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TV-kocken som
skaffade en rosa buss

Rebecka och Linda från Fjugesta förverkligade drömmen om en food-truck

Morgan från Kumla
mötte världens
bäste brottare
Hej barn (och alla andra)
Kan du lösa våra kryss?

Konstslingan
trotsar Corona
Skulptörer, målare och smeder håller öppet
Kan man ha för
många gamla traktorer?

Setra storsatsar
i Hasselfors

2

Sydnärkenytt • # 6 2020
SEPTEMBER 2020
REDAKTÖR
HENRIK ÖSTENSSON
henrik@sydnarkenytt.se

ANSVARIG UTGIVARE
LARS LITZÉN
MEDARBETARE I DETTA NUMMER
SANDRA WALLIN
ANDERS BJÖRK
WEINE AHLSTRAND
MÅNA M BERGER
LISBETH AXELSSON
ROGER LUNDBERG
ING-BRITT JONASSON
ANNONSER

ANDERS BJÖRK

annons@kumlanytt.se

LEIF GUSTAFSSON

leif.gustafsson@sydnarkenytt.se
PRODUKTION & ANNONS
ERIK LODETTI
erik@sydnarkenytt.se
SANDRA WALLIN
sandra@sydnarkenytt.se

Jag är äldre än urskogen
VI HAR ETT INTRESSANT förhållande till skog i

MEN TROTS ATT SYDNÄRKE nästan var ett enda

Sverige. Den ska vara mycket, räcka till
mycket. Den ska vara naturupplevelser, biologisk mångfald, svampskog, men också utgöra
basen för vårt välstånd, råvara till våra industrier och till den energiomställning som ska
rädda jorden från från klimathotet.

stort kallhygge då, har vi i dag mer skog än vi
haft någon gång i historisk tid. Skogen växer
och breder ut sig. Vi hugger ner ofattbara 90
miljoner kubikmeter skog per år i Sverige.
Trots att stora arealer skyddats mot avverkning i olika reservat.

JAG VAR MED när en kolmila tändes här om da-

YTTERLIGARE 14 MILJONER kubikmeter per år

gen. Kanske är träkolet, och kolarepoken den
tydligaste bilden av kraften i vår skog, vad den
klarar.

dör naturligt eller blåser omkull. Det kan låta
allvarligt. Men faktum är att skogen växer
ännu snabbare. Skogen växer med runt 125
miljoner kubikmeter per år. Det finns också
lite marginal. Det står ungefär 3.6 miljarder
skogskubikmeter ute i skogen.

I SLUTET AV 1800-TALET var nämligen nästan all

skog borta i Sydnärke. Hyttorna, järnhanteringens kolhunger hade gjort att man helt enkelt
huggit ner all skog och kolat den. Man kunde
stå på kyrkbacken i Svennevad och se till
Örebro. Det gör, tämligen självklart, att vi inte
har just någon skog som är äldre än så i vårt
område. Sydnärke tillhör de områden som har
lägst andel riktigt gammal skog.

Vad betyder då dessa siffror? Lite jämförelser:
Sågen i Hasselfors sågar ungefär 300 000 kubikmeter per år. Den i Hjortkvarn strax över
100 000. En vanlig timmerbil man möter på
vägen ibland lastar 55 kubikmeter.
PÅ GRUND AV KOLAREPOKEN finns inte mycket

riktigt gammal urskog i vår del av landet. All
skog i Sydnärke, med några få undantag, är påverkad av människor. För många människor
är nog själva definitionen av skog, urskog, i
själva verket resultatet av skogsbruk i flera generationer. Det de flesta ser som urskog planterade kanske någon i början av 1900-talet.

KONTAKT
Kanal Regional
Västra Drottninggatan 11
692 33 Kumla
www.sydnarkenytt.se
Tel. 019 - 277 21 21

OFTA ÄR PERSPEKTIVET mycket kortare än så.

Skog växer upp, blir tät natur snabbare än man
kan tro. Hörde härom dagen en diskussion
som fick mig att känna mig urgammal.

TRYCK
Pressgrannar, Linköping, 2020

EN KVINNA BERÄTTADE för en man om sina

svampfynd. Hon beskrev svampskogen, ett
område söder om Svennevad, som ”riktig
trollskog, urskog”. När jag och en barndomsÄr detta en urskog månntro?

Vi på ICA Nära Profilen i Kumla har tagit fram våra matkassar för att förenkla för dig. Vi vill ge dig goda,
varierande och näringsrika middagar. Med en enklare vardag får du mer tid över till annat. Din vardag kan
förstås variera från vecka till vecka – därför är våra abonnemang flexibla. Du kan alltid boka om en kasse, eller
boka av den. Beställ här på hemsidan och hämta hos oss i butiken på måndagar klockan 15:00–21:00. Vi
erbjuder även hemleverans för 69:-. Handla på: ica.se/kumla1

UTGIVNINGSPLAN & UPPLAGA
Tidningen Sydnärkenytt kommer
ut med nio nummer under 2020.
Kommande utdelningar:
#7 24-25 okt
#8 21-22 nov
#9 12-13 dec
Upplaga: 29 000 ex med
distribution till hushåll och butiker i
Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Laxå
och Askersund. Tidningen kan även
läsas digitalt: sydnarkenytt.se

kamrat sommarjobbade 1987 på Boo egendom, planterade vi just den ”urskogen”.
VI HAR ETT rätt väl reglerat skogsbruk i Sverige,

med regler som säger att naturhänsyn ska vara
jämställd med produktion. Vi måste också
plantera när vi huggit och vårda våra skogar.
Jag tror regleringen är bra och att den kommer
trygga att vår skog både finns där för både naturupplevelser och för produktion av klimatvänlig råvara i framtiden.
DÄREMOT TROR JAG staten måste lära sig och

bli mer långsiktig med sina pekpinnar. På 60och 70-talet ville staten att skogsägarna skulle
förgifta lövskog och plantera enbart gran. I
dag dör massor av dessa granar på grund av
barkborrar. Hade vi haft mer av blandskog
hade vi kanske inte haft de problemen.
Not. Alla fakta från Riksskogstaxeringen. Sveriges
officiella skogstatistik.

HENRIK ÖSTENSSON
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Låt oss göra jobbet!
Bilservice - vår kunskap, dina villkor

ler
Vi har paneBOTOX
Filler
lager och kan
iMicroneedling
n
leverera inna
sommaren!

OLJEBYTEN BYTE AV SLITAGEDELAR
FELKODER/KODNING EL-RELATERAT

Fö
socialalj oss i
medie
r!

VÄSTRA STORGATAN 72
HALLSBERG 070-544 55 76

• SNICKERI

• FLYTTSTÄDNING

• STÄDNING

• TRÄDGÅRD

• MÅLNING

• SNÖSKOTTNING M.M

KONTAKTA OSS:
Sörby 197 Hallsberg
073-3100724/0582-590909
emanuel.smedberg.01@gmail.com

För mer information, ring

Mats Bengtsson tel. 010-175 19 41

370 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden
i Viby AB

Elservice röfors

www.solkraft.info
0768-910 340

Kommande filmer
• Sångklubben
• Trolls 2

• Våga Drömma
• David Copperfield - äventyr &
iakttagelser

Metropolitan 2021
16 JAN

Trollflöjten (Mozart)

30 JAN

Romeo & Julia (Gounod)
Don Giovanni (Mozart)

27 MAR
17 APR
24 APR
8 MAJ
22 MAJ

Dead Man Walking (Heggie)
Kvinnan Utan Skugga (Strauss)
Nabucco (Verdi)
Piraten (Bellini)
*Med reservation för eventuella ändringar

Se hela vårt utbud
och köp biljetter: kumla.fh.se
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Åke Algotsson jobbar som fgörvaltare på
Häradsskog, som ägs gemensamt av ett
fleretal Häradsallmänningar

Vid Ormhult, i Hallsberegs kommun, finns
Kumla Häradsallmänning

Varför ligger Kumla
Häradsallmänning
i Hallsberg?
Åke förvaltar ett arv från Magnus Ladulås tid
Åke Algotsson från Sköllersta har som jobb att förvalta skog som ägs
gemensamt av gårdar enligt ett kanske tusen år gammalt system.
Häradsallmänningarna är en märklig historisk kvarleva. I dag handlar det om
att bedriva uthålligt och modernt skogsbruk och förvalta värdet på
allmänningarna.
TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Kanske har du sett skyltar ibland, eller hört begreppet, häradsallmänning. Men vad är
egentligen en Häradsallmänning? Och varför
ligger Kumla Häradsallmänning i Hallsbergs
kommun?
– Man måste ha klart för sig att Häradsallmänningarnas historia är mycket gammal,
ingen vet egentligen hur gamla exakt, men de
nämns i skrifter på Magnus Ladulås tid och
härstammar troligen från den tid när vårt land
inte fanns utan det här var Svears rike, med ett
Götars rike, lite längre söderut, berättar Åke
Algotsson.

