Therese Melanders gillar
att baka. Helst tårtor som
pryds av traktorer och
andra maskiner.
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Är lokförare
Namn: Therese Melander.
Ålder: 26 år.
Gör: Lokförare.
Bor: I Böle i Luleå kommun.
Familj: Ensamstående med
sonen Oskar, 16 månader.
Hobby: Att baka tårtor med
traktormotiv.

KRAFTFULL TÅRTA.
Mmm... en skogsskördare
av märket John Deere,
komplett med hjulspår och allt.
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Jag
gillar
att
baka
’’
traktortårtor’’
J

ag är från en liten by och i hela
mitt liv har jag sett traktorer.
Det är kul och lite utmanande
att göra sådana som tårtdekorationer. För det är lite för mesigt att
bara göra blommor, säger Therese
Melander som bor Böle utanför
Råneå i Norrbotten.

Benny Bergqvist i Böle fyllde 30 år ﬁck han en
rejäl överraskning. Therese kom dit
med en tårta som i stället för marsipanros pryddes av en traktor.
– Men va! Det är ju våran traktor, säger han när Therese öppnar
locket till kartongen.
– Titta, till och med de där strecken i fälgarna. Och du har fått med
detaljerna där framme i fronten.
N Ä R L A NTB R U K A R E N

Jäklar va ﬁ n, säger Benny och ler.
en Valtra 8350 på tårtan och så har
På byns cirka 100 invånare det fortsatt av bara farten. När trakgår det 45 traktorer, minst en per torföraren Tore Johansson i Niemihushåll alltså. Hemma hos Benny holm fyllde 60 år var det givetvis
Bergqvist och hans
hans midjestyrda
”Jag har en bror Volvo L60E som
far ﬁ nns tre och den
som ståtar på födel- som kan det mesta ﬁck bli motiv.
sedagstårtan är en
– Bara för en
om traktorer så han vecka
Fendt 311 LSA plus
sedan ﬁck
hjälper mig med jag en beställning
en snöslunga, en
Westbjörn 2000.
på en traktorgräresearchen”
vare, en Hudik.
– Jag har en bror
som kan det mesta om traktorer så Det var en kille i Smedsbyn som
han hjälper mig med researchen, fyllde år.
säger Therese och tilllägger:
– Men den här har jag ju sett rätt – NYLIGEN BAK ADE JAG en tårta med
många gånger. Det är den Benny en gammal Sno-Tric snöskoter. Alla
brukar ploga vägarna med.
som kört fast med en skoter någon
Therese Melander arbetar som gång vet hur tålamodsprövande det
lokförare och har tårtbakandet kan vara. Den här ägaren tröttnasom hobby. Bottnarna gräddar hon de, lämnade skotern och gick hem,
hemma i köket och medan de sval- säger hon och skrattar.
nar skulpterar hon i sockerpasta.
Just humorn och berättelserna
Det var egentligen när sonen i motiven är något som ger hennes
Oskar föddes som traktorskapan- tårtor en dimension som inte ﬁnns
det tog fart.
på traditionella prinsesstårtor.
– Han var otroligt fascinerad av
– Sedan är det skoj att överraska
allt sådant, säger Therese.
någon. De allra ﬂesta är ju helt oförNär Oskar fyllde ett år blev det beredda.
N

TORES TÅRTA. Traktorföraren Tore
Johansson ﬁck en 60-årstårta med sin
midje-styrda Volvo L60E som motiv.

SPÅR I SNÖN. ”Jag gjorde en tårta med en
gammal Sno-Tric snöskoter. Den här ägaren tröttnade, lämnade skotern och gick
hem när han kört fast”, berättar Therese.
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