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En motorsågsmassaker 
väntar i Derome. Sex av 
Europas främsta motor-
sågskonstnärer kommer 
på besök och ska för-
vandla stora stockar av 
trä till praktfull konst.

Det är under museidagarna 
(torsdag-söndag) på Derome 
trä- och nostalgimuseum 
som de internationella trä-
skulptörerna ska visa all-
mänheten vad de kan. 

De tävlande kommer från 
Sverige (två män och en kvin-
na), Wales, Danmark, Bulga-
rien och Holland. 

Det blir även en mindre 
tävling mitt på dagen på 
lördag där konstnärerna får 
var sin mindre träbit av gran 
och en halvtimme på sig att 
snida något. Därefter auktio-
niseras konstverken ut.

– Den som får mest för 
sitt verk får ett pris, berättar 
Erling Andersson som star-
tade upp muséet 1991 efter 
att ha samlat på maskiner 
och verktyg sedan slutet av 
1980-talet. 

Hur kom det sig att du star-
tade ett museum?
– Jag tycker om det gamla 
och tycker att de måste be-
varas. Och så är jag ju en 
samlare.

Muséet är ett ständigt le-
vande projekt.

– Vi håller på att bygga upp 

en större och en mindre trä-
konsthall med bara träkonst 
och design. Den större bygg-
naden kostar närmare en och 
en halv miljon kronor, säger 
Erling Andersson.

Han siktar på invigning 
våren 2017.

Vill nå fler
De senaste åren har Erling 
Andersson lagt mycket krut 
på museet ska tilltala fler än 
äldre och medelålderns män.

– Vi har bland annat byggt 
en damavdelning med vä-
vateljé där man kan spinna 
och karda. Det finns också 
en nostalgiavdelning där vi 
visar hur det såg ut i hem-
men på 1700 och 1800-talet. 
Barn kan bygga fågelholkar, 
stapla kubbar och få diplom. 
Hela familjen ska trivas.

På lördag kommer flera 
ångmaskiner och tändkule-
motorer att startas upp. Mu-
séet har idag omkring 8 000 
handverktyg samt 300 större 
och mindre maskiner. Här 
finns exempelvis en ramsåg 
som drivs av Sveriges största 
fungerande ånglokomobil. 

Erlings barn har lovat att 
ta över verksamheten den 
dag han drar sig tillbaka.

– Jag vill göra det fint och 
se till att det är riktigt väl-
besökt när jag lämnar över, 
säger Erling Andersson.

Conny Bengtsson 

conny.bengtsson@varbergsposten.se

Inte bara män ska lockas till Derome

Erling Andersson har hunnit fylla 77 år. Han tycker fortfarande att det är lika roligt att driva och utvecklare Derome trä- och nostalgimuseum.
 FOTO: Ulf Johansson/Arkiv

Hela livet har hon varit 
intresserad av resor och 
ju mer hon har rest, de-
sto mer har hon insett 
att det finns olika sätt att 
resa på. Nu har Margare-
ta Ivarsson skrivit boken 
Reseglasögon, med fokus 
på just resor.

”Komma bort”-resorna är 
bra när de behövs. Men en-
ligt Margareta Ivarsson, 54 
år, finns det många fler sätt 
att resa på, som också kan ge 
insyn i andra länders kul-
tur och natur. Och tack vare 
mängder av resor har hon 
samlat nog med information 
för att skriva en bok i ämnet.

Vad fick dig att skriva en bok 
om det?
– Efter att ha svarat på 
många frågor som ”du gör 
spännande saker när du är 
och vandrar i Norge, har du 

några tips?” blev det så. Jag 
jobbar vanligtvis med ut-
bildning och föreläsningar, 
säger Margareta Ivarsson.

Motiverad av nyhetsbrev
I sitt företag skriver hon ock-
så nyhetsbrev, och då och då 
har händelser från resorna 
nämnts, vilket hon har fått 
många positiva kommenta-

rer om.
– Jag tänkte att jag kunde 

samla en del av allt jag upp-
levt i en bok, säger Margareta 
Ivarsson.

Kameran har följt med 

under resorna, och tack vare 
den har hon haft möjlighet 
att till största delen illustrera 
boken med egentagna bilder.

– Jag har fått förmånen att 
vara på spektakulära plat-
ser och kunnat ta bilder på 
spektakulära saker som inte 
många andra har kunnat, 
säger hon.

Möten med björnar
Bland annat har Margareta 
Ivarsson besökt Kamtjatka 
där hon träffade på kamtjat-
kabjörnarna på nära håll. 
Hon har också tältat på Sval-
bard, mitt bland isbjörnarna.

– Då krävs det att man vet 
hur man tältar bland björnar 
utan att dö av skräck, ler hon.

Vid ett annat tillfälle har 
Margareta Ivarsson besökt 
Nya Zeeland, där hon besökt 
maorierna.

– Vi var en grupp människ-
or som reste under ledning 
av Erena, en maorisk prinses-

sa, och vi blev adopterade av 
maorierna, säger hon.

Under vistelsen fick hon 
lära sig hur Nya Zeelands 
ursprungsbefolkning be-
handlas av landets andra 
invånare. Hon är även intres-
serad av att se hur Sveriges 
ursprungsbefolkning lever, 
och hon har rest runt mycket 
i Sápmi för att lära sig om 
den samiska kulturen.

Linda LC Berntsson 

linda.berntsson@varbergsposten.se

Flera av Margareta Ivarssons resor kan närmast beskrivas som äventyr. Här tar hon en bild på en kamtjat-
kabjörn, som är sugen på fisk. FOTO: Privat 

Hon upplever 
världen på 
sitt eget sätt
Margareta skrev en bok om olika sätt att resa

”Jag tänkte att 
jag kunde samla 
en del av allt jag 
upplevt i en bok.”

MARgAREtA IVARSSoN

Margareta Ivarsson har besökt närmare 60 olika länder, men är bosatt 
i Varberg. FOTO: Linda LC Berntsson


