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Rudskoga på toppen!
Snön känns grovkornig och blöt under kängorna, som den
blir på våren, men det är inte vår, det är augusti… Nu är
det väl inte långt kvar? Nej, nu, NU ÄNTLIGEN är vi där!!!
Jag ser mig runt i den mjölkvita luften, ser mina vänners
glada ansiktsuttryck och inser… vi har nått Sydtoppen! Vi
har bestigit Sveriges högsta berg.
Men resan började mycket tidigare, någonstans kring jul
kläcktes idén att bestiga Kebnekaise. Några åt gången
nappade och till slut var vi 10 stycken. Detta krävde
förberedelse, då ingen av oss är erfarna vandrare. Under
våren bestämde vi oss för att bli det och gjorde ett antal
kortare och längre dagsturer; vi gick Lunedsleden och
Angsjöleden, vi vandrade från Svartå till Sixtorp och
passade på att se Jättebergen på vägen, vi var till
Murardalen utanför Loka och tittade på ett härligt
brusande vattenfall och vi gick vår egen rid- och
vandringsled från Runnäs till Sjötorp, för att nämna några
turer. Vi fick med oss en del andra som var sugna att
vandra och jag kan inte nog säga hur trevliga dessa turer
var.

Lunka på, lunka på…
Resan började med tåg ifrån Degerfors till Kiruna. Här tog
vi chansen att besöka Sveriges (och världens) största
underjordiska gruva. Vi åkte buss 500 m ner i berget och
gick en guidad tur. De berättade om gruvan och om den
pågående flytten av staden som ju riskerar att falla ner i
gruvhålet. Mycket intressant! Nästa dag bussen till
Nikkaluokta för att börja vandringen. Vi tog en renburgare
vid restaurangen som ibland kallas ”Lapp-Donald’s”, innan
vi tog båt en del av vägen. Det var en fin sträcka upp till
Kebnekaise fjällstation, där vi bokat in oss så vi skulle sova
gott och vara väl förberedda för att nästa dag ta oss an
berget… Det blev inte så, trots att vi planerat så väl. Dagen
efter regnade och blåste det, så ingen idé att ens
försöka. ”Väderappen” visade mycket bättre väder nästa
dag, så vi bestämde oss för att vänta. Vi tog en kortare tur
uppåt Tarfaladalen istället, vackert, men mycket blåsigt.
Sedan vilade vi inför toppstigningen. Följande dag var
betydligt bättre. Lite mulet, men inga regnmoln och bra
mycket lugnare med blåsten. Ett bra vandringsväder.
Klockan 7 gick vi iväg. Vi var inte ensamma, det kändes
stundtals som rena rama lämmeltåget. Pausade ganska
ofta, åt nötter och drack vatten och hela tiden gick det
uppåt, uppåt, uppåt. Första biten växte lite gräs, örter och
låga buskar, men senare växte bara någon enstaka
ranunkel och till slut var det bara sten.

Plötsligt var den där – Utsikten!
Klockan 12 hade vi kommit till Vierranvárri, berget framför
Kebnekaise (om man kommer Västra leden). Vi tog en rejäl
paus, fixade mat och gick på ”toa”, hm, det pratar vi inte
mer om… i ett stenlandskap får man inte vara för blyg…
Sedan gick det nedför och man fick uppbåda en del
mental styrka. Först ner 200 höjdmeter i Kaffedalen, sen
uppför igen. Det var verkligen stenigt! Stora stenar och
små stenar, alla ganska vassa och krossade av isen för
många tusen år sedan. Inte låg de still heller, så man fick
se sig för. 600 höjdmeter kvar till toppen. Efter 400
höjdmeter kom vi till säkerhetsstugan och då sprack det
upp mellan molnen och vi kunde kolla utsikten! Den var
något att titta på! Helt plötsligt var det värt mödan, för Åh,
vad vackert! Men fjällvädret är ombytligt och snabbt blev
det mulet igen. Vi fortsatte mot toppen och nu är vi där
berättelsen började. Egentligen var det lika bra att luften
såg ut som mjölk, när jag kom upp, för annars hade jag väl
inte vågat stå på raka ben på toppen. Men då vi inte såg
de branta stupen vid sidan av, trängde vi ihop oss för en
gruppbild. Sedan vände vi ner mot stadigare och säkrare
ytor. Vi hade i alla fall varit på toppen! Nu var det ”bara”
vägen ner kvar och jag lovar att mina lår var trötta när vi
vid 22-tiden var nere vid den relativt plana fjällstationen.
Den natten sov jag väldigt gott.

Sten, bara sten…
Nästa dag var det dags att bege sig nedåt igen. Vi lämnade
fjällstationen på lite olika sätt, några var äventyrliga och
tog helikopter, medan jag och några andra snörade på oss
kängorna och gick tillbaka. Vi var otroligt nöjda med vår
bedrift, fast några muttrade lite om att det kanske kunde
finnas billiga vandringsgrejer ute på Blocket snart… Om du
är sugen på att gå upp på Sveriges högsta berg, 2106 m, så
kan jag bara säga; gör det! Men jag vill också säga; träna
före, för det var ganska ansträngande!
Tack till alla mina ”toppen”-kamrater som gjorde resan så
rolig; Jenny, Ola, Anna, Göran, Pernilla, Fredrik, Tomas,
Helena och Henrik. Vi gjorde det! /Camilla Thorén

Stafetten
Då var det dags för oss i Grunnebacka föräldraföreningen att ta över stafettpinnen. Det är kanske inte alla elever
som håller med mig, men tiden rusar fram mellan loven, för att inte tala om under loven!
Vi har redan hunnit med en hel del det här läsåret. Vi började med en brännbollskväll i augusti där barn och
föräldrar möttes i en sedvanlig match. Konstigt nog vann eleverna det här året också, så kom igen alla föräldrar till
nästa år!
Vi har haft årsmöte och när verksamhetsberättelsen lästes upp kunde vi med stolthet konstatera att tack vare alla
föräldrars engagemang kan vi erbjuda våra barn långt mer än vad man har möjlighet till på många andra skolor.
Stolta var vi också efter den årliga städdagen i september då ett 20-tal föräldrar hjälptes åt att rensa ogräs och
snygga till på skolgården och tänk vad fint det blev. Stort tack till alla som var med!
Stort tack också till alla er som lagt ner massor med tid och jobb på att få kullen så fin!!
Till 1 advent kommer eleverna att baka bröd, lussebullar, kakor och godis som de kommer att sälja vid slöjdarna
för att få in pengar till kommande skolresa. Jag hoppas att vi ses då!
Nu lämnar jag stafettpinnen vidare till Rudskoga Fiber.

/Paula Dahlin Ordf. Grunnebacka föräldraförening

Arbetsdag på skolgården med ett 20-tal föräldrar som fixade utemiljön för barnens bästa.

Bygdebla’t har fyllt moppe i år!
”Jag läste i Bygdebla’t att…” eller ”Kommer nästa Bygdebla’ snart?”, är repliker man kan få höra.
Det här lilla lokala Bla’t verkar ha funnit sin plats och fungerar numera inte bara som ett infoblad i bygden. Det har
också blivit ett ansikte utåt och vi har till och med ett litet antal ”prenumeranter” i landet.
”All vår början bliver svår”, säger man, men så illa var det inte, bara litet trevande i starten.
Som jag minns det, var vi ett gäng som satt på verandan vid Slöjdarna för 15 år sedan och småpratade en
sommarkväll, när någon kom med idén att vi skulle prova att ge ut något slags lokalt informationsblad. Inte ett
renodlat annonsblad, utan berätta om vad som händer och sker. Och bara på prov, alltså!
Hembygdsföreningen var villiga att betala och stå som ansvarig utgivare. Ett antal annonsörer nappade också och
bidrog till ekonomin. Sedan blev det snabbt verkstad och det första Bladet delades ut i brevlådorna. I början var
formatet blygsamt då det enbart var föreningar och kyrkor som skrev ganska kortfattat om sin verksamhet. Men
innehållet utvecklades efterhand med både bilder och ett bredare innehåll och nu har vi vuxit i en större kostym
och satsat på A4-format.
Vill du annonsera kontakta Pelle Tjärnbro eller Håkan Nordström.
Är det något du vill bidra med eller något du saknar i innehållet är du välkommen att höra av dig till
Lillvor Ivarsson.

