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Rudskoga Bygdebla‘
Nr 2 2016 (29:e numret sedan start)
Rudskoga Bygdebla´ är utgiven av Rudskoga hembygdsförening
Ansvarig utgivare Nisse Tjärnbro

Främre raden fr v: Göran Ivarsson, Lennart Jansson, Marie Tjärnbro, Bengt Pettersson, Anders Jönsson, Håkan
Nordström
Bakre raden fr v: Hans-Åke Ohlsson, Martin Johansson, Annelie Recenius och Per Johansson. Tidigare kassören
Robert Sakuth saknas.
Kopplat och klart!
Hade vi vågat om vi anat vad som låg framför oss? Det har vi i fibergänget många gånger frågat oss. Svaret blir alltid,
att det fanns inget val.
Behovet fanns redan och vi ville bygdens bästa, så det blev att dyka på huvudet i djupt och grumligt vatten. Det är nu
fem år sedan...
(Läs fortsättning på sidan 19)

Korrekturläsning: Erik Gerbino och Lillvor Ivarsson. Sammanställning: Carina Rodén

Stafetten
Det vi gör tillsammans blir ofta bra!
… men tänk om allt detta inte fanns…
Läs noga och tänk efter. Detta handlar om att inte ta
något för givet och det berör oss alla på något plan.
”Ett starkt föreningsliv, ideellt arbete och engagemang
är viktigt för att behålla en bygd levande”, säger de
som kan det där med samhällsvetenskap. Det är lätt att
hålla med om, för det räcker att göra ett kort
tankeexperiment att vi inte hade något föreningsliv
eller annan ideell verksamhet i Rudskoga och att vi inte
hade den frivilliga delen av kyrkornas utbud.
Sanning och konsekvens
Då blev det nog inte mycket med att gympa och
gymma och inget motionsspår, slut med att väva och
slöjda, säkert ingen ungdomsgård, inga skidresor för
skolbarnen och hur många lekredskap och annat kul
skulle det finnas på skolgården? Vi hade inte den
trevliga gemenskapen i föreningar som Cruisers och
Pensionärerna och ingen Scout, Nying eller Tonår.
Ingen vacker rid-och vandringsled genom byarna, ingen
traktorpullingbana, inget Grenlanda och helt säkert
ingen cykelväg! Den senare hade vi inte fått i historisk
tid, tror jag. Inga pengar att driva Grannsam,
Rudskoga-info eller rudskoga.se. Och det funnes inte
barnomsorg eller servicehem. Och absolut ingen Hall
med gym, ingen skola kvar och ingen fiber!
För att inte tala om alla arrangemang vi har. En del
riktigt stora som bygger på brett samarbete och ger oss
ett positivt ansikte utåt, och andra mindre, men nog så
trevliga sammankomster.
Nej, utan allt detta funnes inte ett levande Rudskoga
för dig eller mig.
Men allt hänger på människor som engagerar sig och
att de i sin tur får stöd. De som tar täten kan liknas vid
ett gäng motorer i bygden. Men alla som ställer upp i
stort och smått är lika viktiga. Låt oss kalla dem
stöttepelare. De behövs alltid och ju fler det blir desto
bättre går det för oss. - Kanske kan du bidra på något
sätt? Jörgens golfkurs var ett fint nytillskott. Ibland
pratar man om eldsjälar, men jag gillar inte riktigt
symboliken i ordet. En eldsjäl kan brinna starkt och allt
går bra så länge lågan finns. Men vad blir det kvar om

elden brinner ut och den personen nästan ensam fixat
allt?
Tyvärr har det blivit svårare att rekrytera nya
medlemmar till styrelser och så är det överallt sägs det.
Det kan bero på ovana vid styrelsearbete eller för stor
respekt för vad det innebär. Men det kan vara både
trevligt och givande, så våga prova! För utan styrelser
och förnyelse dör verksamheten ut.
Vilka och hur många samlingslokaler ska vi ha i
framtiden? Detta måste diskuteras förutsättningslöst
ur många synvinklar och många röster måste komma
till tals. Frågan är speciellt viktig för alla yngre, för det
är Ert Rudskoga det gäller. Olika möjligheter finns, men
vad vill ni (vi) ha och hur löser vi det på bästa sätt? (Se
tankar om Grunnebackagården på sidan 18)
Det är viktigt att vi deltar när det ordnas något. Det är
också ett stöd. Närmast kommer Adventsmys i
Skottlanda, Grunnebackagården och Gisselbacka,
julkonserter i Bygdegård och kyrka, och Lucia i Persbol.
(Ursäkta om jag missat något)
Vi ska aldrig sluta se möjligheter. Så vad drömmer vi
om? En kör för barn och/eller vuxna? Kanske en måbra kör där alla törs vara med? Att spela musik
tillsammans? Laga mat? Någon form av amatörteater,
så som vi hade mycket av förr? Dans? Orientering?
Författaraftnar? Lyssna till intressanta föredrag?
Hobbykurser i grönsaksodling, foto/bildbehandling,
biodling, måla eller teckna? Eller varför inte
jollesegling, fiske eller modellflyg på Grenlanda? Bjuda
in någon inspiratör i bygdeutveckling?
Mycket av detta har vi någon gång haft, men varför
inte prova igen? – Det hänger på oss själva vad det blir!
Sedan 33 år är vi i Rudskogaslöjdarna en del av
utbudet och det vill vi fortsätta vara. Du är också
välkommen till oss!
Till slut slås jag av tanken, att utan föreningar och
annat ideellt arbete skulle många artiklar här i Bladet
inte varit skrivna. Och skulle det ens finnas ett
Bygdebla’?
För Rudskogaslöjdarna Lillvor Ivarsson
Och nu går Stafetten till Country Cruisers!

Kul att bygga Legorobotar med pappa!

Jenny Ohlsson från Eriksbol hade tillsammans med pappa Hans-Åke anordnat en rolig aktivitet på årets Teknikdag.
De hade byggt två robotar som bl a kunde välja färg och följa vissa målade “vägar” på en skiva och till och med
kasta en liten kula i ett basketmål. Gissa om alla barn tyckte detta var kul! /Lillvor
Nya uppfinningar från Eriksbol Linus Johansson och Manfred Svensson gillade Jennys robotar på Teknikdagen.
Pappa och jag bygger LEGO Mindstorms Ev3 robotar tillsammans. Vi har två “startkit, då kan vi bygga två
enklare robotar samtidigt. Sedan köpte vi ett “Expansions kit” och några nya typer av givare så nu kan vi bygga
mer komplicerade robotar. Vi programmerar dem via surfplatta och dator med appen “Programmer” från LEGO.
Appen är gratis och ganska enkel att använda, på datorn kan man göra svårare och mer komplicerade program.
Det roliga med det här är att pappa och jag gillar båda att bygga och konstruera så det här är en bra och rolig
aktivitet att göra tillsammans .Min lillasyster är också med och bygger, det tycker jag är väldigt kul.
Mitt pågående projekt är en spionbil som kan navigera själv och undvika hinder. Den går även att köra som en
vanlig radiostyrd bil och styra den med en fjärrkontroll eller från surfplattan.

På Youtube har jag en egen kanal “J3nny mindstorms” där det finns filmer på våra robotar. Jag kommer snart
att lägga ut en instruktionsvideo hur man programmerar.
Jenny O.

