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I MITT YRKE rotar vi en del i vad kommuner
ägnar sig åt. Vi vill ju veta hur man använder
de skattepengar du och jag betalar in. Pengar
som ska räcka till lite av varje: Äldreomsorg,
skola, gator, vägar, socialbidrag, för att bara
nämna något.

I princip allt kommunpolitiker, tjänstemän
och anställda i kommunen gör omfattas av
offentlighetsprincipen. Anställda ska kunna
prata med vem de vill, även journalister, om
hur de anser att det fungerar i verksamheten.
Sådan är lagen.

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN och meddelars-
kyddet ingår i Tryckfrihetsförordningen, som
är en del av den svenska grundlagen. Det inne-
bär att alla kommunala handlingar, faktiskt
ävenmail och SMS som utväxlas i tjänsten, ska
vara tillgängliga för allmänheten. Givetvis
finns undantag för personsekretess.

Grundlagen innebär också att en underskö-
terska, en parkarbetare, en lärare, som anser
sig se missförhållanden på sin arbetsplats, har
rätt att vända sig till en journalist, utan att ris-
kera repressalier eller problem på sitt jobb.
Den som vänder sig anonymt till media har
dessutom ett extra skydd. Det är nämligen
brottsligt för till exempel en chef att ens försö-
ka ta reda på vem som har lämnat en uppgift,
att efterfråga källa.

TROTS ATT DETTA ÄR GRUNDLAG och ett my-
cket allvarligt brott att bryta mot, upplever jag
ofta att personal tystas - eller låter sig tystas av
rädsla och tyvärr okunskap om sina demokra-
tiska rättigheter.

Häromdagen pratade jag med ett par VA-arbe-
tare i Askersunds kommun, som berättade att
de inte fick prata med media. Det hade chefen
sagt.

FÖRRA ÅRET hade jag kontakt med lärare i
Hallsbergs kommun som inte vågade gå ut
med vad de upplevde som missförhållanden,
de var rädda för repressalier.

I Kumla har undersköterskor varit rädda för
att prata med oss om hur vården för de äldre
fungerat under pandemin. Samma rädsla har
vi mött hos inblandade vid en försäljning av
ett äldreboende i Laxå. En annan gång frågade
en chef på Länsstyrelsen mig vem källan var
och hävdade att han hade rätt att veta det.

FÖRNÅGONMÅNAD SEDAN lyfte jag i en artikel
fram politikern Håkan Söderman från Leke-
berg, som menade att man borde värna
meddelarskyddet i kommunen och att det
fanns brister även i Lekebergs kommun. Då
blev han kontaktad av Lekebergs kommundi-
rektör som ansåg att Söderman inte borde
vända sig till media med sådant.

Nej, det är inte i första hand kommunpolitiker
som ägnar sig åt att tysta anställda. Tvärtom
upplever jag ofta stor öppenhet från det hållet.
Jag tror det handlar om en kultur som gror i
kommunala förvaltningar på tjänstemannani-
vå. Jag tror inte det sker av illvilja, kanske inte
ens för att man vill dölja något.

TROLIGEN GÖR MAN det mest för att det är
praktiskt, man vill styra information, tillse att
”rätt” information kommer ut. Jag tror också

att det ofta handlar om att man är mån om att
det inte ska spridas en negativ bild av kommu-
nen. Problemet är att en sådan välvilja kan
dölja missförhållanden, ibland rentav oegent-
ligheter.

Jag anser att de politiker vi valt borde se om
sina organisationer och se till att de också vär-
nar grundlagen och medborgarnas rättigheter.

JAG VILL HÖRA kommunerna uppmana sina
anställda att vara öppna. Det är de skyldiga att
göra om inte ett allvarligt demokratiskt pro-
blem ska växa sig större.

Finns det ett problem i kommunen du tycker
fler borde känna till? Du kan alltid vända dig
till oss på Sydnärkenytt och vara anonym. Vi
håller nämligen stenhårt på grundlagen.

HENRIK
ÖSTENSSON

Följ grundlagen – kontakta
gärna SydnärkenyttREDAKTÖR

HENRIK ÖSTENSSON
henrik@sydnarkenytt.se
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Sydnärkenytts pappersupplaga
kommer ut med tio nummer
2021. Nästa nummer:

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

KOMMANDE NUMMER

Regnbågslax

4990
/st

Norge 400g

Arla
hushållsost

4990
/kg

1,1 kg, Stammispris

500g

/st30ª
Priserna gäller v. 22

Öppet 8-21
Skolvägen 12 Kumla

Pågens
Lingongrova

15ª/st
500g

Profilen

Välkommen önskar Raĳa & Lilian

ÖPPETTIDER:

Onsdag-fredag 12-18 & Lördag 10-14

Försäljning av plantor & växter

VI HAR VÅRSTÄDAT - LOPPIS I HÖNSHUSET
Av tyg-, garn- och vävmaterial

RALA-SANNAHED

Tyg och garnaffären i lantlig miljö

Rala 127, Kumla 070-210 90 73 eller 070-678 08 52

Solkraft i Viby
länets första certifierade
solcellsinstallatör

0768-910 340
www.solkraft.info

Solkraft i Viby
länets första certifierade
solcellsinstallatör

390 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

i Viby AB



Vi är en välsorterad bygghandel med ett stort kunnande, stort lager och ett brett sortiment. 
I vår butik finns allt du behöver. Vi kan hjälpa till med stora som små projekt. Välkommen in till oss!

Välkommen till oss när 
det gäller dina byggprojekt

Kumla-Björka 206, Kumla, Öppet: vard 6.30 – 17, tor 6.30 – 18.30, lör 10 –13 
Tel: 019–57 09 05 • www.xlbygg.se/bjorka 
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nordiskt klimat. Det är viktigt att emellanåt kolla så att det inte läcker in vatten på något 

ställe. Det finns många sköna slantar att spara på att byta taket i tid.

Se också över dina fönster. Byt ut äldre och eventuellt skadade mot nya. Det kan ge ditt 

hus en helt ny karaktär samtidigt som du kan spara energi och få ökad komfort inomhus. 

Kom in till oss så hjälper vi dig att välja rätt fönster för just ditt hus. 

Kumla-Björka 206, Kumla, Öppet: vard 6.30 – 17, tor 6.30 – 18.30, lör 10 –13 

Tel: 019–57 09 05 • www.xlbygg.se/bjorka 

Sommartider
28/6 – 15/8

Mån-Fre
06.30-17.00
Lör stängt
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– Det är toppen, en frihet att inte vara låst till
öppettiderna, säger Anna Nilshamre och
Adam Löfgren.
Det är söndag eftermiddag vid återvinnings-

centralen i Askersund. Paret har precis tömt
fjärde kärrlasset vid depåerna för jord och ris.
– Jag skaffade Grönt kort i december förra

året och har använt det flitigt sedan dess, säger
Adam.
– Vi renoverar ett hus och då blir det mycket

skräp. Just nu gräver vi ut för en terrass och då
är det en hel del trädgårdsavfall som vi vill bli
av med på ett bra sätt, tillägger Anna.

Grönt kort införs vid fler centraler
Och inom en snar framtid lär betydligt fler
Sydnärkebor skaffa det gröna kortet.
– Grönt kort fungerar bra i Askersund och så

småningom kommer det att införas även på
våra övriga återvinningscentraler, säger Leif
Welander, förbundschef för Sydnärkes Kom-
munförbund.
Kommunförbundet bildades 2015 av Asker-

sunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kom-
muner för att samverka kring en hållbar
avfallshantering i Sydnärke med utgångspunkt
från nationella, regionala och lokala miljömål.
Förbundets kontor finns i Hallsberg.
Kommunförbundet driver bland annat fyra

återvinningscentraler för grovavfall, en i varje
kommun. (läs mer om vad kommunförbundet
gör i faktarutan).

Bygger nya centraler
Den 2 september 2017 togs en helt ny återvin-
ningscentral i bruk i Askersund. I Lekeberg
ska en ny central stå klar i höst. Även i Laxå
ochHallsberg pågår arbetet med att bygga nya
moderna centraler som beräknas vara invign-
ingsklara till årsskiftet.
– Sedan ska de tre nya anläggningarna trim-

mas in. Efter det kommer vi att erbjuda utbild-
ningarna för Grönt kort även där, säger Leif
Welander.
–Troligen kan det bli aktuellt en bit in på

2022.
Vem som helst som har körkort och är bosatt

inom någon av de fyra kommunerna, eller har
ett sopabonnemang där redan nu, kan ansöka
om Grönt kort vid återvinningscentralen i
Askersund. När servicen är införd även vid

centralerna i Laxå, Lekeberg och Hallsberg så
gäller Grönt kort vid samtliga centraler.

Frihet under ansvar
Det gröna kortet innebär frihet under ansvar.
Först krävs en kortare utbildning i hur återvin-
ningscentralen fungerar, vad som ska kastas
var, med mera. Det innebär också att du god-
känner att bli registrerad när du åker in på den
kameraövervakade centralen.
När utbildningen är klar sker en registrering

som gör att du kan öppna grinden med ditt
körkort som nyckel och besöka ÅVC:n även
när den är stängd och obemannad. Alltså alla
dagar i veckan klockan 08-21.
Det ger frihet. Och eget ansvar. Hur sköter

sig då personerna med ”Grönt kort”?
– Relativt bra. Men visst blir det fel ibland.

Och det är egentligen inte så konstigt. Det kan
ju vara komplext, exempelvis när trä och met-
all sitter ihop i samma sak som ska kastas,
kommenterar Leif Welander.
– Men över lag försöker man göra rätt. Och

är man osäker på var någonting ska slängas så
är det ett bra tips att istället besöka centralen
under ordinarie öppettider när det finns kun-
nig personal på plats.

Några har stängts av
Oftast gör alltså Grönt kort-användarna rätt.
Men fel görs också. Ett tjugotal personer med
kortet har stängts av för grava eller upprepade
felsorteringar.
– Det handlar bland annat om att man inte

tagit till sig av informationen från utbildnin-

gen. Vid tydliga fel går vi in och kontrollerar i
övervakningssystemet och tar sedan kontakt
med personen och informerar. Vid grava fel-
sorteringar eller upprepad misskötsel stängs
personen av i sex månader.
–Vi måste beivra grova överträdelser om sys-

temet med Grönt kort ska kunna finnas kvar.
Det är viktigt att vi hjälps åt och håller ordning
på återvinningscentralerna, menar Leif We-
lander.
Han försäkrar att kameraövervakningen

bara granskas i efterhand när felsorteringar
upptäcks. Den finns också där för att förhindra
inbrott och för att på avstånd kunna se om en
container börjar bli full.

Förbundet driver återvinningscentraler i
Askersund, Hallsberg, Laxå och i Leke-
berg.

Förbundet ansvarar för insamlingen av
hushållsavfall i de fyra kommunerna. I
Askersund och Laxå sker insamlingen på
entreprenad och i Hallsberg och Lekeberg
sker insamlingenmed förbundets egna
sopbilar.

Förbundet ansvarar även för slamsugnin-
gen i kommunerna av trekammarbrun-
nar, slutna tankar och dylikt. I samtliga
kommuner sker detta på entreprenad.

I Askersund, Laxå och Lekeberg påbör-
jades utsortering av matavfall under
2014. I Hallsberg infördes denna sortering
sommaren 2016. Insamlingen av detta av-
fall sker i speciella gröna påsar. Dessa
transporteras tillsammans med övrigt av-
fall till Tekniska Verken i Linköping där en
optisk utsortering av de gröna påsarna
sker. Matavfallet går till en biogasanläg-
gning där det framställs fordonsgas.
Övrigt avfall bränns i verkets förbrän-
ningsanläggning.

Förbundet sköter på uppdrag av Asker-
sunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs
kommun kundtjänsten för dessa kom-
muners VA-kunder.