/L I

Cruisers 15 år och vi rullar vidare!
Hej! Ytterligare ett år kan vi snart lägga bakom oss. Förutom att cruisa runt i största allmänhet med våra fordon så
har vi ju naturligt vis bevistat ett antal olika träffar runt om i Sverige och också Norge. Uppe i Nässundet har vi
varit delaktiga vid dom 4 tillfällen som varit. Även Teknikdagen är vi lite involverade i. Sedan har vi ju naturligtvis
vår egen träff vid Hembygdsgården, i år hade vi otur med vädret tyvärr. Kalasväder och väldigt mycket folk helgen
före då Teknikdagen var, så naturligtvis så höll det ju inte i. Vid allsången i Gullspång så har vi varit med och
skjutsat lite folk. 2018 så har klubben funnits i 15 år och det tycker i alla fall jag är något att uppmärksamma.

/Hälsningar Harry /Country Cruisers Rudskoga

Sugen på att prova på Golf?
Jag kommer på begäran starta en Grönt kort kurs igen.
Håll ögonen på rudskoga.se för att se mer exakt startdatum och plats.
Någon gång Feb-Mars börjar teorin för att senare avsluta med praktiska övningar på Ribbingsfors golfbana
i April-Maj.
/Jörgen Linder
070-371 90 90

Håll Rudskogakoll!
Full koll via Grannsamverkan och Bygdeinformation.
Följ även www.rudskoga.se samt Rudskoga på Facebook och Instagram

Rudskoga Grannsamverkan - nätverket som ökar tryggheten
Både fastboende och fritidsboende i Rudskoga kan använda denna service. Verksamheten sker i samverkan med
polisen och bygger på information via sms och mail. Vi har många bevis på att denna form av Grannsamverkan
fungerar mycket bra.
T ex stölder, avvikande bilar eller personer rapporteras till samordnaren och meddelande går då i första hand ut
via sms till anslutna medlemmar. Behövs mer information skickas även mail.
Nätverket kan också användas i nödsituationer där hjälp snabbt behöver mobiliseras som t ex skogsbrand,
skallgång eller eftersök av bortsprungna djur.
OBS!! Grannsamverkan är inte någon ”Dygnetrunt-funktion”. Den fungerar inte när operatören arbetar eller är
bortrest.
Carina Pettersson som har hand om Grannsamverkan nås på telefon 073-096 82 97.

Rudskogainformation
Används mest för att påminna om evenemang och bortsprungna husdjur(hundar, katter). Kontakta Nisse Tjärnbro
på tfn. 0551-410 45 eller 070-200 40 55.

Medlemskap
Grannsamverkan och Rudkogainformation finansieras av Rudskoga Hembygdsförening som även står som
huvudman.
Medlemskap i Hembygdsföreningen ger tillgång till de båda funktionerna. Avgiften är 100 kr/år och
betalas till Bankgiro 812-8209.
Viktigt att ny medlem meddelar namn, adress, mobiltelefon och ev. mailadress till kassören Kerstin Berg på tfn.
0551-603 53, 073-038 39 11 eller kerstin.berg@folkbildning.net.
OBS! De som inte önskar få Bygdeinfo utan endast Grannsamverkan kontaktar Nisse Tjärnbro.
Frågor? Kontakta Nisse Tjärnbro (ordf. Rudskoga Hembygdsför.) tfn: 070-200 40 55 el. 0551-410 45.

Mer Rudskogakoll!
Synd att vi aldrig noterade vilket år Hembygdsföreningen började dela ut välkomstblommor till nyinflyttade
fastboende resp. smidesljusstakar till nyfödda. Vi vet i alla fall att vi nu delat ut 137 välkomstblommor och att
antalet ljusstakar är fler än 65 st. Om vi missat någon blomma ber vi om ursäkt, det är svårt att hålla full koll. Tala
gärna om för undertecknad om du fått någon ny granne! Det är roligt att det är populärt att flytta hit och extra
glädjande att så många yngre väljer Rudskoga. Problemet är som alltid bara att vi behöver fler hus att erbjuda!

/Lillvor Ivarsson

Gemensamt arbete ger så mycket tillbaka
Att ha en egen gratistidning som Bygdebla’t vore säkert inte möjligt utan Teknikdagen och även skrotinsamlingen.
Det gäller även cykelled, välkomstblommor, nyföddas ljusstakar och mycket annat genom åren.
Hembygdsföreningens strategi är att pengarna på olika sätt ska gå tillbaka till bygden.
Så stort tack till alla som på olika sätt ställer upp vid Teknikdagen! Ni bidrar till att vi får en guldkant på bygdelivet
och gör Rudskoga synligt på ett positivt sätt.
Det har alltid funnits en tradition här att det är viktigt att ställa upp för bygdens bästa. Vartefter att di gamle inte
orkar hoppas vi att den andan lever vidare och nya krafter tar vid. Tänk också på att den tid du bidrar med hjälper
alla andra att orka fortsätta. Och det man gör tillsammans känns meningsfullt och ger så mycket tillbaka!
Under vintern och våren kommer Hembygdsföreningens styrelse försöka få fler, och gärna yngre personer, att ta
ett större ansvar för planering och genomförande av Teknikdagen. Tanken är att bilda grupper som tar hand om
olika funktioner. Exempel på grupper som har fungerat i år är:
Parkering, Maskiner och Servering. Även dessa grupper behöver ett visst tillskott av personal.
Idag ligger ansvaret för Teknikdagen på ett fåtal personer vilket innebär att vi är väldigt känsliga för frånfall i form
av sjukdom, resor med mera.

/Nisse Tjärnbro, Rudskoga Hembygdsförening

Info från Rudskoga Fiber:
Har du fiber på tomten? Ska du gräva?
Vid grävning i närheten av fiberslangar ska man enligt gällande praxis kontakta Ledningskollen för utsättning.
Nu har vi av en slump upptäckt att detta inte fungerar. Det pågår så mycket fiberarbete i landet så Ledningskollen
hinner inte med att sätta ut mindre ledningar inom tomter.
De skickar endast kartor.
Idag sker utsättning endast på stamledningar mellan skåpen.
Man uppmanas att “gräva försiktigt” och gräver man av ledningen så är det sedan en kostnadsfråga mellan
Skanova och entreprenören eller fastighetsägaren.
Viktigt!
En del entrepenörer har egen sökutrustning, något som kan vara bra att fråga om inför känsliga grävningar.
Hela vårt nät är sökbart.

Läget idag angående Rudskogas fiberanslutning
Idag är 351 fastigheter anslutna.
14 nytillkomna kommer troligen att bli inkopplade under december enligt senaste info från Skanova
Mvh
/Göran Ivarsson för Rudskoga Fiber

Bokcirkel 1
Vi var fyra kvinnor, som lyssnade på Margareta Strömstedts föreläsning om hennes sista bok.
Vid kaffet efteråt sa jag till de andra:" Jag har alltid drömt om att starta en bokcirkel".
Men gör det då, sa en av damerna. Vi kommer! Sagt och gjort. Dag, datum och plats bestämdes och var och en
skulle ta med sig en "bokälskare".
Så startade vår cirkel, som har hållit på nu i tio år. Vi träffas, diskuterar boken (och lite annat) och har gjort två
resor tillsammans och sett på några teatrar.
Sluta? Inte än!
/Agneta Eriksby

