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Bokslutet för 2009 är klart!
Den rådande lågkonjunkturen till trots, så kan jag konstatera att kommunen är
väl rustad att möta de ekonomiska förändringar som skett i omvärlden, tack vare
en god ordning i den kommunala ekonomin. När konjunkturen väl vänder står
Kumla kommun väl rustad. Text: Kommunalrådet Lennart Eriksson

K

umla kommun är en bra kommun att
bo i. I Kumla betalar du en skatt som
ligger under genomsnittet för landets kommuner. Vi har också en av landets lägsta
avgifter för vatten, avlopp och renhållning.

uppvisar ett ekonomiskt resultat som uppgår till 11,7 mkr.
Det är 14,0 mkr sämre än det budgeterade
resultatet på 25,6 mkr. Skälet till detta är
att socialnämnden haft betydligt högre
kostnader än budgeterat. En stor del av
kostnadsökningen beror på den kris vi
befinner oss i med ökad arbetslöshet och
försämringar i socialförsäkringssystemen.
Tyvärr är det fler och fler människor som
måste få socialbidrag för sin försörjning. Vi
måste sätta stopp för detta, därför driver
jag hårt frågan att unga människor ska
erbjudas alternativa åtgärder inom vår
arbetsmarknadsenhet i stället för att bli
passiva mottagare av socialbidrag.
verksamhetsåret 2009

kompenseras
till viss del av att det redovisas överskott i
andra delar av den kommunala verksamheten. Bland annat har kommunens ränteintäkter blivit betydligt bättre än budgeterat.
Även sänkningen av arbetsgivaravgiften
under året har genererat ett överskott.
Kommunstyrelsen beslutade också under
hösten 2009 om restriktivitet i inköp av
varor och tjänster samt vikarieanskaffning.
Beslutet innebar att kommunens kostnader
kunde sänkas med ca fem mkr det sista
kvartalet 2009.
socialnämndens underskott

ökade Kumla kommuns
befolkning. Ökningen blev inte lika kraftig
som året innan, men vi kunde ändå hälsa
57 nya invånare välkomna till kommunen. Ökningen innebär att kommunen
vid årsskiftet hade 20 214 invånare. Om
vi blickar tillbaka så har Kumla kommun
ökat med drygt 700 personer de senaste
även under 2009
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fem åren. Detta hade inte kunnat ske om
vi inte satsat på att bygga och ställa i ordning tomter. Under året såldes 37 tomter
för villabebyggelse i framförallt Smedstorp
och Skogstorp. Tomterna i Smedstorp är
därmed slutsålda och i Skogstorp fanns vid
årsskiftet endast två tomter kvar. I slutet av
året påbörjades arbetet med etapp ett av
det nya exploateringsområdet Skogsgläntan där det kommer att bli 34 tomter till
försäljning. Kumla Bostäder AB är i full
gång med byggnationen av två punkthus
med 44 lägenheter på åsen vid Kungsvägen.
Inflyttning beräknas till maj 2010.

tillgänglighet till den kommunala förvaltningen är en viktig fråga för den kommunala verksamheten, allt utifrån en bättre
service till våra kommuninvånare. Från och
med 1 januari 2010 har kommunens växel
och reception öppet hela dagen. Vi arbetar
också för fullt med att genomföra e-service
så långt som möjligt. Kumla kommun har
i dagsläget åtta e-tjänster igång, målet är
att under 2010 införa minst tio e-tjänster .

under året investerade kommunen över 80

lördagen den 27 mars

mkr. En betydande del av investeringarna
sker inom barn- och utbildningsnämndens
område. Matildelunds förskola, belägen
nordväst om Skogstorpsskolan, öppnades i augusti. Förskolan har plats för 80
barn. Den efterlängtade renoveringen av
Kumlaby skola påbörjades i augusti och
beräknas pågå under 2010. Vårterminen
2011 ska arbetet vara klart.
för Kumla är
det planerade bygget av ett nytt bad. Projekteringen pågår för fullt och byggstart är
planerad till våren 2010. En satsning som
är en viktig byggsten i kommunens vision
att nå 25 000 invånare år 2025.
en annan viktig investering

4 800 löner/månad. Löneenheten har också
fått möjligheten att hantera regionförbundets samtliga löner/arvoden.

var det öppet hus
i stadshuset som var både välbesökt och
lyckat. När dörrarna slogs igen hade
331 personer tagit chansen att få se både
gamla, renoverade och nybyggda delar
av stadshuset. Även Bielkemässen var
öppen för visning och många lockades av
möjligheten att få se Kumla kommuns nya
representationsvåning. Besökarna visade ett
stort intresse för lokalerna och tongångarna
var mycket positiva. Många av dem som
kom hade anknytningar till huset sedan
tidigare och uppskattade chansen att få
komma in och se de förändringar som
gjorts i samband med ombyggnaden samt
de helt nya delarna.
vi vågar satsa för framtiden,

bildades Sydnärkes
lönenämnd av Askersunds, Lekebergs och
Kumlas kommuner. Anledningen till löneenhetens tillkomst är de effektivitetsvinster
som kan göras samtidigt som kvaliteten på
lönehanteringen kan höjas. Löneenheten
för Askersunds, Lekebergs och Kumlas
kommuner har fått sin placering i Kumla
och består av 13 personer som hanterar
den 1 januari 2010
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samtidigt
som vi tar ansvar för vårt huvudsakliga
uppdrag som innebär att ge våra invånare
en bra utbildning, vård och omsorg. Detta
har inte kunnat göras utan vår duktiga
personal som jag avslutningsvis vill rikta
ett tack till för goda insatser under 2009.
Lennart Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande
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Val den 19 september
De allmänna valen i Sverige hålls den tredje söndagen i september vart fjärde år.
Den 19 september i år är det val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige.
Text: Lars Claeson, administrativ handläggare

O

vid
riksdagsval respektive landstings- och
kommunfullmäktigeval.
Du har rösträtt till riksdagen om du är
svensk medborgare och är eller har varit
folkbokförd i Sverige.
Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du:
är svensk medborgare och är folkbok•
förd i kommunen/landstinget,
•
är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island
eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
lika regler gäller för rösträtt

•

är medborgare i något annat land än
de som räknats upp ovan och har varit
folkbokförd i Sverige i tre år i följd
före valdagen.