SYDNÄRKES KOMMUNFÖRBUND

Populärt att återvinnamed grönt kort

TEXT & FOTO

WEINE AHLSTRAND

Här öppnar du själv om du har Grönt kort.

Söndag vid ÅVC:n i Askersund. – Det är en frihet att ha tillgång till återvinningscentralen när man vill,
menar Anna Nilshamre och Adam Lövgren.

Gott om plats när centralen är stängd för de flesta.

Askersunds återvinningscentral på Ullavivägen är relativt ny och
uppskattad avmånga. Öppettiderna är dock något begränsade, för den
som inte har ”Grönt kort”. Cirka 2 500 personer har idag skaffat sig det
populära kortet som ger tillgång till centralen alla dagar i veckan.

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

www.tsfjugesta.se

Mån-fre kl. 9-17 Lör 9-13
ÖPPET:

Sveagatan 2, Fjugesta 0585-106 66

Det mesta för di
g och

din trädg
ård!

Även S
tiga-se

rvice o
ch rese

rvdela
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Välkommen till Lekebergs RörAB/Bergqvist rör
i Fjugesta ochAskersund.

- Din lokala rörmokare!

Johan Maxson

070-6115355

johan@lekebergsror.se

Följ oss på Facebook!Peter Eriksson

070-3617322

peter@lekebergsror.se

Anderssons Bilcenter i Kumla AB

Tel 019-58 96 00
www.anderssonbilcenter.se

5 1 95: -

PLATTLÄGGNING •DRÄNERING •MURBYGGEN
HÄCKKLIPPNING •MYCKET MER

VI HJÄLPER DIGMED ALLT I DIN TRÄDGÅRD

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

Vi säljer svenska
ostar!

Här bakas tårtorna till firandet:  
”Alltid mycket inför studenten”
Nygräddat surdegsbröd, sockerdoppade 
kardemummakringlor och marsipan rosor. 
Dofterna blandas i den söta luften på 
bageriet i Kumla. Här kommer hundratals 
studenttårtor att bakas inför det stora 
firandet i juni. 
– Det är alltid mycket inför  studenten och 

det är verkligen superkul, säger  Madeleine 
som gärna kallas Madde och är ICA Maxis 
egen tårtgeneral. 

Klockan fem på morgonen börjar skiftet. 
Femton minuter senare är de första nygräd
dade bröden ute i butik. Sedan fortsätter 
det i en strid ström med nybakta bullar, 
kringlor, limpor, frallor, kakor, längder och 
tårtor. Sju dagar i veckan. Året runt.  

Det är en del av ICA Maxis koncept, 
berättar Madde, att alltid kunna erbjuda 
färskt bröd och bakelser. 

– Det ligger mycket kärlek bakom varje 
tårta och bröd från oss som håller på med 
det. Vi måste brinna för det och tycka att 
det är kul, annars blir det inte bra. Jag älskar 
det verkligen. 

“RÅVARORNA ÄR JÄTTEVIKTIGA”
På ICA Maxi i Kumla bakas mellan 30 och 
40 tårtor varje dag. Inför studenten blir det 

ännu fler. Det är somriga jordgubbstårtor 
och den populära studentmössan klädd i 
vit marsipan.  

– Vår studenttårta är nog den som vi 
bakar allra mest under den här tiden på 
året. Den är lite rolig, och såklart väldigt 
god. Förra året hade vi en liten dipp i och 
med pandemin, men året innan hade vi 
rekordår. Jag tror att jag bakade säkert 120 
studenttårtor det året. 

Studenttårtan är en marsipantårta på 
klassiskt vis med sockerkaksbotten, vanilj
kräm, hallonsylt och äkta grädde.  

– Allt vi bakar med är äkta vara. Rå
varorna är jätteviktiga. Jag kan tänka mig 
att många hemma använder till exempel 
sockerpasta men det är alldeles för mjukt 
och sött tycker jag. Det ska vara ren mar
sipan och man ska heller inte snåla med 
råvarorna. Mycket av allt vill man ha, då blir 
det bäst. 

“JAG TROR ATT ALLA KAN LÄRA SIG BAKA “
Madde som arbetar både i konditoriet och 
bageriet på ICA Maxi har arbetat inom 
bageri ända sedan hon slutade skolan 87. 
Det är med fast hand hon skriver ut texten 
på tårtan och samtidigt hävdar att alla kan 
lära sig hantverket. 

– Bara man får lära sig knepen och tycker 
att det är kul så tror jag att alla kan baka. 
Men sen krävs det också ett visst handlag 
för vissa detaljer. Du behöver vara ganska 
stadig på handen för att få till texten 
 snyggt på tårtan. Det fick vi lära oss i skolan.  
Oj vad vi höll på, men med lite övning kan 
alla lära sig. 

Att tycka det är kul verkar dock vara den 
allra viktigaste ingrediensen. 

– Om jag har tid och ork så bakar jag när 
jag kommer hem också. Det är lite terapi 
nästan att bara få stå och pula med sina 
 grejer själv hemma. Jag tröttnar inte. Jag 
är ju också bagaren i släkten så är det kalas 
eller annat firande så är det självklart att jag 
 bakar.  

BARA ATT RINGA MADDE ELLER GÖRA 
BESTÄLLNINGEN ONLINE 
– Det händer att vi har några student tårtor 
som finns klara i butiken, men vill man vara 
säker ska man göra en beställ ning så att 
man får tårtan till firandet. Helst två dagar 
före leverans så att vi hinner ge alla tårtor 
den kärlek som de för tjänar. Det är bara 
ringa! 

Stina klipper kringlorna som  
sen doppas i socker.

”Man ska inte snåla med råvarorna”, säger Madde, ICA Maxis egen tårtgeneral.

Hadeel kröner bakverken med rosor i marsipan.

Studenttårtan är en av de mest populära.

Hela denna sida är en annons från MAXI ICA Stormarknad Kumla

Ring 019–58 79 18 eller  
besök hemsidan för Maxi  
ICA Stormarknad Kumla. 

Välkommen! 

VILL DU BESTÄLLA TÅRTA  
TILL NÄSTA FIRANDE?

P P-Larssons

Larssons
Pip-Kastrull Larssons

Pip-Kastrull LarssonsPip-Kastrull

Larssons
Pip-Kastrull

Pip-Larsson

Föreställningen spelas utomhus. 
 Läkt arna rymmer 180 platser varav 
100 under tak. Vi säljer dock bara 50 
biljetter till varje föreställning.

Vuxna 220 kr • Barn/unga t o m 
19 år 150 kr. Entré till djurparken ingår

Mer info och biljetter:
amatorteatersamverkan.se 

0768-229 300

18 juni–4 juli
Hallagårdens Djurpark, Lekhyttan

     

Endast

50Platser/förestä
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ni
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Max Fricke är uppväxt i Mansfield, Aus-
tralien. Mansfield är en väldigt liten kommun,
med ungefär 5 000 invånare, belägen i den
sydöstra delen av det väldiga landet. Ungefär
15 mil söder om Mansfield ligger storstaden
Melbourne med över fem miljoner invånare.

Uppväxt i speedwayens vagga
Max Fricke intresserade sig tidigt för alla typer
av cyklar. Han testade lyckan på allt från BMX,
motorcross och speedway, som han började
med vid nio års ålder. Men det krävdes många
timmar i bil för att sig till arenorna.
– Det är stora avstånd i Australien. Närmaste

bana från där jag bodde låg två timmar bort
och den som var näst närmast låg sju timmar
bort. Det blev många timmar i bilen med
pappa, berättar Max över telefon.

Faktum är att Australien är sportens vagga.
Det var här som speedway drog igång lik-
nande den form vi ser idag. Australiensarna
såg till att introducera sporten i England i
slutet av 1920-talet och därefter dröjde det inte
länge innan speedway blev populärt även i
Sverige.
AttMax Fricke hade stor talang för speedway

märktes snabbt och som 16-åring gjorde han
som sina landsmän drygt 100 år tidigare, läm-
nade Australien och flyttade till England för
att köra speedway.
– Det är klart att det var tufft på ett sätt att

flytta till andra sidan jorden i så ung ålder,
men samtidigt älskade jag att köra speedway
och sedan den dagen har jag varit proffs, säger
Fricke.

Etablerade sig bland de bästa ifjol
De kommande åren visade Fricke att han till-
hörde världens absolut största talanger. Han

blev australisk juniormästare hela fyra gånger
och 2016 blev han även juniorvärldsmästare.
Ett år då även Indianernas Joel Andersson

deltog och slutade på 15:e plats.
Åren därefter blev dock lite upp och ner. In-

gen betvivlade Frickes potential att bli en
världsförare på seniornivå, men han har inte
haft någon spikrak kurva dit. Ifjol, efter att
Fricke gått till Indianerna, lossnade det dock
ordentligt.
– Jag vann ett GP och var långt framme i

flera andra och kände att jag hängde med bra
mot världens bästa. Nu ser jag fram mot nästa
säsong där jag vill ta ytterligare steg, fastslår
Fricke som slutade GP-serien bland de tio
främsta.
Även i Indianerna körde Fricke väldigt bra

under sin första säsong i klubben och hjälpte
Indianerna till en SM-final mot Masarna. Väl i
finalen tvingades han dock lämna återbud till
hemmamatchen mot Masarna.

Polen styr med järnhand
Bakgrunden var att hans lag i polska ligan
krävde att deras förare skulle inställa sig flera
dagar innan match på grund av covid-19.

Även Indianernas Niels-Kristian Iversen mis-
sade matchen av samma anledning medan
Masarna kunde komma med ett ordinarie lag
och säkra guldet i Sannahed mot ett kraftigt
vingklippt hemmalag.

Indianerna hade annars ett kanonläge på
guld, efter ett bra resultat i första matchen på
bortaplan. Men det blev snudd på en parodi
att bevittna att inte en SM-final kunde få
avgöras på banan utan vid sidan av. Ett under-
betyg åt hela sporten.
– Väldigt tråkigt såklart. Jag hade gärna kört

matchen och jag tror definitivt att Indianerna
haft större chanser att vinna om jag och
Iversen funnits med. Men det gick inte att
lösa.
Det är i Polen som de stora pengarna finns.

Detta har de på ett maktfullkomligt sätt visat
flera gånger de senaste åren och förarna, och
klubbarna i övriga länder, har fått rätta sig
efter detta.
– Polen går först. Det är så speedwayen ser ut

nu för tiden. Men så länge våra tävlingssche-
man inte krockar i år siktar jag på att köra
varje match för Indianerna, säger Fricke.

"Publiken var oerhört saknad"
Fricke fastslår att han känt sig varmt välkom-
men hos Indianerna på alla sätt och vis. Han
trivs med allt från ledarstaben till lagkamrater
och banan. Han ger ett artigt, men ändå ärligt
intryck.
– Min första säsong i Indianerna var väldigt

bra. Men publiken på läktarna var oerhört
saknade. Jag hoppas verkligen att de kan
släppa in publik på arenorna i Sverige i år, det
blir en helt annan atmosfär.
I sitt hemland Australien har Fricke inte varit

sedan pandemin bröt ut. Normalt sett brukar
han åka hem mellan november och februari,
när säsongen är slut, men nu han har fått
stanna i Europa och Andorra där han bor.
– Trist såklart, men jag har haft mycket tid

över till att träna och känner mig i toppform.

