune som först �ck engagemang för. Redan
som barn studerade han de gamla ångbåtarna
på Skebäcks varv och som blåögd yngling for
han med Örebro III till Stockholm tur och re-
tur för 50 kronor. I dag kostar samma biljett
900.
– Resan tog tjugofyra timmar och jag åkte

fram och tillbaka samma dag bara får att jag
tyckte det var så roligt att åka ångbåt, säger
Rune.
Karl-Arnes intresse för båtar var naturlig i en

miljö av idel sjöfolk. Att han skulle gå på sjön
var liksom givet. Han utbildade sig till sjöin-
genjör och skötte maskiner runt på många av
jordens hav. 1963 klev han i land och bosatte
sig senare i Närke. Där blev han arbetskamrat
med Rune. Och det var först då som Karl-
Arne blev intresserad av ångbåtar.
– Det var Runes intresse för ångfartyg som

väckte mig, säger Karl-Arne.

Intresse efter pensionen
Men det gick till pension innan de båda her-

rarna �ck tid att studera ångfartygen på allvar.
För ingen ångbåtsresa gör de utan att först
noga ha studerat den båt de ska åka med.
– Egentligen är det ångarnas historia vi

särskilt intresserar oss för, när de är byggda
och vad de har gått igenom. Men vi studerar
också ritningar på båten, maskinuppgi�er,
båtens salonger och hur den i övrigt är upp-
byggd, säger Karl-Arne.
Ångbåtarnas storhetstid var från 1850-talet

och hundra år framåt. E�er andra världskriget
skrotades många eller byggdes om till pråmar.
Många gick till Tyskland andra köptes av
�nnarna.
– Ångbåten Per Brahe, den båt som konst-

nären John Bauer drunknade i togs upp och
kom slutligen till Finland, säger Rune.
Numera är det inte många av de gamla ång-

båtarna som �nns kvar. Ska man ha tag på nå-
gon får man antingen dra upp sjunkna vrak
eller renovera slitna småslupar. Ett känt exem-
plar som ganska nyligen räddades upp från
sjöbottens mörka grav var Freja på värmländ-
ska Fryken. Den hade bara gått ett år i tra�k
när Karl-Arne och Rune steg ombord för sin
båttur.

Många ångbåtsresor
Det har blivit ett tjugotal ångbåtsresor för

Karl-Arne och Rune. Okänt är hur många till
som återstår av den sortens fartyg vännerna
letar e�er.
– Det �nns egentligen mängder av ångbåtar,

men �era är byggda på senare tid och dem har
inte vi intresse av. Vår gräns får båtar går vid
1930, är de byggda e�er det betraktar vi dem
som nyare fartyg, säger Karl-Arne

Den äldsta båten i världen går i dag i Norge,
"Skibladner" byggd 1856 i Motala. Den båten
�nns med i vännernas framtida planering.
Den största de åkt med är "Bohuslän", 43,13
meter lång och 7,42 meter bred.

Stockholm för ny
– Men frågar man andra ångbåts intresser-

ade säger de nog att ångbåten Stockholm är
större. Men den räknar vi inte som ångare för
den går både på ånga och diesel. Sedan så är
han byggd 1931. Alldeles för sent, säger Karl-
Arne
Till nästa sommar har de bokat in sig med

Engelbrekt som utgår från Leksand och sedan
ska de ut med Blidösund. Ända ut till Svenska
Högarna i Stockholms yttersta skärgård. Men
det är inte första gången de åker med Blidö-
sund.

–

Blidösund är kanske vår favorit en väldigt in-
tressant båt som det �nns mycket skrivet om
och det är en av de båtar där vi fann det bästa
bemötandet av personalen, säger Karl-Arne.
Trots det dominerande ångbåtsintresset så

�nns även andra båttyper Karl-Arne och Rune
åker på. I somras ingick de i den celebra
skaran som �ck en plats på isbrytaren S:t Erik,
byggd 1915 och nu museifartyg i Stockholm
– Båten går bara några turer om året och det

är väldigt svårt att få komma med, det var en
härlig upplevelse att få åka med, säger Karl-
Arne.

