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Lions Club i Skultuna

Lions Loppis i Brännugnsbacken - två lördagar kvar!

28/8, 25/9 kl. 11 – 15

Tack för att du hjälper Lions hjälpa!

Hej!
Nu har skolorna startat sina höstterminer - de flesta åtminstone! Några
			
barn kliver in i skolans värld som elever för första gången, andra tar itu med sitt sista skolår och däremellan
befinner sig alla andra. Eftersom tiden går rätt fort är det snart dags att välja yrke, bosätta sig någonstans
på egen hand, bilda familj... Vi som redan är vuxna har en viktig uppgift som vägledare och förebilder.
Vi kan berömma och stötta. Vi kan bidra till att de möter sina vuxna liv med gott självförtroende, stolthet
och ödmjukhet inför andra. Om man haft det kärvt själv när man var ung är det dags att lämna det bakom
sig och göra som det på olika sätt sagts i tusentals år “behandla andra som du själv vill bli behandlad”
Kåsör den här gången är en klok man med förmåga att minnas upplevelser från sin tid som barn och som
med tacksamhet kan beskriva en del av vad som lagt grunden för hans liv och intressen. Han hade premiär
som kåsör här i oktober 2017. Då var han nyinflyttad till Frändesta och skrev under rubriken “Ett nytt kapitel
i livet”. Även då bjöd han på många kloka funderingar. Ska man tala om vägledare och förebild så är han
helt klart en bra sådan. Tack för att du gästar oss en gång till och varmt välkommen hit Pär Lennartsson!
Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare

Min historia om Elis och hans Fordson Höglundare

I min barndom hade jag förmånen att få växa upp på landet norr om Sala, i en by som heter Skälby.
Gården jag växte upp på var en liten gård som min farfar köpte och där byggde hus och ladugård och
övriga nödvändiga byggnader. Den var för liten att leva på och min far var snickare med en snickeriverkstad på gården, jorden arrenderades då ut till en granne, Elis Andersson.
Från tidig ålder har mitt intresse varit traktorer, bilar, grävmaskiner och allt som har en motor som
”brummar”, och där kom ju naturligtvis en av mina favoriter, Elis, in i bilden med sin traktor. Elis körde
nog mest med hästen Pålle, som jag också var god vän med, när det gällde enklare göromål som t ex
sätta och ta upp potatis, räfsa ihop hö fram till hässjan och köra till kvarnen. Traktorn användes till
tyngre göromål som harvning på våren och plöjning på hösten. Att umgås med Elis och hans häst när
man är en liten och nyfiken grabb, det var ett privilegium som var väldigt nyttigt och lärorikt.
Men det var förstås traktorn som var det stora äventyret. Då fick man följa med till smedjan där
traktorn var inkörd. Dörrhålet var så lågt att när Elis körde in eller ut så måste han krypa ihop på sitsen
så att han inte slog i huvudet. När traktorn skulle startas vidtog följande åtgärder: dra upp oljestickan
för att se om det kunde vara någon olja kvar, klättra upp och titta om det fanns vatten i kylaren, Elis
var ganska liten till växten så klättra var nödvändigt, fylla på startbensin och öppna bränslekranen för
bensin, ställa tändningen i kortslutet läge, dra ut choken fullt, kontrollera att ingen växel låg i, veva två
eller tre varv på motorn, ställa tändningen på lågtändning, ställa choken på ca halv chokning. Ja, så kom
den stora frågan, skulle det starta. Jag hör än idag hur Elis lät innan traktorn startade, ta tag i veven
och dra in luft i lungorna, dra runt veven med ett stönande. Startade då traktorn kom ett litet leende
på läpparna och ett glatt ögonkast. Startade inte traktorn, vilket inte var så ovanligt, då kom andra
ljud över läpparna ända tills han kom ihåg att det stod en liten grabb bredvid med stora ögon och
öron, som dessutom var uppväxt i en familj som gick i missionshuset. Startade den för mig fantastiska
traktorn då for Elis upp på sitsen, i med backen under ett skorrande som ekade ut genom dörrhålet,
ner med huv´et så det inte slog i väggen ovanför dörren och backa ut i det fria.
När Elis kom åkande och skulle harva på dom åkrar han arrenderade av min far så var man kvick ut
och fick åka med, det var ju som en dröm att få stå där högt uppe på det fotogenosande monstret
och uppleva att världen var ju helt underbar. Fordson ”Höglund” och arbetsskydd, ja det var väl inget
att skriva hem om direkt, men det var så på den tiden man fick hålla i sig så gott man kunde.
En gång när Elis harvade åkern mellan landsvägen och Sagån så fick jag åka med fram och tillbaka
och det blev ju inte bara en gång, utan vända på vända. Plötsligt hände något med harven. Elis satt
och kikade över högra axeln och jag stod på vänster sida där växelspaken sitter. Han trampade fort
ner kopplingen med påföljd att ekipaget tvärstannade varpå jag gjorde en saltomortal över växelFortsättning på nästa sida g
spak och bromspedaler ut i luften och ner under traktorn.

