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År 2008 kunde vi uppmärksamma att
det var 150 år sedan Selma Lagerlöf och
Christian Eriksson föddes. I år är det
Gustaf Frödings tur. Gustaf Fröding
föddes den 22 augusti 1860 i Karlstad
på Alsters bruk och bodde sitt första år
på Alsters herrgård i Karlstad. Hans mor
Emilia Fröding, dotter till biskop Carl
Adolph Agardh, led vid sonens födelse av
djup depression. Av sina släktingar
sändes hon mot sin vilja till S:t Hans
hospital i Danmark, där hon vårdades
några månader. Samtidigt var hennes
man, brukspatron och löjtnant Ferdinand Fröding, på en bildningsresa till
Holland, södra Frankrike och Italien.
Först på senhösten 1861 kom Emilia och
Ferdinand tillbaka, men då bodde
Gustaf och hans systrar på Byns
herrgård, några kilometer norr om
Alsters bruk men i Alsters församling.
På Byn föddes också systern Hedvig
Margaretha. Här bodde familjen vid tiden
för Karlstad brand 1865. Det berättades
att Gustaf och hans syster var inhysta
hos bekanta medan föräldrarna var med
på gudstjänsten i domkyrkan. Gustaf
såg från fönstret röken från branden.
Gudstjänsten drog ut på tiden då det var
konfirmation. Så småningom hämtades
barnen men då var Karlstads öde
beseglat. Föräldrarna togs sig över älven
och hem till Byn. På hösten samma år
flyttar familjen till Lund.
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Den 14 april visades på Filmhuset den
nyrestaurerade filmen om Värmlänningarna inspelad 1957 i bl a Arvika och
Sölje i regi av Göran Gentele. Busk
Margit Jonsson och Per Myrberg som gör
kärleksparet Anna och Erik medverkade
vid nypremiären på Filmhuset.
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Ansvarig utgivare för
”Vi från Värmland”:
Stig Nordfeldt
Material till tidningen kan lämnas via Epost s.o.quist@telia.com eller med post
Svartbäckens By 217, 136 59 Vendelsö.
Manusstopp för nr 3 är den 30 augusti.

Sven Olof Quist
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ÄNTLIGEN

börjar det bli vår!

Det tror jag i alla fall. Den 27 mars var
det dags för tranfest i Stugan. Det var
ovisst in i det sista om det skulle gå att
komma upp till Stugan för all snö som
låg kvar. Telefonerna gick varma och vår
Erling Sundström tog bil och skyffel och
åkte ut och skottade hela vägen upp till
Stugan.
Nu såg det hela mycket ljusare ut.
Ingrid Thorén, Gudrun Odelius, Agneta
Wahlund och Dagny Palm tog köket i
besittning och Veikko Enehage och Per
Jansson fixade med brasa och litet av
varje. Så när vi övriga gäster kom, det
blev 25 pers, var det varmt och mysigt i
Stugan och våffeljärnen gräddade för
fullt. Snart var det dags att sätta sig vid
borden och få kaffe och nygräddade
våfflor med sylt och vispgrädde.
Stig Nordfeldt hälsade alla välkomna
och berättade litet om vårfrudagen.
Snart gick det ett rykte att tranor
hade setts i närheten av Stugan. Trots
att våren var så sen. Rätt som det var
hördes några skrin utifrån ängen. Och
där hade det landat två tranor! Precis
som det brukar göra varje år. Nu rusade
alla ut för att fotografera. Där stod
tranorna och kråmade sig och gjorde sig
till för fotograferna. Sedan kom de in i
Stugan och började dela ut tranbrev! Det
händer märkliga saker i vår Stuga.
Så småningom försvann de igen och
allt blev litet lugnare. Vi fortsatte att
umgås och ha trevligt och innan det var
dags
att
vända
hem
fram
på
eftermiddagen
sjöng
vi
förstås
Värmlandsvisan.
Nu kan vi säga att våren har kommit
även om det kanske blir några kalla
dagar till.
Vilka var då tranorna? Jo, Ingrid
Thorén och undertecknad.
Wiola Larsson
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Valborgsfirande
Tjugofem medlemmar samlades vid
stugan för att traditionsenligt fira vårens
ankomst. Stig Nordfeldt hälsade alla
välkomna och berättade vem denne
Valborg var och varför vi firar henne med
eldar. Festkommittén bjöd på ärtsoppa
och punsch i väntan att brasan skulle
tändas. Det tyngsta lasset i köket drog
Dagny Palm, Agneta Wahlund och Ingrid
Thorén som dock fick god hjälp av sin
dotter Kirsti.
Vid
fjolårets
Valborg
var
det
eldningsförbud. I år var det ingen större
risk att elda då regnet hände i luften och
marken var dränkt av det skyfall med
åska som förekom på torsdag kväll.
Efter att vi inomhus hade tränat på
några vårsånger var det dags för
fackeltåg till vårelden. Erling Sundström
tog täten. Med hjälp av lite ”tändvätska”
blev det till slut en vacker brasa.
När brasan brunnit ut var det dags
för återsamling i stugan för kaffe och
Maja-Lisas goda nybakade kakor. Efter
en stunds trevlig samvaro och den
obligatoriska Värmlandsvisan med ett
leve för vår hembyggd Värmland var det
dags att dra hemåt i mörkret och det nu
tilltagande regnet.