och har en känd
adress ska få sitt röstkort med posten.
Röstkorten kommer att skickas ut under perioden 24–31 augusti. Röstkortet innehåller
information om var väljaren kan rösta.
Väljare som har förlorat sitt röstkort eller
inte har fått något får ett dubblettröstkort
alla som har rösträtt
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om de begär det. Väljaren kan kontakta den
centrala valmyndigheten, länsstyrelsen eller
kommunen för att få ett dubblettröstkort.
Det är inte något krav att ha med röstkortet när man röstar i en vallokal, men
det underlättar arbetet för röstmottagarna.
Däremot måste man ha med sig en idhandling. Om väljaren saknar id-handling
kan någon annan följa med för att intyga
vem väljaren är. Den person som intygar
måste visa en id-handling.
från och med den 1 september är det möjligt att förtidsrösta. För att få förtidsrösta
måste väljaren ha med sig sitt röstkort och
en id-handling.
I Kumla kan du förtidsrösta på stadshuset
och på biblioteket under
deras respektive öppettider. Dessutom kan du
förtidsrösta i kommunens
bokbuss på de platser och tider
som kommer att finnas publicerade på
kommunens hemsida.
i nästa nummer av kumlan,

som utkommer
den 31 augusti, kommer mer information
inför de allmänna valen. Har du frågor
kring valet kan du kontakta Kumla kommun och Lars Claeson 019-58 81 21,
e-post: lars.claeson@kumla.se, eller Ulric
Öhman, 019-58 81 11, e-post: ulric.ohman@kumla.se.
Är du intresserad av att läsa mer om valet
kan du besöka www.valmyndigheten.se.
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Spännande vårtermin på
John Norlandergymnasiet
I år är det en spännande vårtermin på John Norlandergymnasiet med studenten
i egen regi för första gången och novell- och mattepristävlingar.
Text: Stefan Lövgren, rektor

F

redagen den 4 juni kl. 12.00 sker utsläpp

av John Norlandergymnasiets studenter mitt i centrala Kumla! Delar av torget
kommer under ett par timmar att vara
avstängda. Utsläppet sker direkt från stadshuset där studenterna presenteras. Innan
de blir uppvaktade av föräldrar, övriga
släktingar och vänner, sjungs studentsången
och någon ytterligare sommarsång unisont.
Sedan är det dags att ta emot hyllningar,
blommor och kramar. Så småningom blir
det tid för studentfordonen (egna eller
lånade från Trafikcenter där gymnasieskolans fordonsprogram är förlagt) och en
glad färd genom centrum med utlopp för
studentsången på elevernas eget vis. Fordonen kommer att vara uppställda på torget.
Innan utsläppet sker, får studenterna ett
eget program med fotografering, stipendieutdelningar, högtidstal och lunch, tillagad
av skolans egna elever i årskurs 1 och 2
på hotell- och restaurangprogrammet.
Den delen av programmet genomförs på
mässen i Sannahed. Efter högtidligheterna
där körs studenterna till stadshuset, där
klassföreståndarna får tillfälle att dela ut
betyg och hålla sina egna tal. Mycket att
se fram emot alltså!
Inte nog med detta! Under förmiddagen,
kl. 10.00–11.45 blir det musik och uppträdande på torget som uppladdning inför
det stora utsläppet. Räkna med en festlig
och svängig förmiddag på torget innan
studenterna släpps ut!
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Vårterminen på John Norlandergymnasiet
har varit intensiv och lyckad där skolan
arrangerat både en novellpristävling och
en matematikdito. Hela 45 noveller deltog
och rubriken för tävlingen var ”Ung i dag”.
Det visade sig vara ett brett och attraktivt
ämne att skriva om. Bidragen visar med stor
tydlighet hur ungdomar i dag upplever sin
situation på gott och ont. Tävlingen sker
i samarbete med biblioteket och kanske
kommer uppläsningar att ske från den nya
mysiga ”Ungdomshörnan”? En av utgångspunkterna för tävlingen var att vinnande
bidrag ska publiceras i någon tidning.
Motsvarande matematiktävling har också
lockat många deltagare. Flera elever har
med hull och hår kastat sig in i de klurigheter som konstruerats, för en hel del av
problemen tillhör just kategorin klurigheter.
Prisutdelningar för båda tävlingarna kommer att ske i samband med studentexamen
och den ordinarie skolavslutningen den 10
juni. Fina priser väntar.
sammanfattningsvis kan sägas att vårtermi-

nen har varit synnerligen lyckad på John
Norlandergymnasiet!
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lan –
Kumlas översiktsp

Kumla 25 000

Under perioden 19 april till 7 juni är Kumla kommuns nya översiktsplan på samråd.
Samråd innebär att synpunkter från allmänhet, organisationer, nämnder med flera
samlas in. Text: Kurt Larsson, stadsarkitekt
En aktuell plan för hela kommunen
Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan
som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen
visar i stora drag hur kommunens markoch vattenområden bör användas och hur
bebyggelsen kan utvecklas och bevaras i
framtiden. Översiktsplanen väger olika intressen
mot varandra som exempelvis naturvård, trafik
kulturminnesvård.
Planeringsperspektivet i översiktsplanen är
15–25 år och är därmed ett viktigt strategiskt
instrument för kommunen. Planen innehåller
en övergripande vision som visar riktningen
framåt, behandlar viktiga

strategiska frågor samt
anger mål och strategier
för kommunens utveckling.
Den övergripande visionen är
att nå målet om 25 000 invånare
och för att kunna nå detta måste
kommunen planera för en fortsatt
positiv befolkningsutveckling (ca 200–
300 invånare per år) vilket innebär att ca 100–
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150 nya lägenheter måste byggas per år och
att en plan- och markberedskap ska finnas.
Planen redovisar utbyggnadsmöjlighet
för ca 3 000 bostäder med nuvarande
bebyggelsetäthet och trädgårdsstaden
Kumla som underlag. Cirka 85 procent av
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expansionen planeras inom Kumla tätort till
utbyggnadsområden i norr och öster. Byggandet
sker också i mindre enheter inom eller i direkt
anslutning till befintlig bebyggelse.
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Planen finns att ladda ner på kommunens
hemsida under Bygga & bo/Samhällsplanering.
Den finns även i fysisk form på turistbyrån i
stadshuset samt på biblioteket.
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Hållbara transporter
Kumla kommun tar klimat- och energifrågan på stort allvar och arbetar aktivt
med att minska energiförbrukningen och användning av fossila bränslen. Sedan
hösten 2009 är Kumla kommun, Kumla bostäder och Kumla Fastigheter AB med
i Örebroregionens klimatupprop. Text: Aris Zenicanin, energi- och klimatrådgivare och Catharina Ludvigsson, administrativ handläggare