Fortsättning på pilgrimsvandringen till Santiago
de Compostela 2016
Ja, så har vi då fullföljt den pilgrimsvandring som vi för
5 år sedan började tillsammans. Vi i detta
sammanhang består av; Inger Karlsson i Käbberud.
Lena i Olsson Tallmon, Kerstin Berg i Revsten och
Gunnel Jonsson i Ö Bjurvik.
Vi började som sagt vandringen 2012 med att starta,
där den mest kända pilgrimsleden börjar, dvs i SaintJean-Pied-de-Port som ligger i sydligaste Frankrike, på
gränsen till Spanien, och slutar i Santiago de
Compostela i nordvästra Spanien. Man kan även
fortsätta ytterligare 8 mil till Finisterrae. Det är beläget
längst ut vid havet och betyder ”världens ände”, men
den etappen gjorde inte vi.
Hela leden är 80 mil lång och vi har delat upp den och
gått delar av leden under 5 års tid. Lite olika långt varje

år, någonstans mellan 12-20 mil. Tiden det har tagit
har varierat mellan 1-2 veckor. Inger och Lena är de
som varit mest idoga och gått alla åren. Kerstin har
avstått ett år och Gunnel (d v s undertecknad) har stått
över 2 år, men jag lovade i ett svagt ögonblick att vara
med när sista etappen skulle avverkas. Att det återstod
20 mil av den sista etappen var inget som jag räknade
med då!! Men sagt är sagt!
Vi påbörjade resan den 12 september och skulle då ta
oss till den ort där vandringen avslutades förra året.
Villafranca del Bierzo i norra Spanien. Det tog 2
resdagar att ta sig dit med flyg, tåg och taxi. På kvällen
letade vi upp en katedral i staden där man mot en stor
port kunde lägga händerna och be om syndernas

förlåtelse, vilket några av oss gjorde. (Så enkelt var det
att få dom förlåtna..skönt!!). Vandringen började med
lite dåligt väder, kallt på morgonen och regn, så vi fick i
alla fall användning av våra regnkläder vi packat med.
Andra övernattningen hamnade vi på ett mycket
gemytligt litet härbärge, ett sådant man minns extra
väl. Två äldre herrar, mycket vänliga men med
bestämda regler för hur allt skulle vara, bokade in oss.
Middag kl 19, tyst kl 22, ingen får stiga upp före kl 06.
Senare förstod vi varför. Klockan 19 bänkade sig alla 22
gäster runt ett långbord och en fantastisk god middag.
Morotssoppa till förrätt, Spaghetti bolognese som
huvudrätt och vanilj pannacotta till efterrätt. Allt
hemlagat med både omsorg och kärlek. Morgonen
efter vaknade vi av ljuv musik. Då spelades ”Ave
Maria” och ”Fångarna kör ur Nebudkadnessar” i
korridoren. Ett härligt minne från detta Härbärge i
Ruitelan. Lena tackade och charmade förstås den
trevlige kocken och servitören.

Vandringen gick vidare och vädret blev allt bättre och
vi fick se en del av den vackra utsikten som tidigare
varit dold av moln. Vi vandrade genom små byar och
större eller mindre orter och följde i många fall deras
egna byvägar. Av doften och av all spillning som låg
efter vägarna förstod vi att detta är en jordbruksbygd
med mycket boskap. Vi såg inte så mycket av djuren,
utom några här och där. De flesta stod förmodligen
inomhus.
Ofta började vi tidigt på morgonen för att komma i god
tid till nästa härbärge på eftermiddagen. Så ofta
vandrade vi i mörkret med våra pannlampor innan
solen kommit upp. Och vi var inte ensamma på vägen
under denna vandring. Det är mycket fascinerande att
det verkligen kommer människor från hela världen och

går denna el Caminon . Den har blivit världskänd.
Enligt uppgifter vi hörde har cirka 250 000 pilgrimer
vandrat denna väg bara i år, vilket är mer än förra året.
Vi har träffat folk från USA, samt från länder i Asien
och Europa förstås. En del går dagsetapper och blir
däremellan skjutsade med buss. De har ”bara” en
dagryggsäck att bära. Våra ryggsäckar vägde mellan 7
och 9 kg. Vi hade varit mycket noga med att inte packa
för mycket denna gång och vi slås av att det går att
klara sig på väldigt lite saker. Ingen lyx, inget onödigt
att bära på och ändå fungerar det.
Så kom vi då äntligen till vårt slutmål Santiago de
Compostela (som kan betyda” Sankt Jakobs stjärna”
eller ”Helige Jakobs grav”) och syftar på Jesu lärjunge
Jacob, som är begravd där katedralen står. Vi kände
hur förväntan steg de sista milen och Lena, som varit
där under en tidigare vandring, hade förberett oss
andra till viss del. En känsla av att ”VI KLARADE DET!”

infann sig när vi kom fram till katedralen under
fredagen. Vi gick in och beskådade den mäktiga
katedralen. Vackert förstås med mycket guld och
glitter. Någon sa till oss att det var mässa på fredag
kväll kl 19.30, och att om vi ville komma in, skulle vi se
till att vara där i god tid. Det var vi självklart också.
18.15 började kön fyllas på och vi placerade oss bra till.
Kön fylldes snabb på och blev snart väldigt lång. Där
stod vi i över en timme. Det blev nästan kaos när alla
skulle rusa in och hitta en plats. Inne i katedralen hade
någonstans mellan 1500 och 2000 personer samlats.

Många fick stå utefter sidorna. Man läste under
mässan upp alla länder som pilgrimerna kommit ifrån.
Alla som gått de sista 11 milen av leden före Santiago
anmäler detta på ett pilgrimskontor och får därmed ett
certifikat. Detta hade även vi gjort och tyckte oss höra
”Suecia” nämnas. Vi upplevde en mässa på ett
främmande språk som vi inte förstår, men ändå kändes
det så känslosamt och välsignat. När sedan det stora
rökelsekaret ,som väger 52 kg kom svängande över oss
med sin parfymerade rök kändes det både mäktigt och
heligt.
Lena hade köpt ett pilgrimsarmband till oss andra med
pärlor i olika färger, och som alla har en innebörd.
Varje dag läste vi om en av pärlornas betydelse. Det är
som ledord för en pilgrim och orden är: Frihet,
Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet,
Andlighet, Delande. Vi delade detta samt läste ett
bibelord varje dag.

Vi vandrade i 9 dagar och en dag tillbringade vi i
Santiago de Compostela. Två dagar tog resan dit och
lika många hem, så inalles var vi borta i 14 dagar. Vi
har fått uppleva mycket av gemenskap med varandra,
träffat människor från hela världen, känt lugnet men
även strävandet att komma framåt, glada skratt och
tystnad. Jag är så glad och tacksam att jag har fått vara
med på denna resa. Detta är ett minne för livet som
har berikat mig på många sätt.
Gunnel Jonsson

Country Cruisers Rudskoga.
Då var det visst dags att plita ner lite om vad Country Cruisers Rudskoga sysslat med under året. Vi kan ju inte klaga
på vädret som var i somras i alla fall.
Fyra kvällar med början sista tisdagen i Maj var vi delaktiga uppe vid Nässundet Station. Succé är väl bara förnamnet.
Det börjar bli trångt där uppe.
Teknikdagen vid hembygdsgården var vi också delaktiga i. Där slogs det ju även publikrekord i år!
Helgen efter hade vi vår Rudskoga Träff.Kul att se så många från orten som kommer och besöker oss å umgås!
Uppe vid Nässundet fortsätter vi under 2017 med sista tisdagen i Maj, Juni, Juli och Augusti kl 18:00. Inte heller får vi
glömma Rudskoga Träffen den 5 Augusti 2017.
Beställt fint väder till dess.
Harry Gustavsson för CCR

Sommarens andra byvandring förlades till Väglösa.
Vi togs emot av Roger Helmersson, på hans
ladugårdsbacke. Hans gård har ägts och brukats av
hans släkt i tolv generationer.
Christian von Szalay gav oss en historisk tillbakablick av
Väglösa under 1500- och 1600-talet.
Därefter tog Roger Helmersson över, och förde
åhörarna framåt till våra dagar.
Vandringen startade, och vi fick höra mycket historia
om både hus och människor. Vi besökte en rökbastu,
som hade använts regelbundet fram till 1960-talet.
Lukten av rökt fläsk gick inte att ta miste på.
Nästa stopp var framför lägenheten Fridhem nr 1. Det
är en avstyckning kallad Väglösa 1:11. År 1898 ägdes
den av Anders Petter Svensson. Han ville sälja
avstyckningen till Rudskoga Kristna Brödraförsamling,
och ett köpebrev upprättades 1898-01-21.
Häradsrätten höll sammanträde i september 1898, och
kom sedermera fram till att ett beslut om lagfart skulle
avkunnas vid nästa sammanträde som inföll i oktober
samma år. Häradsrätten avslog då ansökan om lagfart.

