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                                                                                              Hej!  Alla vet vi att vi just nu lever i en mycket ovanlig situation. På många
                                                                sätt kan vi inte göra allt vi annars är vana vid. Så har det varit länge och 
nu stramas det åt ytterligare. Ofta påpekas det t.ex. att vi inte kan räkna med några större familjehögtider i 
jul. Ledsamt, javisst. Men det är värt att minnas att många aldrig haft några stora släktkalas att gå till. 

Nu gäller det i ännu högre grad att ta ansvar och att ta hänsyn till andra. Att göra det bästa av situationen. 
Att leta efter det som går att glädjas över. Jag själv är glad över att min familj mår bra. Att Johan och jag kan 
spela en kortvända emellanåt. Än så länge är vi friska! Vi har tak över huvudet, mat att äta, vatten att dricka. 
Jag kan gå ut i skogen. Uppleva naturen på nära håll. Jag kan hålla avstånd till människor jag möter och ändå 
prata bort en sund med dem, skratta tillsammans med någon. Tråkigt ändå? Ja, det är så klart tråkigt att det 
tar sådan tid innan livet kan återgå till det vi är vana vid. Fullt ut kanske det aldrig gör det, men någorlunda 
lika kan man ju ändå hoppas att det blir. Hur & när? Nu behövs tålamod och mycket positivt tänkande. 
Den som lever får se och det är just det allt gäller - att så många som möjligt får leva. Jag har inte rätt att 
fördärva tillvaron för någon annan!
Kåsör den här gången... Det krånglade till sig i sista minuten och jag fick lägga pannan i djupa veck... Så 
kom jag att tänka på en ung person som var med i “bladet” för två nummer sedan med en poetisk text 
illustrerad med en av hennes egna bilder. Skulle hon hinna/vilja hjälpa mig med bara ett dygns varsel?
Jag frågade så klart och nu fick jag ännu ett skäl att vara glad. Hon svarade “ja”. Något kåseri blev det inte, 
men hon bjuder på en av sina noveller med egen illustration. Med tacksamhet hälsar jag dig välkommen 
hit Minna Sayato Lindberg!                                                                              
Elisabet Sannesjö, 
ansvarig utgivare
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I skuggan av Corona
Vattnet forsar ur kranen ner i badkaret. Det kittlas på huden när vattenytan sakta stiger. Det är
mörkt och jag ser nästan ingenting, jag vill inte se. Jag vill inte se min blåslagna kropp. Vill inte 
se ärren. Sluter mina ögon och känner hur vattnet omfamnar och läker mig. En plats där jag får
vara liten. Trygg. Respekterad. Samtidigt känner jag min utväg ur detta helvete jag lever i. Jag 
känner det varje gång jag badar. Varför inte bara sjunka under ytan och sätta stopp på hjärtat som
fortfarande bultar. Sätta stopp för andetagen. Sätta stopp för mig.
Mina ögon vill inte öppna sig. Det är som att kroppen protesterar. Som att den ber om att få vakna 
upp på en plats där den kan få leva smärtfritt. Den känslan fångar mig varje gång jag blundar. 
Varje blinkning. Bakom mina stängda ögonlock ser jag lilla Ester. Lilla jag. Hör hennes skratt. Rör 
vid hennes oskadda hud. Drar fingrarna genom hennes silkeslena solblekta hår. Mina armar är 
ovanför vattenytan och på väg att omfamna henne. Jag håller henne hårt. Vill inte släppa. Vill inte 
tappa greppet. Snälla. Kloka lilla barn. Hur hamnade du här?
Radion står på i köket. Kisar med ögonen och koncentrerar mig på att höra vad som sägs. Trettiosex 
nya dödsfall. Fortsatt karantän. Världen har stannat upp. När världen står stilla ökar pulsen inom 
dessa fyra väggar. Det har gått tjugoåtta dagar sedan jag var på jobbet. Platsen som besparat mig 
spruckna revben, hjärnskakning, blåmärken, sprucken läpp, djupa sår.
Vattnet svalnar och det svider på min kropp. Rummet snurrar, väggarna rör sig och klockan på
väggen tickar snabbare och snabbare. Det känns som att någon sitter på mitt bröst, kan inte andas. 
Magen knyter sig. Behöver ställa mig upp men vattnet håller mig fast. Jag är för svag. Jag lutar mig 
tillbaka. Fyller mina lungor med så mycket luft jag kan och andas långsamt. Det smäller till ute i 
hallen och mitt hjärta dras ihop, jag flyger upp. Plötsligt står jag i badkaret med vattnet levande 
kring benen. Han är hemma från affären.
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Skultuna VVS
Jocke edlund