Fortsättning
från föregående sida g
				

Där låg jag på rygg mitt under traktorn och tittade rakt upp på
växellådan. Elis, som då vände sig om för att lägga ur växeln (han skulle kliva av och fixa något) såg att
pojken var försvunnen och det tog allt några sekunder innan han upptäckte mig under traktorn.
Övningen slutade lyckligt med alla armar och ben i behåll. Men lärdomen av det hela utmynnade i
fortsättningen med att innan Elis tvärstannade med traktorn så greppade han tag i mig och höll fast
så jag inte skulle ramla under igen.
Elis, som var min idol under barndomen, blev ju äldre han också och då upphörde arrendet som han
hade av min far, men han hade lite jord kvar på hemgården som han fortsatte att bruka. Själv blev jag
ju lika många år äldre som han och växte till mig så pass att jag kunde få köra traktor och var väl tio, tolv
år när min far köpte en traktor och redskap så jag fick bruka jorden. Men Elis och hans ”Höglundare”
fanns ju kvar på granngården och en dag skulle det plöjas renfåror. Då gör man som så att man tar
en hästplog, sätter en stång bak på traktorn som sticker ut bakom vänster bakhjul, och i den en kätting
till plogen som då går utanför sista plogfåran. Elis skulle gå bakom och hålla i plogen medan jag skulle
köra traktorn. Man fick kanske köra två eller tre varv på det viset innan man hade plöjt ända ut till
dikesrenen. Det gick bra och vi höll på så ett tag, ända tills Elis skrek STOPP STOPP!! Det hade huggit
tag något i plogen så han höll på att tappa den. Då gällde det att vara snabb och få stopp på traktorn.
Ja, då är det ju inte bättre än att på en Höglundare sitter kopplingen till höger och bromspedalerna
till vänster, med påföljd att jag, som nu var van vid en Ferguson som hade kopplingen till vänster,
stampade hårt till på vänster styrbroms och naturligtvis hoppade traktorn rakt ner i diket. Ja det vart
ju inte så bra och ett elände blev det med att få upp traktorn igen, men Elis fixade det med ett par träkubbar fastbundna i hjulen så dom fick fäste i dikeskanten och upp kom vi.
På åren mellan min flygtur ner under växellådan på traktorn och händelsen med dikeskörningen
under plöjning av renfåror, så hade en form utav arbetarskydd uppstått. Och nu är jag inte riktigt
säker på om den myndigheten bestod av Elis fru Hilma eller om det var någon av döttrarna Ingrid
eller Ingegärd, men Elis och jag fick inte fortsätta med plöjning av renfåror ”För man kan ju köra i
diket och välta med traktorn. Det är ju livsfarligt !”. Det var förstås i all välmening och omsorg om mig.
Men lite surt var det.
Min tid med Elis och hans Fordson Höglundare, hans häst Pålle och hela familjen Andersson i ”Snickars”
har varit en fantastisk och viktig del i min barndom, som jag gärna återkommer till med glädje i mina
tankar. Jag vet ju inte hur han kände eller tyckte alla gånger jag var med och sprang runt benen på
honom, men han var en väldigt snäll person och måste ha haft ett stort tålamod med mig. Att han
tog sig tid med mig och att jag fick följa med på det som jag då tyckte var lite av äventyr är jag honom
tacksam för.
Elis och hans Hilma är nu borta sedan länge, men traktorn
finns kvar. Den har stått där i många långa år och väntat på
att få komma igång och röra på sig igen, hostandes och
frustandes som bara ett gammalt fotogenmonster kan.

Femtiotre eller femtiofyra år efter dikeskörningen och att
dåvarande arbetarskydd slog till så har jag fått äran att vara
med och starta upp den gamla kämpen igen. Nu tillsammans
med Leif som är svärson till Elis och gift med Ingegärd. Vi
har dragit om hela elsystemet och faktiskt fått igång traktorn
igen, även om det var med hjälp av bogsering den första
gången.
Taget ur minnet av Pär Lennartsson
Pojken från Johanssons i Skälby
som nu bor i Frändesta

Trädfällning utföres
- både i tätort och glesbygd -

Jag fäller träd i dess hela längd, kvistar av och kapar upp.
Inneharförsäkring,motorsågskortochhanterarRUT-avdrag.

Kjell Forsberg

Välkommen !

KF Service Mälardalen
www.kf-service.nu

tel: 076-328 71 83

“Du kan inte alltid stanna
i din egen hörna av skogen
och vänta på att andra ska komma till dig.
Du måste gå till dem ibland också.”
Nalle Puh

För privatkunder som vill handla och besöka oss på plats i trädgård och butiker
Nu är det
som gäller

onsdagar kl. 10 - 16

... om du inte bokat annan tid förstås!