Skam den som ger sig. Anders Petter Svensson ger bort
avstyckningen till Johan Andersson, enligt ett gåvobrev
daterat 1898-12-28. Lagfarten dateras 1899-01-16.
Johan Andersson och hans hustru Sofia, sålde sedan
avstyckningen vidare till ”Rudskoga Lutherska
Missionsförening eller församling”. Köpebrevet är
daterat 1922-03-06. Lagfarten är daterad 1922-03-06.
Missionsförsamlingen lade ner verksamheten i
Väglösa. Huset är numera privatägt och används som
sommarhus. Nuvarande ägare, sedan juni 2001, är
Björn Stockman.
Vandringen avslutades där den började, på Roger
Helmerssons ladugårdsbacke, där vi intog det
medhavda fikat.
En av de kvinnliga vandrarna pratade med Roger
Helmersson om ett eventuellt släktskap dem emellan.
Varken Roger eller kvinnan lämnade några
kontaktuppgifter. Roger är intresserad av att komma i
kontakt med kvinnan ifråga. Rudskoga
hembygdsförening kan förmedla kontakten, om du hör
av dig.
Anders Höglund

Förfrågan
Många trogna köpare av almanackan
minns säkert denna bild. Den var
med i almanackan för november år
2007.
Bildtexten var: Rofylld bild av tre
damer i hatt. Från vänster Edit
Svensson och Gerda Jonsson, båda
från Ugglebol, därefter Anna
Johansson (”Anna Steffan”) från
Frosterud. Samtliga tillhörde
Pingstförsamlingen. Kortet är taget i
början av 1950-talet.
Vi som arbetar med att samla in
foton från bygden, efterlyser nu
foton med anknytning till frikyrkorna. Det gäller både exteriörer och interiörer. Bifoga gärna också personer och
händelser av betydelse.
Har du foton, skicka mail till rudskogahf@yahoo.se eller kontakta Lillvor Ivarsson, Gunn Rudmalm, Hannu Olsson
eller Anders Höglund.

Gubbdagis i Skottlanda
1I början av året fick Mattias Gylebrant frågan om
han kunde ordna lite gott fika en gång i veckan för
några herrar. Eftersom han alltid är så
tillmötesgående och inte tycker att saker och ting är
besvärligt lovade han att göra det. Så varje vecka, på
torsdag eller fredag klockan 10 samlas därför ett
sällskap fika- och- pratsugna herrar för att lösa
världsproblem, mindre problem eller bara träffas och
prata. Antalet varierar nu mellan 5 och 10 personer,
men det vore kul om fler ville hänga på! Bra i så fall
att ringa dagen innan och beställa. Här bjuds det
goda smörgåsar att äta och gott kaffe. De verkar ha
trevligt trots att några damer inte synts till ännu. Nu
undrar jag när det är dags för ett Gumdagis?
Lena Olsson Tallmon
Från vänster: Leif Svärd, Kenneth Lärkhammar, Leif
Persson, Bernt Johansson, Per-Olof Svensson samt
Lennart ”Nenne” Karlsson.

JULVECKA HOS HANDLAR´N
17/12 – 24/12
Här finns allt som behövs för ett traditionellt svenskt
julbord.
Skinka, korvar och charkuterier kommer från
Hemgården.
Lördag 17/12:
Extraöppet 10-16
Bjuder på skinksmörgås och tomtegröt kl 11-14
Annette Brandelid lanserar och signerar sin fjärde bok i
serien ”af Hjo” kl 10-13
Tomten kommer personligen och tar emot barnens
önskelistor. Missar man honom finns en låda att stoppa
dom i hela julveckan.
Måndag – Onsdag 19/12 – 21/12: Specialpris på
utvalda varor
Torsdag – Fredag 22/12 – 23/12: Specialpris på utvalda
varor
Alla som handlar för 500 kronor eller mer, får en
julklapp
Lördag 24/12: Julafton!!! Öppet kl 10-12
Alla tomtebarn får en liten julklapp

För kännedom:
Trots att Handlar´n femfaldigat antalet artiklar i
sortimentet under de tre senaste åren kan det
fortfarande fattas en del produkter. Förslagslådan finns
inne i affären.
Dessutom vill Handlar’n utöka sortimentet med lokala
produkter. Frukt och grönt är av särskilt stort intresse.
Har ni något, eller om ni vet någon som producerar i
eller utanför Rudskoga, tveka inte att ta kontakt med
Handlar´n i Skottlanda.
GOD JUL!

Wow - vilken Teknikdag!
Flaggan gick i topp när landshövding Kenneth Johansson gjorde en stilfull och uppskattad entré på sin klenod, en
välvårdad Silverpil, och invigde Rudskogas stora dag. Magnus Möll blåste den traditionella fanfaren och
Värmlandsvisan, våra spelmän spelade vackert och solen strålade över det hela. Alla ingredienser fanns på plats, så
bättre kan ingen Teknikdag börja. Fortsättningen kan vi bara kalla succé med en massa intressanta utställare och
aktiviteter. Många besökare och erfarna deltagare säger att Teknikdagen är speciell med en mycket positiv anda.
Publikrekord blev det också, då närmare 4000 personer kom till Erk Orsas. Köer blev det förstås, men man var
förstående, för det är inte lätt att planera för rekord.
Ett stort och varmt tack från Hembygdsföreningen till alla som på olika sätt ställer upp! Vi har sagt det förut och vi
menar det verkligen – utan er blev det ingen Teknikdag! För Rudskoga Hembygdsförening
Lillvor Ivarsson

Teknikdagen, Loppis, Barn och Ungdomsarbete.
Det var ju nyss sommar, sol och värme. Nu huttrar vi och går
inomhus och tar på oss varma kläder. Vad fort det går nuförtiden,
eller hur? Annat var det när man var barn och tiden kändes evig.
Tekniksöndagen i år minns jag hur som helst med glädje. Det fina
vädret, alla människor, allt som fanns att se på och att göra. Själv
höll jag mest till vid Brokyrkans Loppis. Vi hade många kunder och
besökare och som vanligt höll banden som finns runt Loppisen på
att slitas sönder av alla hugade spekulanter som ville in först.
Landshövdingen var ju lite försenad, men vi väntade tålmodigt tills
han kom och höll sitt invigningstal. Därefter klippte vi upp banden
och kunderna rusade in på jakt efter fynd. Likadant varje år. Det är
lite spännande att se vilka som hinner in först. Vi hade mycket saker
till försäljning och hade jobbat många timmar med att prismärka
och organisera.
Jag tänker i början av varje sommar att det blir nog inte så mycket
saker vi får in till Loppisen. Men efterhand kommer sakerna in.
Tyvärr väntar många till i sista stund på att lämna in och det blir alltid
mycket att göra på slutet.
Därför vill jag be er som tänker skänka saker till nästa år att börja plocka
ihop sakerna så tidigt som möjligt. Ni får gärna börja efter nyår, så har ni
tid på er. Själv börjar jag plocka ihop saker direkt efter Tekniksöndagen
och samlar allt i kassar.
Till nästa år kommer vi att göra på ett annat sätt. Vi planerar att ta emot
sakerna i Brokyrkan i Persbol och sortera sakerna där.
Kanske bestämmer vi att en dag i veckan under juli månad finnas där för
att ta emot det ni vill skänka. Planerna är inte klara ännu. Men vi
återkommer om det. Jag vill också passa på att tacka er som så troget
lämnar in saker.
Pengarna som kommer in är till stor hjälp i vårt ungdomsarbete som t.ex.
Musiklek, Nying, Scout, Tonår mm.
Tänk på att det ni gör för våra barn och ungdomar
betyder mycket för deras framtid.
Med vänlig hälsning från Brokyrkan genom Lena
Olsson i Skottlanda.