Mobil 073 787 19 15
rormiljo64@gmail.com

Stenmjöl, makadam, väggrus, 
bärlager och förstärkning

Ring för leverans eller avhämtning

Telefon 021-180 500  
Vagersta 33, Skultuna   www.broberget.se

Lions Club 
i Skultuna 

Julmarknaden 
på Torget i Skultuna
är tyvärr inställd i år 
p.g.a. risken för Coronasmitta 

Vi hoppas vi kan träffas 
nästa år igen som vanligt

God jul 
och 

gott nytt år
önskar Lions Club Skultuna

Vetskapen om att han finns på andra sidan dörren suddar bort det lilla liv jag lyckats skapa i badet 
när jag kramade lilla Ester. Lilla jag. Hon är som bortblåst nu. Jag tar tag i handfatet och lutar mig 
över för att se min spegelbild. Jag tittar. Jag letar. Letar efter det som förtjänar att blöda. Det som
förtjänar att hatas. Jag har ju faktiskt ganska osymmetriskt ansikte, näsan kunde varit nättare. 
Skulle behöva tandställning. Gå ner ungefär fem kilo, fast då skulle rumpan bli ännu fulare. Jag 
måste börja styrketräna. Helst bli några centimeter kortare. Och dessa jävla fräknar. Försvinn. 
Jag tittar bort. Tittar tillbaka. Förlåt. Ser mig själv djupt i ögonen. Så djupt att jag försvinner någon-
stans där jag aldrig varit förr. Det liknar rymden, en liten rymd. Men det förstås, där har jag ju 
heller aldrig varit. Jag gungas med av musiken som spelas på radion. Det är som vågor som vaggar 
mig till sömns för att sedan väcka mig till liv. Likt en
dimma som dansar förbi för att visa mig vad som
gömde sig där under hela tiden. 
"Jag har aldrig glömt vem jag var, jag har bara låtit 
det sova, kanske hade jag inget val." Jag ser på mig
själv. Det bränner bakom ögonen. En varm våg av
kraft rusar genom kroppen ut i armarna, ner i 
fötterna. Utan att tänka mig för väser jag fram: 
"Bara viljan att finnas kvar..".
Jag rycker tag i min morgonrock, sveper den om-
kring mig. Omfamnar det kalla handtaget med min
varma hand, snart redo att gå. Andas långsamt. Om
jag bara skulle kisa lite med ögonen nu, kommer 
fler tårar rinna ner längs kinderna. Vill jag det? 
Vad vill jag? Tusen tankar på en och samma gång. 
Jag har bestämt mig. Det räcker nu. Jag är stark nu. 
Jag väser inga ord. Jag sjunger. Tar i från tårna. 
"Jag vill känna.. att jag levt mitt liv".
Minna Sayato Lindberg



Välkommen!        Besöksadress: Vagersta 26, Skultuna      Välkommen! 

Vi säljer 
dekorationer, 
blomsterlökar 

julklappar 
lyktor, skålar, 
smycken m.m.

Ett lokalt besöksmål - med jord, växter och två små butiker
Tel. 021 - 470 48 00

www.aroshandelshus.com
e-post: info@aroshandelshus.com

       Monte Carlo                                 Marilyn                   

Öppet onsdagar kl 10 - 16.  Vill du komma en annan tid?
Slå bara en signal i förväg på tel 021 - 470 48 00!

Snart kommer advent, lucia, jul och nyår!