Gillar Indianernas upplägg
Max Fricke berättar att han personligen inte
varit smittad av covid-19 och att han ser fram
emot att få vaccinera sig snart.
– Ju fler som vaccinerar sig ju bättre är det

och desto snabbare kan vi komma tillbaka till
ett normalt liv.
Premiären av Elitserien sker 1 juni. Nio lag

gör upp om titeln och för Indianerna startar
det med hemmamatch mot Lejonen för att
veckan efter ta sig an Rospiggarna borta. Max
Fricke tycker att Indianerna har ett intressant
lag.
– Absolut, vi har några åkare som håller hög

nivå i serien som Iversen, Jeppesen och jag
själv och kombinerar det med ett gäng unga
lokala killar som vill framåt. Det är en kombi-
nation jag gillar och hoppas kan räcka långt,
avslutar Max Fricke.

Som vanligt sänder Speedwayradio
Kumla alla Indianernas bortamatcher un-
der säsongen live på radio. De går att följa
på Radio 94,3 Kumla/Hallsberg och Ra-
dio 95,3 Örebro.

SPEEDWAYRADIO

SPEEDWAY Ifjol fick Max Fricke sitt genombrott i världseliten. I år hoppas
han kunna leda Indianerna till ett efterlängtat guld. - Jag hoppas det och
även att vi får publik på arenorna igen, de var oerhört saknade ifjol,
säger australiensaren.

Max Fricke är uppväxt i Australien, speedwaysportens vagga. Foto: Jonas Eklind

TEXT FOTO
ANDERS BJÖRK JONAS EKLIND

Australiensaren Max
blev racinghjälte i Kumla

Max lämnade sportens vagga för att “rejsa” i Kumla

Elbilsladdare 
– nu med 50% 
skatteavdrag!

Ditt personliga elföretag.
Vi fi nns på Stenevägen 13 i Kumla.

www.jeveltjanst.se

019-57 06 09

SERVICE
NYPRODUKTION

ENTREPRENADER

Dags att börja cykla!

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

Kampanjen gäller t.o.m 2021-06-15

Med reservation för slutfö
rsäljning och ev. tryckfel

Scott Grove
plus Mips

Lazer Compac
Monark Monica 3

399:-
999:- 5 995:-

ord. pris
6995:-

Nu

Kumla Cykel & Fritid

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

Inkl. 5 års fri service vid köp av ny cykel

Foto: Jonas Eklind

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

Max Fricke saknade publiken under
Coronasäsongen i fjol. Foto: Anders Björk



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

Flerbostadshus, villor och
fritidshus sedan 1954.

Fönsterbyte. Som det borde vara.

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

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

YTTERDÖRR
PÅ KÖPET!

36  
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*

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.

ANNONS



Sydnärkenytt • #4 2021Sydnärkenytt • # 4 202112 1313

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
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serviceombud samt
installatör för Nibe
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tslös

ning
en!

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

verksamma inom all sorts
fönsterputs och städ.

- Noggrant utfört arbete,
fortsatt förtroende -

Fönsterputs
Flyttstäd
Golvvård

Trädgårdsarbete
Storstäd

Visningsstäd
Byggstäd
Hemstäd
Trappstäd

Mattrengöring
Snöskottning

Kontorsstädning
Takrengöring

Garage/vindsröjning

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

Vi diskuterar gärna
arbetsutföranden och priser.

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

Lokalt producerad
energi! För
anslutning,
kontakta oss.

Pålsboda
Bioenergi AB

Tel: 0582-688805
info@palsbodabioenergi.se

Idag är det Stiftelsen Skagershults Gamla
Kyrka som har tagit över ägandet och skötseln
av den faluröda, lilla träkyrkan, som ligger
vackert beläget i backen ovanför sjön Teen i
Bålby. I Stiftelsens styrelse ingår tre medlem-
mar av familjen von Schéele, pappa Johan och
sönerna Henrik och Christian.
– Vi är måna om att kyrkan ska skötas på

samma ansvarsfulla sätt som tidigare, säger
Henrik. Vi vill vårda kyrkans kulturella och
historiska värden. Den är ju en del av Bålby
Herrgårds historia.
Familjen von Schéele kom till Bålby i decem-

ber 1996 och blev redan tidigt erbjudna att
köpa kyrkan.
– Vi tackade nej då, säger Johan, vi hade fullt

upp med att ta hand om herrgården, alla till-
hörande byggnader och lantbruket. Det var
mycket att sätta sig in i för oss stockholmare.
Men nu är läget annorlunda. Nu har vi möj-
ligheter på ett annat sätt att ta ansvar för
kyrkan.

Drottning Kristina sa ja
Skagershults gamla kyrka stod färdig 1651 på
initiativ av Melker von Falkenberg på Bålby.
Hans pappa Henrik hade fått Tångeråsa

socken i förläning av kung Karl IX, efter att ha
stridit för kungen i Europa och förlorat sina
gods i Livland, dåvarande Lettland. Sönerna
Conrad och Melker delade upp förläningen
mellan sig, så att Conrad tog hand om Trys-
torp och Tångeråsa ochMelker omBålby. Från
början tillhörde folket vid Bålby Tångeråsa
församling, men Melker anhöll hos drottning
Kristina att få bilda en egen församling. Hans
anhållan godkändes nådigt av drottningen
och så bildades Skagershults församling.

Kyrkan byggdes med Tångeråsa kyrka som
modell med timrade väggar och spånklädd
fasad.

Kyrkan blev för trång
I två hundra år användes kyrkan som försam-
lingskyrka, men sedan blev den för liten för
den växande församlingen. En ny kyrka, med
plats för 600 personer, byggdes mitt i Has-
selfors brukssamhälle på 1870-talet. Den
gamla träkyrkan stod sedan länge övergiven,

tills den år 1927 fick en rejäl make-over. Rik-
santikvarie Sigurd Curman och arkitekt Erik
Fant såg till att kyrkan återfick sin ursprung-
liga karaktär, både exteriört och interiört, nå-
got mycket ovanligt i Sverige. År 2002
förklarades Skagershults gamla kyrka som
byggnadsminne.

Kommitté smider framtidsplaner
Samarbetet med pastoratet kommer att fort-
sätta som tidigare. Sommargudstjänsterna och
den stämningsfulla julbönen är traditioner
som inte ska brytas. Dessutom kommer det att
kunna hållas dop, bröllop och begravningar
här liksom det har gjort i många år. Vill man
boka så vänder man sig till Bålby.
Det finns fler planer på aktiviteter. En pro-

gramkommitté är bildad och i den sitter bland
annat kyrkoherde Jan Wallgren. Det kan bli
musikevenemang, filmförevisningar, föredrag,
mm.
Apropå på film, så spelades slutscenen av fil-

menHäxan in i Skagershults gamla kyrka. Det
är ett svenskt/franskt drama från 1956 med
Marina Vlady i huvudrollen.

Underjordisk verksamhet avslöjad
Innan sommarsäsongen börjar finns det en del
att jobba med, trots att kyrkan i stort sett är i
gott skick. Stuprör ska rensas och målade ytor
ska bättras på.
– Vi fick avhysa några hyresgäster för några

veckor sedan, säger Johan med glimten i ögat.
– En familj grävlingar hade sitt tillhåll under

golvet, men de lurades i fällan och förflyttades
till en lämpligare plats.

I goda händer
Andra gäster är mer välkomna. Under inter-
vjun kom ett par besökare för att se sig om i
det vackra gamla kyrkorummet. I gästboken i
vapenhuset hade gäster från Grekland dagen
innan skrivit in sina namn och en hälsning.
Den gamla kyrkan i Skagershult är i goda

händer. Den kommer att få spela huvudrollen
vid dop och bröllop även för kommande gen-
erationer.

TEXT

MARGARETA SWENSON

Det är inte ofta som en kyrka är till försäljning, men sommaren 2019 beslutade sig Bodarne Pastorat för att
avyttra Skagershult gamla kyrka. Arne Augustsson, ordförande i kyrkorådet, förklarade att pastoratet hade
alltför många fastigheter att ta hand om, vilket tärde på ekonomin.

Henrik och Johan von Schéele.

Skagershults gamla kyrka. Foto Charles Swenson

Henrik visar var man gömde kyrksilvret förr i tiden Framtiden är ljus för den gamla kyrkan

Johan vid den vackert snidade kyrkdörren.

De köpte sig en kyrka

Youtube-
Häxan - La Sorcière

JACOBSSONS PLÅT
FJUGESTA

Plåtslageri
Byggnadsarbeten

Telefon: 070-676 17 80
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Anna Ahnér, oppositionsråd i Askersunds kommun kopplar av från
jobbet med sin biodling. – När man arbetar med bina blir man lugn och
tänker bara på bina säger hon.
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– När man pysslar med bin så blir man både
absorberad och lugn. Man tänker bara på bina
och kopplar bort allt annat, hävdar hon.
Den lilla gården Bygget ligger vacker, lite

högt beläget i en skogskant, med fin utsikt
över åkrarna. I ett fågelbad dricker några bin.
Bikuporna står i en backe i trädgården.
– De står alltid här. Vi flyttar inte våra bin,

berättar Anna Ahnér.
Annas biintresse kom till henne för ungefär

åtta år sedan.
– Det var min son, som då var tio, som drog

inmig i det här. Han hade då, sedan säkert fem
år, velat ägna sig åt biodling. En man i vår
bekantskapskrets hade inspirerat honom.
Som tio-årspresent gav Anna sonen löftet att

skaffa bin.

Gick en biodlarkurs
– Vi började med att gå en kurs. Jag tänkte väl
att om han inte blev avskräckt av det, bland
alla tanter och farbröder, så var intresset på
riktigt. Han klarade det galant.
Kursen fick även mamma Anna intresserad

och snart köpte de sitt första bisamhälle.
– Första året fick vi väl 35 kilo honung, andra

100. Det gav mersmak, även om vi inte slagit
det rekordet sedan.
Nu äger mor och son fem bisamhällen.
– Det ska inte vara fler. Det här är ju en

hobby, men man behöver flera samhällen ifall
något händermed något av samhällena, fem är
en lagom nivå, säger Anna.
Sonen är fortfarande aktiv i biodlingen trots

att han hunnit bli 18 år.
Men hur hinner du? Jag vet ju att kommu‐
nalpolitik inte sällan innebär bra mycket mer
än heltids arbete?
– Dels är det ju så att merparten av jobbet

med bina sker sommartid, då har vi betydligt
färre sammanträden, Sedan är bina fantastiska
så tillvida att de absorberar en tankar. Man
kopplar bort allt annat, alla andra tankar. Ar-
betet är också lugnande.
Anna berättar att bina nämligen avsöndrar

en doft, ett ämne, som lugnar.
– När bina är lugna doftar det på ett speciellt

sätt när man öppnar en kupa. Men jag kan inte
ta med mig aggressioner till dem hur som
helst. Det känner de nämligen och blir irriter-
ade. Då avsöndrar de en annan doft, lite åt ba-
nanhållet.

Blev heltidsjobb
Anna berättar att binas lugnande doft används
för terapi ibland.
– Det är nog inte så vanligt i Sverige, men

utomlands förekommer det. Man erbjuder
folk att komma till bigårdar och inandas bidof
i speciella masker. Även surret ska vara väl-
görande.
För Anna blev även bi-intresset en ett heltid-

sjobb.
– Ja, även om jag är heltidspolitiker nu har

jag arbetat stora delar av livet som journalist.
När vi började med bin engagerade jag mig i
den lokala biodlarföreningen. I medlemskapet
ingick en tidning från biodlarförbundet. När
jag läste den fick jag se en liten annons i tid-
ningen där de sökte en redaktör för tidningen.

Jag sökte och fick jobbet. Det var ett roligt
jobb. Att åka runt i landet och träffa folk som
håller på med sitt stora intresse, positiva män-
niskor.

Mer jobb sommartid
När det blir varmare väder tilltar arbetet med
bikuporna.
– När vi skördar honungen kallar vi det för

att skatta. Vi skattar tre gånger om året, i juni,
juli och sedan i slutet av augusti. Normalt är
väl ungefär 3-50 kilo honung per samhälle.
Mycket ljungblommor ger mer honung sent
på året.
Hur mycket det blir beror på många olika

faktorer.
– Dels vädret. Varmt väder, med lagom my-

cket regn get mycket blommor. Sedan kan det
variera lokalt, vad som blommar och hur my-
cket i närheten.