Bokcirkel 2
En dag i slutet av augusti 2011 samlades ett gäng på åtta damer hemma hos mig, Kerstin, det var vårt första möte i
bokcirkel 2. Sedan dess har vi turats om att träffas hemma hos varann en gång i månaden under vinterhalvåret. Vi
brukar ses på eftermiddagen under gemytligt småprat för att så småningom övergå till att diskutera den bok vi läst
till dagens möte. Böckerna poängsätts varje gång från 1-5, där 5 är högsta betyg. Ibland är vi rörande överens om
bokens poäng, men ibland har vi helt olika uppfattningar, och då kommer diskussionen riktigt igång – kul tycker
jag.
På våren brukar vi göra en gemensam utflykt. Vi har bl.a. varit på Ellen Keys Strand , och i Nora blev vi guide i
Maria Langs fotspår. Mycket trevligt som avslutning inför sommaruppehållet.
Vi brukar köpa pocketböcker i bokhandeln Skeppsakademin i Kristinehamn. En annan möjlighet har öppnat sig
genom bokbussen där vi kan beställa åtta ex av samma bok och få låna den en månad. Där finns ett utbud av 192
titlar som vänder sig till bokcirklar. Fin service som vi nu ska prova för första gången.
Vi i bokcirkel 2 tog tips och råd från cirkel 1 när vi startade. Kanske får vi se fler bokcirklar i Rudskoga – kanske
några herrar blir sugna på att starta eller varför inte en mixad cirkel med både män och kvinnor? Har ni några
funderingar så fråga oss gärna.
Som avslutning kommer några tips på böcker som vi alla tyckt mycket bra om:
Niceville av Kathryn Stocket, Morgon i Jenin av Susan Abulhawa och Livet efter dig av Jojo Moyes

/Kerstin Berg

Gång- och cykelvägen
Under året har sträckan Gisselbacka till Runnebol blivit helt klar med grus och stenmjöl. Från Gottbol till Revsten
skall det läggas på ett lager stenmjöl innan saltning och vältning. Detta beräknas bli klart till våren.
Under vintern kommer vi att fortsätta med grävning från Sjötorp mot Eriksbol.
Vi har i dagsläget inga bindande löften från kommunen angående pengar till nästa års byggande men vi hoppas på
ett fortsatt stöd.
Avslutningsvis vill jag upprepa min vädjan från förra numret av Bygdeblát: Undvik att köra med motorfordon med
grovt mönstrade däck på G/C-vägen eftersom dessa luckrar upp ytskiktet. Det ytskikt som med hjälp av saltning och
vältning blivit riktigt bra, skadas och kräver nytt arbete för att återställas.
Kom gärna med synpunkter och förslag angående G/C- vägen till undertecknad.

Rudskoga Hembygdsförening/Nisse Tjärnbro

Många duster för trygghet och service
Ni har säkert märkt att det börjar pratas mer om landsbygden i samhällsdebatten och det är inte en dag för tidigt.
Det finns mycket som behöver lyftas fram beträffande bland annat orättvisa villkor, märkliga prioriteringar och
onödiga nedläggningar.
Här i bygden vet vi hur det är att kämpa för service och trygghet. Att vi i Rudskoga har cykelväg (snart!),
barnomsorg, äldreboende och lägenheter kan vi som alla vet tacka lokala krafter för. Att få Idrottshallen och
gymmet krävde mycket engagemang av oss och senaste kampen för skolan har vi inte heller glömt, liksom att vi
verkligen vet allt och litet till om att bygga fibernät i egen regi.
Men det har inte alltid gått bra. Vi som var med vid kommunsammanslagningen 1971 minns striden för att behålla
vår egen borgarbrandkår och den nyinköpta brandbilen vi hade då. Det var upprörda känslor och mycket oro, men
den gången lyckades vi inte.
Lösningen blev till slut att deltidsstyrkan i Åtorp kom att omfatta även Rudskoga. Efter några år blev även det
avtalet ifrågasatt, men vi lyckades få behålla det tack vare att bygden ställde upp med enad front och hållbara
argument.
Ja, det har varit många duster. Vi kan aldrig luta oss tillbaka och tro att det blir lugnt från och med nu. Vi måste
vara uppmärksamma, för vi vet aldrig när nästa hot kommer och vad det kommer att handla om då. Men håller vi
ihop och är rädda om det vi har är oddsen bättre för att Rudskoga ska ha en rimlig samhällsservice och vara en
fortsatt levande bygd.
Låt oss nu passa på att framföra ett varmt och välförtjänt tack till brandmännen i Åtorp för alla fina insatser! Ni är
professionella och snabba och det korta avståndet därtill är avgörande när allt hänger på sekunder och minuter.
När Kristinehamn sedan kommer med sina större resurser har Åtorp redan gjort den första viktiga insatsen.

/Lillvor Ivarsson för Rudskoga Hembygdsförening

Scouternas 50-årsjubileum i Brokyrkan.
1967 startade SMU i Nysund och Rudskoga sitt scoutarbete. Jag var då 9 år och blev glad åt att det startades en
aktivitet som även vi 9-åringar fick vara med på. Tidigare hade det bara funnits juniorarbete för tonåringar och
söndagsskola. De första åren höll vi till i gamla Sion som var Missionsförsamlingens kyrka i Åtorp, sen startade
även en grupp i missionshuset i Persbol. Några av ledarna i Rudskoga under de första åren var Carl-Göran och
Hjördis Lind, Bertil Svensson, Barbro Haraldsson, Torgny Gustavsson, Ingrid Abrahamsson och Lars-Erik Karlsson.
När man blev 15 år fick man lite ledaruppgifter och kallades ledarscout och den ledarrollen har jag sedan haft
förmånen att få ha. Många är de barn och ungdomar som passerat genom scoutarbetet. Alla har de på olika sätt
satt avtryck hos mig och det är roligt att få följa flera generationer. Det skulle varit intressant om man
dokumenterat alla läger och hajker man varit på som ju är höjdpunkten för många, så lägerminnen finns det gott
om.
50-årsjubiléet uppmärksammade vi på en vardagsgudstjänst i Persbol som scouterna ansvarade för. Det känns bra
att så många gamla scouter vill skicka sina barn till vårt arbete och vi hoppas att de i sin tur vill skicka sina barn….
Ja, vi hoppas kunna fortsätta arbetet som startade för 50 år sedan. Idag består ledargruppen av mig, Mari
Swanolf, Malin Andersson, Elin Johansson och Rickard och Emma Tjärnbro samt hjälpledare Linus Johansson.
Så alla gamla och nya scouter.
VAR REDO!

/Håkan Tjärnbro

T v: Hugo och Håkan är alltid redo!
Ovan: Scouter är alltid hungriga!

En lite annorlunda resa
Så kan man nog kalla det som 15 personer från bland
annat Rudskoga och Åtorp fick uppleva i juni. Det är ju
faktiskt få förunnat att få chansen att hyra ett eget
passagerarflygplan, speciellt som flygplanet är en av
endast två flygande i Sverige av sin modell. Att det till
råga på allt är den enda svenskregistrerade maskinen
gör det ännu mer unikt! Flygplanet som det handlar
om är Flygande Veteraners DC - 3 Daisy. En Dagen Döverlevare byggd 1943.
Planeringen började i september 2016, efter att P-O Svensson firats som 50-åring vid en resa till Åland med Daisy.
Planerna avslutades i juni 2017 med en resa till Ösel utanför Estland, en ö som hört till Sverige en gång i tiden.
Alla resenärer väntade vid Karlskoga flygplats i god tid för att få se en blänkande Daisy gå in för landning. Även
några åskådare som bara ville få chansen att se detta flygplan fanns på plats.
Efter starten från Karlskoga tog vår kapten Pelle Scherdin sikte på Örebro och Hästkraftens Dag. Där fick alla på
marken se Daisy göra några varv på riktigt låg höjd samtidigt som Pelle informerade via radio om Flygande
Veteraner och vart vi var på väg. Efter ca 2 timmars flygning landade vi på ett soligt Ösel! Ön där vi skulle vara till
dagen därpå. Utflykter gjordes till bland annat Kuressaare Castle, en biskopsborg från medeltiden.
Även en busstur runt ön ingick i utflykterna, där vi besökte allt från en riktigt gammal kyrka till en lokal lanthandel.
Ett mycket intressant museum på en gammal bondgård var en riktig höjdpunkt.
Söndag eftermiddag lyfte vi återigen med sikte på Karlskoga flygplats. Tyvärr började vädret att gå emot oss när vi
närmade oss Karlskoga. Det blev till slut så illa att vi var tvungna att lämna Karlskoga igen och sikta in oss på
Örebro flygplats där molnen var tillräckligt höga för att överhuvudtaget se landningsbanan och piloterna skulle
kunna landa tryggt!
Denna avvikelse drabbade tyvärr P-O och Manfred Svensson och Kenneth Jansson som var på plats med två av
Kenneths rariteter för att möta upp oss och även få dessa fotograferade ihop med dess samtida krigshjälte.
Men lugn, det blir fler tillfällen att möta Daisy och Flygande Veteraner på en flygplats i närheten. Nästa år kommer
det nämligen att bli en hel del besök i Karlskoga... Mer info kommer!!
Slutligen!
Ett stort stort tack till alla nya medlemmar här i trakterna!
Ytterligare ett stort tack till de som var med till Åland 2016! Och ett stort tack till alla som gjorde resan till Ösel
möjlig!
Utan sådana som er skulle vi inte klara av att hålla Daisy i luften!!

