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För bra precis 90 år sedan, den 27
augusti 1922 röstade svenska folket om
ja eller nej till ett alkoholförbud. Före
folkomröstningen pekade det mesta på
att ja-sidan, det vill säga förbudsförespråkarna, skulle vinna. Vid en
provomröstning 1909 var 55,6 % av den
vuxna befolkningen för ett förbud. Men
överraskande nog förlorade de med
889 132 röster mot 925 097 (eller 49
procent mot 51).
Så nära var ett förbud om man ser till
röstsiffrorna. Dessutom vann nej-sidan
på flera håll. Förbudsanhängarna var
flest i Norrland- över 81 procent av de
röstande i Västerbotten var för förbudet.
Önskemål om ett förbud och en
förbudsomröstning var gamla krav från
både vänstern och liberalerna. Också
den allt starkare nykterhetsrörelsen
propagerade självklart för ett spritstopp.
Vad var det som gjorde att förbudsvännerna förlorade? Viktigast var kanske
Ivan Bratts introduktion av motboken
1917 något som splittrade nykterristerna.
Bratts motboksförslag innebar att
alkoholkonsumtionen kontrollerades på
individnivå och att försäljningen blev
hårt reglerad.
Systemet med motbok infördes i
Stockholm redan före förbudsomröstningen och i pressen vittnade många om
att det värsta superiet försvunnit. Folk
började komma i tid till sina jobb, och
var inte fulla till lunch.
Kanske
bidrog
också
Albert
Engströms signerade valaffisch för nejsidan med det kärva budskapet. ”Kräftor
Kräva Dessa Drycker! Du måste avstå
från kräftor om du inte röstar NEJ den
27 augusti”
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Till stugan på 65 årsdagen
Nu är det sommar, nu är det sol
och vinterns långa vi glömma.
Vi här nu samlats liksom ifjol
med mat och glas som vi skall tömma.
Och till vår stuga som fyller år
vi vill vår hyllning framföra.
När till pensionsåldern nu den når
får hurraropen festen störa.
Tjosan jag är så innerligt gla.
Festligt och trevligt nu skall vi ha
Vardan den ska vi glömma ett tag
För än så är det långt till måndan.

Även i år fick vi vara med om att äta
surströmming i Stugan. Förra året
hotade Helmy med att det var sista året
som hon tänkte arrangera surströmmingsätande i Stugan, men det blev av
även i år. Det är vi mycket glada för. Vi
var 14 stycken entusiastiska personer
som kom och vi blev inte besvikna.
Strömming, lök, gräddfil och mandelpotatis på tunnbröd, det är inte fy skam.
Precis som vanligt åt vi tills allt tog slut.
Efter detta blev det kaffe och nybakad
toscatårta. Det satt också bra.
Efter några trivsamma timmar skiljdes
vi åt och åkte hem. Vi tackar Helmy och
Hasse som hade arrangerat alltihop.
Även vädret visade sig från sin bästa
sida. SMHI hade varnat för regn, men
solen sken hela tiden.

För 65 år sedan kom en last.
Det var en nedmonterad stuga.
Då fanns det grabbar som i en hast
gjorde nått som heter duga.
Aktiviteter här vi haft,
kalas och fester ännu flera.
I glasen annat än hallonsaft.
Som kanske smakat lite mera.
Tjosan osv
Nu är vår stuga mer modern.
Vi har nu avlopp, el och vatten
och mera lättsamt att vara här.
För jobbet vi nu lyfter hatten.
Nu spelar årstiden mindre roll
om inte snön alltför djup är.
Om också tempen är under noll
så har vi el och värme här
Tjosan jag är så innerligt gla.
Stugan vår medelpunkt den ska va.
Glasen i handen ska vi nu ta
och hurra ljudligt för vår stuga.

Wiola Larsson

OKTOBER
Nô´t å grônne på

Snart virvlar gula löv förbi
och frost skall pudra taken
Så inom kort står björken fri
att möta vintern naken
Den möjligheten tänker vi
dock gladeligen skita i
Så skiftande är smaken

En kommer aldri först
om en går i spåra ätter andre..
Tänk va vala hade vart bra
om människa hade vart så go
som ho säger att ho ä.

