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Man i Molkom beställde 
sex av minderårig flicka

När Molkoms Tidning la ut en annons om sexköp var det 650 män med Värmlands-
anknytning, flera från Molkom, som svarade.

En 30-årig Molkomsman beställde 
sex av en 16-årig flicka. Parterna 
skulle mötas vid macken på Gran-
ingevägen. Mannen dök upp, inte 
flickan.

Men han är inte ensam, 650 män 
svarade när Molkoms Tidning an-
nonserade ut sextjänster.

De två annonserna lades upp på 
en nätsajt för utbyte av erotiska 
tjänster. I den ena annonsen sökte 
två tjejer i 20-årsåldern sällskap, 
och i den andra erbjöd en 16-årig 
ung flicka sina tjänster. Båda rik-
tade in sig på Karlstadsområdet.

Efter två dygn hade annonserna 
intresserat 300 män, som svarade 
via mail. Av dessa kunde 200 lo-
kaliseras till Värmland, sex av 
dem är bofasta i Molkom.

Flera av männen hade även öns-
kemål att få köpa sex av tjejer så 
unga som tolv år.

Stereotypen av de intresserade 
kunderna var gifta män i 45-50-
årsåldern. Därefter var män i ål-
dern 20-25 den vanligaste grup-
pen.

Efter ytterligare tre dagar hade 
sammanlagt 650 personer anmält 
sitt intresse. Då hade även en man 
svarat från sin jobbmail på Karl-
stads universitet.

Fortsatte utan fotografi
Endast 20 av de 650 männen valde 
att avstå från att föra affären vidare. 
Bland svaren fanns kända före 
detta ishockeyspelare, golfspelare 
och fängelseinterner. Där fanns 
också en affärsman i 60-årsåldern 
med starka kopplingar till Mol-

kom. Männen efterfrågade ofta 
bilder på tjejerna, men trots att 
inga fotografier gavs ut valde de 
ändå att fortsätta.

Molkomsbo mötte upp
Redan vid svarstillfället gjorde sig 
männen skyldiga till försök till köp 
av sexuell tjänst. Samtliga besva-
rades med en bred prislista, trots 
detta haglade frågor om vilka av-
vikelser som flickorna ställde upp 
på. Av de frågorna var analsex och 
samlag utan kondom vanligast.

Av de 630 män som fortfarande 
var intresserade av en affär valdes 
tio personer ut för en träff. Nio av 
dem i Karlstad, en i Molkom. Den 
mejlkonversation som hölls med 
en köpare innan mötet spikades 
omfattade i genomsnitt fem svar 
från MT:s sida.

Men ingen flicka fanns för att 
träffa männen på mötesplatser-
na, utan MT fanns på plats för 
att kunna identifiera kunderna. 
Den 30-årige Molkomsbon bestäm-
de träff med den 16-åriga flickan, 
och skulle ha hämtat upp henne i 
sin bil vid macken på Graningevä-
gen. Efter dryga kvarten lämnade 
mannen mötesplatsen.

Prostituerade svarade
Av de MT erbjöd sig att träffa dök 
samtliga upp. Åtta av dem gjorde 
det i tron att de skulle få köpa sex 
av en minderårig.

Hade hela affären genomförts 
skulle brottet rubricerats som sex-
uellt utnyttjande av minderårig. 
Hade flickan varit över arton år 
hade det rubricerade brottet varit 

försök till köp av sexuell tjänst.
MT lade även ut en annons på 

samma sajt som eftersökte en 
prostituerad man eller kvinna. 
Efter ett dygn hade nio värm-
ländskor hört av sig. Utöver de 
prostituerade kvinnorna nap-

pade även två så kallade es-
cortfirmor, med säte i Karlstad. 
Hittills har ingen i Värmland åta-
lats för brott mot sexköpslagen.

Per Eriksson

Söker bekräftelse genom sex
Människor köper sexuella tjänster 
av många olika anledningar. MT:s 
undersökning tyder också på att 
många olika sorters människor 
är sexköpare. Enligt psykologen 
Bo C Lindberg är de flesta av dem 
osäkra och söker bekräftelse.  

En typisk sexköpare är en ensam-
stående medelålders man som har 
problem med att etablera ett kär-
leksförhållande. Men också män i 
tjugoårsåldern köper sex.

Medan sexköp för de äldre för-
knippas med skam och skuldkäns-
lor, så handlar det för de yngre 
oftare om ett kicksökande och ett 
utforskande av sexualiteten. De 
sexköpare som är gifta har oftast 

inte ett särskilt bra äktenskap.
– De är slutna och klarar inte av 

de svårigheter som kan uppstå i ett 
äktenskap, säger Bo C Lindberg.

En jakt på lycka
Bo C Lindberg är en legitimerad 
psykolog och psykoterapeut verk-
sam i Helsingborg. Han har spe-
cialiserat sig på klinisk sexologi 
och tror att människor som köper 
sexuella tjänster upplever stor en-
samhet och övergivenhet.

Lindberg tror inte att köpandet 
av sex enbart handlar om sexuella 
drifter. Snarare är det ett uttryck 
för en längtan efter närhet i ett 
samhälle som fokuserar på peng-
ar, konsumtion och status.

– Det handlar om en jakt på 
lycka på ett ytligt plan.

De flesta mår dåligt
Det är hans erfarenhet att de flesta 
skäms för att de köper sex och mår 
dåligt av det. Det går till och med 
att jämföra med ett missbruk, an-
ser han.

– För många har det en ångest-
dämpande effekt att köpa sex. 
Ångesten kan hänga samman 
med funderingar över om de du-
ger som män. När de köper sex 
känner de sig manliga, kraftfulla 
och potenta.

Elise Edgren

FOTO: Jessica Segerberg

Många sexköpare har problem med att 
etablera ett kärleksförhållande.

FOTO: Lars Hedelin

ledare�

Per Eriksson
Chefredaktör

Alexandra Lundqwist
Redaktörssekreterare

Arvid Klintberg Henriksson 
Redigering

Cecilia Rådén
Textansvarig

Jessica Segerberg
Bildansvarig

Malin Björk
Teknik och distribution

Alexander Carlsson
Reporter

Elise Edgren
Reporter

Emely Wallo
Reporter

Helena Bengtsson
Reporter

Johan Dahlberg
Reporter

Jonna Säll
Reporter

Lisa Wouda
Reporter

Dana Hermansson
Reporter

Philip Nordengren
Reporter

Bo Levin
Ansvarig utgivare

Helena Söderqvist
Support

Redaktionsbilder: Jessica Seger-
berg & Alexander Carlsson

REdakTioN 2009

Vissa av er kan vid en första titt 
på innehållsförteckningen se att 
Molkoms Tidning i år bjuder på 
en tuffare attityd, med kartlägg-
ningen av sexköpare i spridnings-
området som flaggskeppet. Inte 
ens i fantasin hade vi föreställt oss 
det genomslag våra två annonser 
skulle ge. 650 män, huvudsak-
ligen från Värmland, hade efter 
några dagar svarat på annonser-
na. Vi föreslog ett möte med tio 
stycken män – samtliga kom. En 
granskning av sexköpshandeln 
i Karlstad kommun kändes helt 
på sin plats. Sedan sexköpslagen 
trädde i kraft 1999 är det straffbart 
att köpa sex. På tio år har inte en 
enda sexköpare åtalats i Värm-
land. Ingen myndighet har hittills 
undersökt saken vidare, det är 
visserligen på gång, men nu kan 
vi åtminstone bevisa att den där 
nollan i kolumnen vid antalet åta-
lade inte betyder speciellt mycket. 
 
För vissa av er förekommer yt-
terligare några funderingar. Jag 
syftar främst på flera av er Vä-
sebor, som i morse kvävde en 
gäspning med orden ”vad nu 
då?” när ni öppnade brevlåds-
locket. I år satsar vi på att nå ut 
helt till gamla Nyeds kommun, 
då den senaste månadens största 

händelse innanför riksgränserna 
direkt påverkat flera Väsebor. 
Till sist till er tänkare, som inte 
kan släppa vilken monoton och 
träig ledarartikel ni i läsande 
stund kämpar er igenom med 
lie och skära. Ni ska veta att det 
finns åtskilliga nougatbitar i 
denna karamellpåse av nyheter. 
Flera av våra artiklar följer vi upp 
på hemsidan (molkomstidning.
se), som sköts upp i cyberrym-
den redan vid förra upplagan. 
Årets utgåva delas ut till ett re-
kordstort antal mottagare. Trots 
detta kommer samtliga av er nå-
gonstans i denna bladbunt hitta 
något att personligen relatera till. 
Förbrylla er inte över en enfor-
mig ledartext ni hellre skulle velat 
byta ut mot en anspråkslös julkrö-
nika med en lösryckt avslutnings-
fras plagierad från en julvisa. 
Bekanta er i stället med en re-
kordkantad småortstidning, 
slå in fisken i en annan blas-
ka, och låt denna ligga överst 
i tidningskorgen ett tag till. 
Julen får sitt abrupta slut i fastan. 
Men Molkoms Tidning varar än 
till påska.

Per H Eriksson,  chefredaktör på 
Molkoms Tidning

Chefredaktören 
har ordet

Molkoms tidning är en lokaltidning som produceras av eleverna på 
journalistlinjen vid Molkoms folkhögskola.

l MT går ut i närmare 3000 exemplar i Molkom med omnejd.

l MT har kommit ut varje år i december i nio års tid.

l MT finns även på nätet på adressen: www.molkomstidning.se

Redaktionskontakt:
redaktion@molkomstidning.se

Ansvarig utgivare: Bo Levin
Tryck: VF-tryckeri, Karlstad
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Ibland visste jag inte vem som var den onde. Jag, som avslöjar en okänd 
mans hemligaste fantasier, eller den till åldern komne mannen, som 
precis dykt upp för att köpa sex av en 16-årig flicka. Jag behövde fak-
tiskt tänka efter en stund.

Men mina ”möten” med männen, den ene enligt egna utsagor mer 
välhängd än den andre, blev mer bisarra än så.

För att bestämma träffarna krävdes inget annat än ett fungerande 
mailkonto, och förmågan att kunna stöta bort förslag grövre än sand-
papper.

Av någon anledning var andra tisdagen i december extra populär. 
Sex män bestämde jag träff med, långt fler var intresserade.

Kvällspromenad och prostitution hörs sällan i samma mening, jag 
får se mig själv som en pionjär.                 

Klockan åtta hade travbanans besökare hunnit gå in för att se hur väl-
investerat spelkontot var. Alla utom en. En man i tidiga 30-årsåldern, 
som jag bara timmen innan bestämt träff med, stod ensam på den be-
stämda parkeringsrutan. Iförd den överenskomna skinnjackan med grå 
huva uppdragen över huvudet.

Från behörigt avstånd såg jag mannen fingra lite för mycket på sin 
kaffekopp, och spillde ut det heta bruna över den grå tröjan. Trots 
mitt avstånd hörde jag honom snäsa obsceniteter, innan han efter 
femton minuter vände åter in till travet. Minuterna senare skickade 
han ett mail till vår adress, där han insåg att han blivit lurad. Halv-
timmen senare fanns trots det mannen återigen på samma par-
keringsruta, i förhoppning om att han tagit ut bluffen i förskott. 

Promenaden gick vidare. Utanför Sundstas badhus stod en herre i 
samma gråfärgade trenchcoat som hans hår. Från sin Aftonbladet tit-
tade han med jämna mellanrum upp för att granska de förbigående tje-
jerna. Men ingen passade in på den utlovade utstyrseln.

Fem minuters gång- och MP3-tid senare såg jag att den ”vältränade 
35-årige casanovan” vid Stadsbibliotekets huvudentré i själva verket 
var en knubbig liten sak som inte kan ha haft mer än 25 årsbokslut i 
bankpärmen.

”Casanovan” hade beställt en timme med mig, en 16-årig flicka. Jag 
ställde mig bredvid honom utanför svängdörrarna för att på något vis 
andas in verkligheten i min bisarra promenad. Jag borde känt mig äck-
lad av hans beställning. Avtänd av hans förslag. Och livrädd för hans 
nyfärgade illröda hår.

Men ingenting.
Och tänkte tanken igen. Vem som egentligen var den onde.
På det våta kommungruset gick vandringen mot Domkyrkan snabbt. 

Från stenmuren såg jag en utexaminerad student vackla fram och tillba-
ka framför de höga entrédörrarna. KBAB-loggan på regnjackans rygg 
såg exakt ut som han förklarat i de tre extramail han skickat för att vara 
säker på att bli igenkänd.

 
Fyra potentiella sexköpare på dryga timmen. Jag ska vara ärlig, det är 
långt fler än min genomsnittliga tisdagspromenad. Men kvar var den 
inplanerade slutsträckan – Drottninggatan.

”Bara sprinten kvar”, tänkte jag.
På femtio meters svängrum hade två äldre män infunnit sig för att in-

fria sina sexuella fantasier med en minderårig värmländska. En utanför 
McDonald’s. Och en utanför Stadshuset.

Mannen utanför snabbmatsrestaurangen skymtades redan från sprin-
tens startblock. Den påskgula mössan, med matchande halsduk, lyste 
starkare för varje närmande meter. Jämsides hittade vi varandras ögon. 
Jag försökte hitta något snuskigt och slemmigt i blicken. Men allt jag 
kunde avläsa var en vanlig Svensson som fortfarande hade några saker 
kvar på sin att göra-lista.

Jag behövde bara Fred Astaire-steppa över gatan för att möta näs-
te kund. En näst intill exakt replica av badhusmannen. Men efter att 
mörkret fallit fanns inte längre några tjejer att läsa av bakom en kvälls-
blaska.

Den här gången kom inte den 16-åriga flickan. Tyvärr gör hon det 
nästa gång.

Per  H Eriksson

KRÖnIKA:

När torsken nappar Svårt sätta  fast sexköparna
Polisen i Värmland kan inte vara        med i sängkammaren

Försäljningen även bland ungdomar
Gymnasieelever säljer sig själva

– det hänger på allmänheten ifall 
vi får reda på sexköp eller inte. 
det är inte så jäkla lätt, säger Lars 
Clarin, chef på polisens enhet för 
grova brott. Först nästa år startar 
en utredning om prostitution i 
Värmland.