Vill njuta
När Karl-Arne och Rune åker ångbåt då vill de
inte att det ska vara för många passagerare
ombord.
– Nej inte vill vi trängas med en massa folk

på festivaler och ångbåtsdagar, vi är där för att
studera båten. Då bryr vi oss inte ens om vä-
dret. När vi åkte med Tra�k av Hjo regnade
det som bara den, men det spelade ingen roll
det var så trevligt folk med, säger Rune.
Den enda sidoföreteelse av betydelse för

Karl-Arne och Rune är ifall båten serverar
ångbåtsbi�. Det är �n tradition det. Nej, det är
just lugnet som är den verkliga känslan med
att åka ångbåt menar de båda.
Inget buller och inga maskinskakningar. En

resa på ångbåt är som att �ytta sig tillbaka
hundra år tillbaka i tiden. Skönaste up-
plevelsen är svår att peka på, det varierar på
vad det är får typ av båt. Men i stort sett så ger
nog de stora ångbåtarna de skönaste up-
plevelserna, säger Karl-Arne.
Att köpa en liten ångbåtsslup själva och ånga

runt med på Hjälmaren har de aldrig ägnat en
tanke.
– Nej, jag skulle inte ens fundera på an ska�a

mig roddbåt. Det är för mycket jobb, avslutar
Karl-Arne.

Det ska vara stora ångbåtar, inga småslupar. Absolut inte byggda efter 1930 och definitivt inte drivas på diesel. Det är de
båda överens om, Karl-Arne Södergren och Rune Johansson. Bådamed intresset att fara runt i Sverige och åka ångbåt.
Målet är att åka alla ångbåtar som tuffar runt i svenska farvatten. En inriktning som de enligt Svenska Ångbåtsföreningen
är tämligen ensamma om.
– Vi kommer att åka ångbåt tills vi släpar oss frammed rullator, säger Karl-Arne.
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De håller ångan uppe

Namn Byggår Utgår från
Gerda 1865 Eskilstuna
Engelbrekt 1866 Leksand
Freja af Fryken 1869 Kil
Alma af Stafre 1873 Stavre
Warpen 1873 Bollnäs
Östersund 1874 Arvesund
Primus 1875 Sundsvall
Thomeé 1875 Östersund
Ejdern 1880 Södertälje
Thor 1887 Växjö
Lagaholm 1888 Laholm
Trafik af Hjo 1892 Hjo
Motala Express 1895 Motala
Djurgården 3 1897 Stockholm
Forsvik 1897 Forsvik
Frithiof 1897 Stockholm
Östa 1898 Åkersberga
Agnes 1800-tal Born
Bäsingen 1900 Torsång
Tärnan 1901 Stockholm
Mariefred 1903 Stockholm
Boxholm II 1904 Tranås
Herbert 1905 Alingsås
Storskär 1908 Stockholm
Drottningholm 1909 Stockholm
Norrskär 1910 Stockholm
Blidösund 1911 Stockholm
Bohuslän 1914 Göteborg
Sankt Erik 1915 Stockholm
Färjan 4 1920 Göteborg
Saltsjön 1925 Stockholm
Polstjärnan 1929 Karlstad
Ewa 1931 Smedjebacken
Stockholm 1931 Stockholm
Nossan af
Stallaholm 1933 Nossebro

37 BÅTAR SOM ÅNGAR FRAM I SVERIGE

Karl-Arne Södergren och Rune Johansson med ångbåten Motala express i bakgrunden. Privat foto

Listan upptar passagerarbåtar som är
medlemmar i Sveriges Ångbåtsförening. Läs mer
på www.steamboatassociation.se
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Föreningslivet har under pandemin fått avstå
såväl möten som studiecirklar, ja all verk-
samhet där människor trä�ar varandra ”på
riktigt”. En del möten har förstås hållits över
nätet, men mycket av föreningsverksamhetens
grundtanke har då gått förlorad, den viktigaste
gemenskapen.