Gång- och cykelvägen
Arbetet går framåt men i långsammare takt än vi
hade hoppats. Ytbeläggningen, med stenmjöl, är
nu klar mellan V. Bjurvik och Bjursnäset.
Kostnaden för stenmjölet har kommunen stått
för(c:a 50.000).
Kommunen har också bekostat den del av nya
vägbron vid Turesåsen som utgör G/C-vägen, cirka
200.000:-. Ytterligare medel från kommunen för
ytbeläggning kommer inte under 2016, men vi hoppas och
tror på mer bidrag under 2017.
Prioriteringen under hösten/vintern är att gräva från Gisselbacka till Grunnebacka. Ytbeläggningen mellan
Grunnebacka och Runnebol ,där stenmjöl saknas, bör bli klar senast våren -17. Därefter väntar sträckorna Gottbol till
Revsten och fortsättningen mot Skagersbrunnsvägen.
Kom gärna med synpunkter och förslag angående G/C- vägen till undertecknad.
Rudskoga Hembygdsförening/Nisse Tjärnbro
Väl mött igen nästa år!

Rudskoga Fastigheter 25 år
19 oktober 1991 invigdes Rudskoga
servicecenter av dåvarande landshövding
Ingmar Eliasson. Detta var en viktig dag
för Rudskoga.
Vi var kanske många som inte förstod hur
betydelsefullt detta område skulle
komma att bli för bygden. Ett så stort
projekt skulle inte kunna blivit av utan
eldsjälen Bengt Lindqvist. Utan hans
engagemang, noggrannhet och kanske ett
mått av envishet hade vi nog idag inte
haft möjlighet att erbjuda hyresrätter,
förskola och särskilt boende i den
omfattningen här i bygden.
Den 21 oktober i år hölls det 25årsjubileum. Det var en kylslagen
eftermiddag då det bjöds på grillad korv
samt kaffe och tårta vid soldattorpet. Ett 70-tal personer kom, och gick den lilla tipspromenaden runt området.
Bengt och Siv Lindqvist vann förtjänstfullt första pris som var presentkort på Handlarn. Bengt gissade dessutom
närmast på utslagsfrågan. Sandra Nordström och Marianne Eurén kom på andra respektive tredje plats och fick
också ta emot presentkort. När man gått runt den lilla rundan var det många som tog chansen att gå in i soldattorpet
och titta på de filmer som visades på byggnationerna av området. Det möttes av stort intresse och önskemål om
filmkvällar uttalades, då man bara hade möjlighet att titta på en bråkdel av allt som finns filmat.
Under tipspromenaden kunde man även inspektera den nya tennisbanan som byggts på området. Så fort det är
möjligt kommer tennisbanan att öppna. Det blir till våren. Alla som vill kan då hyra den för 50 kr per timme. Bokning
sker på nätet eller via telefon. Se Rudskoga Fastigheters hemsida för mer information. Förhoppningen är att många
ska ta chansen.
Vi är tacksamma för förtroendet att driva Rudskoga Fastigheter AB. Det är vår vilja att göra det i samma anda som
Bengt och Karl gjorde det de första 20 åren.
Håkan och Marie Tjärnbro

Rudskoga-Almanackan 2017, Årets tema ”Gubbar och Grabbar”
En grymt bra Almanacksbild!
I 2017 års upplaga av Rudskoga-Almanackan, har vi samlat kända
gubbar och grabbar, och även en och annan okänd. Vi har valt
bilderna med utgångspunkt från att de har något att berätta och
hoppas nu att ni kommer att få nöje av dem. Almanackan har därför
blivit en uppskattad present för utflyttade bygdebor.
Gubbarna, kossan och grisen på bilden? Köp Hembygdsföreningens
Almanackan så får ni veta mer! Säljes hos Rudskogaslöjdarna i
advent. Eventuella resterande exemplar kommer sedan att finnas
hos Handlar’n.
Ett Gott 2017 önskar
Lillvor I, Gunn R, Anders H och Hannu O

Höstterminen 2016
Den 30 augusti ordnade Grunnebacka föräldraförening brännbollskväll på skolgården. Det blev en trevlig kväll med
brännbollsspel mellan elever och föräldrar och korvgrillning efteråt.
Den 4 september var det dags att städa och underhålla skolgården. Tack till alla föräldrar som ställde upp och
jobbade med allt från att rensa ogräs till att installera nya bänkar runt grillplatsen. Bänkarna köptes in med hjälp av
bidrag från företag i bygden. Vill därför passa på att tacka Dag Cederholm AB, Rudskoga Taxi, Dahlin Industriteknik,
ARR redovisning, Byggriver, Björn Blomqvists Byggplåt och VEAB för deras bidrag.
Paula Dahlin

Om barndomsminnen och Britta i Frosterud och även hennes goda kola
När jag var något yngre än idag så gick jag i Söndagsskolan i många år. Först i Blåbandslokalen i Gisselbacka och
därefter i Betania. Missionsförsamlingen hade Söndagsskola tillsammans med Pingstförsamlingen, ett gott
samarbete. Jag fick t.o.m. vara lärare där, även det i många år.
Många goda minnen bär jag med mig. Ett av dessa är påsarna med godis som vi fick på Julfesterna. I påsarna fanns
lite frukt och några godisbitar. Det var lika spännande varje år när vi fick påsarna. Som vuxen fick jag veta vem som
gjort godiset. Det var Britta i Frosterud. Här i Rudskoga säger vi ju så när vi talar om en person. Vi säger namnet och
platsen där hon/han bor.
Mina andra minnen av Britta är från skolbespisningen där hon och Signe ”Revsten” lagade god mat. När jag sedan var
i tonåren jobbade Britta i Kristinehamns Kommun. Då ringde hon till
mamma och frågade om hon ville bli hemsamarit. Det ville hon
och så fick hon börja arbeta när Lisbeth och jag var i tonåren. Det
var nytt för oss att hon inte var hemma när vi kom hem från
skolan ibland, men vi fick vänja oss.
Britta och familjen bodde också under en tid i Södra Råda när
maken Nils arbetade där, men återvände till Rudskoga. Det var vi
i Rudskoga glada för. Brittas lågmälda, lugna och kloka
personlighet har gjort att hon har varit och är en mycket omtyckt
och älskad person. Hennes mjuka trevliga telefonröst hade gjort
henne till en utmärkt växeltelefonist, men även ett vardagssamtal
med henne gör att man blir glad.
I somras när jag cyklade förbi hennes hus satt hon i solen och såg
ut att må gott och njuta. Vi pratades vid en stund och sedan
cyklade jag vidare. Bredvid ser ni fotot från det tillfället.
Dessutom kommer receptet på Söndagsskolegodiset.
Lena Olsson Tallmon
Britta i Frosteruds godis - kolabitar
1 ½ dl cacao, 6 dl strösocker, ¼ tsk salt, 2 msk sirap, 2 msk smör,
2 dl grädde, 1 msk vaniljsocker, hackad mandel el nötter.
Allt utom smöret och vaniljsockret kokas i ca 30 min.
Hälles på en långpanna och skäres i bitar då det svalnat.

