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ERVALLA/FELLINGSBRO Ervalla 
och Fellingsbro har ett givande 
samarbete. En mix mellan 
matlagningstränare Christina 
Jarl och hennes adepter. Under 
hösten har hon lärt ut många 
kunskaper inom kokkonstens 
område.

Det är SPF i Fellingsbro som står 
för matlagningskursen till de elva 
herrarna, som egentligen är tolv. 
En är dock på golfresa i Spanien, 
när Länsposten är på besök i Er-
valla.

För man har valt att förlägga 
lektionerna till Christinas Gästgif-
veri, och gubbarna från Fellings-
brotrakten får alltså åka några 
mil.

Men det gör de så gärna, efter-
som man här har expertis, till och 
med från Nobelfestligheterna.

– Jo, jag ska vara med den 10 
december nu igen, för tolfte året i 
rad. Men då med servering, ingen 
matlagning, säger hon.

Hos Christina blir herrarna inde-
lade i fyra grupper. Tre får göra 
ett gott bröd till måltiden och 
under denna dag blir det ett ”fest-
bröd med ajvar”.

Ytterligare tre får förbereda en 
skaldjurssoppa, och några ger 
sig på huvudrätten: rotmos med 
fläskkorv. Till sist blir det en dess-
ert i form av kladdkaka, med hal-
lon och grädde.

– Vi är en grupp som brukar få 
förtroendet att handla med oss 
varorna från Hemköp i Fellings-
bro. Christina skriver en lista i 
förväg, berättar Håkan Ahlgren.

När så efterrätten ska förbere-
das upptäcker gruppen att det 
bara finns tre deciliter grädde, 
och inte tre liter som förväntades. 
Men då är det tur att Christina 
rycker ut som livlina, för i hennes 

kylskåp finns det resurser.
Det är noga att herrarna har 

både keps och förkläde på sig. Ett 
av de tjusigare sitter på Karl Arne 
Löthgrens mage och är prytt med 
texten ”Grill & Chill BBQ”. En eld, 
en gris och en ko, plus bestick 
syns på det.

– Det fick jag när jag fyllde 50 
år, så förklädet kom till använd-
ning till slut, säger innehavaren.

Nå, får ni förtroendet att laga 
maten hemma nu?

– Om inte annat har vi lärt oss 
att ställa högre krav på maten vi 
får hemma, menar Håkan, med 
glimten i ögat.

– Jo, jag lagar faktiskt maten. 
Min fru har blivit lite sjuklig, så 
den här kursen kom väldigt läg-
ligt, påpekar Sören Wester.

Har ni haft någon nytta av kunska-
perna i skolan, från hemkunska-
pen?

– Inte särskilt mycket, då var 
det ju ren lekstuga på den tiden, 
minns Alf Thorsberg.

Men här är det på fullt allvar 

och koncentrationen är på topp. 
Alla tycker det är toppenkul.

– Det här är också mycket en 
social grej, att bubbla lite med 
gubbarna, säger Karl Arne.

– Sedan är det mycket annat 
runt omkring matlagningen. Vi 
får även lära oss att duka på rätt 
sätt, påminner Per-Olof.

Och att diska?
– Jodå, haha, men det sköter 

diskmaskinen.
Nu har höstens sista matlag-

ningslektion varit, men till våren 
blir det fem till.

Planeras det någon festlig avslut-
ning efter det tionde tillfället?

– Så långt har jag ännu inte 
funderat, men något ska det väl 

kunna bli, avslöjar Christina.
Kanske det blir diplomutdel-

ning eller liknande, vem vet?
– På tv får de ju en restaurang, 

säger någon och de andra skrattar 
glatt.

De tolv herrarna har under hös-
ten gjort bra reklam för kursen, 
vilket gjort att intresset ökat. Men 
frågan är om köksutrymmet till-
låter fler.

Det är full aktivitet bland alla 
kockar och i det här fallet får man 
nog skriva om uttrycket om sop-
pan.