 



Kaminhuset Eldabutiken Västerås
Signalistgatan 13 Hässlö | 021-208 44
Må-Fre 10-18 Lör 10-14  | vasteras@eldabutiken.se

Vi säljer, monterar 
och renoverar 
skorstenar och 
kaminer.
Vi utför även mur-
och putsarbeten

Vi säljer, monterar 
och renoverar 
skorstenar 
och kaminer
Vi utför även 
mur- och 

putsarbeten

Vecka 45 Måndag - torsdag 
   Skinkstek med gräddsås, äppelmos och kokt potatis 
   Bratwurst, stekt potatis, senaps-och dragonsås   

  Köttbullar med gräddsås, potatis och lingonsylt
fFredag Tjälknöl med potatisgratäng      

  Ungsbakad lax med kokt potatis och vitvinsås
Vecka 46   Måndag - torsdag
   Stuvade morötter med falukorv    

     Spagetti och köttfärssås
   Isterband med dillstuvad potatis
fFredag  Ångad fisk med hummersås och kokt potatis   

  Helstekt kotlettrad, bearnaisesås och stekt potatis
Vecka 47 Måndag - torsdag 
   Äppelkotlettgryta med kokt potatis
   Gräddig köttfärsgratäng
   Pasta Carbonara
fFredag Skomakarlåda        

  Inkokt lax med dillmajonäs och kokt potatis

tisdagar 
även raggmunk med
fläsk och lingonsylt

torsdagar 
även ärtsoppa
med pannkakor

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. 

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

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  

                  Svenne      

   Öppet:  Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

 Välkommen!

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

Välkommen 
till bords!

Trädfällning utföres 
- både i tätort och glesbygd -

Jag fäller träd i dess hela längd, kvistar av och kapar upp.
Innehar försäkring, motorsågskort och hanterar RUT-avdrag.
                     
Kjell Forsberg             KF Service Mälardalen
tel: 076-328 71 83          www.kf-service.nu

Välkommen ! 

Få saker är så tillfredställande som 
att se sina barn få egna tonåringar.

Dough Larson

Vi lagar all mat från grunden  

   www.skultunalagarn.se    

Dagens Lunch  90 kr
Salladsbord, måltidsdryck, 
bröd, kaffe och kaka ingår.  

Lunchlådor för avhämtning 70 kr
Öppet kl 11.00 - 14.00

måndag - fredag

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se    Se även menyn på gastrogate.se

 



Mariagården, Karl IX:s väg 4, Skultuna, Tel: 021-81 46 00

VÄLKOMMEN TILL NORRBO FÖRSAMLING - EN DEL AV SVENSK A K YRK AN VÄSTER ÅS

S k u l t u n a  -  R o m f a r t u n a  -  H a r a k e r

Välkommen till kyrkan!
 

Nu har vi öppnat våra gudstjänster 
för allmänheten igen. Vi kommer att 
vara hårda på att följa myndigheternas  
rekomendationer och kommer därför 
hålla strikt på avstånd samt ha en gräns 
på 50 personer i kyrkorna. 

w e b s ä n d a
ANDAKTER

måndag-torsdag kl 15

Vardagar kl 15 sänder vi andakter  
(oftast) från Mariagården.

Co ro n a - a n p a s s a t
VuxENpYSSEL 

Torsdag 5/11 kl 18.30 i 
MARIAGÅRDEN
Vi träffas i Mariasalen  
och pysslar med det  
vi själva har med oss. 

(Eller pysselkit härifrån)
Vi fikar tillsammans!

Gott om plats  
& handsprit finns!

w e b s ä n d a
GuDSTJÄNSTER
Nu kommer vi att websända  

alla våra gudstjänster på  
församlingens facebook-sida!

Sändningarna sker på: 
facebook.com/norrboforsamling

GuDSTJÄNST
Söndag 8/11 kl 17 i 
SKuLTuNA KYRKA

”Frälsningen”

Gunilla Lindberg, musiker
Kajsa Bengtz, präst

Svårt att ta dig till kyrkan?

för dig erbjuder vi

KYRK-TAxI
Ring 18 50 00 senast en timme  
före gudstjänsten och begär:  
kyrktaxi, Norrbo församling. 

Gäller gudstjänster i Norrbo församling. 
Kostnaden är valfritt belopp i kollekten.

