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För några veckor sedan passerade vi en miljon
vaccinerade mot covid-19 i Sverige. Det har
gjort att smittan bromsat upp på äldreboenden
runt om i landet. Där de flesta som riskerar att
faktiskt avlida av viruset bor. Jag tycker det är
riktigt goda nyheter. Äntligen något som fak-
tiskt på riktigt kan få hejd på den förlamning
pandemin inneburit för stora delar av samhäl-
let.

ÄVEN OM MAN under snart två månader vacci-
nerat i fas 2, som innebär att även äldre som
inte bor på äldreboenden får vaccin, går det
förfärande sakta. Det kommer tider, men de är
få och tar slut snabbt. Det har en enkel förkla-
ring. Det finns fortfarande för lite vaccin.
Personalen på vaccinationscentret i Hallsberg,
som ska serva oss Sydnärkebor, står redo och
vaccinerar snabbt när det kommer doser. Men
stora delar av tiden står allt stilla, eftersom
man saknar vaccin.

Samtidigt sprids rena konspirationsteorier
kring vaccinen. Att allt skulle vara en sam-
mansvärjning, att vaccinet skulle vara farligt,
att myndigheter och företag försöker lura oss
till massvaccination för att kontrollera oss. Det
finns också de som bara är lite skeptiska, som
är lite oroade för att vaccinet inte är helt sä-
kert.

KANSKE HAR DE TRAGISKA fallen av narkolepsi
som drabbade några av de som vaccinerades
under svininfluensapandemin 2009 bidragit
till skepsisen. Narkolepsifallen var givetvis en
tragedi för de som drabbades. Men vi vaccine-
rade sju miljoner människor. 400 drabbades av
narkolepsi.

Exakt hur många liv som räddades vet man

inte. Men det man med säkerhet vet är att vac-
cin bakåt i tiden räddat hundratals miljoner
liv, kanske miljarder globalt. Dödliga farsoter
som polio, smittkoppor och mässling har tvin-
gats tillbaka med vaccin. Vårt samhälle kanske
inte skulle vara det det är om vi inte haft vac-
cin.

Ta mässlingen som exempel. 1980 dog 2.5 mil-
joner människor i hela världen av mässlingen.
De allra flesta under fem år. På 80-talet börja-
de man massvaccinera mot mässlingen. 1990
var man nere i 545 000 döda på ett år. 2014
hade siffran minskat till 73 000. De allra flesta
dör i fattiga länder, där man inte har råd att
vaccinera.

VACCIN RÄDDAR LIV, så enkelt är det faktiskt. Ju
fler som tar det, desto fler liv räddas.

Biverkningar då? Precis alla mediciner har bi-
verkningar. Annars skulle de inte verka. Det
gäller vaccin också. Ett vaccin fungerar ju så
att man utsätter kroppen för en liten mängd
sjukdom, virus som skilts från de farliga ingre-
dienserna för att kroppen själv ska kunna
bilda antikroppar, ett naturligt försvar mot
sjukdomen. Tar man vaccinet mot covid-19
innebär ju det att man får en mini-infektion i
kroppen. Den kan ju märkas en del. Lite hu-
vudvärk, feber, som exempel.

SEDAN ÄR DET ju så att det trots mängder med
tester, ibland kan dyka upp riktigt ovanliga bi-
verkningar som kan drabba några få mycket
hårt. Det är naturligtvis oerhört tragiskt, men
vad hade alternativet varit? Och vad är alter-
nativet nu? Att folk fortsätter dö. Man trubbas
av i det ständiga nyhetsflödet, men mer än 13
000 personer har dött i covid -19 i Sverige, mer

än 2,5 miljoner globalt. Nästan inga försök att
hindra smittan, eller stoppa spridningen, har
fungerat. Utom ett, vaccinet, för det har redan
hjälpt. Smittan är nästan borta på våra äldre-
boenden.

Jag är glad att min mamma, som fyller 83, har
fått sina doser. När tiden är inne kommer jag
att gå iväg för att få mitt vaccin, för att rädda
liv.

HENRIK
ÖSTENSSON

Vaccin räddar liv - då som nu
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Solkraft i Viby
länets första certifierade
solcellsinstallatör

390 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

i Viby AB

AB Karl Hedin Bygghandel i Laxå

Handlar där proffsen handlar!
Vi har ett komplett byggsortimentmed

noggrant utvalda varor
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Helger 9-12

Revirvägen 2, Laxå

Tel. 0584-10 855
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#9 27-28 nov
#10 18-19 dec
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kommer ut med tio nummer 2021.
Kommande utdelningar:

Upplaga: 29 000 ex med
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Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå
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Butiksbakad, 560g
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Ica svensk
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Priserna gäller v. 13

Hela veckans mat med ett klick!
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ica.se/kumla1
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Lökväxter • Penséer • Påskblommor
Sättpotatis • Fröer,jord mm

Trevlig Personal!

Pålsboda Folkets Hus
och Parkförening

Torsdag 27 april kl. 18:00

Andelsägare och ombud
hälsas Hjärtligt välkomna!
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– När pandemin tvingade oss att ställa in 2020
så var det första gången sedan starten 1966. Ett
hårt beslut att ta, säger Gunilla Brynell-Jo-
hansson, vd för Vätternrundan.

Världens största
Men i år lever fortfarande hoppet för henne
och övriga i arrangörsstaben av världens
största motionslopp för cyklister. I en rapport
till regeringen i mitten av januari föreslog
Folkhälsomyndigheten att utomhusarrange-
mang över icke avgränsade ytor ska kunna un-
dantas från deltagarbegränsningar.
Förutsättningen är att smittspridningen går
ner och att arrangören kan säkerställa att
trängsel kan undvikas.

– Det var ett positivt besked. Rapporten, och
den nya pandemilagen, öppnar för en större
differentiering av olika arrangemang. Utifrån
det beskedet fortsätter vi planera för en
cykelvecka i Motala den 11-19 juni, med Vät-

ternrundan 315 km som avslutning den 18-19
juni, säger Gunilla Brynell-Johansson.

Anpassningar måste göras
Med en arena som sträcker sig över tiotals mil
är trängsel på banan inget större problem.
Däremot måste anpassningar göras i start, mål
och depåer. Det kan exempelvis handla om att
begränsa tiden deltagare får vara i startom-
rådet före start, att smittsäkra flödet i de-
påerna och att anpassa målområdet för att
undvika trängsel.

Här tittar arrangörerna på allt från enkla
saker, som att deltagarna ska leda cykeln i
höger hand för att skapa naturlig distans, till
större förändringar av målområdet där man
kan styra in cyklisterna på olika vägar när de
kommer i mål.

Färre cyklister
– Normalt har vi 35-36 000 deltagare varav
23 000 i det stora loppet runt Vättern. Cirka 25
procent brukar vara utländska åkare. På grund
av rådande omständigheter så blir det bortfall

där. Så även om vi i nuläget har många anmäl-
ningar så blir det inte lika många cyklister i år.

Vätternrundan har nära dialog med Folkhäl-
somyndigheten och det regionala smittskyd-
det i Östergötland när det gäller
smittskyddsåtgärderna.

– Vi känner oss trygga med de kontakter vi
har och den input vi får från båda myn-
digheterna, även om de just nu inte kan ge nå-
gra definitiva besked kring det som händer i
juni, säger Gunilla Brynell-Johansson.

Reservplanen –Cykelveckan i
september
Och går det inte som planerat så finns reserv-
planen klar.

– Alternativet är då att flytta loppen till den
2-5 september. I så fall går MTB-Vättern 2
september, Vätternrundan 315 km 3-4 sep-
tember samt Halvvättern, Tjejvättern och Vät-
ternrundan 100 km den 5 september, förklarar
Gunilla Brynell-Johansson.

Men när det här skrivs så tror hon och alla
andra runt Vätternrundan på en cykelvecka i
juni, att det kommer att bli lopp, men att allt
inte kommer att se ut precis som vi är vana vid.

– Om utvecklingen inte går i rätt riktning
med vaccinering och smittspridning så kom-
mer ett besked om flytt av loppen i mitten av
april.

Ändrad bansträckning – genom
Askersund
Förra gången, 2020, blev Vätternrundan som
sagt inställd. Då var det planerat och klart för
en förändring av den stora rundan. Den förän-
dringen får premiär i år istället.

Det innebär en ny sträckning på den sista de-
len av banan, vilket gör loppet en och en halv
mil längre än tidigare, sammanlagt 315 kilo-
meter. Det innebär också att cyklisterna kom-
mer att passera igenom centrala Askersund
där det blir ett depåstopp. Därefter kör man
mot målet i Motala via Åmmeberg, Zinkgru-
van och Godegård.

– Vi kommer bort från en trång och hårt
trafikerad del av riksväg 50. Det är en förän-
dring som vi funderat på länge och som också
önskats av många cyklister, säger Gunilla

Brynell-Johansson.
– Vi strävar hela tiden efter att höja up-

plevelsen av våra arrangemang, inte minst
genom tryggare och säkrare lopp. Vi har prov-
cyklat, gått igenom trafikstatistik och studerat
varje vägkorsning inför den här ändringen.
Dessutom är det en mycket vacker väg att
cykla, säger Gunilla Brynell-Johansson. ■

Vätternrundan körs 2021
– genom Askersund
TEXT

WEINE AHLSTRAND

Vätternrundan kommer i fortsättningen att gå genom centrala Askersund. Foto: Weine Ahlstrand

Gunilla Brynell-Johansson, vd för Vätternrundan.
Foto: Micke Fransson/Vätternrundan

Målgång Vätternrundan 2018.
Foto: Weine Ahlstrand

Vätternrundan är världens största
motionslopp på cykel och arrangeras
sedan starten 1966 av Motala AIF.

74-årige Stig Johansson är nu ensam i
historien om att ha genomfört samtliga
55 Vätternrundor sedan starten. Han
trampar på en oväxlad Husqvarna från
1937.

Årligen deltar ca 36 000 cyklister från
hela världen i loppen under Cykelveckan.
Vätternrundan innefattar även
Halvvättern 150 km, Tjejvättern 100 km,
Vätternrundan 100 km, MTB-Vättern,
Minivättern och höstarrangemanget
Vättern Bike Games.

Vätternrundan blev 2013 det första
idrottsarrangemanget i Sverige
certifierade enligt ISO 20121, standard för
hållbarhet vid evenemang.

Varför körs Vätternrundan i högervarv?
Svar: Sammantaget innebär det betydligt
färre vänstersvängar, vilket ökar
säkerheten för cyklisterna.

På grund av pandemiproblematiken är
sista anmälningsdag till Vätternrundan
2021 framflyttad till 15 april.

LITE AV VARJE OM VÄTTERNRUNDAN

Förra året blev allt inställt. I år planerar arrangörerna av Vätternrundan för
att kunna genomföra smittsäkra lopp den 11-19 juni. Om det inte går så finns
ett reservdatum i september.