U

frivilliga klimat
åtaganden hos näringsliv och organisationer. Målet är att minska energianvändningen och sänka koldioxidutsläppen.
Allt för att skapa bättre förutsättningar
för kommande generationer. Förutom
detta engagemang pågår just nu arbetet
med att ta fram en klimat- och energiplan
för kommunen som organisation. Vidare
köper kommunen endast in el från vindkraft och i kommunens bilpool finns i dag
flera miljöbilar.
ppropet bygger på

påverkar
många områden inom industrin och tvingar
oss att söka nya vägar och lösningar. Ovanpå detta matas vi ständigt med fakta om
storskaliga klimatförändringar förorsakade
av bland annat människans överkonsumtion och vårdslöshet med naturresurser.
Problemen hänger väl samman. Mot denna
bakgrund blir det än mer viktigt att arbetet
för att hushålla med naturresurser sker i
samverkan med arbetet för att optimera
och rationalisera den befintliga industrin.
Att ta fram och utveckla alternativa energikällor är ett steg i detta utvecklingsarbete.
Satsningar på modern teknik som skonar
miljön i högre grad än tidigare och som
samtidigt genererar en mängd nya jobbtillfällen ligger rätt i tiden och skapar helt
nya möjligheter.
den svajande världsekonomin

fordonsindustrin är ett av de områden som

nu står i fokus. Konsumenterna har blivit
8

mer miljömedvetna, varför bränslesnåla och
miljövänliga alternativ efterlyses. Trots att
det i dag inte finns så många miljövänliga
alternativ att tillgå märks att ett trendbrott
är på gång och att utvecklingen går mot
allt fler el-, biogas- och hybridbilar.
Etanolbilen är den i dag i särklass mest
populära bilen driven med förnyelsebara
drivmedel i Sverige. Det rullar cirka 12 000
etanoldrivna bilar på svenska vägar och
de blir fler för varje år. I Kumla kommun
finns det, enligt SCB, runt 150 etanolbilar. Etanolbilen ger mindre utsläpp av
växthusgaser än bensinbilen och renare
avgaser. Diskussionen angående etanolbilens hållbarhet går isär. Vissa menar att
etanolframställningen skapar en obalans
mellan spannmålsproduktion och matpriser. Forskning visar dock att ökad produktion av biobränsle inte behöver konkurrera
med livsmedel. Energiinnehållet i etanol är
lägre än i bensin och därför går det åt cirka
30 procent mer drivmedel per mil, vilket
är en av etanolbilens nackdelar. Dessutom
förgasas inte etanol vid ca –15°C vilket
betyder att motorn kan bli svårstartad vid
låga temperaturer. Motorvärmare är här
till stor nytta.
mängden skadliga avgaser och partiklar som dagens
transportmedel släpper ut. Koldioxidjakten
har bara börjat och den fortsätter i takt
med att gränsvärden stegvis sänks. Hur
snabbt kommer de nya energieffektiva
det är viktigt att reducera
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och bränslesnåla fordonen att erbjudas
konsumenten? Detta återstår att se. Klart
är däremot att våra krav och de val vi gör
påverkar miljön och klimatet.
Vad kan du göra? Det är ditt val
•
Åk kollektivt, helst med tåg om det
är möjligt – det tar endast 12 minuter
med tåg till Örebro och väl på plats
slipper du leta parkering!
•
Att cykla är bra både för din hälsa
och för miljön – stora delar av Kumla
nås med cykel, drygt 70 procent av
Kumlas invånare har max fem km
cykelavstånd till centrum, i Kumla
finns i dag nästan 49 000 km cykelväg.
•
Minska dina flyg- och båtresor.
Om du inte kan avstå från att använda
bilen, tänk då på följande:
Kontrollera regelbundet lufttrycket
•
i däcken då för lite luft i däcken ger
onödig bränsleförbrukning på grund
av onödigt stort rullmotstånd.
•
Ta av takboxen när du inte använder
den. Med takbox monterad stiger
bränsleförbrukningen med i storleksordning 1 liter per 100 km.
Förhoppningsvis dröjer det innan
•
motorvärmaren behövs igen men när

hösten och vintern närmar sig tänk
då på att i tid koppla in motorvärmaren. Motorvärmaren gör nytta i
upp till +10°C under förutsättning
att inkopplingstiden anpassas till
utomhustemperaturen. Detta gäller
även om hänsyn tas till utsläppen vid
produktionen av den el som behövs.
går du i bilköpartankar,

försök välja en bil
som motsvarar dina behov. Första valet
borde vara en miljöbil. Dessvärre har miljöbilen en omdiskuterad definition i dag.
Din nya bil behöver inte vara det senaste
inom teknisk utveckling, men genom att
tänka efter före och skräddarsy ditt val kan
du minska din klimatpåverkan. Genom att
halvera ditt fordons årliga koldioxidutsläpp
är du en bra bit på väg till att bli klimatsmart. Det kan du uppnå genom att i stället
för att välja en bil som drar 0,8 l/mil köpa
en bil som drar 0,5 l/mil och samtidigt
minska din årliga körsträcka från 1 500
mil till 1 250 mil.
teknik kan vi
tillsammans värna om naturen och dess
resurser. Våra barn och barnbarn kommer
att uppskatta det!
med modern och miljövänlig

Sommarutställning i Kumla konsthall
20 maj–31 aug ”lite blandat” av p johansson

Sommarutställningen i Kumla konsthall inleds
med vernissage den 19 maj kl. 18:30 och pågår
fram till 31 augusti. Titeln är ”Lite blandat”.
Fokus ligger på de senare årens grafikproduktion men innehåller även några valda konstverk,
både väggfasta och skulpturer, ur Johanssons
tidigare produktion. Mest känd i Kumla är Peter
Johansson för den stora skulpturen ”Utan Titel”
på Kvarntorpshögen och Konst på hög.
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Stängda plankorsningar somma
Under perioden maj - juli 2010 går spårbyteståget fram på dubbelspåret
mellan Hallsberg och Örebro. Först norrut på det ena spåret, sedan söderut
på det andra. Under spårbytet stängs järnvägsövergångarna av under hela
eller delar av de dygn som tåget passerar. Ingen bil-, cykel- eller gångtrafik
kan då passera. Nedan räknas de perioder upp, då olika övergångar är
stängda – hela eller delar av angiven period.