Året runt är du välkommen att ringa på kontorstid (vardagar kl. 7 - 16)
för order eller överenskommelse om egen tid för besök. Se även hemsidan

Tel. 021-470 48 00
www.aroshandelshus.com

Kvalitetsjord • Trädgård • Stallströ

g

		

e-post: info@aroshandelshus.com

Adress: Vagersta 26, 726 91 Skultuna

BEGAGNADE

BILAR
KÖPES

t.ex. obesiktigade, oservade, körförbud,
avställda, rostiga, firma/usa-bilar m.m.

Köper även husbilar och husvagnar.
Ring/smsa för en trygg kontantaffär.

Tel nr 073 - 904 37 32

Rolf

Vecka 33 Måndag - torsdag

Stekt strömming med potatismos
Plommonspäckad fläskkarré med kokt potatis, gräddsås och äppelmos
Rödspätta med remouladsås och kokt potatis
Fläskfilé med råstekt potatis och grönpepparsås
f Fredag Rödspätta
med remouladsås och kokt potatis

www.skultunalagarn.se

Dagens Lunch 95 kr

Vecka 34 Måndag - torsdag

Biffpasta

Rullströmmingslåda med mos
Salladsbord, måltidsdryck,
Biff a la Lindström med kokt potatis
bröd, kaffe och kaka ingår.
Rullströmmingslåda med mos
f Fredag - Rostbiff
med potatisgratäng
Lunchlådor för avhämtning 75 kr 		

Öppet kl 11.00 - 14.00
måndag - fredag

Vi lagar all mat från grunden

Välkommen till bords!

Tisdagar.
Raggmunk
med fläsk och
lingonsylt

Vecka 35 Måndag - torsdag

Korv i ugnen med mos
OBS!
Pannbiff med potatis
Nu har vi även vegetariska
Ångad fisk med kokt potatis
alternativ på menyn!
Ångad fisk med kokt potatis
f Fredag - Biff
med lök och stekt potatis

till vårt Café !!! f
f Välkommen
orsdag - lördag kl. 14 - 20. Söndag kl. 14 - 18
Öppet T
Då serveras: Langos. Köttbulle/räksmörgås. Fika

Tel: 070-497 20 27 www.skultunalagarn.se

				

Skultuna VVS
Jocke Edlund

Mobil 073 787 19 15

rormiljo64@gmail.com

Harakers
Maskinservice

Skråmsta

Telefon 021 - 711 08

Se även menyn på gastrogate.se

Boulespel
				
			
vid ICA-hallen
			
			
onsdagar kl 14 - 16
			

				

PRO.se-skultuna

Bry dig om dina fötter!
Nu är jag på plats igen!

Välkommen!

Filial till Svennes Vitvaror i Västerås
- nu även butik i Skråmsta

Service & Reparationer

av bilar och motorgräsklippare

Försäljning av våra produkter
- nya och begagnade -

		 som t.ex. vitvaror, jordfräsar

		 åkgräsklippare, handklippare.

Vi säljer även däck och du kan
boka tid för däckbyten m.m.

Öppet: Vardagar kl. 07.00 - 16.00
Vi ses i våra lokaler på
Skråmsta Industriområde !

Välkommen!

Svenne

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist.

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Mobil: 0735 - 45 45 03
Besöksadress:
Skultuna Messingsbruk. Ingång: Outlet, 1 tr.
Följ Sophies Fotvårdsklinik på facebook
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Lasses Däck & Motor
Hagby 16, 070-380 88 75
Service och reparationer
av bilar och småmaskiner
Trafikutbildningar

MTY Utbildning AB
tel. 021-548 92 35

info@mtyutbildning.se
www.mtyutbildning.se

Vi utför alla slags elinstallationer och
ombyggnationer. Felsökning och service.
Välkommen att höra av dig!

Conny

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna
E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com
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Magnus, Måns
Bernhard, Bernt
Jon, Jonna
Henrietta, Henrika
Signe, Signhild
Bartolomeus
Lovisa, Louise
Östen
Rolf Raoul
Fatima, Leila
Hans, Hampus
Albert, Albertina
Arvid, Vidar
Samuel, Sam
Justus, Justina

Grattis alla små och stora namnsdagsbarn

Stenmjöl, makadam, väggrus,
bärlager och förstärkning
Ring för leverans eller avhämtning

Telefon 021-180 500

Vagersta 33, Skultuna www.broberget.se

Vi säljer, monterar
och renoverar

skorstenar

och kaminer
Vi utför även

mur- och
putsarbeten

I förra numret bjöd vi på
några sommarminnen 2021
Här kommer några till!
Text och bild: Elisabet Sannesjö

Husvagnsentusiaster, se hit!

Inte måste man vara miljonär för att kunna leva sina
drömmar. Så här kan vagnen också se ut - och fungera
alldeles utmärkt. Det tyckte i allafall den nöjde man
som bodde där och det är ju det viktiga!

Ankarede lappkapell, renar och Gaustafallet
vid Stekenjokk och Stora Blåsjön.

Visst är Sverige fantastiskt och
mer finns att upptäcka i både norr
och söder, öster och väster!