Vätternrundans nya bansträckning
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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

HOSPITALSGATAN 5, ASKERSUND

EN ROLIG UTFLYKT!
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ELLER
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35 km söder om Askersund

Vardagar  9 - 18
Lör, Sön, helgdagar  9 -16

Tel: 072 -74 211 20
info@bonatradgard
www.bonatradgard.se
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Kumlatandläkarna Vattugatan 1 Kumla 019-57 55 55

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

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

tandvård

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

vården

Digital klinik Kort väntetid Gott om parkering

Boka gärna tid hos vår
tandhygienist Emilia

(800 kr)
Tandläkare Tobias och Karl, tandhygienist Emilia

– Vi började prata om det, om det ens var
möjligt att göra skor för hand. Det hela myn-
nande ut i en internkurs för oss i personalen,
berättar Lillian Edström på Skoin-
dustrimuseet.

Göran Ekberg var vid den tiden sekreterare i
den stiftelse som äger museet.

– Det var inte självklart att jag skulle vara
med. Jag frågade om inte sekreteraren fick
vara med, så blev det. Jag fick blodad tand, Jag
har gjort 14-15 par skor, sedan dess, säger
Göran Ekberg och visar sina ökenkängor.

Men ryktet om att man gjorde egna skor, för
hand, på Skoindustrimuseet spred sig.

– Folk hörde av sig och ville lära sig, undrade
om vi inte kunde ordna kurser för allmän-
heten här.

Det har sedan dess blivit fyra-fem
studiecirklar och öppet hus-kvällar, där man
kan inspireras av andra, som gjort skor.

Två av studiecirklarna har genomförts i
samarbete med Nyköpings folkhögskola, som
har en skinnhantverkslinje, berättar Lillian
Edström. Det har varit 8-10 personer i varje
studiecirkel

– De allra flesta har gjort färdigt ett par skor,
Vi hade kö på säkert 30 personer som ville gå
studiecirkeln.

Tyvärr tog dock allt abrupt slut förra våren.

Men vilka är det som vill lära sig göra
skor?

– Alla sorters människor, menar Lillian.
Göran har dock en delvis annan uppfattning.
– Det är viss surdegs-faktor på många av de

som deltagit i studiecirklarna, säger han med
glimten i ögat.

Med det menar han att det är samma typ av
människor som gärna bakar surdegsbröd, od-
lar i trädgården och kanske rentav brygger
eget öl.

Varför ska man göra skor för hand?
– För att det är roligt. Ett konkret handarbete

som dessutom ger en ett par riktigt bra, håll-
bara skor. Man lär sig också hur man faktiskt
alltid gjorde skor förr. Det är en enorm till-

fredställelse att knalla runt i sina skor, fortsät-
ter Lillian och visar sina glatt färgade
ökenkängor.

– Men när studiecirklarna drog igång upp-
täckte vi att det faktiskt saknades läromedel.
Vi bestämde oss för att göra en bok. Vi sökte
medel från riksantikvarieämbetet som vi fick.
Det skulle bli en instruktionsbok.

Boken är illustrerad med bilder som Göran
till stor del tagit med självutlösare när han job-
bar, gör skor. Med boken följer också
beskrivning över vad som behövs och var man
köper det.

– Det finns också mönsterark att vika ut för
storlekar från 32 till 46.

Boken kommer till en början bara gå att
köpa hos Skoindustrimuseet.

– Men hör bokhandlarna av sig så är vi inte
främmande för det, menar Lillian.

Men kan alla göra det här? År det
inte svårt att göra skor?

– Det är lite att lära sig, men de flesta som
gått kursen har gjort fina skor. På de här sko-
rna syr man fast sulan. På skor man köper är
ofta sulan limmad. Det vi kallar att rangera su-
lan är lite pilligt. Det handlar om att med syl
göra hål i sulan för tråden, så inte tråden släp-
per och sulan går sönder, berättar Göran.

– Ett problem är att få tag på läster. Alltså det
fotformade träblock som man formar skor
efter. Det finns att låna här, man kan också leta
efter dem på loppmarknader. De är svåra att
göra. De är ju specifika för varje storlek.

Vad kostar det att göra skor?
– När man gått cirkeln har allt material in-

gått. Det har kostat 2 500 kronor att vara med.
Men vill man ha betalt för tiden man lägger
ner blir det dyra skor.

– Vi tänker givetvis komma igång med både
studiecirklar och öppet-huskvällar när pan-
demin släpper taget, säger Lillian Edström.

Skoindustrimuseet säljer ju skor av ungefär
samma typ som de som finns i boken.

– Ja, det stämmer. Men de är gjorda på ett
delvis helt annorlunda sätt, anpassat för indus-
triell produktion, i våra maskiner. Men de pro-
duceras här också. ■

TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

De vill lära oss
göra egna skor
Hur vore det att göra sina egna skor? Då pratar vi inte om några tofflor, utan
riktiga, snygga skor med sula, somman kan använda, i många år. Just det
diskuterade gänget på Skoindustrimuseet i Kumla för ungefär fem år sedan.
Resultatet har blivit ett flertal studiecirklar och en bok, komplett med
mönsterark, som börjar säljas under våren.

Göran Ekberg och Lillian Edström.

Ytterligare ett par skor på väg att bli till.Det saknades ett läromedel, en instruktion för att
göra egna skor. Nu finns den, går att köpa på
Skoindustrimuseet.

Både Göran Ekberg och Lillian Edström har gjort egna skor. Dagen till ära bär de ökenkängor.

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

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

Anderssons Bilcenter i Kumla AB

Tel 019-58 96 00
www.anderssonbilcenter.se

5 1 95: -

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

PLATTLÄGGNING •DRÄNERING •MURBYGGEN
HÄCKKLIPPNING •MYCKET MER

VI HJÄLPER DIGMED ALLT I DIN TRÄDGÅRD

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

Gårdsbutik & Café
Gårdsbutik Onsdag 14-18

Gårdsbutik & Café
Torsdag-Fredag 14-18

Lördag 12-16
Äggboden

Alla dagar 06-22
Ekologiska ägg

Lokalt Mathantverk
Ostkaka & Glass

Potatis
Grönsaker efter säsong

Följ gärna Berga Skafferi på våra sociala medier!

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



seat.se

I samarbete med

plug-in

Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Gäller vid finansiering via SEAT Financial Services; Fri service i 3 år/3.000 mil, assistans och nybilsgaranti i 3 år/9.000 mil (det som infaller först). Bränsleförbrukning 
1,4 l/100 km, CO2 28 g/km. Elförbrukning bl. körning. 150 kWh/100 km. Räckvidd el ca 64 km. Miljöklass EU6. ** 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 (december 
2020). Möjlighet att utöka miltal mot tillägg. Ev. övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppl.- och admin.avgift tillkommer. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser. ***Genom 
att teckna avtal med Skellefteå Kraft senast 31-12-2020 får du tre års fri hemmaladdning med 100 % förnybar el, ett schablonbelopp per månad räknat på hemmaladdning för 1350 mils körning per år i tre 
år dras av direkt från din elräkning. ****Läs om laddboxerbjudandet på: www.seat.se/shopping-tools/bilerbjudande/nya-leon-sportstourer-e-hybrid.html  

Möller Bil Örebro 
Ozongatan 1 

019-20 55 00 mån-fre 9-18 lör 11-15  

Sportstourer 204 hk, DSG automat 
Pris fr. 349.900:- 
avdrag för klimatbonus ej inräknat  
 

Privatleasing fr. 3.695:- /mån** 

Fri hemmaladdning med 100 % förnybar el i tre år!  
 

Genom vårt nära samarbete med Skellefteå Kraft kan du samtidigt som du 
köper din Nya SEAT Leon e-Hybrid enkelt teckna avtal med Skellefteå Kraft 
och därmed få fri hemmaladdning i tre år.***  

Maxad FR-utrustning plus: 
• Trygghetspaket 
• 12 mån SEAT Betalskydd** 

• Upp till 64 km räckvidd på el 

Året ut erbjuder vi dessutom: 
Installation & laddbox fr. 4.475:- netto  
 

(efter rotavdrag).**** 

Trött på mörkret?   
Kör märket från solen!  
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Drygt ett år har gått sedan covid-19 först slog
sina klor om världen. Ett faktum som vände
upp och ner på det mesta. Gemensamt för
många är att man fått omvärdera och förändra
sina rutiner - kanske särskilt våra sätt att
träffas och umgås med andra. Att sitta pack-
ade som sillar i trånga utrymmen tillhör det
förflutna. I denna nya verkligheten har man
fått vända sig utåt, till naturen.

Följer olika teman
Under 2021 drar Svenskt Friluftsliv, med stöd
av Naturvårdsverket, igång den nationella
kampanjen ”Luften är fri.” Tanken med pro-
jektet är att man under hela året ska lägga
särskilt fokus på friluftsliv, natur och frisk luft.
Kampanjen uppstod inte på grund av covid-19
men man törs nog påstå att pandemin varit en
bidragande faktor, eller åtminstone har figur-
erat i bakgrunden; för visst passar projektet
bra under dessa särskilda omständigheter.
Syftet är att få fler människor att prova friluft-
sliv och, mer långsiktigt, öka medvetenheten
om friluftslivets värden och allemansrätten.

Friluftslivets år, som man också kallar det,
kommer med en rad aktiviteter anpassade för

alla åldrar, men i synnerhet riktar man sig till
dem som känner sig lite mer ovana med
friluftslivet. Varje månad följer ett särskilt
tema och allt från friluftsorganisationer till
föreningar, privatpersoner och kommuner
uppmanas att vara med och bidra med ak-
tiviteter.

Kumla tar sig an uppmaningen
I Sydnärke var Kumla kommun inte sena med
att hänga på uppmaningen från arrangörerna.

– Självklart vill vi vara en del av detta na-
tionella projekt då friluftsliv och aktiviteter i
naturen ger en bättre folkhälsa för oss som bor
i Kumla kommun, sa Katarina Hansson, kom-
munstyrelsens ordförande, när nyheten om
friluftsåret först presenterades.
Johanna Uddling, turism- och evene-
mangssamordnare på Kumla kommun, förk-
larar närmre:

– För att nå våra "friluftsovana" har vi en vik-
tig roll i att visa på var möjligheterna finns för
friluftsliv i vår kommun. Som nyinflyttad eller
bara tillfällig besökare här i Kumla har man
kanske inte kunskapen om vilka platser som
finns att besöka. Vi har mer än bara våra cen-
trala grönytor och parker, vi har även platser
för friluftsliv i våra ytterområden.

Baseras på forskning
”Luften är fri” lutar sig på en redig grund av
forskning. Att friluftsliv förbättrar folkhälsan
är inte bara en glad gissning, det är bevisat
rent vetenskapligt. Utöver det vet man också
att friluftslivet stärker samhällsekonomin och
ökar välfärden. I Sverige har vi dessutom alle-
mansrätten att luta oss tillbaka på, ett ganska
unikt kulturarv och en nationalsymbol, som
ger alla en chans att vistas i naturen på samma
villkor.