Sannahed, Köpmangatan
söndag 16 maj – måndag 24 maj
Hagagatan
fredag 21 maj – måndag 24 maj
Säbylundsallén, Näset södra, Näset norra, Kyrkeby
måndag 24 maj – måndag 31 maj
Droskvägen, Bäcklunda, Torells väg
fredag 28 maj – måndag 7 juni
Sannahed, Köpmangatan
fredag 11 juni – måndag 21 juni
Hagagatan
fredag 18 juni - måndag 28 juni
Säbylundsallén, Näset södra, Näset norra, Kyrkeby
fredag 18 juni - fredag 25 juni
Kyrkeby, Droskvägen, Bäcklunda, Torells väg
fredag 25 juni - måndag 28 juni
Droskvägen, Bäcklunda, Torells väg
måndag 28 juni - måndag 5 juli

Observera
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– ovanstående tider kan komma att justeras. Mer information
Kumlan 2 på
2010www.trafikv

aren 2010

verket.se, Kumlan
sök på2 2010
”Hallsberg - Örebro”.
2008

För mer information,
kontakta Lennart Gustafsson,
delprojektledare,
Trafikverket, 076-107 90 51.
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Vet du vad gatan heter?
Rätt svar på gatunamnsfrågan i förra numret av Kumlan är John Norlanders
gata. 56 riktiga svar lämnades in. Barbro Tollofsén, Arne Sandberg och Brita
Molin är välkomna in på biblioteket för att hämta sina bokvinster. Text och bild:
Mats Runering

J

ohn Norlander föddes år 1900 i Kavlås

i Västergötland som äldst av sju syskon.
Fadern var lärare och kantor. John visade
tidigt konstnärliga ambitioner, han sökte
till Konstfack och kom in. Fadern ville
emellertid att John skulle bli folkskollärare,
något som givetvis ansågs mera ”riktigt”
arbete än den osäkra konstnärstillvaron.
Alltnog – John utbildade sig till folkskollärare.

ägde de första festligheterna rum. Nettot
första året blev oväntat stort, likaså andra
året. John Norlander började leta efter en
lämplig plats för en koloni och fann den i
Halland, vid Åsa. Arkitekt David Marby
ritade huvudbyggnaden som uppfördes
1945, samma år som det första stora
karnevalståget i Kumla genomfördes. En
förutsättning för karnevalstågets många
utsmyckade fordon var den lokala ”folkrörelse” i Kumla som John Norlander
lyckades få till stånd – överallt i stugorna
var Kumlaborna sysselsatta med att tillverka och montera pappersblommor, fixa
fordon, måla, snickra, svetsa och skapa.

C
O
A

år 1937 tillträdde han en lärartjänst i Kumla

och kom hit med sin familj, fru och två
barn. Han tjänstgjorde på Hagaskolan och
senare på Malmens skola och engagerade
sig mer än de flesta för den unga generationen. Det blev en passion för honom
att arbeta för att krigsårens Kumlabarn
skulle få en skön sommarvistelse ute vid
havet, med sol, varma klippor, salta bad
och kamrater. Som den äkta eldsjäl han var
lyckades han engagera en mängd människor
som tillsammans lyckades åstadkomma en
Barnens dag koloni i Åsa finansierad av ett
Barnens Dag-firande vid Kumlasjön med
karnevalståg. Föreningen Kumla Barnens
Dag bildades 1943 och redan samma år

L
V
TÄ
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var ett begrepp i
hela Mellansverige, vidtog en fest i dagarna
tre under pingsthelgen vid Kumlasjön med
ett stjärnuppbåd på artistsidan som vi inte
sett vare sig förr eller senare. Lennart Hyland var återkommande konferencier. Det
fanns något för alla smakriktningar och
alla åldrar. Det var ofta svart av folk i
slänten ned mot scenen. Och nästan alltid
hade man tur med vädret. Kumla kommun
upplät området kostnadsfritt och fick av
efter kortegen som snart

Kumlan 2 2010

Barnens Dagföreningen ett tack 1955 i
form av friskulpturen ”Hans och Greta”.
Skulpturen utfördes av konstnären Arvid Källström och invigdes av författaren
Bernhard Nordh.
Barnens Dag utsattes
genom åren för hård kritik, beroende på de
olägenheter som uppstod runt festplatsen
med hög ljudnivå och att man lockade
ungdomen till dans. Men Kumlabarnen
fick genom Barnens dag utan tvekan en
mycket högre livskvalitet, som säkert i
många fall inte stannade vid den period då
de vistades i Åsa utan kom att följa dem
genom livet. Kanske någon slags känsla
av att vuxenvärlden engagerade sig och
brydde sig om.
john norlander och

som nämnts var john Norlander konstnärligt

lagd. Som lärare hade han ständigt nytta av
sin teckningsförmåga för att på ett pedagogiskt sätt levandegöra och åskådliggöra en
epok eller ett skeende. Speciellt skicklig var
han som flyhänt situationstecknare. Ofta
ombads han göra illustrationer till artiklar
i Kumla Julblad och andra publikationer
såsom Tidskriften Blåklint – tidning för Sveriges Blåbandsföreningars barnverksamhet.

som var John Norlanders signum.
Kumla kommuns
kulturpris 1974. 1993, med invigning
27 november, fick han ge namn åt den del
av tidigare Östra Drottninggatan som låg
öster om rondellen. När så Kumlas nya
gymnasieskola, med start hösten 2008,
skulle namnsättas så enades av lätt insedda
skäl de beslutande om namnet John Norlandergymnasiet.
john norlander fick

nu till den nya gatan som är uppkallad efter

en person vars namn liknar Bombi Bitts
”pappas”. I olikhet med Sven Delblancs
fjärdingsman i romanen Åminne kunde inte
vår person betraktas som handikappad i
sin tjänsteutövning men släpade ändå ena
foten, mer eller mindre. När vår person var
påläggskalv körde han runt på jorden. Han
harvade och han sladdade. Men mest plöjde
han sig fram mellan de mobila ”tuvorna”.
Ibland även på fruset vatten. Det ryms
mycket visdom i de gamla ordspråken –
till exempel ”liten tuva stjälper ofta stort
lass”. Så var det ibland för vår person,
som då i bästa fall kunde få stifta närmare
bekantskap med myllan och i sämsta fall
linka iväg mot staketet. I sämsta fall kunde
det faktiskt bli än värre men skam den som
ger sig. Ibland, och med tiden allt oftare,
blev det ära och hyllning. Vår person blev
så småningom en mästare på att undvika
”tuvorna”, skördetiden var inne och han
blev en kändis bland svenskarna, mycket
tack vare nya media.