Mvh
Daniel Löfgren, Lokalombud Flygande Veteraner

Soppatorsk, eller? Magnus och Johanna rycker in!

Hej på er alla i Rudskoga!
Som en del av er vet uteblev en riktig raritet på årets Teknikdag i Rudskoga, nämligen den enda flygande
svenskregistrerade DC3:an Daisy från 1943. Det var under resan till Duxford och Flying Legends i England några
veckor innan som problem med vänster motor resulterade i ett motorbyte i Holland, vilket drabbade Teknikdagen.
Tack vare våra enormt kunniga tekniker byttes motorn och säsongen kunde fortsätta, med undantag för 2 inställda
resor.
Vi har för avsikt att göra en ny satsning på Teknikdagen 2018. På plats kommer vi att ha en monter igen och en
rundflygning eller två från Karlskoga kommer att erbjudas.
Men – vi måste fylla planet också från Västerås för att detta ska gå ihop! Så alla ni som känner någon som är sugen
att flyga från Västerås till Karlskoga den dagen, hjälp gärna till att sprida detta. Tur och retur Västerås med
Teknikdagen inbakad – vilken upplevelse!
Planeringsarbetet för säsongen 2018 är i full gång och jag kan avslöja att Värmland kommer att besökas flera
gånger. Bl a en heldag i Karlskoga med rundflygningar planeras. Den som är intresserad av våra resor gör bäst i att
titta in på hemsidan med jämna mellanrum. Även på Facebook kommer senaste uppdateringar att läggas ut.
Naturligtvis så kan ni kontakta mig som är lokalt ombud i Värmland för Flygande Veteraner.
För knappt en krona om dagen så kan vem som helst hjälpa till att hålla den unika Daisy flygande och få chansen
att följa med på någon av våra intressanta resor. Anmälan sker enklast på Flygande Veteraners hemsida, där även
mycket om Daisys spännande historia finns. flygandeveteraner.se

Flygande hälsningar Daniel Löfgren, Slättåsen, Åtorp 070-372 55 11
daniel3725511@gmail.com

10 dec kl 16 Årets Julkonsert i Bygdegården
Välkommen att “Kura Skymning” - årets julkonsert med Wermland Opera i Bygdegården.
Missa inte för här börjar julstämningen!
Vi dukar kaffeborden och bjuder på proffsig musik i skön blandning. I år är artisterna Stefan Ljungqvist, Anton
Ljungqvist och Samuel Skönberg.
Förköp hos Handlar’n. Se www.rudskoga.se

/Bygdegårdsföreningen

Teknikhörnan
Jobbet innan Teknikdagen var mycket roligt med svåra byggsatser och programmeringar men det var skönt att se
ett färdigt resultat.
Vi visade upp tre Lego Mindstormsrobotar samt några Lego Technic modeller som hela familjen byggt tillsammans.
Vi hade även med en egendesignad kulbana byggd av Techniclego.

I våras lärde jag och pappa ut programmering i min klass på min skola och då blev några av mina tjejkompisar lite
intresserade. När jag frågade om de ville vara med på Teknikdagen och visa upp robotar så tyckte de att det lät
jättekul. Vi hade en rolig och lång dag med jättemånga besökare i vårt tält.
Lego Technic firar i år 40 år, för att uppmärksamma detta anordnades ett Lego Technic event av Ebrix som är en
specialaffär för Lego i Örebro. Under eventet visade vi upp våra robotar och modeller samt visade hur allt
fungerade. Just innan eventet släppte Lego ett nytt prisvärt robotkoncept anpassat för yngre barn som vi också
visade upp. Detta koncept kallas Lego Boost, byggbeskrivningar och programmering sker genom en otroligt enkel
och självinstruerande app på en surfplatta vilket gör att inga förkunskaper krävs.
Man kan bygga 5 olika störtsköna modeller av grundsatsen och de kan interagera med omgivningen på ett mycket
charmigt och naturligt sätt.
Vi har också fått äran att designa ett skyltfönster åt Ebrix, just nu håller vi på med att bygga upp många fina
legomodeller och två stycken radiostyrda tåg som vi styr från en dator.

/Jenny Olsson

Tillsammans för en god sak
Tillsammans var namnet på Välgörenhetskonserten i Rudskoga kyrka 22 oktober 2017 med insamling till förmån
för bröst- och prostatacancerföreningen.
Nysund Gent Quartet, den välsjungande kvartetten består av Per Landgren, Andy McQuire och två st. Anders
Karlsson. Vid pianot Håkan Landgren.
De hade ett varierat program från negro spiritual, Ted Gärdestad, Povel Ramel och Händel.
Representanter från Bröstcancerföreningen Kurage och från Prostatacancerföreningen Värmland berättade kort
om sina egna erfarenheter av att ha drabbats.
Men de berättade också om hur de blev stöttade under sin sjukdom och att de även stöttar andra, som kommer i
samma situation.
Programledare var Agneta Eriksby, som betonade att vi alla var där för att göra gott. Och så blev det. 12.500 kr gav
insamlingen.
Konserten avslutades med " You`ll never walk alone". Det kändes verkligen så när 160 personer tillsammans gick
hem efter en härlig kväll!

/Agneta Eriksby

På cykel genom Sverige 2017
Jag har i några år tänkt att jag skulle göra något speciellt när jag går i pension. Hörde om en man från Kristinehamn
som ”cyklade” i pension för några år sedan. Då kände jag att det ville jag också göra. Cykeln har varit en kär vän
sedan barndomen. Minns att jag tyckte att jag ”flög” fram när jag fick börja cykla efter vinteruppehållet (det var
snö på den tiden). Jag insåg ganska snart att jag behövde ha en cykelkompis som ville cykla långt och som begrep
sig på punkteringar osv. samt hade bra lokalsinne. Träffade då på Jonny Dahlin från Åtorp (också pensionär). Jag
frågade honom och han behövde inte så lång betänketid förrän han sade Ja. Till saken hör att han äger en husbil
och den tänkte han att vi skulle ha som följebil och att sova i på natten. Då behövde vi en chaufför. Efter att ha
frågat flera stycken kom Jonny på att han hade en trevlig granne som tycker om att köra bil. Han heter Rune
Nilsson och tillfrågades. Han svarade ja. Vilken lycka!
Efter diverse turer så träffades vi och planerade vår resa. (Jonny hade redan gjort upp varje dagsetapp och
rastplatser). Den 8 maj startade vi från Skottlanda kl. 08.15 på morgonen i sol, medvind och 3 plusgrader. Målet
var Smygehuk i Skåne. Vi cyklade ner genom Västergötland. Paus i Norrkvarn där Rune bjöd på kaffe och smörgås i
husbilen. Nästa stopp i Tibro där Rune bjöd på mat. Där snöade det lite. Till slut kom vi fram till Fagerhult efter
drygt 15 mil. Där sov vi i husbilen på natten. Dag 2 på cykelsadeln igen längs Vättern och via Jönköping. Denna dag
blev det drygt 10 mil på cykeln innan vi tog kväll. Vi bodde på gården hos en trevlig familj som Jonny kände. Orten
hette Rödjenäs. Genom Småland var det lite grått, mycket stenmurar och gärden fulla av sten. Tänkte på hur
Utvandrarna hade det. Dag 3 for vi förbi Lina-Sandell-gården och då kom jag att tänka på hennes sång ”Blott en
dag” och textraden ”som din dag så skall din kraft och vara”. Då tänkte jag att det går nog denna dag också. För
visst var det jobbigt emellanåt. Den natten bodde vi på en naturcamping bredvid en liten sjö. Helt underbart. Tyst
och mörkt. Dag 4 fortsatte vi ner genom Småland. Det började regna på em. så denna dag blev det en lite kortare
tur. Dag 5 kom vi äntligen in i Skåne. Där fick vi njuta av den vackra och skira bokskogen, lärkträd, blommande
körsbärsträd, rapsfält och magnolia. Vi var tom inne en kort sväng i Blekinge Län. På natten bodde vi på en
camping nära havet som dånade mäktigt. Dag 6 sista dagen kändes som om vi skulle vilja ransonera de sista milen.
Det var så vackert och vi var ju snart framme vid målet. Vi åkte genom Brösarp, Tomelilla och Ystad. Efter Ystad
fortsatte vi på en underbar cykelväg längs havet mot Smygehuk i solsken. Här var det medvind hela vägen. I
Smygehuk mötte Rune oss tillsammans med Mildred Oudin (Erlandsson) som är Skånebo periodvis.
Det var så fantastiskt att nå målet som vi talat om och förberett. Vår tacksamhet var stor över att det inte hänt
några olyckor och missöden. Antalet mil som vi cyklat blev 62. Vi åkte till Kåseberga för att sova där på natten och
gick och tittade på Ale stenar. Denna kväll åt vi på restaurang. Vi tyckte att Rune skulle slippa ”stå vid spisen”.
Nästa dag for vi hemåt. Oj vad det var långt hem. Men nu gick det ju på en dag.
Sammanfattningsvis: 4 dagar med 3-4 plusgrader, mest medvind och sol och lite snö av och till och lite regn. 2
dagar med strålande solsken och ca 10 plusgrader. Vi försökte åka på vägar med mindre trafik, ibland fanns bra
cykelbanor. Efter att vi cyklat en hel dag, duschat och ätit satt vi i husbilen och pratade och skrev dagbok. Vi hade
många fina samtal och började redan sista kvällen planera för nästa etapp. Östersund – Rudskoga. Man måste ju
inte åka uppifrån Treriksröset och ner till Smygehuk. Alla vägar Är bra utom de tråkiga.
P.S. Vi cyklade från Östersund och hem i augusti. Det blev också 62 mil.
Jag kan inte tänka mig några bättre och mer behändiga män att göra en dylik utflykt med. Hoppas att de orkar
med mig många mil till.