Det finns dock vissa hinder som gör att per-
soner i specifika grupper inte nyttjar friluft-
slivet i samma utsträckning som andra.
Kultur, familjetraditioner och ekonomiska
förutsättningar är sådant som kan påverka
förutsättningarna för friluftsliv.

Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket
hoppas i och med detta projekt kunna före-
bygga dessa hinder genom att påvisa att det
finns aktiviteter för alla, oavsett var man bor
eller hur ens ekonomiska situation ser ut.

Dela med dig
I Kumla publiceras kommunens alla
aktiviteter under friluftsåret på vis-
itkumla.se/luftenarfri och där upp-
manas alla att dela med sig av tips
och platser för friluftsliv i kom-
munen, genom att använda
hashtaggen #LuftenärfriKumla i
sociala medier. Temat för april
månad är ”Hela Sveriges
friluftsdag.” ■

Hopajola är en ideell naturvårdsorganisation
och ett av deras uppdrag går ut på att samla
länets uteaktiviteter två gånger om året. Pro-
grampunkterna kommer från så väl
föreningar och offentliga aktörer som turist-
företag.

Programmet för februari - juni är fullt av
spännande händelser. Vad sägs till exempel
om ugglelyssningar, holkbugge, salamander-
spaning och paddlingsturer?

– Det känns så kul att få presentera detta
smörgåsbord av naturupplevelser, med över
120 aktiviteter. Och även om något arrange-
mang skulle tvingas ställas in på grund av
corona så finns så mycket inspiration på saker
man kan hitta på ändå, själv eller med familj
och vänner, säger Ankie Rauséus, verksamhet-
sledare på Hopajola.

Här hittas programmet
Hopajolas tryckta program skickas ut till alla
de som stödjer föreningen, de som kärleksfullt
kallas naturvärnare, och till länets bibliotek,
turistbyråer och andra samlingsplatser. Den
som vill kan även hämta guideprogrammet på
Hopajolas kansli i Örebro, som du hittar i
Föreningarnas Hus. Självklart går det även att
ladda ner via Hopajolas hemsida.

Föreningen anordnar även ”månadens reser-
vatguidningar” i samarbete med Länsstyrelsen
och Studiefrämjandet, där man visar upp olika
smultronställen i länet. De första guid-
ningarna för i år är digitala men från och med
april hoppas man kunna anordna riktiga så-
dana.

Hopajola står även för tillgänglighetsanpas-
sade guidningar i naturen, öppna för alla.
Dessa sker i sin tur i samarbete med bland an-
dra Region Örebro län och olika handikappor-
ganisationer. I vårens program finns tre
sådana tillfällen presenterade.

Om Hopajola
Föreningen Hopajola bildades 1994 av länet
kommuner, dåvarande landstinget och lokala
Naturskyddsföreningar i länet för att stärka

och samordna länets naturvårdsinsatser.
Sen starten har Hopajola samlat in och

delat ut över 16 miljoner till skydd av
värdefull natur, naturvårdsinsatser

och naturvägledning i länet. ■

Utomhusaktiviteter har blivit något av ett stående inslag i vardagen, kanske
ännu mer än vanligt när hela världen fortfarande tampas med den långvariga
coronapandemin. Att ta till vara på det naturen och den friska luften har att
erbjuda tycker Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket är extra viktigt och
utnämner därför år 2021 som Friluftens år.

TEXT
SANDRA WALLIN

TEXT
SANDRA WALLIN

Ut i naturen och njut!
Friluftsåret ska få ut oss i skogen, med eller utan godispåse.

Foto: Tina Axelsson.

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

Flerbostadshus, villor och
fritidshus sedan 1954.

Hopajola guidar
dig i naturen
I samband med det att Friluftslivets år
har börjar har nu Hopajola även
presenterat sitt guideprogram. I
programmet hittar man aktiviteter för
hela Örebro län, perfekt för den som gillar
att vara ute i naturen!



Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62
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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

Carina bläddrar varsamt igenom sitt
påskalbum, över 100 år gammalt och inköpt
på en antikmässa för många år sedan.

– För gamla vykort skall sitta i gammalt al-
bum.

Motiven på hennes påskkort tillhör dock
inte de vanliga. Här finns inga allvarliga re-
ligiösa symboler, inga påskkäringar med katt
och kaffepanna. Men tomtar desto mera. Tom-
tar som busar med kycklingar, rullar ägg och
leder påskmarsch. Tomtar som smygtittar på
nyförälskade, ledsagar påskharar och kramar
hönor.

– De här motiven var ovanliga redan på sin
tid, påsken ansågs ju då alldeles för helig att
skämtas med.

Början av 1900
Det var först sedan jul och nyårskorten brutit

mark i slutet av 1800-talet, som påskkorten
också började säljas. Först med motiv av
påskharar, men sedan med all den flora av te-
man som påsken innehåller. Tomtarna gjorde
sitt intåg kring sekelskiftet.

– Äldsta påsktomten jag har är från 1902.
Det var när Carina och hennes

make Sven flyttade ut på landet
som intresset för samlandet bör-
jade.

– Kanske var det lugnet och
friden här ute som gjorde att jag
tog mig tid att samla. Likasom att
gå på bondauktioner, där har jag
hittat många påskkort.

En tid sökte Carina sina objekt på
antikmässor men hittar dem nu näs-
tan bara via internet. Ibland kan hon
tänka sig åka långt, 15-20 mil, för att
granska ett enda tips.

– Jo, påskkort med jultomtar är ju
väldigt svåra att få tag på, många stor-
samlare har inte ens hört talas om
dem.

Jenny Nyströmmålade
De mest kända av svenska påskkortsillus-
tratörer var Jenny Nyström, Adéle Söderberg
och Lisa Lindberg Fröman.

– Jag tycker om dem allihop, men kanske
allra bäst Jenny Nyström. Just för att hon får
till uttrycken i tomtarnas ansikten så bra.

Ingen av de tre damerna var amatörer. Alla
välutbildade konstnärer från privatskolor och
konstakademier, med egna Parisutställningar
och kungliga medaljer i bagaget. Vykortillus-
trationerna var till att börja med bara ett ex-
traknäck. Först illustrerade de reklam, så
kallade handräckningskort som skickades ut
från företag till kunder kring jul och nyår. Men
efter att de på 1890-talet engagerats för vyko-
rtstillverkning av olika konstförlag började de-
ras konstverk bli kända långt utanför Sverige, i
både Ryssland och USA. Vykorten blev var
mans konst, ingen behövde längre vara
miljonär för att ha vacker konst på väggarna.

– Jag brukar sitta och titta på mina
tomtepåskkort lite nu och då, inte bara på
påsk. Jag känner mig nästan lycklig när jag ser
dem, avslutar Carina. ■

Carina älskar traditioner, särskilt jul men också påsk. Då pyntar hon huset och
bjuder hem släkt och vänner på middag. Till en färgsprakande kakafoni av
björkris, kycklingfjädrar, godisägg och porslinsfigurer. Men mitt bland dem
ligger en märklig klenod, ett åldrigt album fyllt av påskkort med tomtemotiv.
– Jo, hos oss varar ”julen än till påska”, säger Carina Eriksson, 73.

TEXT & FOTO
K-G MATTSSON

Carina Eriksson med sina påsktomtar.

Påskkorten ville göra upp med den

lite dystra bild påsken ville
förmedla. Den mest namnkunniga

illustratören i Carinas samling är
Jenny Nyström, välkänd även för

jultomtar.

Telefon: 019-57 55 54
070-330 92 80, 070-561 06 80

Målning Tapetsering
samt allt i branschen

förekommande arbeten.

info@skillen.se

Fönsterbyte. Som det borde vara.

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

ALTANDÖRR
PÅ KÖPET!

48  
månader 
räntefritt

Ibland kan  
kondens vara bra.
Men inte på fönster. Många fönstertillverkare hävdar att man måste leva med 
kondens på utsidan av nya fönster. Att det är en naturlig följd av att fönstret har ett 
lågt u-värde. Men det är inte hela sanningen. Det handlar mest om att glaset inte 
är anpassat för de nya förutsättningarna. I våra fönster finns en värmereflektor – 
Antifog – ingjuten i glasmassan. Antifog gör att det yttersta glaset håller samma 
temperatur som uteluften och då uppstår inte kondens. Kondensskyddat glas är 
standard i alla våra fönster. Dessutom är våra fönster inbrottsklassade enligt 
EU-standarden RC2N. Vill du läsa mer om våra fönster och hur ett fönsterbyte går 
till? Välkommen in på morups.se eller kontakta din lokala projektledare.

*

Carina blir
lycklig av sina
påsktomtar
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ULL & SKINN AV EGNA FÅR

Egen uppfödning, egen tillverkning

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 694 98, Närkesberg

070-848646

www.ullochskinn.se

Ull och Skinn Bengtstorps Lantbruk

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

Utställningar, Tillverkning,
Försäljning

Svenska Skoindustrimuseet

Sveavägen 19, Kumla

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

www.skoindustrimuseet.se

- ett levande museum

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

Hör av er för en
kostnadsfri offert!

Telenr: 070-8469292

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

Behöver du nya däck?
Kontakta oss!
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Lösningen hittar du på sydnärkenytt.se

När Sydnärkenytt träffar Kallbadsbrudarna,
utomhus i Sjöparken, har vintervädret vänt
och februarisnön hastigt och lustigt tinat bort.
Det är med viss besvikelse som tjejerna tittar
ut över barmarken.

– Det är lite synd att snön är borta. Då blir
det i alla fall inget mer bad i isvakar, konstat-
erar dom.

Sommarbaden fortsatte
Kallbadsbrudarna, som de käckt kallar sig,
består av ett gäng vänner och bekanta som
plötsligt och lustigt fann ett gemensamt in-
tresse för just kallbad. Initiativtagare är Sara
Axeliusson.

– Det började med att jag tog ett dopp på väg
hem från jobbet. Det finns en sjö där på

hemvägen som är lätt att stanna till vid. Det
var sommar då, men sen blev det att jag fort-
satte bada även genom september och oktober,
berättar Sara.

Till en början fanns där en. Men i november
2020 blev dom fler. Sara fick då sällskap av sys-
tern Elin Axeliusson, Jenny Steen (som tyvärr
inte kunde medverka vid intervjun), Mojje
Görhed och systrarna Susanne och Jenny
Larsson. Samtliga hemmahörande i Sydnärke.

Nya och gamla bekanta
– Den här konstellationen är ny, men några av
oss känner varandra sedan tidigare, genom
skola, jobb och fritid. Vi har haft olika grup-
peringar men sen förde Jenny Steen oss sam-
man allihopa, lite som spindeln i nätet, säger
Susanne.

Ämnet kallbad kom först upp på en digital
AW och bet sig kvar. Kanske blev det lite av en

utmaning. Jenny Steen var först med att anta
den, sedan kom de andra.

Badar i Ånnaboda
– Jag, Susanne, Jenny och Sara bestämde oss
för att ses uppe i Ånnaboda och bada, berättar
Elin.