Polisen i Värmland, Dalarna och 
Örebro ska tillsammans utreda 
hur utbredd prostitutionen är. 
Pengarna skulle ha beviljats under 
hösten, men beslutet är uppskjutet 
tills i februari.

–Vi ska anställa någon under ett 
års tid som kan kartlägga hur stort 
problemet är. Och det kan givetvis 
leda till operativa insatser, säger 
polisinspektör Mats Jonsson, chef 
för Kriminalunderrättelsetjänsten 
i Dalarna.

Han påpekar att sexhandel inte 
är ett lätt problem. Eftersom det är 
lagligt att sälja men inte att köpa, 
så är det besvärligt att bevisa hur 
saker gått till.

–Det är ju svårt att veta vem som 
faktiskt bara gått hem med någon 
till ett hotell och vem som tar be-
talt, säger han.

Vad är skillnaden mellan stora och 
små städer i den här frågan?
– Det är lättare att kunna bevisa 
sexakt och betalning vid bordel-
ler. Vi har inte bordellverksamhet 
på landsbygden, inte på det sättet 
i alla fall, säger Mats Jonsson. 

Han förklarar att det är nätet 
som kommer vara i fokus för po-
lisens utredning, eftersom det 
främst är på internet man bestäm-
mer möten och tar kontakt.

– Och vi vet att det framförallt är 
yngre personer som säljer sig.

 
kommer de tre länen arbeta på oli-
ka sätt?
– Det är ingen skillnad i hur länen 

ska jobba med det här. Men det är 
klart att det beror på hur proble-
men ser ut. Det kan ta tid att gå 
på djupet med vissa saker. Men vi 
måste hjälpa varandra.

Hur snabbt kommer ni köra igång 
när pengarna dykt upp?
– Det är svårt att säga, vi är bero-
ende av rätt kunskap och pengar. 
Det här är ett seriöst försök att se 
hur stort problemet är i länen. När 
man börjar rota brukar det dyka 
upp saker, säger Mats Jonsson.

I dag bygger polisens arbete i 
stor utsträckning på information 
från allmänheten.

Finns det inga andra sätt att jobba 
på än att förlita sig på tips?
– Hur skulle vi få reda på det an-
nars? Vi kan inte åka runt i varje 
hus och kolla ifall det sker någon 
prostitution. Vi kan kolla upp om 
det till exempel är spring i lägen-
heter eller mystiska bilar. I sådana 
fall slår vi till och då brukar mer 
saker avslöjas, säger Lars Clarin.

Han berättar att annat priori-
teras och att polisen egentligen 
skulle behöva granska nätet mera. 
Det är ytterst sällan de får in några 
sådana anmälningar och att det 
säkert finns mörkertal.

– Det kanske är vår svaghet. El-
ler så finns det inte någon sexhan-
del, även fast jag inte tror att det 
ligger till på det viset.

Vad anser du om undersökningen 
MT har gjort?
– Den har jag inga synpunkter på.  
Jag skulle också ha gjort så om jag 
var journalist. Men vi på polisen 
får inte provocera fram brott. Vi 
får inte köpa eller sälja. Inte heller 
förmå någon annan att göra det, 
säger Lars Clarin.

Jessica Segerberg

Gymnasieelever i karlstad säljer 
sex. 

– där människor är, där finns det 
prostitution. Så enkelt är det, sä-
ger skolkurator isabel Persson.

I jobbet som kurator på Sundsta-
gymnasiet har hon stött på elever 
som berättat att de sålt sex.

– Det har hänt väldigt sällan. 
Men det betyder inte att det inte 
finns fler, bara att jag inte ställt 
rätt frågor som får dem att berätta, 
säger Isabel Persson.

När man är under 18 år och säl-
jer sig så räknas inte det som pro-
stitution, utan som sexuellt utnytt-
jande av barn.

– Därför syns inte det i någon 
statistik, förklarar Persson.

Hon påpekar också att man inte 
får glömma pojkarna och männen 

i prostitutionen. Att de lätt för-
svinner bland fördomarna om att 
det bara är kvinnor som säljer sig.

– Man ska inte ta för givet att det 
bara gäller tjejer, säger Persson.

Hon tar också upp att det finns 
många nya sätt att sälja sig. Att 
man får tänka om och glömma de 
gamla fördomarna som finns om 
det vanliga gatusäljandet.

– Som internet till exempel. Men 
om inte någon frågar, kommer 
ingen att prata om det, säger hon.

Isabel Persson har erfarenheter 
av prostitutionsfrågan eftersom 
hon jobbat som kvinnofridssam-
ordnare på länsstyrelsen. Men för 
närvarande håller Katja Berglund 
i Prostitution- och människohan-
delsfrågan.

Jessica Segerberg

inte ett enda åtal har väckts un-
der de tio åren som sexköpsla-
gen funnits.

– det är inte för att vi är för-
skonade i Värmland när det 
finns i hela världen i övrigt, sä-
ger Barbro Brännlund, åklagare 
i Värmland.

Hon menar att sexhandeln 
sker i det slutna rummet.

Karlstad har ingen egen Malm-
skillnadsgata där prostitutionen 
är tydlig. Det är inte öppet som 
det kan vara i storstäderna, där 
det till exempel finns bordeller. 
Både den som betalar för en 
sexuell förbindelse och den som  
utnyttjar en tillfällig sexuell för-
bindelse får böter eller upp till 
sex månaders fängelse.

Däremot är det lagligt att sälja 
sex. Det framgår av Riksåklaga-
rens statistik att det inte väckts 
ett enda åtal i Värmland sedan 
lagen infördes.

– Sexköpslagen är en lag som 
aldrig tillämpas, säger Barbro 
Brännlund.

Hon påpekar att det aldrig 
skulle hålla som bevis i en rät-
tegång om polisen skulle lägga 
ut annonser. Det skulle bli pro-
vocerad brottslighet och är inte 
tillåtet i Sverige men däremot 
i USA. Polisen kan i dag leta, 
spana och göra tillslag om miss-
tanke finns. 

Jessica Segerberg

l Med en viss summa pengar ska de motverka prostitution och män-
niskohandel. 

l De ska lyfta frågan i respektive län.
 
l Länsstyrelserna i Värmland, Örebro, Dalarna, Västmanland och Gävle-
borgs har skapat en gemensam grupp för att samarbeta kring frågan. 
 
l Myndigheter, kommuner och ideella organisationer bjöds i juni in på 
en informativ konferens om prostitution och människohandel.
 
l Branschfolk från till exempel taxibolag, hotell och restauranger bjöds 
in på samma konferensdag för att de är viktiga aktörer. Ingen dök upp.

regeringens uppdrag till länsstyrelserna

När Molkoms Tidning la ut en annons om sexköp var det 650 män från Värmland som svarade.

”Sexköpslagen 
tillämpas aldrig”

FOTO: Jessica Segerberg

Bilden är arrangerad.

Utdrag ur mailkonversationerna



nyheter� nyheter �

den miljötekniska undersökning-
en vid Blombacka bruk ska vara 
klar första februari nästa år. Sedan 
är det länsstyrelsen som bestäm-
mer vad som ska göras.

 – det ligger en hel del tungme-
taller där. Man vet ju inte vad som 
händer när man börjar gräva i det, 
säger katarina Erelöf, miljösam-
ordnare på Fortum.

Nu är det ungefär tio år sedan 
upptäckten av de farliga miljöut-
släppen gjordes vid Blombacka 
bruk. Dumpningen av slaggpro-
dukter från bruket hade då pågått 
i flera decennier. Trots att man ve-

tat om utsläppen i flera år har inga 
åtgärder vidtagits. Länsstyrelsen 
har ålagt Fortum att genomföra 
en undersökning för att reda ut si-
tuationen kring bruket. Arbetet är 
igång sedan i höstas.

En hel del tungmetaller
 –Vi har gjort provtagningar. Dels 
har vi tagit prover i ån och så tar 
vi prover i marken, säger Katarina 
Erelöf.

Vilka mängder av tungmetal-
ler och miljögifter det rör sig om 
är ännu inte klart. Det undersöks 
även hur föroreningarna har spri-
dit sig och vilken skada de utgör. 

Blombacka bruk under utredning
Cirka tio år har gått sedan upptäckten av farliga miljöutsläpp vid Blombacka bruk.

Det har varit stor diskussion kring 
frågan om vem som ska ses som 
ansvarig för de giftiga utsläppen.  
Fortum har fått ta på sig ansvaret 
eftersom de är de sista ägarna av 
bruket. Men Katarina 
Erelöf tycker inte att 
det är självklart. 

– Det är en juridisk 
fråga. Det kan man 
alltid diskutera, sä-
ger hon och hänvisar 
till det faktum att det är tidigare 
ägare som har stått för de farliga 
utsläppen.

– Vi vet inte om man ska ta bort 
allt som ligger där, eller om man 

ska täcka över. Det beror på vilka 
risker som finns och det är det 
som håller på att undersökas. Det 
ligger en hel del tungmetaller där. 
Bly och så. 

– Man vet ju inte vad 
som händer när man 
börjar gräva i det, sä-
ger Erelöf.

Undersökningen be-
räknas vara klar i bör-
jan på nästa år och ska 

då lämnas över till länsstyrelsen. 
Sedan ska beslutet om sanering 
tas.

Dana Hermansson

Nuvarande ägaren Fortum vill inte ta ensamt ansvar

Lars Nilsson, fastighetschef vid 
landstingfastigheter.

Vad tycker du om att det ska 
byggas ett filmhus i Molkom?
– Jag blir glad. Det är helt fan-
tastiskt.

När blir det byggstart? 
– Ingen aning. Först måste lands-
tinget fatta ett beslut att bygga. 
Det ser jag inte som ett problem 
utan en formalitet. Om allt fly-
ter på blir det förhoppningsvis 
byggstart i maj månad.

När tas det beslutet?
– Bästa fall tjugonde januari an-
nars blir det den sjätte februari 
nästa år.

Vad händer när beslutet är 
fattat?
– Då kan vi börja med att göra 
ett förfrågningsunderlag. Det 
innehåller bland annat ritningar 
och tekniska beskrivningar. Det 
gäller både för nybyggnationen 
och ombyggnationen av befint-
liga lokaler. Antagligen ska det 
byggas en ny entré också.

Finns det bygglov?
– Nej, det söks när det är klart 
om hur det kommer att se ut.

När tror du att bygget är 
klart?
– Innan jul, eller låt säga sista 
kvartalet nästa år. 

Det är många verksamheter i re-
gionen som vill ha pengar till oli-
ka projekt. Till slut blev det folk-
högskolan i Molkom som Region 
Värmland valde att satsa på.

–Det är glädjande att vi kunnat 
kraftsamla i detta besvärliga eko-
nomiska läge, säger Tomas Riste.

Enig styrelse
Göran Nilsson (M) även han re-
gionråd förklara att styrelsen var 
enig i denna fråga. Han tycker 
att skolan redan nu visat att den 
har ett framgångsrecept.  Skolans 
elever har vunnit många fina film-
priser under åren. 

– Utvecklingen av skolan kom-
mer att stärka hela Värmland som 
region, säger Göran Nilsson. Ge-
nom att ge skolan resurser bidrar 
vi till att stärka dess profil och det 
ger ringar på vattnet. Det gör att 
personer inom branschen dras till 
Värmland, fortsätter han.

Enligt de planer som finns i dag 
kommer filmhuset att byggas bak-
om skolan med en ny entré från 
framsidan.

Huset kommer att innehålla 
bland annat en stor lokal, en så 
kallad ”black box”. Det vill säga ett 

stort svart rum med högt i tak, där 
väggar och scener ska kunna flyt-
tas runt. Här ska eleverna kunna 
bygga upp scener i olika delar av 
lokalen, och när det spelas in film 
kan den användas till filmstudio.

Två års planering 
Även en ombyggnad av klassrum-
men i källaren kommer att ske. 
Där ska det bli en mindre biolokal 
och flera redigeringsrum. 

– Biolokalen kommer att använ-
das som klassrum när filmelever-
na lär sig bland annat klippning, 
säger Lars Westling rektor vid 
Molkoms folkhögskola.

I två år har  Westling tillsam-
mans med tre lärare på skolan 
kämpat för att filmhuset ska bli 

Miljonsatsning
Region Värmland bygger filmhus i Molkom

Lars Westling, rektor på Molkoms Folk-
högskola  är glad för skolans skull.

FOTO: Alexander Carlsson

Inte någon av de tillfrågade har varit på folkhögskolans filmvisningar.

– Jag tycker det är positivt att det ska 
byggas ett filmhus. Jag har inte varit på 
någon filmvisning.

– Det är väl trevligt och kul att det ska 
byggas ett filmhus. Jag har aldrig varit 
på någon av skolans filmvisningar.

– Tummen upp för filmhuset. Teater är 
en bra sak för man kan utvecklas känslo-
mässigt som inte sport gör.

– Jag bryr mig inte att de ska bygga 
ett filmhus. Jad har aldrig varit på nå-
gon filmvisning. Jag har inte varit på 
bio sedan 1962.

verklighet. Filmläraren Mats Dahl-
man, dramaläraren Anna Almroth 
och kursföreståndaren Maria Hag-
berg-Jangsell, är alla mycket nöjda 
med beslutet. 

– Nu återstår det stora jobbet att 
få det som vi vill ha det, säger Ma-
ria Hagberg-Jangsell . 

Ännu finns bara ritningar på 
drömmar och idéer. Vad som 
blir verklighet av det är inte klart 
ännu. 

–Men det ska bli skönt att slippa 
alla möss som finns i teaterlinjens 
lokaler i dag, säger hon.

Del av Molkom
Rektorn hoppas att Molkomsbor-
na känner att skolan vill vara en 
del av Molkom. Att de uppskattar 
den service skolan ger invånarna, 
som till exempel lunchbuffé och 
tidning på internet. Vad filmhuset 
kan ge Molkomsborna är ännu inte 
klart, men Lars Westling hoppas 
på fler kvällar med filmvisning.