Vill undvika svärmning
Om det finns mycket nektar och pollen skaffar
bina många yngel, då växer samhället.
– Då måste man vara med och antingen

förstora bikupan, med flera lådor, eller skatta
på honung för att frigöra utrymme. Annars
kan bina svärma. Det innebär att halva svär-
men flyger iväg för att hitta en annan plats att
bo på. Det ska man undvika. Man riskerar att
sprida bisjukdomar på det sättet.
Sjukdomar och olika parasiter är ett problem

för biodlare.
– Det som ställer till mest problem är det så

kallade varoa-kvalstret. Nästan alla
bisamhällen har kvalstret. Det dödar bin. Ett
sätt att jobba med det är att avla på bin som
har bra städgener.
Vadå städgener? Städar bin?
– De är superbra städare. De håller rent i ku-

pan och tar bort döda, sjuka bin. Duktiga städ-
bin rensar bort varoa-smitta ur kupan.

Rapshonung fyllde kuporna
Förra året blev det plötsligen så mycket ho-
nung i kuporna att de nästan rann över.
– Det var vår första rapsblommning här.

Eftersom det är så många blommor under kort
tid, blir det mycket honung snabbt. Rapshon-
ungen har en lite annorlunda konsistens och

blir lite hårdare än övrig honung när den stel-
nar.

Två sorters bikupor
Anna har två olika sorters bikupor. Dels van-
liga lådbikupor, där man sätter ner ramar med
vaxkakor som bina kan bygga vidare på. Och
så har hon en topplistkupa. Till formen
påminner den lite om en likista på ben. I den
lägger man bara in korta stavar, lister på
tvären, längst upp.
– Sedan bygger bina själva vaxkakor, helt

naturligt. Kupan innebär lite mindre jobb,
men ger också. lite mindre honung. Men det
gör inget. Det här är ju bara på hobbynivå.
Vad kommer det sig att du inte har bina i
själva Askersund, du bor ju själv där?
– När vi började med bin bodde jag i lägen-

het. Nu har vi trädgård. Men det finns ändå
problem. Man måste ta hänsyn till grannar.

Många har pooler i en tätort. Alla gillar inte att
ha bin som dricker i poolen. Dessutom, så här
års kan det uppstå ett speciellt problem. När
bina flyger ut för för första gången på våren
rensar de magen, bajsar. Det kan stänka ner
ner både tvätt och bilar om man har otur.
Du känner inte för att bli biodlare på heltid?
– Nej, jag tror det här ska vara en hobby för

mig ochmin son. Något vi kan göra utan stress
och press.
Känner dina kollegor inom politiken till din

hobby.
– Jo men det gör de. Många är intresserade

och frågar en del.
Anna avslutar med att ge ett par tips till den

som vill börja med biodling som hobby.
– Gå en kurs i biodling innan ni börjar. Man

kan läsa sig till en del, men inte allt. Enmentor
är också bra att ha, någon att ringa till om det
blir problem.

Oppositionsrådet som
har en rogivande
bisyssla

TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Anna Ahnér visar en av bikakorna. De orangegula cellerna innehåller larver.

Anna visar en av bikakorna i topplistkupan. Här
bygger bina själva bikakan, utan ramar. Då ser de
lite annorlunda ut.

När oppositionsrådet i Askersund, Anna Ahnér (S) ska koppla av, tänka på
något annat än politik, kliver hon i en vit heltäckande overall med
tillhörande bihatt och beger sig till föräldrahemmet, Bygget, fem kilometer
utanför Askersund. Där finns nämligen, hennes och sonens älskade bin.

Norra Ässböle ligger i en stor glänta mitt ute i
skogen. Platsen är belägen i skogsbygderna
mellan Skogaholm och Närkesberg. På gården
huserar familjen Andersson.
– En bonde kan faktiskt öka sin rapsskörd

upp till femton procent om han sätter ut några
bikupor vid fältet, fortsätter Regina.
Det var för att få mer fart på pollineringen av

gårdens fruktträd som Regina började med
biodling.
– Min morbror är biodlare till yrket, så jag

har alltid haft en god rådgivare nära till hands.

Fick bikupa i present
Att biodling traditionellt varit en mansdomin-
erad verksamhet är inget som hållit tillbaka
Regina. Allt fler kvinnor blir biodlare, och
särskilda kvinnoavdelningar finns lokalt.
– Förr var det nog män som dominerade

biodlingen. Men det finns inget som säger att
det skulle passa mer för en man. En tung
bikupa behöver man vara mer smart än stark
för att klara.
Regina började som så många andra sin

biodlarbana genom att gå en biodlarkurs i den
lokala föreningen. 270 sådana lokalföreningar
finns i Sverige.
– När jag fyllde år fick jag en bikupa med bin

i present, nu har jag tre kupor som alla står i en
slänt på baksidan av huset.

Skyddsutrustnning
Det behövs en del utrustning för att skapa ett
fungerande bisamhälle. Kupan är själva bon-
ingshuset. Därtill kommer ramar, där sitter de
vaxkakor som bina föder upp nya bin i, samt
skattlådor som är det rum där honungen sam-
las och förvaras.

Till odlarens arbete behövs en rökpust vilken
man har för att ryka på bina, för att de ska
hålla sig lugna, när man kontrollerar dem,

eller då man ska ta ifrån dem honungen. För
att få loss honungen använder man en hand-
slunga, en centrifug i vilken man sätter in ra-
marna med de fulla vaxkakorna. Denna vevas
sedan runt så att honungen slungas ur.
– Man bör naturligtvis också ha en sky-

ddsutrustning för att slippa bli stucken och
sist, men icke minst, köper man själva
bisamhället.
Det vanliga är att nybörjare köper material

av äldre odlare och bygger ut sin hobby efter-
hand. Men det finns också firmor som säljer
utrustning.
– Ett nytt och komplett material får man be-

tala runt 2 000 kronor för. Begagnat material
är att föredra när man är nybörjare, då kan det
räcka med hälften.

Avskilt och lugnt
Bikuporna ska helst stå på
ett lugnt ställe, lite avskilt
från vägar och stojande barn.
– De kan placeras i en vanlig

trädgård, eller på en kolonilott, nära fruk-
todlingar eller sädesfält.
Man ska tänka på att placeringen ska ge

utrymme för omkring 15 000 bin, ett normal-
stort bisamhälle under våren. I juli kan antalet
vara uppe i 70 000, för att till hösten återgå till
15 000 som övervintrar.
Drottningens uppgift är att lägga ägg. En bra

drottning sägs kunna lägga upp till 3 000 ägg
per dygn. Hon parar sig en gång med 10-20
drönare, av bisamhällets uppemot 300
drönare, vilket räcker för hela hennes produk-
tiva tid. Drönarna kan också, om de får upp
ett doftspår, söka efter nya drottningar att säk-
erställa släktet med. Huvuddelen av samhället
består dock av arbetsbin, som också är honor,
men inte helt utvecklade att bli drottningar.
– Det är dessa som är de verkligt flitiga bin

man brukar talar om. För att få ihop ett halvt
kilo honung måste bina göra fyra miljoner
blombesök, en flygsträcka motsvarande två
varv runt jorden.

De börjar sitt korta men intensiva liv med in-
omhusarbete. I uppgifterna ingår b.la matning
av larver, mottagning och behandling av nek-
tar och pollen, renhållning av kupan, värmere-
glering av samhället och vakttjänst vid
ingången.

Olika arter
Därefter är de mogna för utomhustjänst, vilket
består i att samla in nektar och pollen. Arbe-
tarna lever runt sex veckor, men ersätts
ständigt av nya kullar. Drönarna skuffas ut till
hösten och de arbetsbin som fötts på sensom-
maren överlever vintern tillsammans med
drottningen.
Det finns cirka 250 arter av bin, där ho-

nungsbiet är den art odlarna använder. Bland
dem finns olika raser, det lugna nordiska biet,
och de lite hetare italienska eller engelska
buckfastbiet.
– Bina har olika temperament. En del bryr

sig inte så mycket om när biodlaren öppnar
kupan, medan andra gärna använder gadden
att försvara bisamhället.

Bina undviker helst människan,
men man ska alltid vara på sin vakt.
Även ett nog så snällt bi kan bli up-
pretat, det har familjen Andersson
fått uppleva.
– De protesterar alltid när jag ska

ta den sista honungen innan invintringen, då
händer det att jag blir stucken. Vår äldste son
fick en sommar aldrig vara ifred när han
klippte gräsmattan, bensinen doftade troligen
för starkt.
Om ett bi ska anfalla en människa eller fly

beror helt på doften från personen.
– En människa som är rädd utsöndrar en

doft som bina känner direkt. Därför är det
alltid bra att ha skyddskläder när man närmar
sig kupan så man känner sig säker. De gillar
inte heller starka dofter som parfymer och
alkohol.

Snälla arbetsbin
Ett arbetande bi tycks däremot aldrig vara an-
fallsbenägen, de har fullt upp med att söka
blommor. Detta märkliga samspel mellan fast
växt och mobil flygare sker framför ögonen på
oss varje sommar utan att vi inser hur stor be-
tydelse de har för oss. Den allra största ma-
joriteten av alla växter, blommor och

fruktträd, inklusive människan på sikt, skulle
vara dömda att dö ut om det inte vore för bina.
Men beroendet är ömsesidigt, eftersom
samma växter erbjuder huvuddelen av
bisamhällets föda.
– Ja, blommor och bin är verkligen beroende

av varandra. Men där finns ju också andra in-
sekter, som humlor, getingar och fjärilar. Även
människan kan hjälpa blommorna att föra
pollen vidare, med kläderna eller direkt med
fingrarna. Blommor utvecklar ofta karaktäris-
tiska dofter för att dra till sig bina. För bina är
det bara att välja och vraka, och en del växter
tycks locka mer
– De gillar bäst blommor med högre socker-

halt i blomnektarn, som hallon eller lönn. Det
är härligt att höra hur bina surrar i träden.
Biet blir pollenbärare och får som tack nek-

tar, som de i sin tur omvandlar till honung.
– Den tidiga honungen kan kännas sötare än

den senare. Man kan också ana på färgen var-
ifrån bina fått sin nektar. Hallon eller tidig
sommarraps ger en ljus honung, senare in-
samlad nektar blir oftare mörkare.

Nyttig slutprodukt
Den goda slutprodukten innehåller för män-
niskan mycket nyttigheter. Redan de gamla
egyptierna använde honung till matlagning
och sötningsmedel, den har också länge rek-
ommenderats till den som är förkyld.
– Även om jag gärna äter en blandning av

honung och citron föredrar jag att äta den som
den är, direkt som pålägg på smörgåsen.
Regina skördar sin honung två gånger, mitt i

sommaren och på sensommaren. Hon lämnar
dock lite honung kvar och kompletterar med
sockerlösning så bina klara vintern.
– En del biodlare lägger ner all sin tid på sina
bin, andra ser till dem en gång i veckan. Men
för den som vill ha en rolig hobby och så är
den både nyttig och inkomstgivande, avslutar
Regina.

Inga blommor
utan Reginas bin

TEXT & FOTO

KG MATSSON

Reginas bin brukar kunna producera 100 burkar honung varje sommar.

Tack vare Reginas biodling har det blivit fart på
träd, blommor och buskar i Norra Ässböle.

