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Käre läsare av  Brûnske-Bocken!

“Intet är som väntanstider
vårflodsveckor, knoppningstider
Ingen maj en dager sprider
som den klarnande april...”

Så skriver E A Karlfeldt i en av sina mest berömda dikter. Nyligen var jag 
ute i kvällningen och hämtade in tvätt, som torkat på strecket.
Nere vid sjön  hördes sångsvanarna och bofink och trast  sjöng i trädgården. 
Vitsippor och lökväxter blommar. Värmeln är isfri. Våren är här - ingen 
tvekan om saken. 
I år har vi nog haft längre väntanstider än vanligt. Det har varit en lång och 
kall vinter. Vedförråden gapar tomma, och nu är det dags för vårstädning.

Arbetet i Storstugans källare har pågått, så att det nu snart är klart att  
inredas till arkiv och arbetslokal för släktforskarna. 
Vi har haft ett välbesökt årsmöte, varvid det blev få förändringar i styrelsen. 
Göte Nyman valdes in som ny ledamot, och vi välkomnar honom.
Under vintern har föreningen också deltagit i ett turist-ting i Karlstad i 
slutet av januari, samt i TUR-mässan i Göteborg, där ett stort gäng under 
ledning av Peter och Anna gjorde succé med kaffe, klengås och Värmlands-
buffé. Detta år huserade vi i Värmlands-montern vilket gav oss stor fördel.  
Det är ett stort arbete, som medlemmarna lagt ner under fyra dagars hek-
tiskt marknadsförande. Tack till alla som deltog!  

Nu stundar vår och sommar. Våra arrangemang är som vanligt planerade i 
god tid. F n har vi  ca 135 utställare anmälda till Hantverksmässan.  
Det innebär, att vi måste försöka locka flera besökare. Bl a kommer vi att 
anordna en dag med  nyare veteranbilar, samt en dag med agility-tävling för  
hundar. Förhoppningsvis lockar detta flera besökare, som också intresserar 
sig för våra utställares produkter.

Förberedelserna för Gammelvala är också  långt framskridna. Årets  
program ser lite annorlunda ut. Ni som har dator kan också ta en titt på vår 
hemsida, www.gammelvala.se. Den är också lite annorlunda.
Det nya året har startat med många olika katastrofer. Ekonomisk oro i 
Europa,  jordbävning och tsunami i Japan med läckande kärnkraftverk, 
inbördeskrig i Elfenbenskusten och oro i Nordafrikas olika diktaturer.  
Oroligt läser vi om alla fasor, och undrar hur länge vi skall få ha det så bra 
som vi har det i vår lilla del av världen. Vi gläds över den gemenskap och 
den arbetsglädje, som vi har i vår bygd.

Tack för att Du finns, tack för Din medverkan i föreningens arbete, tack 
för Ditt goda humör! Vi ses förhoppningsvis på Skutboudden i sommar! 
Välkommen!

Birgit Södervall

BRÛNSKE-BOCKEN
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Bilden på Bockens framsida är tagen i Fjäll. Benstampen ligger vid Kvarnbäcken, som rinner från Lång-
vattnet till sjön Stora Salungen. Vill du hitta den åker du vägen från Fjäll mot Årbotten i Gunnarskog. Efter 
knappt en kilometer åker du över Kvarnbäcken och benstampen hittar du 100 meter uppströms från bron.
“FINEMANGEN” årsboken från 1994 handlar om byn Fjäll och där berättar Arvid Andersson om ben-
stampen och stickhyveln i Kvarnbäcken.
Någon gång under senare delen av 1800-talet startade min ( Arvid Anderssons ) morfar Brönte och hans 
bror Per Persson en benstamp i Kvarnbäcken. Jag misstänker att deras far också var till deras hjälp, om han 
kunde gå ifrån sin hembränningsapparat några minuter. Han var en av dåtidens ledande hembrännare och 
sålde sprit ända in i Kristiania ( Oslo ).