RAPPORT FRÅN EN ÄPPELODLARE
Minns i november , den ljuva september. Den tid då äpplet faller moget. Och nog föll de!
Inte förstod jag i våras när träden blommade eller när vi tog en ”bilpromenad” under sena sommarkvällar, maken
och jag, att det skulle bli ett äppelår. Jag klagade och gnällde, kunde inte maken se att det inte fanns några äpplen
och fanns det några så var det bara sommarfrukt och vad skulle man ha dem till. De går ju inte att musta.
Bina som mött våren friska och starka hade gjort sitt även om jag inte då insåg att det skulle bli ett rekordår med
vinterfrukt. Vid midsommar kunde vi slunga den första honungen, den där goda flytande honungen som verkligen är
en av sommarens primörer. Sedan blev det värre, granbarrlusen satte käppar i hjulen och vi fick så kallad
cementhonung. Ingen honung att slunga och kostnader för destruering. Gissa om jag klagade och gnällde!
I september öppnade vi musteriet i Bäckhammar, mentor 2 och jag. Även om vi möttes av en invasion med mängder
av Risäteräpplen (och getingar) första morgonen, så var de två första veckorna tröga. Jag gick omkring, klagade och
gnällde. Vi skulle inte få någon säsong och jag undrade vad jag egentligen höll på med.
Sedan exploderade det, telefonen ringde, e-post och sms svämmade över, man knackade på dörren och ville sälja
äpplen och när jag kom hem på kvällarna så stod där äpplen som man ville ge bort eller få mustade. Vi hade äpplen
överallt. Lokalen i Bäckhammar svämmade över, lagret hemma blev fullt, släpkärran fylldes och täcktes med
presenning och till slut blev även bilen en förvaringsplats. Inte visste jag att det fanns så många Aromaäpplen i
världen, som vi mustade dessa veckor. Jag gnällde och klagade, höll på att bli galen på alla äpplen eller om det var så
att jag blivit galen av alla äpplen. Mentorn kunde inte reda ut det åt mig. Materialet tog slut och vi fick beställa mer,
sedan mer och ännu mer. Till slut tog även mentorn och jag slut, då hade vi mustat tjugoen ton äpplen!
Nu är det november och visst minns jag september och om ni undrar så är jag fortfarande Galen i äpplen.
Hälsningar Eva Håkansson

KyrkNytt i Rudskoga kyrka
Söndagen 16 okt. hade vi en underbar konsert med Nysund Gent Quartet och vid pianot Marie Tjärnbro. De
välsjungande herrarna fick stående ovationer. Med en publik på 150 samlade vi in nära 10.000 kr till
Bröstcancerfonden Curage. En ljus kväll i höstmörkret.
Lördagen 19 nov. var det dags för "Bazar" med läsarsånger, lötteri och försäljning av diverse hemlagade varor. Då
samlade vi in 15.000 kr (inkl. det stora lotteriet), som kommer att gå vidare till flera bra ändamål.
Kyrkbänkarna har tagits bort i kyrkan för att ge utrymme till tre bord och mellan 25 och 30 platser. Allt för att
underlätta vid kyrkkaffet efter gudstjänsterna. Kanske vi hinner att inviga detta "nya" 2016...
Lördagen 17 dec kl 16.00 har pastoratet i syd Julkonsert med "Julkören" under Mats Backlunds ledning. Obs; i VisnumKils kyrka!
Söndagen 25 dec kl 7.00 Julotta med Sven Jebsen.
Lördagen 31 dec kl 16.00 Ekumenisk Nyårsbön med A Björklund, E Söderhjelm, J och U Gustavsson
2017
Grötfest lördagen 14 januari kl 16 i Grunnebackagården.
Radiohelgmålsböner på Träffpunkten 11 febr och 11 mars kl 18.00. Fler tillfällen meddelas senare.
Vi planerar Café Syd i Grunnebackagården med B. Ekman, som berättar om sin tid som
läkare i Afrika.
I januari kommer vår församlingspräst, Sven Jebsen, tillbaka efter sin pappaledighet.
Varmaste hälsningar från Sven J och Rudskoga församlingsråd
genom Agneta Eriksby
OBS! Det är kyrkoval hösten 2017. Vet Du någon som vill vara med i församlingsrådet, så ring
Sven-Erik Jansson tel:0551-60307.

Återträff i Skottlanda 17 juni 2016
Det blev många träffar, när kusinerna Eva, Ulla och
Torbjörn besökte familjen Anderssons hemort på
inbjudan av Rudskoga Hembygdsförening. Det var
farfar(morfar) Filip, som bosatte sig här 1899 med sin
Lydia.
Fullträff tyckte vi och tackar för det generösa
mottagandet i Skottlandas nya bydel vid Skottes
soldattorp. Vi blev imponerade av vad två risktagande
eldsjälar hade åstadkommit för sockenbornas bästa i
högränteläget på 1990- talet. De är värda stor
uppskattning och vi hoppas de har fått den
uppmärksamhet de förtjänar.
Besöket kom till tack vare en alltför pratglad Torbjörn,
som efter firandet av 60 år som student vid
Kristinehamns Högre Allmänna Läroverk i augusti 2015,
kom in i affären med hustru Kerstin och syster Birgitta
och bredde på om att pappa Ragnar hade låtit bygga
huset o.s.v. Där fanns Lillvor som lyssnade och tog
kontakt med oss när vi kom ut och jag fick en lapp med
kontaktuppgifter. Seg som jag är dröjde det ända till
våren innan jag kom mig för att kontakta Lillvor, men
då kom vi överens om en träff omkring den 15 juni i
Skottlanda. Men jag ville även försöka få med Eva och
Ulla om möjligt. Det hör till saken att vi inte hade haft
kontakt på 25 år!
De ville vara med- vilken träff!
Men Lillvor mötte inte upp! Hon föredrog Rom! Trots
det var hon ändå en nyckelperson, som jag gärna vill
träffa någon gång igen. Det blev Anders, Pelle och
Hannu som vi träffade. Jag lärde en gång i tiden känna
Hannus mor Leila och morbror Aulis bl. a. hemma hos
familjen Olsson.
Vi åt lunch och utbytte information om Filip Andersson
och hans familj. Men så började det hända saker.
Ryktet om vårt besök hade spridit sig till grannarna. En
stilig kvinna kom förbi och sade sig känna mig. Jag såg
ut som ett levande frågetecken, men jag lämnade ju
Skottlanda redan i januari 1950, så vi hade nog inte
setts på länge. Det var Gerd Wallin! Visst minns jag
familjen Wallin: Bernt, Gerd , Ulla och Lillvor, där längst
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söderut i byn och speciellt Ulla , som jag var förtjust i.
Vilken träff!
Inte nog med det! En annan stilig kvinna kommer förbi,
som påstår att vi har varit klasskamrater, nämligen
Ingegerd från Iserud. Hon hade t.o.m. bevis i form av
ett klassfoto där hemma. Jag minns inget klassfoto
över huvud taget, så jag bad Ingegerd att gå hem och
hämta det. Och så fick jag se och Anders med sin
mackapär fixade en kopia. Min syster minns Ingegerd
mycket väl, också som en av hennes lekkamrater. Ännu
en träff!
Vårt besök väckte minnen till liv och vi gladdes över att
Kvarnen fortfarande är i gång och kanske t.o.m.
sågverket. Karl Eriks dotter Annemarie bor dessutom i
Evas barndomshem, som hon själv lämnade 1953.
Besöket har lett till en återupptagen kontakt mellan de
båda klasskamraterna av årgång 1943. Även det en
träff!
Det gläder mig också att mitt gamla barndomshem,
mejeriet, finns kvar, och numera bebott av en annan
Karl Eriks dotter. Hennes farbror Rune var min bäste
kompis och faster Ulla var expedit i affären. Pappa Karl
Erik var elektriker och min syster och jag åkte med
honom till Vall varje morgon för att ta Nybble-bussen
till läroverket. Förra gången jag var i Skottlanda kunde
jag besöka vår gamla lekstuga på tomten.
Det jag saknar är trekanten i korset med sin stora
björk, häststången och Esso-macken. För att inte tala
om det stora mjölkbordet, anslagstavlan och
telefonstolpen. Så minns jag gubbarna, som kom till
affären vid stängningsdags. Erk Johans Gustav, Hilde
och Ivar. Jag minns även grannarna, Yngve
byggmästare, som byggt vårt hus , ännu en Karl Erik
som var skräddare och Rut i Persbol, min mor Britas
väninna. Hon sammanförde mig efter många år med
min klasskamrat Karin Andersson från Väglösa, numera
gift Cederholm och bland annat jordgubbsodlare.
Nu har jag blivit nostalgisk och bör återgå till besöket.
Det avslutades med kaffekalas hos min kusin Marianne
med make Lennart, som glädjande nog har flyttat till
Rudskoga och blivit min nya länk till hembygden, sedan
Rut lämnat oss.
Torbjörn Andersson