– Det var i mitten på november, så det var
kallt, men det hade inte kommit någon snö

eller varit minusgrader än, fyller Susanne i.
Ett dopp blev det och fler kom att följa

därefter. Tjejerna trodde först att det skulle
vara en engångsgrej men så blev det inte. Istäl-
let gjorde de kallbaden till en återkommande
aktivitet - nästan varje söndag var det dags för
dopp.

Mojje och Jenny, de sista två kugghjulen,
kom med i gänget vid Lucia, efter uppmaning
och hejarop från de andra. Jenny skrattar lite
när hon ådrar sig sitt första dopp.

– Syrran hade ju tjatat om att jag skulle följa
med och till slut hakade jag på. Och då kunde
jag ju inte bara stå där på strandkanten och
glo, så det var bara att hoppa i.

Gillar att spexa och fota
Där och då, under den obligatoriska fikastun-
den som alltid följer tjejernas kallbad, började
man spåna och prata ihop sig. En hashtags
föddes, sedan smeknamnet Kallbadsbrudarna,
och så det gemensamma Instagram-kontot.

– Vi är några som gillar att fota. Sen har vi
många roliga idéer och tycker det är kul att
spexa. Instagram-kontot är dels för oss själva,
en plats att spara våra foton, men är också ett

sätt att dela med sig till andra, berättar Su-
sanne.

Badträffarna har blivit det nya sättet att
umgås för tjejerna, en chans att ses under
säkrare omständigheter, när covid-19 har ett
fortsatt hårt grepp om världen.

Glädjerus av hormoner
– Sen måste jag säga att det här glädjeruset av
hormoner som kommer när man kallbadar,
det blir ännu starkare när man är i en sådan
här grupp där vi tycker så mycket om varan-
dra, menar Sara.

För visst finns det fördelar med att bada, det
påpekar vissa studier, och gänget säger sig
själva ha upplevt en rad olika positiva efter-
följder av att kallbada.

– Att återkommande doppa sig i minus-
grader, det kräver ett särskilt mindset. För det
är plågsamt i början. Men sen ger det också
fantastiska endorfiner. Man känner sig pig-
gare, mer vaken, och faktiskt upplever jag
också att immunförsvaret blivit bättre. Ingen
av oss har varit sjuka under hela den här tiden
vi kallbadat, säger Sara.

Olika upplevelser
– Den kroppsliga upplevelse är också annor-

lunda beroende på var du badar. Det känns
helt olika om du badar i Vättern eller i Mullån,
eller en isvak i Tisaren. Det är helt olika up-
plevelser, så det är också en kul grej för oss, att
vi får känna på så många skilda erfarenheter,
förklarar Elin.

Kallbadsbrudarna säger sig se att vinterbad
blivit en stor grej och att deras egna aktiviteter
har väckt nyfikenhet hos andra, inte minst
bland bekantskapskretsen.

– Det är många som frågar hur det är och
som kanske blir lite sugna själva. Jag drog till
och med med mig en dejt på kallbad, men han
vadade bara i upp till knäna, skrattar Susanne.

Ska bada året runt
Snön må vara borta nu men för Kallbadsbru-
darna råder fortsatta aktiviteter.

– Vi tänker fortsätta bada, årets alla säsonger
ut, och i så många olika sjöar som möjligt.
Även ett kallbad i havet vore kul, slår dom fast.

Du kan följa Kallbadsbrudarnas äventyr via
deras Instagram-konto, som går under samma
namn. ■

Kallbad är ingen ny tradition. Sveriges första
kallbad öppnade redan i början av 1800-talet
men forskare tror sig veta att man utövat
kallbad redan långt innan dess.

Viss forskning påvisar att kallbad kan vara
bra för hälsan. En finsk studie, gjord av
Friluftsorganisationen Suomen Latu, slår fast
flera positiva följder. Bland annat ökar en-
dorfiner och dopamin, hormoner som får oss
att må bra och minskar stress, av kallbad.

Vidare sägs kallbad motverka trötthet och
utmattning samtidigt som det förbättrar
humör. Smärtlindring, ökad blodcirkulation,
ökad livskvalitet och sänkt blodtryck är an-
dra positiva bieffekter.

Värt att notera är dock att det krävs mer
forskning för att kunna komma ämnet ända
in på djupet. Än så länge sitter vi inte på all
förståelse över hur kallbad påverkar vår
hälsa.

Dessutom är det av yttersta vikt att påpeka
att människor med hjärtsjukdomar och högt

blodtryck bör rådfråga sin läkare innan man
ger sig i kast med kallbad.

Att iaktta stor försiktighet är också bra,
särskilt om man ger sig ut för att bada i en is-
vak. Bada helst inte ensam, var fler eller ta
med icke badande sällskap, så att hjälp finns
om det skulle behövas.

Packa gärna med fika och varm dryck, samt
ett varmt och torrt ombyte. Hellre för mycket
kläder än för lite - tänk på att kroppen kyls
ned väldigt snabbt. Håll huvud, händer och
fötter varma genom mössa, vantar och bad-
skor. Ha med något att stå på när du kommer
upp ur vattnet. Simma inte och doppa inte
huvudet om det är väldigt kallt.

Till sist: du behöver träna regelbundet för
att vänja och låta kroppen acklimatisera sig
till kylan. Att bada 2-3 gånger i veckan och
stanna kvar i vattnet cirka 3 minuter är ett
bra riktmärke när du börjar med kallbad.

Källa: Kallbad.nu/Femina/Morotsliv.com

Att bada kallt är något av en fluga. Kanske är det dom påstådda
hälsofördelerna som lockar allt fler att kallbada. I Sydnärke har ett gäng tjejer,
under namnet Kallbadsbrudarna, tagit fasta på trenden och drar sig inte för att
regelbundet doppa sig - oavsett väder och vind.

TEXT FOTO
SANDRA WALLIN ERIK WIDLUND

Ett glädjerus av hormoner är livet för svala badbrudar
Bra att veta om kallbad

Hela gänget samlade i den vilt strömmande Mullån tidigare i våras. Från vänster; Mojje Görhed, Elin Axeliusson, Jenny
Larsson, Sara Axeliusson, Jenny Steen (som tyvärr inte kunde medverka vid intervjun) och Susanne Larsson.

“Det finns gott om påhittiga personer i den här
gruppen. Först blev det rosa mössor, sedan rosa
badrockar. Snart kommer vi väl glida runt i rosa
bilar också”, säger Mojje Görhed och skrattar.

Sisten i är en
badkruka!

Kallbadsbrudarna räds inte att kliva ner i en isvak.
Det ser ju nästan avslappnande ut, eller hur?

Jenny Steen håller god min i
Mullåns iskalla vatten.

Susanne Larsson
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Det är en solig vårdag när vi träffas i
Idrottsparken. Såväl Ove Lindqvist som Chris-
tian Liljenhed är rutinerade på sina poster och
märker att det drar sig mot säsong.

Tröjor fulla med reklam ett måste
Yxhults klubbhistorik närmar sig 100 år, men
man har aldrig varit så högt upp som nu i divi-
sion 2. En högre division innebär dock längre
resor och längre resor innebär större kost-
nader.

Hur ter sig detta för en så liten klubb som Yx‐
hults IK?

– Oj, det är stor skillnad. Nästan 70 000 kr
mer kommer resor att kosta för oss i år jämfört
med i fjol. Våra bussresor kommer gå på 110
000 kr i år, säger Ove Lindqvist.

Hur löser ni en så stor skillnad i kostnad?
– Vi kommer att vara fullsmetade med

reklam på våra matchställ. Det är ett måste för
oss. Skyltar är det dock inte många som vill ha
längre. Sen behöver vi hitta fler stödmedlem-
mar till klubben och där ska vi göra en jät-
tedrive nu.

Dåligt med kumlingar i Yxhult
Hur mycket administrativt jobb i klubben gör
du?

– Allt! Men jag får skylla mig själv, jag har
tagit på mig det eftersom det är ett så starkt en-
gagemang jag har. Men jag får förvisso hjälp
med några saker, som att exempelvis ragga
sponsorer, fastslår Ove.

Många unga örebroare har kommit till
klubben, hur kommer det sig att de väljer just
Yxhult?

– Det är inte så konstigt, de har i stort sett al-
lihopa haft vår tränare Håkan Juhlin som
ledare i ÖSK-akademin. Och även om "Julle"
tränar vårt seniorlag så är han fortfarande
ledare för akademin. Sen har vi inte råd att ta
till oss några spelare som vill komma och tjäna
pengar, utan vi satsar på dem som är unga och
hungriga och vill framåt.

Lika bra med kumlingar i Yxhult är det dock
inte.

– Vår mittback Albin Andersson är fostrad i
klubben. Sen har vi fått tillbaka Anton Mänd
som är härifrån. Men det är ointressant
egentligen då lokalfotbollen är på utdöende
tack vare Örebroklubbarnas akademier som

suger åt sig allt, både på pojk- och flicksidan,
säger Ove Lindqvist.

Vill inte ha en halv säsong igen
Premiären är tänkt att ske lördagen 27
mars. När träffen för denna artikel sker är det
ännu tre veckor kvar dit och frågan är om det
blir en premiär på utsatt datum?

– Säsongen blir av. Sen hur den blir kan vi
bara spekulera i just nu. Men 27 mars tror jag
inte vi kommer att spela någon seriepremiär.
Jag hoppas dock vi får en full säsong i år, i fjol
blev det en halv säsong, säger IFK Kumlas
Christian Liljenhed.

Förutom att vara ordförande i IFK Kumla är
Liljenhed även kommunalråd i Kumla för Lib-
eralerna. Att dessa roller skulle påverka varan-
dra på något sätt slår han bort.

– Nej, det är inget som märks. Jag har alltid
försökt hålla isär mina roller kring förening
och politik och tycker nog att jag har lyckats
med det faktiskt.

Misslyckande med damlag
Varför finns inget damlag i IFK Kumla, är inte
det ett misslyckande för en så pass stor klubb?

– Jo, det är klart det är ett misslyckande. Nu
var det några år sedan damlaget försvann, det
var under en tid som var turbulent i IFK
Kumla (2016) och det skedde under en period
när jag inte var ordförande.

– Sedan dess har vi inte haft något damlag,
men vi har sedan flera år tillbaka försökt få till
ett och vi har ju självklart en barn- och ung-
domsverksamhet på flicksidan. Så jag är säker
på att vi kommer ha ett damlag i IFK Kumla
igen framöver.

IFK Kumla pratar om "Kumlafamiljen" när ni
beskriver er själva. Det låter ju väldigt bra, men
betyder det nåt?

– Jag tycker nog att det finns något bakom
det. Vi har 15 ungdomslag och ett herrlag och
att bygga en gemenskap mellan dem är viktigt.
Det är också därför jag, och säkert flera andra,
är engagerade i föreningslivet framförallt, för
det sociala.

"Bonnaförening från Hällabrottet"
De säger båda att konkurrensen mellan klub-
barna är sund. Men när de möts på planen
lämnas vänskapskänslorna åt sidan.