Region Värmland står som hu-
vudman för projektet. Men Lands-
tingsfastigheter äger skolans 
byggnader och kommer att sköta 
byggprocessen.

Lars Westling har varit rektor på 
skolan i drygt 21 år. Från årsskif-
tet lämnar han över rodret till Gu-
nilla Frykensjö som kommer att 
bli skolans nya rektor. Lars kom-
mer att finnas kvar på skolan i tre 
månader, dels för att stötta henne,   
dels för att se till att alla detaljer är 
klara kring det nya bygget.

                                                Malin Björk 

Hallå där...

Röster om filmhuset

Femton miljoner kommer att in-
vesteras i en om- och tillbyggnad 
av skolan. Byggstarten ska ske re-
dan under nästa år.

olika alternativ för skolans 
framtid har diskuterats. antingen  
skulle delar av verksamheten flyt-
tas till karlstad eller så ville regio-
nen satsa på Molkom.

 – Vi stod i ett vägskäl när det 
gäller folkhögskolan, säger Tomas 
Riste (S), Region Värmlands regi-
onråd. 

Man vet ju inte 
vad som händer 
när man börjar 
gräva i det

”Det krävs nog en dödsolycka för att något ska ske”
MOlKOM: Flera olyckor i farlig korsning

Uno Blomquist Tina Bergman Morgan lindborg Jenny Kvarnlöf

Malin Björk

FOTO: LIV

Nyeds hembygdsförenings ord-
förande Lennart Svensson vill att 
det ska byggas en rondell där väg 
63 möter väg 240. Trots fartkame-
ror är hastigheten fortfarande hög 
och ett flertal olyckor har skett.  

– Jag skickade in ansökan i maj, 
men sen dess har jag inte hört nå-
gonting, säger han.

Lennart Svensson bor i närheten 
av korsningen som helt saknar 
trafikljus och stoppskylt. Ett fler-
tal gånger har han hört kraftiga 
inbromsningar från korsningen 

och svarta bromsspår är inte heller 
en ovanlig syn. Men han var inte 
den enda som låg bakom ansökan. 
Lennart Juhlin bor in-
till 63:an och både ser 
och hör det mesta som 
händer på vägen. 

– Det har skett sä-
kert fem, sex olyckor 
de senaste åren.  

Yvonne Thorén, 
strategisk samhällsplanerare på  
Vägverket berättar.

– Under våren kommer reger-
ingen att anta en kommande plan 

för perioden 2010 till och med 
2021 som bland annat kommer 
avse Värmlands infrastruktursats-

ningar.
Hon kommenterar 

även att en återkopp-
ling av Lennart Svens-
sons och Lennart Juh-
lins ansökan gjordes i 
maj från en av Vägver-
kets handläggare.

I den politiskt beslutade planen 
är väg 61 högst prioriterad, följt av 
62 och därefter 63. Nästa steg för 
väg 63 är att under 2010 undersö-

ka hela sträckan och se vad man 
kan prioritera.
 Ett hundratal meter bort ligger 
en avfart som leder till en dans-
bana som håller öppet på hel-
gerna. Lennart Juhlin uppskat-
tar att det rör sig om hundratals 
bilar som passerar där på kväl-
larna, när mörkret och halkan 
faller på. 

– Det krävs nog en dödsolycka 
för att något ska ske här, säger 
han.

Cecilia Rådén

Det har skett 
säkert fem, sex 
olyckor de 
senaste åren.  

www.molkomstidning.se

FOTO: Johan Dahlberg, Dana Hermansson
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I Truve finns inga svin –    
Truvegården utanför Väse är en 
av de polisanmälda grisgårdarna 
som djurrättsalliansen tog sig in i 
och fotograferade.

– Jag blev fruktansvärt rädd, 
varje natt är jag i stallarna och tit-
tar till djuren, tänk om jag hade 
mött någon av djurrättsaktivister-
na, säger Margareta Eriksson.

Lite senare kommer hennes man 
Erik Eriksson hem. Han är påtag-
ligt trött och har under dagen pra-
tat med både tidningar och radio 
och kommer nu senast från polis-
stationen. Där har han polisan-
mält Djurrättsalliansen för olaga 
intrång. 

Han är upprörd över alla de hy-
gieniska regler som Djurrättsal-
liansen brutit mot när de gått in i 
stallarna. Extra stor är smittoris-
ken om man som Djurrättsallian-
sen besöker flera gårdar under en 
kväll.

– Jag kan inte bevisa något men 
efteråt hade grisarna fått en hosta 
som vi och veterinärerna försökte 
spåra hela sommaren men utan 
resultat, säger Erik. 

Gården nu godkänd
Han förnekar starkt att bilderna 
tyder på vanskötsel. Att en sugga 
inte hade någon halm påstår han 
är ett sällsynt undantag. Suggan 
hade precis grisat och ätit upp hal-
men för att få det svalare. Sådant 
försöker man beräkna så det inte 
händer men ibland räknar man 
fel. En del grisar beter sig inte som 
man tror. 

Att det fanns bild på en gris med 

sår tycker han inte heller är sär-
skilt konstigt. 

– Har en gris ett sår så behandlar 
man det, men precis som på män-
niskor tar det en stund för det att 
läka, säger Erik.

Två veckor senare känner både 
Erik och Margareta att de har fått 
upprättelse, kontrollanterna från 
Scan AB och Svenska djurhälso-
vården har godkänt deras gård.

– Det är jobbigt ändå, vi känner 
oss orättvist beskyllda, säger Mar-
gareta.

De tror inte att anmälningen mot 
Djurrättsalliansen som de lämna-
de in kommer leda någonstans. En 
organisation kan inte fällas för ett 
brott. Den skyldige måste vara en 
enskild person.

– Ja, jag tror ju inte att någon 
från Djurrättsalliansen kommer 
att kliva fram och erkänna brottet, 
säger Erik. 

”Det är som med människor”
Margareta visar stallarna där gri-
sarna bor. Hon visar det som på 
Djurrättsalliansens bilder ser ut 
som trånga stålburar. 

I verkligheten är det ätbås och 
bakom dem är det ett öppet ut-
rymme för grisarna. Där ligger 
några grisar i ett smutsigt hörn 
men de flesta har valt att ligga 
bland halmen som täcker större 
delen av golvet.

– Det är som med människor, 
vissa gillar att ha det skitigt och 
andra vill ha det rent. De är indi-
vider, säger Erik.

Cecilia Rådén
Alexander Carlsson

bara grisar

På konsum i Molkom märker man 
inte av griskrisen. Chefen anders 
Johansson har inte fått några frå-
gor trots att bilder från gårdar där 
grisköttet kommer ifrån har fun-
nits i tidningar.

– Ja, det har väl kanske varit 
någon som har tyckt synd om gri-
sarna men annars har ingen sagt 
något, säger Johansson innan han 
skär upp lite skinka åt en kund.

Griskött har sålt lika bra som det 
brukar. Anders tycker inte att de 
bilder som visades i media var sär-
skilt övertygande.

– Jag tror inte folk tar det som vi-
sas på tv-nyheterna på så stort all-
var eftersom bilderna var upp till 
två år gamla.

Även om det inte märks på för-
säljningen och om de rättsliga tu-
rerna kring grisbilderna inte har 
högsta prioritet, så finns det fortfa-
rande människor som vill göra sin 
röst hörd. Det debatteras fortfaran-
de så gott som dagligen på tidning-
arnas insändar- och debattsidor om 
djurens förhållanden.

– Vi tror inte att det här kommer 
påverka hur köttindustrin fung-
erar. Varje liten förändring i män-
niskors konsumtion gör skillnad 
och på det planet tror vi att vi har 
lyckats påverkat många, säger Lena 
Lindström från Djurrättsalliansen. 

Alexander Carlsson

Julskinka – trots medial fläskläpp

l ��:e oktober  djurätts-
alliansen publicerar bilder 
på grisar som äter varandra, 
döda grisar som ligger bland 
de levande, grisar med stora 
sår, 
stior utan halm och andra bil-
der som visar vanvårdade gri-
sar.  Åtta grisgårdar i Värm-
land polisanmäls för brott 
mot djurskyddslagen. två av 
dem ligger i Väse

Kort bakgrund till debatten 

För Margareta och Erik är det viktigt att man inte talar om deras verksamhet som  en industri,   ”vi bedriver lantbruk med djurhållning”.  FOTO: Alexander Carlsson

På konsum Molkom står inte charken och dammar. ”Efterfrågan har inte minskat”, säger  anders.

FOTO: Alexander Carlsson

Händelsernas uppmärksamhet i 
media gör inte att det går före an-
dra brott.

– Vi prioriterar i huvudsak vålds-
brott och människor som är in-
låsta, säger åklagaren Marcus Ny-
man.

I Värmland polisanmälde Djur-
rättsalliansen åtta bönder för brott 
mot djurskyddslagen. Grisbonden 
Erik Eriksson från Väse anmälde i 
sin tur Djurrättsalliansen för olaga 
intrång. Anmälningarna i Värm-
land har lett till en förundersök-
ning men inga åtal har väckts.

– Man behöver mycket mera 

Grisar går inte 
före människor

För snart en månad sedan bör-
jade man vaccinera allmänhe-
ten i Värmland mot den nya in-
fluensan. intresset är stort och 
doserna tar fort slut.  

–När det varit rush har det 
varit upp mot tvåhundra per-
soner på en dag, berättar 
distriktssköterskan Birgitta 
Larsson som jobbar på vård-
centralen i Molkom.

Att man skulle bli steril eller få 
cancer av vaccinet är några av 
de många fördomar som surrar 
i Sverige. I kliniska prövningar 
som läkemedelsverket har 
gjort rapporteras inga allvarli-
gare biverkningar. Det handlar 
mest om lokala reaktioner som 
rodnad, ömhet i armen och 
feber. Men också huvudvärk, 
illamående och influensalik-
nande symptom har påträffats.

Populärt i Molkom
Trots alla fördomar mot vac-
cineringen väljer många att 
vaccinera sig. Det märks av på 
vårdcentralen i Molkom. 

Många Molkomsbor 
vill ha svininfluensavaccin

bevis för att väcka åtal än för att 
inleda en förundersökning, säger 
åklagaren Marcus Nyman.

Ännu finns det ingen som är 
skäligen misstänkt för att ha be-
gått något brott. Hur lång den 
rättsliga processen kommer att bli 
är oklart. På frågan om det rör sig 
om tre månader eller tre år svarar 
Nyman att han hoppas att det inte 
ska behöva ta så mycket som tre 
år. Att grisbilderna har synts i me-
dia kommer inte leda till att man 
låter andra brott vänta för att istäl-
let fokusera på grisarna.

Alexander Carlsson

l ��:e november
djurättsalliansen publicerar 
bilder på grisar som äter var-
andra, döda grisar som ligger 
bland de levande, grisar med 
stora sår och andra bilder som 
visar vanvårdade grisar. Åtta 
grisgårdar i Värmland polisan-
mäls för brott mot djurskydds-
lagen. två av dem ligger i Väse.

l ��:e november
Mt gör sitt första besök på po-
lisanmälda truvegården utan-
för Väse.

l ��:e november 
Konsum Värmland ställer krav 
på Scan att de ska göra obero-
ende kontroller på sina leve-
rantörer och stoppar tillsvida-
re alla sina leveranser från de 
anmälda gårdarna.

l 1:a december 
Scan aB och Svenska djurhäl-
sovården är klara med sina 
kontroller och alla de kontrol-
lerade gårdarna får klartecken 
att börja leverera igen.

Bakgrund till griskrisen

Vill du tycka till? Maila redaktionen på 
redaktion@molkomstidning.se eller besök oss på

 www.molkomstidning.se

Nu beräknas mer än en tredjedel 
av alla värmlänningar vara vacci-
nerade mot den nya influensan, 
rapporterar Landstinget i Värm-
land. Smittspridningen har mins-
kat. Landstinget menar att detta 
beror på  att man prioriterat vac-
cinationen av barn och ungdomar, 
där smittorisken beräknats som 
störst.

Klart vid årsskiftet
–Jag tycker man ska vaccinera sig. 
Man skyddar inte bara sig själv 
utan också de personer som inte 
kan vaccinera sig, säger Birgitta 
Larsson.

Vid årsskiftet ska alla värmlän-
ningar ha blivit vaccinerade eller 
åtminstonde blivit erbjudna chan-
sen till vaccination.  Landstinget 
förutspår en ny våg av viruset till 
våren och uppmanar folket att 
fortsätta vaccinera sig för att mini-
mera att många blir sjuka i nästa 
våg.

Alexandra lundqwist
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Ägaren Martin Lundqvist har nya planer för den förfallna parken.  
 FOTO:  Alexander Carlsson

Förfallet har gått så långt att Lind-
forsparken inte går att rädda. 
Ägaren Martin Lundqvist har haft 
planer på upprustning i flera år, 
men inget har hänt. 

– Någon folkpark lär det aldrig 
mer bli, säger han.

Förr var Lindforsparken en popu-
lär mötesplats dit folk från hela 
Värmland åkte för att umgås och 
dansa. Många stora band och ar-
tister har genom åren spelat på 
scenen. 

Parken har under lång tid stått 
och förfallit, men för fem år sen 
köptes den av Martin Lundqvist 
som planerade att rusta upp den. 
Förhoppningen var att parken 
skulle återfå glansen från sin stor-
hetstid.    

Många motgångar
I Molkoms Tidning 2007 berättade 
Martin Lundqvist om sina planer 
på att arrangera både disco och 
dans i gammaldags folkparks-
miljö. Men sen dess har han och 
sambon Ulla-Britt Eriksson råkat 
ut för många motgångar.  

– I början kändes det jättebra, 
säger han. Vi körde bort skräp och 
fixade. Men efter ett tag tog det 
slut på både ork och pengar. Då 
lade vi projektet på is.