Inget går uppmot enmjukmackamed honung som pålägg hemma hos
Regina. Om det inte varit för de små bina i hennes trädgårdsbacke hade
fruktträden inte fått samma chans att ge frukt när de blommat färdigt.
– Biodling är inte bara en trevlig sysselsättning för den som har en
trädgård, den kan också innebära en liten inkomst, säger Regina Schoffa
Andersson.

Sveriges biodlares riksförbund finns på
hemsidanwww.biodlarna.se. De ger ut
tidningen Bitidningen som ges till alla
medlemmar. En mängd böcker finns i äm-
net, bland annat Bin till nytta och nöje.

BIODLARNA
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– Är jag död nu? Min fråga kändes rättfärdi-
gad med tanke på hur jag kände mig. Jag hör
svagt hur en kvinnlig röst skrattar och med
piggt svarar:
– Inte alls, långt därifrån.
Jag känner en tröstande strykning längs min

underarm, är helt kraftlös och vill bara sova.
Jag hör en annan kvinnlig röst långt borta som
i en dimma.
– Björn, Björn, din fruga är i telefonen. Kan

du prata?
Jag tänker, vad vill hon nu då? Ska jag handla

innan jag åker hem?
Jag ligger på uppvaket på Norrlands univer-

sitetssjukhus i Umeå. Jag har just genomgått
en DBS-operation (Deep Brain Stimulation)
där man har inplanterat två elektroder sex
centimeter in i hjärnan. Operationen tog sju
timmar.
Jag lider sedan 15 år av den neurologiska

sjukdomen Parkinson. Tanken är att man med
dessa elektroder ska lindra, via elektrisk
ström, de skakningar och rörelsesvårigheter
jag har och som är så vanliga hos Parkinson-
patienter.

Problemen kom gradvis
Det är förskräckligt tråkigt att ha drabbats av
en neurologisk sjukdom. Förloppet innebär att
nervceller, som tillverkar dopamin (en signal-
substans i hjärnan), långsamt försvinner. Pa-
tienten försämras hela tiden och man kan idag
inte påverka dess utveckling, medicinsk be-
handling kan enbart lindra en del av symp-
tomen.
Hos mig debuterade sjukdomen som stelhet

i kroppen och rörelsesvårigheter, redan fyra,
fem år innan en korrekt diagnos ställdes. Det

var 2009 och jag var 51 år. Dessförinnan diag-
nostiserades jag med allt från utmattningsde-
pression till simulant.
De första åren med Parkinson klarade jag

mig relativt bra. Jag hade skakningar, främst i
höger sida, men upplevde dessa som relativt
lindriga. Sedan tilltog problemen; 2016 blev
jag gradvis betydligt sämre.
Skakningarna i armar och händer blev

väldigt påtagliga. Gången blev problematisk
och mitt tal långsammare. Mimiken i ansiktet
förändrades och mitt ansiktsuttryck blev stelt
- jag såg oftast sur och arg ut trots att jag inte
var det. Luktsinnet försvann på ett tidigt sta-
dium och successivt fick jag svårt att känna
smaker. Depression blev också ett inslag i till-
varon.

Drogmig undan
Min vardag började att inskränkas. Jag fick

svårare att promenera, klä mig, duscha, borsta
tänderna. Att skriva för hand blev med tiden
omöjligt, så småningom kunde jag inte ens
skriva min namnteckning.
Jag fick svårt att äta. Jag hade problem att

föra bestick eller glas till munnen och jag
spillde ofta. Mitt tal blev långsammare och det
blev svårt att ta plats. Ingen hade tålamod att
vänta på att jag skulle tala klart.
Allt detta gjorde att jag drog mig undan och

undvek sociala kontakter.
Det är inte bara den som drabbats av sjuk-

domen som påverkas. Familj och vänner
möter enmänniska i förändring, som tyvärr är
negativ. Det kan bli äktenskapliga slitningar
och vänner som successivt försvinner De
kanske inte riktigt förstår vad den drabbade
personen utsätts för. Man ser ju inte hela sjuk-
domen på utsidan.
Vissa dagar är jag helt utslagen. Att planera

in aktiviteter blir svårt, man vet inte hur man
mår från dag till dag. För att inte tala om att ha
ett arbete, som blir helt omöjligt, med
ekonomiska konsekvenser som följd. En sådan
person är inte speciellt rolig att ha att göra
med.

Alla dessa tabletter
Idag lindrar man i första hand symptomen
med olikamediciner. Sedan diagnosen ställdes
träffar jag läkarna på USÖ:s neurologiska
avdelning en gång per år. Jag lider inte bara av
Parkinsons utan har även drabbats av artros
och bytt båda mina höftleder. Dessutom har
jag genomgått tre kranskärlsingrepp och fått
två stent implanterade i kärlen vid hjärtat. Jag
är vad man i dagligt tal kallar för multisjuk.
Förutom mediciner för Parkinson äter jag

också medicin för hjärtåkomman. När det var
som värst, innan min operation, åt jag 21
tabletter per dygn. Det blir 147 tabletter per

vecka eller 7 665 per år. Att hålla reda på alla
piller och komplicerade namn är en vetenskap
i sig. Som om det inte var besvärligt nog, så
medför mediciner av det här slaget även olika
biverkningar.

Från USÖ till Umeå
Våren 2020 träffade jag en ny läkare på neu-
rologen. Hon berättade för mig om en ny be-
handlingsmetod, som kallas DBS. Den har
varit godkänd för behandling av Parkinson
sedan1997, av FDA (USA:s motsvarighet till
Läkemedelsverket). Neurologerna på univer-

sitetssjukhuset i Umeå har arbetat med meto-
den sedan år 2000. Där har man utvecklat be-
handlingen vidare, rentav blivit världsledande
och genomför cirka 50 operationer per år.
USÖ har valt att samarbeta med Umeå trots

att resvägen är lång. Min nya läkare ansåg att
jag borde utredas om jag passade för den här
specifika behandlingen.
Det börjademed tester på USÖ. Sedan skick-

ades jag till Umeå för fler tester av minne, för-
mågan att se samband, medmera. Man testade
kroppsrörelser och var mycket noga med
dokumentationen.

Operationen genomförs inte om man upp-
täcker brister, vad det än må vara, som kan
riskera att försämra patienten ytterligare. Och
man opererar inte personer äldre än 70 år.
Efter alla tester fick jag även möta kirurgen

som skulle utföra operationen. En lugn och
trygg norrlänning som beskrev operationens
olika steg och visade hur implantaten såg ut.

Ström in i huvudet
Operationen genomfördes i mitten av decem-
ber och gick bra. Efter fyra veckors kraftsam-
ling körde man i gång systemet. Förutom
elektroderna i hjärnan opererade man in en
styrenhet, en slags pacemaker, tillsammans
med ett batteri högre upp på vänstra sidan av
bröstet (se teckning). Därifrån placerar man
kablaget under huden upp till elektroderna i
huvudet.
Laddning och inställningar sker trådlöst.

Man påverkar signalerna i hjärnan med
strömstyrka, frekvens, amplitud, samt att man
kan styra bredden och djupet på signalerna.
Det är fantastiskt hur kunskap och teknik ska-
par nya möjligheter.
Resultatet? Jo, det kändes som att jag fick

livet tillbaka. Jag skakar inte längre i händerna
och kan i princip äta obehindrat. Jag kan
skriva för hand igen. Min gång har förbättrats
avsevärt och jag har mycket lättare att klara av
vardagssysslorna. Mitt tal och mimik har för-
bättrats och jag är en gladare människa.
Jag har också kunnat minska påminmedicin

med motsvarande sex tabletter per dygn, eller
2 190 tabletter per år.
Visserligen har man inte justerat in systemet

helt ännu. Det tar upp till ett år efter operation
innan man anser att det är klart.

Enastående sjukvård
Man får dock aldrig glömma att sjukdomen

finns där hela tiden. Dess förlopp tickar på
oförändrat. Vad man uppnått med behandlin-
gen är ett annat sätt att lindra sjukdomens
besvärliga symptom.
Min livskvalitet har avsevärt förbättrats och

jag är så tacksam. Tänk att vi har så duktiga
och kompetenta personer inom sjukvården,
från kirurger till sköterskor, alla enastående.
Alltid med en vänlighet och omsorg om oss
sjuka och skadade. Sjukvårdspersonalen
förtjänar all respekt och borde ges mer tid för
sina patienter, istället för att ses som en pro-
duktionsresurs och verktyg för att öka patient-

flödet. Vi är människor, inte maskiner.
Utvecklingen tar hela tiden nya steg framåt,

och jag hoppas att man en dag ska kunna bota
människor som drabbats av neurologiska
sjukdomar. Jag själv får troligtvis aldrig upp-
leva det, men jag får ju idag, tack och lov, lin-
dring som ett resultat av att andra människor
tidigare har utfört ett insiktsfullt och skickligt
utvecklingsarbete.
Nu har jag bytt båda höftlederna, gjort tre

kranskärlsingrepp och genomgått en DBS-op-
eration. Undra vad de ska hitta på nästa gång?

Begreppet ”Parkinsons sjukdom” myntades
i slutet av 1800-talet av en fransk neurolog,
Jean Martin Charcot.
Den svenske professorn Arvid Carlsson

hade en viktig betydelse för förståelsen av
sjukdomen, och dess behandling. I sin
forskning kom han fram till att signalsub-
stansen dopamin har betydelse för hur vi
kontrollerar våra rörelser, och att just brist
på dopamin orsakar sjukdomen.
I slutet på 1960-talet blev Levodopa en

medicinsk etablerad behandling av Parkin-
son. Carlsson erhöll Nobelpriset år 2000 för
sina upptäckter.

Fransman i Umeå
Den franske professorn Alim-Louis Ben-
abid i Grenoble introducerade i slutet på
1980-talet den banbrytande metoden med
hjärnstimulering, DBS – deep brain stimu-
lation.
Varför människor drabbas av Parkinsons

sjukdom vet man inte riktigt. Ärftlighet är
en faktor, liksom påverkan från olika
kemikalier. På senare tid har man börjat
misstänka att sjukdomen kan uppstå via
matsmältningssystemet, och sedan fortplan-
tar sig upp i hjärnan och orsakar störningar
på signalsubstanserna.

Hur sjukdomen yttrar sig är individuellt
och inte minst hur man själv lyckas leva
med den. Ungefär 20 000 personer i Sverige
har idag Parkinson, oftast drabbas de som är
äldre än 55 år. Fördelningen mellan könen
är ungefär lika, dock är det något fler män
som får sjukdomen.
Komplexiteten hos sjukdomen gör tyvärr

att det är svårt att rekrytera tillräckligt med
läkare som vill ta sig an dessa patienter.

Enmildare vår för Björnmed extra ström i hjärnan

Fakta om Parkinsons sjukdom
Den engelska läkaren James Parkinson (1755-1824) utgav en
skrift år 1817 där han beskrev många av de symptom som är så
typiska för sjukdomen. Skakningar, långsamma rörelser och en
gångmed korta steg är mycket vanliga fenomen.

AV

BJÖRN FRANZÉN

Komplicerat att fästa elektroder inne i hjärnan. Björn Franzéns operationen på Umeå universitetssjukhus tog sju timmar.
Foto: (ej Umeå) Wikipedia

– Jag är en gladare människa nu, men sjukdomen
finns hela tiden underliggande, berättar Björn
Franzén i sin artikel om hur det är att leva med
Parkinson. Foto: Weine Ahlstrand

DBS-metoden innebär att elektroder implanteras i thalamus, som kopplas till en hjärnpacemaker.
Illustration: AANS

En stereotaktisk ram ger neurokirurgen ma ̈tpunkter fo ̈r att sa ̈tta in elektroden i hja ̈rnan.
Foto: Edel Photo, Region Va ̈sterbotten

James Parkinson, kirurg, apotekare, geolog
och politisk aktivist för allmän rösträtt

Björn Franzén hemma vid Hargeviken efter
operationen som lindrat hans svåra besvär.
Foto: Weine Ahlstrand

Askersundaren Björn Franzén drabbades av Parkinson, en fruktad
sjukdom som ännu inte går att bota. Men Björn fick chansen att opereras
och har plötsligt återvunnit livskvalitet. – Jag är så tacksam, skriver han i
sin personliga berättelse om den långa kampenmot ohälsa.
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ÖPPET:
MÅNDAG-FREDAG 7-16
Telefon: 019-765 20 30 www.verktygsvaruhuset.se

Välkommen in

till oss!