Stickhyvel -Benstamp i Fjäll, Mangskog

Benstampen är belägen i Kvarnbäcken på en liten 
allmänning mellan Kvarnbråten och Elofstomta. Den 
drevs med vattenkraft. Vattnet drev ett skovelhjul som 
var 150 cm i diameter och 80 cm brett. Det satt på en 
axel som var 280 cm lång och 30 cm i diameter och 
som kallades för hjulkôbben. I hjulkôbbens yttre ände 
var en 40 mm grov järnsprint inslagen, som var lagrad i 
en stock förankrad i ett stenröse. I kôbbens andra ände 
satt en vev, som medelst en trästång drev en stickhyvel. 
Ungefär en meter från hjulkôbbens andra ände satt två 
öron 12 cm breda och 5 cm tjocka.
De satt på var sida på kôbben mitt emot varandra och 
stack ut ungefär 10 cm. Benstampen var en fyrskäring 
12 x 12 cm och ca 2 m lång, i vars nedre ände en fyr-
kantig järnbult stack ut, som var ungefär 5 x 5 cm. 
Ovanför järnbulten på fyrskäringen satt ett likadant öra 
som på hjulkôbben. Benstampen stod då lodrät bredvid 
hjulkôbben, så att öronen lyfte upp stampen när den 
roterade. Stampen lyftes upp en halv meter, innan örat 
på kôbben släppte taget på stampens öra. Stampen gick 
då ner i en låda under stampen där benen var placerade, 
vilka då krossades av stampens tyngd. Dessutom  
arbetade en stamp till i samma låda. Benmjölet 
användes som konstgödsel.

Närmast veven som sitter på hjulkôbben, som går ut till 
vattenhjulet.

Benstamparna med benlådan. Stickhyvel och vevstång.
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OM HANNA ALMQUIST OCH  HENNES DAGBOK
Hanna föds den 23 september 1831 i Gillberga. Hennes far är 
Jonas Unger och hennes mor Ulrika Edgren. Jonas blir år 1840 
kyrkoherde i Boda, Brunskogs och Mangskogs församlingar och 
familjen flyttar   till Brunskogs prästgård. Hanna är då nio år.

Hanna Unger, den femte i syskonskaran, upplever under åren        
1840 - 1851 en lycklig ungdomstid i prästgården, som hon genom 
hela livet ofta återkommer till i sin dagbok.
På sin 20-årsdag den 23 september 1851 gifter sig Hanna i 
Brunskogs kyrka med bruksförvaltaren vid Borgviks bruk, August 
Almquist. 

Efter många år i Borgvik köper Hanna och August år 1869 egen-
domen Elvenäs i Nors socken. Det är från denna tid, omkring 1875, 
som Hanna, då 44 år, börjar skriva dagbok och som hon sedan 
tämligen regelbundet fortsätter med nästan till sin bortgång 1913
Dagboken handlar mest om de dagliga bestyren som slakt, bak, 
tvätt, spinning och vävning. Men den handlar också mycket om 
bjudningar och visiter. Och inte minst om barnen. Hon sörjer  
mycket dem som inte längre finns och hon oroar sig för dem som 
finns och för deras liv.   Dessutom följer hon från dag till dag vä-
drets och naturens växlingar.. Hanna Almquist

Familjen Almquist. Bilden är tagen under Älvenästiden omkring 1893 - 94
I mitten sitter Hanna och August Almquist. Till vänster i bild sitter svärdottern Mia (Maria f. Rhodin), 

med sonen Harry Almquist, den lille pojken i sjömanskostym. Till höger i bild står dottern Gertrud med 
kaffebrickan. Mia och Claes Almquist kom senare att bosätta sig på Årnäs som var deras hem till 1930-talet. 

Fotograf är troligen Hannas yngsta son, Bror Almquist.
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Årnäs Herrgård 2010

Med åren blir längtan tillbaka till den älskade hembygden allt starkare och 1905 flyttar Hanna och August 
till Brunskog, först en kort tid till Slorudsborg och därefter till Årnäs. Hanna är då 74 år.
 