HOLMBERG

När en töcker att dä va bättre förr
så beror dä för dä mäste på
att en ha glömt hôlls dä va.
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Föreningsmöte I
Vid årsmötet den 25 februari saknades
ekonomisk redovisning. Årsmötet beslöt
därför att ajournera de punkter på
dagordningen som behandlade ekonomiska frågor och valfrågor till näst-kommande ordinarie föreningsmöte.
Föreningsmötet den 9 juni återupptog
därför de ajournerade förhandlingarna
från
årsmötet
under
ledning
av
föreningens ordförande Stig Nordfeldt.
Styrelsens ekonomiska berättelse för
2011 föredrogs och efter godkännande
lades berättelsen till handlingarna.
Tillförordnade revisorn Hans Mönnig
föredrog revisionsberättelsen som också
godkändes och lades till handlingarna.
På förslag av revisorn beslutade
föreningsmötet att ge avgående styrelse
ansvarsfrihet för år 2011.
Val ny styrelse gick snabbt. Alla
omvaldes. Till revisor valdes Hans
Mönnig med Christer Hård a Segerstad
som suppleant.

Karl Jonasson med sitt diplom

Stugan 65 år
Vår stuga fyller i år 65 år. I en särskild
skrift
redovisas
en
kavalkad
av
händelser som inträffat under dessa år.

Föreningsmöte II
Ordinarie föreningsmöte öppnades
därefter av ordförande Stig Nordfeldt
som på nytt hälsade alla välkomna.
Formaliteterna var snabbt avklarade.
Kommande verksamhet diskuterades.
Nästa föreningsmöte blir den 29
september och inte den 15:e som
tidigare
aviserats.
Så
det
dröjer
ytterligare 14 dagar innan nävgröt
serveras. Surströmmingsfest blir det i
augusti, den svarar Helmy och Hasse
för. Karl Jonasson utnämndes till
hedersledamot i föreningen och tilldelades diplom som
utvisade denna
upphöjelse.
Nästa år fyller föreningen 75 år. En
särskild festkommitté har utsetts för
detta arrangemang. Kommittén fick
många värdefulla tips då frågan
behandlades på föreningsmötet.

Stig var tidigt på plats och dekorerade
stugan med blomsterkrans och synbar
påminnelse om de 65 åren.
På sidan 3 kan du läsa den hyllningsdikt
till stugan 65 år, som uruppfördes på
föreningsmötet den 9 juni.
Omslagsbilden svarar Wiola Larsson för.
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Mat och underhållning
Efter mötesförhandlingarna serverades
en lyxlandgång, citronpaj och kaffe med
kaka.

Landgången serveras

Surprice dessert

Underhållningen stod Kurt Dahl för
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hem. För en tid sedan åkte jag till
återvinningen med skräp. Överst i en
container låg en vacker oljemålning. Jag
frågade en av personalen om jag fick ta
den. Svaret blev ett ilsket nej. En bekant
till mej som också slängde skräp, såg
tavlan. När den argsinte vände ryggen till
passade han på att ta den. Målningen
visade sej vara en äkta Lars Norrman.

Boende och konst
Så många olika boende det finns.
Delsbo: Par som bor ihop ibland. Exbo:
Nyskilt men fortfarande sammanboende
par. Turbo: Par som turas om att bo med
barnen. Gråbo: Pensionärer som flyttat
ihop på äldre dar. Kombo: Kompisar som
delar boende. Krylbo: Styvfamilj där det
kryllar av egna och andras ungar, för att
bara nämna några exempel.

En dag besökte jag en konstutställning.
Det var en man från Stockholm som
visade sina alster. Han var anmäld till
utställningen som en stor talang. - Vad
föreställer strecket på tavlan? frågade
någon. - Det är en bild av evigheten,
svarade den talangfulle konstnären, inte
helt olik Ture Sventons Ville Vessla.
Innanför ramen kunde man se bara ett
streck av svart krita på snedden över vitt
papper.

För en tid sedan fick jag inneboende i
huset. Men de tillhörde inte någon av
dessa grupper. Trevligt med sällskap.
Varje morgon “pratade” vi med varandra
när jag stod vid spisen. Förstod inte
deras språk, de förstod förmodligen inte
mitt heller. Men det spelade ingen roll,
de hade trevligt ändå. Sen fick de
tillökning och då blev det ännu livligare.
Det var nämligen en kajfamilj som byggt
bo i skorstenen. Deras muntra kraxande
blev aldrig störande, tvärtom. Så efter
fyra veckor blev ungarna flygfärdiga.
Kajparen håller ihop hela året, har jag
fått veta.