Erling tar täten för fackeltåget
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Brasan av 2010 års modell

Förste brandvakt
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Värmlandsresan

Anna Hedstrand
mottog Wermländska Sällskapets kulturpris vid årsmötet den 24 mars.

Under tre dagar i början av juni gör vi
en resa till Värmland i samarbete med
Pocketresor. Se det bilagda informationsbladet.
Första dagen gör vi lunchuppehåll vid
Måltidens hus i Grythyttan. Därefter
besöker vi Långban i östra Värmland.
Här har brutits malm sen 1500-talet.
Långban är också bröderna John och
Nils Ericsons hemort.
Vi besöker också Nils Ferlin museet i
Filipstad.
På
kvällen
besöker
vi
Residenset och Emigrantregistret där vi
får en kvällsmåltid.
Andra dagen blir det buss till
Munkfors och Lars Lerin museet på
Laxholmen. För många blir nog detta
resans höjdpunkt. Lars Lerin räknas
som en av Nordens främsta akvarellister
och har ställt ut i såväl samlings- som
separata utställningar på gallerier och
museer både utomlands och här
hemma.
Efter lunch besöker vi Fridolf Rhudin
museet i Munkfors. Få svenska komiker
har blivit så omtyckta som Fridolf
Rhudin från Munkfors.
På kvällen Frödingafton på Alster med
måltid. Här kan man se släktutredningar
som visar att flera av våra kända
författare och konstnärer faktiskt var
släkt med varandra.
Hemresedagen besöker vi konstmuseet i Kristinehamn och Frödingmuseet som också ligger i Kristinehamn.
Hela resan, som inkluderar två
övernattningar i dubbelrum med frukost
på stadshotellet i Karlstad. Tre luncher
och två middagar. Pris 2.895 kronor.
Anmälan till Helmy senast den 10
maj. För att resan skall bli av krävs
minst 25 deltagare.

Foto Krister Anderson
Anna är född och uppvuxen i
Karlstad, dit hon återvände 1982 efter
studier i Uppsala - där hon blev fil kand
i konsthistoria, litteraturhistoria, estetik
och folklivsforskning.
I Karlstad har Anna en ateljé med
bland annat en emaljugn och skissrum,
utställningsrum, textilrum och syrum.
På
sommaren
håller
hon
till
i
Ivarsbjörkes gamla stationshus på
Frykens östra sida där hon också säljer
sina produkter.
Anna Hedstrands motiv är till stor del
landskap och frukt och blomsterstilleben. Hon arbetar gärna i stora format,
framför allt i emalj där hon gjort en lång
rad offentliga utsmyckningar, bland
annat till Centralsjukhuset i Karlstad.
I sin utställning i Karlstad visar hon
målningar tillägnade Sankta Anna,
Jesus mormor. Till Monica Sjögren
Nordgren, vän och konstvetare och
tidigare kyrkoherde i Gräsmark, har
Anna illustrerat och gjort omslaget till en
bok om det katolska helgonet.
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UPPROP