– Vi kanske ses som en bonnaförening från
Hällabrottet och när domaren blåser igång
matchen då kommer nog fan i både mig och

Christian och alla andra kring klubbarna. Men
överlag tycker jag vi har ett bra samarbete,
säger Ove Lindqvist.

Vad säger du Christian om rivaliteten mellan
er?

– Många utanför vill spä på en rivalitet, men
jag känner inte av den. Men det är klart det är
speciellt för spelarna att mötas på planen i ett
derby. Jag och Ove har dock alltid haft ett bra
samarbete, även om vi tycker annorlunda ib-
land.

Enades i kampen om handdukar
Faktum är att de båda föreningsbossarna en-
samma stred för en sak när det anordnades
upptaktsmöte för serien med alla klubbar när-
varande. Christian och Ove var då de enda
som röstade emot att hemmalaget skulle serva
med 25 handdukar till bortalaget inför deras
besök.

– Vad sjutton tror vissa att det är på för nivå,
ska de inte ens kunna ha med sig egna hand-
dukar till match? Nu har vi alla fall beställt
nya, men de där handdukarna kommer att
försvinna snabbt när spelarna tar dem med
sig, säger Ove Lindqvist.

– Vi har ju varit i division 2 tidigare, men att
hemmalaget ska ansvara för att bortalaget har
25 handdukar på plats har jag inte varit med
om tidigare. Spelarna kan väl ta med sig egna
handdukar tyckte vi, avslutar Christian Liljen-
hed. ■

När bildades klubben?
IFK Kumla: 1913
Yxhults IK: 1929

Hur många aktiva spelare har
föreningen?
IFK Kumla: Ungefär 350
Yxhults IK: 140

Vad heter hemmaplan?
IFK Kumla: Idrottsparken
Yxhults IK: Moabvallen

Vem tränar herrlaget?
IFK Kumla: Thomas Bengtsson.
Yxhults IK: Håkan Juhlin.

FAKTA OM KLUBBARNA

FOTBOLL Christian Liljenhed och Ove Lindqvist är lokalkonkurrenter men ändå goda kamrater. De är ordförande i IFK
Kumla respektive Yxhults IK som kommer att mötas i derby i år. Då väntar rivalitet. Eller? - Många utanför vill spä på en
rivalitet mellan oss, men jag känner inte av den, säger Christian Liljenhed.

TEXT
ANDERS BJÖRK

Rivalerna som är överens –
i sommar möts de i lokalderby

NIBE S-SERIEN

VÄRME I VARDAGEN. 
PÅ DITT SÄTT.
Vädret är vad det är, det är svårt att påverka. Men inne hos dig kan du få det klimat du vill ha. Säg hej till Vädret är vad det är, det är svårt att påverka. Men inne hos dig kan du få det klimat du vill ha. Säg hej till 
värmepumpen som anpassar sig automatiskt efter dina värmebehov och väderprognosen. värmepumpen som anpassar sig automatiskt efter dina värmebehov och väderprognosen. 
NIBE S-serien, för dig som vill leva smart.NIBE S-serien, för dig som vill leva smart.

DAGS ATT BYTA VÄRMEPUMP? VI HJÄLPER DIG!

KONTAKTA OSS FÖR RÅDGIVNING OCH KOSTNADSFRITT 
HEMBESÖK!

0583-71 10 77 eller på info@askersundsbrunnsborrning.se

Christian Liljenhed IFK Kumla och Ove Lindqvist, Yxhults IK.
Foto: Roberth Gyllberg

ALLÉHALLEN  
I HALLSBERG
BAD • GYM • SPORT • CAFÉ

hallsberg.se/allehallen

SE VÅR HEMSIDA FÖR SENASTE 
UPPDATERINGARNA OM HUR 
VÅRA VERKSAMHETER PÅVERKAS 
AV COVID-19.
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MÅNDAG-FREDAG 7-16
Telefon: 019-765 20 30 www.verktygsvaruhuset.se

Välkommen in

till oss!
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Skogsvård
Trädfällning
Trädbeskärning
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Nu även med
RUT-avdrag

HACKVAVILLAGE
For you & your home

Varmt välkomna till present- &
inredningsbutiken för dig och ditt hem

Ni hittar oss i lilla rara Fjugesta, i bortre
änden av Storgatan i det tjusiga gula f.d

stationshuset!

ÖPPET
Tis-fre 11-18 Lör 10-14

Storgatan 27, 716 30, Fjugesta
Tel: 070-584 70 22
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Lukas designar och tillverkar unika träskyltar,
inredningsprylar och även smycken. Designen
gör han i sin dator, sedan skär en CNC-fräs ut
det som matats in i datorns minne.

Han både bor och arbetar i ett hus med tra-
ditioner, nämligen det gamla metodistkapellet
Hult som ligger utmed gamla vägen mellan
Åsbro och Lerbäck.

– Här är runt 300 kvadratmeter, säger Lukas
och slår ut med armen.

Huset är anrikt och rejält byggt med grova
stockar. Men det riktigt skriker efter att få en
hel del underhåll.

– Jag ska först få snurr på verksamheten
sedan tar jag tag i huset.

Lukas bodde i Stockholm tills han var 9 år,
därefter flyttade han med sin familj till Verona,
Italien. Kopplingen till Åsbro beror på att hans
pappa köpte kapellet 1978 som familjens som-
marställe.

Varit i kapellet som barn
– Här har jag varit många somrar som ung.
När jag sedan kom tillbaka efter mer än 30 år
kände jag igen de fina lukterna som bara ett
trähus kan ge – det är något alldeles speciellt
med det här huset.

Han är grafiker och har en konstutbildning.
Mellan 2000 och 2010 jobbade han på en väl-
renommerad reklambyrå i Verona.

– De sista åren var det en viss stagnation, en
skillnad mot förr då kreativiteten flödade och
man gjorde bland annat skivomslag till inter-

nationella rock stars. Visst hade vi stora kon-
ton, bland annat skoföretaget Converse All
Stars. Jag trivdes, absolut, men jag kände av
den här nedgången och sysslade mest med
rutinmässiga jobb på datorn.

I den vevan startar Lukas eget som grafisk
formgivare. Men att dra sig fram som
frilansare i Italien visar sig vara svårt.

– Jag började mer och mer tänka på vårt äl-
skade hus i Åsbro som fanns kvar i min och
min systers ägo … ”tänk om jag skulle flytta in
där … syssla med snickeri och design”…

Ville bli hantverkare
Hantverk hade han länge funderat på.

– Jag är konstutbildad och har alltid gillat
skulptur. Händig är jag också – låter jag kaxig
nu? Men när man kommer till en viss ålder vet

man vad man kan klarar av.
2015 kommer Lukas tillbaka till Sverige och

flyttar omgående in i kapellet. Affärsidén är
klar: designade skyltar, till företag och privata,
inredningsdetaljer och möbler.

– Istället för att betala hyra kunde jag nu
satsa pengar på maskinerna. För att dryga ut
inkomsterna jobbar jag även deltid, sedan
snart 4 år, på Postnords terminal i Hallsberg.

En CNC-fräs används för att fräsa ut detaljer
i trästyckena, maskinen har han satt ihop själv
från en byggsats.

Ovanligt med CNC-svarv i reklam
– Det är inte jättevanligt att de som använder
CNC-maskiner har en bakgrund som grafisk
formgivare. De så kallade CNC-operatörerna
är mer ”ingenjörer”. Detta ger mig en fördel då
jag kan båda världarna och kan omvandla
mina kreativa idèer till verklighet.

– Ett antal designade skyltar har producerats.
Och kunderna, både företag och privatper-
soner, som italienska hotell och B&B, svenska
gårdar och stallverksamheter, är nöjda berät-
tar Lukas.

En del möbler har det också blivit, och mate-
rialet är för det mesta återvunnet trä. En idé är
även att tillverka smycken i trä och metall.

Lukas flickvän Amanda bor i Norrköping.
– Det kan bli så att hon flyttar hit, men inget

är bestämt. Hon är konsthantverkare, och vår
gemensamma dröm är att tillverka och sälja
saker världen runt, och förstås även designade
skyltar, säger Lukas. ■

Från trendig Italiensk
reklambyrå till kapell i Åsbro
TEXT & FOTO

LARS GÖRAN MÅNZON

Lukas Widell jobbade på reklambyrå i Italien, men ville göra något annat i livet.
Så blev det – han flyttade till Åsbro och har nu ett minst lika kreativt arbete.

Lukas Widell både bor och arbetar i metodistkapellet Hult i Åsbro, som byggdes 1875.

Takhöjden är väl tilltagen och det finns plats att göra en våning till. Huset är välbyggt och de ursprungliga
detaljerna är bevarade. Användes för religiösa möten mellan 1875 och 1975.

Grannföretaget behövde en ny skylt. Resultatet ses här.

Ingen tvekan vilken verksamhet som döljer sig bakom
den fina skylten.

En skylt i trä med italienskt stuk.

Även ommodern CNC-teknik används så handlar
det om formgivning av varje skylt individuellt.

CNC-fräsen följer instruktionerna sommatats in.
Den skär ut delarna som blivit designade, ritade,
på datorn.

Lokalerna är stora, och rymmer även Lukas bostad, bilden tagen i hans kök. Notera de grova stockarna i
väggar och tak.

www.tsfjugesta.se
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Vi städar allt - ingenting är omöjligt!
Hoffes Fönsterputs & Städ AB är

verksamma inom all sorts
fönsterputs och städ.

- Noggrant utfört arbete,
fortsatt förtroende -

Fönsterputs
Flyttstäd
Golvvård

Trädgårdsarbete
Storstäd

Visningsstäd
Byggstäd
Hemstäd
Trappstäd

Mattrengöring
Snöskottning

Kontorsstädning
Takrengöring

Garage/vindsröjning

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

Vi diskuterar gärna
arbetsutföranden och priser.

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

Lokalt producerad
energi! För
anslutning,
kontakta oss.

Pålsboda
Bioenergi AB

Tel: 0582-688805
info@palsbodabioenergi.se



För 333 år sedan byggdes nämligen kyrkan in-
nanför Munkarnas mur vid den gamla kloster-
platsen vid Borasjön, cirka 7 km i sydvästlig
riktning från Laxå. Bygget initierades och fi-
nansierades av far och son, Anders och Anton
von Boij, bruksherrarna vid Laxå Bruk.

Lillklockan har klämtat i snart 400 år
Innan Ramundeboda kyrka byggdes använde
församlingen ett enkelt litet kapell. Det sägs att
det stod svarta träkors efter kapellets väggar,
kors som burits som skydd mot onda makter
av de som färdats genom den skrämmande
vildmarken Tive-
den. Den minsta
klockan, som vid
olika tillfällen än
idag klämtar i Ra-
mundeboda kyrka,
ringde en gång just
i det kapellet. År-
talet 1657 är in-
graverat i malmen.
Det är en hisnande
tanke att den
spröda klockklan-
gen har hörts i 364
år.