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

@ronnetradgard
finns på Välkommen till Rönneshyttas

charmigaste handelsträdgård

1929-2021

Vardagar 10-18 Lördag & Söndag 10-15
Telefon: 0583-400 33

Njut av prakten i våra växthus som är fyllda av sommarblommor, kryddor och
underbara pelargoner. I vår mysiga plantskola finner ni ett trevligt sortiment av
perenner, rosor, buskar och träd. Välkommen!
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SEDAN EN TID tillbaka hoppar hustrun
omkring på kryckor. Det gör att även
min tillvaro haltar en aning. Fast haltar
är ju fel uttryck. Jag går och springer
mer än vanligt. Med två kryckor är det
svårt att bära saker. Det gör att jag nu-
mera är med och fixar frukost till mor-
gonpigga livskamraten. Intressant
upplevelse att vara uppe med tuppen,
som det heter.

Ett tvåvåningshus med källare och vind
kräver vanligtvis mycket spring i trap-
por. Nu springer jag för två. Inte så att
jag beklagar mig. Däremot har jag fått
en ny insikt i vad jag inte behöver göra i
normala fall.

TILL SAKEN HÖR att hustrun inte bara är
morgonpigg, hon är även mycket
trädgårdsintresserad. Jag är också
trädgårdsintresserad när det handlar
om att sitta i bersån med ett glas rosé,
eller att ligga hängmattan och läsa/
lyssna på en bra bok. Hustruns intresse
är dock lite annorlunda. Det ska odlas,
planteras och grävas nya rabatter. För att
inte tala om att rensa bort ogräs och jaga
alla vackra gula blommor som in-
vaderar tomten varje vår.

Vi har en gammal uppgörelse att hus-
trun klipper gräsmattan, helt på eget
önskemål för att få lite motion. Den
uppgörelsen har jag vårdat väl. Jag
brukar berömma gräsmattans jämnhet
och kvalitet, därifrån hängmattan. Men
nu är det som sagt andra tider. Att gå
med kryckor och klippa gräsmattan är
en omöjlighet. Så jag har tagit över.
Dessutom har jag uppmuntrats att göda
gräset för att få fart på växtligheten. Det
skulle jag kanske låtit bli med tanke på
hustruns tillstånd.

MEN ALLT ONT har något gott med sig
brukar det heta, tror jag. Situationen har
gjort att jag väldigt nära inköp av en
robotgräsklippare. Jag har tidigare varit
motståndare till denna trädgårdshjäl-
preda men det är ju aldrig för sent att
ändra sig.

Nu frammanar jag en bild där jag ligger
i hängmattan med något läskande och
tittar på hur robotgräsklipparen gör sitt
jobb. I ett avslappnat tillstånd finns tid
att fundera och planera alla andra pro-
jekt som finns på listan. Frågor uppstår.
Finns det en fönstermålarrobot? En
krönikeskrivarrobot? Nej, det sista vill
jag nog ha full kontroll på själv. Eller
vänta nu, det kanske …

KRÖNIKA

WEINE AHLSTRAND

När trädgårdsarbetet
haltar

Ni har säkert hört och sett om deras produk-
tioner, för de har inte gått obemärkt förbi. Det
började 2014 när de båda samboparen Anders
Gustavsson och Karin Danielsson från Kår-
berg samt Alf ”Frasse” Fransson och Susanne
Wilén från Åsbro, helt oberoende av varandra
besökte kolmilan i Torpa.
– Jag hade en idé om att göra en film om

Valle som levde sina sista 15 år i en kolakoja
men kände att jag behövde hjälp. Så när jag
fick syn på Frasse frågade jag helt enkelt om
han var intresserad, säger Anders och berättar
att han hade lite koll på personen i fråga även
om de inte kände varandra.
– Anders är ju alltid om sig och kring sig så

det var bara att hänga på, skrattar Frasse och
konstaterar att på den vägen är det.

Lokala skådespelare
Karin och Susanne hängde också på och
snabbt blev de en kvartett som valde att på
bästa ABBA-manér kalla sig ASKA.
Rollfördelningen är grovt den att Anders och
Frasse kommer med idéerna vilka de sedan
syr ihop tillsammans och får till ett synopsis,
ett manus och ett regiarbete. Skådespelare
letar de upp bland lokala förmågor.
– Karin är duktig på att sy och jag skaffar

rekvisita, säger Susanne. Sedan är vi med och
filmar, vi har fyra kameror i gång om det be-
hövs.
Anders och Frasse framhåller att det finns en

femte person, nog så viktig i sammanhanget.
Det är Conny Sandberg som skriver texter och
ofta agerar berättare. De benämner sina filmer
som dramadokumentärer.
– Det gäller i alla fall Valle i Koja, Enslingen

på Bockön, Holger Nilsson och Riseberganun-

norna, säger Frasse och förtydligar att de alla
handlar om intressanta lokala personer som
inte längre lever.
– Gustav Svensson är dessbättre vid full

vigör. Filmen om Skyllbergs historia var fan-
tastisk att göra tack vare hans eminenta minne
och arkiv. Inte en enda omtagning, vilket är
unikt.

Valle i koja
Den första filmen handlade alltså om Valde-
mar ”Valle” Johansson som levde 1882-1962.
Han var ensamstående och gjorde dagsverken
på gården Björstorp där han bodde i drängstu-
gan tillsammans med sin 17 år äldre bror Per.
När Per blev sjuk på äldre dar blev han med
tvång bortförd till ålderdomshemmet och
Valle, då 63 år, flydde ut i skogen. Där bodde
han i 15 år i en liten jordkoja som inte var hö-
gre än 1,25 meter på högsta punkten.
Film nummer två var den om August Matt-

son (1839-1928), en högt begåvad särling som
bosatte sig på en ö i Tisaren med höns och get-
ter. ”Enslingen på Bockön” sålde sina hand-
märkta ägg till Stockholm med hjälp av SJ-

personalens fruar och han utförde också täm-
ligen avancerade astronomiska självstudier.

Filmer om Gustav och Holger
Den tredje filmen hade brukspatron Gustav
Svensson som huvudperson och film nummer
fyra berättar historien om Holger Nilsson och
det stora arvet i Kräcklinge. Den gjordes till
25-årsminnet av händelsen som fick kvällstid-
ningarna att skicka helikoptrar till kyrkbyn på
slätten mellan Fjugesta och Kumla, när det
tillkännagavs att en enormt stor förmögenhet
fördelades ut mellan de boende i socknen.
Samtliga dessa filmer har dragit storpublik

när de visats vilket skett i olika lokaler med
anknytning till innehållet; kulturhuset i Kår-
berg, kyrkan i Snavlunda och Kräcklingegår-
den. Att intresset för hembygdshistoria är stort
är kanske ingen överraskning, och därför är
insatsen från detta entusiastiska filmgäng
ovärderlig.

Pandemin har satt käppar i hjulen
Som för så många andra sätter pandemin käp-
par i hjulen men ASKA kunde i slutet av förra

sommaren möta ”nunnorna i Riseberga” och
sätta ihop en film om deras och klostrets histo-
ria från slutet av 11-talet fram till mitten av
1500-talet.
Anders Gustafsson förklarar att man gjorde

det genom att följa de nunneklädda guiderna i
föreningen Riseberga Rediviva under ett antal
tillfällen.
– Den filmen har inte visats publikt men

finns på min Youtube-kanal.

Nya projekt
Två nya projekt är under planering. Den ena
heter ”Antikrundan” och kommer att handla
om de resor som Askersunds kommun och
Åmmebergs buss ordnar för att äldre ska
kunna komma till Varuhuset i Rönneshytta en
gång i veckan.
– Vi har fått pausa det nu, säger Anders och

berättar om den andra idén som också är i
gång.
Då ska det handla om en profil som alla 60-

plussare i Hallsberg väl känner, nämligen Nils
”Harta” Hartman, mannen som bland annat
kunde hypnotisera.

Valle i Koja, Enslingen på Bockön, Gustav Svensson i Skyllberg, Holger Nilsson i
Kräcklinge och nunnorna i Riseberga. Alla har de gjort avtryck i södra och västra
Närke och alla har de blivit dokumenterade av filmgänget som kallar sig ASKA.
En kulturgärning grundad helt på intresse och ideellt arbete.

TEXT
GUNILLA PIHLBLAD

Kvartetten som fångar upp lokalhistorien
Hela ASKA. Anders Gustavsson, Karin Danielsson, Alf ”Frasse” Fransson och Susanne Wilén från Åsbro. Karin Danielsson och Susanne Wilén vid inspelningen av ”Enslingen”.

ASKA-gänget inför en tagning. Inspelning av ”Enslingen på Bockön” i Wadköping.Inspelning av ”Enslingen från Bockön”.

I skrivande stund vet vi inte vilka rekommendationer som kommer
att råda i sommar, så vi återkommer med mer information så fort
nya besked kommer. Vi hoppas ändå att vi ska kunna ses utomhus,
oavsett väder. Får vi inte träffas så kommer gudstjänsterna att
livesändas och läggas ut på vår Facebooksida.

Sång av elever från Sångverkstan

Anna Englund, sång, Susanna Englund, piano

Medverkande är i skrivande stund oklart

Alice Wallenius och Filip Södervall, piano, orgel och sång

Kent Steen med vänner

Medverkande är i skrivande stund oklart

Sånggruppen Kahjenn;
Kristina Folker, Jenny Nordström och Hannah Nordén

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

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
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Ring mig för a� boka �d

Avslöja profilen
och du kan få en
belöning

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

Det mesta för dig och

ditt lantbruk!

Slitdelar till lantbruksmaskiner,

lantbruksspruta och inomgårdsprodukter

www.tsfjugesta.se

Mån-fre kl. 9-17 Lör 9-13
ÖPPET:

Sveagatan 2, Fjugesta 0585-106 66

Ny
pro

duk
tio

n!

Är du intresserad, kontakta oss:

0583-810 50

info@askersundsbostader.se

Vi bygger fler markplanslägenheter på

Linnéavägen i Åsbro.

Preliminär inflytt januari 2022.

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

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

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

DROP-INOCHTIDSBOKNING

ALLÉHALLEN  
I HALLSBERG
BAD • GYM • SPORT • CAFÉ

hallsberg.se/allehallen

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

SOCIALDEMOKRATER 
FÖR EN ÖPPEN FOLKKYRKA

19 SEPT 
2021

Lillemor Pettersson

Mariana Johansson
Niklas Nilsson

Conny Larsson

Magnus Fahlström

Socialdemokraterna Hallsbergs kommun
hallsberg@socialdemokraterna.se • 070-377 46 00

Mopeder

Köpes!

Gärna äldre modeller –
gör inget om de är defekta

Telefon: 073-907 46 88

Utställningar, Tillverkning,
Försäljning

Svenska Skoindustrimuseet

Sveavägen 19, Kumla

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

www.skoindustrimuseet.se

- ett levande museum

Vårt företag är miljö- och kvalitetscertifierat

Vi utför
kostnadsfri
besiktning av
din vind!

Villa- och fastighetsägare!
Tilläggsisolera vinden och minska din värmekostnad
rejält, samtidigt ökar du värdet på din fastighet.

