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DET VERKAR I SKRIVANDE stund som vi är på
väg ut ur pandemin som förlamat hela världen
sedan tidigt förra året. I Askersund och Laxå
är mer än 60 procent av befolkningen vaccine-
rade. Få äldre, i den allra sköraste gruppen,
smittas. De är ju vaccinerade. Samhället öpp-
nar sakta men säkert upp. Speciellt de äldre
vågar sig ut igen.

Många anser att det är för tidigt att ropa hej. Så
är det kanske. Förr oss på en tidning har pan-
demin haft och har fortfarande enorm
påverkan. Det handlar både om vad vi skriver
om och och det vi inte skriver om. Daglig rap-
portering om smitta, vaccin och sjukvårdens
utmaningar har hunnit bli en ny vardag. I an-
dra änden påverkar pandemin genom allt som
inte händer. Arrangemangen och föreningsak-
tiviteterna lyser till stor del fortfarande med
sin frånvaro. Börjar snart vara svårt att minnas
hur det var att gå på ett hembygdsarrange-
mang.

I TAKTMED att restriktionerna förlängdes stod
det allt mer klart att hälsa handlar om många
saker. Att själv kunna bestämma över sin till-
varo, att träffa de man vill är också viktigt för
hälsan. Fortfarande är det mycket som inte är
sig likt. Men vi kommer kunna gå på teater, tit-
ta på idrottsevenemang, som exempel. Några
biografer kommer också visa film igen. Vi kan
träffas lite mer, även om vi ska vara försiktiga.
Många har varit mer ensamma under pande-
min än tidigare. Att få träffa någon igen,
komma ut, slippa ensamheten, kan vara nog så
viktigt för hälsan.

Jag har ändrat beteende under pandemin, på
alla möjliga områden. Inte minst när det gäller
konsumtionen. En del vanor är ändrade för
gott. Precis som för så många andra har pan-
demin gjort att allt mer av mina inköp sker
online. Det är nog en förändring som som
kommit för att stanna. Ett skäl att att handla i
en butik är ju att man vill ha något slags ser-
vice, något slags mervärde. Att få känna på
sakerna, att få relevant rådgivning, känna mig
sedd.. Får man inte det finns det ju egentligen
ingen orsak att besöka en butik. Här tycker jag
kedjorna med butiker i det stora köpcentret
binder ris om sin egen rygg. Det är inte mycket
till service, mervärde man erbjuds där. Det är
inte ens säkert att varan man söker finns läng-
re. Det enda som numera gör att jag åker till
Marieberg är att besöka ett helgöppet apotek.

JAG BESTÄLLER i stället allt mer av det jag ska
ha på internet. Det för oss osökt in på nästa del
av konsumtionstrender som uppstår på grund
av, eller tack vare, Corona. Där jag bor, utanför
Pålsboda, hämtar man nämligen sina paket i
järnhandeln. När man då ändå är där kan man
ju passa på att handla också. Jag handlar näm-
ligen allt mer från butiker i mitt närområde. I
första hand butiker i Pålsboda. Alternativt i
någon av de andra orterna i Sydnärke när jag
är ute på reportage.

Jag upplever nämligen en betydligt bättre ser-
vice i våra mindre orter. Det är roligare att
handla en hammare i Pålsboda, ett metspö i
Askersund, en tapet i Hallsberg eller en färg-
burk i Fjugesta. Där har man nämligen förstått

det här med service. Det finns någon att fråga,
någon att prata med. Inte alltid billigast, men
som sagt, ett mervärde.

EN ANNAN STOR fördel med att handla lokalt
är att det går fort. Inga köer. Lätt att parkera,
ingen trängsel. Lagom corona-avstånd, helt
automatiskt. Några större parkeringsproblem
är det inte heller frågan om när man handlar
lokalt i Sydnärke.
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Sydnärkenytts pappersupplaga
kommer ut med tio nummer
2021. Kommande nummer:

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

KOMMANDE NUMMER

0768-910 340
www.solkraft.info

Solkraft i Viby
länets första certifierade
solcellsinstallatör

390 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

i Viby AB

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

danielholmab@hotmail.com • 070 – 341 66 73

DANIEL HOLMS ENTREPRENAD AB
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cancer borta från barn Följ & gilla oss
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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

Kycklingfilé
Kronfågel

99ª/kg
Ca: 925g, färsk
Stammis-pris

Eriks såser

35ª2 för

230 ml

Stammis-pris
500 ml
29ª2 för

Priserna gäller v. 27

Hela veckans mat med ett klick!

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

Öppet 8-21
Skolvägen 12 Kumla

Risifrutti

25ª3 för

165-175 g

Profilen
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Kampen för kvinnlig rösträtt i Sverige började
i slutet på 1800-talet. Då var det noga många
kvinnor som aldrig ens tänkt tanken att de
borde får rösta i riksdagsvalen, för de hade ju i
flera hundra år inte fått bestämma över sig
själva och sitt eget liv, de var omyndiga. Det
var männens uppgift att styra det mesta i
samhället ochmånga var också övertygade om
att kvinnors intelligens var så mycket lägre än
mäns; att de var korkade, svaga och under-
lägsna. Kvinnans uppgift gick ut på att lyda
medan männen styrde och stämde.
När så tanken om kvinnlig rösträtt såg sitt

ljus var responsen inte särskilt tillmötes-
gående. De flesta tyckte att det var galet, helt
uppåt väggarna, att ens föreslå något liknande.

Och därför tog också kampen många år, en tid
fylld av svett, blod och tårar.

Baserad på bok
Utställningen Rösträtt för kvinnor är skapad
av Sara Teleman, baserad på hennes bok med
samma namn, och i den bjuder hon på jord-
nära och humoristiska porträtt av de framträ-
dande personer som kämpade för kvinnors
rösträtt, i så väl Sverige som hela världen.
I utställningen får åskådaren lära känna en

rad starka karaktärer som uppstod ur rörelsen,
bland annat Betty Persson (första kvinnan i
Sverige med akademisk examen), Emily
Rathou (första kvinnan att tala inför en publik
om kvinnors rösträtt,) och givetvis Kata
Dahlström (arbetarrörelsens mest populära
talare.)
Sara Rothstrand är kultursekreterare på

Hallsbergs kommun och berättar mer om ut-
ställningen.
– Vi har köpt in utställningen av Umeå Kvin-

nohistoriska museum efter kontakt med dem i
höstas. Det kom en hel del folk ändå, förra
sommaren, så vi och politikerna bestämde oss
för att satsa på en sommarutställning även i år.

Tanken har funnits
I skrivande stund har utställningen redan an-
länt till Hallsberg och kommer sättas upp un-
der vecka 24, med hjälp av en tekniker från
museet i Umeå.
Tanken på att göra något på temat kvinnlig

rösträtt hade man redan inför 2019, ett år som
markerade att det var 100 år sedan det första
grundlagsförslaget om lika och allmän rösträtt
även för kvinnor gick igenom.
– Vi sökte efter en lämplig utställning på

temat men hittade inte riktigt rätt. Istället fick
vi en möjlighet att ta emot en utställning från
Sundbord, omCarl Larsson, så vi sköt upp den
tanken, berättar Sara.
Men sedan kom det sig att Ulrika Johansson,

kulturchef i Hallsbergs kommun, besökte

Umeå under förra hösten och då passade på
att titta på Rösträtt för kvinnor, en utställning
som direkt föll henne i smaken.
– I år känns det som om temat rösträtt för

kvinnor ligger rätt i tiden och vi upplever att
det redan nu finns ett intresse för utställnin-
gen. Kanske lockar det också ännu fler yngre
besökare, menar Sara.

Med pandemin i åtanke
Förra årets sommarutställning kom, som så
mycket annat, att påverkas av pandemin. Sara
berättar att märkte av att antalet besökaremin-
skade.
– Det var lite färre folk än vad vi förväntat

oss ett normalt år, med tanke på att temat kret-
sade kring Astrid Lindgren, men vi

hade ändå en del besökare. I bör-
jan visste vi ju inte om vi skulle

få några besökare alls, så vi
är nöjda.

I år har man haft
mer tid och bättre
förutsättningar att
planera efter pan-
demin, för att göra
sommarutställningen
så säker som möjligt.
Man kommer bland an-
nat reglera hur många
besökare som kan
komma in.
– Nu har vi fyra avdel-

ningar, plus att man kan
fika utomhus, vilket un-
derlättar. Det betyder att
vi till exempel kan hänvisa
till en annan avdelning

om det är fullt på en avdelning. Vi försöker
också tänka på flödet mellan alla avdelningar
så det inte blir krockar, säger Sara.
Till hjälp har man sommarjobbare som

kommer ansvara för att se till så att antal
tillåtna personer inte överträffas.
– I normala fall brukar Bergöövåningen be-

mannas av föreningen Karin Bergöö-Larssons
vänner men det är inte möjligt i sommar
heller. Därför har vi en sommarjobbare som är
på plats även där.

Presenterar ny app
En nyhet för i år är att man också lanserar en
app, Kultur Hallsberg, där man som besökare
kan få en guidad tur i Bergöövåningen via sin
mobil. Appen är godkänd för både Apple och
Android och beräknas vara igång vid denna
tidnings tryck.
– I appen kommer även vår kulturslinga att

finnas med. Det är en vandring runt centrala
Hallsberg med konst, intressanta byggnader
och annat kul längs med vägen, hälsar Sara.
Sommarutställningen Rösträtt för kvinnor

går att se från och med 29 juni till 31 augusti.
Bergööska huset håller öppet tisdag-söndag
mellan klockan 10-17. I entrén ingår även till-
gång till Bergöövåningen och modelljärnvä-
gen.

Kvinnlig rösträtt uppmärksammas
på Bergöö-huset i sommar

TEXT

SANDRA WALLIN

Sommarutställningen i Bergöö-huset i Hallsberg handlar om kvinnlig rösträtt.

Det är en bok av
Sara Teleman som
ska bli utställning.
Pressbild.

2021 är det hundra år sedan den kvinnliga rösträtten blev verklighet, efter
en mycket lång och mödosam kamp. Rösträtt för kvinnor är också temat,
och namnet, på årets sommarutställning på Bergöös i Hallsberg.
Utställningen är baserad på Sara Telemans bok med samma namn och
öppnar för allmänheten den 29 juni.

Enskilt avlopp

Åtgärda befintligt
eller

installera nytt?

Vi hjälper dig hela vägen,
från planering till driftsättning

Boka ett kostnadsfritt hembesök
på 070-36 39 006 eller

ramona.westberg@miljotekniska.com

HOSPITALSGATAN 5, ASKERSUND

EN ROLIG UTFLYKT!

WWW.JOHANSLEKSAKSBOD.SE

ELLER
WWW.JOHANSLEKSAKSBOD.SE

ELLER

Anderssons Bilcenter i Kumla AB

Tel 019-58 96 00
www.anderssonbilcenter.se

5 1 95: -

www.p74bilverkstad.se

3 års garanti

Tel: 073-925 56 02

BILSERVICE
ALLA MÄRKEN

DIAGNOS
REPARATION

DÄCKHOTELL
ÅTGÄRDA DINA 2:OR

Västra Bangatan 3, Kumla

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

Kan hjälpa dig minska
smärta och stelhet i

hela kroppen

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

vid önskemål

Boka via bokadirekt.se
eller på 0735 - 32 03 57

BECKERS PERFEKT PLUS
3 L. Suverän kulör- och glanshållning.
Rek. ca pris 819:-

FÖNSTER & SNICKERIFÄRG
BECKERS PERFEKT FASAD PLUS
10 L. Utevit. Beckers bästa täckfärg för träfasader. 
Rek ca pris 3 279:-

FASADFÄRG 2 195:-
SPARA ÖVER 1 000:- 599:-

SPARA ÖVER 200:-

179:-
ANZA PLATINUM 
Rollerset för grova underlag. 
Rek. ca pris 209:-

ROLLERSET

Kampanjerbjudandena gäller 28/6-15/8 2021.. 
Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. 
Mer information om oss hittar du på xlbygg.se

DEALS

SOMMARÖPPET: 28/6-16/8  Må-Fre 06:30-17:00 , Lö stängt

Kumla-Björka 206, Kumla • Tel: 019-57 09 05 • www.xlbygg.se/bjorka

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 019-58 00 66 Hagendalsvägen 5•

Vi har semesterstängt v.29-30
Trevlig sommar!
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Det är lördag, sommar, men ändå full rulle vid
skidliften som går upp på Kvarntorpshögen.
Det är mountainbikecyklister som tar liften
för att sedan kasta sig ut för Kvarntorpshögens
branta sluttningar.
Medan ett gäng åker upp med liften kommer

ett annat ner i ett rasande tempo längs en av
lederna. Det går fort, man blir skitig.

