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Fortsättning på nästa sida g

Hej!
                 Sen sist har en hel del händelser passerat. 9 februari släpptes de flesta 
restriktionerna avseende coronan men med markeringen att pandemin kvarstår. Det betyder väl att vi ändå 
ska vara fortsatt försiktiga. Egentligen borde vi alltid vara det. Magsjuka, förkylningar etc. tas sällan emot 
med tacksamhet av den som smittas. Har vi kanske lärt oss att ta mer hänsyn till våra medmänniskor nu?! 
Själv har jag hunnit avverka coronan. Efter att i två år ha lyckats hålla mig undan gick det åt pipan för ett 
par veckor sedan och jag fick anledning att skänka tacksamma tankar till möjligheten att bli vaccinerad. 
Tre doser har jag fått och utan dem vet i sjutton om jag hade klarat mig så pass bra som jag ändå gjorde. 
Till råga på eländet har jag under dessa två år aldrig haft så många bekanta i stugorna som också varit 
smittade just nu. Gemensam fest? Nix inte det heller, trots att det säkert hade varit trevligt! Alla hjärtans 
dag passerade 14 februari, men med ovanligt lite pussar och kramar trots lättnader av regler. Om det spända 
läget i öst vet vi lite mer, men ännu inte tillräckligt mycket för att veta hur det ska gå. Orostider...

Framför oss då? Där gömmer sig bland annat Vasaloppet som firar 100 år i år och som egentligen tjuv-
startade med ett jubileumslopp 12 februari för att sedan fortsätta med många skidlopp 25 febr. till 6 mars 
då det “riktiga” Vasaloppet går av stapeln. 

Kåsör den här gången är en man som ni mött förut när han skrivit om sin passion för traktorer. Han är en 
gammal vän som har både humor, skrivandets gåva och ett gott minne. Just den här berättelsen kräver lite 
extra utrymme och det passar därför bra att ta med den just nu när vi väntar på att fler arrangemang ska 
ta fart och därmed även annonseringen här i bladet. Varmt välkommen hit igen Pär Lennartsson!
Elisabet Sannesjö, ansvarig utgivare

När vi tog en öl med Willy Brandt
 Ja det kanske inte är så märkvärdigt, det är nog många som har tagit en öl med Willy Brandt. 
Men för fem grabbar från Västsura Skogsbrukskola var det lite ovanligt. För den yngre skaran 
läsare och dom som inte var med på historielektionen om Willy Brandt, så kan jag berätta 

att han var Tysklands Förbundskansler 1969 - 1974. 

Inför Påsklovet 1970 satt vi några grabbar på Västsura Skogsbruksskola och tyckte att vi skulle hitta på något
när vi var lediga en hel vecka. Någon av oss hade snappat upp att SJ hade så kallade paketresor man kunde 
köpa, och där ingick resa, mat och boende. Österrike, Tyskland, Frankrike, Italien och England var på förslag. 
Det blev Italien, och Gardasjön, närmare bestämt Riva del Garda i norra Italien.

Vi hade en broschyr och läste om resan till Italien, 
och det såg väldigt fint ut med höga berg och djupa 
dalar. Hotellet var förstås med på bild och såg väldigt 
lyxigt ut. Vi satt där och undrade om det verkligen 
var det hotellet vi skulle bo på eller om man tagit fel 
bild och satt in i broschyren. Priset på resan med allt 
som ingick verkade ganska lågt när vi såg hotellet 
på bild. Nåja, det var ett litet problem. Jag hade ett 
annat problem. Det var att som sextonåring åka hem 
och berätta för mamma och pappa att vi tänkte dra till Italien en sväng på påsklovet. Om dom bara hjälpte till
att betala så skulle jag hjälpa till med både det ena och andra när jag kom hem igen. Många frågor vart det. 
-  Vem ska du åka med, är det någon av lärarna på skolan som åker med?  
-  Nej det är det inte, vi blir fem grabbar som ska åka ... Ja men dom är mycket äldre än jag, den äldsta är ju 21 år.    
   Så det är ingen fara, vi klarar oss. 
Hur det nu var så efter mycket om och men och förmaningar så fick jag åka. Mamma tyckte till och med att 
det var bra att vi valt en resa där maten ingick i priset så vi åtminstone inte skulle svälta ihjäl.

Så kom då dagen när vi skulle åka. Packningen bestod av en inte alltför stor resväska, en Kodak Instamatic och 
en reskassa. Resan skulle ta trettiosex timmar i ett sträck så det var kupé med möjlighet att bädda ut för att sova. 
Tur var också att vagnen vi åkte med gick hela vägen från Sverige till Italien.