Telefon: 019-12 94 10
E-post: hakan@mb-isolering.se
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– Klockan är 21, det är den sista lördagen i
månaden och du lyssnar på ”Karin är nyfiken
på” som sänds över Radio 94,3 från
Pingstkyrkan i Kumla.
Det är Karin Halleby som än en gång påan-

nonserar ett nytt radioprogram från i Kumla
Pingstförsamlings radiostudio.
– Jag var bara några år när jag följde med

pappa till radiostudion och ville ta över
spakarna.
Hennes nuvarande radioprogram heter

”Karin är nyfiken på….” och tar upp teman
hon är intresserad av. Inbjudna gäster får svara
på hur det är att exempelvis arbeta som ambu-
lanspersonal, brandman, pastor eller läkare.
Helst jobbar Karin i direktsändning.
– Det är mer nerv i direktsändningar, mer

nervöst eftersom man aldrig vet vad som
kommer att hända. Det enda jag kan planera
innan är musiken som ska spelas. Det är en ut-
maning, då är radio som bäst.

Radiopastor tände till
Närradiosändningarma i Kumla Pingstkyrka
startade 1979, på initiativ av Närradions Rik-
sorganisation. I Kumla var det församlingens
dåvarande pastor Folke Steen som tände till på
idén.
– Men så hade han också varit radiopastor i

Finland innan han kom till Sverige, berättar
Göran Larsson.
Det blev ett drygt dussin medarbetare i

kyrkan som ville vara med, programmakare
och radiotekniker. Göran och Per-Olov var två
av dem.
– Vi arbetade på Ericssons och hade ju ett

visst intresse för teknik, säger Per-Olov
De första åren ordnades programmen på de

mest skiftande platser. Mest i direktsändning.

– En stor tillgång under många år var den
oerhört kunniga musikproducenten Bengt
Andersson. Han ställde sina kunskaper och
utrustning till förfogande för radion, säger
Göran
Först hade man en liten studio under läk-

taren i kyrkan, innan Gösta Fredrikson, en
medlem i Pingstkyrkan, tog fram måttbandet
och insåg att det där stora kapprummet på an-
dra våningen passade bättre som radiostudio.
Där finns man än idag.

Stort intresse i starten
I närradions barndom var intresset stort i
Kumla. Inte bara kyrkor, utan politiska partier,
idrottsföreningar och enskilda ville delta och
göra egna radioprogram,
– Nämnas bör Roland Eliasson i Yxhults IK

som slog ett slag för den lokala sporten. Han
betydde mycket för engagemanget i närra-
dion, säger Göran.
För att nu inte tala om Conny Söder och

Kurt Grindesjö som sände direkt från Sveas

kafé, ordnade Bibelmaraton på torget och in-
tervjuade folk direkt på gatan. Ett långvarigt
program var Förbönskvällar och Folke Steens
Nattvakten, ett program där han varvade
lättsam musik med personliga reflektioner.
– Närradion är ju ett väldigt bra sätt att nå ut

med sitt budskap, oavsett vem man represen-
terar. Som kyrka tror jag vi når långt, hävdar
Göran.
Snart ville några föreningar i Hallsberg också

vara med och så bildade man ”Kumla-Halls-
bergs närradioförening”.
– Det heter så än idag, men med tillägget

”Radio 94,3”, säger Karin
Första sändaren satt på silon, den kunde

man med lite tur höra till Kvarntorpskorset.
Idag finns en starkare sändare placerad på
Kvarntorpshögen.
Radio 94,3 är de som samordnar alla delta-

gande föreningar. De är stationerade i egen
lokal på Kvarngatan med stationschef. Under
vardagarna sänder bland annat musikslinga
och en del egna program
Pingstkyrkan nöjer sig med helgverksamhet,

lördagskvällar och söndag förmiddagar. Med
bibelläsning i Böckernas Bok, blandad verk-
samhet i Kristen sång, Karin är nyfiken på och
radiosända Gudstjänster.
Hur många lyssnare man har är dock osäk-

ert. Någon omfattande lyssnarundersökning
har inte gjorts på länge. Bilden är att lyssnarna
ofta tillhör åldersgruppen 50 plus.
Något särskilt ungdomsprogram har man

inte längre. Helt enkelt för man inte tror man
når den målgruppen via radio.
– Då kan de lyssna när de vill och är inte

bundna till några särskilda tider, säger Karin.

TV-gudstjänster
Under pandemin har närradion i
Pingstkyrkans regi fått konkurrens, av försam-
lingens egna TV-sända gudstjänster via
Youtube. Den, på grund av pandemin, tomma
kyrklokalen ser nu ut som en hel TV-studio.
– Nja de är väl inga konkurrenter precis.

Snarare att de kompletterar varandra, säger
Per-Olov
– TV är nog ett bra sätt att nå de unga. Själv

föredrar jag nog ändå radion, som jag tycker
ger en större koncentration kring lyssnandet,
säger Göran.
– Ja radio är definitivt mitt media, det är kul

att vara med här, avslutar Karin Halleby.

Kumla Pingstförsamling var bland de första i landet att börja med närradio.
Mänger av producenter och tekniker har sedan dess gjort radio för bygdens
folk att lyssna på. Än idag sänds en hel del radio från studion i Kumla.
– Listan av program är fylld för oss ända till midsommar, säger Per-Olov
Ericsson.

TEXT & FOTO
KG MATTSSON

Per-Olov Ericsson, Karina Halleby och Göran Larsson är tre av de aktiva i Pingstkyrkans närradio.

I närradions barndom sände Pingstyrkan ofta direkt från folks hem.

Einar Ekberg och Tomas Hagenfors i skivsamlingen.

Karin Halleby påannonserar sitt radioprogram en gång i månaden.

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

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

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

DROP-INOCHTIDSBOKNING

Kyrkan som sprider
sitt budskap via etern

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

danielholmab@hotmail.com • 070 – 341 66 73

DANIEL HOLMS ENTREPRENAD AB

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

Hör av er för en
kostnadsfri offert!

Telenr: 070-8469292

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

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

på FacebookVårt företag är barnsupporter 2021

30 år i branschen

Vi finns på plats
vardagar 8-16Vi kö
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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
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Öppettider:
Mån-fre 06.00-22.00, Lör-sön 08.00-22.00
Stenevägen 19-21, 692 35 Kumla • Tel: 019-57 10 19 Kumla

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

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

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

Super
X-Shi
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ord. 1
890:- ord. 1

795:-

Vi gör våra
egna goda

frukostmackor!

NYHET

Ren och
fin

Det lilla
extra

Ny
Biltvätt

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 t.o.m. 2021-05-31.  

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

Våren 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. 

2.395:- /mån** 

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

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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Det var svedjefinnar som var först på platsen.
Lille-Hindrik Hindriksson ”bor i en stocken-
stufva på skogen” står det i en mantalslängd
från 1642. Länge kallades byn Lilla Hindrik-
storp, efter sin nybyggare. Här levde man
sedan i generation efter generation på svedje-
bränning, kolning och småjordbruk. Som
mest bodde här cirka 125 personer i de olika
små torpen.
Så småningom övergavs husen när män-

niskorna flyttade in till större samhällen. Vid
slutet av 1800-talet stod byn, som då hette
Tivedstorp, mer eller mindre öde. Men på
1950-talet vaknade byn upp igen från sin
Törnrosasömn. IM, Individuell Människo-
hjälp, med biskop Sven Danell i spetsen, rus-
tade upp Tivedstorp till att bli en fristad åt
människor på flykt efter andra världskrigets
härjningar.

Drog turister till Tivedstorp
I sommar är det 65 år sedan som Maria och
Vasilie Bichis med sju söner, två döttrar, tre
sonhustrur och sju barnbarn kom till Tived-
storp, efter ett kringflackande liv på flykt från
ett ockuperat hemland, Rumänien. Innan de
till slut hamnade i Närke bodde de i Ju-
goslavien, Italien och Colombia.
I Tivedstorp fick familjen bruka jorden och

jobba i skogen. Monica Bichis, Tivedsflickan

som gifte sig med en av sönerna, berättar att
det var svårt att klara av arbetsuppgifterna
utan att kunna svenska. På den tiden fanns ju
ingen Svenska för invandrare. Förmannen
Bertil, som lärde männen hugga och barka
träd, hade en ängels tålamod, tyckte de.

Stor ardenner hjälpte till
Till hjälp i jordbruket fick de en enorm arden-
ner, som var så stor att man fick bygga om stal-

let för att den skulle få plats. När man skulle
rykta bjässen fick man kliva upp på en pall för
att nå upp.
Familjen blev en sevärdhet där i skogen.

Thure i Älgarås guidade turister till Tivedstorp
för att visa hur nykomlingarna bodde och ar-
betade.
– Det var inte utan att de kände sig lite uttit-

tade, säger Monica och skrattar. Idén att sälja
kaffe uppstod när turisterna blev kaffetörstiga
och frågade om de kunde få köpa sig en kopp.

Barbro, en verklig veteran
Turisterna fortsatte att komma till Tivedstorp
även sedan Bichis-familjerna flyttat vidare till
industrierna i Röfors och Laxå. Några av
bröderna flyttade längre bort i Mellansverige,
men de flesta av släktingarna bor kvar i Närke
idag.
IMs Tivedstorp blev en samlingsplats och ett

andningshål för människor av olika nation-
aliteter och inriktningar. Gamla mor Johannas

stuga gjordes till kaffestuga. I en bod såldes
hantverk från jordens alla hörn till förmån för
behövande i världen. IM:s Barbro Cluley, som
hunnit bli 101 år, är den som för sjuttio år
sedan startade upp både kaffestugan och han-
delsboden. Hon fortfarande är verksam ib-
land.
Allt efter det att behoven växte ordnades det

med övernattningsstugor, tältplatser, mötes-
lokaler och kapell. Många volontärer, ungdo-
mar från när och fjärran, ställde upp och fick
verksamheten att fungera.

Tivedstorps andrum
Vandrarnas kapell byggdes 1968 av timmer
från stugor ägda av Sätra Bruk. Träreliefen
med korset och uppståndelsemorgonens sol är
en gåva av en tillfällig gäst. När gåvan över-
lämnades 1979 sa givaren: ”Jag kom hit, blev
så gripen av stämningen i detta vackra kapell
och såg som i en vision framför mig detta mo-
tiv.”
Kapellet är idag populärt som dop- och bröl-

lopskyrka och om sommaren ordnar Svenska
Kyrkan vägkyrka i kapellet.

Fullt hus
En kväll i juli varje år vallfärdar folk till det en-
kla, lilla missionshuset i Tivedstorp. Då sjungs
det nämligen läsarsånger med Tivedspôjkera,
ett av Tiveds Hembygdsförenings mer pop-
ulära arrangemang. Taket brukar nästan lyfta
sig när publiken tar i och sjunger Pärleporten,
Ovan där och Gyllne morgon. Förra året blev
det dock av förklarliga skäl inga läsarsånger.
Missionshuset byggdes av ortsborna och in-

vigdes 1880. Det var det första bönehuset i
Tiveden och församlingen bestod av 80
hushåll till en början. Oskar Sarve var en av de
populäraste frikyrkopredikanterna. Han sägs
ha predikat på utpräglad närkingska.

Barndomsvännerna tog över
Idag, då naturintresset är större än någonsin,
söker sig många till Tiveden för att gå
Bergslagsleden eller besöka nationalparken.