Förvaltar skog i häradsallmänningar
Åke arbetar på Häradskog, ett företag som ägs
av häradsallmänningar i Närke och Sörmland.
Företagets uppgift är att rationellt och på bästa
sätt förvalta häradsallmänningarna. Åke har
hand om de tre häradsallmänningar som finns
i Sydnärkenytts område samt Asker i
Östernärke, totalt cirka 8 000 hektar. Kumla,
Hardemo och Grimsten. Dessa härad utgjorde
på något sätt ur-Sydnärke.
Häradsallmänningarna kom till i en tid när
häradet var en administrativ enhet i vårt land.
Flera socknar utgjorde ett härad. Kumla härad
bestod av socknar, i det som i dag är Kumla,
Hallsbergs och Askersunds kommuner. Därför kan det hända att en jordbruksfastighet i
exempelvis Åsbro har del i Kumla Härad-

sallmänning, som alltså rent geografiskt ligger
i Hallsbergs kommun.

Bestod av flera socknar
Hardemo Härad bestod av socknar som i dag
ligger både i Kumla och Lekebergs kommuner.
Grimstens härad omfattade socknar i det
som i dag är Hallsbergs, Lekebergs och Laxå
kommuner, centrum för häradet var Viby. Det
finns ingen plats som heter Grimsten, men
man tror möjligen det var en sten där man
samlades för att hålla ting, som namngav
häradet. Var stenen finns är inte helt klarlagt.

Rättsvårdande myndighet
Att hålla ting, att avgöra om brottslingar var
skyldiga till brott de anklagades för och döma
dem, var en av häradets uppgifter. Häradet var
också en viktigt del i systemet med indelta soldater. Gissa varifrån uttrycket ”här” kommer
ifrån? Häradet höll staten med en här.
Häradsallmänningarrna då. Jo, de bildades
av den sämsta marken i häradet. Den som inte
gick att odla upp, som var för ofruktsam för
lantbruk. Ofta lite höglänta marker, beväxta

FAKTA
Häradsallmänningarna i Sydnärkenytts
område förvaltas av Häradskog. Ett
bolag som man äger tillsammans med
andra allmänningar i syfte att
rationalisera och förbättra skötseln,
förvaltningen.
Häradsallmänningar finns bara i
Svealand och Götaland. Längre norrut
finns något som kallas
besparingskogar. De fungerar på
liknande sätt, men kom till hundratals
år senare. På en del platser finns inte
allmänningar. Ofta beror det på att
staten någon gång beslagtagit dem, det
var vanligt.
Häradsallmänningarna är ofta den minsta bördiga skogen i området, ofta talldominerad.

med tall. Alla som hade en gård, ett hemman,
fick andel i häradsallmänningen.
– På den tiden var det ju jordens bördighet
och hur mycket jord man ägde som avgjorde
ens skattekraft. De större gårdarna fick större
andel, men betalade också mer skatt, höll fler
indelta soldater och bidrog mer till exempelvis
fattigvård, fortsätter Åke

Modern skogsförvaltning i dag.
Men vilka äger då häradsallmänningarna i
dag?
– De ägs fortfarande av de lagfarna ägarna
till de gårdar, hemman, som en gång, för
många hundra år sedan, bildade allmänningen. Så köper man en gård i exempelvis Hallsbergs kommun kan det ingå en viss andel i
Häradsallmänningen. Att köpa en fastighet är
enda chansen att få del av en häradsallmänning.
Ofta höjer andelarna värdet på fastigheten.
Men vem styr häradsallmänningen i dag?
– Det gör delägarna. Allmänningarna håller
stämma, ett årsmöte varje år. Det är också så
att allmänningarna är reglerade i ett speciellt
avsnitt i Svea rikes lag. Där står exempelvis att
vi måste kunna garantera en långsiktigt jämn
utdelning via skogsbruk. Vi får alltså inte
kalavverka allt. Vi måste bedriva ett långsiktigt
och uthålligt skogsbruk.
Lagen säger också att allmänningen inte får
pantsättas, belånas.
– Vi får heller inte sälja av mark hur som
helst. Säljer vi måste vi köpa in så arealen behålls. Vi får heller inte köpa mark av privatpersoner, annat än om vi fått ett intrång, blivit
av med mark, exempelvis när det byggts industri, eller en väg. Eftersom det inte går att
belåna allmänningen, blir det inga stora
affärer.

Ägarna får utdelning
De som är delägare i allmänningen får alltså
viss utdelning. Hur stor varierar med hur stor
andelen är.
– Här, i Kumla kommun, är de få delägare
som får någon större andel, det varierar
mellan allmänningarna.
Fram till mitten av 1900-talet var det vanligt
med naturautdelning. Delägarna fick helt
enkelt komma och hugga ner timmer, eller
brännved själv, under uppsikt av en skogvaktare.
– Allmänningarna var tidiga med skogsvård,
plantering och liknande. I privatskogsbruket
började man ju med skogsbruksplaner i slutet
av 1900-talet. I Häradsallmänningarna har vi
jobbat med dem sedan 200 år.
I dag bedrivs allmänningarna som vilken
fastighet som helst. Mestadels är det ju frågan
om skogsbruk. Men Hardemo Häradsallmänning, som exempel, har en bergtäkt, som
ger fina intäkter.
– I de fina jordbruksbygderna, med bördig
jord, som i Viby, fick gårdarna ofta större
andelar i allmänningen, något som i dag
påverkar utdelningen. Här, i Kumla härad, var
det oftast lite mindre jordbruk, färre med stora
andelar, avslutar Åke.
Kumla häradsallmänning är ungefär 2000
hektar. Den består till två tredjedelar av tallskog. På en del, i Ormhult, hyr Hallsbergs
skytteförening mark för en skjutbana. Häradsallmänningar upplät ofta mark till skjutbanor.
◼
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Många föreningsaktiviteter,
kulturevenemang och
sportevenemang har ju varit
inställda i mer än ett halvår nu.
Är det något du saknat att göra
under Coronapandemin?

LENNART
ÅKESSON, LAXÅ

Jag saknar
verkligen
seniordanserna
på Bergfästet och
seniorbowlingen på
bowlinghallen. Det går ingen nöd på oss, vi
har det bra, men det blir långsamt, när alla de
vanliga aktiviteterna är inställda.

JETTE
BERGSTRÖM,
FJUGESTA

Skor och hjälpmedel

Jag saknar alla
aktiviteter, både
förenings- och
kulturaktiviteter
som vi är bortskämda med i
Lekeberg. Sporten däremot kan jag vara
utan. Tyvärr tillhör jag riskgrupp. Så även
om det anordnades mer så skulle jag inte
kunna delta.

HÅKAN
SÖDERMAN,
FJUGESTA
Det jag saknar
är konserter
och teatrar
samt flera olika
lokala arrangemang
såsom Mullhyttemarken och Tångeråsadagen.
Dessa är viktiga dels som inkomstkälla till
föreningslivet men också för att sprida
information om bygden.

Onda fötter, knän,
höfter eller rygg?
En felställning kan vara orsaken. Vi tillverkar
ortopediska fotbäddar.
Mer info på vår hemsida pkfotbadd.se
Öppet: Vardagar 9-17 (lunchstängt 12.30-13.30)
Besöksadress: Engelbrektsgatan 74, Örebro
Tfn: 019-12 32 11• E-post: pkfotbadd@gmail.com

www.pkfotbadd.se

ANN
ENGSTRÖM
ÅBERG, LAXÅ

Jag saknar att
inte kunna
besöka muséer,
eftersom jag inte
vill åka kollektivt under
corona-pandemin. Laxå
Föreläsningsförening har ställt in sina
föreläsningar och det är också tråkigt.

BENGT
GUSTAFSSON,
KUMLA

Visst har det
känts lite tomt
emellanåt, det
skulle vara önskvärt
med lite publika evenemang, jag tänker på
allt från idrott till teater och bio.

OLIVIA
KARLSSON,
KUMLA

JACOBSSONS PLÅT
FJUGESTA
Plåtslageri
Byggnadsarbeten

Jo jag saknar
framförallt att
gå och kolla på
fotbolls och
hockeymatcher. Man har blivit mer
hemmasittande och hittar inte på lika mycket
saker efter skolan längre.

Telefon: 070-676 17 80
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Största investeringen i Hasse
På Setras sågverk i Hasselfors har
man under sommaren börjat köra
igång det nya justerverket med
hyveln. Bygget har pågått i ett par år
och har kostat över 300 miljoner.
– Det är en avsiktsförklaring, den
största investeringen i Hasselfors i
modern tid. Om något visar den att
Setra har mycket långsiktiga planer
här, säger Jonas Fintling platschef i
Hasselfors.