/Lena Olsson, Tallmon, Rudskoga

Nu blir det åka av!
Av allt roligt som finns att göra på skolgården i Grunnebacka är nog Kullen ändå favoritstället.
I sommar har den blivit ännu högre, grönare och roligare då 250 kubikmeter jord körts på som en gåva från företag
i bygden och Rudskoga Energi sedan skänkt 540 kvadratmeter färdig gräsmatta. Även allt beträffande
maskinresurser och handkraft var i form av ideellt arbete.
Än en gång ett bevis på att skolan ligger hela bygden varmt om hjärtat!

Du behövs!
Efter jul ska Rudskoga få ett nytt församlingsråd. Det är ett bra tillfälle att tacka alla som under de senaste fyra
åren har varit engagerade som förtroendevalda: Gunborg Jansson (ordf), Sven Erik Jansson (vice ordf), Lars
Persson, Mats Engman, Agneta Eriksby, Birgitta Verner och Ing-Britt Frostelid. De har varit en stor hjälp för mig och
deras kloka tankar, insatser och böner har betytt mycket för Rudskoga församling.
Jag tror att alla som kommer till kyrkan någon söndag kan uppleva att stämningen i kyrkan är gladare idag, mer
positiv än den var för kanske 8-10 år sedan. Det är nu det börjar hända saker! Det som behövs nu är fräscha idéer
och nya personer som kompletterar våra ”erfarna” förtroendevalda Gun, Agneta och Ing-Britt som gärna vill
fortsätta en mandatsperiod till.
Kanske tänker du nu ”Jag är inte så kyrklig…” Möjligen menar du med detta att du inte ser många
beröringspunkter mellan det som händer i kyrkan och ditt liv? Hjälp oss då att det i framtiden hörs mer av ”din”
musik i kyrkan eller talades mer om saker där som berör dig! Framförallt, tycker jag, är det dags att föräldrar och
barnfamiljer tar mer plats i kyrkan.
Nu har ni chansen! Fram till den 3 dec kan man tex ställa upp till församlingsrådet! Var inte rädd att du kommer att
vara fast när du hör av dig. Jag vet hur livet kan se ut idag. Det nya församlingsrådet kommer därför förmodligen
att bli valt på bara 2 år. Om du inte vill sitta i församlingsstyrelsen finns mycket annat att göra. Också enskilda
insatser som tex att ta kort kring kyrkan som kan användas på vår facebook-sida gör en skillnad.
Om du varken hinner sjunga i vår kör, baka eller ta kort – kom då i alla fall till en gudstjänst ibland. Gudstjänsten
blir helt enkelt bättre med dig. Min fattiga julgåva till dig i år är några ord från psalm 791 ”Du vet väl om att du är
värdefull, att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull. För ingen annan är som du!”
Med varma hälsningar

/Sven Jebsen, församlingspräst

Vad håller de på med och vilka är det? – Det får du veta om du köper Rudskoga-Almanackan 2018

Rudskoga-Almanackan 2018 med Tema Skolkort och Gott & Blandat
Om schemat håller ska Rudskoga-Almanackan 2018 komma rykande färsk från tryckeriet lagom till första advent
och säljas hos Rudskogaslöjdarna. I år har vi gett oss på skolkorten, fast vi konstaterade att de behövde blandas
upp med en del andra bilder.
Vi kan lova att ni hittar bekanta Rudskogabor både från förr och något senare tid. Några är kanske mer eller
mindre glömda idag, men vi har valt bilden för att den har något att säga oss. Det är så vi vill att blandningen i
almanackan ska vara. Det är många överväganden innan en bild är vald och ofta mycket sökande efter uppgifter.
Så många gånger vi har beklagat att vi inte hunnit fråga medan den som kunde berätta fanns kvar! Det känner vi
väl igen litet till mans i våra egna familjer.
Det vi hunnit ta vara på är en del av Rudskogas arv som vi ska vara rädda om. Vi blir heller aldrig färdiga! Det är ett
roligt arbete med korten och i vinter kommer vi att fortsätta samla in. Kolla i lådor och album och hör av er! Se
artikel med bildefterlysning!
Dagens bilder då? – Ja, se det blir en helt annan almanacka som vi hoppas att någon annan vill göra någon gång.
Men det är inte lika bråttom.
Vi hoppas du ska ha glädje av Rudskoga-Almanackan 2018.

/Anders Höglund, Gunn Rudmalm, Hannu Olsson, Anders Jönsson och Lillvor Ivarsson
Obs! Ev restex kommer som vanligt att finnas hos Handlar’n, Skottlanda.

Vi efterlyser…
Vad har byarna Edet, Bässebol, Kolerud,
Björkerud, Brotorp, Gaterud, Gruverud, Iserud
och Laggartorp gemensamt? Jo – de har inte
haft något foto med i almanackan. Skälet till
detta är främst att vi helt enkelt inte har några
foton från dem i vårt arkiv. En annan
förklaring, kan vara att de fåtal foton som
finns, inte är bra nog.
Några orter har endast en gång haft foton
med i almanackan. Det är Östra Bjurvik,
Håkannäs Linnevalstorp, Munkfors, Nytorp,
Svika, Tackerud, Undersbol och Åsen.
Vi ger inte upp hoppet om fler foton. Vi säger som i reklamen för ett visst lotteri – PLÖTSLIGT HÄNDER DET! Har du
foton, hör av dig till Lillvor Ivarsson eller Anders Höglund.
Under Teknikdagen i somras HÄNDE DET för mig! Kjell Segerström från Kil kom fram till mig, vid fotoutställningen.
Han hade med sig foton och minnesanteckningar från hans pappas tid som AK-arbetare på Movägen på 1930talet. Pappan – Erik Segerström – och tio andra pojkar inkvarterades hos Anton Olsson (Murar-Anton) i Revsten.
Bilden ovan visar åtta pojkar som tar paus i arbetet med vägen. Kan någon identifiera huset, så att vi kan fastställa
platsen för fotograferingen?
/Anders Höglund