Tre leder
– Det här är ingen sport för de som inte vill
skita ner sig, säger Simon Bergeving.
Att cykla mountainbike på leder ute i terrän-

gen har blivit allt mer populärt. Downhill är så
att säga en vidareutveckling av vanlig moun-
tainbikecykling. Utförsåkning på cykel.
– Vi är sedan några år en speciell sektion i

Kumlas Skidförening, Kumla Skidförenings
Downhillsektion. Vi började egentligen bygga
våra banor under 2019. Den första riktiga sä-
songen var i fjol, berättar Daniel Köpman, som
är led-ansvarig
Det finns tre leder från toppen, med

varierande svårighetsgrad, den svåraste, med
glimten i ögat, döpt efter en av Kumlas mer
tillfälliga besökare, Svartenbrant.
– Så finns det en lättare led som utgår från

utomhusgymmet i botten av trappan upp på
högen.

Skottkärrra och spade
Hur har ni jobbat? Har det varit besvärligt att
anlägga lederna på högen?
– Både ja och nej. är ju ett speciellt materi-

al.Vi har hittat leder där vi nästan inte huggit

några träd. Vi har haft rätt noggranna
föreskrifter för vad vi får göra, vi ska påverka
naturen på högen så lite som möjlig. Det har
handlat om att flytta material dit det behövs
och så, förstärka liksom, berättar Daniel Köp-
man.
Arbetet har skett med spade, hacka och skot-

tkärra. Lederna byggdes med hjälp av ett stöd
från Region Örebro län och kommunen.

Fungerar även för nybörjare
Kan vem som helst cykla lederna?
– Jo men det tycker vi. Både proffs och ny-

börjare söker sig hit. Tanken är att man ska
kunna åka våra leder även med lite enklare
mountainbikes.

Vad ska man tänka på?
– Det är vettigt att känna på lederna, prova

sig fram sakta först för att sedan öka farten
successivt. Det är bra om man är van att cykla
på en cykel med fjädring. Det är vettigt att an-

vända en sådan.
Alla använder hjälm, är det ett krav?
– Vi kan väl inte förbjuda någon att åka utan,

men vi rekommenderar starkt att man använ-
der hjälm, helst en heltäckande så kallad inte-
gralhjälm

Ny företeelse
Downhill på mountainbike är en rätt ny före-
teelse.
– Ja, det började väl för några år år sedan vid

landets större skidanläggningar, bland annat i
Sälen och Järvsö var man tidig. Sedan har det
spridit sig, så nu finns anläggningar på de
flesta ställen där man som här har skidanläg-
gningar, fortsätter Daniel.

På lördagar
Föreningen håller igång anläggningen i
Kvarntorp på lördagar, mellan 11- och 16.00.
När Sydnärkenytt är på plats är det andra gån-

gen efter säsongspremiären.
– Det var 30 förra lördagen, i dag blir det nog

fler. Förra året hade vi väl kanske 25 i snitt.
Mer än 50 några gånger, men som minst tio,
fortsätter Simon Bergewing, som är ord-
förande för Downhillsektionen.
Han menar att vädret både spelar roll och

inte gör det.
– Ja, det verkar vara så att man inte åker hit

om det är för dåligt väder. Men är man väl här,
ja, då har lite regnmindre betydelse. Skitig blir
man ändå. Då kör man bara på och har roligt.
Ett liftkort kostar 100 kronor per dag. För

ungdomar under 16 är det 70 kronor som
gäller. En hjälm kostar några tusen Det dyra är
cykeln. En mountainbike kan kosta från 5 000
till en bit över 100 000.
– Min cykel kostade 30 000. Men då har den

kolfiberram, säger Jimmy Karlsson, från Karl-
skoga, en av de som som åkte utför högen.

På Kvarntorpshögens finns Sydnärkes brantaste utförsbacke för cykel.
Det går rasande fort nerför och bra smutsig blir man. Det är här alla
äventyrslystna samlas för att åka utför på mountainbike, nerför någon av
högens tre downhill-leder.

De åker utförmed cykel

Lederna går både uppe i månlandskapet på toppen och genom skogen längre ner.

Fulle rulle uppe på toppen. Det råder
inga regler om att hålla avstånd. Men
det är bra omman kollar så den som
är framför inte trillar.

Vy ner via liften

Det finns tre cykelleder från toppen.

Daniel Köpman är led-ansvarig och Simon
Bergeving är ordförande i Kumla Skidförenings
downhill-sektion.

TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Jimmy Karlsson har åkt från Karlskoga för att köra downhill i Kvarntorp.

Vill du göra en insats för 
någon som behöver hjälp? 

Vill du veta mer om hur du kan göra skillnad 
som god man eller förvaltare?

Ring oss på 019-58 80 00 eller kika in på Sydnärkes  
överförmyndarkanslis hemsida www.kumla.se/godman

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

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

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

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

Följande startar hösten 2021

Intresserad
av att

studera?

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

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

VI UTFÖR

Erfaren inom avancerad
trädfällning

Innehar full ansvarsförsäkring och
är certifierad

Skogsvård
Trädfällning
Trädbeskärning
Röjning

iinatti@telia.com Läggesta 410 ASKERSUND

Nu även med
RUT-avdrag

 

Söndag 8 augusti kl 19
Here comes the sun
Viby kyrkokör, Christy O´Leary sång, 
flöjt och säckpipa, Jan Runbäck 
piano och gitarr

Måndag 9 augusti kl 19
Lekare, travare och galanter
Folkmusik med Krakelur. Göran 
”Freddy” Fredriksson, Pehr 
Falkenström, Hélène Nevers 

Tisdag 10 augusti kl 19
Stenhammar 150 år!
Roger Olsson violin, Elain Olsson 
piano

Onsdag 11 augusti kl 19
Soulfulness
Sara Björlemyr sång, Sofia Ottosson 
sång, Daniel Bäckrud sång, 
Jonas Ottosson piano

Torsdag 12 augusti kl 19
Bröllop, begravningar och dop
med Trio con Air. Magdalena Eriks-
son sång, Emma Vogel blockflöjt, 
Gunnar Hjorth gitarr

Fredag 13 augusti kl 19
Sångarglädje med One Way Brothers
One Way Brothers

Lördag 14 augusti kl 19
Sommardröm
Gunnar Klum sång, Mats Jansson 
piano

Söndag 15 augusti kl 19
En Promenad, toner i trä och metall
Slagverksmusik med Duo Ictus.
Johannes Carlsson, Simon Sahlén

Vi följer FHM:s rekommendationer.
Sänds även via vibyforsamling.se och FB.

Arr. Viby Församling - Fri entré
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På 1177.se/orebrolan/vaccincovid19
kan du se när det är din tur. 
Boka tid så snart du kan.

Vaccinera dig – du kan rädda liv.

Det viktigaste 
du gör i sommar!
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Lokalt producerad
energi! För
anslutning,
kontakta oss.

Pålsboda
Bioenergi AB

Tel: 0582-688805
info@palsbodabioenergi.se

Mopeder

Köpes!

Gärna äldre modeller –
gör inget om de är defekta

Telefon: 073-907 46 88

Sörbyvägen 4 019-57 81 57

www.kumladack.se

Nyproduktio
n!

Är du intresserad, kontakta oss:

0583-810 50

info@askersundsbostader.se

Vi bygger fler markplanslägenheter på

Linnéavägen i Åsbro.

Preliminär inflytt januari 2022.

Följ oss och ta del
av våra

erbjudanden
@minvanochjag

Djurfoder till häst, hund, katt och höns
Djurtillbehör Inredning Kläder Hjälpmedel

ÖPPET
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I naturreservatet vandrar du i en djup sprick-
dal där de branta sidor är klädda av en trolsk
gammelskog. Den skuggiga och fuktiga dalen
ger en perfekt livsmiljö för svampar, lavar och
mossor.
Enligt informationsbladet har mer än femtio

arter av tickor hittats inom reservatets gränser.
Många är så kallade signalarter som visar att
skogen är artrik och värdefull, exempelvis
ullticka, kristallticka och veckticka. Och från
trädens grenar hänger, likt tomteskägg, olika
arter av hänglavar.
Skogen i naturreservatet har fått utvecklas

fritt till en naturskog där både gamla och döda
träd lämnas kvar.

Bäcken porlar fridfullt
I dalens botten porlar Ängabäcken fridfullt.
Bäckens stränder var en gång i tiden ängs-
marker. Här skördades hö som vinterfoder till
boskapen. Det är svårt att föreställa sig idag då
strandängarna är igenvuxna med skog.
Från naturreservatets gräns fortsätter

Snårsjöledens söderut. Efter en stunds van-
dring brant uppåt förändras naturen. Andra
trädslag och stenrösen vittnar om att män-
niskor bott här och brukat marken. Här stod
en gång torpen Höjen och Fallabygget.
Lite längre fram skönjas så Snårsjöns blå vat-

tenspegel mellan träden. Väl nere vid sjön
väntar en skön rastplats vid strandkanten.
Vandringen i naturreservatet Viken och

längs Snårsjöleden bjuder på det mesta från
mjuka fina stigar intill vatten, betydligt steni-
gare partier och branta stigningar. Här finns
ett antal rastplatser där du kan njuta av fina
vyer och samla kraft för den fortsatta vandrin-
gen.
Snårsjöledens långa slingan ska vara 6,3 kilo-

meter men enligt undertecknads egen mät-
ning är den 1-2 kilometer längre än så. Det
finns också två kortare slingor på 4,1 och 2,2
kilometer.
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– Det är positivt att folk vill vara ute i naturen
och att man söker upp våra naturreservat.
Men det kraftigt ökade besökstrycket i pan-
demins spår skapar en situation som vi aldrig
varit i tidigare, säger Anna-Karin Roos,
naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.
– Och största problemet är att det saknas till-

räckligt med parkeringsplatser vid vissa pop-
ulära reservat.

Ett av de mest populära
En sådan plats är naturreservatet Harge uddar
intill Vättern i Askersunds kommun. Här finns
bara sju parkeringsplatser och sista vägen
fram till dessa är smal och trång. Härifrån får
Länsstyrelsen ofta in rapporter om felparker-
ade bilar och allmänt trafikkaos.

– Folk söker sig gärna till vatten ochHarge ud-
dar är ett av de allra populäraste naturreser-
vaten. Det var till och med parkeringsproblem
vid vissa tillfällen mellan jul och nyår, berättar
Anna-Karin Roos.
– Vi jobbar hårt för att få till bättre parker-

ingsmöjligheter men är inte framme än.
Anna-Karin Roos betonar det positiva i att

folk vill vara ute i naturen och att det ökade
trycket inte verkar ha ökat nedskräpningen.
Hon menar att de allra flesta har förståelse för
att det kan vara trångt och att man visar hän-
syn för varandra.

5-10 nya reservat varje år
Idag finns cirka 280 naturreservat i Örebro
län. Bara i Sydnärkekommunerna (Kumla,
Hallsberg, Lekeberg, Laxå och Askersund)
finns cirka hundra. Vi skriver cirka eftersom
det hela tiden skapas nya.

– Om vi tar hela länet så tillkommer det 5-10
nya reservat varje år. Så det finns gott om alter-
nativ, säger Anna-Karin Roos.