Platschef Jonas Fintling tillsammans med kollegorna Henrik Bertilsson och Claes Flygare, på marknadsavdelning respektive råvaruavdelning.

TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

Trots att fasaden är av lättbetong är den nya
byggnaden till allra största delen byggd av trä,
sågat i Hasselfors. det kan vara en av de allra
största byggnaderna av trä i länet.
När vi besöker sågverket råder i praktiken
besöksförbud. Personal får inte heller åka mellan företagets olika anläggningar. Jag bjuds in
i byggnaden, men måste hålla mig på avstånd
från personal, allt på grund av Corona.
Dimensionerna i huset imponerar. Stommen
bygger på 56 limträpelare. De är 28 meter
höga, en halvmeter grova på ena ledden och
en meter på andra ledden. De innehåller totalt
14 kubikmeter virke per pelare och väger mer
än fem ton styck.
– Faktum är att huset inte gått att bygga på
det sätt vi gjort om vi inte byggt en stomme av
trä. Förutom pelarna är hela stommen i huset,
våningsplan, och liknande av trä, liksom
takkonstruktionen. Allt virke är sågat här,
men sedan har det gått till Långshyttan, där vi
har vår limträfabrik. De här pelarna är bland
det största som gjorts i den fabriken, fortsätter
FIntling.
Men varför en fasad av lättbetong på ett
trähus?
– En kostnadsfråga tyvärr. Att underhålla,
måla en träfasad i den här kalibern skulle
kosta stora pengar.
Vad är det då ni gör inne i det nya huset?
– Lite förenklat kan man säga att vi gör allt
efter sågningen av bräderna. Sortering,
kapning, kantning, hyvling och packning. Det
kallas ett justerverk på sågverksjargong.

kompetenser, lastbilsförare och skogsentreprenörer. Allt drar med sig andra funktioner i samhället.

Vill fördubbla
– Vi sågar i dag ungefär 300 000 kubikmeter
virke per år. Nästa investering här kommer bli
en ny såglinje. Den finns redan i planerna. Vi
äger marken här och har tillstånd för att fördubbla vår produktion. Vi kan öka produktionen en del genom ytterligare ett skift på den
såglinje vi har. I dag sågar vi i tvåskift,
fortsätter Jonas Fintling.
Setra i Hasselfors sågar ju bara gran. Hur har
ni påverkats av det här med granbarkborrarna,
som angriper gran?
– Det har gynnat oss. Vi har god tillgång på
råvara. Skogsägare avverkar mer för att rädda
värdet när granbarkborrarna angriper skogen.
Bara cirka 20 procent av den gran som huggs
är angripen.
– Men man avverkar så pass mycket att vi
ändå får mer råvara, säger Jonas Fintling

Ökad kapacitet
Det gamla justerverket har varit en flaskhals i
Hasselfors.
– Det handlar både om kapacitet och leveranssäkerhet, berättar Henrik Bertilsson,
säljchef.
Virket sorteras efter kvalitet, alltså hållfasthet, utseende, kvistfrihet. Tidigare var det ett
manuellt arbete. Någon var tvungen att kontrollera varje bit för sig.
– Förutom att det tar tid så finns risk att
kvaliteten varierar. Alla kan ha en dålig dag. Nu
är det ett flertal kameror och lite andra sensorer
som kontrollerar kvaliteten. Det ger jämnare
kvalitet och går många gånger snabbare.

1000 meter i minuten
Hur fort går det då? Tja, de längsta byggreglar
man sågar är fem meter långa. Vi pratar då om
en normal byggregel, 40 gånger 90 millimeter
som exempel. Går justerverket och hyveln
som den ska så passerar 200 sådana reglar, i
minuten.
– Ja. Vi kan hyvla 1000 meter virke i minuten.
Det mesta i det nya huset sker automatiskt.
Personalen ägnar sig åt övervakning. Över allt
syns stora skärmar. Sorteringen av virke är lite
annorlunda än vad som varit gängse. Den är
byggd på höjden, därav det drygt 28 meter
höga huset.
– Det ger en skonsammare och snabbare
sortering, med mindre skadat virke än äldre system.

Blåfärgat virke
Reglar i långa rader åker förbi

Setra i Hasselfors har inte hyvlat virke på plats
tidigare.
– I dag är det helt nödvändigt för att vi ska
klara konkurrensen. Nästan allt konstruktionsvirke som säljs är i dag hyvlat.

Färre anställda
Baksidan av investeringar i träindustrin är
tyvärr att det går åt mindre människor. Det
handlar ju om högre grad av automatisering.
– Så är det. Vi får i och med detta en
övertalighet på 16 anställda. Vi löser det med
naturliga avgångar, pensionering, säger Jonas
Fintling.
69 anställda ska köra sågverket och juster-

verket. Ytterligare sju entreprenörer hanterar
inlastningen av timmer. Råvara till sågen.
Virkesmätarföreningen har också ett par
personer på plats. Dessa ser till att timret som
kommer in kvalitetssorteras och mäts. De
kommer från en självständig, fristående
organisation. Det är deras mätning som avgör
vad skogsägare som säljer till sågen får betalt.
Även efter neddragningen är industrin en
dominerande arbetsplats i området. Det är
också så att ett sågverk är lite av en motor i en
byggd.
– Men så är det nog. Vi finns ju mitt i det
område vår råvara kommer från. För att det
här ska rulla krävs alla möjliga hantverkar-

– Den barkborredödade granen kommer
inte hit, men, granbarkborrarna har ändå skapat problem. De lever nämligen i symbios med
svampar som gör att virket blånar. Svampen
kan ha smittat träd när de huggs, utan att det
syns. Då får vi hit träd som är angripna. Det
ger missfärgat virke.
Hur har Corona påverkat er?
– I våras, mars-april var det rätt nattsvart. Vi
planerade rentav för neddragningar av personal. Många förutspådde en mycket kraftig
konjunkturnedgång. Men redan i maj kunde
vi se att det inte blev så. Den stora nedgången
uteblev och har sedan ersatts av en uppgång.
Väldigt många verkar ha byggt hemma den
här sommaren. Även internationellt, säger
Henrik Bertilsson.
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Målning Tapetsering
samt allt i branschen
förekommande arbeten.

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

Vi utför takrenoveringar,
fönsterbyten, om- och
tillbyggnader m.m
Hör av er för en
kostnadsfri offert!

Telenr: 070-8469292
ra
r ba och
beta
Vi ar e bästanliga
d
ä
med t miljöv n på
mes ernative en!
alt rknad
ma

Svänger fort
Han menar att konjunktursvängningar, sedan
många år, går mycket fort. Men nu ser det bra
ut.
–Vi säljer bra och har lagom mycket i lager.
Bortåt 70 procent av det Setra producerar exporteras.
– Just nu är det USA som går bäst, men även
Kina. USA är nog en bild över det känsliga i
det här, vilka utmaningar vi jobbar med. Att
det byggs där beror på att man stimulerar
byggandet med stora statliga stöd. Ett politiskt
beslut kan ändra bilden över en natt. Då gäller
det att ha andra marknader att ta till. Vi säljer
bland annat till stora delar av EU, Nordafrika,
Storbritannien, Kina och Japan, fortsätter
Henrik Bertilsson.

På insidan syns det att huset är byggt av trä.
Vi finns tillgängliga vardagar mellan kl. 08.00-17.00

Roger Olausson: 070-224 13 98
info@miljoisoleringorebro.se
Vallgatan 43, Fjugesta

Utlastning via Hallsberg
Exporten till bortre Asien är ett kapitel för sig.
– Normalt skulle ju transporten dit vara väl
dyr för vårt virke. Men vi lever på exportbalansen. Kina exporterar oerhört mycket hit.
Vår export dit bygger på att det går containers
som annars skulle gå tomma till Kina. Många
av dessa containers dyker upp i Hallsberg. Dit
kör vi vårt virke, lastar i containers, för vidare
färd ut i världen via Göteborgs hamn, avslutar
Jonas Fintling. ◼

Platschef Jonas Fintling visar en av de stora pelarna som håller uppe det nya justerverket.

FAKTA
300 000 kubikmeter timmer
motsvarar någonstans runt 30
timmerbilar in på sågverket per dygn.
Ungefär lika många bilar lämnar
området med färdigt virke, sågspån
och flis. Merparten av produktionen
kommer successivt flyttas över till det
nya huset under hösten. Det gamla
justerverket kan dock komma att
användas även framledes.

Utsikt över själva sågområdet. Långst bort, råvaruintaget.

www.miljoisoleringorebro.se
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Skoindustrimuseet

- ett levande museum

070-521 99 50

Vi städar allt - ingenting är omöjligt!
Hoffes Fönsterputs & Städ AB är
verksamma inom all sorts
fönsterputs och städ.