Hubert blev ”fast”
En som har varit med från början i föreningen
är Hubert Oskarsson. Ja, egentligen var det so-
nen Lars och skolkamraten Pernilla Sven-
nungsson som var inbjudna till en
informationsträ� i Örebro 1979 för att de
eventuellt skulle kunna bilda en FN-förening i
Laxå. Pappa Hubert körde in ungdomarna till
mötet och blev sedan själv så engagerad att
han, fyrtio år senare, fortfarande brinner för
FN-frågorna.

Laxå kunde ha blivit högkvarter
Laxå FN-förening bildades i februari 1980.
Mötet hölls på Laxås anrika konditori Prome-
naden (numer nedlagt och saknat) istället för,
som planerat, på skolan. Det hade utbrutit en
skolstrejk och därför �ck man inte med sig
lärare och elever som tanken var från början.
Hubert blev den första ordföranden, ett upp-
drag han hade under 27 år.
Hubert berättar att det var nära att svenska

FN-förbundet �ck sitt säte i Laxå. När �ick-
hemmet på Sandlyckan lades ner, stod ut-
märkta lokaler lediga. Laxås läge mitt i Sverige,
med bra kommunikationer och lediga
bostäder, borde tilltala förbundet, tänkte en
grupp entusiaster.
Ett stort möte anordnades för riks-

dagsledamöter och andra beslutsfattare. Den
som ledde mötet var ingen mindre än Inga
�orsson, van att leda betydligt större sam-
mankomster. Men tanken förverkligades
aldrig. Förbundet blev kvar i huvudstaden.

Goda cirklar
Hubert Oskarsson har från starten 1980 lett
föreningens studiecirklar. Ämnena har vari-
erat. Den första studiecirkeln handlade om det
livsviktiga vattnet i världen och om multina-
tionella företags försök att ta över och för-
vandla vatten till en handelsvara. Resultatet av
cirkeln blev en utställning på Laxå bibliotek.
Hubert räknar upp en rad diskussionsämnen

som föreningen samlats kring. Det har hand-
lat om FN:s organisation och historia, om ak-
tuella kriser i världen (Tibet, Libyen, Syrien,
Sudan), om miljön, om mänskliga rättigheter,
om världsarven, om uigurerna (det förtryckta
folkslaget i nordvästra Kina) med mera. FN:s
milleniummål var ämnet för studiecirkeln un-
der några terminer. Vad skulle invånarna i
Laxå kunna göra för att nå målen lokalt, det
var frågan. Den frågan ställdes även direkt till
kommunledningen.
Under några år användes böckerna ”Dödlig

tystnad” och ”Brännpunkt Guinea” som
kurslitteratur. De handlade om det lilla landet
Västpapua, västra delen av Nya Guinea, med
enorma naturtillgångar, tillgångar som väckte
habegär hos multinationella företagsjättar.
Böckerna berättar om FN:s svek i en fejkad
folkomröstning, om Indonesiens hårdföra
ockupation och om Västpapuas frihetskamp.
Författaren till böckerna, journalisten

�omas Petersson, kom �era gånger på besök
till Laxå-föreningen. Vid ett tillfälle hade han

med sig Ruben, sonen till en byhövding på
Söderhavsön Kurudu utanför Nya Guineas
kust. Ruben kom att spela en väldigt viktig roll
i frihetskampen på Västpapua. Han satt i fän-
gelse vid �era tillfällen, men till slut kom han
med hjälp av FN till Sverige. Hans ödmjuka
och fridsamma väsen berörde medlemmarna
starkt.
På FN-dagen i oktober 2014 �ck föreningen

återigen besök av författaren till böckerna,
�omas Petersson, denna gång i sällskap av
dåvarande svenska förbundsordföranden
Alexander Gabelic. Vid detta tillfälle visade
cirkeldeltagarna sin utställning om Väst-
paupa, eller Irian Jaya som landet egentligen
heter, en utställning som det tagit åtskilliga
cirkelkvällar att färdigställa.