Bra tips
På Länsstyrelsens webb finns bra information
om alla länets naturreservat. Här finns kartor,
information och annat matnyttigt om varje
enskilt reservat som är lätt att skriva ut.
Under rubriken Besöksmål går det att leta al-

ternativ genom att filtrera på naturtyp och
vilken service man söker, till exempel platser
där man får elda, platser med fågeltorn, van-
dringsled med mera.
Här finns också andra bra tips inför en hän-

synsfull naturupplevelse, att man ska tänka till
innan utflykten och packa sin mat smart, utan
onödiga förpackningar, och ta med en soppåse
i vilken man kan bära hem sitt skräp. ”Det
man tar med ut tar man också hem.”

Och vill du trots allt till besöksmålens ”hot-
spots” som Tivedens nationalpark eller Harge
uddar är det smart att åka på tider då inte ”alla
andra” är där. Klockan 11-15 är det oftast mest
besökare i reservaten. Så en kvällstur eller ett

tidigt morgonbesök kan rekommenderas
Ett annat alternativ till webben är att besöka

någon av kommunernas turistbyråer där det
också finns gott om information.

Coronapandemin har skapat en naturupplevelseboom utan motstycke.
Svenskarna hemestrar som aldrig förr, och fler väljer att njuta av naturen
hemikring. Det som i grunden är positivt skapar även en del problem.
Det blir helt enkelt trångt ute i skogen.

Hårt besökstryck vid
populära naturreservat

Många vill vandra utmed Harge uddar

Vandring längs vatten.

Trolsk gammelskog i Vikens naturreservat
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Askersunds kommun:
Borgaberget
Djupedal
Dovrasjödalen
Fagertärn
Flintemon
Gimpeln
Hargemarken
Harge uddar
Hjärtasjöns skärgård
Kattegullsberget
Klåvudden
Knalla
Kopparbergs äng
Kroktärnarna (Kroksjöarna)
Kärramarken
Laggarfall
Myggedalen
Mårsätter
Norra Vätterns skärgård
Orkarebäcken
Prinskullen
Runsala
Rå uddar
Snavlunda
Stadsparken*
Sörsjön
Tjälvesta
Torpadalen
Utnäset
Ventärnen
Verkanäset
Viken
Vissbodamon
Väderkvarnsbacken*
Ödesdovra

Laxå kommun:
Boramossen
Getaryggen
Juarbergen
Karamossen
Kroktärnarna (Kroksjöarna)
Kråksjöåsen-Kojemossen
Pippelåsarna
Rankemossen
Rockebro
Skagershultsmossen
Tutterskulle
Vargavidderna

Hallsbergs kommun:
Broby äng*
Dovrasjödalen
Geråsen
Herrfallsäng
Hjärtasjöns skärgård
Kvismaren
Lindhult
Nalavibergs ekäng
Norrängenbeståndet
Nygårdsvulkanens kalkbarrskog
Oxaryggen
Skåle
Sotterns skärgård
Stenön
Stocksätterskogen*
Stommens ekäng
Stora Kortorp
Tomta hagar

Kumla kommun:
Björka lertag*
Hult*
Hällkistan*

Kumla kommun:
Björka lertag*
Hult*
Hällkistan*
Kvismaren
Norra Mossby
Viaskogen*

Lekebergs kommun:
Baggetorp
Bergaskogen*
Botåsen
Båsbergen
Dunderklintarna
Ekåsen
Fiskartorpets ekhage
Grytskogen
Gökhults groddammar*
Håvesta ekhage
Härvesta ekhage
Jönsaskogen
Kilaskogen
Klunkhytte skans
Kroksjöskogen
Kungshall
Lekeberga-Sälven
Sixtorp
Skagershultsmossen
Stenbäcken
Storsjögångan
Svartkärr
Svenshyttan
Tjugestaåsen
Trehörningen
Trystorps ekäng
Ugglehöjden
Älgtjärnarna
Örvaremossen
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NATURRESERVAT I SYDNÄRKE

Välkommen in i vår
fräscha butik!

Lunchdeal
varje dag 10-14

* inkl. dryck 50 cl &
liten kaffe

Testa vår
mjukglass &
drömshake! 79 kr

Norra Storgatan Pålsboda
Tel: 0582-40 400

Håll koll på vår
Facebook & Instagram

Erbjudande

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

50% rabatt på valfri matmeny

*Gäller mot uppvisande av kupong
& endast på OKQ8 Pålsboda

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

Erbjudande

28:-

39:-

Intill Åsbro ligger det lite mindre
kända naturreservatet Viken.
Genom reservatet går
Snårsjöleden. Tillsammans ger
naturreservatet och leden en
varierande och spännande
naturupplevelse.

Viken – ett av Sydnärkes
hundra naturreservat
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Här förbereds helgens 
 festligheter och hemmamys 
Kön ringlar lång längs chark- och  deli   katess- 
disken. Nyfikna blickar  sveper över de up-
pradade råvarorna och in mot kallskänken 
på ICA Maxi i Kumla. Här pågår förbered-
elserna för helgens många festligheter och 
hemmamys.  
– Inför helgerna brukar det bli en hel del 

smörgåstårtor och uppläggningar som 
beställs, säger Anna-Lena, samtidigt som 
hon tar fram fler handskalade räkor till 
smörgåstårtorna. 

Sju dagar i veckan tillagas kallrätter i 
kallskänken på ICA Maxi. Både till beställ
ningar och för att förse butiken med färska 
delikatesser. Det är kallskuret kött, exotiska 
frukter, krämiga ostar och söta marmelad
er som prydligt läggs upp på brickor intill 
 raden av smörgåstårtor.  

– Inför helgerna brukar det bli en hel 
del smörgåstårtor och uppläggningar som 
beställs, så oftast är det fullt upp här i pro
duktionen. Eller vad säger du Marie? 

– Ja gud ja, men det är jätteroligt! svarar 
Marie från andra sidan tillredningsbordet. 

MÅNGA SOM SKA FIRA OCH FIRAS 
Just idag är AnnaLena fokuserad på 
smörgåstårtorna. Redan ikväll kom
mer de första kunderna och hämtar sina 
smörgåstårtor som ska avnjutas under 
helg ens kalas och bjudningar. Imorgon 
kommer ännu fler.  

AnnaLena lägger på de sista detaljer
na på blandtårtorna som redan består av 
bland annat äkta majonnäs, gräddfil, rökt 
lax, handskalade räkor, pepparrot, ost och 
apelsin. 

– En del är det dill på men just nu är det 
gurkor. Ibland kör vi med ostbågar också. 
Vi gör några olika sorters smörgåstårtor 
som man kan beställa och de finns i olika 
storlekar. De som jag gör nu är för sex per
soner men vi har allt för två per soner upp 
till arton. 

”VÅRA MYSBRICKOR ÄR NOG POPULÄRAST” 
Samtidigt lägger Marie prydligt upp man
go på en av plockbrickorna. Den här veck
an är det många som ska fredagsmysa med 
olika sorters uppläggningar. 

– Vi har ju ganska många varianter. Det 
är nog närmre tjugo olika upplägg ningar 
som går att beställa. De flesta kan jag 
utantill men den här har vi faktiskt börjat 
med nyligen så då får jag nästan kolla på 
fusklappen, säger Marie och pekar på ICA 
 Maxis helt veganska plocktallrik som är ny 
på menyn. 

Marie hanterar fem olika chark och deli
katessfat parallellt med varandra. Sam
tidigt berättar hon entusiastiskt att mån
ga av plocktallrikarna är väldigt populära, 
men att det finns en klar favorit för helg
myset. Här behöver hon inte använda sig 
av fusklappen. 

– Våra mysbrickor är nog populärast, 
de är väldigt uppskattade. De har allt från 
vindruvor, kiwi och jordgubbar till brieost, 
olika sorters salami, rostbiff och melon. 
Mysbrickan är superfräsch och det finns 
något för alla om man är flera med olika 
smak. 

Vad väljer du först? Marie visar upp plockbrickan med  
allt från jordgubbar till ostar och olika sorters salami.

Anna-Lena med den saftiga och  
leveransklara smörgåstårtan.

Hela denna sida är en annons från MAXI ICA Stormarknad Kumla

Ring 019–58 79 09 eller  
besök hemsidan för Maxi  
ICA Stormarknad Kumla. 

Välkommen! 

VILL DU BESTÄLLA EN 
PLOCKTALLRIK ELLER  
SMÖRGÅSTÅRTA?



Michael Andersson har nyligen flyttat till
Kumla. Han är annars uppväxt på Stora Lug-
gavi Gård i Lekebergs kommun. Gården är ett
familjeföretag som ägs av föräldrarna Per-An-
ders och Ann-Sofie. Intresset för att resa är till
stor del något Michael ärvt av föräldrarna.
Kanske framförallt från pappan.

Började som volontär på Hawaii
– När vi suttit och tittat på filmer och annat på
TV har pappa ofta sagt "där har jag varit". Det
har varit lite triggande och jag tröttnade till
slut på att höra det. Men nu sitter jag där själv
och retar honom på samma sätt, säger Michael
med ett skratt.
Totalt har Michael varit i 61 länder. Av dessa

är det USA som sticker ut mest eftersom
Michael där besökte varenda stat.
Det började i sena tonåren. Michael jobbade

då som volontär i Hawaii när drömmen föddes
om att se hela det stora landet. En stat avklarad
och 49 återstod alltså.
– Jag har varit i USA tre olika etapper sedan

dess. 2013, 2016 och 2017.
Varje besök varade i tre månader och de

flesta stater bekantade han sig med i tre, fyra
dagar innan det var dags att korsa gränsen till
nästa stat. Tidsaspekten var även delvis
beroende på staternas storlek, som kan skilja
sig väldigt åt. Som exempel är den enorma
söderstaten Texas 175 gånger så stor som US-
A:s minsta stat Rhode Island, i östra USA, till
ytan.

"Bilden jag skapat mig stämde inte"
– Hur jag tog mig runt i USA? Jag hyrde bil
varje gång. Det är smidigast.

Skiljde sig folk i USA mycket åt i bemötandet
beroende på var de bodde?
– Det är rätt likt skulle jag säga. De har över-

lag en väldigt välkomnande attityd och är
glada och lättsamma och det finns en annan
öppenhet jämfört med Sverige. Här börjar
man inte prata med främlingar på samma sätt.

Var din bild samma av USA efter som innan
resandet?
– Nja, den världsbild jag hade skapat mig av

USA genom bland annat media och filmer
stämde faktiskt inte med verkligheten. Bilden
man får därifrån är glamouriserad och välpol-
erad.
– Det finns väldigt många hemlösa och det

var sorgligt att se utsattheten som många så
öppet lever under. Det tyder väl på att sky-
ddsnätet inte alls är detsamma som vi svenskar
är vana vid.

Colorado och östkusten är favoriter
Framförallt på västkusten, i städer som Los
Angeles och San Fransisco, såg Michael
väldigt många hemlösa. Inte ens välkända
gatan Hollywood Boulevard, känd för sin
glamour, var annorlunda.

– Det förvånade mig att se så många utsatta
längs en så välkänd plats som man förknippar
med annat.

Var du rädd några gånger under resandet?
–Nej, omman bara är sig själv och signalerar

att man är bekväm tror jag risken är mindre att
hamna i situationer där man kan bli utnyttjad
på olika sätt, än om man utstrålar rädsla.
Vilken är då favoriten av alla stater?
Den första han nämner är Colorado. Att

komma till grönskan, bergen och mång-
sidigheten där var häftigt efter att innan ha be-
funnit sig i Arizona och New Mexico, som
ligger nedanför, och till stor del består av
öken.
– Sen tycker jag om östkusten mycket och de

mindre stater som ligger där. Exempelvis Ver-
mont, Maine, Rhode Island, New England.
Det är väldigt pittoreskt och fint med vacker
natur.

Inte alltid så bra koll
Alla städer föll dock inte Michael i smaken,
varav landets två största: New York och Los
Angeles.
– I New York finns förvisso mycket att se,

men det är också mycket människor överallt
hela tiden. Ochmycket ljud och intryck. Så det
kan vara svårt att reflektera och ta in allt om
man inte är där en längre tid.