Allt inom byggnation
Monterar

Utställningar, Tillverkning,
Försäljning

garageportar i

- Noggrant utfört arbete,
fortsatt förtroende -

samarbete med
Nya öppettider:
Tis-Fre kl. 13-17

Sveavägen 19, Kumla

www.skoindustrimuseet.se

Henrik Andersson

Solskydd för privata
boenden och företag

Behöver du nya däck?
Kontakta oss!

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

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

Ring oss: 0582-109 09
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En bra turistsommar – trots allt
– Det har varit en bra turistsommar,
säger Claudia Lewandowski som
jobbar med utveckling av
besöksnäringen i Askersunds
kommun.
– Men även en annorlunda sommar,
tillägger hon.
TEXT & FOTO

WEINE AHLSTRAND

Idyllisk restaurang med sjöutsikt
A la carte - Fest - Event - Minigolf
restaurangsjosidan.se
Vattugatan 24 Kumla 019-57 57 67

Det annorlunda är förstås Coronapandemin
som påverkat det mesta i samhället, inte minst
turismen. Men efter en svag och orolig vår
tycks sommarstaden Askersund ändå nå upp
till en sammantaget bra turistsäsong.
– Det har varit högt tryck på turistbyrån och
jag har pratat med många företagare i turistbranschen som säger samma sak, säger Claudia Lewandowski.
Ännu finns ingen färdiga besökssiffror, men
det finns annat som tyder på det som Claudia
och andra känner. Bland annat är reklambroschyrerna på svenska är så gott som slut,
något som aldrig hänt tidigare. Det syns också
på ”klickstatistiken” för Visit Askersund och
på ökade trycket på sociala medier.
Men naturligtvis finns det även förlorare i
pandemins spår. Större evenemang har ställts
in och näringsidkare som vänder sig mot bussresor och utländska besökare har tappat mycket.

Claudia Lewandowski vid Askersunds turistbyrå kan sammanfatta en annorlunda sommarsäsong.

Nya målgrupper

Vi erbjuder
heltäckande tjänster
inom områdena:

- Redovisning
- Bokslut
- Deklarationer
- Löneadministration
- Ekonomisk rådgivning
- Skatterådgivning
- Bolagsbildningar
- Företagsöverlåtelser

– Målgruppen har varit och är annorlunda
det här året. Få utländska turister och betydligt
fler besökare som är bosatta inom cirka 15-20
mil. Ofta barnfamiljer, ofta besökare som gjort
en dagstur till Askersund med omnejd,
förklarar Claudia Lewandowski.
Ett mycket populärt besöksmål är Tivedens
nationalpark. Normala år kommer cirka 40
procent av besökarna från utlandet. I år är 95
procent från Sverige. Ändå kan det bli besöksrekord när siffrorna sammanställts.
Det syns också en tydlig uppgång av cykelturism och att de redan tidigare många turisterna med husbil blivit ännu fler. Det tycks
vara så att även en något yngre generation fattat tycke för husbilssemester.

Peter Gylling vid Harge Bad och Camping har haft
fler campare än tidigare år, trots coronatider.

Turistbyrån stängd för säsongen
Nu har turistbyrån bommat igen sin stuga i
hamnen för den här säsongen. För Claudia
Lewandowski och kollegan Kersti Beck Larsson fortsätter arbetet från kontoret i rådhuset.
Där ska man bearbeta årets statistik och
utveckla besöksnäringen inför kommande år.
Det sista kan handla om mycket, att utveckla
närvaron på sociala medier, stötta företag i att
vidareutveckla idéer, knyta ihop aktiviteter, att
nätverka, att vara spindeln i kommunens
turistnät. Och mycket mer.
– Vi vill också hitta sätt att skruva upp aktiviteterna under lågsäsong, helt enkelt kunna
erbjuda mer till turister som kommer på
annan tid än sommaren, säger Claudia
Lewandowski.
I det fortsatta arbetet finns även ett uttalat
fokus mot den växande cykel- och husbilsturismen. Här har kommunen sökt och fått
Leader-pengar till två olika projekt. Två
projektledare är under rekrytering.
– Mycket av det som händer kommer även
kommunens invånare till del, påpekar Claudia
Lewandowski.

Fler gäster men ändå lugnare

Admit Lekeberg AB
Vallgatan 43
716 31 Fjugesta
Tel 0585-317 00
lekeberg@admit.se

Helena Muckenhirn är nöjd med sommarens
försäljning

Fyrstjärniga Harge bad och camping är ett att
kommunens stora företag inom turismen.
Även här ser man positivt på den snart
avslutade säsongen.
– Besöksmässigt ser vi en ökning den här
sommaren, säger delägare Peter Gylling.
Han tror det beror på att campingens särklassigt största kundgrupp är svenskar även
under normala år. Campingar som vanligtvis

Sommarens turistsäsong är över i Askersund.

har många utländska besökare har haft det
svårare.
– Många campare och många besökare till
poolområdet har krävt en hel del anpassningar. Håll avstånd-uppmaningar har satts
upp och ångbastun har varit stängd hela sommaren. Gästerna har hållit avstånd i butiken
och respekterat reglerna på ett bra sätt. Jag
upplever att det varit lugnare och mindre med
stress på campingen Så det har varit en bra
sommar på flera sätt, menar Peter Gylling.

Kassarekord varje månad
Helena Muckenhirn driver sedan många år
inrednings- och konsthantverksbutiken Lilla
Torgboden i Askersunds hamnområde. Även
hon är nöjd med årets sommar.
– Jag var lite orolig i april och undrade hur
det skulle bli. Sedan tog det fart ordentligt. Jag
har slagit kassarekord varje månad, så det blir
säkert bästa sommaren någonsin för min del.
Många semestrar på hemmaplan och Askersund är en väldigt fin sommarstad, säger
Helena Muckenhirn. ◼
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Välkommen till Lekebergs/Bergqvist Rör
i Fjugesta och Askersund!
Grundat

1930

Med drift i fjärde generation

FJUGESTA

ASKERSUND

Peter Eriksson 070-36 17 322 peter@lekebergsror.se www.lekebergsror.se

A RAMiS
PIZZERIA

Kvarngatan 22

PIZZA

KEBAB

019-58 33 18

SALLAD

Snabbt och gott - m ycket för pengarna!

Hyr maskiner både lätt,
enkelt och billigt

För hemmafixare
och proffs!

Markvibrator

Slåtterbalk

Jordfräs

Häcksax

Vertikalskärare

Lövblås

VI FINNS I PÅLSBODA:

palsboda@villamaskinisten.se

Mer info hittar du på:
villamaskinisten.se/palsboda

0707-52 71 68
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Tvätthink
Med produkter
för en höstfin
bil
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Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken
Övriga VVS-arbeten

Erbjudandet gäller t om 202008-31

r
Vi har panele
n
i lager och ka
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a in
retillrAD
Välkommen
Butik Kumla
e
v
le
John Norlanders gata 13
692 31s
KUMLA
ommaren!

Vi är auktoriserad
serviceombud samt
installatör för Nibe
villa- och
fastighetsvärme!

07:30 - 18:00
Måndag - Fredag
09:00 - 13:00
Lördag
Sön - och helgdagarStängt
Solkraft i Viby

Solkraft i Viby
länets första certifierade
länets första certifierade solcellsinstallatör
solcellsinstallatör

Tel: 019-57 84 80
Email: kumla@adbildelar.se

Älska varje mil

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

370 Watt

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden
i Viby AB

www.solkraft.info
0768-910 340

MEDICINSK
FOTVÅRD
BraFot i Byrsta
anita@brafot.se
073-901 61 06
Ta hand om dina
fötter i höst!
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Nyast i

Clas pensionsförsäkring
har fyra hjul, motor och plåtsits
En del spekulerar i aktier för att trygga sin pension. Clas Pettersson i Testa, lite
söder om Sköllersta har gått en annan väg. Han samlar gamla traktorer.
TEXT & FOTO

HENRIK ÖSTENSSON

– Det här med att det är min pensionsförsäkring är kanske mest för att hålla min
hustru på gott humör, jag gillar helt helt enkelt
gamla traktorer, säger han. Han har 25
stycken.
Intresset i föddes egentligen i barndomen,
när han körde traktor tillsammans med sin
morfar, bosatt nära Högsjö.
– Jag har haft ett motorintresse hela livet,
bilar, motorcyklar och allt möjligt. När jag blev
äldre var inte fart så viktigt längre. Samlandet
började egentligen med att jag gjorde i
ordning morfars gamla traktorer. En BM
Viktor som användes i skogen och den traktor

som fortfarande är juvelen i kronan, rent
värdemässigt , berättar Clas.

– Det är olika Farmall och International
Harvester, och så en Alice Chalmers. Den lilla
C-modellen, getingmidjan, med ett original
slåtteraggregat. Bakom raden skymtar dock en
grå traktor, en grålle, Ferguson TE-20. En mycket vanlig veterantraktor.