Aldrig för sent
År 2015 användes boken ”Vår seger var också
er,” om Sverige och befrielsekampen i södra
Afrika, skriven av Bengt Säve-Söderbergh, f.d.
statssekreterare på Utrikesdepartementet och
chef för Palmecentret. Även här kom för-
fattaren själv på besök. Bengt pratade initierat
om kampen, om rasförtryck och kolonialism i
södra Afrika. Han avslutade sitt föredrag med
orden
– Det är aldrig för sent att kämpa för det goda!

På cykel genom Kina
Varje år har Laxå FN-förening ordnat semi-
narier både vår och höst. Några föredragshål-
lare tog med seminariedeltagarna på
spännande resor och uppdrag världen över.
JournalistenMarcus Haraldsson berättade om
sina cykelturer tvärs över Kina. Johan Hell-
man från Hasselfors berättade om sin färd
genom Afrika i en gammal engelsk ambulans.
– Jag glömmer aldrig känslan att sitta i den

varma, stjärnklara natten vid en lägereld och
bara vara här och nu, att sitta som i ett om-
bonat rum och ändå mitt i universum, sa Jo-
han.
Andra föredragshållare berättade om ak-

tuella ämnen. Utrikeskorrespondenten
Vladislav Savic förklarade till exempel bak-
grunden till krisen i Syrien och�omas Hjort
berättade om Fairtrade. Sara Larsson berät-
tade om hur det var att, som ung FN-prak-
tikant, arbeta med ungdomsverksamhet i
Armenien. Jan Wallgren, vår kyrkoherde, ta-
lade om Sverige�nnarna och deras bakgrund.

Flydde över havet
Allra starkast har berättelserna varit från våra
nyanlända kommuninvånare. En ung tan-
dläkarstudent från Syrien berättade om bak-
grunden till sin �ykt och om hur han och
trehundra andra �yktingar motades ner i en
tretton meter lång båt för att ta sig över
Medelhavet. E�er arton timmar gick båten
sönder och männen �ck simma i tre timmar
innan de blev upplockade av en italiensk pa-
trullbåt. Fem personer hade då drunknat un-
der överfarten.

Hoppet föds i handling
Laxå FN-förening har anordnat och deltagit i
�era FN-kampanjer, såsom World Food Pro-
gram, för att uppmärksamma och motverka
svälten i världen och Flicka, om �ickors rätt
till hälsa och utbildning. Föreningen har
samarbetat med andra FN-föreningar, med
svenska kyrkan och kommunen, inte minst
när det gäller �yktingfrågorna.
Hubert Oskarsson ser tillbaka på de fyrtio år

som föreningen har existerat och kan konstat-

Föreningslivet har drabbats mycket hårt av de restriktioner som rått under
pandemin. En av de föreningar som haft problem hårt är Laxå FN-förening.
–Vi skulle behöva nyamedlemmar och nya friska idéer till vår verksamhet.
Men hur skulle vi ha kunnat nå ut i samhället när vi inte har fått träffas,
säger orföranden, Olavi Mustonen, som är bekymrad över utvecklingwen i
föreningen.
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Ghuncha Alipour kom till Sverige med hjälp av FN-s flyktingkvotering.

Hubert Oskarsson augusti 2021.

era att verksamheten har varit innehållsrik och
givande. Många intressanta personer har delat
med sig av sina kunskaper och erfarenheter
och framför allt så har gemenskapen i gruppen
varit varm och hjärtlig. Trots stundtals mycket
allvarliga samtalsämnen har det alltid varit

nära till skratt och glädje.
En replik som lämnades av �omas Hjort

angående Fairtrade passar mycket bra även
när det gäller FN-föreningen i Laxå: Hoppet
föds i handling.