Konst kan vara raka streck,
Eller runda former.
Det finns inga strikta normer
Huvudsaken är att betraktaren är nöjd.
Det som för en är skräp
Är för den andra ögonfröjd.

Under en tegelpanna på mitt tak
byggde blåmesar sitt bo. I ett träd på
tomten inredde ett skatpar sitt hem.
Liksom människor smyckar skatorna
sitt bo. Jag kände en tjej som en gång
förlorade sitt armband, men hittade det i
ett skatbo.

Kåseri av Birgitta Forsgård. Saxat ur
tidningen Nordmarksbygden

ARTIPELAG

Apropå konstens område, tänk bara
dessa fantastiska svalbon, som svalorna
skickligt tvinnar ihop av lera och
grässtrån med sina små näbbar.
På tomten har jag en kompostbehållare i
form av en liten stuga, med dörr och
fönster. Hade tänkt lyfta på dess tak och
lägga i kompost. Den blev så fin att jag
fick kompostera på en annan plats. I
stället byggde getingarna sitt bo därinne,
också ett gediget konstverk.

Sveriges nyaste konsthall som du kan besöka 18
september. Se Dagnys anmälan på sidan 7.

Vi människor vill också smycka våra
6

Vår hedersledamot
Carl-Eric Clarin

Vi Gratulerar
1 nov

Bengt Svensson

85 år

12 nov Anna-Lisa Blom

85 år

19 dec Jan Kilian

90 år

har lämnat oss. Carl-Erik avled den 9
augusti 2012 i en ålder av 91 år. Han
var östgöte, men i sitt sinne var han lika
mycket värmlänning som vi andra.
Carl-Erik har varit med i Folkdanslaget. Men mest minns vi honom som
den som på 70- 80- och i början av 90talet var med och arrangerade VIK-47;s
Stugtrampen, som gick i början av maj
varje år. Vid prisutdelningen från årets
Bordtennistävlingar gjorde Carl-Eric en
snitslad bana med kluriga frågor. Den
dagen var det mellan 40 och 50 personer
som gästade stugan.
När det delades ut priser bidrog CarlEric själv med Penning- och Trisslotter.
Som hedersledamot betalar man ingen
medlemsavgift, men varje år kom det en
slant som var högre än avgiften.
Eftersom Carl-Eric bodde i Norrköping
gjorde nog åldern att han inte kunde
vara med oss de sista åren.
Vi kommer att minnas Dig som den
goda och omtänksamma medlem och
kamrat du alltid varit.

Stugan

Arbetsdag i stugan
Allmän höststädning, som lövkrattning,
rensning av hängrännor och städning
utomhus, söndagen den 21 oktober
klockan 11.00. Alla hälsas välkomna.

Vila i frid!
Helmy Friberg

Samtidigt pågår ljusstöpning i stugan.

OBS Nyinkommet
Tisdagen den 18 september gör vi en
resa till Hålludden konsthall Artipelag
som är ett nytt mycket intressant
konstmuseum på Värmdölandet mot
Gustavsberg.
Restaurang finnes, där vi kan äta lunch.

Ordförande Leila Sedvall

E-post Ib.sedvall@gmail.com

WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/

Vår hemsida
Besök gärna vår hemsida
www.varmlandsforeningen.se
här kan du läsa mer om föreningen,
kommande program och de senaste
numren av ”Vi från Värmland”.
Ansvarig för hemsidan är Christer Hård
af Segerstad telefon 796 97 99.
E-post christer@ugglan4.se

Vi åker buss från Vasagatan 14 i
Stockholm
klockan
11.30.
OBS
Ekmansbuss. På återresan kanske vi
kan åka med båten som går till
Nybroviken.
Vill Du veta mer om resan ring Dagny
telefon 86 43 58.
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Vi från Värmland
Organ för
Värmlandsföreningen i Stockholm

Föreningsmöte
Lördagen den 29 september klockan 13.00 i stugan.
Nävgröt med fläsk, avgift 60 kronor betalas på plats.
Anmälan till Gudrun telefon 37 85 53,
eller Ingrid telefon 37 08 64 senast den 22 september.
Svagdricka ingår

Ljusstöpning
Söndagen den 21 oktober klockan 11.00 i stugan

Korvstoppning
Söndagen den 18 november klockan 11.00 i stugan

Lucia
Söndagen den 9 december klockan 16.00
(Mera härom i nästa nummer av tidningen)
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