Parkens förfall har gått långt. Den 
stora scenen ser på håll ut som en 
enorm skräphög. Trasiga balkar 
och tung snö har fått taket att rasa 
in, och på golvet ligger förstörd 
inredning utspridd.

– Det ser ut som om scenen 
har flygbombats. Brandkåren ska 
bränna ner den i vinter.

Vandalisering har förvärrat par-
kens tillstånd ytterligare. Rutor 
har krossats och saker har blivit 
stulna. En del av byggnaderna har 
Martin Lundqvist tvingats spika 
igen. Framför allt är det pengar 
som behövs för att upprustnings-
projektet ska kunna fortsätta. 
Dessutom behövs det kunskap 
och erfarenhet inom många olika 
områden. 

Martin Lundqvist berättar att 
han fortfarande har planer för 
parken, men att dessa skiljer sig 
betydligt från de han haft förut. 

En samlingsplats
Hans senaste projekt  handlar om 
att omvandla nedre delen av Lind-
fors skola till en samlingsplats som 
är både ett kafé och en minilivs på 
samma gång.

– Ofta när man handlar så träf-
far man bekanta som man gärna 
pratar med en stund. I stället för 
att sen bara gå hem så hoppas vi 

att man ska ta sig tid att sätta sig 
ner och ta en fika tillsammans.

Tanken är att lokalen även ska 
fungera som en mötesplats för 
ungdomar i gymnasieåldern. Le-
tandet efter flipperspel, arkadspel 
och biljardbord pågår för fullt. 
Inom kort slås dörrarna upp. 

Martin Lundqvist har även vi-
sioner för Lindfors Folkets hus, 

som han också äger. Där finns nu 
värme och det som var trasigt är 
lagat. Snart kan det användas för 
till exempel auktioner och privata 
fester. Och här är det inte fråga om 
någon större ombyggnation.

– Det behövs bara lite uppiff-
ning, säger han.

Elise Edgren

lindforsparken 
bortom räddning

Föräldrarnas engagemang är vik-
tigt när det gäller att förebygga 
droganvändande bland ungdo-
mar.  Unga som får smaka alkohol 
hemma löper större risk att fastna 
i drickandet.

– det är i stället så att barn till 
föräldrar som är väldigt restrik-
tiva klarar sig bäst, säger Eva Ryen 
på Nyeds skola.

Andelen gymnasieungdomar i 
Karlstads kommun som dricker al-
kohol har minskat de senaste åren. 
De som dricker konsumerar dock 
fortfarande stora mängder.Det 
visar en forskningsrapport från 
Karlstads universitet från förra 
året som handlar om ungdomars 
alkohol- och narkotikavanor. Curt 

Hagquist, docent i folkhälsoveten-
skap och författare till forsknings-
rapporten, tycker att den stora al-
koholkonsumtionen är oroande.

– I den åldern är det lätt att 
dricka för mycket. Det har skett en 
ökning av unga människor som 
alkoholförgiftas, säger han.

I Karlstads kommuns drogpoli-
tiska policy står det att alla barn 
och ungdomar ska ha rätt till en 
uppväxtmiljö som är fri från dro-
gernas negativa konsekvenser. 

En förebyggande metod 
På Nyeds skola används sedan en 
tid tillbaks metoden Örebro Pre-
ventionsprogram. Programmet ut
vecklades vid Örebro universitet 
och har använts sedan år 2000. 

Metoden har visat sig ge goda 
möjligheter att förhindra ungas 
alkoholkonsumtion. Det handlar 
om att engagera föräldrar till hög-
stadieelever i det förebyggande 
arbetet. 

Viktigt att inte köpa ut
– Vi informerar föräldrar till barn 
i årskurs sju och nio, berättar Eva 
Ryen på Nyeds skola.

Varje termin visas bildspel vid 
föräldramöten om forskning kring 
vikten av att inte bjuda sina barn 
på alkohol eller köpa ut. Föräld-
rarna informeras även om myten 
att man kan minska ungdomars 
drickande genom att bjuda på al-
kohol hemma. 

– Det är i stället så att barn till 

föräldrar som är väldigt restrik-
tiva med alkohol klarar sig bäst, 
säger Eva Ryen. 

Mellanstadiet har ett eget före-
byggande arbete kring alkohol- 
och narkotikaanvändande. Barnen 
tränas på olika sätt att bli starka 
och stå emot droger. När barnen 
sedan når högstadiet har föräld-
rarnas inställning till alkohol visat 
sig vara mer avgörande än många 
tror.

– Får man med föräldrarna så 
kan man nå väldigt långt, säger 
Curt Hagquist, som anser att pre-
ventionsprogrammet kan vara en 
bra metod. Det handlar om en en-
kel insats som har stora effekter. 
                                      

Elise Edgren                                                  

Föräldrarna viktiga i kampen mot drogerna

Nya informationsskylten är på väg
Nu ska företagarna och köpmän-
nen tillsammans se till att det 
kommer upp en ny informations-
skylt om Molkom. 

–  Jag tror att  det  kan bli  bra, 
säger david Larsson, ordförande i 
Molkoms företagargrupp.

Han berättar vidare att det re-
dan finns ett förslag om hur skyl-
ten kommer att se ut.

I dag är det en tom vit skylt som 
möter nyfikna bilister när de stan-
nar för att få veta mer om Mol-
kom. Lamporna fungerar visser-
ligen, men de hänger snett över 
den tomma ytan. Den bristfälliga 
informationen som finns där i dag 
är inte aktuell.  Molkoms företa-
gargrupp har tidigare varit en-
samma om ansvaret för skylten, 
enligt David Larsson. 

Ett nytt sammarbete
Nu finns ett samarbete mellan fö-
retagarna och köpmännen. Bägge 
parter tror mycket på samarbetet.

Förut var det en i personalen på 
Swedbank som var drivande eld-
själ bakom tavlan. Sedan de flyt-
tade från orten har tavlan föfallit. 

– Den har vandaliserats rätt 
mycket också, säger David Lars-
son.

Han har själv varit där och tagit 
bort färg som målats på.

Genom det nya samarbetet kom-
mer det snart en ny skylt. En re-
klambyrå har tagit fram ett förslag 
på hur den kommer att se ut men 
det är ännu inte offentligt.  

Att den kommer att vara i sam-
ma stil som skylten ”Välkommen 
till Molkom” på andra sidan vägen 
står klart, säger David Larsson.

Eftersom ombyggnaden av Gra-
ninge busshållplats verkar dra ut 

på tiden kommer den nya skylten 
ändå att sättas upp i början på 
nästa år. Samarbetet som de båda 
parterna har inlett har resulterat 
till EU-pengar som ska finansiera 
skylten. 

Vandalism ska försvåras
För att se till att den nya skylten 
inte går samma öde till mötes som 
den nuvarande, planeras det att 
tillsättas en liten ansvarsgrupp. 

Denna grupp kommer att se till 

att tavlan uppdateras flera gånger 
per år. Själva designen på tavlan 
kommer även att vara mer säker 
så att vandalism försvåras. Det nya 
samarbetet har fått en ny logga där 
det står ”Vi möts i Molkom”.

Bägge parter verkar mycket nöj-
da med samarbetet och är rörande 
överens om att som tavlan ser ut i 
dag vill de inte att den ska se ut.

Malin Björk                 

FOTO: Malin Björkden nya skylten ska inte gå samma öde till mötes som den gamla, hoppas david Larsson.

Stulna granar skänktes till skolan
Julen är en tid att tjäna pengar, för 
somliga både lagligt och olagligt. 
Några julgranstjuvar hoppades på 
att tjäna en slant och sågade ner 
ett 30-tal granar för några veckor 
sedan.

– det är inte någon vanlig privat-
person som har gjort detta, säger 
markägare olle Hedberg.

Men tjuvarna hann aldrig frakta 
bort granarna innan det upptäck-
tes och bedrövelsen har förvand-
lats till något positivt. Olle Hed-
berg valde att skänka bort granar-
na till klass 9B på Nyeds skola.

Vinterföreteelse
Någon statistik på hur vanligt 
det är med granstölder finns inte 
eftersom de inte har någon spe-
ciell brottskod, men det är ingen 
hemlighet att det händer speciellt 
så här års. Framförallt blir det en 
ekonomisk förlust eftersom det 
framtida värdet på en gran i den 
storlek som vanligen stjäls ligger 

mellan 500 och 1000 kronor. 
Men denna gång upptäcktes 

alltså dådet. Skadan på skogen var 
dock redan gjord.   

– Vi ringde polisen och frågade 
om det fanns något larm vi kunde 
låna och ställa ut, men det fanns 
inte. Så det gällde att ta tjuven på 

bar gärning, säger Olle Hedberg.
Under några dagar sökte Olle ef-

ter liv och ljus på området från ett 
mörkt rum i hemmet, men ingen 
återvände till platsen för att hämta 
bytet.

Olle Hedberg uttrycker bedrö-
velse för det arbete som gjorts med 

de välväxta granarna som huggits 
ner och lämnat luckor i nyplante-
ringarna. Nu har han stängt av vä-
gen till området. Något som han 
skulle gjort tidigare, men sköt upp 
då han inte trodde att det skulle 
bli några problem. Att bevaka i 
förebyggande syfte är svårt och 
något förslag på hur markägare 
ska råda bot på problemet har inte 
Hedberg.

– De är sjuka de som gör det, de 
går inte att bota.

Kommer fortsätta sälja
Klassen sålde flera granar i Mol-
kom under skyltsöndagen och 
kommer att fortsätta sälja dem för 
att samla in pengar till sin klass-
resa. En insamling som nu växt 
med ett antal hundralappar, och 
som förhoppningsvis kommer att 
dra in ännu mer. Men vart de ska 
resa är ännu inte bestämt.

Philip Nordengren

Marcus Nilsson, Mattias Berggren och Jesper karlsson från klass 9B  samlar in 
pengar till sin klassresa genom granförsäljningen.  FOTO: Philip Nordengren

MOlKOM: Väntan kan snart vara över



nyheter1� nyheter 1�

I Värmland 
väntar vargjakt

det är en hetsig debatt om det är 
rätt att skjuta varg eller inte. Riks-
dagsbeslutet att 20 till 40 vargar 
ska skjutas i Sverige hyllas eller 
föraktas beroende på vem man 
frågar. Svenska jägareförbun-
det välkomnar vargjakten med-
an Svenska rovdjursföreningen 
försöker överklaga beslutet, 
som de menar är olagligt. MT har 
pratat med två män från Mol-
kom som båda har starka åsik-
ter om vargen och vargjakten. 
 
Varför är du för/emot varg?
Lars-Erik Pettersson: Jag är emot 
varg. Eller emot och emot, det ska 
vara en rimlig nivå som på allt 
annat. Jag tycker inte vi ska ha 
för mycket varg. Värmland och 
Dalarna ska inte ha hela Sveriges 
vargstam. Den ska fördelas jämt 
mellan alla distrikt. Stockholm 
och Malmö ska också ha varg. I 
dag berörs Värmland av 15 var-
grevir. Länsstyrelsen har rekom-

MOlKOM: Debatt angående kommande licensjakt på varg 

menderat två till tre vargrevir i 
Värmland och det accepterar jag, 
men inte mer. 

Gösta Ljungberg: Vargen är 
ett spännande djur som hör hem-
ma i vår fauna. Den har funnits i  
10 000 år innan den blev utrot-
ningshotad. Vargen är tyvärr ut-
rotad från större delen av Sverige 
sedan 1860–70-talet. Vargen är 
kontroversiell, vild och fri. Som 
vildmarkens representant visar 
den på konflikten mellan mänsk-
lig natur och vild natur. Inför 
människans vilja att behärska, för-
ändra och tämja naturen blev den 
en fredlös rebell.

Vad tycker du om 
avskjutningen av varg?
Lars-Erik: Den är alldeles för då-
lig. Det finns mycket fler vargar än 
vad forskningen säger. Vi kunde 
gott skjuta 50 vargar i Värmland, 
det skulle inte göra ett dugg. 
Värmland är för tätt på vargrevir. 

Det finns inte plats för fler, det är 
alldeles fullspäckat med vargar. 
Det kommer att bli problem för 
bönderna som har sina djur utom-
hus.

Gösta: Det är dumheter med 
vargjakt. Vi har ju redan skydds-
jakt på varg. Vår vargstam är re-
dan liten och sårbar och inavlad. 
Jag tycker det är bra som det är, 
att vi har skyddsjakt på besvärliga 
vargar, mer behövs inte. Nu har 
det kommit in en rysk varg i Sve-
rige som har fått valpar. Och den 
har väldigt värdefulla gener som 
bör få spridas vidare.

Vad vill du säga till de som har 
motsatt åsikt i vargfrågan?
Lars-Erik: Det är väldigt lätt för 
en person som inte är berörd att 
säga att det ska finnas varg. Det är 
jag som äger skog och mark som 
får ta ansvar för det. Jag har ett 
jaktvärde på fastigheten som för-
svinner, det blir värdelöst om det 

Nio till fjorton vargar bör skjutas 
i Värmland.  det anser Länsstyrel-
sen i sitt förslag till Naturvårds-
verket.

I Värmland finns cirka 70 vargar. 
Det är en tredjedel av Sveriges 
cirka 220 vargar. Tidigare har det 
endast varit tillåtet med skydds-
jakt på varg. Det vill säga jakt på 
vargar som har orsakat skador. 
Men nu har riksdagen beslutat om 
en licensjakt på varg. Det blir den 
första licensjakten på varg sedan 
45 år tillbaka. 

Jakten startar i januari och i mit-
ten av december  hade uppemot 
10 000 jägare anmält sig. Natur-
vårdsverket meddelar det exakta 
antalet vargar som får skjutas se-
nare i december.

Helena Bengtsson

FOTO: Lina Ricklund

Nu får vargen skjutas
Vargmotståndare 
Lars-Erik Pettersson, jägare och 
markägare, Norra Nyed. 