Du reste större delen av tiden ensam, hur är
det?
– Det är kanske inte alla som tycker det är

roligt att åka själv, men jag tycker att det
funkar bra! Det kan låta egoistiskt, men man
har ju ingen annan att ta hänsyn till och då
hinner man mer. Dessutom blir man mer so-
cial och kontaktsökande.

Upplevde du att människor i USA har bra koll
på omvärlden och Sverige?
– Jag tror det är en begränsning för dem att

det kan vara så dyrt att studera. Just studier är
något som vi i Sverige ska vara ganska tack-
samma för att vi i stort sett har fri tillgång till
och det bidrar även till att svenskar överlag har
en betydligt klarare världsbild. I USA är
världsbilden rätt snäv på många håll skulle jag
säga.

En annan supermakt som lockar
Är du klar med USA nu eller vill du tillbaka?
– Ja, jag skulle nog säga att jag känner mig

klar.
Även om Mikael Carlniltz känner sig färdig

med USA så är han ändå inte klar med re-
sandet. Det har ju inte varit enkelt att resa det
senaste året, av förklarliga skäl, men när situa-
tionen blir mer normal igen är det öst, inte
väst, som lockar.
– Att resa till Moskva och bo där för att

plugga ryska ser jag fram emot, avslutar
Michael Andersson.

Edvin Tellgren är 16 år. Att spelare i den
åldern är med och lirar herrfotboll är väldigt
sällsynt. Men Edvin var ordinarie redan i fjol
som 15-åring. Det på en hög nivå dessutom.

Pappas favoritklubb är IFK Hallsberg
– Jo, i fjol spelade vi i Division 1 och i år är

det tvåan, säger Edvin.
”Vi” är i detta sammanhang Karlslunds IF.

Det är dock IFK Kumla som är moderk-
lubben, där spelade Edvin till tio års ålder in-
nan familjen flyttade till Örebro och då blev
det ett klubbyte.
Edvins pappa heter Mattias och är från

Hallsberg. Mattias hade en lång karriär och la
av först när han närmade sig 40 år. Moderk-
lubben var IFK Hallsberg, men han hann även
med att spela för IFK Kumla, Rynninge IK och
Östansjö IF.
– Den klubb av de som ligger mig varmast

om hjärtat? Då måste jag säga IFK Hallsberg,
även om jag spelat på högre nivå i andra klub-
bar. Jag var vid Transtensvallen varje dag och
spelade och levde mitt liv där.
– IFK Hallsberg är min första klubb och det

var även där jag avslutade karriären, minns
Mattias.
Spelstilen från far till son har gått i arv, även

om Edvin har nånting extra.

– Det är många som säger att vi har likadant
rörelsemönster, samma förmåga att läsa spelet
och snabbheten. Men Edvin har en mycket
bättre fysik än jag hade och är mer komplett,
för sin ålder är han extremt långt framme,
säger Mattias.
Att direkt anpassa sig till seniorfotboll vid 15

års ålder är inte lätt, men Edvin lärde sig
snabbt.
– I början var det väldigt ovant, spelarna var

mycket större och starkare än jag var van vid.
Men nu tänker jag faktiskt inte på det alls, jag
känner mig jämbördig med dem.
Edvin ses som länets största fotbollstalang

just nu. Han är en stöttepelare i landslaget för
sin ålder och flertalet utländska klubbar har
velat värva honom. Men han har tagit beslut
att stanna i Sverige, även om det nu blir en
flytt.
– Jag har skrivit på för IFK Norrköping och

flyttar dit i augusti. De utländska klubbarna
erbjuder att spela med yngre i akademilag,
men jag vill köra på med seniorfotboll och de
förutsättningar som erbjuds för mig i IFK
Norrköping är helt fantastiska och då finns det
ingen vits med att flytta utomlands.

Två råd som hörts i alla år
Edvin kommer i IFK Norrköping att dagligen
träna med A-laget. Såklart är det en stor
nivåskillnad från där han är nu, men han har
alltid haft en förmåga att snabbt anpassa sig till

omgivningen och suga in kunskapen.
Vad ger pappa Mattias då honom för råd?
– Det är framförallt att hålla fötterna på jor-

den och inte flyga iväg. Att fortsätta gå till
träningen varje dag och göra sitt bästa. Eller
vad tycker du jag säger till dig egentligen, frå-
gar sig Mattias och vänder sig mot Edvin.
– Innan varje match jag åker iväg på, säger

du alltid att jag ska snacka mycket på planen.
Och att hålla igång fötterna. Så har det låtit in-
för varje match, ända sedan jag var liten.

Nån gång blir det IFK Hallsberg
Edvin har uppenbarligen tagit fasta på råden.
Att det blir allsvenskt spel närmaste året är

nog ändå att hoppas på för mycket. Men IFK

Norrköping har samarbete med ett lag i Divi-
sion 1 som heter IF Sylvia, där lär det säkerli-
gen bli mycket speltid i år.
Och om 20 år när Edvin varvar ner så blir det

väl ändå IFK Hallsberg?
– Det kan det bli, säger han och skrattar
Pappa Mattias hugger direkt, med glimten i

ögat, men ändå anas en allvarlig underton.
– Det är klart du måste spela i IFK Hallsberg

någon gång. Det har vi alltid pratat om.
Nåväl, dit är det förmodligen väldigt många

år kvar. Och bli inte förvånande om ni hör ta-
las om Edvin Tellgren på betydligt högre
nivåer innan dess. Kanske inte om alltför länge
heller.

Far och son Tellgren delar intresset fört fotboll. Edwin till vänster och pappa Mattias till höger.
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Edvin, en av landets
största fotbollstalanger

TEXT & FOTO

ANDERS BJÖRK

FOTBOLL Hallsbergaren Mattias Tellgren var en duktig fotbollslirare.
Talangen gick i arv till sonen Edvin som är något extra. Redan som 16-åring
har han nu värvats till IFK Norrköping.
– Att hålla fötterna på jorden är framförallt det råd jag vill skicka med
honom, säger Mattias.

TEXT

ANDERS BJÖRK

Många drömmer om att resa genom USA. Michael Andersson nöjde sig inte
med att drömma utan har besökt alla 50 stater i landet.
– Den världsbild jag skapat mig av USA genom media och filmer stämde
faktiskt inte.

Michael gjorde
drömresan –
besökte alla
stater i USA

Michael Andersson besökte alla stater i USA,
nu bor han i Kumla. Foto: Erik Widlund

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

Style 5D TSI 110 hk Style TSI 95 hk Style TSI 110 hk DSG automat 

Sommaren är här!   
Kör märket från solen! 

SEAT Betalskydd ingår 12 månader vid privatleasing**  www.seat.se 

PRIVATLEASING 
ONLINE! 

LEVERANS TILL 
DIN DÖRR!  

Möller Bil Örebro 
Ozongatan 1 

019-20 55 00 mån-fre 9-18 lör 10-14  

Privatleasing fr. 

1.995:- /mån** 

Pris fr. 171.900:- 
Köp till Komfortpaketet 95:-/mån** 

Privatleasing fr. 

2.295:- /mån** 

Pris fr. 204.900:- 
Köp till Komfortpaketet 95:-/mån** 

Privatleasing fr. 

2.495:- /mån** 

Pris fr. 208.900:- 
Köp till Stylepaketet +95:-/mån** 



PIP-LARSSONS KASTRULLRESA
Spelas på Hallagårdens djurpark i Lekhyt-
tan. 8 föreställningar mellan 18 juni och 4
juli. Totalt 180 platser varav 100 under
tak, säljer 50 per föreställning. 220 kr
vuxna och 150 kr upp till 19 år, entré till
djurparken ingår.
www.amatorteatersamverkan.se

EMIL I LÖNNEBERGA
Spelas i Riseberga amfiteater utanför
Fjugesta. 32 föreställningar mellan 1 juli
och 1 augusti. Totalt ca 1100 sittplatser
men säljer 300 per föreställning. 295 kr
vuxna, 225 kr barn tom 14 år (gratis i vux-
ens knä)
www.lerbacksteater.se

LANDSMINISTERNS HÖGRA HAND
Spelas på Hallsbergs hembygdsgård. 12
föreställningar mellan 16 och 31 juli. 80
platser men säljer 50 per föreställning.
Vuxna 240 kr, pensionär 195 kr, barn 6-12
år 140 kr
www.teaterhallsberg.se
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Pandemin ställde till det rejält för Lerbäcks
Teater förra sommaren och gjorde spelandet
mer begränsat för Teater Hallsberg och Am-
atörteatersamverkan Örebro län (ATSÖ). Men
nu lämnar vi den bakom oss och besöker de
tre platserna som idag sjuder av liv och där
man ser fram emot att få välkomna sin publik.
På Hallagårdens djurpark i Lekhyttan sätter

ATSÖ för andra året upp sin egen version av
klassikern Kastrullresan. Skriven av Edith Un-
nerstad 1949 och läst av generationer. Inte
minst tack vare den populära TV-serien i
slutet av 90-talet.
– Vi fick tillstånd att skriva ett eget manus

efter boken och för mig har det varit en dröm
som gått i uppfyllelse, säger manusförfattare
och regissör Elisabeth Brånsgård och berättar
om handlingen.
– Det är den stora familjen Larssonmed pap-

pan och uppfinnaren, mamman och skåde-
spelerskan och de många barnen som är så
trångbodda i Stockholm.
Ett oväntat arv ger dem två bryggerihästar

och vagnar som de bygger om och så ger de sig
ut på ett sommaräventyr som bildar grund för
en rad händelser. I centrum står pappans
senaste uppfinning, den fantastiska Pip-kas-
trullen som ska finansiera deras resa och up-
pehälle.
– Detta är en familj där man får vara den

man är och där olikhet är en styrka som man
inte är rädd för att hylla och visa upp. En rolig,

spännande och tänkvärd upplevelse för hela
familjen, avslutar Elisabeth Brånsgård.

Lerbäck byter spelplats
I samma kommun, Lekeberg, händer det sam-
tidigt stora saker på en stor scen. Lerbäcks
Teater valde tidigt under året att förlägga sitt
årliga sommarspel till en ny spelplats. En där
man kunde garantera tillräckligt mycket luft
mellan sittplatserna och som samtidigt kunde
ta in så många som man behöver för att få det
hela att gå runt.
– Vi är så nöjda med att vi vågade ta det här

steget och att vi ska få spela igen, säger teater-
direktör och regissör Johan Gille och uttrycker
samtidigt stor tacksamhet till några i sam-

manhanget viktiga aktörer.
– Både Lekebergs kommun och familjen

Bergström på Riseberga gård har tagit emot
oss på ett mycket positivt och hjälpsamt sätt.
Pjäsen man sätter upp är Johan Gilles egen

dramatisering av Emil i Lönneberga, spelad
hemma i Lerbäck 2009 och nu mogen för
repris. Precis som i Astrid Lindgrens böcker så
bygger handlingen på enstaka händelser som
vävs samman.Musiken har stort utrymme och
scenografin är skapad för att stimulera pub-
likens fantasi. Hö är centralt i sammanhanget!
– För det första så måste vi ha en miljö som

faktiskt visar att vi är på landet i Småland i en

svunnen tid. Det gör vi med hjälp av faluröda
väggar och hö. För det andra så använder vi el-
ement av hö som förflyttar oss från exempelvis
köket till snickarboa. Faktum är att våra
höhässjor även används som hästar.
Ensemblen består av 20 personer och som

vanligt är barnrollerna dubblerade. Nytt för
denna Emil-uppsättning är att man har barn i
roller som berättare. Algot Öjebrant, 11 år,
spelar Emil och berättar att han sökte och fick
göra en audition.
– Replikerna är inte så jättesvåra. Det allra

roligaste är när jag ska rida på en häst, säger
han.

Åttaåriga Liv Moberg spelar Ida och hon
håller med om att det där med replikerna är
hanterbart.
– Allt är jätteroligt även om det är en dans

som jag får öva mycket på, säger hon.

