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Lasse Lähnn har lagt en och annan timme på sin Kawasaiki
Drifter. Bild: Albin Brönmark

Lasse Lähnn har många
järn i elden
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VALLARUM

Byalagets ålderman. Samordnare i Röda Korset.
Nybliven världspresident för mc-föreningen Vulcan
Riders. Och ett förflutet som golvläggare,
radioentusiast, akvariebutiksinnehavare och mycket
annat. När man pratar med Vallarumsbon Lasse
Lähnn känns klyschor som många strängar på lyran
plötsligt inte särskilt slitna alls.
Sedan ett år bor Lasse Lähnn och hans fru Marie i Vallarums gamla skola
– ett stenkast från Lasses föräldrahem.
– Många tror att jag är sträng, det har jag efter min pappa som var
folkskollärare. Det har väl med utseendet att göra, jag ser bister ut när
jag inte ler, säger Lasse Lähnn medan han bjuder på en mugg kaffe från
kaffemaskinen i det stora husets ombonade kök.
Förutom några år i Ystad och Vollsjö och kortare gästspel på andra håll
har Lasse Lähnn varit Vallarum trogen större delen av sitt liv. För några
år sedan blev han byalagets ålderman.
– Vallarum har ett riktigt gammalt byalag, de böckerna vi skriver i nu är
från 1858.
Men om han varit hemmakär vad gäller bostadsorten och familjen har
han hunnit med desto mer när det gäller jobb, hobbies och engagemang
– ett tag drev han till exempel en akvariebutik i Sjöbo tillsammans med
en kompis.
– Sen skulle jag ha ett "riktigt jobb" och utbildade mig till golvläggare.
Precis när jag var klar blev det byggkris.

Numera jobbar han full tid för Röda Korset – en organisation som han
mer eller mindre föddes in i och som han jobbat för från och till under
hela sitt liv. Och dessutom jobbar han ideellt för Röda Korset, i Färs
Förstahjälpengrupp
– Mina föräldrar var engagerade. Jag har varit med sen jag låg i
barnvagn.
I jobbet med nationell katastrofberedskap ingår just nu också att
samordna Röda Korsets insats vid svininfluensavaccinationer i
Sydsverige.
– Det handlar om 300-350 frivilliga som är med på många olika ställen
på sjukhus och vårdcentraler, tar hand om folk och hälsar dem
välkomna och så vidare, så att vårdpersonalen kan koncentrera sig på
att vaccinera.
För några år sedan kombinerade Lasse Lähnn sitt engagemang för Röda
Korset med sitt andra stora intresse när han organiserade en halvannan
kilometer lång motorcykelkortege – där intäkterna gick till Röda Korset.
Kärleken till motorcyklar har hängt med länge.
– Men jag fick prioritera bort hojen när jag fick barn, så är det ju men
det var med en liten tår i örat.
Men till 40-årsdagen gav Lasse Lähnn sig själv en motorcykel i present
och nu har både han och hustrun var sin hoj i garaget. Där står också en
veteranmoped och väntar på ompyssling. Ett vinterprojekt, kallar Lasse
mopeden.
– Jag är lite nyfiken på veteranmoppeträffarna i Lövestad..
För åtta år sedan hittade Lasse och Marie Lähnn den internetbaserade
mc-föreningen Vulcan Riders på nätet och åkte på en träff i Hässleholm.
– Vi hade en fantastiskt trevlig dag båda två, träffade roliga människor
och på den vägen var det.
Under några år var Lasse Lähnn Sverigepresident för föreningen som
organiserar omkring 150 aktiviteter per år i Sverige. Och för en och en
halv månad sedan blev han vald till internationell president – vilket lett
till ännu nytt märke på den vid det här laget brokiga västen.
Västen, ja. På en vägg i huset finns en helt annan samling av små
färgglada föremål som på ett märkligt sätt känns besläktad med
märkena på skinnvästen – en omfattande samling av Rödakorsmedaljer
och -märken från hela världen som Lasse satt upp på prydliga tavlor.
– En stor del av samlingen kommer från min pappa men jag har börjat
samla själv också. Att sortera dem är också ett vinterprojekt.
Lasse Lähnn har visserligen fått prioritera bort en del engagemang
genom åren, till exempel musiken. Men om man som YA:s reporter mer
drar åt det lata hållet kan man förundras över hur mycket han hinner
med. Men det är inte så konstigt, om man får tro Lasse Lähnn.
– Det finns en tes om det här med att hinna med. Fråga någon som
redan är upptagen – så får du det gjort. Soffesittarna – de har aldrig tid!

Ulrika Wangel
ulrika.wangel@ystadsallehanda.se