Vargförespråkare  
Gösta Ljungberg, älgjägare och
vildmarksromantiker, Älvsbacka. 

finns för mycket varg. Hundar är 
inblandade i nästan all sorts jakt. 
Ingen törs släppa sina jakthundar 
lösa och jaga om det finns varg 
och då sjunker fastighetens värde. 
Det går åt alldeles för mycket äl-
gar för att föda så många vargar. 
En vargfamilj äter ju 140 till 160 
älgar på ett år!

Gösta: Man bör skaffa sig lite 
mer kunskap om hur vargen 
fungerar. Det finns mycket som 
folk inte känner till. Vargen är 
inte problemfri men det får man 
ta. Man får lära sig att leva med 
det. Vi ska ha ett fungerande eko-
logiskt system där de stora rov-
djuren, vargen inräknat, ska vara 
i topp. Det vi har förstört har vi 
ansvar för att reparera.

Helena Bengtsson

Tyck till om vargen - skriv till
redaktion@molkomstidning.se

Fakta om vargen
Vargangrepp på 
människor
l Mellan 1��� och 1��� 
finns fyra dödsfall på barn 
registrerade i Sverige. På 
bara ett års tid under 1�00-
talet dödades elva barn och 
en vuxen av en ensam varg 
som rymt från fångenskap.

l Det finns inga rapporte-
rade vargangrepp på män-
niskor under 1�00-talet i 
Sverige.

l För att minimera risken 
för vargangrepp bör man 
bland annat se till att vargen 
förblir människoskygg och 
har tillgång till bytesdjur.

Vargsituationen i 
korthet
l Fram till början av 1�00-
talet fanns det varg i hela 
Sverige. Från mitten av det 
århundradet skedde en kraf-
tig minskning av varg och 
kort därpå fanns den inte 
kvar i södra Sverige. 

l Vargen fridlystes i januari, 
1���. då fanns det ett tiotal 
vargar kvar i Sverige. 

l Det finns i dag cirka 220 
vargar i Sverige. De finns i 
mellersta delen av landet 
med tätast koncentration i 
Värmland, dalarna, Örebro 
och Gävleborgs län.

l I oktober beslutade riks-
dagen att det skulle finnas 
ett tak för hur många vargar 
det ska finnas i Sverige. Slut-
satsen blev �10 vargar.

l I Värmland anser läns-
styrelsen att en tredjedel av 
Sveriges vargar bör skjutas. 
det innebär cirka �-1� var-
gar i Värmland.

antal vargar runt om i 
världen
l norge: cirka �0 vargar.

l Sverige: cirka �00 vargar.

l Finland: �00-�00 vargar.

l ryssland: �0 000 vargar.

l europa: mindre än 10 000 
vargar.

l nordamerika: cirka 
�0 000 vargar.

(Källa: nIna-rapporten, nIKU. 
naturvårdsverket)

– Man borde 
vänta några år, 
det är ändå så 
mycket tjuv-
jakt. I andra 
länder har de 
många fler var-
gar, och det är 
inga problem.

Vad tycker du om att 9-14 vargar 
kommer att skjutas i Värmland?

Torbjörn Johansson, 74

– Det är klart 
vi måste 
skjuta varg! 
Minst maxi-
malt antal.

Röster om vargen

– Vi vill inte att 
folk ska skjuta 
varg. Det är 
taskigt, dom 
ska få vara 
ifred. 

Mollie Pejlycke, 11 och  
Felicia Rantala, 11

Lars Westling, 64

Vargarna på Skansen i Stockholm behöver inte oroa sig för licensjakten på varg.

Vattennivån 
oroar inte 
November var i år både var-
mare, regnigare och solfattigare 
än sin föregångare, vilket är 
mycket ovanligt. Månaden var 
den varmaste november på nio 
år. De flesta sjöar har en högre 
vattennivå än brukligt för års-
tiden. Molkomsborna behöver 
än så länge inte oroa sig för de 
lokala sjöarna Molkomssjön 
och Borssjön.

– De är inte med på någon var-
ning än. I Arvika är flödet högt, 
men i Dalsland är det värre, sä-
ger Leif Gustavsson, som jobbar 
med beredskap på länsstyrelsen 
i Värmland. 

Gustavssons kollega Johan 
Olsson säger att orsaken till de 
höga flödena är att vissa om-
råden är känsligare än andra. 
Många dammar och sjöars vat-
tennivåer var redan höga från 
början.

FOTO: Johan Dahlberg

Pengar går till  
spillo på nyeds skola
Alma Gustafssons fond delar 
varje år ut ett stipendium till 
elever inom gamla Nyeds kom-
mun. Men förra året fanns bara 
en sökande, och i år fanns inga 
alls.

– Det där brukar vara väldigt 
krångligt, säger Karin Forsberg, 
studievägledare på Nyeds sko-
la.

Stipendiet delas ut till elever 
från gymnasieskolorna i Karl-
stad kommun, samt niondeklas-
sare i Nyeds skola. Bland kriteri-
erna finns krav om att sökanden 
ska ha studiebegåvning och att 
de ”saknar ekonomiska möjlig-
heter att studera”. I praktiken 
innebär det att stipendiet häng-
er på föräldrarnas ekonomi.

– Det är lite känsligt det där. 
Alla elever har ju möjligheten 
att studera i dag med hjälp av 
studiebidrag, inackorderingsbi-
drag och så vidare, säger Karin 
Forsberg.

Första torgförslaget
Nu finns ett förslag på hur det 
nya torget i Molkom skall se ut. 
Planen är framtagen på upp-
drag av kommunen. Förslaget 
bygger på att det skapas ett bil-
fritt torgutrymme framför Kon-
sum med plats för uteservering, 
konstnärlig utsmyckning och 
planteringar. 

– Jag tycker förslaget ser väl-
digt bra ut, kanske att Torgga-
tan går lite för långt upp, säger 
Lennart Svensson, från Cen-
trumgruppen i Molkom. 

Ritningen finns på Medbor-
garkontoret och den finns
också att se på vår nättidning  
www.molkomstidning.se.

www.molkomstidning.se

TEXT: Lisa Wouda
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ahad alizada kom till Sverige all-
deles ensam för sju år sen. Sedan 
dess har han lärt sig svenska, gått 
på folkhögskola och skaffat sig 
många vänner. Men fortfarande 
har han inte fått tillåtelse att stan-
na.

– det är svart både dag och natt, 
säger ahad, som absolut inte vill 
lämna Sverige.

Ahad var bara tio år när han läm-
nade Afghanistan. Sedan han 
var sexton år har han bott i Sve-
rige och han känner sig i dag mer 
svensk än något annat. Ändå har 
det beslutats att han ska avvisas 
till Afghanistan, ett land där han 
inte känner någon och inte anser 
sig ha några möjligheter att eta-
blera sig. 

Höll sig gömd
När Ahad för några år sen bör-
jade på Molkoms folkhögskola 
hade han förhoppningar om att få 
en normal tillvaro i Sverige. Han 
läste in gymnasiekompetens med 
bland annat teaterinriktning. När 
avvisningsbeslutet kom började 
en lång tid av ett ständigt pend-

lande mellan hopp och förtvivlan. 
Under drygt ett år levde han som 
gömd. 

– Det var en tuff tid. Man är ing-
en i världen, säger Ahad. 

Han berättar att det även fysiskt 
sett var en oerhört påfrestande 
upplevelse. Han hade ständigt ont 
i magen och svårt att sova. Ibland 
fick han panik och gick ut i snön 
mitt i natten. 

Eftersom det har gått fyra år 
sedan Ahad fick avslag från ut-
länningsnämnden har han nu fått 
möjlighet att söka asyl igen. 

– Det är därför jag inte behöver 
gömma mig just nu.

Hoppas på det bästa 
Tiden som elev på Molkoms folk-
högskola innebar mycket positivt 
för Ahad. Det är på folkhögskolan 
han har lärt känna sina bästa kom-
pisar. De har hela tiden ställt upp 
för honom.

– Jag är jätteglad att de finns, sä-
ger han.

Vännerna och kampsportträ-
ningen förblir ljuspunkter i en an-
nars mörk tillvaro.

Om han får asyl vill han skaffa 

Många barn som flyr från krig 
kommer ensamma utan sina för-
äldrar till Molkom.
– För de som kommer från mindre 
byar i krigsdrabbade områden 
kan det vara som att resa hundra 
år framåt i tiden, säger enhetsche-
fen Björn Vestberg.

I Molkom finns det ett asylboende 
för ungdomar. Ungdomarna är 
16-18 år och har kommit till Sveri-
ge utan sina föräldrar för att söka 
skydd från krig. De väntar på att 
få ett permanent uppehållstill-
stånd och går under tiden i skola 
inne i Karlstad.

Det är ofta stora kulturella 
skillnader mellan Sverige och de 
platser som ungdomarna kom-
mer ifrån. Därför jobbar persona-
len huvudsakligen med att hjälpa 

dem att komma in i den svenska 
kulturen och lära dem hur man till 
exempel åker buss eller handlar i 
en svensk mataffär.

Christoffer 
Ramberg som 
är behand-
lingsassistent 
på boendet 
berättar om 
de många nya 
saker som 
ungdomarna får uppleva. Han 
tog till exempel med en kille på 
bandy.

– Det var många nya intryck på 
en gång, första gången han såg snö 
och is och människor som spände 
fast knivar under fötterna och gled 
runt, säger Christoffer. 
Björn Vestberg är enhetschef och 
har det övergripande ansvaret för 

Ahad kan tvingas 
återvända till kriget

Barn flyr krigen

ahad vill skaffa sig en teaterutbildning.
FOTO: Elise Edgren

Efter ett år på flykt söker han asyl igen

verksamheten i Molkom. De som 
vill veta mer om verksamheten 
rekommenderar han att komma 
på ett av de informationsmöten 

som hålls på 
medborgar-
kontoret i 
Molkom. Är 
man intres-
serad av hur 
asyl och up-
pehållst i l l -

stånd fungerar tycker han att man 
ska gå in på migrationsverkets 
hemsida.

– Själv går jag in och tittar på 
hemsidan flera gånger i veckan 
för att hålla mig uppdaterad, sä-
ger Björn.

alexander Carlsson

Väntar på uppehållstillstånd i Molkom

Människor spände fast 
knivar under fötterna 
och gled runt.

Många är emot att en bergtäkt i 
Ulvsby skapas. Vägverket ogil-
lar förslaget. En bergtäkt i områ-
det skulle öka trafiken av tunga 
fordon och försvåra framkom-
ligheten i trafiken på väg 63. 
Miljöförvaltningen ifrågasätter 
om en bergtäkt överhuvudta-
get behövs. De befarar också att 
Alsterälven kan påverkas nega-
tivt.

I ett av husen på kullen bor 
Niklas Lindh och hans familj. 
Om förslaget skulle gå igenom 
i länsstyrelsen skulle de bo bara 
några hundra meter ifrån berg-
täkten. I 20 år skulle de få stå ut 
med buller, sprängningar och 
ökad trafikaktivitet under alla 
dygnets timmar. I protest har 
Niklas Lindh skapat en hemsida 
för att få folk att hjälpa honom 
i kampen mot den planerade 
bergtäkten.

– Om det blir ett industriområ-
de vill vi inte bo kvar. Då flyttar 
vi, säger han, men är tveksam 
till om han skulle kunna sälja 
huset på kullen. Han tror inte 
att någon vill köpa huset om det 
ligger en bergtäkt i närheten.

Resande bok 
släpps fri på konsum 
En bok vars mål är att resa från 
person till person har hamnat på 
Konsum i Molkom. Här hoppas 
den att bli hittad av någon som 
vill läsa den och skicka den vi-
dare.

Boken är med i ett världsom-
spännande fenomen som kall-
las Bookcrossing. På hemsidan, 
bookcrossing.com, kan vem som 
helst registrera sina böcker och 
få en unik kod. Med hjälp av ko-
den kan man sedan följa en boks 
resa från person till person.

Boken på Konsum hoppas  
kunna fortsätta resa. Kanske 
ligger den i skrivandets stund 
kvar, eller kanske har den redan 
hittats av någon. Det går i vilket 
fall som helst att följa bokens 
resa på nätet.

Skadegörelse på bilar
En bil fick bland annat rutorna 
krossade och slangades på ben-
sin förra veckan. Den stod par-
kerad vid folkhögskolan.

Händelsen är polisanmäld.

sig en teaterutbildning på högsko-
lenivå för att i framtiden kunna 
jobba med film och skådespeleri. 
Kanske kan han tänka sig att göra 
en film om sina erfarenheter. Men 
ännu är framtiden oviss för Ahad.

– Jag har fortfarande ingen aning 
om vad som kommer att hända. 
Jag bara hoppas på det bästa, sä-
ger han. 

Elise Edgren

killarna i Molkomsbandet Wreck48 
har inte varit sysslolösa i år. Efter 
förra årets debutplatta släpptes i 
oktober ännu en skiva. i komman-
de års planer ingår en Tysklands-
turné och en maxisingel.

– det finns hur mycket som helst 
att göra, säger sångaren Jörgen 
Gillstedt.

På övervåningen i en verkstad. Det 
är där Wreck48 träffas och repar. 
Bandet, som består av sångaren 
och elgitarristen Jörgen Gillstedt, 
trummisen Michael Berggren och 
nye basisten Frank Fredriksson, 
befinner sig i replokalen i Lindfors.
En kupévärmare står och går och 
en halogenlampa kastar ljus i rum-
met. Trots detta är det nästan lika 
kallt där inne som det är utomhus. 

Under 2009 har det hänt en hel 
del för killarna. Efter den första 
skivan, Good feelin´wrecks, som 
släpptes lagom 
till jul i fjol har 
bandet hunnit 
med ännu ett 
skivsläpp. Albu-
met The southern 
cat rock again lan-
serades i oktober 
och Wreck48 har hållit två släpp-
fester. Den ena i Filipstad och den 
andra på Koriander i Karlstad. 

– Spelningen i Filipstad var lyck-
ad men den på Koriander var ett 

Fullt ös för nya Wreck48
Jörgen, Michael och Frank framför turnébussen. ”Vi har en jäkligt fräsch buss om man jämför med Status Quo”, säger Jörgen. FOTO: Alexander Carlsson

Det är spontant. Vi 
tar en öl, äter pizza 
och spelar lite. läS Mer PÅ
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riktigt bottennapp. Den hölls en 
onsdag före löning så det blev inte 
så lyckat, säger Michael.