C
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i Kumla i
omkring 30 år men fortsatte enträget
efter pensioneringen att engagera sig
för barn och ungdomar främst genom
sin roll som general för Barnens Dag i
Kumla. John Norlander avled 1977. Den
planerande och sammanhållande kraften
försvann men John Norlanders livsverk
i form av Kumlabarnens koloni i Åsa
lever fortfarande. Under årens lopp är det
tusentals barn och ungdomar från Kumla
som fått, och fortfarande får, möjlighet
att vistas en period i Åsa. Lever gör också
Barnens Dagföreningen men utan de stora
karnevalståg och påkostade artistuppbåd
john norlander var lärare
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heter så vet du också
vad gatan heter. Skriv gatunamnet på ett
papper jämte ditt namn, adress och telefonnummer och lämna in på Kumla bibliotek
senast den 15 juli 2010. Bokpriser till de
först öppnade rätta svaren vid samtidig
dragning.
vet du vad vår person
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Biblioteket och utställningshallen
Öppettider

Sveriges nationaldag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

8.00-19.00
8.00-20.00
8.00-19.00
8.00-19.00
8.00-18.00
10.00-14.00
14.00-18.00

Sommartid

14/6–15/8

Måndag–fredag
Lördag–söndag

Sommarlån gäller

9.00-18.00
stängt

24 maj–23 augusti

Lördag 5/6
Nationaldagen 6/6

10.00-14.00
stängt

Midsommarhelgen
Torsdag 24/6
Midsommarafton 25/6

9.00-17.00
stängt

LÄS SOM EN TOK – FÅ EN BOK!
Även i sommar återkommer succén för
barn/ungdomar Läs som en tok – få
en bok. Mer information om detta och
övriga sommaraktiviteter, se kommunens
sommarlovsbroschyr som delas ut till alla
skolbarn.
Mer information om biblioteket och dess
verksamhet hittar du på www.kumla.se

Bokbussens turer sommaren 2010
Ekeby/Kvarntorp - torsdagar
Ekeby (Macken) 16.45-18.15
Kvarntorp (Gasolvägen) 18.30-19.30
3/6, 17/6, 12/8, 26/8 och 9/9
Hällabrottet - torsdagar
Vid affären 17.30-19.30
27/5, 10/6, 1/7, 19/8, 2/9 och 16/9
Sannahed - onsdagar
Tvärgatan 18.00-19.30
26/5, 9/6, 23/6, 11/8, 25/8 och 8/9
Åbytorp - onsdagar
Stene skola 17.00–19.30
2/6, 16/6, 30/6, 18/8, 1/9 och 15/9

Landsbygdsturer
Brånsta
måndag 7/6, 9/8, 6/9
Byrsta
måndag 14/6, 16/8, 13/9
Eneby
måndag 21/6, 23/8
Nynäs
måndag 31/5, 28/6, 30/8
Berga
tisdag 15/6, 24/8
Hjortsberga tisdag 25/5, 29/6, 7/9
Rala
tisdag 8/6, 17/8
Vallersta
tisdag 1/6, 10/8, 14/9
Öja
tisdag 22/6, 31/8
Björka
torsdag 3/6, 1/7, 19/8, 16/9
Frommesta torsdag 3/6, 1/7, 19/8, 16/9
Brändåsen* torsdag 3/6, 26/8
* förmiddagstur

Prästgårdsskogen - torsdagar
von Rosensteins väg 11.00–12.00
27/5, 17/6, 12/8, 9/9
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Välkommen till Djupadalsbadet!
I år öppnar vi fredagen den 28 maj och stänger söndagen den 22 augusti.
Telefon 019-58 86 78 (badkassan)
Telefon 019-58 86 73 (badvakt)

Trivsel och säkerhetsregler

Öppettider försäsong 28/5-13/6
Måndag-fredag 		
Lördag-söndag 		
Tisdag och fredag 		

10.00-19.00
10.00-18.30
7.00-8.00

Kassan stänger 30 minuter innan badet.

Öppettider huvudsäsong 14/6-8/8
Måndag-fredag 		
Lördag-söndag 		
Tisdag och fredag 		

9.00-20.00
9.00-18.30
7.00-8.00

Kassan stänger 30 minuter innan badet.
Midsommarafton öppet kl. 9.00–15.30

Öppettider eftersäsong 9/8-22/8
Måndag-fredag 		
Lördag-söndag 		
Tisdag och fredag 		

10.00-19.00
10.00-18.30
7.00-8.00

Kassan stänger 30 minuter innan badet.

•

Här ska man ha en trevlig stund

•

Duscha före och efter badet

•

Här badar vi med badkläderna på

•

Inga underkläder under

•

badkläderna

•

Vi har alltid utbildad personal på

•

plats

•

Följ våra säkerhetsregler vid

•

hopptornet och rutschbanorna

•

För att få bada själv ska man börja

•

i skolår 4 och vara simkunnig

•

Du ska vara 18 år fyllda för att

•

ansvara för barn som inte kan

•

simma

•

Rökning endast vid vår röktunna

•

Alkoholförbud inom hela området

Djupadalsbadets tennisbanor
Här finns tre fina grusbanor i anslutning till
badet. Bokning sker 14/6-15/8 via Djupadalsbadets camping på tfn 019-58 86 83.
Övrig tid disponeras av Kumla tennisklubb.
Kumlahallen
Telefon 019-58 86 75
Öppnar åter fredagen den 27 augusti med
följande öppettider:
Måndag-torsdag 9.00-20.30
Tisdag, onsdag och fredag 7.00-20.30
Lördag och söndag 9.00-15.30
Kassan stänger 30 minuter innan badet.

