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Utbildning Hjärt- & Lung
Brutala mord till fikat!
Årets kräftfiske genomfört
Våra äldreboenden - Del IV

L I N U S S TA R K O C H J Ä T T E P U M PA N
Linus Stark, 29 år, bor sedan sex år tillbaka i Ekeberg, eller
”Klockmakarns hus” som det är mer känt som i byn, med
sambon Emma och deras två barn Knut, 6 år, och Sture, 1.5 år.
Även om odlingsintresset funnits hos Linus sedan barnsben så
är det först de senaste tre åren som hans odlingar på marken
kring huset dragit igång ordentligt.
Det hela började då med att Linus och en kompis bestämde sig för att
tävla om vem som kunde driva upp den största pumpan ”Sedan gick
det lite över styr” säger Linus och skrattar lite. Hans farmors mark som
han odlar på dignar av olika löksorter, morötter och kål, men det är
ändå den stora pumpan som är köksträdgårdens stora drottning.
Förra hösten fick Linus nys om en skördemarknad på Öland där det
anordnades en tävling med jättepumpor. Så han fick tag i bra frön och
bestämde sig för att ställa upp i nästa års tävling. Det ligger mycket
jobb bakom det hela projektet och för att kunna driva upp en så stor
pumpa har det krävts både värme och väldigt mycket vatten, och det
viktigaste av allt att bestämma sig för en pumpa på växten och plocka
bort andra pumpor som växer fram. Så att den utvalda kan växa sig
så stor som möjligt.
Linus pumpa vägde 388 kilo när han körde ned den till Öland för att
tävla. Den gigantiska pumpan räckte till en ärofylld andraplats, den
vinnande pumpan vägde 857 (!) kilo. Även om han inte vann med sin
pumpa har han inte gett upp tävlingsinstinkten, utan nästa års projekt
blir att driva upp den största löken.
Text & Bild: Kicki Svenberg

U T B I L D N I N G I H J Ä R T- & L U N G R Ä D D N I N G ( H L R )
Sedan en tid tillbaka finns en hjärtstartare i
Lusthuset. Den är lätt att förstå. Då man
sätter igång den finns en röst som talar om
precis hur man skall göra. Men alla
livräddande insatser handlar ju inte om
hjärtstartare.

utifrån filmens och Britt-Maries instruktioner
övade vi på att ge bröstkompressioner, göra
inblåsningar, frigöra luftvägar och lägga i stabilt
sidoläge. Vi bekantade oss dessutom med
hjärtstartaren.
Ett stort tack till Behmska stiftelsen och
Ödeshögs kommun som gjort det möjligt för oss
att införskaffa hjärtstartaren.
Text & Bild: Sture Brolin

Därför fick vi hjälp av kultur och fritidschef BrittMarie Johansson som höll i en utbildning i hjärt-/
lungräddning (HLR).
Vi var 14 Trehörnabor som ville lära mer om
HLR. Britt-Marie visade en instruktionsfilm och

17 EKIPAGE SAMLADE VID ÅRETS TRAKTORRACE
Intresset för det årliga traktorracet i
Trehörna är stort. När det var dags för
avfärd från gamla bussparkeringen mot
Kvarneryd mellan Boet och St. Åby var 17
ekipage samlade.

Det är deltagare i alla åldrar, från 2-3 år upp till
pensionärer. Männen dominerar kraftigt och det
var bara en enda traktor som rattades av en
tjej. Kom igen tjejer - dags att skaffa traktor.
Som vanligt gick färden genom Lysings
häradsallmänning och framme i Kvarneryd var
det fika och sedan tid att gå runt och titta på
varandras traktorer.
En del är nya och moderna men de flesta är
gamla trotjänare och klenoder sedan 60- 70 år
tillbaka. I bäcken som rinner vid Kvarneryd
kunde vi också se hur flera bävrar fällt ett stort
antal träd och byggt fördämningar till ägaren
Christer Millers förtret.
Trehörnabladet fick en pratstund med ett glatt
gäng från Vireda och Frinnaryd. De flesta har