– Jag föreslog färdigskalade rä-
kor till soppan, men de ville skala 
själva, vilket visar att jag har am-
bitiösa elever, upplyser Christina.

Kursen varar mellan klockan 
11.00 och 15.00, med inmundi-
gande av läckerheterna cirka 
13.30. Det kan inte Länspostens 
utsände invänta för att få ett 
smakprov, utan måste ge sig iväg, 
till gruppens stora besvikelse.

– Du ska väl äta hamburgare 
någonstans? säger någon.

Och faktiskt blev det så, men 
rotmos och fläskkorv hade allt va-
rit mumma det.
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Här är en hel matlagningselva med tränare

Karl Arne Löthgren, Berndt Larsson, Hans Jansson, Torsten Bäckström, Alf Lundqvist, Sören Wester, Per-Olof 
Edstam, Göte Widén, Alf Thorsberg, Håkan Ahlgren och Arnold Westrin står bakom Christina Jarl. FOTO: GÖRAN LINDHÉ

ÖREBRO Det är andra året för 
Litteraturens lördag på Stads-
biblioteket i Örebro och man 
kan erbjuda en mängd kända 
författare. Evenemanget går av 
stapeln den 11 november mel-
lan klockan 10 och 16.

Det utlovas en bokfest för littera-
tur och läsning, allt med fri entré.

– Vi vill visa litteraturens Öre-
bro län i världen och världen i 
Örebro län, säger Clas Thor i ar-
rangörsstaben.

Arrangörer är Samfundet Öre-
bro Läns- och stadsbiblioteks vän-
ner i samarbete med Stadsbiblio-
teket i Örebro.

Författare och förlag finns på 
plats med upp till 50 bokbord. I 
Berättarrummet och Historiska 
rummet kommer presentationer 
och uppläsningar att äga rum. 

Det blir också en större författar-
scen med intervjuer och samtal, 
liksom en särskild del för de unga 
läsarna.

På Teatercaféet, tvärs över 
torget, kommer kända författare 
med anknytning till länet att ha 
var sin timme, mellan klockan 
11.00 och 15.00. Det blir Birgitta 
Lindqvist, Jan Mårtenson, Made-
leine Hessérus och Arne Johns-
son.

Det kommer vara fri entré även 
där, men antalet sittplatser är 
begränsade till 100 per framträ-
dande.

Biljetter finns, så länge de räck-
er, att hämta i Stadsbibliotekets 
reception, fram till och med för-
middagen den 11 november.

Förutom ovan nämnda författare 
deltar: Carl Jan Granqvist, Kar-

sten Thurfjell, Gunnela Björk, 
David Lindén, Alf Rune, Vanessa 
Allerth, Petra Sandberg, Choity 
Ahmed, Christer Blohm, Pelle 

Blohm och Anders Wallén med 
fler.

Dessutom Rolf Jansson från 
Kräcklinge som utkommit med en 

ny bok om Fjugestafotografen So-
phie Janson. Den boken vann tio 
lyckliga Länspostenläsare.

– Det här är verklig lokalhisto-
ria och det har blivit ett sug efter 
Sophie Jansons bilder. Eftersom 
hon ofta fotograferade kvinnor 
har hon blivit som en slags före-
trädare för feminismen, trots att 
det inte fanns några sådana tan-
kar på den tiden, säger Rolf.

– När hon gick bort 1981 var det 
kanske mest uppseendeväckande 
hos folk att hon blev 106 år, inte 
att hon hade efterlämnat 50 000 
bilder.

Länsposten kommer förresten 
också vara med och dela ut tid-
ningar vid ett bord. Då finns det 
även möjlighet att ge tips om vad 
vi ska ta upp i tidningen i framti-
den.
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Rolf Jansson kommer fortsätta signerandet av sin bok om Sophie Janson 
på lördag mellan klockan 10.00 och 16.00. FOTO: GÖRAN LINDHÉ

Litteraturens lördag 

Arnold Westrin står och skalar lök.

»Det fick jag när jag 
fyllde 50 år, så förklä-
det kom till användning 
till slut.«