Ny basist
Bandets basist Frank är purfärsk. 
Han har bara repat tillsammans 
med Jörgen och Michael en gång 
hittills. Men det är snart dags för 
premiär för nya Wreck48. Första li-
vespelningen tillsammans gör de i 
Väddö i Stockholm på nyårsafton.

– Det känns rätt svårt nu i början, 
det är ganska många låtar man ska 
lära sig, säger Frank.
Men Jörgen och Michael tror sten-
hårt på den nye bandmedlemmen.

– Vi känner ju Frank sedan inn-
an och vi vet att han är duktig på 
att spela gitarr. Och personkemin 
måste fungera. Men det är svårt 
att få in en ny medlem eftersom 
Jörgen och jag har spelat tillsam-
mans så länge. Vi känner varandra 

ganska väl mu-
sikmässigt, säger 
Michael.

Just nu för-
handlar Wreck48 
om ett skivkon-
trakt med ett 
engelskt bolag. 

Musiken, en blandning av rock´n 
roll, blues och rockabilly, har blivit 
uppskattad på de flesta håll. 

– En del säger att vi är en nutida 
version av The Hurricanes, säger 

Jörgen. Wreck48 verkar vara nöjda 
med den jämförelsen. I år har de 
blivit mer etablerade i musikbran-
schen och det är ganska många 
skivhandlare som har köpt in de-
ras skivor. Andra skivan har fått 
ännu bättre respons än den första. 
Kanske för att det är bättre kvalité 
på senaste skivan, enligt bandet.

I replokalen är ljudet öronbedö-
vande. Bandmedlemmarna berät-
tar att det blir påfrestande decibel-
nivåer för öronen.

– Man är helt lomhörd när man 
går härifrån, säger Michael.

Wreck48 träffas minst en gång i 
veckan och repar. Ibland blir det 
ännu oftare. 

– Det är spontant. Vi tar en öl, 
äter pizza och spelar lite, säger Jör-
gen. Och det är otroligt roligt när vi 
är ute på spelningar.

Tysklandsturné
Till våren väntar en Tysklandstur-
né men det är inte riktigt bestämt 
när den rullar igång. Jörgen har en 
bekant i Nürnberg som har lagt ut 
lite krokar. Bandet kommer dess-
utom att ge ut en maxisingel med 
fyra låtar någon gång i vår. 

Lyssna här, säger Jörgen och fli-
nar och drar ett ackord på elgitar-
ren:

– Jävlar vilket fint ljud!
Jörgen har skrivit de flesta lå-

tarna på nya skivan The southern 

cat rock again. Resten av låtarna har 
förre basisten Michael Johansson 
skrivit. 

– Jag kan få för mig att jag måste 
hitta något bra ord när jag skriver 
låtar. Typ hesitated. Och så använ-
der jag det någonstans i texten helt 
enkelt. Det ska låta bra, säger Jör-
gen.

Vi tar oss nerför den branta trap-
pan från replokalen och ut till ban-
dets metallicgröna turnébuss. Den 
har ett par år på nacken och verkar 
ha gjort sitt.

– Ja, vi ska nog byta buss, den här 
har tappat framhjulen en gång och 
fått framrutan krossad. Det är kör-
förbud på den också, säger Jörgen 
och skrattar tillsammans med de 
andra.

Helena Bengtsson

Protest mot  
bergtäkten
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För ungefär ett år sedan gjorde 
den på allvar entré i Sverige. Spik-
mattan har i dessa hälsotider blivit 
den nya innegrejen och används 
av alla, gammal som ung. Men frå-
gan kvarstår: Är spikmattan hum-
bug eller ett helande redskap?

När min nakna rygg först möter 
mattans hotfulla piggar bränns och 
sticks det lite. Bara tanken på att 
det skulle vara skönt och avslapp-
nade känns nu skrattretande. Efter 
några minuters tappert kämpande 
med att kväva impulsen att resa 
sig och aldrig se åt en spikmatta 
igen, ersätts min brinnande rygg 
av en varm och harmonisk känsla. 
Jag dåsar till en stund och tycker 
faktiskt att det är rätt behagligt. 
   De hundratals piggarna får min 
rygg att se ut som en mörad biff 
med alla tydliga märken, och skin-
net blir flammande rött. Men fort-
farande, ganska behagligt. Liksom 
det finns många olika varianter av 

spikmattan finns det också olika 
teorier för mattans effekt på män-
niskokroppen. Men huruvida teo-
rierna stämmer eller inte är inte 
fastställt än då mycket lite forsk-
ning gjorts inom området. 

Teorierna grundar sig på en tio 
år gammal studie av den ryska 
doktorn i neurofysiologi, Tanya 
Zilberter. Hennes erfarenhet är att 
bland annat stress och klimakte-
riebesvär  minskas  efter behand-
ling. Spikmattan tros också kunna 
sänka blodtycket, ge smärtlindring 
och mjuka upp spända muskler. 

ingen vet säkert
Charlotta Carlsson jobbar på ett 
av Sveriges största spikmatteföre-
tag. Hon menar att det är viktigt 
att vara försiktig med vad man sä-
ger om mattans effekter, eftersom 
inget är bevisat.

– Det finns inga belägg än, men 
mycket tyder på att det funkar 
så. Vi vet att hjärnan reagerar på 

smärta genom att sända ut hormo-
ner som ger en bidragande effekt 
till avslappning, säger hon. 

Spikmatta som akupunktur
Ann-Katrin Månsson arbetar som 
sjukgymnast på Molkoms vård-
central. Hon tycker att spikmattan 
hjälpt henne mycket då hon har 
haft ont av förslitningsskador. 

– Jag använder min matta en 
timme varje kväll, ofta framför te-
ven. 

För den som lider av hederlig 
gammal ryggvärk kan Ann-Katrin 
rekommendera spikmattan, men 
det är inget redskap landstinget 
använder sig av. Hon ser dock 
ingen omöjlighet i att sjukvården 
i framtiden kan komma att använ-
da spikmattan som ett alternativt 
behandlingssätt. Men då måste 
grundlig forskning först göras. 
Mattan passar inte för alla och det 
är viktigt att rådgöra med läkare 
innan användning. 

Ann-Katrin har ersatt sin aku-
punkturbehandling med spikmat-
tan och menar att den ger i prin-
cip samma effekt. Men innan den 
varma, pirrande känslan börjar 
sprida sig genom kroppen är det 
inte fullt lika skönt. 

– Första gången är det som att 
sätta sig på en igelkott, säger hon. 

Den som använder en spikmatta 
för första gången bör vara extra 
försiktig och inte ligga längre än 
tio minuter om dagen den för-
sta veckan. För att uppnå full ef-
fekt bör ryggen vara bar, men det 
är viktigt att lyssna till sin egen 
kropp. 

Forskningen kommer att spela 
en viktig roll i spikmattans fram-
tida öde. Under tiden är det upp 
till var och en att bedöma, hum-
bug eller inte.

Emely Wallo 

”Första gången är det som 
att sätta sig på en igelkott”

Tina Larsson slopade sina kor när 
arbetet blev för krävande. Sedan 
i somras säljer hon i stället glass i 
Rådom.

– Mjölka kor har jag gjort fär-
digt. Sen gick jag en sån där starta 
eget-kurs.

Det var 1992 som Tina Larsson 
och maken Jerker köpte gården i 
Rådom, bara någon kilometer från 
sitt gamla hem. Här byggde de så 
sent som i somras den byggnad 
som i dag är Tinas arbetsplats.

– Jag skulle ju bli bonde när jag 
var liten, så det blev jag, säger hon. 
Men det slitsamma arbetet och att 
inget av barnen ville ta över ledde 
till de nya planerna. Då var det 

glassen som blev nästa steg.
– Vi fick en glassmaskin. Det är 

inte svårt att göra glass och det är 
ju himla gott.

All glassen är hemmagjord, och 
varorna är i stor utsträckning både 
närproducerade och ekologiska. 
Det är åtminstone Tinas mål.

– Bären är närplockade. Mjöl-
ken är ekologisk. Men Milko släp-
per inte ifrån sig någon ekologisk 
grädde.

Går back under vintern
Nu på hösten och vintern går bu-
tiken back och att hålla öppet på 
vardagar betalar sig inte längre. 
Under sommaren hade Tina öppet 
flera dagar i veckan, men nu är det 

bara helger som gäller.
– I somras när jag öppnade var 

det folk här hela tiden, säger hon.

Sortimentet anpassas
Samtidigt har hon planer på ut-
veckling, och sortimentet anpas-
sas efter säsong, med smaker som 
saffran och pepparkaka till jul. 
Och en hemsida är på gång.

– Allt man ska göra hittar man 
på datorn. Jag har insett att jag 
måste.

Och förhoppningen är självklart 
att butiken, som även säljer sylt 
och porslin, ska bli mer lönsam i 
framtiden.

Johan Dahlberg

Bytte spenarna mot glass i stora lass

Tina Larsson lassar upp ett 
smakprov av polkagrisglassen.

  FOTO: Johan Dahlberg

Är spikmattan något du tänker köpa och ge bort i jul? 

– Nej, inte som 
jag vet nu. Men 
man kan inte 
garanterna 
något.

– Nej, det 
kommer jag  
inte. Det blir så 
kommersiellt och 
sån masshysteri 
kring den.

– Ja, det kan 
jag. Det verkar 
som en bra 
present, men 
jag har inte 
köpt några än. 

– Ja, kanske. Jag 
har inte provat 
den men jag 
tror den är bra. 

Lars delander 67, 
Blombacka

annerose knoll 55, 
Molkom

Maria Jansson 46, 
Ransäter

Mohit kumar 30, 
Molkom/indien

Röster om spikmattan som julklapp  

FOTO: Elise Edgren

Elin Reinestrand pustar ut efter 
VM-vinsten i innebandy. Blott nit-
ton år gammal har hon tagit sig 
hela vägen från Örnen Sk till att 
bli en av tjugo spelare i landslaget. 
Backen har nu lämnat Molkom för 
Mora, men återvänder när det nal-
kas jul.

 – Molkom är mysigt och hemma 
för mig, säger Elin. 

Från Molkom hela vägen till VM. 
Elin Reinestrand är nittonåringen 
som blivit proffs. I innebandy-
VM som hölls i Västerås under 
december försvarade hon mål-
gården som stark back. Och gick 
vinnande ur finalstriden. Inte nog 
med det, Svenska spel har även 
gett henne utmärkelsen årets ny-
komling.  Tack vare sponsringen 
”Guld, svett och tårar”, kan hon 
helhjärtat satsa på innebandyn.

– Jag blev jättechockad, det trod-

Molkoms egna  
världsmästare

de jag aldrig. Det har gynnat mig 
enormt.

Nu har Elin levt proffslivet, som 
hon själv uttrycker det lite ironiskt. 
Studier vid sidan om hann Elin på-
börja, men insåg snabbt att tiden 
måste läggas på favoritintresset.
Molkomstjejen som började tidigt 
i Örnen SK, spelade en säsong i 
både Sunnanå och Karlstad. Efter 
studenten från Hammarö gymna-
siet i våras har nu flyttlasset gått 
till Mora.

Peppas av styvpappa
Hemma i Molkom har styvpap-
pan Patrik Stefansson varit ett 
stort stöd. Han har alltid varit 
engagerad i Elins idrott. När hon 
började i damlaget tog han över 
som tränare.

– Jag tränade henne i tio år, sen 
när hon bytte till Sunnanå la jag 
av. 

Men nu är han tillbaka i hallen. 
Lillasyster Olivia Stefansson, 7, 
tränas. Kanske blir också hon  en 
stjärna.

– Det vet man aldrig, än är hon 
för liten, skrattar han.  

duktig tack vare killarna
Men det var inte bara i damlaget 
som Elin var verksam. 

– Jag spelade mycket med kil-
larna också. Både i hallen och på 
rasterna i skolan. Jag lärde mig 
mycket på det tror jag. Jag fick lära 
mig att ta många hårda skott. 

Joakim Lindskog, som tidigare 
tränade Elin hemma i Molkom 
säger att hon varit en talang ända 
från början. Han tycker det är ro-
ligt att hon tagit sig hela vägen till 
VM-truppen.  

– Som ung var hon väldigt duk-
tig, hon var liksom lite före alla 
andra hela tiden. 

Molkom är mysigt och hemma, 
tycker Elin. Och att ha Örnen 
SK som moderklubb tycker hon 
känns bra. 

– Hemma var jag alltid i hallen. 
Den är väldigt bra och det finns 
många förutsättningar i Molkom 
för att bli en bra spelare. 

Ljus framtid
Trots att hon blivit prisad som lo-
vande nykomling svarar hon blyg-
samt på frågor om framtiden. 

– Förhoppningsvis spelar jag 
innebandy, och har skaffat mig en 
bra utbildning. 

Mindre blygsam är hon dock om 
chanserna att vinna VM. Med all 
rätt. Under lördagen vann Sverige 
hela turneringen och slog Schweiz 
med 6-2 i finalen. Patrik är lyrisk.

– Det är skitkul. Det finns inte 
så mycket ord för det. Det är inte 
många som får den chansen, det 
är ju trots allt bara tjugo stycken, 
tagna från hela landet.

Hemma i Molkom känner han 
stöd från hela orten. 

– Folk kommer fram och frågar 
hur det går, gratulerar och vill 
prata. 

Tuff match till en början
Så här dagarna efter finalen är Elin 
glad och upprymd. Från Stock-
holm berättar hon om vinsten. Elin 
erkänner att matchen till en början 
var tuff. När bollarna sedan bör-
jade rulla in i andra perioden kän-
des det bättre.  Nu är hon väldigt 
nöjd över vinsten. 

– Det är rätt gött, underbart 
känns det, vi är bättre än Schweiz.