Vi Gratulerar

Förslag till samarbete mellan de
olika Värmlandsföreningarna

8/7 Birger Björnberg……………….90 år
2/8 Sven Jansson…………………..90 år

Gunnar Brickner har kartlagt ett 20
tal föreningar och gillen runt om i
landet. Gemensamt för dem alla är att
samla värmlänningar i förskingringen
till gemensamma aktiviteter.
Verksamheten varierar naturligtvis
från mycket aktiva till på gränsen till
avsomnade.
Som
vanligt
i
ideell
verksamhet hänger det på några få
eldsjälar som drar ett tungt och
osjälviskt lass. Detta upprop har som
mål att söka hitta samarbetsmöjligheter
mellan föreningarna. Många föreningar
har t ex egen hemsida på nätet, några
mycket avancerade hemsidor med
fotoutställningar. Kanske vi kunde
sprida kunskap om hur man kan
utnyttja datatekniken i föreningslivet. De
flesta föreningar lever med en alltmer
åldrande medlemsstock. Kanske hemsidorna kan vara till nytta för medlemmar
som inte kan delta i aktiviteter som
kräver god fysik utan i stället får ta del
av information via tidningar och textsidor.
Gunnar Brickner har samlat in
faktauppgifter på av oss kända föreningar som ex vis styrelsemedlemmar.
Svårigheten är att hålla sådana
uppgifter aktuella. För vår del kommer vi
att distribuera vår tidning från och med i
år till övriga föreningar. Ett sätt att bibehålla kontakten mellan föreningarna är
att motsvarande information kommer
oss till del. Lämpligt är då att tidningar
och informationsblad sändes till vår
ordförande Stig Nordfeldt.

12/9 Sven Edvardsson……………..80 år

Tack
Ett stort tack till VF för uppvaktningen
på min 85-årsdag.
Matts ”Buddah” Lindgren
Bandyspelare i VIK 1948-1962

Joursöndagar
Årets joursöndagar inleddes den 2
maj. Du är hjärtligt välkommen. Alla
söndagar är inte täckta med stugvärdar.
Ring för säkerhets skull någon i
styrelsen inför ett besök om du känner
dig osäker.

Ordförande Leila Sedvall
E-post Ib.sedvall@gmail.com

WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/

Besök gärna vår hemsida
www.varmlandsforeningen.se
här kan du läsa mer om föreningen,
kommande program och de senaste
numren
av
tidningen
”Vi
från
Värmland”.

Vår förening har också tillsatt en liten
arbetsgrupp med uppgift att söka hitta
samarbetsmöjligheter mellan föreningarna. I gruppen ingår nämnda Stig och
Gunnar samt jag som redaktör. Kom
gärna med förslag adresserade till
Gunnar Brickner Hornsgatan 77, 118 49
Stockholm. Tel 08-669 73 05.

Ansvarig för hemsidan är Christer Hård
af Segerstad telefon 08-796 97 99.
E-post christer@ugglan4.se
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Vi från Värmland
Organ för
Värmlandsföreningen i Stockholm

FRILUFTSGUDSTJÄNST
Vid stugan Pingstdagen den 23 maj klockan 15.00
Medverkande kyrkoherden i Sofia kyrka Hans Ulvebrandt och
förre kyrkoherden i Karlskoga kyrka Gunnar Hatt.
Kyrkkaffe och musik

FÖRENINGSMÖTE och VF:s dag
Söndagen den 20 juni klockan 15.00
Efter mötet serveras en drink med tilltugg och vi förflyttar
oss till tältet där det serveras sillunch, lättöl, smör
och bröd samt kaffe och tårta. Övrig dricka medtages.
Bindande anmälan till Maja-Lisa telefon 716 6730 senast
den 11 juni. Avgiften, 100 kronor, sätts in på föreningens
plusgiro 15 80 11-7 eller betalas kontant med jämna pengar till
Barbro på plats.

SURSTRÖMMINGSSKIVA
Lördagen den 21 augusti klockan 13.00
Anmälan en vecka före till Helmy telefon 36 60 22.
Egen dricka medtages.
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