Världen kom till Laxå
med FN-förbundet

På FN:s millennietoppmöte i september
år 2000 enades världens ledare om en
rad tidsbestämdamätbara mål för att
tackla fattigdom, hunger, sjukdomar,
analfabetism och diskriminering av
kvinnor. Målen kallades för
millenniemålen.

FN-förbundet är en ideell organisation
och en svensk folkrörelse. enligt
förbundets webbplats arbetar förbundet
med att föra samman individer och
organisationer i ett gemensamt arbete för
en bättre värld och för ett starkare och
bättre Förenta Nationerna.

FAKTA



Det �nns några vilda inhemska växter som går
bra att använda, fast då bör man helst vara ute
redan i mitten på juli.
Visste du att det växer oregano – ja just den

�na italienska pizza-kryddan! – i Sverige?
Origanum vulgare heter den på latin och

kallas kungsmynta på svenska, utan att dock
ha någonting alls med myntasläktet att göra.
Vår oregano som åter�nns bland annat på

torrbackar och omges av stora svärmar av
humlor, är precis samma sort som växer i Ital-
ien men aromen utvecklas bättre där och blir
starkare.
Men för mig duger den svenska oreganon

bra som pizzakrydda och den lär bli bra i en
tomatsallad eller i alla rätter med tomater.
Backtimjan, den vilda har jag bara trä�at på

två gånger. Först inte så långt från huset i Öre-
bro på regementets marker innan de blev sön-
derbyggda och så förstås på Vinön i
Hjälmaren.
All timjan passar bra i kryddvinäger liksom

myntor av alla de slag. Vår inhemska åk-
ermynta har jag plockat och använt.
Har du en växtbok? Var god och slå på

kungsmynta, backtimjan och åkermynta.

Bernaise och basilika
Till kryddvinäger blir det bäst med större och
fastare plantor av rosmarin, salvia och timjan.
Basilikan är utmärkt.
”Öppna korken mitt i vintern och andas in

den �na do�en - det strömmar sommar,

värme och lust emot en”, skriver Marguerite
Walfridson i en av sina härliga böcker om
kryddor. Hittar du henne på bokloppis, köp!
Och hittar du den äkta franska dragonen, slå

till! Det blir �n dragonvinäger till bland annat
bernaisesåsen (säger hon som aldrig gjort
såsen själv sedan ett enda misslyckande för 30
år sedan).
I vinägern kan du också stoppa vitlök,

chilipeppar, enbär och andra kryddor du är
förtjust i.
Blåbär, hallon, jordgubbar och kråkbär kan

prövas.
Du ser! Ska�a dig �na �askor, helst genom-

skinliga så du ser grannlåten där den står i
fönstret i solskenet och mognar, åtminstone
en månad.
Äppelcidervinäger och vitvinsvinäger är

bäst.
Innehållet behöver inte silas bort men

�askorna ska förvaras svalt.
Jag har gjort kryddvinäger som stått �era år

och det har inte varit något fel på den.

Mot flugor och till sås
Vinäger, särskilt äppelcidervinäger anses nyt-
tigt att dricka (utspädd med vatten förstås).
Sokrates ordinerade vinäger mot febersjuk-

domar.
Ett bra medel mot kökets alla banan�ugor

(har dumärkt att �ugorna genast upptäcker att
du vill döda dom om du slår mot dom och
omedelbart gör sig alldeles osynliga, de
kly�iga små kräken) är detta:
Vinäger, juice och diskmedel blandas i en

liten skål där �ugorna gärna drunknar.
Och till sist, men inte minst, en slutt vinäger

i såsen uträttar minst lika mycket som ett �nt
årgångsvin! Sa�en blandas direkt i glaset med
vatten.
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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 har helhetslösningen!