Höstrapport från skolan
Höstterminen på Grunnebacka skola inleddes med en gemensam uppstart där vi arbetade i åldersblandade
familjegrupper som fick olika uppdrag att lösa. Detta uppskattades av både elever och personal. Den 13
september genomförde vi Skoljoggen. Pengar som samlades in skickade vi till fonden Sigges gåva. Det blev 1362 kr.
Ursula Ekman från Sigges gåva har besökt skolan och träffat eleverna i åk 4-6. Hon berättade om sin son som
begick självmord pga mobbing och kränkande behandling.
Därefter var det dags för åk 3-6 att delta i GÅS-dagen dvs idrottsdagen i Åtorp där skolorna i Grunnebacka, Åtorp
och Svartå deltog. Vi tävlade i olika friidrottsgrenar i blandade grupper.
Åk 3-4 har deltagit i Musikskolans dans- och musikprojekt. Förskoleklassen deltog i dansprojektet. Projekten
avslutades med en föreställning för hela skolan.
Åk 2 åkte till Värmlandsoperan i Karlstad för att se en musikteater. Föreställningen hette Miranda, hoppet och
Filip. Eleverna bjöds också på en rundvandring på operan. Detta var mycket uppskattat.
Den 24/10 uppmärksammades FN-dagen. Denna dag jobbade eleverna i åldersblandade grupper utifrån
Barnkonventionen med olika skapande aktiviteter.
Eleverna i 5-6 har varit på en utflykt till Sveafallen där de fick en rundvandring i denna fantastiska natur. De fick
studera naturen och omgivningarna utifrån ett kulturgeografiskt perspektiv. Det var en trevlig och lärorik resa.
Åk 5-6 har haft en övernattning på skolan och åk 3-4 ett Halloweendisco med blandade aktiviteter.
Kommande aktiviteter under höstterminen är Nobeldagen, Luciafirande och julavslutning. Julavslutningen är
klockan 18.00 den 20/12 i Rudskoga kyrka, efteråt inbjuder föräldraföreningen till fika i Grunnebackagården.

/Hälsningar personal på Grunnebacka skola

Bygdevandringarna 2017
”Regnet det bara öser ner
och jag är så blöt om både skor och strumpor…”
De två inledande textraderna i den gamla slagdängan, kan med fördel användas som sammanfattning av den
första söndagen i juni, förlidne sommar. Det hade väl inte gjort något, om det inte hade varit dagen då sommarens
första byvandring skulle genomföras.
Det urusla vädret till trots, kom drygt 20 personer till parkeringen utanför Slöjdarna i Gisselbacka. Vi som ledde
vandringen, erbjöd alternativet att ställa in, och flytta vandringen till ett annat datum. Det föll inte i god jord. Alla
var eniga om att vandringen skulle genomföras.
Sagt och gjort. Vi satte oss i bilarna, och åkte mot Edet. På plats där, fick vi guidning av Bengt-Åke Lundvall och
Anita Ericson. Två fastighetsägare, Kerstin Mossberg och Kristine Persson, kunde tyvärr inte närvara, men hade
hjälpt oss med förberedelserna av vandringen.
Som sagt – regnet det bara öste ner – regnställ, stövlar och paraplyer kom väl till pass. Första stoppet var norr om
landsvägen, där soldattorpet en gång stod. När bönderna i byn år 1921 sålde soldattorpet, fick det namnet
lägenheten Edsgatan nummer 2. Där ska det också ha funnits en krog förr i tiden. Vi följde bygatan ner mot sjön,
och stannade vid varje fastighet, för att få dess historia. Vi vände uppåt igen, och
sista stoppet var uppe vid landsvägen, utanför Kristine Perssons hus. Där var det
Anita Ericsons tur att berätta. Några av hennes förfäder hade ägt och brukat gården.
Nu återstod bara fikapausen, men - regnet det bara öste ner – det gick inte att sitta
ute. Märta Svensson löste problemet, hon bjöd oss hem till Västra Bjurvik, där vi fick
sitta under tak, på hennes altan. - Under promenaden kom det upp en fråga om
varför det heter i Håkannäs, men på Edet. Kan någon ge en bra förklaring?

/Anders Höglund
Tavlan satt tidigare på soldattorpet på Edet.
Numera finns den på hembygdsgården.

Kors och tvärs i Upplanda
Att det finns många godbitar även i en mindre by, det visade sig vid bygdevandringen i juli. Ösregnet från
junivandringen hade förbytts till pinande blåst och ganska kallt, - så typiskt sommaren 2017! - men vi var ändå 5060 deltagare. I Upplanda finns bl a Rudskoga f d ålderdomshem, en f d predikantbostad, en f d arbetarbostad till
Konsteruds Ångsåg och två f d trädgårdsmästerier. Där det tidigare varit både bilverkstad och snickeri huserar
Rudskoga Svets Mekaniska, en högst levande verksamhet som imponerade med sitt kunnande. En doldis för
många! Byn lever idag i allra högsta grad och alla husen är bebodda året runt. Alla som var hemma deltog i
vandringen och berättade och fick själva på köpet veta mycket om platsen de bor på. Bygdegården behöver ingen
närmare presentation och där kunde vi tacksamt krypa in och värma våra frusna fingrar när det var dags för kaffet.
Tack till alla som följer med oss i bygdens alla hörn!

/Lie, Pelle, Anders och Lillvor.

Familjen Kärki i Upplanda

Liselotte Palmlöv med flygfoto och div. uthusfynd

Vilka var Johanna och Petter i Manka?
Johanna o Petter (Petersson) levde i Rudskoga till i början av 1900-talet, den generation som var bland de första att
bli fotograferade. I en låda som de efterlämnade fanns album och fotografier, men inga namn. Vilka var alla
människorna på bilderna? Vackra fotografier från värmländska orter, Göteborg och Amerika. Problemet är nog så
vanligt, men detta var våra anfäder och mödrar, våra släktingar. För att räta ut frågetecknen måste vi veta vilka barn
och syskon hade de? Några namn var kända och traditionell släktforskning visade att barnen Sofia, Johanna, Lovisa
och Anna föddes i Nysund, Johan och Augusta i Rudskoga mellan åren 1864 och 1877. Petter var född i Tackerud
1833 och Johanna i Visnum 1835. Petter hade fem syskon av vilka två emigrerade till Amerika. Johanna (Larsdotter)
hade sex syskon. Nu hade vi namnen, också på några senare generationer. Men vem var vem på bilderna?
Det är med lite skräckblandad glädje man ringer till vilt främmande personer och börjar nysta i släktskapet,
tremänningar och tremänningars barn. Men alla blev, efter inledande försiktighet, positiva och intresserade. Har vi
släktingar där? Så många? Vad roligt! Många hade också bilder från sina grenar av släkten. Nu var det läge att lägga
en träff i Rudskoga för att besöka gårdar och torp och för att jämföra bilder från olika släktgrenar.
Så var vi plötsligt där, i Rudskoga, utan egentlig lokalkännedom. Men tack vare generöst tillmötesgående från
hembygdsföreningen och ortsbefolkning hade vi hittat Grunnebackagården som blev mötescentrum, skaffat
kontakter för guidning, mathållning och logi. Dessutom började vi få koll på byar, kyrkor och torp att besöka. Vi kom
från Göteborg, Stockholm, Strängnäs, Falun, Karlstad, Lund, Uppsala, till och med från Tromsö och Oslo i Norge.
Kortast resväg hade några från Mullhyttan och Degerfors. Som mest var vi 25 personer.
Under tre dagar i slutet av augusti träffades vi, besökte kyrkorna Rudskoga och Nysund, promenerade vid Mankan,
Storängstorp, Tackerud, Östra Gottbol och Brofallet. Stämningen var hög och omfamnande. Många minnen väcktes
till liv. Vädret var perfekt.
Nu visste vi lite mer var och hur Johanna, Petter och deras barn levde. Vi fick ansikten på alla. Flera av oss levde kvar
i Rudskogabubblan lång tid efter besöket. Vi är stolta bärare av Rudskoga-andan. Tack till alla på orten som
medverkade till en lyckad träff!! Stor hjälp fick vi av Anders Höglund och Ingrid Abrahamsson.
Kanske finns det någon läsare som vet mer om Lovisa och Odén-släkten som liksom Petters två syskon emigrerade
till Amerika (Pittsburg och Chicago) eller Johan som blev järnhandlare i Degerfors och sen flyttade till Karlstad. Hör
gärna av er i så fall. Vår vetskap är knapphändig.