Ett medverkande i Lilla Sportspe-
geln hann Elin också med innan 
hon återgick till träningen hemma 
i Mora. Lite ledighet ska hon nog 
också hinna med. Sista matchen 
spelas tredje helgen i december. 

– Efter det bär det av hem till 
Molkom för att fira jul.

Vill man se mer av Elins spel på 
närmre håll, kan man se World of 
Challenge Cup som spelas i Karl-
stad i slutet av april.

lisa Wouda

– de trodde att jag var död 
men jag bröt inte ett enda 
ben.  Jag hade änglavakt, be-
rättar speedwaytalangen Je-
remia Thelaus från Molkom. 
Hans krasch i engelska ligan kun-
de ha slutat riktigt illa men nu 
siktar han in sig på framtiden och 
danmark.

Jeremia Thelaus och hans team 
visade sig ha god hand med sina 
sponsorer när de i början av de-
cember höll sponsor- och press-

Jeremia kör upp sig – ner till Danmark
möte kombinerat med buffé och 
bowling i Nöjesfabrikens lokaler i 
Karlstad. 

Nu kör han med de bästa
I fokus stod Jeremia som berätt-
ade om framtiden och året som 
gått. Den här säsongen avslutades 
med färre heatsegrar än tidigare 
säsonger. Kanske beror det på att 
han förut körde på reservplats och 
fick möta de lite sämre förarna. 
  – Nu kör jag mot de bästa, men 
det är kul med utmaningar.

Det var i höstas Jeremia besökte 
den engelska ligan och trots en 
rejäl krasch i den första av två 
tävlingar gjorde han bra ifrån sig, 
men ett återbesök lär det inte bli 
än. Det behövs mer rutin och mo-
genhet innan det ska bli aktuellt 
enligt honom själv.

– Det är en stor omställning att 
köra i England.

danmark väntar
Istället väljer Jeremia att köra för 
Esbjerg i danska högsta ligan. 

– Det kommer bli riktigt bra 
och jag hoppas på att få köra alla 
matcher.

Supportrar till Karlstadklubben 
Solkatterna kan dessutom glädjas 
åt att få se Thelaus på Kalvholmen 
även nästa säsong. Han kommer 
då att köra både i Sverige och Dan-
mark. Något Solkatternas ordfö-
rande Göran Regnell är nöjd med. 
 – Jeremia kan verkligen köra 
speedway. Det är krut i grabben.

Philip nordengren 

Elin har ett bra skott men hennes största styrka är nog ändå hennes blick för spelet, menar Patrik som är van åskådare.
FOTO: Privat



Uppsagd och arbetslös. För tre 
veckor sedan hängde Björn Svens-
son av sig skyddshjälmen på obe-
stämd tid. Nu berättar han om 
framtiden, kärleken till Molkom 
och tiden på Calamo. 

– det var mycket hysch hysch om 
allt. Helst skulle man inte prata om 
företaget utanför familjen. 

Den sextonde november gick Björn 
hem. Hans återanställningsskydd 
säger att han kan bli tillbakakal-
lad inom nio månader, men det är 
ingenting han själv vågar lita på. 

– Att komma tillbaka ligger mig 
varmt om hjärtat, men jag tror det 
blir svårare den här gången. 

Ändå verkar det som att Björn 
tar det ganska bra. Men å andra 
sidan har han varit med om det 
här förut. Under sina nio år som 
anställd i företaget har han blivit 
varslad två gånger, det här blir 
den tredje. Han har tidigare blivit 
återkallad relativt snabbt, men nu 
känns det mörkare. Björn menar 
att det helt klart känns tyngre nu 
än första gången. Han har blivit 
både äldre och bekvämare.

– Sen vet man ju vilket samhälle 
man kommer ut i, speciellt i en 
skitort som Molkom, skrattar han.

Men Björn har nya jobb på gång. 
Kanske flyttar han till Branäs över 
skidsäsongen och arbetar som 
stugvakt, eller prövar försäljnings-
branschen i Karlstad. Men helst 
stannar han här. Molkom har varit 
hem för Björn sedan barnsben och 
det finns en trygghet i det lilla och 
nära. 

– Det är inte alla som har tio mi-
nuter till jobbet. Sen har vi arbe-
tare kul ihop också, spelar fotboll 
och har fester. Jag trivdes väldigt 
bra. 

Spekulationerna om att några 
skulle få gå kom redan i våras. Be-
skedet kom lagom till sommaren. 
Beslutet har hunnit sjunka in. 

Tidigare under hösten nämnde 
Björn att november kändes väldigt 
avlägset.

”Di och ni om du förstår”
– Sista tiden gick oerhört fort.
Men principen om sist in först ut 
verkar inte ha varit den enda mo-
dellen arbetsgivaren följt. Björn 

berättar om anställda som er-
bjudits fem månadslöner för att 
lämna företaget på dagen. Paketet 
innebär också att man avsäger sig 
rätten till det nio månaders långa 
återanställningsskyddet man an-
nars har.

– Det är ett speciellt företag att 
jobba för. Det var mycket hysch 

hysch om allt. Helst skulle man 
inte prata om företaget utanför 
familjen. Det är mycket di och ni 
om du förstår, säger Björn som nu 
varit hemma i tre veckor.

Arbetsgivarna har önskelistor
Tomas Rehn, ombudsman på 
fackförbundet IF Metall, förklarar 
att det här är ganska vanligt.

– Arbetsgivaren har en önskelis-
ta om vilka som ska få gå. Då för-
söker vi hitta en lösning. Det sker 
i samråd med arbetarna och ingen 
tvingas till att skriva på.

Men Björn tror ändå att det är ett 
tillfälle för arbetsgivaren att över-
driva och ta bort fler arbetare.

– Man passar på att göra sig av 
med lite extra folk, säger han. 

Björn tror att anledningen till 
att han själv fick gå var för att han 
inte lärt sig vissa maskiner eller 
genomgått viss vidareutbildning. 

– Men jag har gjort mycket an-
nat istället. Tidsbrist har också 
bidragit till att jag inte hunnit alla 
gånger.

Får hjälp av jobbcoach 
Det är december, de senaste må-
naderna har Molkom inte sett so-
len många timmar. Julens ljus gör 
tappra försök att väga upp i mörk-
ret. Även Björn försöker se ljust på 
framtiden. 

– Det kan ju inte bli sämre än det 
varit.

Han har varit i kontakt med den 
jobbcoach som Calamo erbjöd ho-
nom den sista tiden. Via mejl och 
möten hjälper hon Björn att hitta 
nya arbeten, ger tips och råd.

Nu tar han lite välförtjänt ledig-
het innan han ger sig ut på arbets-
marknaden igen.

– Det är viktigt att välja rätt jobb, 
man får inte vara dum.

lisa Wouda

På Calamo råder lugn efter storm. 
Framför allt är ekonomin inte lika 
ansträngd. Åtminstonde om man 
ska tro Vd Göran Gustavsson.

– i nuläget känns det bra, men 
man vet aldrig hur det blir.

Det har blivit mer aktivitet på 
marknaden och företaget har pre-
cis fått ökade volymer i produk-
tionen. Det ger hopp om en ljusare 
framtid. Han vill ändå förtydliga 
att man inte vet hur framtiden 

kommer te sig, trots att efterfrå-
gan ökat.  

– Vi har lyckats balansera och 
anpassa arbetskraften till en nivå 
som matchar kapaciteten, precis 
som det ska vara. 

Om företaget i framtiden kom-
mer att behöva sina uppsagda 
vågar inte Göran Gustavsson spe-
kulera i. 

– Det vore fel av mig att säga nå-
gonting om det.
Calamo är ett svenskt företag som 

är specialiserat på bland annat 
elektropolering. 

Den nuvarande delen av Calamo 
har funnits i Molkom sedan 1969 
och har cirka trettio anställda. 

Stämningen på företaget den 
sista tiden påstås ändå varit god. 
Göran Gustavsson ger ett betyd-
ligt lugnare intryck nu än för tre 
månader sedan.

– Självklart är det aldrig roligt 
att behöva avsluta sin anställning, 
det skulle inte jag heller tycka. 

Samtidigt kan man inte bara tänka 
på de varslade, man måste även 
tänka på de som är kvar på arbets-
platsen.

 
lisa Wouda

”I nuläget känns det bra, men man vet aldrig hur det blir”

att polera rördelar hörde till Björns tidigare arbetsuppgifter.  På bilden syns 
Tomas Holgersson och Björn Svensson.

Björn lämnar Calamo för tredje gången

FOTO: Lisa Wouda
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Han är mannen som tar till ri-
set då det är dags för terapi. För 
drygt tjugo år sedan bodde gra-
fologen och smiskfilmstillverka-
ren Hans Scheike i Blombacka. 

– I Molkom var folk lite miss-
tänksamma, säger Scheike.

Två år efter flytten från Blom-
backa dömdes han i en uppmärk-
sammad rättegång. Scheike be-
rättar om tegelhusen i Molkom 
och om sitt förflutna.

På andra sidan telefonluren finns 
Hans Scheike. Han har hunnit 
bli 85 år gammal men rösten är 
klar och tydlig. Vi vrider tillbaka 
klockan till åren mellan 1979 och 
1986, tiden då Scheike bodde i 
Blombacka. Hans ena sambo äger 
fortfarande två tegelhus i Blom-
backa. I nuläget står de tomma 
men innan flytten till Kopparberg 
bedrev Scheike kursverksamhet i 
dem. 

– Vi hade kurser i grafologi och 
i livsåskådning. Eftersom husen 
var så rymliga så kunde folk bo 
kvar över natten.

Husen består av sex enrums-
lägenheter vardera. Från början 
fungerade de som arbetarbostäder 
till de som arbetade på Blombacka 
bruk. 

Han berättar att människorna 
runt omkring var lite misstänk-
samma mot kursverksamheten.

– På den tiden i Molkom var folk 
väldigt reserverade.

Scheike och hans kvinnor, Agne-
ta Ogebratt och Brita Sylvan, flyt-

tade från Blombacka till Koppar-
berg 1986. Scheike menar att det 
blev för krångligt och omodernt 
att bo kvar i Blombacka. Vintrarna 
blev för kalla.

Uppmärksammad rättegång
Två år efter flytten åtalades Schei-
ke. Rättegången fick stor upp-
märksamhet i massmedia. Han 
dömdes till åtta års fängelse för 
bland annat sexuellt tvång och 
otukt med barn. 

– Det var beklagligt det hela. Vi 
har försökt att bestrida domen och 
försökt att få folk att förstå, säger 
Scheike. 

I efterhand tycker Scheike att 
han blev orättvist behandlad i 
rättsprocessen. En socionom skri-
ver just nu en biografi om hans 
liv och kommer där att redogöra 
för alla fel i samband med rätte-
gången.

– Jag kände mig missförstådd. 
Vi hade inte så bra advokater till 
en början. De förstod sig inte på 
oss. Först då jag fick den norrländ-
ske advokaten Pelle Svensson, 
även tvåfaldig världsmästare i 
brottning, blev jag förstådd. 

Han fortsätter och menar att det 
var nödvändigt det som hände: 

– Det jag vill få fram om smisk 
som terapi hade aldrig nått så 
många människor om inte rätte-
gången hade fått sådan uppmärk-
samhet. Intresset för smisk ökade 
och många hörde av sig och ville 
veta mer. 

Scheike tillbringade tre år i fäng-

else i Härnösand. Anstalten Här-
nösand är även det en gammal te-
gelbyggnad av liknande karaktär 
som husen i Blombacka. Scheike 
berättar att eftersom fängelset låg 
så avlägset så var det nästan bara 
han som fick besök. Han hade fyra 
kvinnor som turades om att besö-
ka honom på anstalten. 

– Det var inte roligt att sitta i 
fängelse. Men personalen var väl-
villig och positiv. Även medinter-
nerna. 

Smiskar fortfarande
Nu, drygt 20 år senare, är det fort-
farande många som hör av sig till 
Scheike och hans kvinnor. Agneta 
och Brita spelar fortfarande in 
smiskfilmer som Scheike planerar, 
regisserar och medverkar i.

– Vi har producerat cirka 60 
smiskfilmer. Vi började genast 
spela in efter att jag kommit ut ur 
fängelset.

Scheikes planer för framtiden är 

att fortsätta med det han gör. Han 
berättar att han fortfarande är ak-
tiv grafolog och analyserar män-
niskors handstilar. Dock inte i lika 
stor utsträckning. 

– Folk skriver nästan inte någon-
ting för hand nu för tiden. Men det 
händer att människor hör av sig 
och vill ha hjälp med förfalskade 
namnteckningar.

ångrar ingenting
Med sina 85 år bakom sig ångrar 
Scheike ingenting han har gjort. 
Han ångrar snarare att han inte 
började tidigare med det han gör 
i dag.

– Jag var så försiktig och tillba-
kadragen som ung. Men man får 
räkna med att bli ifrågasatt och 
misstänkliggjord då man har nå-
got annorlunda att komma med. 
Till exempel smisk som terapi.

Helena Bengtsson

Scheike talar ur skägget

– Vi har husen kvar och hoppas kunna göra något med dem framöver, 
säger Scheike.                                 FOTO: Helena Bengtsson

FOTO: Privat
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”att jag är så frisk kanske beror på att jag inte umgås med andra gamlingar, jag umgås med Brita och agneta istället.”

www.molkomstidning.se



Trots att få av medlemmarna är ak-
tivt engagerade är det under årens 
lopp många som har passerat. De 
flesta Molkomsbor har någon gång 
besökt Nyeds hembygdsförening. 
Vare sig det gäller dop, konfirma-
tion, bröllop, begravning eller nå-
gon av alla de tillställningar som 
anordnas. Det är som en livscykel, 
människor kommer och går.

– 20 procent av medlemmarna 
står för 80 procent av verksamhe-
ten, säger Lennart Svensson, ord-
förande i Nyeds hembygdsfören-
ing.

Eldsjälar för nya nöjen
Lennart Svensson och fast an-
ställda Rauno Liimatta tillhör de 
20 procenten aktiva eldsjälar. De 
brinner för att värna om hem-
bygdsföreningen.