Byggde museum

Började med BM

Han pratar om en Lanz Bulldog, som Clas renoverat till toppskick..
För att få plats med alla sina traktorer byggde
sig Clas en maskinhall, hemma på gården, eller
ska vi kanske kalla det ett museum. Det inhyser
både alla hans traktorer och en liten verkstad.
Det räcker dock inte riktigt. Fler traktorer står
ute och vid sidan av hallen finns ett lagertält,
också det fyllt av spännande fordon.
I dag står de vackra gamla traktorerna uppradade där. Röda på ena sidan, mörkgröna,
mestadels BM , på andra sidan står det röda
traktorer, och en orange.

– När jag väl renoverat morfars traktorer
tänkte jag att jag skulle samla på mig en BM,
alltså Bolinder Munktell, av varje modell. Så
långt har jag inte kommit, men en hel del
mörkgröna traktorer har det blivit, en BM 10,
flera BM 35, en BM 36, en BM Terrier, Ett par
olika BM 24, som är en lite ovanlig modell,
berättar han. I samlingen finns också ett par
Fordson Major, En fyrcylindrig Nuffield från
1967, inköpt i Torsta. Alla vanliga traktorer på
50-60-talen.
De flesta traktorerna har en historia i
grannskapet, eller i alla fall i regionen.

Vuxenutbildningen i Kumla erbjuder Grundskolekurser,
Gymnasiala kurser, Yrkesvux, Distansstudier, SFI och Lärvux

– Den här fick jag av en farbror vid Julitta,
säger han och klappar en Fordson major på
huven.
– Den startade inte och några andra som
skruvat med den hade gått bet. Jag fick igång
den, säger han. Flera traktorer har han fått
gratis, eller köpt billigt, men renoverat. Trots
det menar han att traktor samlandet blivit
svårare på grund av stigande priser.

Inflation i gamla traktorer
– Men så är det. Det har gått inflation i gamla
traktorer. Förr var folk nästan glada att man
tog sig an deras gamla grejer. När man renoverar är ofta däcken bland det dyraste man
måste köpa. De kan vara dyrare än själva traktorn.
Till IH, Farmall och Fordson finns det gott
om nya delar. Till vissa BM-modeller är det
mer tunt. Vissa delar måste man leta begagnat.
Alla traktorer är funktionsdugliga. En del är

Intresserad
av att
studera?

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.

Ny utbildning Lager och Logistik 35 veckor startar den 1 mars
Vi har också dessa yrkesutbildningar:
•Fastighetsskötare 50 veckor •Bagare/Konditor 40 veckor
•Butikssäljare 40 veckor
•Byggutbildning med tolv
•Kock 40 veckor
yrkesutgångar 60 veckor
•Barnskötare 40 veckor

•Maskinförare 22 veckor
•Målare 60 veckor
•Lokalvård 17 veckor

•Vård och omsorgsutbildning
60 veckor
•Serviceassistent
•Yrkesförare godstransporter

För information kontakta Roger Källström Komvux i Kumla 019-588040 eller roger.kallstrom@kumla.se
För övriga kurser gäller fortlöpande antagning till hösten, numera kan du göra webbansökan till dessa kurser förutom
distanskurser och yrkesutbildningar.

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

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

Juvele
tändku
Clas m
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i samlingen, en Nuffield från slutet av 1960-talet.

en i kronan. Lanz Bulldog i toppskick. Encylindrig
ulemotor med ett underbart ljud. Också den kommer från
morfar.

renoverade till toppskick, med ny lack, andra
är orörda, patinerade, i fyndskick.
– Just nu har det blivit modernt bland entusiaster. Man får nästan skäll om man kommer
med en fin, nylackerad traktor på en träff.
Clas visar gärna sina traktorer, även om han
inte har några regelrätta öppettider heller så.
– Jag är ju engagerad i Hjelmarebygdens
veterantraktorförening. Jag åker en del på
träffar med mina traktorer. Så ordnar jag traktorkaféer här ibland. Sköllersta hembygdsförening brukar komma hit en gång om året.
Men i år blev det inställt på grund av Corona.
För att komma till olika traktorträffar med
sina traktorer har Clas en speciell transportbil.
En gammal International brandbil som han
renoverat och byggt om till traktortransport.
– Den har bensindriven v8-motor som låter
och går fantastiskt, men det är kanske ingen
snål miljöbil. Sisådär 3,5 liter milen vill den ha
med lass på, avslutar han. ◼

En glosögd Oliver med sexcylindrig bensinmotor.

En BM 36. Bolinder Munktells traktorer hade den karaktäristiska
mörkgröna färgen.

Clas Morfars gamla BM 230 Viktor. Ärrad av hårt arbete i skogen.

Clas BM 10. Dess smala avrundade design gjorde att man ibland
kallade den psalmboken. Den har en tvåcylindrig tändkulemotor.
Kanske var det en av de sista traktorer som tillverkades med
tändkulemotor, med finesser som elstart och elektrisk
uppvärmning av tändkulan.

BM-raden i Clas museum. Närmast, en BM 35, en BM 10, med tändkulemotor och en BM 24, med bensin/fotogenmotor.

Välkommen in i vår
nya fräscha butik!
Serva din
bil hos oss!
Norra Storgatan Pålsboda
Tel: 0582-40 400

Erbjudande
Köp vår bästa biltvätt och få fälgtvätt
för 69:- (ord. pris 129:- ) Mikrofiberduk
på köpet!
*Gäller så långt lagret räcket & mot uppvisande av kupong
Gäller endast på OKQ8 Pålsboda

Erbjudande
50% rabatt på valfri kaffemeny
(bulle/fralla) när du spelar hos oss
(ATG/Svenska spel)
*Gäller mot uppvisande av kupong & endast på OKQ8 Pålsboda
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Vårt mål: att DU ska tycka
det är trevligt att få
tandvård
Bilservice - vår kunskap, dina villkor

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

OLJEBYTEN BYTE AV SLITAGEDELAR
FELKODER/KODNING EL-RELATERAT

Boka gärna tid hos vår
tandhygienist Emilia
(800 kr)
Tandläkare Tobias och Karl, tandhygienist Emilia

Digital klinik

KONTAKTA OSS:
Sörby 197 Hallsberg
073-3100724/0582-590909
emanuel.smedberg.01@gmail.com

Kort väntetid

Gott om parkering

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

Vattugatan 1

Kumla

019-57 55 55
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Här visar Anki Edlund sitt smide. Men även smedjan kommer vara öppen under Konstslingan.

Konstslingan en tradition sedan 12 år
Helgen 3-4 oktober, mellan kl. 11 och
17 båda dagarna, är det åter dags för
den traditionsenliga Konstslingan,
evenemanget som sätter fokus på
Syd- och östernärkes konstnärer,
ataljéer, gallerier, muséer och andra
intressanta platser med anknytning
till konst och kultur.
TEXT

FOTO

SANDRA WALLIN
HENRIK ÖSTENSSON

HENRIK ÖSTENSSON

Årets program, som så mycket annat, kommer
med särskilda anpassningar och förmaningar,
givetvis med Covid-19 i åtanke. Två av de
tänkta deltagarna, Walter Holmström och
Kånsta Kvarn, har dessvärre fått ställa in sin
medverkan men i övrigt kan slingan stoltsera
med hela 20 deltagare från Kumla, Hallsberg
och Ekeby-Almy.
Konstslingan arrangeras i vanlig ordning av
Bosse Eriksson, som 2018 fick Kumla kommuns kulturpris för sitt arbete med slingan,
tillsammans med bland andra Kumla respektive Hallsbergs kommun. Årets upplaga är den
12:e i ordningen och cementerar Konstslingan
som en etablerad kulturhändelse i Sydnärke.

Ett av Ankis verk

– Konstslingan var viktig för mig, speciellt i
början. Då var det bra att få hit en konstintresserad kundkrets Många har bilden att
smeder mest ägnar sig åt bruksföremål.

Välkända konstnärer gör premiär

Lars- och Ingela Agger.