Sture Elnäs 070-5156953 /Bilden nedan från släktens besök vid Petters stuga i Tackerud.

/Ps från Hembygdsföreningen
Minst ett par gånger per år får vi förfrågningar från släktforskare som söker sina rudskogarötter. Kontakten tas oftast
via hemsidan. Via egna efterforskningar och hjälp från berörda platser i bygden brukar vi ofta kunna tillföra en hel
del och träffarna är alltid roliga och givande även för oss. Den här gången bidrog förutom Anders H och Ingrid A
även Anders Jönsson, Sylvia Landgren, Pelle Tjärnbro, Lillvor Ivarsson. Och Mats och Inger Thorén i Tackerud lät oss
komma in i stugan där Petters familj en gång bott. Gissa om det var uppskattat av besökarna!

Vi har Rudskogarötter allihop!

Dags att berätta litet om vad som händer i det gula huset som det står Slöjdarna på och då tar vi:

Damerna först!
Undrar om det finns så många vävgrupper i Sverige som haft obruten verksamhet under 34 år? Det är lätt att ta
det som ”alltid” funnits för givet, men ibland är det bra att stanna upp och tänka efter för att kunna sätta värde på
det vi har och inse vad det betyder.
”Jaha - kanske nån tänker – det där med att väva är väl mest att sitta och trampa och slå, sen dricker man lite kaffe
och sen går man hem… eller?”
Både ja och nej, säger jag då! Att väva är så mycket mer. – Vilka vävar vill vi sätta upp nu? Löpare, plädar, mattor,
gardiner, stora och små dukar. Enklaste tuskaft, dräll, kypert eller damast? Allt är möjligt. Bestämma mönster,
färger och teknik. Diskussioner och gemenskap. – Att varpa, förskeda, dra på, solva, trä skeden och knyta fram.
Sedan kan man börja väva. Kanske! För ibland dyker det upp oväntade problem och klurigheter som ska lösas.
Men sånt är vävlivet, det hör till pjäsen.
”Men huvva, det där låter alldeles för krångligt. Det är nog bara för experter…”
Nej, inte alls! För poängen är, att hos vävdamerna i Gisselbacka hjälps man åt, lär av varandra och löser allt i bästa
samförstånd. Du behöver inte ens veta vad som är bak och fram på en vävstol, för du får hjälp och lär dig efter
hand. Det finns inga krav på att väva allt, du väljer själv det du hinner och gillar. Att väva är skapande och lärorikt,
du släpper alla vardagstankar för en stund och du är garanterat gladare när du går än när du kom!
I vinter är det som vanligt full fart på verksamheten med nära 20 deltagare. Någon gång om året har man besök
från någon annan vävstuga eller åker själva på studiebesök. Kul att få utbyte med likasinnade. Eller också åker man
till den stora Vävmässan, så i år åkte några till Växjö och spanade efter inspiration.
Skulle du vilja prova hur det är att väva är du varmt välkommen! I vävstugan har också många nyinflyttade hittat
en enkel väg in i gemenskapen i bygden.
Inte utan att ett sådant här gäng vore värda ett pris av något slag. Kanske ett kulturpris? För vad är kultur om inte
att bevara, förmedla och utveckla hantverkskunskaper.
För Rudskogaslöjdarna /Lillvor Ivarsson
Ps Är herrar också välkomna en trappa upp? Absolut! En gång ville den träslöjdande ordföranden beställa en pläd
av damerna, men fick glatt till svar att, kom du och väv en själv! Han fick till och med en egen vävlärarinna, Gerd,
för se det där att tvinna fransar var väl inte så lätt för karlahänder? Han tyckte det väldigt trevligt att få så mycket
kvinnlig hjälp. Ja, han trivdes så bra uppe hos damerna att han vävde inte bara en pläd, utan med tiden blev det
fyra. Så kan det gå när man sätter sin fot i vävstugan!

”Om du bara kunde sätta upp vävar, ty det tröstar från all sorg det slukar alla intressen.
Det har varit många kvinnors räddning…” /Selma Lagerlöf, Gösta Berlings Saga

Anders Ess
KONSULT & TRADING
ANDERS SJÖSTEDT
OSCARSBOSTÄLLET-GRUNNEBACKA 3300, 681 96 KRISTINEHAMN
TEL 070-555 30 57
MAIL: anders.ess@telia.com HEMSIDA: www.anders-ess.se

Godbit från nätet
”Hur andra ser på oss har stor betydelse för hur vi uppfattar oss själva. Det ligger i vår mänskliga natur. Vi vet
också att bilden av en plats påverkar bilden av de människor som bor där. Platsen är ju både fysisk och social. Vad
gör då storstadsnormen med ungas självbild och syn på valmöjligheter i livet? Kan det vara så att många flyttar fast
de egentligen inte vill? För att de vill uppfylla omgivningens förväntningar på vad som är ett framgångsrikt liv. Ett
liv som premierar en livsstil som associeras med staden. Och hur påverkas de ungdomar som väljer att stanna?”

(Frågar man om lov kan man få låna från andra. Copyright illustratören Karin Casimir Lindholm.)

Hurra för landet!
Det är väl tillåtet att vara litet landsbygdsaktivist och bli glad när man läser något positivt om landsbygden. Nu
senast citerar tidningen Land en undersökning som säger att barn som växer upp på landet blir smarta. Det är
bland annat närheten till träd, buskar och all annan grönska som har goda effekter på hjärnans utveckling och
även kreativiteten. Och gröna skolgårdar är väldigt viktiga.
Vi instämmer, eller hur!

Er lokala virkesköpare Andreas Jansson 070-148 45 40

Min Caminovandring
Min caminovandring startade mitt på dagen den 13:e augusti från Saint Jean Pied de Port i Frankrike. Då började
min långa och många gånger mödosamma vandring på sammanlagt drygt 90 mil. Ca 78 mil till Santiago och sen
ytterligare ca 12 mil till först Finistere och sedan Muxia. En vandring som startade med brant stigning med
fantastiska vyer när jag gick över Pyrenéerna. Ofta gick vandringen på smala steniga stigar brant upp och brant
ner. Många små byar passerades och där kunde man möta kossor på bygatan. I nästan varje by fanns en liten
kyrka och det hände ofta om den var öppen att jag gick in och bara satt en stund. Dessa små kyrkor var ofta
väldigt vackra inuti. Även små barer och caféer kunde finnas till glädje för oss vandrare. Ibland en liten butik.
Min vandring startade i riktig värme, runt 30 grader i skuggan. Men jag bjöds också på regn åska och riktig kyla.
Varierat med andra ord. Stora städer gick jag också genom bl.a. Pamplona, Burgos och Leon. Burgos och Leon
med sina vackra Katedraler. Var ofrivilligt vittne till tjurrusning i Los Arcos och var med om en medeltidsfest i
Ventosa. Där bjöds jag på mat och vin.
Nätterna sov jag på Albuergen, ett slags vandrarhem med stora sovsalar, män och kvinnor blandat. Några nätter
var vi runt 50 personer i samma rum. Ofta var det mellan 20-30. Men en natt var jag helt ensam. Den
eftermiddagen jag kom dit blev jag inviterad till att delta i familjens måltid, en upplevelse. Ung och gammal
samlades runt hopställda bord och en grill plockades fram. Det var spanska som pratades runt bordet men med
teckenspråk kommer man ganska långt. Det går inte att beskriva allt jag upplevt, vandring med vackra vyer,
genom doftande eucalyptusskogar och öppna slätter. Alla fantastiska människor jag träffat från alla världens hörn
Australien, Canada, USA, Japan, Korea och Brasilien för att nämna några förutom många europeiska länder. En
kväll var vi nio stycken runt matbordet och det var sju olika nationaliteter.
Det tog mej 33 dagar att gå till Santiago. Gick ofta mellan 2 1/2- 3 mil om dagen, några dagar 3 1/2 och några
dagar lite mindre. Det var en härlig känsla att komma till Santiago och Katedralen och veta att jag klarade det. Jag
Var med på mässan på kvällen som också är en upplevelse. Dagen efter hade jag en vilodag då jag också träffade
vänner som av en tillfällighet skulle vara några timmar i Santiago då. Efter min vilodag var det dags att fortsätta
min vandring på vad det då kallas, Camino Fisterra. Kom efter några dagars vandring till Finistere vid havet,
världens ände. Också en härlig känsla att stå och titta ut över havet i det soliga vackra vädret. Gick på stranden på
kvällen och plockade vackra snäckor, symbolen för Caminon.
Sen hade jag då sista etappen till Muxia kvar, ca 3 mil. En fin vandring där man på en del ställen såg havet. På
kvällen i Muxia satt jag sen på klipporna och såg solen gå ner och tänkte på min vandring. Jag hade nått mina mål
och kunde knyta ihop påsen med mina minnen.
Jag klarade vandringen utan några större problem, två små blåsor på två tår och lite ömhet i nacken och
skuldrorna på slutet och en trötthet i nedre delen av ryggen. Inte så konstigt kanske efter att ha burit min
ryggsäck med packning under så lång tid. Jag vandrade det mesta ensam, ett eget val som passade mej men
naturligtvis pratade jag med folk.
Är glad att jag genomförde min vandring på det sätt jag längtat efter, att vandra hela i ett sträck och inte lät det
stanna vid en längtan.
/Inger Karlsson

Äntligen!!!