MuSIK- 
GuDSTJÄNST
Söndag 15/11 kl 18 i 

ROMFARTuNA KYRKA

”Vaksamhet  
och väntan”

Folke Dahlgren, säckkpipa
Micke Winterquist, musiker
Ingemar Andersson, präst

GuDSTJÄNST
Söndag 22/11 kl 17 i 
SKuLTuNA KYRKA

”Kristi återkomst”

Gunilla Lindberg, musiker
David Berglund, präst

w e b s ä n d
FAMILJE-
GuDSTJÄNST 

Onsdag 18/11 kl 17:30 
från MARIAGÅRDEN 

b a r n k ö re r n a 
S å n g l ä r ko r n a  

&  To n f i ss ka r n a

Gunilla Lindberg, musiker
David Berglund, präst

utan 

besökare
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Plats på scenen för Sten Åke Petersson igen!
Ett kärt återbesök må man säga! Samtidigt meddelas att han har lämnat över hela serien av krönikor, 
2018 - 2020, till Skultuna Hembygdsförening så att de finns bevarade där för tid och evighet. Det kan ju 
vara bra att veta för den som vill ta del av dem. De som har publicerats i Skultunabladet finns även kvar 
i vårt arkiv. Välkommen tillbaka Sten Åke!                                                                               
Elisabet Sannesjö 

Ett björn-möte i Östra Insjö 
Så här i Corona-tider är det mycket som dyker upp
i minnets skrymslen när man som pensionär sitter 
och kurar i karantän på detta tidens smala näs. 

Somligt av det som dyker upp känns så osannolikt 
att man kan tvivla på om det verkligen har hänt. 
Men eftersom det som hände i Harrisburg verkligen 
hände trots att det var så osannolikt att det skulle
hända, så kanske det jag här ska berätta om faktiskt 
också hände – fast det känns mindre sannolikt än
att det där som hände i Harrisburg verkligen hände. 

Våren kom tidigt det år jag nu ska berätta om. I 
början av april var det snöfritt och hyfsat torrt i
markerna. Jag hade åkt ut till sommarstugan dagen 
innan för att göra i ordning så att vi skulle kunna 
flytta ut till påsken: börjat elda för att få upp värmen, 
kopplat in vattnet, fyllt på i kylskåpet, städat undan 
vinterns muslortar och ställt undan musfällor och 
snöskovlar.

Morgonen därpå vaknade jag tidigt, kokade kaffe, 
bredde tjockt med Bregott på en hel, rund kaka brun-
gräddat Leksands Vardagsknäcke och toppade med 
några ägg som jag stekt kvällen innan.

Solen var precis på väg upp över trätopparna. Det 
knäppte och krasade i den ruttnande isen runt 
bryggan. Längre ut gick sjön öppen. Vid Prästön var
det full fart på både tranor, gäss och svanar av båda 
slagen. På närhåll tjirpade talgoxar och blåmesar 
för glatta livet.

När jag fått i mig halva smörgåsen och en mugg 
kaffe slog jag resten av kaffet på en termos, tog den 
och andra halvan av smörgåsen med mig, hämtade 
stora klyvyxan i vedboden och gick tvärs över vägen 
till vedbacken. Där väntade en stapel med okluven 
björkved som jag sågade upp förra hösten men inte 
hann klyva och få under tak då. 
Nu var det dags att ta sig an den.

Jag ställde termos och smörgås på plåttaket över 
det tomma vedförrådet och började med några 
björkkubbar som såg hyfsat lätta ut. De gav villigt 
med sig utan att jag behövde förta mig. Det kändes 
uppmuntrande. Men redan femte kubben var av 
en vresigare sort och yxan bet fast rejält. 

Just som jag slet och drog för att få loss den brakade
det till i det täta granbeståndet rakt framför mig.
Med ett gurglande, morrande läte som fick mig 
att stela till och bli iskall av skräck klev en björn in
på arenan. Den reste sig på
bakbenen bara fyra-fem
meter framför mig och 
började sniffa och vädra. 