Rudskoga LRF
Nu har mörkret infunnit sig även detta år. Förhoppningsvis får vi en bra
vinter med lagom mycket snö. LRF har under året haft den årliga
traktorpullingen som gick av stapeln redan den 20 augusti. Denna gång hade
vi vädrets makter med oss. En härlig dag med mycket folk som kom och
tittade och deltog i tävlingen. En mycket lyckad dag tycker alla i styrelsen.
Den 22 oktober anordnade Lennart ”Nenne” Karlsson så alla med traktorer
fick komma och prova styrkan på deras motorer. Dessutom bjöds det på
hamburgare och kaffe. Stämningen var väldigt god, och alla med samma
brinnande intresse för motorer bidrog till de härliga diskussionerna runt
borden.
Per-Olov och Annelie är med i LRFs kommungrupp som möts ett par
gånger under vår och höst och får information om vad de övriga LRF
avdelningarna arbetar med.
Styrelsen består idag av Per-Olov Svensson, Annelie Recenius, Nenne
Karlsson, Maud Norell, Lars Persson, Stig Johansson, Thomas Littorin,
Robert Cederholm och Adam Cederholm.
Nu önskar jag er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år, och så ses vi
förhoppningsvis alla medlemmar på årsmötet i februari.
Annelie Recenius

Rudskoga Ungdomsgård
En ny skara ungdomar har tillkommit under höstens gång, som alla visat
sig vara väldigt glada och positiva till ungdomsgården. Vi hade en svacka
under våren, som resulterade i dålig närvaro. Men efter sommaren då vi
ändrade dag från måndag till tisdag, har det varit en god uppslutning. Vi
avslutade våren med en fem-kamp på Grunnebacka skola och åt
hamburgare.
Besökarna ligger nu på ca 10-15 ungdomar per kväll, då vi hittat på bland
annat pizza-bakning och paj-ätande. Den 1 november gjorde vi besök på
Boda Borg, då 17 ungdomar hängde på. Kvällen bestod av taco-buffé och
några timmars aktiviteter som att klättra, hänga, krypa och klura fram
lösningar för att få så många stämplar som möjligt. Idag är vi 12 ledare
som ställer upp ideellt för verksamheten. Tack vare dem kan vi fortsätta.
Finns det intresse att kunna hoppa in, är ni hjärtligt välkomna och höra av er. Sista dagen för ungdomsgården blir
den 8 december i år, med ett härligt jullov som väntar.
Annelie Recenius

Fikaträff med Johan Marshall, Skottlanda
I maj 2014 flyttade Marion och Johan Marshall till Skottlanda, där de nu hyr
huset bakom affären. Marion har rötter i Sjötorp och Johan är uppväxt i
Svartå och då passar det ju bra att välja något mittemellan. Så Rudskoga fick
det bli och här tänker de bli kvar. Det är ljuv musik i våra rudskogaöron när
människor flyttar hit och trivs! Och ytterligare ett stort plus är det ju med
nya barn i bygden.
Johan har ett stort bild- och fotointresse sedan många år och det vill vi
gärna berätta närmare om här. Han har utvecklat sitt kunnande till
imponerande nivåer och jämte ett bra öga för bilden och ett tekniskt
fotokunnande har han skaffat sig gedigna kunskaper i redigering. Brinner
man för något kan det ibland ge oväntad utdelning. Johans första stora
framgång kom när han vågade ta steget att anmäla sig till en internationell
fototävling, Gammelgard Monochrome, 2011. Ca 5000 anmälde sig och 88
blev antagna och fick ställa ut i Danmark, bland dem Johan. Inte nog med
det, han hamnade på 4:e plats! Sällskapet var inte fy skam heller, här fanns
bl. a fotografer för National Geographic och mycket bättre kan det inte bli.
Bilderna publicerades i ett internationellt eftertraktat Fotomagasin, Amazing
Magazine och utställningen gick sedan vidare till England. 2015 nominerades han till Årets Bild i amatörklassen i en
tävling i Pressfotografernas klubb, kategori Vardagsliv och Porträtt. I år, 2016, placerade han sig på finalplats bland
ca 500 deltagare i tävlingen ”Sveriges bästa trädbild”. Den anordnades av Vi-skogen, som använder intäkterna från
bilderna till att plantera träd för att förebygga fattigdom.
Tidigare har Johan bland annat arbetat som behandlingsassistent. I Tibro och Hova arbetade han med skolbarn
årskurs 3 till 6, och på en ungdomsgård i ett kulturprojekt med Eu-stöd där barn fick utvecklas inom foto och film.
Detta är något han gärna skulle göra igen i något sammanhang.
För tillfället är han tyvärr förhindrad att arbeta på grund av sviterna efter en olycka. Fotografering kan han hålla på
med i mindre omfattning då läkaren ser det som rehabilitering, men den professionella drömmen ligger just nu på
hyllan.
Det går att köpa Johans fantastiska bilder genom Marion. De är högklassigt monterade i ett lättplacerat format. De
säljs till förmån för Barncancerfonden.
Till sommaren hoppas vi kunna få till en liten utställning på Teknikdagen, så håll utkik!
/Johan och jag träffades vid en fika och då berättade han om detta.
/Lillvor Ivarsson www.facebook.com/Marshall.Foto http://www.lindbergj.fotosidan.se/

Ps Fiberuppkopplingen var avgörande för familjens beslut att satsa på Rudskoga. Vilken belöning för våra
strävsamma fibergubbar att få höra!

En härlig vandringskväll i Bässebol
Det är lika spännande varje gång vi åker till samlingspunkten vid Slöjdarna att få se om vi har några som vill följa med
oss på bygdevandringen? Hittills har vi verkligen aldrig behövt bli besvikna och det blev vi inte den här gången heller,
då 50-60 personer väntade och nyfiket undrade vart det skulle bära iväg den här gången? – Jo, det bar iväg till
Bässebol som för många är litet okänt då det inte finns någon genomfart och det är mycket som inte syns från vägen.
Därför var det en aha-upplevelse att se många hus man aldrig sett förut, de vackra vyerna och att få gå den fina
delen av rid-och vandringsleden som går igenom här. Boende såväl som utflyttade med rötter i gårdarna ställde upp
och berättade mycket intressant om Bässebol förr och nu.
Till sist berättade vi om den ”hemliga bron”. Inuti den bro vid Tursåsen/Bässebol som nu rivits fanns nämligen den
gamla stenbron som kanske byggdes redan på 1700-talet kvar. Vi hoppas kunna berätta mer om detta vid något
annat tillfälle.
Vi fick låna den fina bryggan nere i Bässebol för avslutningsfikat och en bättre plats att njuta av solnedgången en
varm och vacker junikväll är svårt att hitta. Nu i november känns minnet nästan litet overkligt, men låt oss hoppas på
en ny vacker junivandring nästa år. Mot ett hemligt mål någonstans i bygden. Så länge ni vill följa med oss försöker vi
också hänga med!
Lie, Pelle, Anders och Lillvor.