Från Årnästiden skriver Hanna bl.a om karlarna i Brunskog att ”de äro verkligen bra fula men intelligenta. 
Qvinnorna ser ofta bra ut och här i Årnäs se nästan alla karlarna bra ut också.”  Hon skriver om hantverkarna 
som byggt en pigkammare åt henne. ”När de voro färdiga bjöd jag på bröd, ost och brännvin. Gubbarna 
blefvo allt språksammare utom Johannes Berggren för han drack saft.”  

Vid ett annat tillfälle skriver hon underfundigt om en besökare, ”Jag hade just tagit lifvet av mig när han 
kom. Han fick en tuting eller två, sen stannade han hela kvällen.”  Hanna skriver också ibland om sina pigor. 
Vid ett tillfälle ser de ut som ”halfruttna sillar” eftersom de har mottagning på nätterna eller så är de ”half-
sovande” och hänger över soffor och sängar. Hon skriver att  ”de föra ett liv på nätterna så jag är alldeles 
utpajtad.” Kyrkobesöken kommenterar hon ofta med ”det var en vacker predikan” eller ”det var en långdra-
gen predikan och en tråkig präst, en sorglig herre. Kantorn var inte heller utmärkt. 

Med åren blir Hanna alltmer glömsk och hon klagar dessutom allt oftare över krämpor. Värst är det med 
tandvärken och den evinnerliga huvudvärken som ibland slutar med att hon kräks. Ofta är hon mycket trött 
och har ”hjertklappning i hela kroppen.”  Mot slutet av livet hör hon också främmande röster och hon förn-
immer sina döda barns andar.

Dagboken präglas genom alla åren av den tidens starka gudstro som hon för med sig från barndomshemmet  
i prästgården i Brunskog samt av hennes uppfattning om människors olika tillhörigheter. 
För Hannas del är det i första hand ”herrskapet” som hon själv tillhör och ”tjenstefolket” som är hennes 
pigor och drängar.  

På Gammelvala i år kommer att visas en utställning på detta tema. Bevarade kläder och annat från Årnäs 
herrgård kommer att ingå i utställningen.                                                                                           

Text: Sven Wiman
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Brunskogs Hembygdsförening vill först av allt tacka alla privatpersoner som bidragit med mycket 
värdefulla bilder från gamla tiders Brunskog. 

Projektet Bygdeband har under den gångna vintern varit intensivt. Vi arbetar nu i huvudsak med material 
och bilder från södra och västra Brunskog. I östra och norra Brunskog är i stort sett alla bilder vi har inlagda.

Många har hört av sig och undrat, man som privatperson kan titta på Bygdeband?  Ja visst går det.
Sök först upp “www.bygdeband.se” och man kommer till Bygdebands start- och inloggnings-sida.

För att kunna logga in måste man bli medlem och få ett lösenord.  OBS! Det är gratis.

1. Klicka vid 1, “Bli medlem”.
2. Fyll i uppgifterna i fönstret som öppnat sig och klicka på “Skapa användare”. Från Bygdeband får  
    man då via E-mailen ett användarnamn och lösenord tillbaka.
3. Fyll i användarnamn eller din E-mail adress.
4. Fyll i lösenord.
5. Markera “Logga in som besökare” och klicka logga in.

1

2

3

Logga in som besökare

5

4
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Bygdebands startsida.
På startsidan finns det tre möjligheter att söka upp 
Brunskogs Hembygdsförening.
1. Skriv in Brunskog och markera förening.
2. Klicka på Brunskogs hembygdsförening
    på kartan.
3. Sök upp Brunskog i länsvisa föreningslistan.

Brunskog

Bygdebands startsida.
På startsidan finns det tre möjligheter att söka upp 
Brunskogs Hembygdsförening.
1. Skriv in Brunskog och markera förening.
2. Klicka på Brunskogs hembygdsförening
    på kartan.
3. Sök upp Brunskog i länsvisa föreningslistan.

Brunskog

1

2 3

4

5

6

Efter inloggning kommer man till Bygdebands startsida. Här kan man välja och söka personer, platser 
eller föreningar som är anlutna  till Bygdeband. På kartan finns en prick för varje ansluten föreningen.
I den länsvisa föreningslistan kan man också se vilka föreingar som är anslutna. 
För att se vad Brunskogs Hembygdsförening lagt in, se bilden nedan.

