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–Sheriffen berättar –

SvenljungaFörra årets Texassheriff var Gjermund Aaberg. Han utnämndes bland annat
för uppbyggnaden av det egna företaget, Svenljunga Spis & Kamin, samt upprustningen
av flera gamla byggnader i Svenljunga. Utmärkelsen var inget han hade väntat sig.

– Det kom som en kalldusch,
säger han.
En kalldusch?
– Ja, jag är inte så mån om
att gå upp på en scen, jag håller
mig helst i bakgrunden, förkla
rar Gjermund.
– Men jag tycker ju det är ro
ligt med utnämningen, det är
sådant som sporrar en lite extra!
Blev lurad
Egentligen hade Gjermund inte
tänkt befinna sig på torget när
det var dags för utnämningen
av 2012 års Texassheriff, men
han blev ditlurad.
– Jag brukar hjälpa till vid
chokladhjulet, men hade skaf
fat en ersättare. Men den perso
nen blev tillsagd av min fru att
inte komma dit förrän senare!
Hur har året som sheriff varit?
– Det har inte direkt varit
någon större skillnad, även om
en del har påpekat det. Det är
många som frågat min fru Lena
om det är hon som är gift med

sheriffen.
Gamla mejeriet
Gjermund fick utmärkel
sen bland annat för sin upp
rustning av olika byggnader i
Svenljunga. Senaste projektet,
”Gamla mejeriet”, tillträdde
Gjermund den 1 februari för
ra året. Då var byggnaden i cen
trala Svenljunga i ganska dåligt
skick. Men Gjermund har lagt i
stort sett hela sin fritid på reno
veringen, med hjälp av kompi
sen Leif Nordström, och nu är
huset snart klart.
– Det kommer att vara helt
färdigt i september.
Det var en del personer som
trodde att Gjermund tagit sig
vatten över huvudet när han
köpte den förfallna byggna
den, säger han.
– Men jag hoppas att de som
skrattade åt mig då har ändrat
uppfattning nu!
Nästa renoveringsprojekt är
tvättstugan som hör till gamla
mejeriet, sedan får det vara bra

för ett tag framöver.
– Jag har sagt att när den är
klar blir det inget nytt på en
tvåårsperiod!
”Bra evenemang”
På Texasda’n ska Gjermund
lämna över sheriffstjärnan till
årets sheriff, som fram tills
dess är hemlig för alla utom för
kommittén.
Har du något råd till din efterträdare?
– Bara att den personen ska
vara som vanligt!
Gjermund tycker Texas
da’n är ett bra evenemang för
Svenljunga.
– Det är roligt att det hän
der något i byn, och att det hål
ler i sig år efter år är fantastiskt.
Texaskommittén gör ett bra
jobb, de ligger verkligen inte
på latsidan!
Har du något du vill avsluta med?
–Ja, jag vill önska min efter
trädare lycka till!

”Det är
roligt med
utnämningen, det
är sådant som
sporrar en lite
extra.”
Gjermund Aaberg

Katarina Johansson

– WANTED: Tidigare sheriffer –
1999 Fredrik Lundquist
2000 Susanne Ombert
2001 S une Strand
2002 A
 nn-Sofi Dahlström
2003 C
 hrister Schillerås
2004Daniel Skoglund
2005 Stisse Svedahl
2006 E va Norén
2007 Per Bynander
2008 Nattvandrarna i
  Svenljunga
2009 T
 hore Olofsson
2010 A
 nneli Ringdahl-Egbo
och Hasse Davidsson
2011 S ven-Gunnar Andersson
2012 Gjermund Aaberg

Texassheriff 2012. Gjermund Aaberg ska snart lämna sheriffstjärnan vidare till årets
Texassheriff. Geväret är dock hans eget. – Jag köpte det på en auktion, berättar han.
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