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C föreslår 
mer kött  
i skolorna
VARBERG

Harald Lagerstedt (C) vill införa 
mer nötkött i skolor och på 
ålderdomshem för att mildra 
effekten av torkan. 

För att underlätta för bönderna 
i den rådande torkan vill Harald 
Lagerstedt, gruppledare för Cen-
terpartiet och ordförande i service- 
nämnden, införa mer nötkött i sko-
lor och på äldreboenden. 

– Det är en extrem situation 
som vi är i just nu. Det kommer ut 
mycket kött på marknaden nu när 
många djur måste slaktas för tidigt 
eftersom det råder foderbrist. På 
det här sättet kan vi köpa in mer 
svenskt kött och minska trycket 
på marknaden, säger han. 

En av åtgärderna som Lagerstedt 
nu föreslår är att få in mer nötfärs 
istället för den hönsfärs som delvis 
används i de kommunala serve-
ringarna. Dessutom vill han dra ner 
på de två helvegetariska dagar som 
har införts i kommunens skolor. 
Det pågår ständigt en debatt om 
att vi måste äta mindre kött, dels 
ur miljösynpunkt. Är det inte mot-
sägelsefullt av dig att nu gå ut och 
säga att vi ska dra ner på de vegeta-
riska dagarna i skolan?

– Jag håller med om att det kan 
låta motsägelsefullt, men det här är 
en komplex fråga. Just nu vill jag 
lyfta frågan för att försöka mildra 
effekten av torkan. Samtidigt har 
det skett en radikal ökning av 
vår köttkonsumtion och vi måste 
se till att ha en bra kvalité på vår 
livsmedelsproduktion. Den goda 
kvalitén produceras av svenska 
bönder. Samtidigt måste vi ha djur 
som producerar gödsel för att vi ska 
kunna gödsla våra vegetabiliska 
grödor också. Men vad det gäller ve-
getariska dagar i skolan ska vi fort-
sätta att ha det, men kanske en dag 
istället för två till hösten. Sedan får 
man ta ställning till hur man gör 
framöver, säger Harald Lagerstedt.

JENNIE PERSSON
010-471 50 26 jennie.persson@hn.se

”På det här sättet 
kan vi köpa in mer 
svenskt kött”

HARALD LAGERSTEDT (C)
ordförande servicenämnden

Det vita huset på Skansgatan går 
under namnet Tabernaklet och 
byggdes redan 1918 av Varberg–
Veddige baptistförsamling. Priset 
för bygget landade då på 45 637 
kronor och 96 öre. Den sista renove-
ringen gjordes 2013 när man bytte 
fasaden på hela den ursprungliga 
delen av byggnaden. 

–Träet var ruttet och spikarna 

bortrostade, så putsen stod för 
sig själv. Men nu är det renoverat 
efter konstens alla regler och står 
sig säkert i 100 år till, säger Tommy 
Alfredsson, medlem i Odd Fellow 
logen Vågbrytaren 83 som äger 
huset. 

ODD FELLOW I VARBERG köpte hu- 
set av baptistförsamlingen år 1974. 

Man renoverade och byggde bland 
annat om kapellet till en ordenssal. 
Det stora baptistkaret i betong som 
stod längst fram i kapellet ville man 
ta bort.

– Det var så stort och tungt så de 
fick inte bort hela karet. Det finns 
en del kvar här under, säger Tommy 
Alfredsson och stampar i golvet på 
den plats där karet än gång stod. 

På den lilla balkongen i kapellet 
står ett kontrollbord som reglerar 
ljuset i lokalen. Tommy trycker på 
en knapp. Först blir det becksvart, 
men snart börjar taket gnistra. 

– Stjärnhimlen är en exakt kopia 
av den som kan ses från Varbergs 
torg en klar natt, berättar han. 

HJÄRNORNA BAKOM stjärnhimlen  
i Odenssalens tak är Enok Jönsson 
och Ingvar Falkenström. Enok var 
en duktig hobbyastronom som 
1996 tog fram en skalenlig karta 
av den stjärnhimlen som syns över 
Varbergs torg. Ingvar Falkenström 
konstruerade sedan stjärnhimlen  
i taket med fiberbelysning, en fläkt 
och mycket tålamod. 