Skräcken gav mig en styrka
som jag inte visste att jag
var mäktig. Jag lyfte både
den fastkilade vedkubben 
och yxan över huvudet och 
slängde iväg hela ”paketet”
med all kraft mot björnen. 
Ett kast som skulle fått 
världens bästa fotbolls-
proffs att känna sig som 
otränade amatörer i inkastandets ädla konst.

Rakt över halsen på björnen tog det stopp. Jag hann 
se hur den vacklade till och föll baklänges både av 
tyngden från yxa och vedklabb och förmodligen 
också i ren förvåning. I samma ögonblick som 
björnen for på ändan och föll baklänges in bland 
smågranarna sprang jag min väg i full panik. Jag 
slet upp dörren till bilen som stod precis på andra 
sidan vägen, lyckligtvis olåst, fick in nyckeln i tänd-
ningslåset och vred om. Den startade, tack och lov, 
och jag drog iväg till ljudet av ett utdraget björnvrål 
som fick Baloos djungelbjörnsvrål på julaftonen 
att låta som en vilsekommen dvärgpudel med 
hemlängtan. 

Fortsättning på nästa sida g



kakor Leksands Vardagsknäcke, brungräddat. Endast 
det bästa duger åt en så hjälpsam björn, tänkte jag.

Av honungshinkens innehåll sparade en klick åt mig
själv. Sedan smög jag försiktigt fram till den sovande 
björnen och ställde honungshinken och brödkakorna 
alldeles intill den. Lika tyst smög jag därifrån. 

Inne i stugan kokade jag en stor kopp kaffe, bredde
en ny macka av samma sort och la min honungs-
klick på den och satte mig vid det öppna fönstret
med bra utsikt mot vedbacken. 

Efter lång väntan vaknade björnen. Först sträckte 
den på sig som en nyvaken katt. Så rullade den 
ut ur sin sovplats Den liknade mest en stor, lurvig
boll. Den började sniffa och vädra, hittade honungs-
hinken och tog sig en slick och grymtade belåtet. 
Det tog inte många minuter innan brödet var slut
och honungsburken renslickad. Den såg sig miss-
belåtet omkring, reste sig på bakbenen, tog yxan 
mellan framtassarna, slog fast den i huggkubben 
och försvann bland buskarna, samma väg som den
hade kommit. Hinken hängde kvar om vänstra fram-
ramen och följde med.

Sedan dess har jag inte sett vare sig den här björnen 
eller någon annan björn vid stugan. Hinken hittade 
jag dock sent på sommaren samma år. Den stod på 
en stubbe vid en myrkant, halvvägs till Rexbo, när 
jag var ute och tittade efter svamp. Den stod där, 
full med små fina kantareller. 

Jag tyckte att jag hörde någon brumma från ett tätt
gransnår alldeles bredvid. Det lät som ett ”tack för
senast” och jag ropade ”tack själv” och tog hinken, 
åkte hem och gjorde ett par riktigt goda kantarell-
smörgåsar till kvällsmat...
… och det är alldeles sant, vartenda ord! 

Tror du mig inte så kan jag visa hinken. 
Den har jag kvar som ett kärt minne.
Brum på er, alla klentrogna människobarn!

Stenåke

Jag körde så gruset sprutade kring hjulen och 
fjädringarna slog igenom i tjälskotten. Det tog tio 
minuter innan jag började lugna ner mig och då 
hade jag hunnit ända till Hälgbobadet, en mil bort. 
Av resan dit hade jag inget minne. Skräcken och
chocken började nu släppa sitt grepp. Svettig och 
darrande svängde jag in på den tomma parkeringen 
vid badet, stannade, stängde av motorn och tvär-
somnade.

Solen stod redan högt på himlen när jag vaknade. 
Först begrep jag inte var jag var och varför jag var
där jag var och hur jag kommit dit. Men så började 
minnet återvända. Med bultande hjärta klev jag ur
bilen, gick ner till sjön och tvättade ansiktet i det
kalla isvattnet som gick öppet närmast stranden.

Nu började nyfikenheten ta överhanden. Var det 
på riktigt det jag mindes? Hur gick det i så fall för 
björnen? Låg den skadad där i skogskanten? Hade 
den blivit rasande och rivit hela stugan?