Skola med bland annat textil och återbruk,
samt Kulturrummet Aniara i Hallsberg.
Med på listan finns även tre nya konstnärer
som öppnar sina hus för besökare: Per Engström, Gunilla Sundin och Massa Mobaraki

Smakprov

Veteran i konstslingan

Även i år har slingan en så kallad ”smakprovsutställning” i konsthallen på Kumla bibliotek,
vars vernissage är förlagd till 1 oktober mellan
kl. 18 och 19. Samlingsutställningen visar frestande smakprov från deltagande konstnärer
och pågår ända fram till den 30 oktober; så
även om man missar själva Konstslingan i sig
kan man fortfarande ta del av den i efterhand!
Nyheter att se fram emot i årets upplaga är
Ungas Konstslinga, även den på Kumla bibliotek, där barn från förskoleklasser och
Paletten ställer ut sina alldeles egna konstverk.
Vidare har man knutit till sig Aggershus med
konstnärsparet Ingela och Lars Agger, Hörsta

Anki Edlund är något av en veteran i Konstslingan. Hon har varit med alla 12 år som konstslingan funnits. Hon kallar sig konstsmed,
men hon ägnar sig både åt konstsmide och
brukssmide i i sin smedja i Mossby, söder om
Hällabrottet. Smedjan kallas Erik Persa-smedjan.
– Smedjan är döpt efter mannen som grundade gården Erik Persson, Persa, berättar
Anki.
Det var hennes far som ställde i ordning
smedjan på 1990-talet, som en hobby.
– Huset har egentligen varit bykhus förr.
Men det fanns en annan smedja på gården

förr. Jag började prova på lite här och fick
blodad tand. Nu är det här mitt yrke.
Hantverk var dock inget främmande för
Anki.
– Nej, då jobbade jag som florist, jag är både
utbildad sömmerska och florist. Jag har också
varit dekoratör. För att lära sig smideskonsten
gick Anki i lära hos ”Vallerstasmen”, Axel
Gustafsson. Han var en smed av den gamla
skolan. Hans smedja låg i Vallersta, utanför
Kumla

Gamla redskap
Anki jobbar med en ässja, som hon eldar med
stenkol. När det är dags att värma järn slår hon
på en fläkt och stenkolen flammar upp. En
speciell, rätt angenäm doft står kring smedjan.
Annars är det mest gammal, 1800-talsredskap,
tänger,
hammare
och
städ
hon
använder. En elektrisk fjäderhammare finns
det också, för att snabbare bearbeta järnet.

Östansjö-konstnärerna Lars och Ingela Agger
gör premiär i årets konstslinga.
– Vi är lite osäkra där, men vi har varit med
tidigare i konstslingan, för några år sedan, då i
Växthuset i Kumla. Men det är första gången
här hemma, berättar Ingela Agger.
Som konstnärer är däremot paret välkända
och etablerade sedan decennier. Lars har ställt
ut konst sedan 1975 .
– Jag började 1980. Men vi har i princip
arbetat med bild i hela våra liv.
Paret kommer visa sin konst i kulturshuset
Aggershus, Östansjö.
– Det blir teckningar, måleri och en del
skulptur, tror vi. Helt säkra är vi inte än.
Ingela är även inblandad i en utställning på
Hallsbergs bibliotek.
– Jag var lärare på Hallsbergs kulturskola i
mer än 20 år. Jag har lovat verk av mina elever
som vi ställer ut under Konstslingan.
– Vi hade utställning i somras det gick bra,
trots corona. Det kommer inte så mycket folk
samtidigt. Skulle det göra det får vi helt enkelt
låta folk vänta ute på gården. Vi ska bara
släppa in tio i taget. ◼
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Så har Mullhyttan
klarat Corona
Det har varit en annorlunda sommar i år, på många sätt. I Mullhyttan har det
kanske mest handlat om att den traditionsrika Mullhyttemarken för första
gången i dess snart femtioåriga historia blivit inställd. Marknaden betyder
mycket för föreningarnas ekonomi, likaså för ortens näringsidkare.
TEXT & FOTO

MÅNA M BERGER

Så här säger Wivianne Högman, ordförande i
Mullhyttans bygdeförening, marknadsarrangör:
– Det känns som om luften gått ur oss lite.
Först ställdes valborgsmässofirandet, Landsbygdens dag och midsommarfirandet in.
Därefter Mullhyttemarken. Då kändes det inte
alls bra. Ekonomiskt överlever vi helt klart så
det är ingen risk att vi måste lägga ner föreningen men det känns att vi måste tänka oss för
ordentligt vad vi drar på oss för nya kostnader.

Haft en del aktiviteter
En del aktiviteter har dock föreningen haft.
– Vi ordnade en “Kvarnsöndag” i juli då vi
som vanligt malde mjöl i den gamla kvarnen,
med ekologiskt odlad råg och vete i närområdet. Vi sålde dessutom en hel del te, specialblandat för just Mullhyttan. Under
Kvarnsöndagen bakades det också i bagarstugan, berättar Wivianne Högman.
Föreningen har också en gammal ramsåg
som man sågar med.
– Vi har börja sälja virke som sågats upp i
den gamla ramsågen från 1877. Vi höll en
speciell ”Ramsågens dag” i början av september.

Marknaden svårt avbräck
Mullhyttans idrottsförening är medarrangör i
Mullhyttemarken. Inger Jonsson, ordförande i
MIF:
– Sommaren har rullat på ungefär som vanligt inom idrottsföreningen. Det är inte lätt att
kompensera inkomsterna från marknaden
men vi har gjort några försök.Tillsammans
med bygdeföreningen har vi arrangerat
Kvarnsöndagen. Sålt te, mjöl och handarbeten
på nätet. Dessutom haft en digital insamling.
Vi får prioritera löpande utgifter och vänta
med underhåll och reparationer.
Under sommaren har föreningen bara
utomhusaktiviteter, så det har inte påverkats
så mycket förutom att elljusspåret och frisbeebanan har varit mera välbesökta än vanligt.
Alla fotbollsmatcher har varit inställda under
våren men nu i höst får man spela matcherna,
men utan publik.
– Nästa vecka startar vi utomhusmotion,
promenad i elljusspåret med stavar och stopp
för olika övningar under promenaden. Det är

David Berger på Stenkullen i mattältet där
gästerna kunde äta coronasäkert.

istället för vår lättgympa och stationsträning
som har uppehåll på grund av corona.
Vi håller alla tummar och tår för att Mullhyttemarken ska kunna arrangeras 2021.

Nya verksamheter
I Mullhyttan är det ju nästan tradition att gå
mot strömmen. När andra lägger ner startar
Mullhytteborna nya projekt
Maria och Erika Tjäder, som tillsammans
har köpt Ordenshuset, före detta IOGTNTO:s lokal, har visioner för framtiden. Det
ska fortfarande gå att hyra lokalen för kurser
och evenemang. Men framför allt är det Erikas
verksamhet som kommer att ta plats där. Hon
är konstnär och utbildad bildterapeut och när
jag besöker Ordenshuset för att få veta mer
håller hon på att inreda ateljé och mottagning
på övervåningen. Det blir ett lugnt rum för
terapisessioner, lagom för små grupper.
På fredagskvällarna hyr de ut lokalen till
ungdomsgården, Junis, som bedrivit verksamhet där länge.
Det evenemang som väntar närmast är en
workshop i fritt skapande för unga och vuxna
från 15 år och uppåt, där deltagarna under två
dagar kommer att få möjlighet att att pröva på
olika tekniker för konstnärligt skapande. Erika
och en annan bildterapeut och konstnär håller
tillsammans i projektet.
Ordenshuset har också påbörjat ett samarbete med grannen Stenkullen Catering &
Evenemang. Tanken är att Cateringföretaget
ska kunna hyra lokalerna.
Stenkullen öppnade i gamla järnhand-

Ramsågen i Mullhyttan. Holger Örtenmalm och Anders Arvidsson. Här sågas entumsbräder idag.

Ramsågens dag, Ulla-Britt Sätter, Hantverkstorpet.

larhuset på hyttebacken, under Mullhyttemarken förra året. Men bara ett halvår
senare slog coronapandemin till och satte
käppar i hjulen för alla näringsidkare.
Stenkullen har klarat sig genom krisen med
anpassning. Under sommaren har ett stort
mattält garanterat att gästerna kunnat äta och
dricka gott och coronasäkert.

Jag frågar David Berger, innehavare, hur sommaren varit.
–Den har varit bra, säger han. En del stora
cateringaktiviteter har fått ställas in eller skjutas på framtiden. Men i gengäld har det varit
mer folk som åkt runt i semestertider och
stannat för att äta. ◼
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Vill du köpa eller sälja en bostad i
Örebro län?
Då har du kommit rätt

Lätt
att byta däck!

ÖREBRO: Tel 019-126 550
orebro@maklarringen.se maklarringen.se/orebro

Däckteam Hammar/
Garaget i Hammar AB
Åmmebergsvägen 7
0583-77 00 12
Mån-fre 07.00-16:30
garaget.hammar@telia.se
www.garagethammar.se

ASKERSUND: Tel 0583-126 55
askersund@maklarringen.se
vet vilka däck du behöver
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Han brottades
med legenden Karelin
Aleksandr Karelin från Ryssland är känd som en av världens främsta
idrottsmän genom tiderna. Ett fysiskt praktexemplar med en överlägsenhet
som sällan skådats. Kumlabrottaren Morgan Westman mötte Karelin i en match
för 30 år sedan.
- Han var faktiskt väldigt sympatisk, säger Morgan till Sydnärkenytt
TEXT

ANDERS BJÖRK

Vi träffas i Västanby, som ligger utanför
Fjugesta. Det är här som Morgan Westman
sedan 1996 driver sitt företag, Westmans Stenhuggeri, ihop med sin fru Lotta.