Odd Fellows hus  
blir 100 år gammalt 
VARBERG: VAD GÖMMER SIG BAKOM TABERNAKLETS VÄGGAR? 

Stjärnhimmel, ny fasad och en hemma-snickrad bar. Mycket 
har hänt sedan Tabernaklet byggdes för snart 100 år sedan. 
Framförallt sedan Odd Fellow flyttade in i lokalerna. 

Bild: ANNIKA KARLBOM

JUBLIEUM. Tabernaklet fyller 100 i år, Odd Fellows samlingssal

Stor skadegörelse på 
Bogårdsskolans gård
T V Å Å K E R :  Någon gång under tis-
dagskvällen vandaliserades delar 
av utemiljön på Bosgårdsskolan 
i Tvååker. En eller flera personer 
har varit på platsen och dragit upp 
ett antal nyplanterade buskar vid 
entrén. Samma sak hände för drygt 
två veckor sedan. I polisanmälan 
konstateras även att någon vält och 
eldat på utemöbler, tagit sönder ett 
solskydd och förstört solceller på ta-
ket till idrottshallen. Enligt anmälan 
har grannar gjort vissa iakttagelser 
under kvällen den 17 juli men i nu-
läget finns ingen misstänkt. 
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– Det var så otroligt varmt här 
inne den där sommaren när Enok 
och hans son fixade det här. De 
klättrade runt här inne i bara kal-
songerna, berättar Tommy Alfreds-
son och skrattar vid minnet.

ATT NÅGON SPATSERAT runt här 
inne i bara kalsongerna känns näst-
intill opassande. Odenssalen andas 
100 år av högtid och andlighet. På 
väggen hänger det allseendeögat. 
Rummet är en del av originalbygg-
naden medan den angränsade mat-
salen är en tillbyggnad.

– I början hade vi matsalen på 
övervåningen, men där var sned-
tak och ville man stå upp och hålla 
tal fick man böja på sig, berättar 
Tommy.

PÅ GRUND AV platsbristen valde 
Odd Fellow att bygga ut Ta-
bernaklet med en källare som fick 
inhysa matsal istället, den fick 
namnet Apollosalen. Men år 1993 
när medlemsantalet fortsatte att 
öka byggde man ut och placerade 
Apollosalen och köket på markplan 
istället. Idag finns både samlings-
rum och en hemmasnickrad bar  
i källaren. Och det händer att bar-
tendern blandar drinkar. 

– Då är gin och tonic favoriten, 
skrattar Tommy. 

På andra våningen bodde tidigare 
prästen i baptistförsamlingen med 
sin familj. I dag är det umgänges-
plats för samtliga hyresgäster i lo-
kalen. Där resande predikanter en 
gång sov har nu Rebeckalogen sitt 
förråd. 

DET MESTA AV huset ser på insidan 
ut som en 70-talsbyggnad med 
vissa modifieringar. Det är först 
uppe på vinden som Tabernaklets 
verkliga ålder gör sig påmind. Det 
gamla murbruket är blottat och ett 
takfönster kastar ljus över de sta-
diga bjälkar som stöttar upp taket. 
Längst med ena långsidan står flera 
papprullar. 

– Där har du originalritningen 
till stjärnhimlen, säger Tommy och 
pekar på några rullar längst med 
väggen. I bakgrunden hörs ljudet 
av fläkten som får stjärnorna att 
gnistra. Den susar i takt med som-
marvinden. 

Odd Fellow i Varberg bjuder 
in till öppet hus för visning av 
 Tabernaklet den 8:e september.

ELSA HENRIKSDOTTER
 elsa.henriksdotter@hn.se

Bild: ANNIKA KARLBOM

JUBLIEUM. Tabernaklet fyller 100 i år, Odd Fellows samlingssal

STJÄRNKLART. Stjärnhimlen skapades av Enok Jönsson i slutet på 90-talet. 

SALEN. Här har Odd Fellows bland annat sina graderingar av medlem-
marna. 