Fortsättning från föregående sida g

Så mycket sova var det ju inte på väg genom Sverige, Danmark och Tyskland. I det här äventyret sover man 
inte bort tiden. I Danmark kunde man ju till och med gå till restaurangvagnen och köpa en öl. Fast man bara 
var sexton! 

Delar av Danmark och Tyskland färdades vi på natten, det var inte mycket sova då heller för tåget stannade 
vid olika stationer och folk gick på eller steg av. På ett ställe i Tyskland så kom ett par svenska tjejer på tåget. 
Dom hade klivit på fel tåg och var nu på väg till Italien istället för Paris. Vid nästa station skulle dom försöka 
byta och komma på rätt spår igen. När tåget stannade vid nästa perrong drog en av tjejerna ner fönstret och 
frågade en tysk järnvägstjänsteman om det gick att komma till Paris från det här stället. Han tyckte kanske 
det var en dum fråga för han svarade något som inte föll henne i smaken. Därefter började en ordväxling som 
jag aldrig hört förr. Hon skällde ut honom på svenska, engelska, franska och slutligen på tyska. När tåget fort-
satte stod en något förvånad järnvägstjänsteman och såg nästan blek ut. En otroligt språkbegåvad tjej och 
svordomarna satt där dom skulle. Dom hoppade av vid nästa stopp och kanske kom dom till Paris.

Nu är det så att till Riva del Garda går ingen järnväg utan vi fick gå av vid Rovereto, en närbelägen stad, och 
ta buss därifrån. Bussen kämpade sig upp över en bergskedja och ner på andra sidan mot Riva del Garda och
Gardasjön. Vi kom fram ca kl. elva, halv tolv och från bussen såg vi hotellet när den körde förbi och stannade 
vid en busshållplats. 

Jodå, nog var det hotellet i broschyren allt. Hotell Du Lac Et Du, fick nu besök av fem svenska unga skogs-
huggare. Kanske inte vad dom hade väntat sig precis. När vi kom gåendes och kånkandes på våra väskor in 
mot entrén måste vi passera några bilar som var parkerade utanför. Porshe, Mercedes, BMW, Lamborghini, 
Bentley, Rolls Royce var bilmärkena, dom flesta tyskregistrerade. Vi och våra väskor kändes lite malplacerade i 
den här miljön. Vaktmästaren i dörren lyfte något på ena ögonbrynet när han såg oss, men släppte artigt in oss. 
Portiern bakom disken var väldigt tillmötesgående men vi undrade vad han log åt. Eller det gjorde vi nog inte.

När vi väl var inkvarterade i våra rum (som låg längst upp i en flygel) så gick vi ut och ner till hamnen och
strosade runt för att bekanta oss med stan. Efter ett tag så började magen göra sig påmind om att den behövde 
mat. Och det var ju tid att gå tillbaka till hotellet för att äta. Men då var det två stora ”gorillor” som stod i dörren 
och undrade vad fasen vi skulle in där och göra. Dom var helt på det klara med att vi skulle ut därifrån. Som tur 
var så såg dörrvaktmästaren vad som hände och kom till vår undsättning med förklaring om att vi bodde på 
hotellet. Men misstänksamma ögon följde oss när vi hämtade nycklarna för att gå upp och byta om till middagen. 

Anledningen till att vi inte höll på att bli insläppta var att ”gubbarna” i dörren var Willy Brandts livvakter. 
Willy Brandt hade kommit till hotellet för att ha en kort semester, och han var där helt privat med sitt följe. 
Matsalen då, ja nu får Berns Salonger i Stockholm stryka på foten för här var det verkligen lyx. Åtminstone 
med skogshuggarmått mätt. Kristallkronor stora som små timmerkojor, vita dukar och silver på borden, 
dekorerade med blomsteruppsättningar o.s.v. Högt i tak med fantastiska utsmyckningar. 

Oj då, ska vi äta här. Vilken gaffel ska man ta först och varför måste det vara så många glas i alla dess former? 
Vi fick ett runt bord en bit innanför dörren eftersom vi var fem till bordet. Hovmästaren kom med matsedeln 
så vi skulle kunna beställa. När maten var beställd efter mycket om och men så kom sommelier´n och undrade 
vad vi ville ha för vin till maten. Han log också väldigt mycket, precis som portiern hade gjort. Ja ja nu förstod 
vi vad dom log åt. Aldrig hade det väl funnits mer bortkomna grabbar i dom här lokalerna. Men vi fick både 
mat och vin och alla var mycket trevliga och hjälpsamma. 

En som inte fick det så trevligt var en av flickorna som skulle servera vin. Hon började hälla upp i ett glas och 
när hon skulle hälla upp nästa så hade en droppe vin letat sig ner för flaskan och hamnade på duken. Det 
tog inte mer än två sekunder så var hovmästaren där och slet åt sig flaskan och pekade på dörren åt henne. 
Han bad om ursäkt inför oss och fortsatte själv med serveringen. Den servitrisen såg vi aldrig till igen. Hårda
bud, men är det flott så är det. 