Tungt dra upp gravstenar
De har även sitt hus alldeles bredvid, det
byggde de 2008 så att de skulle slippa pendla
till jobbet.
– Det är ett jobb som både kräver teknik och
fysik. Att sätta upp och hämta in gravstenar på
kyrkogården kan vara tungt då de kan väga
några hundra kilo, och mestadels använder
man då handkraft, förklarar Morgan över en
kopp kaffe.
Det är ett yrke som inte känns alltför oväntat
när man ser Morgans kroppshydda. Han ger
ett bastant intryck och de många åren på brottarmattan ligger säkert bakom en del av det.
Morgan är född 1967 och uppväxt i Hällabrottet, Kumla. Han inledde sin brottarkarriär som
åttaåring hos Kumla Brottarförening.
– Det var ett väldigt bra drag i klubben på
80-talet och även delar av 90-talet. Många
seniorer höll på och klubben låg i landets näst
högsta division, minns Morgan.

Mötte en “lyftkran från Sibirien”
Själv var han en tungviktare.
Det innebar att han brottades i klassen med
motståndare på upp till 130 kilo. Så var även
fallet 1990 när Kumla Brottarförening åkte till
Göteborg för att vara med i den klassiska
lagtävlingen “Fyrstads” som arrangeras varje
år.
Göteborgs Atletklubb värvade då in ett fruktat namn, Aleksandr Karelin, eller “Lyftkranen
från Sibirien” som ryssen kallades för. Den 191
cm långe och 130 kilo tunge Karelin var då
mitt uppe i en karriär som i efterhand blivit
nästan mytomspunnen.
Hans siffror idag talar om vilken enorm
överlägsenhet som han hade under lång tid.
Under 13 år vann han 24 raka mästerskapsguld. Under alla möten med världens näst
bäste, svensken Tomas Johansson, var
poängkvoten 74-1 till Karelins fördel. Och det
mest imponerande av allt, under tio års tid
släppte Karelin inte en enda poäng i en match!
– Jag var ingen märkvärdig brottare, det
fanns många som var mycket bättre än mig i
Sverige. Men eftersom det här var en
lagtävling så blev det så att jag ställdes mot
Karelin när vi mötte Göteborg, minns Morgan.

Morgan klarade sig längst
Trodde du att du skulle ha nån chans?
– Nej, nej, nej! Det var sån skillnad på klass
så det fanns inte på kartan. Det handlade mer
om att försöka hålla ut så länge som möjligt,
påtalar Morgan.
Karelin kunde ses värma upp genom att gå
på axlarna runt brottarmattan med fötterna
uppe i luften. Och göra volter både bakåt och
framåt. “Han var inte bara otroligt stark utan
även väldigt smidig”, minns Morgan.
Innan det var dags för Morgan Westman att
gå upp mot Karelin blev han vittne till hur det
gick i ryssens två matcher innan. Den ena var
slut efter 24 sekunder och den andra efter 54.

Morgan Westman minns Karelin som en trevlig
person. Foto: Anders Björk

Sen hade Karelin vunnit på fall i båda.
Kumlas brottarbidrag Morgan Westman klarade sig dock över en minut.
– Jag klarade mig ett tag innan han avgjorde
genom att ta min arm och mitt huvud och
svingade det bakåt för att vinna på fall, säger
Morgan.

Karelin en sympatisk typ
En titt i gamla tidningsklipp visar att Morgan
stod pall i exakt 78 sekunder.
Efteråt förklarade Karelins manager Kalervo
Hippeläinen i tidningen Expressen att Karelin
hade sett till att motståndarna hamnade mjukt
på mattan eftersom han inte ville skada dem. I
en dryg månad bodde och tränade Karelin i
Göteborg, och hans egenskaper kom till nytta
på olika vis.
När till exempel klubbens kassaskåp skulle
flyttas kom Karelins enorma räckvidd och
styrka väl till pass när han hivade upp det i sin
famn. Men enligt Morgan Westman var ryssen
inte bara en stor idrottsman.
– Jag upplevde honom som väldigt sympatisk. Vi pratades vid lite innan vår match.

Aleksandr Karelin ses bolla med en motståndare vid OS i Seoul 1988. Bilden utsågs senare. till "Årets
sportbild". Foto: Lars Nyberg

Förlust i sista matchen
Lika bra bild har inte Morgan av Tomas
Johansson, som blev känd som den ständige
tvåan bakom Karelin.
– Jag mötte Tomas i en match i Kumla en
gång och fick stryk. Men han var inte alls lika
trevlig, han kändes mer kaxig.
Morgan Westman la ner sin brottarkarriär
när han var i 26-27 års åldern.
Aleksandr Karelin förlorade till slut en
match, hans allra sista i karriären när han som
halvskadad 33-åring föll i OS-finalen 2000
mot amerikanen Rulon Gardner med siffrorna
1-0. Det förändrar dock inte hans eftermäle.
Han är ansedd som världens bäste brottare
genom tiderna och kanske även ett av de allra
främsta idrottsnamnen oavsett sport.
– Det är självklart ett kul minne att ha mött
honom, det var nånting extra, avslutar
Morgan Westman. ◼

Åren av träning kommer väl till pass i Morgan Westmans arbete som stenhuggare. Foto: Anders Björk
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Farmor var
en stark kvinna
KRÖNIKA

WEINE AHLSTRAND
JAG INTERVJUADE ALDRIG min farmor. Jag

hade chansen men tog den inte. Insåg först
när det var för sent att här fanns ett spännande livsöde att berätta. När hennes liv
gick mot sitt slut så förstod jag dessutom att
hon själv ville berätta
men inte längre förmådde. Till saken hör
att det alltid tisslat och
tasslats om en hemlighet längre tillbaka i
släkten. Kanske satt
farmor på denna
eventuella hemlighet.
Det får vi aldrig veta.
FARMOR FÖDDES några

370 Watt

liv. Men en del vet jag förstås ändå. Som att
hon periodvis försörjde sig som sömmerska. Att hon ibland lämnade hon hemmet i
Sydnärke och for till huvudstaden för att
arbeta. Hon var då inneboende i finare
familjers hus och sydde upp kläder till såväl
vuxna som barn. Det gav en liten lön efter
avdrag för boende och mat. Vem som tog
hand om sonen under
de här perioderna är
oklart, men troligen
var det farmors föräldrar
och
andra
närstående. Sådana arrangemang underlättades av att man bodde
flera generationer i
samma hus.

Upp till 36% mer energi än
standardpaneler på marknaden
i Viby AB

www.solkraft.info
0768-910 340

DET GÅR ÄVEN att finna

år in på 1900-talet och
växte upp under enkla
men ordnade förhållanden
tillsammans
med föräldrar och en
fyra år yngre bror. Så
kom ”skandalen”. Vid
20 år blev hon med
barn, min far, som föddes utom äktenskapet.
Barnets far tog på sig faderskapet men de
levde aldrig tillsammans. Så farmor fostrade sin son som ensamstående mor. Det
kan vara tufft i nutid. Säkert var det betydligt tuffare på 1920-30-talen. Men det står
ganska klart att farmor var en stark och för
sin tid självständig kvinna.

spår av farmors liv i en
del bevarade foton och
vykort. Där poserar
hon stolt inför kameran i en fotostudio, 45 år gammal och ovetande om sin framtid.
Där sitter hon ett antal
år senare på en trappa
med sin nyfödde son i
knät. Så några bilder som berättar om två
unga damers cykelsemester med tält på
pakethållaren. Där sitter bästa väninnan
och läser i tältöppningen. Tältet är uppsatt
i vad som ser ut att vara en tallskog.
Bilderna är små och i svartvitt. Kanske har
farmor en egen kamera vid den här tiden.

DESSUTOM ROLIG och slagfärdig. Vi umgicks

ÄVEN VYKORTEN ger små inblickar i hennes

en hel del när jag växte upp och även senare
i livet. Men vi pratade mest om vardagliga
ting, det som var aktuellt för dagen. Sällan
och ytterst lite om hur hon såg på sitt egna

84-åriga liv. Här finns korta kodade konversationer mellan farmor och väninnan,
som vid avkodning antyder att de båda
hade känslor för vissa herrar. Ja, det finns
lite att berätta. Men jag skulle vilja veta
mer, mera om vardagens vedermödor,
mera om …, allt.
MIN FAR DÅ? Visst, han hade förstås mycket

kunskap om sin mor och vi pratade om
henne ibland. Och vid något tillfälle
pratade vi även om hans ganska tuffa unga
år som ”oäkting”, utan en närvarande
pappa. Men det blev heller aldrig på djupet,
aldrig några genomgripande samtal. Och
det stör mig som sagt. Det stör mig extra
mycket med tanke på att jag i mitt yrkesliv
som journalist intervjuat massor av andra
människor om deras liv.
SÅ SLÅR DET MIG. Kommer mina barn eller

barnbarn att vilja intervjua mig? Nej, troligen inte, jag har väl inget att berätta.