BAREN ÄR HANDSNICKRAD. Här serveras både öl och drinkar. Här syns 
Tommy Alfredsson i baren.

”Det var så otroligt 
varmt här inne den 
där sommaren när 
Enok och hans son 
fixade det här. De 
klättrade runt här 
inne i bara kalsong-
erna”

TOMMY ALFREDSSON
Odd Fellow

Bildextra på webben
Se fler bilder från Tabernaklet  
på hn.se

Odd Fellow  
i Varberg har  
180 medlemmar
VARBERG

Sedan 1921 har Odd Fellow 
funnits i Varberg. Ett ordens-
sällskap som i staden har 
runt 180 medlemmar. Sam-
lingspunkten är ordenshuset 
även känt som Tabernaklet på 
Skansgatan sju. 

I ordenshusets entré finns ett 
stort skåp. Där inne hänger de olika 
regaler som visar medlemmarnas 
ställning i Logen. Desto fler fran-
sar på regalen, desto högre grad. 
Tommy Alfredsson visar upp sin 
regalie och tankarna går direkt till 
en Elvis Presley kostym. 

– Ja, jag har många fransar, säger 
han och håller fram en lila regalie 
med guldtofsar, stjärnor och två 
broderade symboler. 

Den ena symbolen är tre länkar 
som är sammankopplade. Det är 
Odd Fellows huvudsymbol och 
står för vänskap, kärlek och san-
ning. Den andra symbolen ser vid 
en första anblick ut som en kvarn. 

– Det är ingen kvarn, det är ett 
tält. Det är en symbol för ett så kall-
lat läger, berättar Tommy. 

ETT LÄGER ÄR en sammanslutning 
av flera loger. B83 Vågbrytaren  
i Varberg tillhör lägret  Prins Ber-
til som är ett läger för alla loger  
i Halland. Och när man skulle star-
ta lägret fick man kontakta hovet 
för att få godkännande att använda 
prinsens namn. På väggen i sam-
lingsrummet hänger ett telegram 
undertecknat Kung Carl XVI Gus-
taf. Han sände sina välgångshäls-
ningar till logen 1976. 

Odd Fellow är inte så mystiska 
som man kanske tror. Tommy Al-
fredsson pratar fritt om det mesta, 
men när det kommer till gradgiv-
ningen och hur de ritualerna går 
till så blir han tyst. 

– Nej det är hemligt, det har jag 
inte ens berättat för min fru. Hon 
brukade säga till barnen när de 
frågade vad pappa gjorde på kväl-

larna att ”han dricker blod”. Men 
det kan jag säga att det gör vi inte, 
säger Tommy. Han skrattar men ser 
samtidigt lite kryptisk ut. 

– Kortfattat så kan man väl säga 
att vi lär oss att bli bättre medmän-
niskor, säger han. 

ÄVEN OM MEDLEMSANTALET är 180 
personer bara i B83 Vågbrytaren, 
så har man problem med den höga 
medelåldern. 

– Tyvärr är det så att vi blir äldre 
och äldre, det speglar på visst sätt 
samhället idag. Nu för tiden lever 
vi i ett mer jämställt samhälle, 
med lika ansvar i hushållet. Barn 
ska skjutsas till aktiviteter. Det är 
först när barnen är utflugna som 
man kanske har tid för Odd Fellow, 
säger Tommy.

Logen i Varberg jobbar precis som 
samtliga Odd Fellow loger i världen 
med att upprätthålla ledorden, ”Vi 
befaller eder att besöka de sjuka, 
hjälpa de nödställda, begrava de 
döda och uppfostra de föräldra-
lösa.”

– Det senaste var en gåva på 
40 000 kronor till räddningskryssa-
ren i Bua, som bär det stolta namnet 
Odd Fellow. 

ELSA HENRIKSDOTTER
 elsa.henriksdotter@hn.se

Bild: ANNIKA KARLBOM

HÖG STÄLLNING. Tommy Alfredsson som varit övermästare i B83 Vågbryta-
ren visar stolt upp sin regalie. 

SYMBOLVÄRDE. Varje regalie sym-
boliserar medlemmarnas ställning  
i Logen.
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