Presentationssidan för Brunskogs Hembygdsförening

När du klickat på Brunskogs Hembygdsförening kommer du till presentationsidan. Härifrån kan du söka 
platser, personer eller bildfiler.  
För att söka inom Brunskog använd sökfönster 1, “Sök i vårt material”.
Vill man söka över hela riket använd fönster 2 eller avancerat sök 3.

Bilder kopplade till platser eller personer visas i minifönstret 4. Vill man se bilden förstorad eller kopplade 
dokument, sök upp det i listan vid 5 “Dokument & Bilder”. Föreningen har också börjat bygga upp album 
som du hittar under 6.
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Tips på annorlunda lösningar

Kan man inte klippa gräset på grund av en skada får man ta 
till en annorlunda lösning. Gustav Alfredsson i Skärmnäs 
byggde om sin gräsklippare så att han kunde dra den efter 
mopeden. Det fungerade så bra att han fortsatte med den  
lösningen efter att han blivit bra.

Har man inte häst, lunnsläde och rep när man ska lunna virke 
går det lika bra med “Selleri” tyckte vaktmästarna på 
hembygdsgården. De tog då en fyrhjuling, en snöräv och ett 
rep. Det fungerade det också.

En utrotningsbonnes funderinger.

Från Inger Swanson i Näs har vi fått en dikt, skriven av Johan Persson på Kuel, Östra Fösked. Johans släkt 
har bott på Kullen sedan 1876, då Per Persson, som var Johans farfar  tillsammans med Ingegärd Anders-
doltter - Johans farmor - köpe gården. Så här diktar Johan:

“Dä vråler i lufta, dä knattrer å smäller
å alle far fram som om live dä gäller
vesst gäller dä live dä begriper ja väl
män live består ju både tå krôpp å tå själ.

En står utpå tune, en ä oroli å sur
en kanske går nerôt lagårn en tur,  
män, borte di ä både griser å sugger
å inga ko, som longt står å tugger
Uron dän växer, en utôt åkrane går 
där gräse för dä mäste uskörda står.

Å när vårn va kommen å dä va slut i skogen
da feck en sätte hästen för plogen
gå ôpp mä sola - dä va fredligt å longt,
fast arbete  mange ganger va tongt.

Män nu di sätter full jala i bûsker
vi bönner vi sakta på hûva våre rûsker
Månntro inte di ha tôge skäppa för full
när lannsbygda ska ôffres för tättorters skull.

Ja tror di får angre sä, fast klöftige di ä
för när vi ä borte både bönner å fä
da ä dä för sent å börje harve å så
dä mange kan bli sôm får hongrige gå.

Dä ä svårt å vete hô di mener mä en slik
mot ôss småbönner rikta utrotningspolitik.

Nej, res mens I kann! Mi maning ä sann
I alle sôm töcker att stan ä för trang
te Brûnske å Gammelvala gang på gang
För där ska I finne en idyll på jola
Dä ä säkert sôm Amen, fast dä finns möe unner sola.” 
 
Johan på Kuel
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Ett stämmopaket kostar 650 kr. I priset ingår stämmohandlingar, 1 seminarium, 1 lunch och 3 kaffe. Medföl-
jandepaket kostar 350 kr. I priset ingår 1 lunch och 3 kaffe samt stadsvandringen.
Var bor man under riksstämnian?
Priserna nedan är per natt och rum och inklusive moms. Betalning av rummen sker
direkt på hotellet. Vid frågor gällande din hotellbokning, vänligen kontaka Resia på
uppsala. grupp@resia.se.
Kontakta inte hotellet direkt då Resia håller en gruppbokning på varje hotell och namnlistor skickas till ho-
tellen först några dagar innan ankomst.