Kumlan 2 2010
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Möt Roland Eckerwall
Bongili är ett afrikanskt språk som talas av ungefär 4 000 människor. De allra
flesta födda och boende i Sangharegionen i Kongo. Endast en av världens bongilitalande personer bor i Vesta i Kumla kommun, nämligen konstnären Roland
Eckerwall. Text: Göran Ekberg, kulturintendent

H

an föddes 1929 i matete, numera en del
av Kinshasa och var son till missionärsparet Waldermar och Eva Eckerwall.
Roland är ingen mästare på bongili men
då han tre och halvt år gammal flyttade till
Sverige var hans kunskaper i detta språk
bättre än föräldrarnas och än i dag kan han
sätta ihop någon enstaka mening.

i Kongo
hamnade Roland tillsammans med
sina syskon hos mormor och
mostrar i östra Småland.
Föräldrarna återvände
till Afrika för fortsatt
missionsarbete. Så
småningom, 1939
återförenades familjen och man
flyttade till Örebro där fadern
var född. Viljan
att skapa något
med sina egna
händer har funnits under hela
livet berättar
Roland. Som liten täljde han små figurer
som rymdes i en tändsticksask och som
han bar med sig.
efter sina första levnadsår

Samma lärare gav också sådana vitsord
att han fick börja som dekoratör och han
arbetade då tillsammans med Lennart
Kindgren även han en blivande konstnär.
övertygad om att
det konstnärliga skapandet var något han
ville arbeta med professionellt och sökte
därför till skulpturlinjen på Konstfack
1958. Några av hans kurskamrater var Robert Broberg och Ardy Strüver.
På utbildningen arbetade
Roland framför allt
med metall och under
sista året lämnade
han in prover till
en utsmyckningstävling till Vällingby centrum.
Han vann tävlingen och i och
med det, även
ytterligare ett
år på Konstfack
för att färdigställa konstverket. Verket var
en kopparrelief med namnet ”Tre gårdar”
och kom att pryda polishuset i Vällingby.
roland blev mer och mer

bott i Kumla sedan
mitten av 1960-talet. Roland var på jakt
efter en ateljé och Kumla kommun lade
ner skolor. En av dessa skolor var Vesta
och Tage Tapper, dåvarande kommunalkamrer, föreslog att Roland skulle köpa

familjen eckerwall har

hans begåvning för
det konstnärliga var folkskoleläraren Ivar
Bilow Då de andra eleverna fick kämpa
med matematik och modersmålet fick Roland tillbringa lektionerna med teckning.

en som tidigt förstod
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skolan. Så skedde också och här fann han
det utrymme som krävdes för att skapa de
ibland stora relieferna.
materialet i
hans verk under 1960–90-talen. Motiven
är ofta fantasifullt utformade växter och
djur medan människorna framställs mer
stiliserat. Förutom väggreliefer till bland
annat Solbacka ålderdomshem, Sparbanken
i Kumla, Gullspångs kraft och Askersunds
kommun gjordes fontäner, dopfuntar och
mycket annat under dessa år. Roland var
också den som formgav och tillverkade
Studieförbundet vuxenskolans kulturpris,
en påfågel i koppar. På grund av ögonproblem har Roland nu lagt koppararbetena
på hyllan.
koppar var det huvudsakliga

en av de konstnärer som Roland ser upp
till och beundrar är Döderhultaren, Axel
Robert Petersson. Även om denne har varit
en inspiratör i Rolands träskapande kan
man ändå inte säga att han har gjort några
försök att efterlikna detta snideri, varken
i form eller motiv. Rolands motivkrets är
framför allt djurvärlden. I den mån människor avbildas är de nästan alltid ansiktslösa
samtidigt som de snidade djuren alla har
en egen identitet. Formerna är mjuka och
råa obehandlade träytor är obefintliga i
Rolands verk. Allt är så slätt som om det
slipats med det finaste sandpapper. Ändå
är kniven det enda verktyget han använder.
I en jämförelse med leran som material
föredrar Roland träet. Han vill som han
uttrycker det, arbeta utifrån och in i stället
för att som med lera jobba sig utåt.
det är i träsnidandet som Roland Eckerwall

hittar sitt inre. I skulpturgrupperna ”Mitt
Afrika” och ”Mina söndagsskoleminnen”
är det inte observationer av omvärlden eller
Kumlan 2 2010

tolkningar av densamma som skapar bilden. Det är självupplevda intryck. Kanske
är snidandet en terapeutisk bearbetning av
det förflutna. Samtidigt visar han i gruppen ”Fågeldamer”, som nyligen visades på

utställningen på biblioteket, en annan sida.
Observationerna av shoppande kvinnor på
Maxi har resulterat i en armé av trädamer
inte helt olik den kinesiska terrakottaarmén
som grävs fram vid staden Xian. Det är
inte bara observant, det är också oerhört
komiskt och väcker absolut en nyfikenhet
om vem som är vem.
en framträdande roll som objekt i Roland Eckerwalls
konst. Ändå är det främst det sociala engagemanget och intresset för sin omgivning
som är anslående i ett möte med honom.
Under många år arbetade han som bildlärare för utvecklingsstörda barn vid Kjesäter,
han gick med i Kumla hembygdsförening
för att lära känna mer människor. Här blev
han så småningom ordförande. Han arbetade politiskt och satt med i kulturnämnden
i 17 års tid. Kanske är det så att ett starkt
socialt engagemang också föder ett behov
att ägna sig åt en motivkrets som inte är
lika komplicerad som den mänskliga. Det
lilla trästycke som ligger i Rolands ficka
kommer, när den är färdigkarvad troligen
inte att bli en mänsklig varelse utan nästan
säkert en elefant.
människorna har kanske inte
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Välkommen att besöka!
Officersmässen i Sannahed
med militärmuseum, Husarofficersstugan,
Pukestugan, Soldattorpet och Skomakarstugan.
Öppet söndagar kl. 14.00–17.00,
27 juni–15 augusti.
Visas genom Kumla Hembygdsförening.

Blackstastugan

Fira midsommar i
Sannahed
vid hembygdsgården. Fredagen den
25 juni, kl. 13.00.
Stångresning, dans kring stången,
folkdansgillet Nerkia, Spikblecket från
Skyllberg samt trollkarlen Willardo.
Kaffe med dopp, korv och glass,
chokladhjul, lotterier m.m.

Välkommen!