Vi sätter oss tillsammans för en 
pratstund i hemvärnsgården, som 
utgör en av föreningens 25 bygg-
nader. Det visar sig att byggnaden 
vi befinner oss i tidigare varit ett 
stall. Under glansdagarna i mitten 
av 1800-talet kunde det komma 
över 2000 hästskjutsar per år. Det 
innebär också att det var god rul-
jans på de 25 hästplatser som fanns 

Facebook nästa

Att bevara det 
gamla behöver 

inte bara handla 
om att spara på 

stenyxor.

för hembygdsföreningen

Gammalt, inskränkt och tråkigt, men i Nyed är det annorlunda. 
Populära danstillställningar, en fullproppad årskalender och 
förhoppningsvis en egen facebook-sida inom en snar framtid. 

– det är i genomsnitt lite drygt fyrahundra stycken som besöker 
danskvällarna, säger ordförande Lennart Svensson.

till förfogande. Men nuförtiden 
är det andra nöjen som lockar på 
Nyeds hembygdsförening.

– Det är i genomsnitt lite drygt 
fyrahundra stycken som besöker 
danskvällarna, säger Lennart.

– Folk kommer från hela landet, 
tillägger Rauni.

Rauni berättar vidare om hur 
han träffat folk som kommit för 
att besöka föreningen ända från 
de djupa Smålandsskogarna. Men 
vad är det då som är så speciellt 
med dansen på hembygdsfören-
ingen?

– Logen har perfekt dansgolv. 
Det är glidet, säger Lennart och 
Rauni nästan i kör.

Med tanke på alla som kommer 
och vill dansa faller det sig helt 
naturligt att en vision inför fram-
tiden är just en dansrestaurang. 

– Att ha en servering på baksi-
dan vore inte fel, säger Lennart.

Planerna kring den så kallade 
dansrestaurangen är än så länge 
bara i idéstadiet, men de berättar 
att det kanske skulle kunna vara 
något inför framtiden. Framförallt 
för att locka fler yngre. En dans-
restaurang skulle innebära att 
inte alla besökare behövde ställa 

sig på dansgolvet. I stället skulle 
man kunna sätta sig och lyssna på 
musiken och samtidigt fika eller 
äta något. 

Berg- och dalbana
Enligt Lennart tror många att Ny-
eds hembygdsförening har myck-
et pengar. Detta som följd av den 
donation föreningen fick för ett 
antal år sedan. Donationen fick 
de av en äldre man som sa till den 
dåvarande ordföranden att ”jag 
har lite aktier, de ska ni få när jag 
dör”. Värdet på ”lite aktier” var 
vid donationstillfället cirka sju 
miljoner kronor.

Lennart berättar att värdet på 
aktierna gick som en berg- och 
dalbana där de som mest var uppe 
i 20 miljoner kronor. Lika fort som 
de gick upp sjönk de. Nu i efter-
hand skulle de kanske ha haft nå-
gon som säkrat kapitalet, menar 
Lennart.

Värdet på de återstående aktier-
na uppgår idag till cirka en miljon 
kronor. Samtidigt kan det konsta-
teras att pengarna gjorde god nyt-
ta. Det har bland annat bytts tak, 
renoverats, köpts räls, och vissa 
byggnader har byggts ut.

Nu kommer intäkterna främst 
från danskvällarnas biljettförsälj-
ning, men även från de andra ak-
tiviteter som anordnas. 

Olika åsikter
Vissa menar att en hembygdsför-
ening bara ska ägna sig åt att be-
vara det gamla arvet. Lennart hål-
ler inte riktigt med. Han menar att 

Här umgås männen över gubbfrukost
Gubbfrukost står på dagordning-
en. Till Nyeds hembygdsgård är 
traktens daglediga män välkomna 
att äta och umgås.

– Jag är här så ofta jag kommer 
åt. Vi påminner varandra och åker 
hit tillsammans, säger åttioårige 
Gunnar Jansson som har varit med 
vid nästan varenda tillfälle.

Den första måndagen varje månad 
dukas det upp frukost på hem-
bygdsgården. Det var hembygds-
föreningens ordförande Lennart 
Svensson som introducerade eve-
nemanget. Idén fick han från en 
tidning där han läste att kyrkan 

som nätverk. Vi får ha en prat-
stund och kan diskutera saker till-
sammans, säger Mats Bergström, 
en av besökarna på tillställningen.

För att uppmuntra till diskus-
sion har gubbfrukostarna olika te-
man.  Föreläsare har bjudits in för 
att prata om olika ämnen. Bland 
annat har en analfabetisk förfat-
tare besökt hembygdsgården för 
att berätta om sig själv och sitt för-
fattarskap.

Arvid Klintberg Henriksson

den första måndagen 
varje månad bjuder 

hembygdsföreningen till 
gubbfrukost.

FOTO: Jonna Säll

Nyeds hembygdsförening bevarar 
det gamla, samtidigt som han på-
pekar att det är viktigt att hålla sig 
ajour med samtiden. 

– Att bevara det gamla behöver 
inte bara handla om att spara på 
stenyxor från stenåldern, säger 
Lennart.

Nuförtiden kan det även handla 
om att bevara exempelvis en mex-

itegelvilla från 70-talet. Tiderna 
förändras. 

– Mitt bidrag är ett motorsågs-
museum, säger Lennart och be-
skriver hur han tycker att det är 
bättre att visa saker som folk kän-
ner igen.

Den senaste tiden har det varit 
full ruljans på hemsidan, det har 
nämligen införts ett bildarkiv. På 

Rauni Liimatta och Lennart Svensson är två eldsjälar inom Nyeds hembygdsförening.

hade anordnat en gubbfrukost. De 
tyckte att kvinnorna hade mycket 
saker att göra, men att männen 
inte hade samma sociala kontakt. 
Därför startades gubbfrukosten 
som ett sätt för männen att träffas 
och umgås.

– Här på landsbygden har vi ju 
mycket med jakt och byalag, säger 
han.

Ändå valde Lennart att anordna 
gubbfrukost i Nyeds hembygds-
förening. Gubbfrukosten är nu 
inne på sitt tredje år och tillställ-
ningen är mycket populär.

– Såhär i jämlikhetens tider är 
det fantastiskt. Det är värdefullt 

www.nyeds.se kan man titta på 
gamla bilder från bygden. Lennart 
talar om hur nästa steg i utveck-
lingen är att skaffa sig en face-
book-sida. Det vore, enligt honom, 
ett bra sätt att nå ut till de unga i 
bygden. 

 
Jonna Säll
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””det var som en
AFRIKAnSK djungel

Han kom för första 
gången i kontakt 
med krigsflygfält 16 
på Brattforsheden 
för 25 år sedan. 

Det var en ren slump att han 
kom dit. Efter att ha hamnat i 
diskussion med folk på Karlstads 
gamla flygplats valde Jan-Erik att 
flytta sitt flygplan, en MFI 9B. Att 
det var just på Brattforsheden som 
planet hamnade beror på ett tips 
från en finsk flygledare som på 
finlandssvenska sa: ”Jag vet var 

du kan ställa planet. Det finns ett 
gammalt krigsflygfält på Bratt-
forsheden”.

Historieberättaren
Vi har precis klivit ur bilen och re-
dan innan vi har hunnit ställa för-
sta frågan börjar Jan-Erik prata.

– Vet ni vad det där är för nå-
got? säger han och pekar med hela 
handen på en gammal pump mitt 
i skogen. 

Jan-Erik har en historia att be-
rätta om allt, och pumpen är inget 

undantag. 
För tio år sedan besöktes krigs-

flygfältet och Jan-Erik av två män 
från flygvapnet. En av dem var 
överste Silverberg, som vid tillfäl-
let var åttio år. Han kände igen 
sig. Det visade sig att han hade 
varit förlagd på flygfältet 1949, då 
som fänrik. Just pumpen väckte 
ett minne. Silverberg berättade 
för Jan-Erik att det hade varit väl-
digt varmt under sommaren: ”Jag 
klädde av mig naken och duscha-
de under pumpen”. Jan-Erik sva-

Jan-Erik Clerkestam hade en dröm. Som ung stod han och betraktade flygplanen på himlen och bestämde 
sig för att bli stridspilot. drömmen gick i kras, han hade brytningsfel. Trots detta har han kommit att bli 
en viktig man i Sveriges militära flyghistoria. Nu arbetar Jan-Erik för att återställa krigsflygfält 16 på 
Brattforsheden till dess ursprungliga skick.

– Jag tror att det kommer att vara nästintill färdigställt 2013.

rade och sa ”Ja, överste Silverberg, 
nu ska vi ånyo duscha under pum-
pen”, vilket de också gjorde.

I samband med andra världs-
kriget byggdes det 40 krigsflygfält 
runt om i Sverige. Med hjälp av 
statens geologiska undersökning-
ar valde flygvapnet ut lämpliga 
platser för permanenta krigsflyg-
fält. Flygfältet på Brattforsheden 
blev det sextonde. Från början var 
det tänkt att det skulle tillhöra det 
bakre försvaret men när Norge in-
vaderades hamnade det vid front-

linjen. Uppåt 3000 soldater var 
förlagda i området. Krigsflygfält 
16 var i operativt skick för pro-
pellerflygplan fram till början av 
1960-talet.

Plikten att bevara minnet
Från början var det flygningen 
som hägrade för Jan-Erik, men ef-
ter mötet med krigsflygfält 16 för-
stod han att det var ett arv värt att 
bevara. Jan-Erik återkommer gång 
på gång till plikten att bevara min-
net.

– Det var unga män som ställde 
upp och offrade sig för demokrati. 
Ska vi bara glömma detta? Knap-
past! Vi skapar en miljö där vi 
kommer ihåg. Det är det som dri-
ver mig. 

Jan-Erik vill bevara helheten 
med minnen, tradition och flyg. I 
Europa finns det bara ett bered-
skapsflygfält från andra världs-
kriget kvar. Det ligger i Duxford, 
England. Tanken är att flygfäl-
tet på Brattforsheden ska bli den 
svenska motsvarigheten.

– I have a dream, jag har en 
dröm, säger Jan-Erik och under-

stryker det viktiga i att ha dröm-
mar och mål.

– Vad har ni för drömmar? Vad 
vill ni med livet?

Arbetet med att återställa
Visionen med arbetet på krigs-
flygfält 16 är att det ska återstäl-
las i det skick som det var när det 
användes. Allt ska byggas precis 
som det var då. Både vad gäller 
färg och byggnadsmaterial. För att 
säkerställa att detta efterföljs kom-
mer det regelbundet kvalitetskon-
trollanter. 

– Jag tror att det kommer att 
vara nästintill färdigställt 2013, sä-
ger Jan-Erik.

När han kom till flygfältet var 
det bara skog och ljung. 

– Det var som en afrikansk 
djungel.

Det skulle komma att krävas en 
hel del arbete.

– Det sitter här, säger han och 
pekar på ryggen.

Bara det senaste året har det 
lagts ner över 2500 ideella arbets-
timmar.

– Varje ledig tid är jag här.

Bevarandet av krigsflygfält 16 har 
nu blivit en stiftelse som står un-
der länsstyrelsens tillsyn. Läns-
styrelsen ger bidrag till projektet, 
så kallade antikvariska överkost-
nader. Pengarna ska täcka kostna-
derna för material.

– Det räcker ibland, ibland inte, 
säger Jan-Erik.

Många ideella arbetstimmar
Utöver Jan-Erik är det ett antal 
entusiaster som arbetar för att be-
vara flygfältet. Ibland får de också 
extrahjälp av personer som behö-
ver arbetsprövning.

Och extrahjälp har det behövts. 
Inne i ett av de röda husen står en 
flygsimulator av en Viggen. Jan-
Erik berättar för oss hur de fått 
bygga om hela maskinen för att 
koppla den till en modern dator.     

Vi klär i tur och ordning på oss 
flygvapnets klädmundering och 
ser spänt fram emot att få prova 
simulatorn. Samtidigt berättar Jan-
Erik att han inom en snar framtid 
ska hämta en g-kraftsdräkt för att 
få ännu mer äkta flygkänsla. 

 För lite drygt sex år sedan be-

slutade länsstyrelsen i Värmland 
att det gamla krigsflygfältet skulle 
bli kulturreservat. Krigsflygfältet 
är det enda i sitt slag i Sverige, 
därför har det utsetts till svenskt 
nationellt militärt kulturarv. Detta 
är något Jan-Erik är mycket stolt 
över och han påtalar ofta detta 
faktum.

Han är en man med stort enga-
gemang som har tankar och åsikter 
kring det mesta. Något som också 
märks vid intervjutillfället. Han 
säger ofta ”ta ett foto här”, ”skriv 
ner det här, det är viktigt”. Det är 
mycket tack vare detta engage-
mang som krigsflygfält 16 inom 
en snar framtid kan vara återställt 
i dess ursprungliga skick.

Jonna Säll & 
Arvid Klintberg Henriksson

FOTO: Jonna Säll
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1. MTs reporter redo att kliva in i flygsimulatorn, t.v i bild Jan-Erik Clerkestam. 2. Luftvärnskanon som står på flygfältet. 3. Tvättställ.
4. den omtalade pumpen. 5. Jan-Erik studerar simulatorns radar. 6. ”det blir många nycklar”, säger Jan-Erik.



essa välbevarade bilder har Nyeds hembygdsförening bidragit med till årets 
upplaga av MT. Ett stort antal bilder finns nu utlagda på deras webbsida. Vill man 
se mer kan man besöka föreningen på www.nyed.se och bläddra sig fram genom 
gamla tider.     

Molkom förr
D

Nuvarande Mejerivägen 20. Paulina Jansson-Bernhardtz 
med fem systrar.

konditori till vänster och optiker till höger.

apoteket.

Bruket.

området vid Molkoms folkhögskola.

Tingshuset i Molkom.

Nuvarande Mejerivägen 26. Fotot troligen taget på 1920-talet.

Borseruds handel, Lindfors.

Juhlins Herrekipering på 1950-talet. al-
lan Juhlin och aina Juhlin.