Då är Tivedstorp naturlig rastplats att pusta ut
på. De som sköter ruljangsen på anläggningen
är barndomsvännerna Anders Thunarf och
Martin Szanto på Szanto Event. De kom till
Tivedstorp redan 2014 när de, tillsammans
med ett kompisgäng, letade efter en plats att
slå sig ner på. De gillade atmosfären och läget
och beslutade sig för att arrendera stället un-
der huvudmannen Tiveds Utvecklings AB,
TUVA. Och några år senare, på sommaren
2019, köpte Szanto Event TUVA och är nu
ägare av hela Tivedstorp.
– Vi är måna om att kunna erbjuda

besökarna en bra upplevelse fri från stress. Vi
vill bevara den gamla kulturbygden och sam-
tidigt blicka framåt, säger Anders Thunarf.
Här kan man ta en paus, kort eller lång, och
njuta av naturen och av god mat.
När pandemin är över hoppas Anders och

Martin på att kunna fortsätta med sina upp-
skattade musikevenemang och pubkvällar.
– Festivalen Electric Moon Fest, som brukar

hållas september, är en riktig höjdpunkt,
menar Anders. Då uppträder artister både
från när och fjärran.

Nytt för i år
Just nu håller man på att bygga en grillstuga,
som kommer att invigas i dagarna. Det blir en
stor utomhusservering, passande nog i dessa
tider. Förutom nygrillade rätter hoppas An-
ders att i framtiden kunna servera grönsaker
från de egna odlingarna.
– Ibland kan man få tips och inspiration av

vandrare på Bergslagsleden. I påskas kom en
man som är expert på skogsträdgårdar och nu
har vi redan planterat de första träden i vår
egen skogsträdgård.
På hemsidan, www.tivedstorp.se, får man in-

formation om allt man behöver veta inför ett
besök. Tivedstorp kommer att fortsätta vara
en rastplats och ett vattenhål. Traditionen förs
vidare från Lill-Hindriks dagar till nya genera-
tioner skogsluffare.

TEXT

MARGARETA SWENSON

I en glänta i urskogen, nära Tivedens Nationalpark, ligger den lilla byn Tivedstorp. I fyrahundra år har den varit
en tillflykt, ett tryggt boställe och en rastplats för människor som sökt sig ut i skogen.

Ulla Carlsson, hembygdsföreningen kikare ut ur missionshuset.

Tivedstorp – en tillflyktsort i urskogen
Den gamla stugan som kallas Pepparkakshuset. Foto: C Swensson

Familjen Bichis. Foto: privat

Tivedspôjkera spelar till läsarsånger. Foto: C Swensson

Månadens författare i Örebro län är ett samar-
bete mellan bland andra Biblioteksutveckling
Region Örebro län, Litteratur Örebro län,
länets folkbibliotek samt SR P4 Örebro. Syftet
är att synliggöra skrivande personer och in-
spirera till läsning och eget skrivande. Varje
månad under året kommer en författare från
någon av länets kommuner att utses och pre-
senteras. Tolv kommuner - tolv författarskap.

Bodde i Porla
I april var det Laxå kommun som stod på tur,
Där föll valet på Charlotte vonMahlsdorf, som
under åren 1997 - 2002 ägde och drev sekel-
skiftesmuseet i Porla.
Charlotte var en motsägelsefull gestalt. Född

som Lothar Berfelde i byn Mahlsdorf utanför
Berlin,1928, visste hon tidigt att hon var ett
kvinnligt väsen i en pojkes kropp. Hon älskade
sin mor och hatade sin far, som var en brutal
hustrumisshandlare och som med våld
försökte göra en soldat av den veke och femi-
nine sonen. Hon slog också så småningom
ihjäl sin tyranniske far.
En tredje faktor som kom att bli avgörande

för Charlottes liv och öde var en tidigt grun-
dad kärlek till vackra möbler och antikviteter
från “gründerzeit”, dvs decenniet före och bör-
jan på 1900-talet. Hon kom med åren att
grunda tre museer från den epoken.

Självbiografi
Om det och allt annat har hon alltså berättat i
sin självbiografi “Ich bin meine eigene Frau”,
som också blivit film och teater. Det är en
skakande och fascinerande läsning. Charlottes
tidiga ungdom sammanföll med nazisternas
hänsynslösa maktutövning och krigsåren. Det
var inte den bästa tiden att komma ut som
transvestit och homosexuell. Hon tog sig fram
genom att vara ömsom Lothar, ömsom Lottie,
allt efter som det passade sig. Och hon lade
grunden till sina samlingar.
Charlotte berättar målande om ett sönder-

bombat Berlin i ruiner, där en utsvulten sjut-
tonårig transvestit som nyss släppts ut från
ungdomsfängelset försöker hålla sig vid liv
bland bränder, bombkrevader, döda män-
niskor på gatorna, galna SS-män och plun-
drade butiker, under krigets sista
vansinnesdygn när allt var i upplösning.
Mahlsdorf, dit Charlotte återvände efter

krigsslutet, kom att tillhöra östblocket. Under
DDR-tiden hade hon en kompakt byråkrati att
stångas med i ansträngningarna att skapa ett
museum. Men Charlotte var listig och fann på
utvägar även i maktens korridorer när hon
kämpade för att rädda kulturminnesmärken
undan rivningsraseri och sanktionerade
stölder. Hon var fortfarande Lothar när hon
arbetade hårt alla timmar på dygnet som
hantverkare och med sina egna händer byggde
upp Gründezeit Museet i Mahlsdorf. Sedan
tog hon på sig förklädet och var Lottie som
ömt putsade och vårdade sällsynta gamla
möbler. Boktiteln “Ich bin meine eigene Frau”
är kongenial.

Flydde från nazister – igen
Det finns en hel del besk humor i
beskrivningarna av strider med myn-
digheterna, men också en droppe bitterhet.
Och efter ett överfall då nynazister tagit sig in
på en fest och misshandlat hennes vänner
beslöt Charlotte att söka sig en ny plats för att
på nytt bygga upp sitt livsverk. Att hon ham-
nade i Porla var en slump, som så mycket an-
nat i livet, men där, i Villa Hamilton, bodde
hon under några år och höll visningar för pub-
lik i sitt sekelskiftesmuseum. Hon sa själv att
hon valde huset i Porla på grund av några ex-
tra centimeters takhöjd, som gjorde att ett av
hennes mest älskade höga skåp fick plats. Den
stora kärleken i Charlottes liv var till syvende
och sist hennes samlande och bevarande av en
svunnen tids skatter.
Charlotte von Mahlsdorf avled hastigt under

ett besök hos släktingar i Berlin 2002.
Föremålen i Sekelskiftesmuseet flyttades till-

baka till Tyskland efter Charlottes död. Där
har hennes bror byggt uppmuseet i Mahlsdorf
igen. För några år sedan gjorde skådespelaren
Björn Kjellman succé på Stockholms Stad-
steater med pjäsen ”Jag är min egen fru” som
byggde på självbiografin.

Laxå kommuns
kanskemärkligaste
människoöde

TEXT

MÅNA N. BERGER

Charlotte von Mahlsdorf som hon nog ville se
sig själv. Foto: Matthias Fernando Küntzel

Även om författaren Charlotte von Mahlsdorf bara tillbringade fem
år i Porla, i Laxå kommun, kom hon, med sitt märkliga livsöde, göra
avtryck. I april blev hon ”Månadens författare”.



Vad är vaskplattor? Ja det frågade jag mig
också eftersom det var så länge sedan jag köpte
nån. Men att jag behövde en stod klart när
diskvattnet försvann med en rännil om man
inte diskade bums.
Även om nästan alla äger en diskmaskin så

behöver man en diskpropp och det har fort-
farande dom flesta. En liten enkel manick som
man stoppar i diskhon när man vill diska nåt
för hand.
Diskplatta letade jag efter, för den är av något

gummiliknande material som man också läg-
ger i en diskho men med större hål.

Alla dom stora…
I två månader pågick sökandet. Jag gick med
min slitna diskplatta till alla dom stora i Öre-
bro där jag bor. Coop, ICA, Bauhaus, Biltema,
Jula.
Jag visade min diskplatta men alla skakade

på huvet.
– Nej det för vi inte.
Min sambo JO, schackspelaren började leta

på Internet och si! Där fanns den, nu som
vaskplatta. (Det måste vara en skåning som
uppfann det ordet, för där säger man inte
diskho utan vask.)
Nu fick också mängder av VVS-firmor för-

frågningar om vaskplattor.

– Nä du vet, vi jobbar med sanering, sa en.
Då återstod Internet men det är JO inte så haj

på så han bad en schackspelande kompis i
Pålsboda om hjälp.

”Dom har allt”
Görgen Andersson heter han och han konstat-
erade snart att en vaskplatta som kostade 35
kronor skulle kosta över 100 kronor med frakt
och allt. Vaskplattan väger 54 gram utan em-
ballage.
– Jag gick till järnhandeln där har dom allt,

förklarar han.
Och det hade dom!
Järnhandeln i Pålsboda är precis en sån affär

som jag kommer ihåg även från Örebro på åt-
minstone 80-talet. Inte för att den är gam-
malmodig, bara så full med verktyg, små lådor
med skruvar och muttrar och allt vad det kan
vara upp till taket och fullt med folk som be-
höver grejer.
För det facila priset av 28 kronor får jag min

vaskplatta och pratar med Gunnar Ryd.
– Tja, dom är väl för stora, säger han om

företagen i Örebro där ingen brydde sig.
Och alla har som sagt inte diskmaskin.

Pizzasnurror
Och nu till pizzasnurrorna. Som sagt: enkla att
göra och så goda att du nog kommer att baka
dom igen.

Du behöver:
10 dl vetemjöl, 3 tsk bakpulver, 1 tsk salt, 125
g smör, 4 dl mjölk.
Fyllning:
1,5 dl tomat- eller chilisås (absolut inte
ketchup som det står i det ursprungliga re-
ceptet), 2 dl riven ost, 2 dl hackad skinka,
oregano.
Blanda mjöl, bakpulver och salt. Smält

smöret. Häll smör och mjölk över mjölet och
arbeta snabbt ihop till en deg.
Kavla ut den på mjölat bakbord till en rek-

tangel och bred på tomat- eller chilisås.
Fördela skinka och riven ost jämnt över degen
och avsluta med oregano.
Rulla ihop och skär rullen i 20 bitar. Ställ i

pappersformar och grädda mitt i ugnen i 200
grader i 20 minuter.
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FLICKOR OCH POJKAR
FÖDDA 2009-2017

MISSA INTE
LANDSLAGETS
FOTBOLLSSKOLA

PÅ MOABVALLEN I
HÄLLABROTTET VECKA 32
9-13 AUGUSTI

Anmäl dig senast 2021-06-25
forening.landslagetsfotbollskola.se
eller 070-3145780

Yxhults IK

I dag blir det pizzasnurror, inte till middag förstås men till picknicken.
Mycket enkelt och gott. Men var kommer vaskplattorna in i bilden? Ja det
blir en historia om David som slogs mot Goliat. Eller hur det var? Det
slutade i alla fall lyckligt. Hos järnhandlarn i Pålsboda!

Om du bakar pizzasnurror så tror jag
att du inte gör det för sista gången.
Roligt att baka, gott att äta. Praktiskt
att ha med sig på picknicken, utflykten
eller i kaffekorgen eller så småningom
på svampletarrundan då dom inte tar
stor plats i korgen och kan förtäras
mens man sitter på någon stubbe.

Vaskplattor och pizzasnurror

På sydnarkenytt.se/tidning hittar du lösningen till korsordet

TEXT FOTO
ING-BRITT JONASSON ROGER LUNDBERG

Det här är en vaskplatta, cirka 18 centimeter i
diameter, tillverkad i Sverige av något
gummiliknande material. Kan jag vara den enda
människa i länet som letat efter en vaskplatta?
Det tror jag inte. Men det var först i Pålsboda som
det fanns en!

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:-

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!



Nu skapar vi nya fräscha lägenheter
på Linnéagatan 2med inflytt

1 novemeber 2021!

Läs mer och anmäl ditt intressen på vår hemsida
www.laxahem.se eller ring 0584-47 35 00

för mer information.


