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Ekshäradsgården på Skansen i Stockholm.

Redaktören har ordet
Omslagsbilden visar Ekshäradsgården
på Skansen i vinterskrud. Gården är en
mangårdsbyggnad från 1820-talet och
har stått i Norra Skoga, Ekshärads
kommun. Gården har varit häradsrättens tingsställe. År 1854 övertogs
gården av häradsdomaren Per Larssons
familj och det är hans hem som numera
finns på Skansen.
Gården återuppfördes 1952 och var
en gåva från de Värmländska ägarna.
Wermländska Sällskapet stod för återuppförandet
mot
att
få
utnyttja
byggnaden vid sina fester.
Det var ett slitsamt arbete för
bröderna Gjers och ytterligare två man
att resa det stora huset. Någon kran fick
man inte använda, allt skulle göras på
ett kulturhistoriskt korrekt sätt. De
väldiga stockarna drogs för hand på
snedställda plankor. Snickare och
timmermän fick hålla sig med egna
verktyg. Inte ens en kärra att dra de
tunga verktygslådorna på var det tal om.
De 7-8 meter långa stegarna bar de
med sig. När de hörde vad kamraterna
ute på stan hade betalt blev de ibland
förbannade och tänkte sluta. Men det
blev aldrig av.
När det tunga skiffertaket kom på
började Ekshäradsgården att sjunka.
Timret hade tagit åt sig fukt under
lagringen och nu när det torkade sjönk
huset. Det blev som mest 21 cm.
Panelbräderna på utsidan stod som ett
utspänt segel och måste läggas om.
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Sven Olof Quist
Detta nummer av tidningen ”Vi från
Värmland” är det sista för verksamhetsåret 2014. Tack till alla som gjort det
möjligt att ännu ett år bedriva
verksamhet i föreningen.

God Jul

önskar vi alla medlemmar
och sympatisörer med förhoppning om
ett Gott Nytt År 2015.

Ansvarig utgivare:
Christer Hård af Segerstad
Material till tidningen kan lämnas via Epost s.o.quist@telia.com eller med post
Svartbäckens By 217, 136 59 Vendelsö.
Manusstopp för nr 1 är den 1 mars.

möten är ju ändå Ann Christins catering
och den goda mat som hon serverar.
Ingrids förtjänst är också att vi får
hyra den ändamålsenliga och billiga
lokalen för våra möten. Hon har det
stora ansvaret att lokalen sköts med
möblering och städning.
Vi GRATULERAR DIG HJÄRTLIGT och
hoppas att du förblir det ankare du är
för oss och önskar DIG LYCKA TILL
kommande år.
Helmy

Idas äldrevisa
Melodi: Idas sommarsång
Man ska inte tro man blir yngre
fast stundom man känner det så.
Man blir bara tyngre och tyngre
och svårare får man att gå.
Man ska inte tro man blir längre
för krymper det gör man ändå.
Man ser bara sämre och sämre
och tänderna bliver så få.

INGRID THORÈN fyller 90 år den 28
december
Vi grattar vår "yngsta" 90-åring.
Ingrid är en mycket aktiv och rörlig
dam. Älskar att röra på benen både med
promenader och dans. Hon är mycket
kreativ, bevis på det har vi i stugan med
de fina dukar och kuddar som hon har
sytt och de fina bordsdekorationer, vilka
ofta följer årstiderna, som hon gör vid
våra sammankomster.

Man hör inte göken i skogen
och det tycker vi är så trist.
Men visare blir man och mogen.
Tid är ej längre en brist.
Man tar varje dag som en gåva
och gör det man helst vill ha gjort.
Så åldern är bra vill jag lova,
fastän men ej springer så fort.

När VF firade 70 år på Kristinebergs
Hotell var dukarna på borden rödrutiga
och då passade inte Ingrids dekorationer. Då härsknade hon till och bad
dem byta dukar, men fick till svar att de
hade inga andra.

Och tänker det gör man så sakta
och stundom så tänker man om.
Men rynkorna dem får man vakta
glömmer dem så småningom.
Och håret det kan man ju färja
och tänderna skruvar man på.
Men tiden den kan man ej värja
så nu får vi leva och må.

Ingrid är en verklig tillgång för oss.
Hon har ett stort kontaktnät och har
ordnat många underhållare till våra
sammankomster. Viktigast för våra

SpångaVETERANEN
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För VF har hon verkligen betytt mycket
under alla år. Vi minns när hon
tillsammans med Anne-Marie Löfberg var
en duo som ordnade våra sammankomster
trevligt.

DAGNY PALM fyller 95 år den 26
november och är vår näst äldsta
medlem.
Dagny flyttade från Gustava,
en by utanför Hagfors, till Stockholm i
slutet av 30-talet. Hon blev en av de
första medlemmarna i Värmländska
ungdomsföreningen i Stockholm med
omnejd som numera heter Värmlandsföreningen i Stockholm.