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

Farmor som barn

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

Minnen från ett liv

Vårt företag är miljö- och kvalitetscertifierat

Vi utför
kostnadsfri
besiktning av
din vind!
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Kryddig sting på maten i
Pinklishpremiär
Mästerkocken Rebecca Andersson
och hennes kompanjon Linda
Larsholt, båda från Fjugesta, som
driver matföretaget Pinklish
tillsammans, inte bara lagar mat från
grunden, de har även ställt iordning
sin rosafärgade streetfood-buss från
grunden.
TEXT

LISBETH AXELSSON

– Vi rev ut all inredning och var tvungna att
slipa och måla om bussen, säger Linda
Larsholt. Hjälp att renovera motorn och fixa
bromsar fick vi av min sambo Håkan Zetterholm och min pappa Tommy Larsholt.

Målade bussen rosa
Bussen målade de förstås rosa, den färg som
de två entreprenörerna gjort som sin när de
drog igång sitt gemensamma projekt i våras,
catering, kryddor och mobil servering. Log-

FOTO

ROGER LUNDBERG

– Idén att starta ett mobilt kök hade funnits en
tid, och när vi hittade en lämplig bil, vilket var
i april, bestämde vi oss för att satsa på att
förverkliga den här drömmen, säger Rebecca
Andersson, känd i hela Sverige från sin tid
som framgångsrik tävlande i TV4:s matlagningstävling Sveriges Mästerkock.
Bilen hade dock sett sina bästa år, det växte
till och med mossa på den! I maj blev folkvagnsbussen deras för 10 000 kronor och ett
omfattande renoveringsarbete tog sin början.

Håkan Söderman och Carina Ekroos tar en selfie
med Linda Larsholt och Rebecca Andersson

gan utgörs av världskartan i ett hjärta.
– Vår ambition är att få sprida glädje och
kärlek via god mat och smaker från hela
världen, säger Rebecca Andersson.
Arbetet med att ställa iordning bilen med all
inredning som krävs för matlagning tog hela
sommaren och premiären ägde rum 5-6 september då de deltog i Matresan i Örebro län
tillsammans med Lilla Väsby gård. Och publiktillströmningen var mycket god. På menyn
i det rullande köket stod en wrap på högrev
från Lilla Väsby och en vegetarisk rätt med
vego-biffar.
– Supergott! tyckte gästerna Anne Walensjö
och Anna Karlsson från Fjugesta.

Lyckad premiär

Vegobiffar eller wrap på högrev var street-food-bussens utbud.

Premiärdagen blev lyckad. 150 portioner gick
åt som smör och Matresans andra dag kunde
Rebecca Andersson och Linda Larsholt
servera lika mycket till.
Även Pinklish egen kryddblandning var
populär bland gästerna.
Rebecca Andersson och Linda Larsholt är
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Tegelgatan 1
694 32 Hallsberg
0582-61 10 62

Skiftnyckeln är med när Rebecca Andersson och Linda Larsholt gör premiärturen med sitt mobila kök.

Hej alla gamla och nya kunder!
Nu har jag flyttat till Torngatan 21 i Hallsberg. Ser
fram emot att träffas!

Välkommen att boka tid:
072-20 15 211

Anne Walensjö och Linda Karlsson, Fjugesta, låter sig väl smaka av de mobila anrättningarna.

AB
Premiärturen med Pinklish-bussen blev en publiksuccé.

inte bara kompanjoner utan även arbetskamrater. De två arbetar heltid i Lekebergs
kommuns centralkök.
– Det här är än så länge något vi gör vid

sidan av det ordinarie jobbet, men det är
klart att vi vill få fart på vår verksamhet så
mycket att vi kan försörja oss på den, säger
Rebecca Andersson. ◼

Elinstallationer för lantbruk,
industrier och hushåll
Nätverk
Larm
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Sydnärkenytt
På webben
Dagliga nyheter hittar
du på sydnärkenytt.se

AB Karl Hedin Bygghandel i Laxå

Handlar där proffsen handlar!
Vi har ett komplett byggsortiment med
noggrant utvalda varor

ÖPPET:
Vardagar 7-17
Helger 9-12

Revirvägen 2, Laxå
Tel. 0584-10 855

V

rh
i ha

elhe

en!
g
n
i
sn
tslö

En rosmarinfocaccia är ett roligt och lätt bröd att baka. Det passar bra som matsäck i svampkorgen nu när vi jagar trattkantareller och rödgul trumpetsvamp.
Förhoppningsvis har de dykt upp för när detta skrivs den 3 september är de rödgula fortfarande små och ynkliga och trattarna som dök upp redan i början av
augusti, lyser med sin frånvaro.

Rosmarin och oliver
i gott och roligt bröd

Nu kurar vi gärna inne och bakar ett bröd. Det luktar så gott och hemtrevligt. Får jag föreslå en
rosmarinfocaccia, ett italienskt bröd med rosmarin och oliver. Det blir saftigt och smakar fint till
soppa eller sallad. Eller på buffén fast då lär man baka många för det har en strykande åtgång.
TEXT

FOTO

ING-BRITT JONASSON ROGER LUNDBERG

Bergvärme
Badrumsrenovering
Service av alla
värmeslag och
märken
Övriga VVS-arbeten

Det här är ett enkelt och roligt bröd att baka i
långpanna
Det här behöver du:
25 g jäst, 5 dl ljummet vatten, 1 liter
vetemjöl, 1 msk salt, färsk rosmarin eller
torkad, ½ dl olivolja, 1,5-2 dl oliver utan
kärnor.
Så här gör du:
Blanda jästen med vatten, tillsätt salt och
mjöl. I det ursprungliga receptet står att degen ska arbetas på hög hastighet i degblandare i 10-15 minuter.
Det har jag aldrig gjort och det blir bra i alla
fall.

Täck bunken med en handduk och låt jäsa
cirka 1 timme.
Smörj en långpanna med olivolja.
Du behöver inte kavla ut degen utan häll
den bara i långpannan och platta ut den med
fingrarna (det är jättekul). Är degen kladdig,
mjöla på.
Hacka färsk rosmarin (eller torkad går lika
bra) och strö över, inte FÖR mycket. Rosmarin har en genomträngande smak.
Dutta ner oliver i degen. Jäs ytterligare 30
minuter.
Ringla olivolja över degen.
Grädda mitt i 225-gradig ugn i 20 minuter.
Skär det svalnade brödet i bitar.

Som matsäck i svampskogen
Rosmarinfocaccia passar också utmärkt i
picknickkorgen eller som matsäck i svampskogen. För nu är det dags att jaga trattkantareller och rödgul trumpetsvamp!
Du vet väl skillnaden? Trattkantareller har
gul fot, trumpetsvampen har neonliknande
rödgul fot.
Men det gör inget att ta fel, båda är goda.
Fast den rödgula är nog bäst i alla fall.

Vi är auktoriserad
serviceombud samt
installatör för Nibe
villa- och
fastighetsvärme!

Sörbyvägen 3, Kumla
Tel. 019-58 21 30

Mån - fre 8 -17
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Korsord

Denna månad bjuder vi på tre korsord som
även de lite yngre kan vara med och lösa.
Lösningarna hittar du på sydnärkenytt.se

CULLBRANDS BYGG AB

Utnyttja
ROT-avdraget

30%

070-5935546

av arbetskostnaden!

patrik@cullbrandsbygg.se

Nybyggnation
Renovering
Om- och tillbyggnad
Tak-, fasad- och fönsterbyten
Altaner och uteplatser
Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning
Cullbrands Bygg AB - Patrik Cullbrand
Hagagatan 9 - 716 31 Fjugesta

Augustikrysset Lösningen hittar du på www.sydnarkenytt.s

HYDDANS ZON OCH GÅRD
Askersunds ENDA floatingcenter
- i lugnet och tystnaden

Floating
Zonterapi
Ansiktszonterapi
Hotstonemassage

Boka 3 behandlingar, få
den 4:e till halva
priset!(okt-dec)

Ett sällskap i
taget - för Din
trygghet

BOKA: hyddans.bokadirekt.se
Markebäck, Skogshyddan 911, Askersund

Bed & Breakfast
Del i dubbelrum. Frukost på
rummet. 30 min floating eller
ansiktszonterapi. Middag m.
vätternfisk (kött/veg alt. finns,
dryck tillkommer)

1060 kr/person
072-961 69 10
hyddans@gmail.com

www.hyddans.se
Följ oss på:
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