Fars i högt tempo
På hembygdsgården i Hallsberg sätter Teater
Hallsberg nu för sjunde året i rad upp en
föreställning.
– En riktig fars, säger producenten och regis-

sören Rod Cansby och pekar ut att man har
fem dörrar på scenen.
Det handlar om tempo och energi samt ut-

mejslade karaktärer. Publiken ska inte hinna
tänka, bara förfasas och skratta.
Årets fars heter ”Landsministerns högra

hand” och är skriven av Micke Andersson från
Vingåker. Det är tredje gången Teater Halls-
berg använder sig av hans manus. Ensemblen
är liten men naggande god och här finns även
några nykomlingar.
– Vi längtar efter att få träffa vår publik och

hoppas att det blir minst lika fullsatt som förra
året, fast nu med ännu fler sittplatser, avslutar
Rod Cansby.

Brett utbud av sommarteater i Sydnärke
TEXT FOTO

GUNILLA PIHLBLAD GUNNAR ÖQUIST

För sjunde året spelar Teater Hallsberg fars på Stocksättersgården. Här ser vi nästan hela gänget som ska
göra Landsministerns högra hand till en succé

Att samlas och repetera på plats i Riseberga är viktigt för både skådespelare och musiker.

Undrar vilket av Emils hyss som har uppdagats här?

Algot Öjebrant, en av två Emil, och Mikael Klingvall
som spelar drängen Alfred

”Landsministern” har ställt till det för sig. Frågan är om hans närmsta stab gör det bättre eller sämre när de ska hjälpa honom. Från vänster Moa Larsson, Max Jansson, Per Forss,
Anna Karpova och Anna-Marit Wadström.

Det prasslar förväntansfullt i buskarna i Lekhyttan, Riseberga och
Hallsberg. Tre möjligheter för en teatersugen publik att komma ut och
uppleva den sköna kombinationen av underhållning och natur. Att gå på
sommarteater är en riktig folkfest för hela familjen.

Ove Hjalmarssons åkeri i
Fjugesta AB har förvärvat
Digson Entrepenad i

Mullhyttan

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

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

avlopp.

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

De lättnader i restriktioner som gäller från och med 1 juni gör det möjligt
för oss att hälsa er fysiskt välkomna till Musik i sommarkväll 2021!

Vi kommer att vara ute (med undantag för 21 juli, då vi är inom-
hus i Hidinge Nya kyrka).

Ta med något att sitta på samt egen fikakorg.
Vi fortsätter såklart att hålla avstånd av omsorg om varandra.

Onsdag 7/7 kl 19.30 - Kvistbro kyrka
Anna Englund, sång, Susanna Englund, piano

Lördag 17/7 kl 18.00 - Mullhyttans kyrka
Sommarmusik i kvällningen med Anders Ekstrand m.fl.

Onsdag 21/7 kl 19.30 - Hidinge Nya kyrka (inomhus)
Alice Wallenius och Filip Södervall, piano, orgel och sång

Onsdag 28/7 kl 19.30 - Knista kyrka
Kent Steen med vänner

Onsdag 4/8 kl 19.30 - Kvistbro kyrka
Systrarna Lysén

Onsdag 11/8 kl 19.30 - Mullhyttans kyrka
”Allt har sin tid” - Sånggruppen Kahjenn;
Kristina Folker, Jenny Nordström och Hannah Nordén

Onsdag 18/8 kl 19.30 - Hidinge Nya kyrka
Hornmusik med Staffan Sjösvärd och Graham Jarvis m.fl.

Annonsmall Sydnärkenytt 121,5x183,5mm

Expeditionens tfn: 0585-312 55 Hemsida: www.svenskakyrkan.se/knista

Expeditionens tfn: 0585-312 55 Hemsida: www.svenskakyrkan.se/knista



info@skillen.se

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

Låt oss göra jobbet!

• SNICKERI

• STÄDNING

•MÅLNING

• FLYTTSTÄDNING

• TRÄDGÅRD

• SNÖSKOTTNINGM.M

Fönsterbyte. Som det borde vara.

Boka ett gratis hembesök med 
vår lokala projektledare Patrik på 
079-067 04 60  |  www.morups.se

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

YTTERDÖRR
PÅ KÖPET!

36  
månader 
räntefritt

*

Fönster för 
svenska förhållanden.
Vår fabrik har legat på samma plats sedan 1932. Även om utrustningen 
moderniserats flera gånger sedan starten är hantverksskickligheten 
lika viktig idag som då. Våra medarbetare har tagit traditionen och 
tidigare generationers erfarenhet till sig och tillverkar idag ett fönster 
av mycket hög kvalitet. Utrustat med lågt u-värde, inbrottsskydd och 
kondensskyddat glas som standard. Fönster som monteras på plats 
hos dig av Morups egna skickliga hantverkare i Örebro.

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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En del av säkerheten på sjön för allt fler fritids-
båtsägare sköts faktiskt helt ideellt, av livräd-
darna i Sjöräddningssällskapet.
– Vi har de senaste åren sett allt fler nya båtä-

gare på sjön. Det ställer stundtals högre krav
på oss, det är en sådan här dag, med strålande
sol, det händer, menar Erik Molander, som för
dagen bemannar den splitter nya räddnings-
båten, Rescue Stig Kjellgren, som rycker ut på
norra Vättern.
Sjöräddningssällskapet i Norra Vättern har

sina räddningsbåtar stationerade antingen i
Motala eller Vadstena, beroende på vilket
skiftlag som bemannar båtarna.
– Det tar ungefär en timme frånMotala, men

om det är skarpt läge går det betydligt snab-
bare. Vi täcker in allt norr om en linje från Hjo
på västra sidan Vättern, till Hästholmen på ös-
tra sidan och upp till Askersund.
Söderut i Vättern är det Sjöräddningssäll-

skapet på Visingsö som tar vid.
– När det är hektiska dagar under sommar-

månaderna händer det att vi lägger oss med en
båt i Askersund för att korta utryckningstiden,
inflikar Mikael Carlniltz.

Arv och donationer
Den nya båten, Rescue Stig Kjellgren är resul-
tatet av ett arv. Så är det med all utrustning
som sällskapet använder.
– Alla våra båtar, vår utrustning, är resultatet

av donationer eller arv. Traditionen säger att
båtarna döps efter donatorn. Det här är en fan-
tastisk båt, medmassor av teknik, ett rejält lyft.
Vi håller på och lära oss allt. När vi väl lärt oss
kommer vi kunna jobba betydligt säkrare i
svåra lägen, fortsätter Erik Molander.
Båten har exempelvis utrustning som gör att

den kan hålla sig automatiskt på en fast posi-
tion.
– Då jobbar den dels med huvudmotorerna,

dels med inbyggda mindre propellrar som
drivs av el, både bak och fram. Vi kan exem-

pelvis bestämma att båten ska stå i en speciell
vinkel mot vågorna, för att minska hävningen
när vi jobbar. Men det är mycket att lära sig.
Bara att styra med en joystick är en omställ-
ning för oss som är vana vid en ratt.
Båten har två stora utombordare på totalt

700 hästkrafter.
– Vi kan hålla 30-34 knop.

Brinner för sjön
Allt arbete som livräddarna lägger ner är helt
ideellt, trots att man har jour dygnet runt.

– Vi brinner för det här. Vi älskar att vara på,
leva på sjön. Det är en speciell anda. Andra
spelar golf, vi gör det här. En sådan här dag,
med strålande sol gör det ju inte ont att vara
ute på sjön, fortsätter Mikael.
Erik Molander inflikar:
– Vi har en bra anda, sammanhållning, har

roligt när vi jobbar, det är nog också
avgörande för att folk ska ägna sig åt det här.
Verksamheten finansieras med medlem-

savgifter.
– Alla som vill kan vara medlemmar. Man

betalar medlemsavgift per kalenderår. Det blir
som en försäkring. Om man får problem med
sin båt, kör på grund, eller får slut på bensin,
som exempel, kommer vi. Det spelar ingen roll
om det är en eka eller en privatkryssare. Gäller
det händelser där det finns fara för liv rycker vi
givetvis ut, även om det inte är medlemmar. Vi
kör på samma larm som räddningstjänsten
och kommunicerar med dem. Ofta samverkar
vi i operationer om det behövs.
Stationen har flera båtar. Dels Rescue Stig

Kjellgren och dels en åtta meter lång öppen
räddningsbåt.
– Den går att köra med där det är betydligt

mer grunt. Sedan har vi en specialutrustad
vattenskoter, det vi kallar en Rescue Runner.

Motorproblem vanligast
Vilka utryckningar är vanligast?
– Oftast är det motorproblem. Motorn har

gått sönder, bensinen har tagit slut. Att man
tappar propellern, eller trasslar in sig i en
ankarlina, är också vanligt. Ibland är det också
så att en mindre allvarlig sak kan utvecklas till
en farlig situation för att man inte larmar i tid.
Att vara utan motor på Vättern när det blåser
upp är inget bra.

Har ni varit med om skarpa lägen? Där det
handlat om liv?
– Ja, särskilt vi som varit med lite längre har

nog alla varit med om det. Några gånger har vi
kommit försent, inflikar Rasmus Gunnbäck
som varit med i Sjöräddningssällskapet sedan
2007.
– Vi har funktioner för stöd om sådant hän-

der. Dels pratar vi med varandra i gruppen,
dels finns hjälp från centralt håll, i vårt för-
bund, att få.
Killarna menar att utryckningarna med att

undsätta folk med krånglande motorer och
olika tekniska problem blivit färre.
– Nyare fyrtaktsmotorer sommånga numera

köper är betydligt mer driftsäkra än de gamla
tvåtaktarna. Men samtidigt upplever vi att allt
fler ovana, nybörjare, ger sig ut på sjön. Det
skapar nya typer av problem. Man ger sig ut
där det är för grunt och får saker, som ankarli-
nor, i propellern, säger Erik Molander.

Lär ut kunskaper
Sjöräddningssällskapet ägnar sig också åt viss
utbildning, upplysning till båtfolk. Förra året
slogs alla rekord.
– Vi gjorde totalt knappt 140 insatser. 40 var

rena räddningsuppdrag, säger Erik.
Den som vill uppleva sjölivet i

Sjöräddningssällskapet och jobba ideellt bör-
jar som elev, genom att följa med på båten och
hjälpa till.
– Sedan finns flera utbildningsteg på vardera

3-4 dagar. Man lär sig bland annat om vår
utrustning och det som kallas grundläggande
SAR, Sjö- och flygräddningsutbildning,
livräddning och liknande, berättar Rasmus
Gunnbäck.
Sista utbildningssteget är det mest avancer-

ade, som tar mest tid. Den som är fartygschef
sjöräddningssällskapets båtar ska ha utbild-

ning till fartygsbefäl klass 8. En utbildning
som tar ungefär en vecka.
– Då lär man sig också en del om radar och

VHF-kommunikation, så vi kan kommu-
nicera varandra och räddningstjänsten.
– All vår verksamhet bygger som sagt på do-

nationer och arv. Just nu har vi ovanligt stora
behov. Vi behöver nämligen skaffa oss en sta-
tionsbyggnad, där vi kan samlas och ha vår
utrustning, antingen i Motala eller Vadstena.
Vi har nämligen just nu inte någon station,
bara bryggplatser, säger Mikael Carlniltz.
Besättningsmännen på räddningsbåtarna

framhåller en stor fördel med

Sjöräddningssällskapet.
– Vi bryr oss varken om kommungränser

eller länsgränser. Det gör att vi ofta kommer
fram snabbt. Räddningstjänsterna följer ju
kommun eller länsgränser, säger Erik Molan-
der.
De som jobbar i Sjöräddningssällskapet har i

allmänhet andra heltidsjobb alternativt är
pensionärer. Flera av de cirka 20 som beman-
nar räddningsbåtarna i Motala och Vadstena
använder sin semester för att jobba under
sommarmånaderna. Ibland blir det att ta
ledigt från jobbet. Bara en kvinna deltar aktivt
i räddningsarbetet.

Livräddarna i Sjöräddningssällskapet sköter säkerheten på norra Vättern och
finns till hands om olyckan skulle vara framme. Livräddarna arbetar helt ideellt,
trots att man har jour dygnet runt.
– Vi älskar att vara och leva på sjön, säger Mikael Carlniltz från
Sjöräddningssällskapet.