varit med i flera år och kör glatt 4-5 mil enkel
resa till Trehörna för att där ta en tur på
ytterligare några mil.
Tjusningen är att köra runt på små grusvägar,
träffa både nya och gamla kompisar med
samma motorintresse och att ”prata” traktorer,
bilar och motorcyklar. Efter ett par timmars
samvaro gick färden genom allmänningen
tillbaka till Trehörna.
Text & Bild: Christer Ignell

Personerna i Vireda/Frinnarydsgänget på bilden är från vänster:
Mats Johansson, Henrik Jonsson, Jan Ivars, Mats Svensson,
Gustav Nauta, Anders Wennblad, Nina Hallem och liggande
Stefan Fälth.

ORDFÖRANDE HAR ORDET
I 45 år har Trehörna byalag funnits. I över 20
år har Trehörnabladet getts ut. Åtskilliga är
de ideella arbetstimmar som har bidragit till
det som byalaget och Trehörnabladet har
frambringat.
Ofta har det skett i samverkan med andra
föreningar eller med Ödeshögs kommun.
Väldigt många har under årens lopp haft
förtroendeposter eller ansvar för olika
aktiviteter.
Blickar vi tillbaka på år 2019 så har det sett ut
på samma sätt.
Vi har i samverkan med andra genomfört
otroligt många aktiviteter så som vårt årliga
Gourmetrace, Valborg, politiska samtal,
medlemsmöten, historiska vandringar, midsommar, Trehörnadagen och mycket mer. I de
flesta fall har vi haft mycket god uppslutning på

det vi gjort. Inget av detta hade gått om inte vi
haft många aktiva i byalaget. Från byalagets
styrelse vill vi rikta ett mycket varmt tack till alla
som under året har fullgjort olika uppdrag för
byalaget.
Vi vill också tacka alla andra som på olika sätt
bidragit till eller deltagit i vår verksamhet och
som därigenom dragit sitt strå till stacken för att
Trehörna-bygden skall fortsätta vara en trivsam
bygd att leva i. Nu väntar flera verksamheter i
december med julpyssel, luciafirande och
nyårsgemenskap i vår regi samt
advents- och julnattsgudstjänst i
kyrkan.

Jag och styrelsen tackar för
ett bra år och önskar ett
gott nytt Trehörnaår 2020.
STURE BROLIN

K A L L E B J Ö D P Å ” B R U TA L A M O R D ” T I L L F I K AT
Intresset var som vanligt stort för Kalles
vandring och ett 60-tal personer hade
samlats vid Hembygdsgården.

För första delen tog Kalle med oss till
Trehörnas enda naturreservat Klämmesmålen.
Gården som ligger mellan Trehörna och
Sommen är en unik plats som ger oss en bild
av hur ett odlingslandskap såg ut för 100-150
år sedan. Gården ägs idag av Nicklas Äng och
hans familj. Nicklas släkt har ägt gården under
lång tid och Niclas är 8:e generation som
brukar marken på gammalt vis.
Gården bildades redan i slutet av 1600-talet
och är på ca 20 ha. Det är en stenig och mager
mark där varje liten bit används för bete, till
små slåtterängar eller åker. I beten och
slåtterängar växer ovanliga växter som inte
trivs på marker där konstgödsel används och
som slås med moderna maskiner.
Nicklas och hans familj gör här ett ovärderligt
arbete för att vårda och bevara gården som är
en pärla i vår hembygd.

Färden gick sedan vidare till Bråmålen där
Kalle till kaffet bjöd på en av Trehörnas
ruskigaste händelser. En söndags morgon i
september 1734 upptäcker en dräng att 5
personer ligger skjutna eller ihjälslagna inne i
boningshuset. Det är ett oerhört brutalt mord.
De mördade är paret som ägde gården, deras
piga och två drängar och deras kroppar är
sönderhuggna och skändade.