Rudskoga idrottsförening
I mitten av juni var det dags för ”Hela Sverige på fötter”. Det kom ett 30-tal personer som tog sig runt en slinga på 4
km med start i Grunnebacka. Roligt att lite ”nytt” folk deltog.
I början av juli genomfördes Lunken. I år med fint väder och många deltagare som vanligt. Deltagarna kommer från
när och fjärran. Ett gift par kom ända från Skottland. Mannen slog vårt banrekord och även kvinnan gjorde bra ifrån
sig.
De var på väg till större internationella tävlingar när de fick syn på Lunken-tävlingen på nätet och hann med att
”träna” här. De ångrade sig inte!!
Rudskogaklassikern rullar på. Nu har ca 20 personer klarat av sin första klassiker. En blå väst med texten
”Rudskogaklassikern” på ryggen, är beviset. På Trampet i september kom ungefär 40 personer, flera nya sen förra
året, som cyklade korta eller långa banan. Fint höstväder bjöd vi på. Nu ser vi fram emot
skidloppet på elljusspåret i vinter. Kolla på Facebook. Datum för loppet, beror på snötillgången.
I Hallen pågår Tabata (även utomhus i somras) och cirkelträning, som är en högintensiv träning i intervaller. Det finns
som vanligt lugnare motionsträning på onsdagmornarna och så har vi förstås 2 barngrupper på måndagar.
2 gånger i veckan är det löpträning. På torsdagar är vi på spåret. Ett utmärkt tillfälle finns att få sällskap med
promenad/ stavgång på spåret, om du inte vill springa. Start kl. 19.
På söndagar hittar man tid och plats för träningen (varierar) på Face-Book.
Elljusspåret förbättras och underhålls kontinuerligt. Nu är spåret breddat bl.a i sista nerförsbacken. När vi jobbade på
spåret en oktoberlördag, invigde vi den nya grillplatsen, perfekt placerad i lä och med förmiddagssol. Välkomna!
Gunnel Tjärnbro / RIF

Inför julen
Novembergrått, stjärnhimmelsblått.
Svart decembernatt och gul lussekatt.
Violett morgonljus och bruna pepparkakshus.
Röd lackstång och härlig luciasång.
Har vi inte upplevt detta förut en gång?
Advent-förväntan och längtan.
Efter ett inre ljus, gemenskap och frid i varje hus.
Men vad gör vi med alla dem, som inte har något hem?
Dövar vårt samvete och skänker minst en femma.
Men vad gör vi med dem, som är totalt ensamma där hemma?
Alternativ jul förstås!
Ordnas säkert av någon ur vårt Röda Kors.
Att det ska vara så svårt. Ansvaret är ju vårt.
Grön gran och marsipan. Julhandla på sta´n.
Färggranna paket, inslagna i hemlighet.
Guds gåva är lika självklar vartenda år.
Vi vet ju redan, vad vi får.
Julgran med pynt och tomtebloss.
Vad vill Gud med oss?
Skinka, gröt och lutfisk av sej.
Vem behöver mej?
Agneta Eriksby

Enbart kontant betalning.
Öppet alla lördagar och
söndagar i advent kl. 13 – 17

Ett besök som gav mersmak
Pappas Rudskoga låg runt Skottlanda och mammas
runt Grunnebacka. I somras besökte jag bådas.
Kusinerna som var med på resan hade inte samma
dubbla förankring i bygden som jag. Landinare var vi
förstås – vårt efternamn har vi fått från våra
farförfäder i Skottlanda. Men mamma Ann-Marie, som
tidigt kom som fosterbarn till Sigrid Eriksson i
kyrkskolan, räknade sig också som ett barn av
Rudskoga.
Vid träffpunkten Handlar´n togs vi emot av Lillvor,
Gunnar och Pelle. Bättre guider får man leta efter. Att
handelsboden finns kvar – även om den förändrats sen
Filip Anderssons dagar – är imponerande. Men snabbt
fick vi klart för oss att i Rudskogabygden är det eget
företagande som gäller.
Jag som numera bor i slottens och herresätenas
Sörmland funderar på hur mycket driftigheten i
Rudskoga beror på att här inte funnits stora säterier.
Där har ju ofta arbetet styrts uppifrån. Här har
jordbrukarna varit självägande i de små -by, -bol -rud
och -backa. När jordbruket inte längre burit sig har
man tydligen valt att gå över till annan verksamhet.
Jordarvet efter min farfarsfar Olov räckte inte till för
att Johan och Karl-Henning skulle kunna ta över som
odalmän. Det blev dottern Fina och den lite originelle
sonen Hilde som fortsatte bruka hemmanet i
Skottlanda. Johan och Karl-Henning blev handlare i
Konsterud. Systern Elin gifte sig med Gustav och bodde
i Kolerud. Deras söner Arvid och Albert drev länge sin
smedja i Skottlanda. Men sen blev det eget
företagande i stan. Dottern Märta gifte sig med Gösta
och bodde i Runnebol. Jag tänker förstås på dessa
gamla släktingar under vår resa längs Skagern. Även på

lärarinnan Sigrid Eriksson, som var min
"fostermormor". Likaså på somrar i Grunnebacka med
hölassåkning hos John och Alice i Gammelgården. Och
hur jag hälsade på hos Sten Sandell. Han hade blivit
min kompis i stan där han bodde en period innan han
återvände till Rudskoga. Hemma hos honom i Tackerud
hoppade vi stavhopp med gärdsgårdsstörar och
klarade snudd på två meter. Senare - under min tid i
IFK-målet - spelade vi nån gång fotboll mot Skottlanda
IF. Då fick jag träffa Göte igen, han som jobbade på
Gammelgården. Han var stor och stark, körde traktor
och var min idol om somrarna. Skottlandalaget
försvann dock rätt snart ur seriesystemet.
I somras träffade jag inga gamla bekantingar.
Gemytlige farbrorn Oskar Pettersson i Grunnebacka
var sen länge borta. Handlare Filmersson likaså. Men vi
fick en intressant inblick i vad som händer i trakten
idag när det gäller infrastruktur, föreningsliv och
nöjesarrangemang. Att jag återfått denna kontakt med
bygden vid Skagern berodde på den resa, som ett gäng
Rudskogabor för några år sen gjorde i min nya
sörmländska hemtrakt då jag fick chansen att guida.
Att jag råkade ha rötterna i Rudskoga var det då ingen
som visste – mer än Lillvor. Det lät hon mig själv avslöja
för resenärerna. Den ende Kristinehamnare jag tidigare
haft besök av var Lasse Larsson. Han hade på resa i
trakten på bilradion hört att Gnesta-Kalle sände ett
radioprogram från vårt gamla värdshus vid Skottvångs
Gruva. Det var säkert femton år sen.
Men 2014 kom alltså en hel buss rudskogingar. Att vi
kusiner Landin i somras fick återgälda detta besök är vi
mycket tacksamma för. Jag som tidigare förknippat
Rudskoga mest med jordgubbssmak fick nu även en
mersmak av engagerat bemötande.1
Hälsningar Bengt Landin, Gnesta