TEXT & FOTO
HENRIK ÖSTENSSON

De räddar liv på semestern
Sjöräddningssällskapets besättning för dagen. Anders Andersson, Rasmus Gunnbäck, Mikael Carlniltz , Lasse Palm, och Erik Molander. I bakgrunden, Askersund.

Sjöräddningssällskapet Rescue Stig Kjellgren på väg in i Askersunds hamn. Rasmus Gunnbäck på däck
förbereder landstigning

Mikael Calrniltz och Lasse Palm på väg ut med Rescue Ivan Holmberg, den öppna, grundgående
räddningsbåten.

Båda Sjöräddningsbåtarna förbereder tilläggning i Askersunds hamn

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!

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

Hör av er för en
kostnadsfri offert!

Telenr: 070-8469292

Välkommen till oss påVälkommen till oss på

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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Ring mig för a� boka �d

Avslöja profilen
och du kan få en
belöning

Lindbomossens 2,2 kilometer långa slinga har blivit en lockande naturupplevelse.

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

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

Ett starkare sverige
bygger vi tillsammans!

trevlig sommar önskar Socialdemokraterna i hallsbergs kommun

150 000 personer besökte Tivedens national-
park i fjol. Det är ett rejält rekord trots att tren-
den varit ökande de sista tio åren.
– Det är givetvis mest roligt Men det skapade

också en del problem. Det blev ordentligt
trångt på parkeringarna, folk upplevde
trängsel, det var svårt att hitta parkeringsplats,
berättar Daniel Gustafsson på Länsstyrelsen.
Daniel var projektledare när de nya en-

tréerna, med toaletter och tillgänglighetsan-
passning, kom till 2017.
– När vi planerade för parkering och lik-

nande kunde vi väl inte drömma om 150 000
besökare. Vi trodde då att vi tog i överkant.
Ett normalt år är ungefär 70 procent av

besökarna i parken från andra länder, mes-
tadels från Tyskland. Förra året kom nästan
inte några turister från andra länder. Trots det
ökande antalet besökare, från 2019, med 15
procent. Svenskarna stannade i landet och be-
gav sig till en nationalpark.

– Vi såg många nya besökare, ovana, som inte
så ofta besöker en nationalpark.

Inga nya parkeringar i parken
Parken har tre olika entréer, Vitsand, Ösjönäs
och så huvudentrén. Under sommaren var det
mitt på dagen fullt på alla dessa, med tät trafik
och stundtals en del irration.
– Vi mötte mestadels glada besökare. Det var

väl bland de som är här ofta, nationalparkens
stammisar, vi mötte irritation. Kanske är det så
att vi vill ha våra pärlor för oss själva, menar
Daniel Gustafsson.
Han berättar att det inne i själva parken,

längs lederna, inte var någon större trängsel.
– Där skulle jag säga att det ryms fler män-

niskor.
Kommer det bli mer parkeringsplatser vid en‐

tréerna till parken?
– Nej, det är inte planen. Det här är ju skyd-

dad miljö, en nationalpark. Vi vill inte hugga
mer skog än vad som redan gjorts. Men vi
kommer ändå på olika sätt jobba med
trängseln.

Dels blir det information för att helt enkelt
sprida ut besökare under dagen.
– Vi såg att det var sommest folk mitt på da-

gen. På morgonen och senare på eftermidda-
garna tunnade det ut. Vi kommer på olika sätt
informera om att det är lämpligt att välja an-
dra tider.
Så vill man ha mindre trängsel är det mor-

gonen eller sen eftermiddag, kväll, som gäller?
– Så var det i alla fall förra året.

Skyltar ska informera
Daniel utlovar också skyltar om parkeringssit-
uationen ute vid vägen.
– Exakt hur det ska se ut är inte klart i skri-

vande stund. Men om det är fullt här vid hu-
vudentrén så tänker vi oss en skylt vid infarten
till Vitsandsentrén. Då kan man ju välja den
istället.
När landshövdingen var på plats för att van-

dra och diskutera friluftsliv med representan-
ter från kommunen diskuterades även andra
möjligheter.
– Ja. Det finns tankar på parkering utanför

parken. Kanske vid Tivedstorp. Där ska man
då kunna hyra, alternativt låna, en cykel och ta
sig fram till parken.
Det har också bildats en ny organisation,

”Cykla i Tiveden,” som samlar både besök-
snäring, kommuner och Länsstyrelsen.

– Det är en förening som ska främja cylkeltur-
ism, bygga leder och koppla ihop med
näringsidkare, övernattningsmöjligheter och
liknande. Vi vet att det finns ett stort intresse
av att cykla i området, säger Daniel.

Nio rundor
Det finns nio rundor, leder att vandra på i
Natironalparken. Dessutom passerar
Bergslagsleden genom parken.
Om du själv ger dig ut i parken, har du någon

favoritplats?
– Ja, dels är det klipporna bergen, helt nära

huvudentrén, med sina tallar och utsikt över
sjön Trehörningen. Leden kallas Stenkällerun-
dan och är den kortaste leden i parken, bara
2,2 kilometer. men jag trivs också på den allra
längsta rundan, Oxögabergsrundan. Den är
6,7 kilometer. Där får man oftast vara helt
ensam.

Det var trångt på parkeringen förra sommaren. Den här dagen fanns det dock gott om plats

När coronapandemin fick grepp om Sverige under förra året var det många
semesterplaner med sikte på utlandet som ställdes in. Istället satsade man på
att ”hemestra” inom landets gränser. I Sydnärke slog Tivedens nationalpark
rekord i antal besökare, så pass mycket att man i år gör en satsning för att
minska trängseln bland besökarna.

TEXT & FOTO
HENRIK ÖSTENSSON

Information skaminska
trängseln i nationalparken

Redan vägen fram till Nationalparken bjuder på dramatisk natur. Vägen går genom Stigmanspasset. En naturlig sprickdal.

Daniel Gustafsson arbetar med Nationalparker på
Länsstyrelsen

Stenkällerundan bjuder på branta klippor, gammal
tallskog

Utsikt över sjön Trehörningen.

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

Sommartider fram till mitten av augusti
Gårdsbutik & Café
Tisdag-Fredag 11-18

Lördag 11-16
Alla söndagar i juli 11-16

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!

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

Välkommen in

till oss!
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Hyr maskiner både lätt,
enkelt och billigt

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

palsboda@villamaskinisten.se

0707-52 71 68

För hemmafixare
och proffs!

Markvibrator Slåtterbalk Jordfräs

Häcksax Vertikalskärare Lövblås

ALLÉHALLEN  
I HALLSBERG
BAD • GYM • SPORT • CAFÉ

hallsberg.se/allehallen

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

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

Det är Kumla-Sannahed Hembygdsförening
som driver 1900-tals museet.
Föreningen har städdag vid vårt besök, febril

aktivitet råder innanför väggarna i det röda
gamla förrådshuset, som står att finna längs
med Sannaheds paradgata: Kungsleden.

”Åh” och ”aha” vanligt
Jan Klingberg väntar, till skillnad från fören-
ingskamraterna, med att ta upp en
dammvippa, trasa eller skurhink utan visar
istället undertecknad runt bland de olika
avdelningarna som talar om svunna tider.
Redan vid ingången sugs man direkt in i at-

mosfären, en gammal lanthandel där rader av
burkar och välkända varumärken trängs i hyl-
lorna, nästan som i butikens glansdagar just på
denna plats. På väggarna tidstypiska rekla-
maffischer. På vågen en säck från en bonde i
Rala.
I två plan speglas vardagsliv genom bruks-

föremål, från brandsprutor till frisersalong,
skolbänkar och kameror. Möblemang och
köksutrustning och mycket annat. Prylar man
glömt att de fanns, men påminns om vid åsy-
nen.
"Nämen", "Åh", eller "Aha" är säkerligen ord

som uttalas flitigt från besökare.

Alla prylar är skänkta
Museet har funnits i 15 års tid.
– Från början var byggnaden ett förråd för

militärer som byggdes upp när de var station-
erade här i Sannahed. Efter att militären flyt-
tade härifrån 1912 har det bland annat använts
som snickerimagasin och spannmålslager,
säger Jan Klingberg.
Alla prylar i museet är skänkta, det talar för

att kontakterna är goda.
– Det fanns mycket här redan från början,

folk är vänliga och skänker saker som de tror
vi kan ha användning av. En hel del kommer
från folk som varit här som besökare och
därefter kommer på att de har lite grejer de
skulle kunna skänka.

Merparten av föremålen är från 50- och 60-
talet. Men det finns även enskilda föremål och
hela avdelningar från tidsperioder långt innan
dess och även efter. Då namnet är 1900-
talsmuseum är bredden stor

"Henka" får en egen hörna
Ett par nyheter för i år finns.
– Indiangubbarna har en monter här sedan

tidigare som berättar om Indianerna Speed-
ways historia. Nu har de byggt upp en hörna
till som koncentrerar sig endast på Henka
Gustafsson, säger Jan Klingberg.
Att Indianerna är synliga i en del av museet

är en självklarhet.
– Det är klart att det ska vara på plats om In-

dianerna då klubben håller till här ute i Sanna-
hed, banan ligger ju bara några hundra meter
härifrån.
Dessutom har en stuga från Stene Brunn, i

andra änden av Kumla kommun, flyttats hit.
Den står förvisso inte inne i museet, utan
utanför.
– Stugan stod faktiskt från början här i San-

nahed och tillhörde officerare. När de
försvann flyttades stugan, och många andra
stugor, till Stene Brunn som gäststugor. Men
nu har vi flyttat tillbaka en av stugorna och
bygger där upp en historik som visar epoken
kring Stene Brunn.

Lyfter fram bortglömda Stene Brunn
Stene Brunn var väldigt populärt en gång i
tiden.
År 1875 upptäcktes källans järnhaltiga vat-

ten som nyttigt för behandling av reumatism.
Det bidrog till att gäster började komma och
platsen byggdes ut med badhus, restaurang,
stugor, sjukgymnast, läkare och annat smått
och gott innan det avvecklades på 1960-talet.
– Stene Brunn var väldigt stort och det finns

inte så mycket historik kvar om det, så det är
bara roligt om vi kan hjälpa till och sätta lite
ljus på det, avslutar Jan Klingberg.
Öppettider under sommaren är söndagar

mellan klockan 14-17. Premiären är 4 juli och
sista öppningsdag 22 augusti.

Sugen på en trevlig utflykt i sommar? Då är 1900-talsmuseet i Sannahed ett
bra förslag. Ett par nyheter finns att skåda till i år.
– Jag tycker fortfarande det är spännande att gå här själv, säger Jan
Klingberg som är med och driver museet.

TEXT FOTO
ANDERS BJÖRK ERIK WIDLUND

Mycket ”åh” och
”aha” på 1900-
talsmuseet i Sannahed

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
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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

Jan Klingberg är drivande kring 1900-tals museet i Sannahed.

Den som inte sköter sig kan få kvarsittning.

"Henka" Gustafsson har plockat mest poäng i Indianernas historia. Nu föräras han med en egen hörna.En mängd kameror och fotoprylar finns att beskåda. Det är som ett litet museum i museet.
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DIN OPTIKER

WWW.AOPTIK.SE

Svensk kedja

Skattar i Sverige
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Med flera!
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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

Vi sammanstrålar med Ebbe Hörman en
mulen och regnig torsdagsförmiddag, hemma
på gården i Folkatorp. Här bor han tillsam-
mans med sin fru Rose Marie.
– Jag är född och uppväxt här på gården

bredvid, säger Ebbe och pekar ut en riktning,
ut över den intilliggande åkermarken.
Ebbe har hunnit bli 82 år gammal. Tillsam-

mans med Rose Marie har han tre vuxna barn,
sedan länge utflugna från den lugna bygd som
är Folkatorp.
– Vi hade också fosterbarn och andra barn

som kom hit på helgerna, från Örebro, för lite
miljöombyte. Rose Marie gjorde ett otroligt
jobb med barnen och somliga av dom har vi
fortfarande kontakt med idag, berättar Ebbe.