Då brottet är så grov vågar ingen riktigt ta
ansvar för utredning. Det tar därför lite tid innan
utredningen kommer igång. Olika spår med
inriktning på löst folk, tattare och hästhandlare
följs upp. Men man får ingen lösning förrän en
liten pojk på 12-13 år berättar att han varit med
om mordet. Pojken säger att han träffat ett följe
med folk mellan Sommen och Boxholm och att
de gått till Bråmålen, utfört morden samtidigt
som de stal pengar mm. Han berättar också
vad förövarna heter och i januari 1735 har 10
personer gripits. Gruppens ledare var Hans
”träben” och hans hustru Sara. Först att
erkänna är Sara som också pekar ut sin make
som mördare. Även Hans erkänner och
rättegång förbereds i tingshuset i Hullaryd.

Innan gänget blivit dömda får rätten i Hullaryd
ett brev från två präster som i samband med
bikt har fått veta vilka som mördade i Bråmålen.
Det är inte gänget som är gripna. Rättegången
skjuts upp och de misstänkta, Karl Mellander
och Henrik Skytt, grips och förhörs. Karl och
Henrik erkänner morden och att de också stulit
en större summa pengar. Pengarna är slut, de
har spelat och supit upp vart enda öre. Även
om bara en av dom, Karl, ska ha utfört morden
dömer tingsrätten båda till döden genom halshuggning. Därmed var Trehörnas mest brutala
mord uppklarat.
Det höll på att bli helt fel då en ung pojke ljög
och angav oskyldiga. Kalles devis är att man
alltid ska lära av historien.
Man ska vara försiktig och inte dra förhastade
slutsatser och att man inte oreserverat ska lita
på barn då ett barn som hamnar i centrum och
upplever att andra ser dom lätt kan hitta på
saker.
Text & Bild: Christer Ignell

HÄLSNINGAR FRÅN HELMUT - EN PIGG 83-ÅRING

1995 köpte Helmut och Ingrid hus i
Trehörna, Danskvägen 25 och blev våra
grannar. Först hade de sitt hus som
sommarhus men 1998 flyttade de till
Trehörna. För cirka 13 år sedan flyttade
Helmut tillbaka till Berlin.
Efter det har vi haft kontakt med julkort, några
telefonsamtal, Helmut har besökt oss vid ett par
tillfällen och vi har varit hos honom i Berlin en
gång. Denna sommar bestämde vi oss för att
hälsa på honom igen. Helmut blev så glad att
han grät när vi kom och han hade planerat hela
dagen för oss tillsammans med honom.
Först satt vi och pratade i hans lägenhet. Han
kan prata lite svenska fortfarande, så våra
samtal blev en blandning av tyska och svenska.
Han bor i en liten lägenhet på 34m2, inte stort
men mycket fint iordning och med allt Helmut
behöver. Han hade också en fin balkong med
blommor och fin utsikt.
Sedan körde han oss i sin bil (skicklig förare i
den hektiska Berlintrafiken) till en restaurang
där vi blev bjudna på lunch. Efter det gick vi
runt i en galleria och på vägen tillbaka hem till
Helmut åkte vi en linbana i Marzahn med fin
utsikt över en stor park, Gärten der Welt
(Världens trädgårdar). Helmut bjöd efter det på
dryck och senare även på mat i lägenheten.
Helmut är mycket pigg för sin ålder och han
berättade att han håller igång. Varje vecka går
han på pensionärsdans 2 h, yoga 2h, bastu 3 h
och cyklar ca 8 mil. I hans cykelgäng är han