Öppet söndagen den 1 augusti
kl. 14.00–17.00.
Visas genom Kumla Hembygdsförening.

Stenarbetsmuseet och
Hyvlarverkstaden i Hällabrottet
Öppet söndagar kl. 14.00–17.00,
4 juli–15 augusti.
Visas genom Yxhultsbygdens kultur- och
hembygdsförening.

Hardemo skolmuseum
Öppet söndagar kl. 13.00–16.00,
4 juli–15 augusti.

Medborgarförslag
i Kumla kommun kan lämna medborgarförslag till
kommunfullmäktige om den kommunala
verksamheten.
den som är folkbokförd

vara skriftligt
och undertecknat av en eller flera personer.
Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Ämnen av olika slag får
inte tas upp i samma medborgarförslag.
medborgarförslaget ska

Förslaget kan också lämnas direkt vid
fullmäktiges sammanträde.
bör beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut senast inom
ett år från det att förslaget lämnades. Den
som har ställt förslaget kommer att få
meddelande om när fullmäktige kommer
att fatta beslut i ärendet.
ett medborgarförslag

Kumla kommun,
Kommunledningskontoret, 692 80 Kumla
eller lämnas till kommunkansliet.
förslaget skickas till
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Utökad trafik för Stadsbussen
stadsbussen kommer under sommaren att trafikera rutten Klockarbacken–Skofabriken–Kvarngården vardagar, start kl. 7.15 från Klockarbacken.

Detta kommer att ske på försök till och med 31/8.
Om försöket faller väl ut kommer turen att bli fast.

"Maria" på Kumlaby
K

umlabys musikalelever bjuder på underhållning för tredje
året i rad. I år har man valt "Maria", en musikal helt olik
förra årets succé Grease. Föreställningen bygger på filmen om
Maria von Trapp med Julie Andrews i huvudrollen.
maria kommer att
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spelas för skolklasser dagtid under vecka 21.
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Renhållningsverket informerar
Vi har infört ett nytt datasystem för vatten- och renhållningsfakturor. Det fungerade inte som det ska i början men nu har fakturorna kommit ut. Förhoppningsvis ska du som kund förstå din faktura bättre och vi som jobbar ska lättare
kunna se kundbilden på ett bra sätt. Text: Anders Larsson, renhållningsverket

V

ill du spara på miljön kan du anmäla
att du vill ha autogiro eller e-faktura,
kontakta då ekonomiavdelningen.

Sommar och sopor
Sommaren närmar sig
och därmed värmen,
detta innebär att sopkärlet kan få besök
av larver (det är inte
ovanligt). Tvätta ur
kärlet med rengöringsmedel, packa dina
sopor väl, lägg t.ex.
räkor, köttrester
m.m. i en plastpåse och knyt igen
ordentligt, då slipper
du detta problem. Håll ditt
kärl rent, det är din insats som möjliggör
en god arbetsmiljö för renhållningspersonalen.
Återvinning
För att minska sopmängden, sortera dina
”sopor” och lämna förpackningar till åter-

vinningsstationerna (Kartonger/wellpapp,
Tidningar/reklam, Hårda och mjuka plastförpackningar, Plåtförpackningar
och Glasförpackningar)
Se mer på www.sopor.nu
I dagsläget så ligger det ca 35%
förpackningar i sopkärlet. Detta
kostar er som abonnenter
ca 1 miljon/år
Farligt avfall
Se till lämna ditt farliga avfall till Återvinningscentralen (Kvarntorp, Hallsberg eller
miljöstationen vid
Centralförrådet,
Östragatan 2)
Vid flytt och kärlbyte
Anmäl flytt av renhållnings- och vatten
abonnemang i god tid före flytt på telefonnummer 019-58 80 99.
Vid kärlbyte ska kärlet alltid rengöras.

Socialförvaltningen i Kumla kommun
söker kontaktpersoner och kontaktfamiljer
Vi har många barn, ungdomar och vuxna som behöver hjälp och stöd i sin livssituation.
Vill du vara med och hjälpa till med denna viktiga uppgift, kontakta oss för ytterliggare information. Telefon: 019-58 83 42 E-post: socialnamnd@kumla.se
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Kumla välkomnar
ensamkommande flyktingbarn
Äntligen är det så dags för Kumla kommun att slå upp portarna för de ensamkommande flyktingungdomarna! Arbetet är i full gång med att iordningställa
Frejgården inför de första ungdomarnas ankomst.
beräknas de första boende
anlända så det råder full aktivitet med de
praktiska förberedelserna. Boendet kommer att ha plats för nio pojkar i åldrarna
femton till arton år. Intresset för de utlysta
tjänsterna har varit stort och de första i
personalen är nu anställda.
Det kommer att finnas personal på plats
dygnet runt. Ungdomarna förbereds för att
kunna klara av ett eget boende och att på
ett bra sätt komma in i det svenska samhället. Personalen kommer att vara ett nära
vuxenstöd till barnen och ungdomarna,
medverka i den individuella sociala planeringen, det vardagliga praktiska och även
den 15 maj

hjälpa barnen/ungdomarna vid kontakter
med andra myndigheter.
Ännu ett stöd blir de frivilliga Kumlabor
som kommer att fungera som kontaktpersoner/familjer.
Det är viktigt att barnen/ungdomarna
integreras och på ett bra sätt kommer in i
skol- och fritidsaktiviteter.
Kumla kommun har en god näringsstruktur, ett rikt kultur- och fritidsutbud,
god kommunal service, utmärkta kommunikationer och en positiv anda bland
sina invånare. Nu kommer vår kommun
att berikas med ännu en verksamhet i linje
med kommunens ambitioner.