Vi hade ibland levande dansmusik som
Dagny hade ordnat. Vi var dansanta på
den tiden.
Dagny var en perfekt husmor och hon
älskar verkligen vår stuga. Än i dag, fast
hon inte behöver, vill hon gärna hjälpa till
i köket.

Dagny gifte sig och fick tre barn, fyra
barnbarn och har nu sex barnbarnsbarn,
men har under alla år varit vår förening
trogen. Förutom vår förening är hon även
med i sångkörer, reseledare för både SPF
och PRO. Är man så energisk och aktiv
som Dagny har varit och fortfarande är,
hinner man med allt detta. Jag beklagade
mig att jag hade svårt att kliva upp på en
stol, då klev hon upp utan besvär och jag
är tretton år yngre.

Vi är alla tacksamma för att vi har en
sådan eldsjäl som Dagny .
Vi GRATULERAR DIG HJÄRTLIGT OCH
ÖNSKAR LYCKA TILL KOMMANDE ÅR.
Helmy
4

Wermländska Sällskapet närmar
sig 200 år.
”År 1816 bildades Wermländska
Sällskapet i Stockholm – en mötesplats
för goda vänner, från gemensam
hembygd, som talade samma språk och
hade likartade intressen. De flesta
klubbar, som bildas till ömsesidig glädje,
lever några år och försvinner när
gruppens gemenskap upphör. Därför är
det ganska unikt, att ett sällskap av
denna art firar sitt 150 års jubileum.”
Så skrev Carl Albert Andersson den 1
mars 1966.
Nu har det gått ytterligare 50 år och
år 2016 firar den välmående föreningen
200 år.
Vilka var då de män som bildade
sällskapet. Vi får nog utgå ifrån att de
flesta hade ett förflutet i Värmlands
nation i Uppsala. De som fick chansen
till utbildning denna tid var prästsöner
och brukspatronernas söner. De som
inte kallades hem till Värmland efter
avklarad
utbildning
blev
kvar
i
Stockholm Det var dessa överlevare som
utgjorde grundstommen
i Sällskapet
under lång tid. Därför dominerade
Värmlandsoch
Dalslandssläkterna
Arrhenius, Myhrman, Geijer, Lagerlöf,
Roman, Liljebjörn med flera. De flesta
var anställda i statens tjänst. Men även
kyrkans tjänare var representerade.
Götiska förbundet bildades år 1811.
Av de 11 stamgöter som skrev under
urkunden var 10 värmlänningar. Av 99
antecknade medlemmar var 30 procent
värmlänningar och praktiskt taget alla
som var bosatta i Stockholm blev
medlemmar i Sällskapet.
Ordförande de första åren var Johan
Jakob Hedrén, med en imponerande
meritförteckning ( bland annat biskop i
Karlstad). Om honom skall ängeln
Gabriel ha sagt, när han såg biskop
Hedrén gå på kyrkogården och leta efter
sitt huvud, att den gode Guden inte
fordrar att biskopen visar sig med

huvud, ”emedan Han aldrig givit
biskopen något sådant”.
Det var väl inte vackert sagt eller skrivet
men visar på att man kunde vara rätt
spydig i sina kommentarer även på den
tiden.
I jämförelse med Sällskapet är Värmlandsföreningen närmast jämförbar med
den fattige kusinen från landet. Som
dock, med över 75 år på nacken, hankar
sig fram ett år i taget.
Sällskapet har cirka 800 medlemmar,
enligt verksamhetsberättelsen.
Sällskapet har också en god ekonomi
och förvaltar ett 10-tal fonder och
stiftelser av varierande storlek, med
tillsammans ca 4 mkr i fondkapital.
Värmlandsföreningens
hade
sina
högsta medlemstal under krigsåren då
arbetslösheten i Värmland tvingade
många ungdomar att söka sig en framtid
i huvudstan. Väl där sökte man sig till
likasinnade. Dagny Palm är ett bra
exempel på detta och synnerligen aktiv
än i dag.

Nyårsvesper i Högalidskyrkan
Wermländska
Sällskapet
arrangerar
traditionsenligt Nyårsvesper, söndagen
den 11 januari klockan 17.00 i
Högalidskyrkan, som en inledning på
det nya verksamhetsåret.
Samling i Högalidskyrkan, Högalids
kyrkväg 11. Närmaste tunnelbanestation
är Hornstull, uppgång Högalidsparken.
Även Värmlandsföreningens medlemmar
är välkomna vid detta tillfälle. Tyvärr
brukar det vara svårt att annonsera
Nyårsvespern i vår tidning på grund av
utgivningstiden. Men i år lyckades vi.
Bindande anmälan till klubbmästaren
Hans A Olofsson senast måndagen den
5 januari tel 070-511 14 17 eller mail:
hans.a.olofsson@gmail.com

upplever glädje, vi ser det enkla som
kallas liv men kan inte undvika att
också känna ansvar när vi möter
barnens blickar. Det finns i ögonen. Så
skriver bibliotekarien Susi Holmgren på
Stadsbiblioteket.