äldst och har ett litet hjälpbatteri för att hänga
med.
Mina tankar är ofta i Sverige, berättar Helmut.
Sverige har gett mig så mycket, det är ett
idealiskt land. Han blev mycket nostalgisk och
pratade mycket om hur bra tiden i Trehörna
varit.
Minnen som kom upp var; när han var med och
byggde lusthuset, så mycket gemensamt med
alla snälla människor, kräftfiske och kräftskivor.
Helmut menar att i Trehörna är ingen stress
utan lugnt och skönt med fin natur.
Vi pratade också om gamla tiden i Östberlin i
gamla DDR, det var en svår tid menade
Helmut, men det blev bättre för dem när muren
föll 1989. Då kunde han starta egen kakel-,
klinkersfirma som han drev fram till flytten
1998.
Han träffar eller pratar i telefonen med sina
barn och barnbarn ibland, men han menar att
han också är mycket ensam. Det är svårt att
hitta en pigg kvinna i min ålder menar Helmut
med glimten i ögat. Han sa också flera gånger
att han var så glad för vårt besök.
Helmut planerar en resa till Trehörna nästa
sommar om han har hälsan i behåll. Vi lovade
Helmut att vi skulle hälsa till alla i Trehörna.
Är ni i Berlin eller vill ringa eller skicka någon
hälsning till honom så har vi kontaktuppgifter
som ni kan få.
Text & Bild: Gert & Lotta Pettersson

ÅRETS KRÄFTFISKE TRE HELGER I AUGUSTI
Det är början av augusti och hösten är ännu
en bit bort, då är det dags för kräftfiske.
Årets premiär var den 9 augusti och ett 25-tal
medlemmar i Fiskevårdsföreningen gav sig ut
för att prova fiskelyckan.
Att få fiska sina egna kräftor är en fantastisk
förmån och möjlighet vi har i Trehörna.
I år har vi fiskat vi tre tillfällen och tillgången på
kräftor har varit god.

Detta, även om det ”var bättre förr”.
Det viktigaste är kanske inte att få en massa
kilo. Det viktigaste är att få några ”lagom” kilo
av dessa läckerheter, koka dom efter eget
recept och att sedan avnjuta med lämplig
dryck.
En viktig del är också gemenskapen med
trevliga grannar vid fisket.
Text & Bild: Christer Ignell

RÖDA KORSET BJÖD PÅ TIPSPROMENAD I STORM
Vädret var inte det bästa när Röda Korsets
ordnade höstens tipspromenad den 15:e
september.

Tipspromenad, våfflor, lotterier och försäljning
gav ett netto på 7 565 kronor.
Pengarna går oavkortat till Röda Korsets kris
och katastrofhjälp. Där behövs det just nu
behövs mycket pengar för att hjälpa de
människor på Bahamas som drabbades av den
kraftiga orkanen.
Text & Bild: Christer Ignell

Det blåste nästan storm men som tur var
slutade det regna en stund före start. Efter
promenaden runt motionsspåret smakade det
verkligen fint med kaffe och nygräddade våfflor.
Tipsfrågorna var omväxlande och en deltagare
hade alla rätt. Det var flera som bara hade ett
eller två fel och där fick utslagsfrågan avgöra
placeringen. Antalet spikar i flaskan var 155 st.

VÅRA ÄLDREBOENDEN DEL IV - SISTA DELEN

Nu har vi kommit fram till modern tid och
det blev populärt med egna moderna
pensionärslägenheter istället.
Innan kommunsammanslagningen 1968
mellan Alvastra och Ödeshögs kommuner,
bestämde sig Alvastra kommun för att bygga
lägenheter för de äldre i Trehörna.
Då byggdes två parhus på det som blev
Kyrkvägen 2 och 4. Parhusen bestod av
vardera två marklägenheter om två rum och
kök på 59 kvm. Alla fick en liten uteplats och
en rabatt vid entrén. Förrådsutrymmen och
gemensam tvättstuga fanns vid det ena huset.
Dessa lägenheter kunde pensionärer hyra när
de inte längre orkade bo kvar i sina hus.
Under en period fanns distriktssköterska i en
lägenhet och Svenska Kyrkan hyrde en där
de bedrev Öppen Förskola.