Vill du lära dig mer om Släktforskning? Trädgårdsodling? Annat?
För några år sedan var det en trevlig tradition att under vintern träffas i olika studiecirklar.
I vinter planerar vi att på prov ordna några få s k intresse- och diskussionsträffar i all enkelhet för att ha kul och
kanske lära oss något nytt. Det blir någon eller ett par ansvariga ledare, men innehåll och antal träffar kommer inte
att vara styrt av någon kursplan.
Släktforskning och odling finns på förslagslistan nu.
Du är välkommen att höra av dig om du har fler idéer om innehåll eller ledare

/Anders Höglund (släktforskning), Solveig Oldeke och Lillvor Ivarsson (odling)

Teknikdagen mot nya höjder
Även om allt inte blev som vi hoppades, att få överflygning av veteranDC3:an Daisy, så gick Teknikdagen ändå mot
nya klarheter. En helt fantastisk dag med alla positiva förtecken på plats: duktiga utställare som ofta lägger ner ett
stort arbete för att delta hos oss, strålande solsken och en varm och glad stämning i den stora publiken. Nytt
publikrekord i år igen – över 4000 besökare! Vi kan inte räkna upp allt som fanns här, men vi måste särskilt nämna
Charlie Blomqvist och hans vackra hästar. Den här dagen erbjöd han åkturer i en antik hästdragen omnibuss och
intäkterna gick helt till Cancerfonden, ett angeläget syfte. Tur för oss att Charlie så gärna kommer för att han gillar
Teknikdagen lika mycket som vi gillar honom och hans hästar!
Men nya rekord ställer också nya krav på organisationen, så tänk till på det Nisse Tjärnbro skriver om framtiden. Vi
har skapat ett unikt arrangemang som gjort Rudskoga känt och det bör vi vara rädda om.
Kolla fler bilder på www.rudskoga.se/teknikdagen!

Charlie med fina hästar och häftig vagn.

Hannu hade både mjölkbil och mjölkpall med sig.

History of NGQ 2005-2017
Att sjunga i manskvartett är något helt fantastiskt!
För vår del började det redan 2003 med att vi var 3 ”gubbar” i Nysunds kyrkokör (NKK) som på skoj testade att
sjunga psalm 693 i kanon samt kort därefter övade in en 3-stämd Magnificat.
Vi som var den första manskvarten sprungna ur NKK var egentligen Lill-Anders Karlsson, Stor-Anders Karlsson, Per
Landgren och Marcus Bock. Det var dock innan vi egentligen var ”nånting” utan bara på skoj framförde vi
Kväll och Frid av Erik Gustaf Geijer & Carl Wilhelm Böttiger. Marcus slutade kort därefter i kören då familjebildning
pågick.
Istället dyker Andrew (Andy) McQuire upp som nyinflyttad “Åtorpare” och börjar i kören. Det blir startskottet för
NGQ som då dock fortfarande inte har något namn.
Namnets uppkomst har förresten en egen liten historia!
Namnförslaget kom till på en pub i Skottland 2004 då akustiken provades på en herrtoalett (damtoan, som låg
alldeles intill användes av ”misstag” av en av utövarna!) och reseledaren fällde då kommentaren: ”Är det här IFÖkören övar”, syftande på toastolarnas namnsättning.
Det gjorde att vi senare samma år satte namnet till ”Nysund Gent Quartet” med andra ord att namnet skulle
härleda från orten (Nysund) samt att vi var ”gentlemen” och en kvartett. Detta föll inte riktigt i god jord hos Andy
som då menar att ”Gents” är just skyltningen för manlig toalett i England, där reseledaren fällde sin kommentar
och sådde ett frö till idén om namnet!
Så fick det dock bli!
Första ”riktiga” framträdande var i Rudskoga kyrka 16/10-2005.
Sen har det rullat på med 3-6 framträdande varje år. I år dock har vi haft hela 10 st framträdanden!
Ackompanjatörer har genom åren varit Sören Ågren, Marie Tjärnbro, Mats Backlund och nu på senare tid har
Håkan Landgren tagit över rodret.
Höjdpunkter har varit framträdande på Berget i Degerfors vid ett par tillfällen tillsammans med ”Elastic Team”,
Restaurang ”Gastro” i Karlskoga, julkonsert tillsammans med Bofors musikkår, ”Fageråsfestivalen” och inte minst
en konsert till förmån för ALS i Kristinehamn som drog en publik på över 400 personer samt, framförallt,
inbringade insamlingen till ALS-fonden över 70 000 kronor.
Vi har också varit över till England och framträtt i Andy´s hemstad.
Nysunds och Rudskoga kyrka har vi givetvis också flitigt besökt, senast i mars resp oktober i år där Håkan Landgren
då ackompanjerade oss.
Repertoaren är extremt skiftande. Gruppen sjunger i princip all sorts musik.
Gregorianskt, Spirituals, Svensk romantik, Abba, Beachboys, Lina Sandell, Klassiska verk (Händels Halleluja bl.a)
Queen, Evert Taube, Povel Ramel, 50-talspop, filmteman och mycket annat.
Vi har sett det som en utmaning att prova på det mesta men framförallt beror det på att vi tar upp musik som vi
tycker om att sjunga och i detta gäng blir då spannet stort.
Framträdande närmast framöver sker i Tived samt Laxå.
/ Anders Karlsson, Revsten

Herrar som alltid håller god ton

Träd i Skottlanda fotograferat av Johan Marshall, Skottlanda

Några spridda funderingar om träd
Hur många generationer Skottlandabor tror ni har levt med det här trädet? Hur många höststormar har ruskat om
den stora kronan? Och vilken kung regerade när fröet en gång grodde?
Träd hade en speciell betydelse i folktron, som världsträdet Yggdrasil som var evigt grönt och spände över alla
världar. Det har funnits träd som botade tandvärk och sjukdom och vårdträdet framför huset skulle skydda både
gården och släkten.
Trädminnen
Hade man ett riktigt bra klätterträd när man växte upp, så minns man det, liksom trädet där man byggde bästa kojan
eller det där höga päronträdet som alltid hade de godaste päronen i toppen.
Och de två stora träden som precis passade att knyta fast hängmattan emellan.
Hemligt liv
Visste du att träd kan ”prata” med varandra? De kommunicerar genom att till exempel skicka ut doftämnen eller
signaler via rotsystemen, som är sammanväxta över stora områden. De kan varna varandra för angripare som
betande djur och skadeinsekter och aktivera ett försvar som skickar ut bittra eller giftiga ämnen i bladen. Träd kan
också reagera på smärta och har ett slags minne. Och de starkaste träden i ett bestånd kan skicka näring till en
svagare artfrände. - Det låter som skrönor, men det finns modern forskning som bevisar detta och mycket mer.
En tysk skogvaktare, Peter Wohlleben, har skrivit en underhållande bok som heter ”Trädens hemliga liv”. Om du
läser den blir din syn på träd och skog aldrig riktigt densamma igen. Ett julklappstips!

God Jul och Gott Nytt År önskar Rudskoga Hembygdsförening!