Jobbade på televerket
Själv arbetade Ebbe på Televerket i närmare 30
år, ett jobb han trivdes bra med när det begav
sig.
– Jag började sommontör och sedan utveck-

lades det till andra arbetsuppgifter. Det var en
bra arbetsplats och ett roligt jobb med mycket
egenansvar, menar Ebbe.
Ebbes föräldrar, Martin och Gunhild Hör-

man, flyttade från Höre i Asker till Folkatorp
år 1938. Där skaffade paret en liten gård. Ebbe
kom till världen året därpå, 1939. Så snart han
kunde fick han börja hjälpa till hemma. Pappa
Martin blev sjuk när Ebbe gick i femte klass
och Ebbe fick göra de sysslor han orkade med.
– Sen dog min far ganska tidigt, när jag var

17 år, och då var det jag som fick ta över går-
den och allt som hörde till, förtäljer Ebbe.

Att Ebbe älskar och bryr sig om sin hemby
finns det inga tvivel om. Det framkommer i
sättet han pratar om och beskriver sitt
Folkatorp på. Hans outsinliga engagemang
kom slutligen att resultera i tidskriften ”Sant
och sån’t från Folkatorp och Dyningeberg.”

Tanken har funnits länge
– Tanken att skriva om Folkatorps och
Dyningebergs historia har nog funnits där
ganska länge, men särskilt sen jag blev pen-
sionär. Då har man ju tid att forska, fundera
och grubbla, säger Ebbe.
När Ebbe fick höra att det gick att söka pro-

jektstöd via LEADER Mellansjölandet, en
ideell förening som med stöd från EU finan-
sierar lokala utvecklingsprojekt, tog han
tillfället i akt.
– Men man var tvungen att vara en förening

för att ansöka om projektstöd, så samfäl-
lighetsföreningen här ställde upp. Vi sökte 30
000 kronor och fick 23 000.
Projektet syftade till att forska om boendet i

respektive fastigheter i Folkatorp och
Dyningeberg, olika händelser och de personer
som betytt mycket för bygden, samt att ge ut
en engångstidning till alla hushåll i byarna.
– Jag började projektet under hösten 2019.

Sedan kom ju corona och det ställde till det.
Det blev svårare att göra efterforskningar, att
få tag på vissa personer eller papper, förklarar
Ebbe.

Klart till årsskiftet
Pandemin satte käppar i hjulet, men en tid-
skrift blev det till slut i samband med
årsskiftet.
– Många äldre som bodde här förr har ju gått

bort för längesen, men det finns fortfarande
släktingar, vänner eller bekanta till dem som
minns, berättar Ebbe.
Tidskriften är 32 sidor lång och beskriver

Folkatorp och Dyningeberg, från det att de
båda byarna kom till under 1800-talets senare
hälft. För Folkatorp var det i samband med
försäljningen av Pukegården i Brånsta, som
sju mindre gårdar utskiftades till sex olika per-
soner, den 29 maj 1849.
Mellan år 1877 och 1926 skedde ytterligare

24 avstyckningar från befintliga gårdar i om-
rådet. Troligtvis hängde det ihop med att sko-
makeriet i Kumla var på uppgång och så även
Yxhults stenhuggeri. Ebbe nämner att många
såg en möjlighet att kunna arbeta hemma för
skomakerierna och samtidigt ha några kor och
grisar så man klarade försörjningen.

Två pärmar blev tidsskrift
I tidskriften finns mycket intressant att hämta.
Exakt hur många timmar Ebbe lagt på sitt
forskande om byarna vet han inte riktigt, men
det rör sig om hundratals. Ebbe tar fram och
visar två pärmar, fyllda till bristningsgränsen,
av material.
– Vissa texter är otroligt svårlästa, jag fick

sitta med förstoringsglas. Foton har jag fått
låna av olika personer med koppling till byg-
den och mycket information har funnits att
hämta i Kumlas Julblad, säger Ebbe.
Hjälp och stöd i sin forskning har han fått

från sin fru Rose Marie, men också från
Anette Johansson och Eva Giaever.
– Jag är ju ingen hejare på datorer, skrattar

Ebbe och tillägger att även hans yngsta dotter,
Emelie, har bistått med en hjälpande hand un-
der projektets gång.

Ska följa fastigheten
Ebbes förhoppning är att tidskriften, och sepa-
rata redogörelser för respektive fastigheters
första ägare, ska bevaras och följa fastigheten

in i framtiden, som ett dokument.
– Mycket har förändrats under åren. En del

äldre har gått bort och yngre har flyttat hit. Det
är en ganska bred samling av människor som
bor här numera. Mycket händer runtomkring,
Kumlas närområde växer. Jag hoppas så klart
att byarna får finnas kvar, men vem vet hur det
ser ut i framtiden, slår Ebbe fast.
Tidskriften ”Sant och sån’t i Folkatorp och

Dyningeberg” finns tillgänglig på Kumla bib-
liotek. Den som vill ha ett eget exemplar kan
också ta kontakt med Ebbe Hörman. Utgåvan
är begränsad till 300 exemplar.

Folkatorp och Dyningeberg är ett
par ganska unga byar. Trakten om-
nämns förvisso redan på 1400- och
1500-talet, men då endast som spo-
radiska bosättningar. Själva be-
byggelsen tog ordentligt fart först
under 1830-1850-talen, då möj-
lighet till nyodlingar uppstod efter
Mosjöns sänkning. Vid lagaskifte år
1837 delades hemmanet Dyninge-
berg upp i tre gårdar. Folkatorp
skiftades år 1849 då sju mindre går-
dar bildades.

Idag har byarna 40 fastigheter varav
de flesta är bebodda året om av 70
personer. Sommest befolkat var
det under 1950-talet då 110 per-
soner stod skrivna i byarna.

Folkatorp hade även en lanthandel
som utgjorde en samlingspunkt för
byborna under hela 100 år, från
1880 till 1980. Sista ägarna till
Folkatorps handel var Torsten och
Gunhild Larsson.

OM FOLKATORP OCH DYNINGEBERG

TEXT

SANDRA WALLIN

Ebbe Hörman, uppväxt och boende i Folkatorp strax utanför Kumla, ville
göra något för att lyfta och bevara samhällets historia. Resultatet blev
tidskriften ”Sant och sån’t från Folkatorp & Dyningeberg” som tar
läsaren med på en resa, från de båda byarnas begynnelse, fram till nutid.

Ebbe Hörman i sitt hem. Foto: Sandra Wallin

Ebbe ville skildra
Folkatorps historia –
startade leaderprojekt

Folkatorps och Dyningebergs rika historia

Brånsta Småskola

Folkatorps ungdomsförening

Adolf Larsson i sitt bilbiliotek
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Glad sommar!
önskar...

– Tanken är både självplock och en så en liten
swishbutik liknande de som finns vid en del
kyrkogårdar, berättar Sandra.
På de nyanlagda odlingsbäddarna grönskar

lite av varje. En hel del dahlior, luktärter,
prästkragar, blåklint, för att bara nämna nå-
got.
– Vi hade plantor över allt inne i vårt hus i

vintras. Sedan har våra barn hjälpt till lite vid
planteringen, så jag är inte 100 procent säker
på vad som är vad. Det får bli en glad över-
raskning, skojar Sandra.
Men mer än 70 sorters blommor ska det

vara. I skrivande stund väntar fortfarande en
del plantor på att flytta ut i trädgården
– Vi har också satt en bit över 100 dahli-

aknölar. Lite otåliga är vi förstås. Blommorna
kommer ju börja jobba i sommar, själva
högsäsongen kommer infalla på sensom-
maren, då börjar vi sälja på allvar, om vädret är
med oss.

Odlar giftfritt
I en del av trädgården odlar paret grönsaker.
– Men det är bara för husbehov, än så länge.
Våren har dock varit väl kall.
– Ja, men på ett sätt har det varit bra. Det har

gjort att vi hunnit med bättre.
– Vi odlar givetvis giftfritt, inflikar Tommy.
Sandra berättar att hon till stor del inspir-

erats av andra, på Instagram.
– Den bra sidan med sociala medier. Man

kan hämta inspiration av andra.

Tanken är inte bara försäljning av blommor,
utan även att man bara ska kunna komma och
hänga i trädgården.
– Kanske fika, ha med sig ett staffli och måla

lite. Just det här med att hänga med oss här, i
vår trädgård, var en tanke, ett trädgårdshäng.
Det blev också namnet på vår lilla verksamhet,
Trädgårdshäng.
Något slags enklare servering för besökare

planerar paret också.

En riktig släktklenod
Den lilla gården invid vägen har varit i Tom-
mys släkt i flera generationer.
– Min pappa bodde här. När jag tog över var

huset nedbrunnet. jag började med att bygga
ett litet hus runt 2007. Sedan kom Sandra in i
bilden, och barnen, då har det växt iväg. I dag
är huset på ungefär 200 kvadratmeter, berättar
Tommy.
Mitt i den den nyanlagda trädgården ligger

också ett ordentligt stort växthus. Även det har

Tommy och Sandra byggt.
– Alla fönster, dörrar och bland annat lam-

por är återvunnet material. Jag är ju byggare.
Just nu jobbar jag vid skolan inne i Fjugesta.
De här lamporna exempelvis, tog vi ner där,
berättar Tommy.
Att Tommy jobbat med betong syns också,

både i växthuset och ute i trädgården. Gjutna
plattor för möbler, en gjuten vattenpost och
stora gjutna odlingslådor är bara några av de-
taljerna. Golvplattorna i växthuset är också
gjutna, liksom det nästan mosaikliknande gol-
vet utanför, som består av små, oregelbundna
betongplattor.
Den gamla, patinerade, och ibland flagnande

färgen på fönster och dörrar, ger växthuset en
väldigt speciell karaktär.

Familjen pysslar tillsammans
– Vi hjälps åt för det mesta, men delar upp lite
grann. Jag gillar ju att bygga, medan Sandra
nog är den som mest planterar och odlar.

Hon fortsätter:
– Jag har nog alltid gillat det här med blom-

mor och att odla. Men det är första gången jag
gör något i den här skalan. Just nu är jag mam-
maledig. Men det är klart att det finns något
slags tanke att kunna få åtminstone en liten
utkomst från det här, kanske deltid. VI börjar
i mindre skala. Vi har lite mark runt om kring
oss här, bland annat på andra sidan vägen, så
vi skulle kunna utvidga.
Men hur hinner ni med allt? Ni har ju trots

allt fyra barn.
– Jag tror det hjälper om man tycker det är

väldigt roligt. Barnen är också gärna med här
ute i trädgården.
Honmenar att både hon och Tommymest av

allt tycker om att vara hemma i sin trädgård
och pyssla tillsammans med sina barn.
– Om vi inte är ute bland folk så får väl vi

bjuda in folk att hänga här. Vi älskar platsen,
lugnet här, avslutar hon.

I Vekhyttan är paret Sandra
Oscarsson och Tommy Stenberg i
full färd med att skapa sin alldeles
egna trädgårdsidyll. Här odlas
över 70 olika plantor, främst
snittblommor, som kommer vara
till försäljning i form av självplock.
Tanken är också att man ska
kunna komma till trädgården bara
för att hänga - kanske med en
picknickkorg full av fika.

Kom och häng i Vekhyttan i sommar

Trädgården är full av detaljer.Interiör från Växthuset.

Tommy Stenberg och Sandra Oscarsson hänger själva gärna i sin nyanlagda blomsterträdgård.

TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON
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Flädersaft får betraktas som en av de
verkliga sommarklassikerna. Har
man tillgång till fläder bör man
absolut passa på att göra några
flaskor. Det är enkelt. Saften har dock
en del effekter på kroppen som kan
vara värda att beakta.

Koka flädersaft
– ett måste varje sommar

På sydnarkenytt.se/tidning hittar du lösningen till korsordet

TEXT
HENRIK ÖSTENSSON

MAN SKA FÖRVISSO inte ropa hej förrän
man är över bäcken, men det känns
ändå som vi är på god väg. Jag tänker
såklart på pandemin och dess järngrepp
som den naglat fast våra liv kring i långt
över ett år nu.