År 2001 sålde kommunen husen till Trehörna
fastigheter AB som ägs av Börje Lindholm och
Ingela Melkersson från Södergården Hålan.
De hägnade in en bit gräsmatta vid varje
uteplats och nu hade hyresgästerna en egen
trädgård att sköta och pyssla om.
Nu är det inte bara pensionärer som kan bo
där utan det är öppet för alla att hyra.
Text & Bild: Gunni Karlsson

˙

Fondmedel kan sökas
av elever till det år man
fyller 25 år och bo i
Trehörna. Ansökan ska
skickas senast 15:e
januari till Per Karlsson, Hult Västergård, 57399
Tranås eller mail hult.vastergard@gmail.com.
Frågor besvaras av Per Karlsson 070-875 53 49
Beslut och utbetalning senast mars månad.

DATUM

TID

PLATS

Nyårsgemenskap
Vi samlas i Lusthuset kl 15
för en stunds avkoppling
och gemenskap inför det
nya året. Byalaget bjuder på snittar och cider.
Trehörna manskör underhåller med några sånger.
Men det viktigaste av allt bjuder ni på, er närvaro.
Välkomna önskar Trehörna Byalag!

ARRANGÖR

HÄNDELSE

1 DEC

10.00 Lusthuset

Trehörna Byalag

JULPYSSEL. Vi pysslar inför julen
ihop. Små barn i föräldrars sällskap.

1 DEC

16.00 Trehörna Kyrka

Svenska Kyrkan

ADVENTSGUDSTJÄNST. Med kyrkkaffe i Hembygdsgården efteråt.

7 DEC

18.00 Trehörna Kyrka

Svenska Kyrkan
Trehörna Byalag

LUCIATÅG. Vi njuter av sång och
musik från luciatåget i kyrkan.

24 DEC

23.00 Trehörna Kyrka

Svenska Kyrkan

JULNATTSGUDSTJÄNST. Gudstjänst och kyrkokören sjunger.

31 DEC

15.00 Lusthuset

Trehörna Byalag

NYÅRSGEMENSKAP. Återigen samlas
vi i Lusthuset.

6 JAN

18.00 Trehörna Kyrka

Svenska Kyrkan

LJUSGUDSTJÄNST. Gudstjänst och
kyrkokören sjunger.

28 JAN

19.00 Hembygdsgården Svenska Kyrkan

KVINNOKVÄLL. Tisdag ojämna veckor
18.30 kvällsbön 19.00 kvinnokväll.

7 FEB

18.30 Lusthuset

ÅRSMÖTE. Trehörna Byalag håller
årsmöte med efterföljande pubkväll.

17 FEB

18.00 Hembygdsgården Röda Korset

4 MARS

19.00 Lusthuset

7 MARS

18.00

Olika hem sedan
Lusthuset

Trehörna Byalag

ÅRSMÖTE. Föreningen Röda Korset
håller årsmöte i Lusthuset.

Trehörna
ÅRSMÖTE. Föreningen Trehörna
Fiskevårdsförening Fiskevårdsförening håller årsmöte.
Trehörna Byalag

GOURMÉTRACE. Ät god mat o träffa
dina grannar under trevliga former.

Tisdagar ojämna veckor 18.30 Kvällsbön sedan 19.00 Kvinnokväll i Hembygdsgården.
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REDAKTIONSKOMMITTÈN

Trehörnabladet finns att läsa på vår Kommittén består av Sture Brolin, Kicki Svenberg, Peter
hemsida: www.trehorna.nu.
Frejhagen, Gunni Karlsson och Christer Ignell.
Här finns även tidigare nummer av Material till tidningen skickas till:
tidningen att läsa.
Sture Brolin: sture.brolin@outlook.com / 072-730 95 52