Grannsamverkan och Rudskoga information.
Sten-Åke Carlsson har slutat som samordnare på grund av hälsoskäl. Vi har nu valt att dela upp ansvaret på två
personer. En som sköter Grannsamverkan och en som tar hand om den allmänna Rudskogainformationen.
Grannsamverkan sköts av Carina Pettersson, Grunnebacka. Hon tar hand om de polisiära delarna t.ex inbrott,
stölder, misstänkta fordon och bortsprungna större djur(hästar, nötkreatur). Carina är kontaktperson mot Polis och
andra Grannsamverkansgrupper. Hon gör också en bedömning om och när vi ska ha nattbevakning med bilar i vårt
område.
Snabbaste sättet att nå Carina Pettersson är att skicka ett SMS till hennes privata mobiltelefon. Tänk på att hon
kanske inte kan svara direkt på grund av sitt arbete.
Grannsamverkans : 073 096 82 97 (Carina privat mobil : 070-631 64 24)
Rudskogainformation sköts av Carina Rodén som är anställd av Hembygdsföreningen.
Exempel på information är evenemang i bygden, trafikinfo och kommuninfo. När det
gäller evenemang, försök att vara ute i god tid och maila till rudskogahf@yahoo.se
För att Grannsamverkan ska bli effektivare i vår bygd behöver fler ansluta sig. Se
information på Rudskoga hemsida. OBS!! Att vara ansluten till Grannsamverkan innebär
inte att man måste ingå i den grupp, som vid vissa tillfällen bevakar vårt område
nattetid.
Till sist vill jag rikta ett varmt tack till Sten-Åke och hans fru Ulla som under många år
skött Grannsamverkan och allmän Bygdeinfo på ett utomordentligt sätt.
Rudskoga Hembygdsförening/Nisse Tjärnbro

Grunnebackagårdens framtid.
I våras samlades ett gäng mellan 19 och 35 år för att
samtala kring bygdens lokaler. En diskussion som
uppkommit utifrån Grunnebacka gårdens vara eller
icke vara. Utav de många kloka tankar och idéer som
formulerades vill vi här dela med oss av några. Överlag
anser ungdomarna att bygdens lokaler inte rimligtvis
borde bli fler, med tanke på att många Rudskogabor
redan är engagerade, ofta i flera föreningar samtidigt.
Vi bör inte ta oss vatten över huvudet, varför
ungdomarna inte är främmande för att efter noga
övervägande släppa någon av våra befintliga lokaler.
Detta till förmån för att kunna engagera sig i
exempelvis Grunnebacka gården, vars lokaler man
anser har stor potential att vid en uppfräschning skulle
kunna bli en attraktiv festlokal och där dess storbildsTV, fiber, geografiska läge och omgivningar är stora
fördelar. Olika användningsområden för Grunnebacka
gården kan till exempel vara en plats för föreningar att
hålla sina möten, uthyrning av kontorslokaler samt för
privatpersoner att hyra in sig för att hålla kurser, där
allt från matlagning till yogakurser redan efterfrågats.
Den har potential att få till en lekpark, vilket saknats i
bygden då skolans inte kan utnyttjas under skoltid.
Bygdens lokaler har alla många fördelar och det skulle
vara tomt att vara utan någon av dem. Känslan överlag
var ändå att redan befintliga lokaler inte lever upp till

den standard som Grunnebacka gården med lite fix kan
komma att få.
Ungdomarna är positiva till de evenemang och
föreningar som finns redan idag, men menar att det är
svårt att komma över information om dessa. Vi är inte
jättebra på att kolla anslagstavlor eller hemsidan utan
är överens om att sociala medier som Facebook är det
bästa forumet för att uppmärksamma evenemang och
dela vidare. Ungdomarna ser gärna mer av sport
evenemang och trubadurkvällar, men hellre än
regelbundna träffar, färre och enstaka evenemang som
exempelvis en VM match eller ett musik quiz. Vi
problematiserade kring engagemanget och eventuella
ansvariga för både nya och befintliga lokaler. Några
lösningar formulerades såklart inte men generellt
ansågs att det är lättare att engagera sig för saker man
brinner för och där man känner att man kan tillföra
något. En idé var att ha mindre arbetsgrupper
(köksgrupp, festlokalgrupp, kontorslokalgrupp,
sportevenemangsgrupp) som inriktar sig på olika
ansvarsområden och man menade att det då skulle
vara lättare att åstadkomma saker samt att
engagemanget inte skulle upplevas lika betungande.
Övriga synpunkter var såklart att jobbet blir enklare ju
fler som engagerar sig och att försöka fördela ansvaret
bland bygdens förmågor, hellre än att lasta några få.
Många gånger kan både mat, dryck och underhållning
lejas bort inom kommunens gränser. Viktigt tycker vi!
Bygdens ungdomar genom Beatrice Ivarsson, Boåsen.

Kopplat och klart!
Hade vi vågat om vi anat vad som låg framför oss? Det
har vi i fibergänget många gånger frågat oss. Svaret blir
alltid, att det fanns inget val. Behovet fanns redan och
vi ville bygdens bästa, så det blev att dyka på huvudet i
djupt och grumligt vatten. Det är nu fem år sedan.
Men nog trodde vi att det skulle finnas klara riktlinjer
att gå efter. Att experterna inte skulle ge motstridiga
svar och att det skulle finnas stöd att få från
myndigheter regionalt. Det blev en ensam seglats och
många gånger svårt att navigera, men vi lärde oss
mycket under resans gång.
Vad vi förstår är det tydligare uppstyrt för de som
börjar nu, så de behöver nog inte uppfinna hjulet
själva, som vi mer eller mindre fick göra. Och trots alla
besvärligheter var det bra att vi kom igång när vi gjorde
och fick bidragspengar enligt de regler som gällde då.
Det har varit ovärderligt att ha två så skickliga och
noggranna grävare som Per och Martin att samarbeta

med. Tack vare dem har bygden nu ett robust nät av
högsta kvalitet. Lika ovärderligt är Hans-Åkes stora
datorkunskaper, som gjort att dokumenten för
projektering och kartdokumentation är helt
professionella. Detta har sparat mycket pengar till
projektet liksom allt annat ideellt arbete.
Även stort tack till alla by kontakter och
tillmötesgående markägare som gjort att allt gått så
smidigt.
Efter många tusentals timmar är allt i hamn.
Slutresultatet blev 352 anslutningar och mer än 8 mil
grävd kabel.
På årsmötet 2017 kommer vi att lämna en
slutredovisning.
Det har varit ett uppslukande jobb långa tider, men vi
har haft många trevliga kontakter med er i bygden och
vi tackar för allt stöd och
uppmuntran!
Styrelsen i Rudskoga
Fiber gm Lillvor Ivarsson

Ny turistchef och ny fritidschef i kommunen
Turism och fritid är två av de förvaltningsområden som är viktiga för oss att ha kontakt med. När det blir nya
befattningshavare brukar vi därför fråga om de är intresserade av att komma ut och träffa några från bygden. De
brukar tacksamt säga ja, då det inte alltid är så lätt att som ny i tjänsten, få koll på ytterområdena.
Det brukar bli en rundtur till olika platser och verksamheter och vi berättar vad som finns och vad som pågår. Och så
ett fikasnack förstås!
Nu i maj kom den nya turistchefen Ulrika Ganterud Evermark och i september nya fritidschefen Niklas Mellgren.
Det blev mycket trevliga träffar och vi fick än en gång bekräftat att det är viktigt för båda parter att träffas. En liten
rundtur och en fika, krångligare behöver det inte vara. Vid sådana här träffar brukar Hembygdsföreningen stå för
fiolerna.
Lillvor Ivarsson

Vi önskar alla en
God Jul
och ett
Gott Nytt 2017!
Häftigaste rutschkanan!
Gissa om skolbarnen i Grunnebacka blev glada då den här häftiga rutschkanan kom på plats! Nu är det kö varje rast!
Rutschkanan är en gåva till barnen från Rudskoga Energi AB.
De har höjt pulkakullen och kanan är besiktigad och godkänd. Nu återstår bara att få till gräset, men det löser sig i
sommar.
Många kronor har sparats tack vare de 10 medlemmarnas egna arbetsinsatser, kontakter och resurser.
Bolaget skapades för att förse skolan med billigare uppvärmning. Efter att de vunnit upphandlingen och installerat
jordvärme, såldes anläggningen till kommunen och enligt bolagets policy går nu överskottet tillbaka till bygden.
Ännu ett exempel på att vi med gemensamma krafter kan utveckla bygden på olika sätt. Och vad kan vara mer
inspirerande och värdefullt än att satsa på barnen och skolan!
Lillvor Ivarsson