Kungens kompis byggde
barockkyrkan
Anders Boij tyckte dock att kapellet var alltför
enkelt. Han menade att församlingen behövde
något stiligare, men det blev sonen Anton som
fick fullfölja pappans planer på en representa-
tiv kyrkobyggnad. Själv dog han flera år innan
bygget påbörjades år 1686.

Ramundeboda kyrka byggdes som en cen-
tralkyrka med fyra lika långa korsarmar. De
liggande stockarna i väggarna kläddes med
spån på utsidan och på insidan brädfodrades
de. Det konstfullt utformade taket täcktes med
svarttjärat spån.

Anton von Boij var en av Karl XI:s gunstlin-
gar och en förmögen man med goda kontakter
i huvudstaden. Han anlitade namnkunniga
konsthantverkare i Stockholm för inventari-
erna. Predikstolen tros vara tillverkad vid Bur-
chardt Prechts verkstad och de många änglana
i taket har förmodligen målats av någon av
den kände konstnären Ehrenstrahls lärjungar.
Altaret är ett magnifikt passionsaltare som bär
årtalet 1688, kyrkans invigningsår.

Carolinas tragiska öde
På väggarna hänger än idag präktiga vapen-
sköldar som äreminnen över familjerna von
Boij, Rosenholm och Rosenstam. Samtliga var
bosatta på Stora Lassåna herrgård, som
uppfördes 1685 av Anton von Boij, året innan
kyrkan började byggas.

Den gyllene dopängeln med sina tvillingar
framme vid koret föreställer en medlem av
familjen Rosenstam, nämligen Carolina
Sabina Rosenstam Tersmeden. Hon gick ett
dystert öde till mötes. Hör bara vad sägnen
säger i Laxå Bruks arkiv:

”Carolina gästade sin mormor på Stora
Lassåna i april 1785. Hon var höggradigt
gravid och kände plötsligt att värkarbetet drog
igång. Under natten födde hon en son och föll
sedan i koma. Barnet togs om hand, men efter-
som man trodde att modern var död, la man
henne i en av flygelbyggnaderna. Men Car-
olina vaknade till under småtimmarna av att
ytterligare ett barn föddes. Med barnet i famn
stapplade hon fram till den låsta herrgård-

sporten. Ingen hörde hennes rop eller bul-
tande. Hon och barnet dog där i kylan på trap-
pen.”

När maken Tersmeden kom tillbaka från sin
krigstjänstgöring, lät han en bildhuggare göra
dopfunten till minne av hustrun och barnet.
Denna skänktes till kyrkan vid Borasjön.

Nya Laxå växer fram
När västra stambanan mellan Stockholm och
Göteborg drogs fram förbi nuvarande Laxå på
1850-talet centraliserades samhället runt järn-
vägsstationen. Postkontor, värdshus och
skjutsstation flyttade upp från Borasjön.
Valsverket och sulfitfabriken byggdes under
de följande decennierna. Det nya samhället

började ta form.
Allt färre

kyrkobesökare tog
sig till kyrkan, trots
att man försökte
med kyrktåg från
Laxå. Till slut
beslutade man sig
för att flytta kyrkan
närmare försam-
lingsborna. Vid
stämman i Klockar-

torp den 16 no-
vember 1896 blev
beslutet klubbat.

Stenholmen vann platskampen
Men var skulle kyrkan ligga? Det fanns tre
förslag: på Stenholmen, i Oxhagen eller där
Stellana ligger idag. Förslaget Stenholmen
vann, det var mark som skänktes av Laxå
Bruk. Johan Blomqvist, en av arbetsledarna för
flytten (och farfar till Gun Carlson,
styrelseledamot i Ramundeboda Laxå Hem-
bygdsförening), var väl inte riktigt nöjd med
den nya kyrkplatsen:

– Det var ett otäckt stenmoras med buskar
och stora rishögar, så vi hade inte så litet
besvär med själva utstakningen.

Kyrkvaktmästaren i tårar
Gustav Granlund, den andre arbetsledaren
berättade hur det var när kyrkan skulle tas
ner.

– Innan arbetslaget började satte jag mig vid
orgeln och spelade Vår Gud är oss en väldig
borg och Herre signe du och råde. Sedan satte
vi igång att märka upp stockar och notera in-
ventariernas placering.

Kyrkvaktmästare Juhlin tittade oroligt på.
Han kunde inte förlika sig med att kyrkan
skulle flyttas. När altartavlan bars ut grät han
bittert. För Juhlin var detta en sorgens dag.

Kronan på verket
Ramundeboda kyrka återinvigdes den andra
söndagen i advent 1899 i närvaro av biskopen
i Strängnäs stift U.L. Ullman. Till invigningen
skänkte anställda på järnvägen och på Laxå
Bruk den pampiga ljuskronan från Skultuna.
Tidigt varje julotta tänds ljuskronans många
stearinljus istället för de elektriska ljusen.

Även på senare tid har bybor bidragit till
kyrkans utsmyckning. Bo Möörk har smidet
ett vackert dopträd, på vars grenar det hängs
upp en liten blå keramikfisk för varje barn som
döps under året. Sven Johansson har byggt en
modell av en Hjälmarsnipa, som fylld med
sand tjänstgör som ljusbåt. Röfors kyrkliga
syförening har sytt ett bårtäcke som
kistutsmyckning vid begravningar. Conny
Karlsson har komponerat och förfärdigat
psalmtavlan, som är skänkt av ESAB AB. Det
är bara några exempel på hur lokala förmågor

har hjälpt till att försköna sin kyrka.

Gott om änglar
Ramundeboda kyrka är vacker, både på
utsidan och insidan. Den är ombonad och
hemtrevlig, det är det många som tycker. Nu i
pandemitider står kyrkan öppen, om du
behöver lite lugn och ro. Välkommen att slå
dig ner i kyrkbänken och känn historiens och

änglarnas vingslag. Det finns gott om änglar i
Ramundeboda kyrka – försök att räkna dem
alla! ■

Not. Citaten kommer ur Alf Petterssons bok:
Ramundeboda socken. I den finns citat ur
bland annat Örebrokuriren och Nerikes Alle-
handa.

Ramundeboda kyrka. Foto: M Swenson

Ramundeboda kyrka på sin ursprungliga plats v
id Borasjön,

vykort
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TEXT

MARGARETA SWENSON

Kyrkoherde Jan Wallgren håller mässa i fastan 2021. Foto: M Swenson

Ljuskronan från Skultuna. Foto: C SwensonCarolina Sabina Rosenstam Tersmeden som
dopängel. Foto: M Swenson

En av många änglar i kyrktaket. Foto: M Swenson Familjen Rosenstams mäktiga vapensköld.
Foto: C Swenson

Vackraste kyrkan – ett rejält flyttlass

länets första certifierade
solcellsinstallatör

0768-910 340
www.solkraft.info

solcellsinstallatör

390 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden

i Viby AB

Mitt i Laxå samhälle tronar Ramundeboda kyrka, av många ansedd som Närkes
vackraste kyrka. Vad inte alla vet är att den inte alltid har legat där den ligger
idag, på Stenholmen mitt i kyrkparken, ett stenkast från järnvägen.

Ring mig för a� boka �d

Att utforska ett fartygsvrak är som
att resa i tiden. De berättar my-
cket om gångna tiders historia.

Vasa är ett bra exempel. Det har lärt oss
mycket om 1600-talet som vi inte vis-
ste tidigare.

Det gäller bara att hitta vraken.
Många har varit förvunna mycket
länge och det finns bara diffusa berät-
telser om hur de mött sitt öde.

Vår Profil var kapten på ett sådant
fartyg. Vi kan kalla honom för ”Skep-
parn”. Hans fartyg fick utstå många
strapatser, innan färden tog slut och
det till slut stötte på grund.

Det finns bara vaga uppgifter om var
det skedde. Källorna är mycket osäkra.
Man vet inte heller något om själv
grundstötningen. Men den tycks ha
varit relativt lindrig. Vår Profils fartyg
blev förmodligen stående på platsen
som ett vrak.

Allt det här hände för mycket länge
sedan. Men historien om Skepparn
och hans fartyg är en fascinerande
berättelse. Därför har många letat efter
det.

En av de första var tyske vetenskaps-
mannen Friedrich Parrot. Han begav
sig ut på en expedition 1828. Parrot ly-
ckades nå den plats där vår Profils far-
tyg skulle ha grundstött, men hittade
inte någonting.

Då gick det bättre för den indiske
prinsen John Nouri. Han hittade fak-
tiskt fartyget på sin expedition år 1887!
Det låg begravt i sten och is. Tyvärr fick
han inte med sig någon del hem.

Nouri försökte skaffa sponsorer för
att få råd att gräva upp fartyget. Men
ingen ville betala något.

År 1916 såg den ryske flygaren
Vladimir Roskovitsky vraket från
luften. Han rapporterade sin upptäckt
till tsaren.

Det finns en mycket osäker uppgift
om att tsaren skall ha skickat ut en ex-
pedition till Skepparns vrak. Expedi-
tionen fann vraket och mätte upp det.
Men alla data från den här under-
sökningen försvann tyvärr en tid
senare, i samband med den ryska revo-
lutionen.

Sedan kom den amerikanske
sergeanten Ed Davis. Han lyckades nå
platsen 1943 efter en lång och strapat-
srik vandring.

Ed Davis hittade vår Profils fartyg!
Det låg på sidan och hade brutits sön-
der i flera delar. Tyvärr tvingades Ed att
avbryta sin expedition och dra sig till-
baka, eftersom det blåste upp en kraftig
snöstorm.

Så här har det hållit på. Massor av
människor har letat efter Skepparns
fartyg. Nästan alla av dem tror sig ha

sett en skymt av det, i form av bjälkar
eller mörka formationer i isen. Platsen
de sökt på är mycket otillgänglig.

Det finns faktiskt en del uppgifter om
vår Profils fartyg. Enligt de gamla käl-
lorna skall det ha varit 145 meter långt,
24 meter brett och 14,5 meter högt.

Skepparens fartyg var alltså mycket
stort. Som en jämförelse kan nämnas
att Titanic var 269 meter lång, 28 meter
bred och 32 meter hög.

Vår Profils fartyg var byggt av gofer-
trä. Och skrovet var bestruket med
jordbeck, både på insidan och på utsi-
dan.

Forskarna har ägnat mycken möda åt
att försöka komma underfund med
vad goferträ kan ha varit för träslag. De
har gissat på tall, cederträ, gran, vide,
en, akacia och buxbom.

En del tror att det kan röra sig om nå-
got utdött träslag. Naturen förändras.
Eftersom vår Profils fartyg byggdes för
mycket länge sedan är det inte helt
omöjligt.

Vår Profils fartyg hade en mycket lite
besättning. Den bestod bara av åtta
personer, nämligen Skepparn själv,
hans hustru, hans tre söner och deras
fruar. Dessutom hade de en stor
mängd djur ombord.