Elite Stadshotellet
Kungsgatan 22 651 08 Karlstad
www.elite.se
Mitt i centrala Karlstad ligger Elite  
Stadshotellet. Stämmoförhandlingarna hålls 
i Franska salen på stadshotellet.
Enkelrum 650 kr/rum/natt
Dubbelrum 900 kr/rum/natt
Trippelrum 1300 kr/rum/natt
Ibis Hotel Karlstad
Västra Torggatan 20
652 42 Karlstad

Ibis Hotel Karlstad
Västra Torggatan 20 652 42 Karlstad
www.ibishotel.se/karlstad/
Här bor du mitt i centrala Karlstad. Hotellet 
ligger mindre än l00 m från stämmo-
lokalen.
Enkelrum
1-3/6 890 kr/rum/natt
3-5/6 680 kr/rum/natt
5-6/6 890 kr/rum/natt
Dubbelrum
1-3/6 975 kr/rum/natt
3-5/6 765 kr/rum/natt
5-6/6 975 kr/rum/natt
Trippelrum
1-3/6 1160 kr/rum/natt
3-5/6 950 kr/rum/natt
5-6/6 1160 kr/rum/natt

Hotell

Anmälan, ändringar eller avbokningar
Anmälan till riksstämman sker via www.hembygd.se/riksstamma. Det går även att rekvirera anmälnings-
blanketter från SHF:s kansli, 08-3455 1l.
Vid frågor rörande din anmälan, vänligen kontakta Andy Bachmann på Resia via e-post: 
uppsala.grupp@resia.se eller telefon 018-183530. Årsstämmans innehåll, program och seminarier: kon-
takta Henrik Axiö, henrik@ hembygd. se, tel. 08-441 5485 på Sveriges Hembygdsförbund.
Utflykter och andra lokala frågor, vänligen kontakta Karl-Axel Branzell, tel. 070-330 01 56, ordf. Värmlands 
Hembygdsförbund.

Riksstämman hålls på Stadshotellet i Karlstad 2-4 juni. De olika stämmoombuden utses distriktsvis och reg-
istrerar sig för att ha rösträtt, men som åskådare har man rätt att delta.
Andra stämmodagen anordnas fyra olika seminarier med följande rubriker:
1. Hus med historia. 2. Släkt och hembygd. 3. Att skriva lokalhistoria. 4. Utvandrarna och invandrarna
Mera information om stämman ges nedan.
OBS! Den 1 juni samlas man på Stora Torget i Karlstad för en demonstration mot främlingsfientlighet och 
rasism. Där kommer representanter från olika länder att delta i folkdräkt med dans och folkmusik. Kanske 
har vi i Brunskog möjlighet att delta i demonstrationen? Programmet är inte riktigt klart än, men nog vore 
det roligt om vi kunde delta också från vår förening. Så det gäller att ta fram måttbandet och kontrollera om 
folkdräkten passar även detta år. Det verkar som om dräkterna krymper i garderoben under vintern.
Vi återkommer med detaljer om manifestationen.

Att delta i stämman

Anmälan och mer information www.hembygd.se/riksstamman

Sveriges Hembygdsförbund håller riksstämma i Karlstad.
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Välkommen till årets mässa  den 
1 - 3 juli

Mässan som vuxit till en av Sveriges 
största bjuder i år på ett stort antal nya 

utställare med kvalitetshantverk.
Här finns något för alla plånböcker

Välkommen till årets Gammelvala
Upplev fläktar från svunna tider. Gamla hantverk och 

arbetsmetoder, veteranmotorer från tidigt 1900-tal,
veteranfordonsdag, dräktparad, nostalgitripp till 50- 
och 60-talet, hästen i arbete, utvecklingen i skogen 

och mycket mer. Se program! 
www.gammelvala.se

TUR-mässan i Göteborg, som anordnades under 4 dagar (torsdag-söndag) blev en stor framgång också för 
Värmlandsmontern, där Gammelvalafolket bjöd på kaffe och klengås.
Det har gått jättebra, säger Peter Andersson. Vi har serverat drygt 4500 portioner kaffe och klengås till in-
tresserade monterbesökare. Dessutom ansvarade vi för Värmlandsbuffen för särskilt inbjudna på tors- 
dagskvällen. Arrangörerna Visit Värmland hade räknat med 100 gäster, men det kom 300!
Tur att vi är vana vid hungriga matgäster. Vi har försökt göra reklam för vår verksamhet.
Ca 20 frivilliga medarbetare från Brunskog har löst av varandra och pendlat med bil fram och tillbaka mel-
lan Arvika och Göteborg. Samtidigt har man medfört nya förråd av “sanost”, smör och klengåskakor.
Vi hoppas förstås, att denna insats skall leda till att fler vill besöka VästVärmland och Brunskog, säger Peter.