Radio- och Webb-TV-sändningar
från kommunfullmäktige!
på vilka beslut som fattas av
kommunfullmäktige? Nu har du möjlighet
att både höra och se fullmäktiges sammanträden. Radio 94,3 direktsänder från
fullmäktiges sammanträden så att du kan
sitta hemma vid radion och lyssna.
kumlanytt.se bevakar fullmäktige vilket
innebär att det ett par dagar efter sammanträdet finns att se på vår hemsida. Du hittar
länken på sidan om kommunfullmäktige
som finns under Så styrs Kumla, under
Boende i Kumla.
är du nyfiken
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också välkommen att
närvara vid sammanträdena. Fullmäktige
sammanträder i Folkets Hus där lokalen
är utrustad med hörselslinga och är rökfri
och tillgänglig för rullstolsburna.
allmänheten är
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Nationaldagsfirande 6 juni

Tid: 14.00

(samling på Kumla torg kl. 13.30,
avmarsch kl. 13.45)

Plats: Kumlasjön

Högtidstal av Kalle Selander, utdelning av Lions Club Kumlas musikstipendium
och Kumla Rotarys ungdomsstipendium, uppvisning av Kumla Folkdansgille och
av gymnaster från Kumla Gymnastikförening, Nationalsång, framträdanden av
Kumla blåsorkester och Cumvox.
Arrangörer är Lions Club Kumla i samverkan med Sannaheds hemvärnsbataljon,
Kumla Civilförsvarsförening, Föreningen Norden, Kumla Rotaryklubb, Kumla
kommun och Kumla Folkdansgille.

Kumladagen på
Kumla Torg
28 aug kl 10 - 22

Musik, matmässa, trolleri,
barnteater, körsång, Konst
på Torg, melodikryss, pingis,
beachfotboll, torgdans
Sveas bjuder på tårtkalas

i samarbete med föreningar i Kumla

22

Kumlan 2 2010

g
ö
H
å
p
t
s
n
o
K

SVEN ZETTERBERG
and The rockarounds

konsert 14 augusti
Biljetter från 14 juni på Kumla bibliotek,
Kumla turistbyrå och www.ticnet.se

Öppettider 2010
Maj och Sep. Lördagar och söndagar kl. 10-18
Kaffestugan och Arken är ej öppna.
1/6 - 31/8 Öppet alla dagar (ej 25/6) kl 10-20
Kaffestugan och Arken kl. 10-17

VIKTOR
BALCK
DEN SVENSKA IDROTTENS FADER

Sommarteater i
Sannahed
23 - 30 augusti 2010
Spelplats: Hembygdsgården och Officersmässen i Sannahed
Speldagar: 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30,
augusti 2010
Biljetter: ticnet.se, Kumla bibliotek, Kumla
Turistbyrå fr. 14/6 och vid entrén
Biljettpris 100 kr.

Upplev stämningen från Sannahed 1881
- Första svenska idrottstävlingarna!
Löpning, fäktning, höjdhopp mm
Prova såpad stång, bära ämbar, dragkamp,
säcklöpning
Följ Victor Balcks liv !
Servering, varmkorv, kaffe, kaka, läsk

ÅBYTORPS AMATÖRTEATERSÄLLSKAP - STUDIEFÖRBUNDET BILDA - SISU IDROTTSUTBILDARNA
ADOLF LINDGRENS STIFTELSE - ÖREBRO LÄNS IDROTTSFÖRBUND
REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN - KUMLA KOMMUN
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Konstsidan
Text och bild: Göran Ekberg
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Titel:
Teknik:
Placering:
Ägare:

Pehr Hörberg
Altartavla
Jesus välsignar barnen
Oljemålning
Ekeby kyrka
Ekeby församling

Man bar fram små barn till Jesus för att han
skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade
bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd
och sade till dem: "Låt barnen komma till
mig och hindra dem inte!

D

essa verser ur markusevangeliet var Pehr

Hörbergs inspiration till altartavlan i
Ekeby kyrka. Centralt i bilden finns Jesus
omgiven av några kvinnor med barn. Till
höger om dem står några av lärjungarna.
En gestalt som först är svår att uppfatta är
vandringsmannen nere i högra hörnet. Pehr
Hörberg använde ofta kol som färgstoff i
mörkare partier och detta har förmodligen
gjort att målningen här har åldrats snabbare
än i övriga partier. Vandraren ser nästan ut
att vara tillkommen i efterhand. Att så inte
är fallet framgår av tavlans ursprungsskiss.
hörbergs styrka anses vara scener med stora

folkskaror. En intressant detalj är det individuella uttrycket
hos personerna.
Han använde sig
dock inte av levande modeller
vid utförandet av
sina altartavlor
utan hade skisser som förlagor.
Skisserna förstorades och överfördes till duken
genom ett rutnät.
Trots detta blir
personframställningen lite ste-

reotyp. Att personerna kommer från olika
sammanhang framgår tydligt av att ingen
verkar ha någon relation till någon annan.
Personerna blir små isolerade öar i målningen.
Detta medför också att tavlan blir väldigt
”tyst”. Man ”hör” inget sorl, inga röster,
inga fotsteg eller kläders frasande. Inte ens
det lilla barnet i Jesus knä verkar åstadkomma
något ljud.
målningen är en av 87 altartavlor som Pehr
Hörberg åstadkom mellan 1786 och 1815.
Han målade med andra ord tre altartavlor om
året. Förutom detta gjorde han även en stor
mängd andra verk. Enbart åren 1790–1795
gjorde han ett fyrtiotal oljemålningar samt
400–500 teckningar och akvareller. Den höga
produktionen medförde stundtals brister i
den konstnärliga kvaliteten. Om så är fallet
med denna målning är osäkert. Tavlan är
restaurerad på 1800-talet och enligt J L Saxon
”på ett sätt man gärna skulle sett ogjort”.

kommit till Ekeby
kyrka? Enligt en uppgift skänktes den till
församlingen vid restaureringen av kyrkan
– helt felaktigt då ombyggnaden skedde 176974 och altartavlan utfördes 1793. Enligt J L
Saxon skänktes tavlan samma år av Johan
Gustaf Coyet och hans maka Hedvig. Det är
dock osäkert om de är gåvogivarna. De ägde
förvisso Nynäs säteri i Ekeby socken men var
bosatta på Rönneholm i Skåne. Det finns inga
belägg för att de har besökt varken Nynäs eller
Ekeby kyrka. En historia som flitigt omhuldas
i bygden är att paret var tvungna att låna
pengar av Frogestabönderna för inköpet av
tavlan, pengar som bönderna aldrig återfick.
I kyrkböckerna finns tyvärr ingen anteckning
om tavlan från tiden för dess tillkomst. Låt
oss därför, i brist på bättre bevisning, ta till
oss de lokala skrönorna och bejaka en god
historia.
hur har då altartavlan

Pehr Hörberg föddes 1746 i ett soldattorp
i Småland och dog 1816 i Risinge, Östergötland. Han var självlärd men vistades vid
Konstakademin i Stockholm 1783.