Det är oklart hur länge exakt hur
länge färden varade. De gamla källorna
ger inte något säkert besked på den
punkten. Men det handlade om minst
7 månader, kanske så mycket som ett
år.

Sedan strandade vår Profils fartyg på
toppen av ett mycket högt berg. Detta
om man skall tro bibeln. Det är där alla
letar efter resterna av Skepparns fartyg.

Det höga berget är en utslocknad
vulkan. Det är 5137 meter högt och lig-
ger i Turkiet, mycket nära gränsen till
Armenien och Iran.

Här hotar många olika faror. En är
den kurdiska terroristorganisationen
PKK, som överfallit flera av expedi-
tionerna. Dessutom förekommer jord-
skred, gasutsläpp från vulkanen,
sprickor i glaciärerna, blixtnedslag,
dimma och snöstormar.

Men det här stoppar inte de verkliga
optimisterna. De tror att vår Profil har
funnits och fortsätter att leta efter hans
fartyg.

Vem var han?

VEM ÄR DEN
HEMLIGA PROFILEN?

text: Anders Palm

Avslöja profilen
och du kan få en
belöning
Bland de rätt inkomna svaren lottar
vi ut en vinnare som får ett
presentkort på bokhandeln Ugglan

Kan du lista ut vem vår Mystiska Profil är?
Mejla ditt svar, samt namn och adress till redaktion@sydnarkenytt.se eller skriv
samma uppgifter på ett vykort eller i ett brev och skicka det till Sydnärkenytt /
kanal Regional, västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla . Märk svaret ”Mystiska
Profilen”. Senast måndag 12 april vill vi ha ditt svar. Vinnare och rätt svar
publiceras i Sydnärkenytt nr 3

Glad Påsk!
önskar Socialdemokraterna
i hallsbergs kommun



Hon kallades “Tant Fiffi” och ibland
“Drottningen av Fjugesta”. Under nära
femtio år var hon en välkänd
porträttfotograf i Fjugesta. Men ännu
mer känd var hon kanske som den
cyklande fotografen. Med sin
utrustning på cykeln trampade hon
runt i bygderna och dokumenterade
folklivet, i hemmen och på
arbetsplatserna. “Numera skulle man
kanske kalla mig pressfotograf” har
hon sagt.

Anna Sofia (Sophie) Janson föddes 1874 i
Axbergs socken. Hon var begåvad med läshu-
vud och egen vilja, men på hennes tid var det
inte många yrken som stod öppna för kvinnor.
Piga eller kokerska tänkte hon rakt inte bli. Fo-
tograf var en möjlighet. Så den unga Sophie
började som lärling hos etablerade fotografer,
bland andra hos hovfotografen Bernhard
Hakelier i Örebro. Där fick hon arbeta som
kopist, retuschör och porträttfotograf, samt
också studera landskapsfotografi. Med en
gedigen praktisk utbildning i bagaget öppnade
hon 1908 egen fotoateljé i Örebro, samt en
liten filial i Fjugesta.

Flyttade till Fjugesta
Så småningom släppte Sophie Örebro och sat-
sade helt på Fjugesta, som vid den tiden, tack
vare järnvägen var ett livligt samhälle på stark
frammarsch, med en snabbt växande industri.
1912 slog hon definitivt ner sin bopålar i
Fjugestabygden och skaffade en större ateljé
där. Samt en cykel.

När jag läser om Sophie kan jag inte låta bli
att dra parallellen till äventyraren Borg Mesch
från Sundsvall. De var barn av samma tid-
sanda, han var född 1869. Liksom Sophie var
han porträttfotograf i botten, men även han
drog ut på reportage där livet hände, i den ex-
panderande industrialiseringens spår. Om
Svartåbanan var viktig för Sophie så handlade
det i Borg Mesch fall om byggandet av Riks-
gränsbanan, som han följde. Mycket har skriv-
its om kraftkarlen, som stegade fram i
fjällvärlden med sin tunga fotoutrustning i
ryggsäcken, och dokumenterade rallare,
samer och fjällandskap.

Sparade inga mödor
Sophie var dock inte sämre, även om
Västernärke och Kilsbergen inte är att jämföra
med Kiruna och Kebnekaises fjällvärld. Men
hennes utrustning vägde inte mindre och hon
sparade inga mödor när det gällde att uppsöka
motiven. Hon fotograferade torpställen,

gruppbilder av familjer, kor och hästar, gods
och gårdar, byggarbetsplatser, föreningssam-
mankomster och fabriker, människor i arbete,
bröllop och begravningar; överallt kom hon på
sin cykel. Men hennes favoritmotiv var ändå
barnen.

50 000 glasplåtar
I början av femtiotalet slutade Sophie fo-
tografera. Men 50 000 glasplåtar ur hennes
rika produktion donerade hon och de finns
idag bevarade i Örebro stadsarkiv.

Sophie blev 106 år. När hon fyllde hundra
var Nerikes Allehanda där och uppvaktade,
men då handlade det mest om hennes ålder,
mer än om hennes liv som framgångsrik
yrkeskvinna i ett mansdominerat samhälle.
Själv sa Sophie bara att hon beklagade att hon
inte kunde cykla längre.

Höll på att falla i glömska
En tid såg det ut som om Drottningen av
Fjugesta skulle falla i glömska. Hennes livshis-
toria sammanföll med en epok som nu inte ex-
isterar längre. Men
hon är inte bort-
glömd. Författaren
och journalisten Rolf
Jansson, har, tillsam-
mans med fotografen
Roger Lundberg,
(båda medarbetare i
Sydnärtkenytt) doku-
menterat hennes gärn-
ing i bild och text i två
böcker. ■

Sydnärkenytt • # 2 202122 Sydnärkenytt • # 2 2021 2323

Drottningen av Fjugesta porträtterade
Västernärke från cykel

TEXT
MONA N BERGER

”Vi har en tvättmaskin att hänga upp”,
ropar hustrun. Ehh, kanske enklare om vi
hänger upp tvätten.

JA, SOMNI HÖR. Det lever en irriterande or-
dmärkare inom mig. Ibland kommer den
fram som en kvick skämtare, ibland som
allvarlig ifrågasättare av vad som sägs.
Som det där med pannben. Jag började
tänka på ordet efter att ha läst ett kort de-
battinlägg. Och när man väl börjat rea-
gera på ett ord eller uttryck, så passerar
det aldrig mera förbi obemärkt. Så nu-
mera hör jag det ofta, och i sportsamman-
hang ständigt. ”Åhh, vilket pannben han
har.” ”Oj, oj, oj, vilken kämpe. Hon har
pannben.” Jag hör Gunde Svan använda
uttrycket i det för övrigt roande under-
hållningsprogrammet Sverige mot Norge.
Jag hör sportkommentatorer och experter
berömma skidåkare och skidskyttar med
att ha pannben. ”Hon har pannben och
psyke som är lika hårda som hennes ski-
dor”, skriver en av våra mest upphöjda
sportkrönikörer.

VAD ÄR DET då som irriterar mig? Jo, fak-
tumet att alla människor har pannben.
Elitidrottare har det, motionärer har det.
Även soffliggare har pannben. Så att ta ut
sig till det yttersta och kämpa till sig en fin
placering beror nog inte på vilket
pannben man har. Möjligen finns en skill-
nad i vad som finns innanför eller bakom
detta pannben när det gäller intelligens

eller att ha den mentala förmågan att ge
sitt yttersta i en ädel kamp.

GOOGLE GER MIG tyvärr inte fullt stöd. Ut-
trycket verkar vedertaget i de flesta sam-
manhang. ”Tio sätt att träna upp ditt
pannben.” ”Nu är det tid att ha pannben
och följa coronarestriktionerna.” ”Det
krävs pannben för att driva eget företag.”
”Kondition och pannben krävs för att bli
brandman.” Så äntligen: ” Viktigast är vad
man har innanför pannbenet. Lite med-
håll.

SOM JOURNALIST är ordmärkeri lite av att
kasta sten i glashus. Så för att mildra
glaskrosset så får jag väl berätta om några
egna felsteg. En gång skrev jag att ”skrid-
skoklubbens skrinnare tränade tolv må-
nader om året och vilar en. Var jag fick
den där 13:e månaden ifrån vet jag inte.
Tränaren tyckte dock att det var roligt och
önskade även att det var sant. ”Tänk om vi
hade en månad mer än alla konkurrenter”,
sa han och klappade den då unge re-
portern på axeln.

I ETT REPORTAGE om en veteranfordon-
sklubb skrev jag om en bil med en rak V8
under motorhuven. Ja, bara ordet säger ju
hur det är. Ett rakt V. Även här var det in-
gen som tog illa upp av mitt misstag.
Sedan dess ler både jag och klubbord-
föranden mot varandra när vi möts. Båda
tänker vi -rak V8.

Så kan det gå när hjärnan inte riktigt är
med. Även när pannbenet är intakt.

Boende i Haddebo diskuterar vindkraftplanerna
hos fasmiljen Kersens i Haddebo.

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

Med reservation för slutfö
rsäljning och ev. tryckfel

Scott Grove
plus Mips

Lazer Compac

399:-
999:- 5 995:-

ord. pris
6995:-

Nu

Kumla Cykel & Fritid

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

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

Monark Monica 3

Inkl. 5 års fri service vid köp av ny cykel

Nyproduktio
n!

Är du intresserad, kontakta oss:

0583-810 50

info@askersundsbostader.se

Vi bygger fler markplanslägenheter på

Linnéavägen i Åsbro.

Preliminär inflytt januari 2022.

”Ingen bra plats för
vindkraft”

Dagmammorna i
Kumla räddas

– Vi är inte motståndare till vindkraft. Men det
här ingen bra plats för vinkraftverk. Det finns
både ett naturreservat och häckande kungsörn
i direkt anslutning till det område där man vill
bygga, säger Lena Rönning, boende i Had-
debo. En handfull boende samlades nyligen
för att diskutera hur man på bästa sätt kan
göra motstånd mot vindkraftsplanerna.

– Jag tror de kommer ha stor negativ in-
verkan på omgivningen här, fortsätter Rön-
ning.

Planerna är i ett tidigt skede. Just nu genom-
förs en inventering av fågellivet i området.
Sedan planerar bolaget ett första samråd med
boende i området. Det är två områden man är
intresserad av. Ett vid ett gammal stenbrott nå-
gon kilometer från Haddebo. Ett lite närmare
orten Gryt. Processen innan vindkraftverk
byggs kan ta lång tid, ända upp till tio år.

I höstas föreslog tjänstemännen i förvaltnin-
gen för livslångt lärande att dagmammorna
borde plockas bort och att barnen istället
skulle erbjudas plats på förskolor. Likvärdighet
i barnomsorgen och problem med dagbarn-
vårdarnas arbetstider angavs som skäl. Det
hela skulle gälla från läsårsstart höstterminen
i år. När förslaget togs upp i oktober blev det
bakläxa, återremiss. Nyligen beslutade en helt
enig nämnd för livslångt lärande att inte bifalla
förslaget. Dagmammorna blir kvar.