Finansministerns
högra
hand – en värmlänning,
medlem i Värmlandsföreningen
och revisorsuppleant.
Peter Gerlach har sen 2013 arbetat
tillsammans med socialdemokraternas
ekonomiska
taleskvinna
och
nu
finansminister Magdalena Andersson.
När Magdalena frågade om han ville bli
stabschef på departementet fanns det
ingen tvekan.
- Att få detta hedrande uppdrag är
både spännande och kul men samtidigt
lite läskigt, säger Peter till Värmlands
Folkblad. Att arbeta med Magdalena,
som har ett enormt driv i allt hon gör,
passar mig. Vi trivs att arbeta
tillsammans fortsätter Peter.
Att vara Stabschef på finansdepartementet innebär att han ska ha koll på
allt och alla på avdelningen, 400
personer varav 20 är politiker.
- Det krävs att ha väldigt stort tålamod
och kunskap i frågor som rör det mesta
som har med ekonomi att göra.
- Klas Eklund har kallat stabschefjobbet det finaste en arbetargrabb kan
få. Jag säger att det är det finaste jobb
en Värmlandspôjk kan få.

Vid vernissagen den 12 nov. kl.17:30
finns tillfälle att möta fotografen Manoel
Marques Lerin samt maken Lars Lerin.

Visst är det roligt om det blir en hel del
värmlänningar vid detta tillfälle – på
Stadsbiblioteket, skriver Susi Holmgren
Vi skall väl inte göra henne besviken.
Utnyttja tillfället och besök Stadsbiblioteket

Årets Lucia

”Vi från Värmland” gratulerar.

Manoel Marques Lerin bördig
från
Brasilien
numera
bosatt
i
Värmland, ställer ut fotografier på
Stadsbiblioteket på Sveavägen 73 invid
Odenplan fr.o.m. den 12 nov. 2014
t.o.m. den 11 jan 2015.
Barn i Brasilien, en fotografisk resa.

Amanda Wiberg

Barn är en utställning bestående av
barnporträtt från Manoel Marques
Lerins ursprungsland Brasilien. Med
säker känsla tar han med beskådaren på
en fotografisk resa, vi möter barnen i
deras verkligheter, vi anar sorg, vi

Amanda är Annelieses och Christers
barnbarn. Hon är 11 år och bor i
Sundbyberg med sina två medsystrar.
Tränar regelbundet simning och gillar
djur, speciellt de hos mormor och morfar
i Småland.
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Vi Gratulerar
Föreningsaktuellt
6 januari Anita Magnusson

80 år

10 januari Anneliese Hård af
Segerstad

75 år

3 mars
19 mars

Veikko Enehage

75 år

Matts Lindgren

90 år

KALLELSE
Föreningens årsmöte avhålles
söndagen den 1 mars 2015 klockan
16.00 i HSB-lokalen Ångermannagatan
180 i Vällingby
Motioner till årsmötet skall vara
styrelsen tillhanda senast den 31
december 2014.

Stugan

Gunnar Brickner utgör valberedning.
Nominering till de olika posterna kan ske
skriftligt eller muntligt till Gunnar.

Kören
Ordförande: Jerker Nordell
Kontaktperson: Leila Sedvall
E-post Ib.sedvall@gmail.com

Arbetsdag i stugan

WWW.hem.passagen.se/wermlandskoren/

Allmän höststädning, som lövkrattning,
rensning av hängrännor och städning
inomhus utfördes den 5 oktober. Ett
stort tack till alla som medverkade.

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

Stug- och festkommitté:
Christer Hård af ..
Gudrun Odelius
Erling Sundström
Ingrid Thorén
Wiola Larsson

08-796 9799
08-37 85 53
073-971 1192
08-37 08 64
08-36 53 88

Grattis Värmland
Kalendarium

Vinnare i TV-pucken i ishockey
för åttonde gången.

Luciafirande i Vällingby 13 december
2014 i Vällingby.
Årsmöte i Vällingby den 1 mars 2015
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Vi från Värmland
Organ för
Värmlandsföreningen i Stockholm

Luciafirande
Lördagen den 13 december klockan 16.00 i
HSB-lokalen Ångermannagatan 180 i Vällingby.
Porterstek med tillbehör, fruktsallad. Kaffe och kaka.
Medtag egen dricka.
Avgiften 150 kronor, sätts in på föreningens plusgiro 158011-7.
Bindande anmälan senast den 7 december till
Gudrun, tel 37 85 53 eller Wiola tel 36 53 88

Årsmöte
Söndagen den 1 mars 2015 klockan 16.00
HSB-lokalen Ångermannagatan 180 i Vällingby
Lax med tillbehör, medtag egen dricka.
Avgiften 200 kronor, sätts in på postgirokonto 158011-7.
Bindande anmälan senast den 20 februari till
Gudrun, tel 37 85 53 eller Wiola tel 36 53 88

8