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@ho�es.com

Så längemänniskan har gjort vin och det är nästan 6000 år (jojo dom
kunde redan då), har vi också haft tillgång till vinäger. Surt vin är en
oskattbar tillgång i köket. Och kryddar du din vinäger själv med allehanda
örter så har du en smaksättare till dina såser som överträffar finaste
årgångvin!

Kul att göra sin
egen kryddvinäger

Klart för kryddning! Kryddörterna är på plats, liksom äppelcidervinäger och vitvinsvinäger. Vitlök och chili
för den som vill. Det här är kul och ha inga hämningar! Men använd inte för många smaker i samma
flaska.

Nu ska kryddvinägern stå och gotta sig i fönstret i solen i minst en månad. Vinägern behöver inte silas
men ska stå svalt. Färdig att användas i allehanda såser och till sallader.

TEXT

ING-BRITT JONASSON

FOTO

ROGER LUNDBERG

Så ser den ut: den svenska oreganon som faktiskt
är samma krydda som den italienska
pizzakryddan! Här heter den kungsmynta utan att
ha någonting alls med en mynta att göra. Tyvärr
har den blommat över. Men både blad och
blommor kan användas, här färska och torkade.
Nu får den följa med i en vinäger.



DIN OPTIKER

WWW.AOPTIK.SE

Svensk kedja

Skattar i Sverige

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

50 50 %%
ALLA MÄRKESBÅGAR*ALLA MÄRKESBÅGAR*

Värdecheck

10001000  KRKR
RABATT PÅ EUROPASRABATT PÅ EUROPAS

BÄSTA PROGRESSIVA GLASBÄSTA PROGRESSIVA GLAS

VärdecheckGRATIS 
ÖGONUNDERSÖKNING*

HELT UTAN KÖPKRAV

Utförd av Socialstyrelsen leg. optiker

Vår affärsidé = hög kvalité till lågt pris  

Ring för tidsbokning

E 
L 
L 
E 
R

710:- 
RABATT*
PÅ GLAS/BÅGE

Gäller progressiva

Gäller enkelslipade

Gäller dubbelslipade

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

Svensk kedja

Skattar i Sverige

*Gäller vid köp av kompletta glasögon.
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*

ALLA NYHETER

ALLA NYHETER

50%50%
PÅ ALLA PÅ ALLA 

MÄRKESBÅGARMÄRKESBÅGAR

BRABRA

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

frfr5500:-5500:-**11

BÄTTREBÄTTRE BÄSTBÄST IntuitivTM 

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

ETT ENKLARE 
GLAS

SENASTE
TEKNIKEN

EUROPAS BÄSTA
PROGRESSIVA GLAS

6500:-6500:-

1000 KR1000 KR
RABATT PÅ EUROPAS 
RABATT PÅ EUROPAS 

BÄSTA PROGRESSIVA 
BÄSTA PROGRESSIVA 

GLASGLAS

PROGRESSIVA 
PROGRESSIVA 

GLASÖGON
GLASÖGON

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

Med flera!

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

VÄLKOMMEN IN TILL VÅRA MYSIGA BUTIKER 

KUMLA ASKERSUND ÖREBRO
Hagendalsvägen 12,
692 30 Kumla

Storgatan 19, 696 30
Askersund

Kungsgatan 14, 702 11
Örebro

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

Mella
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10 gg
r 139

5:-

X-Shi
ne 2 g

gr

299:-
ord. 5

98:-

Ta med denna kupong för att få erbjudandet.
Erbjudande gäller t.o.m. 27 okt 2021.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Ta med denna kupong för att få erbjudandet.
Erbjudande gäller t.o.m 27 okt 2021.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Ta med denna kupong för att få erbjudandet.
Erbjudande gäller t.o.m. 27 okt 2021.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Super
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995:-
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890:- ord. 1

795:-

Vi gör våra
egna goda

frukostmackor!

NYHET

Ren och
fin

Det lilla
extra

Ny
Biltvätt


