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Häromdagen hämtades de fyra tankarna. Olle Elm, till höger, och Åke Grudin som jobbar med Vasaloppet skakar
hand.

Efter den stora branden kan nu blåbärssoppan under Vasaloppet ändå
serveras.

Med fyra tankar från Hagforsföretaget Elm Tanken kan man nu förse
åkarna med den traditionella drycken.

– Det har varit ett väldigt spännande uppdrag och kul. Roligt att kunna
hjälpa till, säger Olle Elm.

Annica Buvik

annica.buvik@vf.se
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Det var i början av november som Vasaloppets centrallager brann upp, med bara månader
kvar till vinterveckan skulle gå av stapeln. Bland annat förstördes de stora rostfria tankarna
som använts till vätska för åkarna.

– Det var en stor katastrof när allt brann upp. Det var mycket saker som försvann men det
var just tankarna som vi hade i åtanke eftersom vi tillverkar sådana av alla möjliga slag. Då
tänkte vi på några som vi hade stående på lager så vi kontaktade Vasaloppet och de blev
jätteintresserade direkt, säger Olle Elm.

Byggt om
Det här blir det andra stora uppdraget i år för företaget. Tidigare i sommar försåg de det
amerikanska krigsfartyget USS Kearsarge med vatten när de deltog i en stor Natoövning.

När de nu hörde om att Vasaloppet hade bekymmer med hur de skulle få fram
blåbärssoppan till skidåkarna tvekade inte Olle och sonen Fredrik Elm en sekund.

– De var inne på att gå tillbaka till ett sätt de gjorde blåbärssoppan på 40-talet med ved.
Men det behöver de inte nu, nu kan de tillverka den med el igen.

Här är tankarna som levererades till Vasaloppet. De har byggts om och försetts med elpatroner och omrörare. Även
luckan har ändrats för att bli mer användarvänligt.
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Tack vare företagets fyra tankar som tar 1 000 liter styck som har byggts om kan de nu
förse de 16 000 deltagare som kommer att stå vid startlinjen vid det stora klassiska loppet
första helgen i mars.

– De hämtade tankarna i förrgår. Vi har förberett dem med elpatroner och omrörare som
ska röra omkring blåbärssoppan. Vi har ändrat litegrann på luckan så att det ska bli
användarvänligt när de häller i vatten och blåbärssoppan. Det har varit ett väldigt
spännande uppdrag och kul. Roligt att kunna hjälpa till, säger Olle Elm, och fortsätter:

– Det kan eventuellt bli några �er. Vissa av tankarna som var med i branden har de försökt
att rädda med blästring och slipning men det var besvärligt sa dem. Så eventuellt kan det bli
så att vi kommer att tillverka �er.

”Känns härligt”
Olle har själv inte åkt Vasaloppet men han har varit med många gånger och tittat och hjälpt
andra åkare.

– Vasaloppet är verkligen något som berör många och är jag inte på plats ligger jag väldigt
gärna under täcket med en ka�ekopp och följer loppet.

Den här gången kan du även ligga där och tänka på att du hjälpt till så att
blåbärssoppan nu kan levereras.

– Absolut, det känns härligt att de nu kan få sin varma blåbärssoppa!

HAGFORS VASALOPPET
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