Det fanns bara ett sätt att få veta. Jag startade och
körde tillbaka. Jag ska villigt erkänna att rädslan 
ökade med kvadraten på hypotenusan för varje 
meter jag närmade mig. Allt såg lugnt ut. Jag körde 
så nära jag tordes, stannade en liten bit ifrån stugan, 
slog av motorn, vevade ner fönstret och lyssnade. 

Allt jag hörde bakom kulissen av fågelsång var ett 
brummande och vibrerande ljud. Det lät som en
gammal båtmotor som inte ville starta. Ett brum-
mande som steg och sjönk och ett svagt vibrerande 
som av plåtar som ligger och slår mot varandra när 
det blåser.

Försiktigt lämnade jag bilen och smög närmare. Mitt 
för vedbacken såg jag björnen. Den låg inkrupen 
under plåttaket där jag skulle slängt in veden. Den
sov med yxan i famnen. Snarkningarna fick plåten 
att vibrera. Det var det ljudet jag hört. Bredvid 
honom låg min termos, öppen och uppenbarligen 
tom. Av smörgåsen syntes inte ett spår. Men det 
märkvärdigaste var att hela björkvedshögen var 
upphugen, kluven i lagom stora bitar och låg där på
vedbacken.

Så tyst jag kunde smög jag förbi och in stugan. Ur
skafferiet tog jag fram den trekiloshink med honung, 
jag köpt i av en lokal biodlare på vägen ut. Från 
mitt brödförråd ovanpå kylskåpet tog jag ned fyra 
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Namnsdagar 
fram till nästa nummer, nr 21, 18 nov. 2020 

  

  Onsdag       4 nov Sverker

  Torsdag     5 nov Eugen, Eugenia  

 Fredag          6 nov Gustav Adolf  

 Lördag          7 nov Ingegärd, Ingela  

 Söndag      8 nov Vendela   

 Måndag      9 nov Teodor, Teodora  

 Tisdag    10 nov Martin, Martina  

 Onsdag       11 nov Mårten   

 Torsdag   12 nov Konrad, Kurt

  Fredag       13 nov Kristian, Krister  

 Lördag      14 nov Emil, Emilia  

 Söndag    15 nov Leopold   

 Måndag     16 nov Vibeke, Viveka  

 Tisdag    17 nov Naemi, Naima  

 Onsdag     18 nov Lillemor, Moa

Grattis alla 
små och stora namnsdagsbarn!

                            

                            SG:s Potatis
          Hedemora

Sveriges 

godaste 

knöl

Tel:  070 - 719 83 55
Vi säljer även honung och sylt 

Odlargaranterad King Edvard, Folva, Serafina 
och mandelpotatis från egen odling

Fredag 6 november
kl 11.00 - 12.00

Vi står på parkeringen vid Skultuna IP

Öppen Kyrka håller stängt 
under november, december och januari 
bl.a. för att undvika smittspridning av Corona

Gudstjänst söndag 15/11, kl. 16.00
Predikan Annika Södergren

Varmt välkommen!

Pingstkyrkan Skultuna, Västeråsvägen 11 

    
                                                 

              PRO.se-skultuna

             Torsdagar
    kl. 9 - 11 
    Kägelspel i Kägelhallen 
      Välkommen!

Sophie Söderqvist
Dipl. Medicinsk fotvårdsspecialist. 

Diabetesutbildad. Utbildad undersköterska

Besöksadress:  
  Skultuna Messingsbruk. Ingång: Outlet, 1tr.
  Följ Sophies Fotvårdsklinik på facebook

  Mobil: 0735 - 45 45 03

Coronatider...
Dags att komma på fötter igen?

Välkommen på trygg och
säker fotvård hos mig!

 Sökes...
     ... någon som kan hjälpa mig att
         knyta pärlhalsband och med
         enklare silverarbeten! 

Välkommen att ringa 070-729 60 41



 

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna 

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Vi utför alla slags elinstallationer och 
ombyggnationer. Felsökning och service.

Välkommen att höra av dig!
Conny

Foto © Elisabet Sannesjö

Lasses Däck & Motor
Skråmsta, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 