Pandemin har påverkat på massor av
olika sätt. Restriktioner med publik är
en i raden av grejer. För mig som under
hela denna period ändå varit och kollat
på matcher i min roll som skribent har
det varit en märklig känsla att skåda alla
tomma läktare. Att sitta helt ensam i
grässlänten, som vanligtvis är fylld med
tusentals entusiaster när Indianerna
tävlar, hoppas jag aldrig få uppleva igen.

Idrotten är inte densamma utan publik,
det är alla överens om.

GRÄNSEN FÖR PUBLIK har nu höjts till
500 och jag vill inte gå så långt att påstå
att jag fått rysningar av att känna säll-
skapet av en alltmer tilltagande massa
igen, men inte långt ifrån.

Ute i Europa har de i frågan kommit
klart längre än i Sverige. Detta tydlig-
görs av det just nu pågående EM i fot-
boll som spelas inför halvfulla eller i
vissa fall helfulla läktare. I Sverige höjs
publiktaket från 500 till 3 000 den 1 juli.

Som kumling är det extra kul att Pierre
Bengtsson kom med till EM. Den
blonde ytterbacken, fostrad i IFK
Kumla, nobbades först när ursprungliga
truppen togs ut, men kom med då en
konkurrent skadade sig.

ATT HAN INTE kom med från början har
jag svårt att förstå. Pierre har varit
väldigt stabil i landslaget och funnits
med i stort sett varje match de senaste
åren, ofta spelandes från start. Det är
högst välförtjänt att han nu vid 33 års
ålder äntligen får göra debut i ett stort
mästerskap.

När denna text skrivs har Sverige för ett
par dagar sedan spelat 0-0 mot Spanien.
Vissa rasade efter matchen över att de
skäms över Sverige och hade svårt att
glädjas över resultatet. Orsaken var det
primitiva spel som Sverige bjöd på.

Hur ska ni ha det egentligen?

ENA STUNDEN GNÄLLS det över att
Sverige inte är tillräckligt cyniska i dy-
lika sammanhang, och när de väl är det
så är det tydligen ändå fel. En poäng i 30
graders värme i Spanien är såklart rik-
tigt bra och med största sannolikhet
kommer Sverige även bjuda på mer un-
derhållande spel i kommande matcher.

Vilka vinner EM då? Jag har tippat
Frankrike och att Ronaldo blir skyt-
tekung. Sverige? Jag tror att de tar sig vi-
dare från gruppen och sen åker ut i
kvartsfinal.

Med detta önskar jag er en fortsatt
trevlig sommar!

KRÖNIKA

ANDERS BJÖRK

Jag ropar hej – vi är
ju på god väg över
bäcken

V
år Profil hade en väldig tur. Han ly-
ckades erövra Stockholm. Men det
berodde inte så mycket på honom

själv eller på hans trupper, som på att
han fick en oväntad hjälp från insidan.

Stadsporten blev så att säga anfallen
från två håll på en gång.
Vår Profil hade ett ganska ovanligt för-

namn. Det är av tyskt ursprung. Språk-
forskarna tror att det ursprungligen kan
ha haft någon form av anknytning till or-
den ”lysande” eller ”glänsande spjutet”.
Låt oss kalla honom för Speer.

På medeltiden var det
mycket svårt att erövra
Stockholm. Då bestod
staden bara av det som vi
i dag kallar Gamla stan.
Den var en liten ömed ett

antal hus och några befästningstorn,
omfluten av ett starkt strömmande vat-
ten.
Vår Profil och hans här kom fram mitt

i vintern. De slog läger på Södermalm.
Sedan begav sig Speer ner till Söderport
tillsammans med en medhjälpare som
hette Karl. De begärde att få komma till
tals med några myndighetspersoner.
Det gick inte alls. Vakterna skyndade

sig att smälla igen porten mitt framför
näsan på dem.
Speer och Karl gav sig emellertid inte.

De lyfte upp en hatt på ett spjut som ett
tecken på att de var ute i fredliga avsikter.
Det fick en viss verkan. Stadens båda
tyska borgmästare kom ut för att prata
med dem.

Vår Profil hade en rak och enkel
begäran. Han ville in i staden med sitt
folk. Det sade den kungatrogne befäl-
havaren nej till.
Sedan vet vi inte exakt vad som hände.

Men enligt en osäker källa skall Speer
och Karl plötsligt ha gripit var sin
borgmästare vid strupen. Samtidigt ru-
sade vår Profils folk fram och gjorde ett
desperat försök att forcera porten.
Det gick inte alls. De danska soldaterna

var på sin vakt och fick igen porten in-
nan någon hann in. Sedan började bom-
bardemanget. Stenar och pilar bara

regnade ner över Speer och hans folk.
Det såg med andra ord mycket mörkt

ut för vår Profil. Men just i det här kri-
tiska skedet inträffade något mycket
märkligt. En folkmassa dök upp till synes
från ingenstans inne i staden, stormade
porten från insidan, slog sönder låset
och släppte in svenskarna.
Det var ”stadens fattiga menighet” som

tog saken i egna händer och skred till
handling för att hjälpa vår Profil. Hade
det kommit till en belägring, hade det
blivit de som drabbats hårdast.
Hjälpen var välkommen. Den ledde till

att Speer fick kontroll över Stockholm
och till att de båda tyska borgmästarna
fick sparken.
Det var kanske heller inte så konstigt att

”stadens fattiga menighet” skred till ak-

tion. Speer var mycket populär i breda
lager. Han var känd för att bruka lyssna
på vad den lille mannen hade att säga.
Han hade också varit med om att organ-
isera vad som kommit att kallas Sveriges
första riksdag i Arboga 1435. Där hade
han till och med blivit vald till rik-
shövidsman.
Vår Profil är med andra ord en välkänd

historisk person. Men man vet ändå
förvånansvärt lite om honom.

Man vet att hans farfars far ägde en
tomt i Västerås. Man vet också en del om
hans far och farfar.
Speer var gift. Han hade en bror som

hette Nils. Man tror att vår Profil kom
från Norbergs bergslag, som i dag ligger
i Västmanland, men som på 1400-talet
räknades till Dalarna. Han tillhörde den

så kallade lågadeln och var duktig militär
ledare.

Men sedan börjar kunskaperna om
honom tunna ut. Vi vet inte säkert när
han föddes. Troligen var det någon gång
på 1390-talet.
Han lär ha varit väpnare. Det finns ett

sigill från 1426 som tyckts bekräfta det.
Vår Profil var missnöjd med förhållan-

dena i Sverige och tros ha varit nere och
klagat hos kungen i Köpenhamn, kanske
till och med två gånger. Hans klagomål
riktade sig särskilt mot en fogde i
Västerås som hette Jösse Eriksson.
En del forskare spekulerar i att Speer

kan ha gjort utländsk rusttjänst eftersom
han tycks ha besuttit osedvanligt goda
militära ledaregenskaper.
Framgång föder avund. Detta drabbade

vår Profil. Han fick flera mäktiga fiender.
På våren 1436 blev vår Profil sjuk. Trots

det beslöt han sig för att göra en resa från
Örebro till Stockholm. Den skedde till
att börja med med båt.
På kvällen den 4 maj 1436 lade båten

till vid en liten holme i Hjälmaren. Där
blev vår Profil mördad av en väpnare
som hette Måns Bengtsson. Denne dök
oväntat upp på ön, rusade på vår Profil
och slog ihjäl honom med en yxa.
Vår Profils liv slutade alltså på ett my-

cket trist och tragiskt sätt?
Vem var han?

Maila ditt svar på
redaktion@sydnarkenytt.se

Vi drar två vinnare som vinner ett pris.

I min ungdom hade jag och några kompisar
fått sommarjobb på Boo Egendom. Ett större
gods beläget i den sydöstra delen av Örebro
län. Vi skulle plocka flyghavre. Flyghavre är ett
ogräs, som man effektivast bekämpar genom
att helt enkelt gå ute i sädesfälten och plocka
för hand. Stråna sticker upp en bit ovanför den
övriga grödan. Man går timme efter timme,
och stoppar de flyghavreplantor man rycker
upp i en sopsäck man bär med sig.
Min mor hade precis gjort flädersaft och

skickat med i matsäcken. Den intogs färdigb-
landad i gamla sirapsflaskor när vi hade rast.
Det jag då fick erfara var att flädersaft inte

bara är läskande. Den är också tämligen
urindrivande och faktiskt också svettdrivande.
Kanske inte riktigt det man vill uppnå när
man jobbar stekande sommarsol.

Vattnade vetet
Eftersom man vid flyghavreplockning går
mitt i den växande spannmålen är det viktigt
att inte trampa ner för mycket. Man får inte
springa fram och tillbaka. Man går på en lång
rad, med folk runt omkring. Jag gick givetvis
mitt i. Med stigande sol började saften snabbt
göra sig påmind. Det slutade med att jag helt
enkelt fick stanna och lätta på trycket där jag
var. Jag var ju dold en bit över midjan av
växande spannmål, men kompisarna undrade
förstås vad jag höll på med när jag stod stilla
som en staty och försökte se oberörd ut,
medan jag vattnade vetet i det fördolda.
Senare läste vi att avkok på fläder användes i

medicinskt syfte förr, just för att det är
vätskedrivande.
Men har man bara nära till toaletten är

flädersaft en läskande, god sommardryck. In-
tas gärna i en syrénberså, med lite is i glaset.
Syrener föresten. Eftersom det i själva verket

är citron och socker som utgör basen i saften
kan man göra liknande saft på lite av varje.
syrenblommor, älggräs, gurkörtsblommor, för
att bara nämna något. Bara att prova.

Så här gör min mor flädersaft.

Recept
100 klasar fläderblommor
50 gram citronsyra
2 kilo socker
2 liter vatten.

Man kokar upp vatten och socker i en stor kas-
trull. Innan dess har man sköljt blomklasarna,
plockat bort eventuellt skräp och ibland insek-
ter. Det ska bara vara blommor, inga gröna
blad. Man ska också ha förberett citronerna
genom att skölja dem och skivat dem.
När vatten och socker kokat upp och sockret

löst sig tar man av kastrullen från spisen och
tömmer i både citroner och fläderblommor.
Sedan får det hela så i 3-4 dagar. Gärna lite
svalt. Varför inte i en jordkällare. Man ska röra
ibland. Många låter antingen saften stå kvar i
kastrullen eller heller över i en vanlig, väl
diskad, plasthink. Saften ska vara övertäckt.
Inte minst myror gillar den söta vätskan.

Sedan ska man sila saften. Man kan använda
en silduk. Men det går också bra med ett durk-
slag och en kökshanduk. Var försiktig. Socker-
halten gör att det blir rejält kladdigt om man
spiller.
Man kan hälla upp saften i exempelvis pet-

flaskor för läsk som man diskat noga. Dessa
går att frysa.
Om man vill förvara saften i kylskåp, eller i

eller i en källare ska man använda glasflaskor.
Då bör man tillsätta atamon, ett konserver-
ingsmedel ,och försluta flaskorna med par-
rafin, så det blir lufttätt.
Saften blandas direkt i glaset med vatten.

VEM ÄR DEN
HEMLIGA PROFILEN?

text: Anders Palm

Saft som står och drar. Här har någon smugit i lite
lime också. Fungerar utmärkt. Foto: Mie Östensson

Fläder blommar juni och juli. Det ska vara blommor
från äkta trädgårdsfläder. Den fläder som finns i
naturen blommar tidgare och är giftig.
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TA CHANSEN OCH VISA UPP DIG I BÄSTA 
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Du som är konstnär, konsthantverkare, designer, utställare, butiksägare, mathantverkare eller liknande 
kan under två veckor kostnadsfritt visa upp och sälja dina produkter i POP UP LAXÅ - en utställnings- 
och handelslokal på Centrumtorget i Laxå. Mellan den 14 juni och 21 augusti har både privatpersoner och 
näringsidkare, ensamma eller tillsammans, möjlighet att låna lokalen för exempelvis konstutställningar 
eller försäljning av hantverk. Laxå kommun vill på detta sätt ge ökade möjligheter för fler att synas 
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