Så kom då Willy Brandt in i matsalen med påföljd av att mer än hälften av gästerna reste sig och började 
applådera. Det visade sig att det var tyskar som hade rest ner för att bo på hotellet när han var där. Fansen 
om man så säger. Han såg mest besvärad ut. Jag tror han helst av allt ville komma undan den uppståndelsen 
på sin lilla semester. Fortsättning på nästa sida g



Ring för leverans eller avhämtning

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

Fortsättning från föregående sida g
Efter ett par dagar så började vi lära oss hur det går till att vistas i lyxen och hela vistelsen var ett härligt 
äventyr. En av kvällarna gick vi ner i hotellbaren och satt vid bardisken och drack varsin öl. Medan vi satt där 
och skrattade och tjoade – ja inte som i en skogshuggarkoja alltså, någorlunda dämpade var vi allt - så kom 
Willy Brandt med ett par livvakter och satte sig vid ett bord bakom ryggen på oss. Vi hälsade artigt förstås 
med nick och guten abend. 

  Efter en liten stund så frågade han om vi kom från Sverige eftersom han hade tyckt
  sig höra att vi pratade svenska. Så vi fick berätta om oss själva, var vi kom från och  

 att vi gick på en skola för att lära oss sköta skog och bruka den. Det tyckte han var
  ett väldigt bra val, för skog var en viktig råvara i samhället och även för rekreation. 

  När han sedan fick in sin öl så höjde han sitt glas mot oss och sa Skål! på svenska. 
  Vi besvarade naturligtvis skålen. En av livvakterna som satt i närheten av baren
  innan Willy Brandt kom hade man bytt ut. Han hade lite svårt att sitta kvar på  

 barstolen. Men vi sa inget till Willy om det.  
  Däremot så blev vi mycket artigt bemötta av alla tyskar som bodde på hotellet 
                                           när dom uppdagade att det var vi, Fem Grabbar från Västsura, som tog en öl 
                                           med Willy Brandt. 

Vi som var med var Mats, Janne, Bosse, Erik och jag 

Pär Lennartsson
Frändesta Romfartuna 

Willy Bandt



Dagens Lunch  95 kr
Salladsbord, måltidsdryck, 
bröd, kaffe och kaka ingår.  

Lunchlådor för avhämtning 75 kr
Öppet kl 11.00 - 14.00

måndag - fredag
Vi lagar all mat från grunden  

   www.skultunalagarn.se    

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

Välkommen att höra av dig!
Conny

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

Besöksadress: Vagersta 26, Skultuna
Tel. 021 - 470 48 00

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

Du hittar oss i byn Vagersta, 
11 km norr om Skultuna

KVALITETSJORD   •   TRÄDGÅRD   •    STALLSTRÖ
 ORDERMOTTAGNING, 

LEVERANS OCH 
AVHÄMTNING

 Öppet alla helgfria vardagar  
kl. 07.00 - 16.00

PRESENTBUTIKEN 
Öppen onsdagar kl. 10 - 16  

... om du inte bokat egen tid förstås!  
Ring om du vill komma på annan dag/tid!

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

Vi ses i våra lokaler på 
Skråmsta Industriområde !  
                    Svenne      

   Öppet:  Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

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

 Välkommen!

   +  TISDAGAR: Raggmunk med fläsk      +  TORSDAGAR: Ärtsoppa & pannkaka 

Vecka 07 Måndag - torsdag 
Fiskpanetter med kokt potatis och sås
Köttfärssås med spagetti
Kålpudding med kokt potatis och gräddsås
FFredag   Kryddig nötstek med ugnsrostade rotsaker och sås
                     Fiskpanetter med kokt potatis och sås 

Vecka 08 och vecka 9
NU TESTAR VI NÅGOT NYTT UNDER EN PERIOD!

Vi lagar mat efter vad säsongen erbjuder 
och de råvaror vi har tillgång till!

e Tre rätter varje dag, varav en fiskrätt f 
Vegetariskt alternativ erbjuds.

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

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

                     Ett torp vid namn Strömsborg, byggt i slutet      
                     av 1800-talet, finns att hyra på landet ca 7 km
                     öster om Skultuna. 
Boningshuset om 103 m² har 4,5 rum samt kök, badrum 
och tvättstuga. Ca 3 000 m²  trädgård ingår. 
Kallhyra 10 500/mån. För mer information kontakta 

Ola Häggström  070-316 11 19

Uthyres! 
                                                   

FÖRHANDSTIPS! Välkommen till vårt LOPPIS lördag 26 mars kl. 10 -14
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