Vindkraftbolaget Stena Renewable
vill bygga vindkraftverk i ett område
mellan Haddebo och Gryt, nära
Hjortkvarn. Området ligger på
gränsen mellan Askersunds kommun
och Hallsbergs kommun.

Dagmammorna i Kumla kommun blir
kvar.
– Jag är jätteglad, nästan lite chockad.
Ett mycket bra besked, säger
föräldern Cajza Grip.
Ända sedan i höstas har barn,
vårdnadshavare och dagmammor levt
i ovisshet.

Telefon: 019-57 55 54
070-330 92 80, 070-561 06 80

Målning Tapetsering
samt allt i branschen

förekommande arbeten.

Boken "En livsresa i ljus
och svartvitt"

Sophie Janson, porträtt- och
reportagefotograf.
En av 2000 kvinnor som haft stor
betydelse för samhällsutvecklingen i
Sverige. Ett urval i “Svenskt
kvinnobiografiskt lexikon”, Göteborgs
universitet.

“Sophie Janson - ljusets drottning”,
Axelsson & Jansson media, 2012
“Sophie Jansons bilder - en livsresa i
ljus och svartvitt”, Axelsson & Jansson
media, 2016. I samband med böckernas
utgivning har också en välbesökt
vandringsutställning med hennes bilder
visats på flera orter i Örebroregionen
och Lekeberg.

Och nu, sist men inte minst, finns
Sophie Janson även med, som enda
representant för Lekeberg, i SKBL,
“Svenskt kvinnobiografiskt lexikon”.
SKBL har som syfte att korrigera en
orättvisande historieskrivning och
presentera ett urval av 2000 kvinnor,
från medeltid till nutid, “som under
olika tider och på varierande sätt har
bidragit till samhällsutvecklingen, såväl
lokalt som nationellt och
internationellt.” Där försvarar Sophie
Janson sin plats med all heder.

SKBL har producerats vid Göteborgs
universitet och det finns fritt tillgängligt
på nätet under https://skbl.se/sv

KÄLLOR

KRÖNIKA

WEINE AHLSTRAND

Alla har pannben – men vad finns innanför?

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
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Måndag 29/3
19.00 Passionsandakt från Kumla kyrka.
Tisdag 30/3
19.00 Passionsandakt från Kumla kyrka.
Onsdag 31/3
19.00 Passionsandakt från Kumla kyrka.
Skärtorsdag 1/4
19.00 Skärstorsdagsmässa från Kumla 
kyrka.
19.00 Skärtordsdagsgudstjänst från 
Ekeby kyrka
19.00 Skärtorsdagsgudstjänst från 
Hardemo kyrka.

Långfredag 2/4
10.00 Långfredagsgudstjänst från 
Kumla kyrka.
10.00 Långfredagsgudstjänst från 
Hardemo kyrka.
15.00 Långfredagsgudstjänst från 
Ekeby kyrka.
Påskdagen 4/4
10.00 Högmässa från Kumla kyrka.
10.00 Gudstjänst i Hardemo kyrka.
18.00 Gudstjänst i Ekeby kyrka.
Annandag påsk 5/4
17.00 Digitalt - Familjegudstjänst från 
Hällabrottets kyrka. Ses på hemsidan 
och Facebook-sidan.

 Den här symbolen betyder att gudstjänsten livesänds på vår hemsida.
Vid varje gudstjänst/andakt får 8 st deltagare närvara. Boka plats på 019-58 93 00.  

Obokade besökare släpps in i mån av plats. Familjegudstj. 5/4 kan enbart ses på webben.

Påsken är härPåsken är här

För mer information, ring

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41

Låt oss göra jobbet!

• SNICKERI

• STÄDNING

•MÅLNING

• FLYTTSTÄDNING

• TRÄDGÅRD

• SNÖSKOTTNINGM.M

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

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

 

 

PÅSK I KNISTA  
FÖRSAMLING 

I år firas påsken i Knista församling 
på ett annat sätt än vad som tidigare 
varit planerat. Följ påskens drama 

via våra gudstjänster från 
www.facebook.com/

knistaforsamling. 

Palmsöndagen 28 mars kl 10.00 
Gudstjänst från Knista k:a 

Måndag 29 mars kl 19.00 
Passionsandakt  

från Hidinge Gamla k:a  

Tisdag 30 mars kl 19.00 
Passionsandakt  

från Hidinge Gamla k:a  

Onsdag 31 mars kl 19.00 
Passionsandakt  

från Hidinge Gamla k:a  

Skärtorsdagen 1 april kl 19.00 
Gudstjänst från Kvistbro k:a  

Långfredagen 2 april kl 15.00 
Gudstjänst från Mullhyttans k:a 

 Påskdagen 4 april kl 10.00 
Gudstjänst från Knista k:a  

 
Gudstjänst från Hidinge Nya k:a  

För mer information besök vår hemsida: 

www.svenskakyrkan.se/knista 

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!

Willéns Måleri

Vuxenutbildningen

BRUKET
- INREDNING -

Kumla Folkets Hus
Teater Hallsberg

Aktiv Kyrka Kumla

Alléhallen

Glad Påsk!önska
r...
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Till en laxpudding behövs först och främst
gravad lax. Och det går du inte och köper över
disk, så dum är du inte, för det kostar klöver.

Så här gravar du själv:
Köp en fryst förpackning med fyra tycken

100-gramsportioner laxfilé.
Tina, tar bara någon timme,
Grava: Blanda 2 msk salt, 1 msk socker. Gnid

in filéerna, lägg i plastpåse och grava i 1 1/2
dygn. Vänd påsen då och då under tiden.

Nu har du grunden till en god påskmiddag
och med 400 gram gravad lax blir det en stor
pudding för åtminstone sex personer.

Pudding förresten, låter det inte tråkigt? Jo
det gör det. Men vad ska vi kalla det annars?
Har du nåt förslag. Låda kanske. Laxlåda.

Rökt går också
Nu måste jag hejda mig ett tag. Jag pratade
alldeles nyss med Birgit Ryding i Glansham-
mar utanför Örebro.

Hon har dom sprätthöns som jag köper ägg
ifrån och äggen tog just slut.

Birgit oroar sig för fågelinfluensan. Den har
kommit närmare och närmare. Miljontals
höns har slaktats.

När hon får höra om laxpuddingen berättar
hon att brukar använda rökt lax.

Vilken bra idé! Hel rökt lax
brukar ju säljas till ex-
trapris i påsk. Då kan
du ju ta en del till
puddingen.

Laxpudding
Det här receptet
är för 4 personer.

300 gr gravad lax (eller
rökt), 8-10 medelstora råa
potatisar, 1 stor purjolök, 1-2 dl
hackad dill (fryst eller färsk, men se till
att den är svensk), 3 ägg, 4 dl mjölk, 1
fiskbuljongtärning (men uteslut den om laxen
är mycket salt), vitpeppar.

Gör du en större pudding är det ju bara att
plussa på med potatis, lax och purjolök.

Skär fisken i strimlor. Skala och skiva pota-
tisen, skiva purjolöken. Varva potatis, lax, dill
och lök i en form med potatis överst och un-
derst. Det räcker med tre lager. Smula
fiskbuljongtärningen över laxlagret.

Vispa samman ägg, mjölk och vitpeppar och
häll på. Klicka på smörklickar och grädda i
225-gradig ugn i 50-60 minuter tills puddin-
gen är gyllenbrun.

Servera med kokt potatis och smält smör. ■

Vilken pudding!
Men den ska vara med lax

TEXT FOTO
ING-BRITT JONASSON ROGER LUNDBERG

Det finns inget som luktar så gott som ett kök fullt av matlagning. Det kan vara
bullar. Det kan vara som nu: doften av en laxpudding där jag sitter och
skriver. ”Mormorsmat” är precis vad vi ägnar oss åt i denna eländiga
pandemi (säger de som-förstår-sig-på). Men fotografen suckar. Inte en
pudding till…

Laxpudding är gott när som helst, särskilt till påsk. Har du inte prövat det förr är det dags. Använd gravad
lax som du enkelt åstadkommer själv på några dagar, eller rökt. Men fotografen suckar. Inte en pudding
till… Puddingar ser tråkiga ut av naturen.

att byta däck!
Lätt

vet vilka däck du behöver

Åmmebergsvägen 7
0583-77 00 12

Mån-fre 07.00-16:30

garaget.hammar@telia.se

www.garagethammar.se

Däckteam Hammar/
Garaget i Hammar AB

019-58 00 66 Hagendalsvägen 5•

Det är inte lätt att se snygg ut i dessa tider
- vi möter våren med säkerhet!

Rättelse om dagar före påsk
Det blev fel i artikeln om semlor förra
numret. Det var det här när olika dagar i i
den kristna traditionen infaller inför
påsken. Vi reder ut begreppen:

Blåmåndagen, Fettisdagen och Askons-
dagen placerades felaktigt i stilla veckan,
alltså veckan före påskdagen.

Det hela börjar med Fastlagssöndagen.
Den infaller 47 dagar före påsk. I år den 14
februari. Den följs av Blåmåndagen. Den
kallas i vissa delar av landet även för
Fläskmåndagen, eller rentav Korvmånda-
gen.

Dagen efter är den av de här dagarna de
flesta kanske känner till bäst. Nämligen
Fettisdagen, då vi gärna käkar semlor.

Dagen efter kallas Askonsdag. Då skulle
enligt traditionen, den mer än en månad
långa fastan inför påsk inledas. Slut på söte-
brödsdagarna!

När vi så börjar närma oss påskdagen, i år
den 4 april, så kommer vi fram till stilla
veckan, alltså veckan före påsk. Allt detta
alltså mer än en månad efter fettisdagen.

Söndagen före påsk kallas Palmsöndagen
(Då Jesus enligt bibeln red in i Jerusalem på
en åsna). Sedan följer Svartmåndagen, Vita
tisdagen, Dymmelonsdagen, Skärtorsda-
gen, Långfredagen, Påskafton och slutligen
Påskdagen. Ibland kallas veckan före påsk
påskveckan. Även det är fel enligt kristen
tradition. Påskveckan är veckan efter påsk.

Fantastiska solnedgångar
direkt från bryggan!

070-094 47 18

KONTAKT

Välkommen till
oss i sommar!

info@campingtiveden.se

www.campingtiveden.se
Glad påsk!Påskkrysset

Lösningen till korsordet hittar du på Sydnarkenytt.se/tidning
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Handla i vår nya butik på nätet!

www.ica.se/alle

Gå in redan idag och lägg din beställning för smidig
upphämtning i vår drive-in.

ICASupermarket Allé
Alla dagar 07-22

Handla på ica.se/supermarket/torghallenaskersund

Vi har 5 andra kassar att välja på:
vego, inspiration klimat, bistro ochenkla veckan.

Vi erbjuder två olika sätt att underlätta för dig i vardagen.
Antingen beställer du dina varor online och eller så beställer
du en färdig matkasse med råvaror och recept som passar dig.