Janne Patriksson och Göran Johansson vid Gammelvalamontern

Gammelvalafolket gjorde stor succe på TUR-mässan.
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Movägen 9,
671 70 Edane

info@edanemaskin.se
Tel:0570-504 00, Fax:0570-504 70

Tel. 0570-50026

www.bolist.se

Långvaksvägen 10, Arvika
Öppettider

Månd -Fred 7 -17        Lörd 9 - 13

kutbouddeS s
Restauran

Med vänliga hälsningar
Linda-Marie Bergsten

0570-521 35

I ljus och trevlig miljö kan vi servera både små
och stora sällskap. Välkommen att kontakta mig
så ska vi finna en bra lösning på dina önskemål.

Johan Wästlund 
Finnebäcks AB

Frysen 671 70 Edane
Växel: +46 (0)570-727770

Direkttelefon: +46 (0)570-727777
Mobil: +46 (0)70-9919202

E-post: johan@finnebacks.se
Webb: www.finnebacks.se
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Arvika 100 år

Torghandel i Arvika 1936
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Tivoliparken i Arvika

Torghandel i Arvika 1930-talet
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Brunskogs Husmodersförening 60 år. 

Axplock ur verksamheten.

Den 31 jan. 1951 samlades ett antal intresserade husmödrar på Solstickan för att lyssna till Ester 
Lövgren, Karlstad, som gav en orientering om vad en husmodersförening är och hur den arbetar.  
Samma kväll bildades Brunskogs Husmodersförening med anslutning till Sveriges Husmödrars  
Riksförbund. Till ordf. valdes Inga Andersson, Brunsberg.
Redan under första året förekom förutom ordinarie månadsmöten en rad aktiviteter, som mid-
sommarfest på Brunsberg, kyrkdag, paketauktion och samkväm på Solbacka och Thorsborg. 
Två studiecirklar i kommunalkunskap samt kurser i 
vävning och knyppling hann man med under det första 
året. Föreningen hade när året var slut 64 medlem-
mar med en årsavgift av 4 kr. Föreningen har idag 206 
medlemmar och 21 hedersmedlemmar.
Under hela 50-talet fortsatte stor aktivitet inom studie-
verksamheten, som sedan har fortsatt under alla år om än 
i mindre omfattning numera.
Så kom 60-talet och 1963 hölls den första Gammelvala, 
då ett tvådagars veckoslutsevenemang, som lockade 500 
deltagare. Redan året därpå utvecklades verksamheten 
till att omfatta 9 dagar under namnet Brunskogsveckan. 
Hembygdsföreningen och Husmodersföreningen var då 
sedan ett år förenade i det som brukar kallas socknens 
lyckligaste äktenskap. Rent arrangörsmässigt var det 
praktiskt att fruntimren tog hand om serveringsbestyren, 
tyckte karlarna.
1967 flyttades Där Öste i Byn till Skutboudden. På 
övervåningen inrättades föreningens vävkammare och 
nere i köket bakades tunnbröd. Där Öste blev förenin-
gens hem på Skutboudden.

Ellen Sjöqvist och Elof Persson

Interiörbild från Husmodersföreningens vävstuga en arbetsdag sommaren 2006
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1978 till jul invigs Vävstugan, som byggts av gråsten från en lagård Där Sö i Toltan och handbilat timmer 
från Dalarna. Tack vare de nya lokalerna sker nu en satsning på utökade aktiviteter under hela året. Varje 
tisdag förmiddag pågår vävning och all tänkbar handaslöjd i varm social gemenskap för daglediga.
Föreningen har haft stort ansvar för inredningen i de olika byggnaderna. Det har vävts gardiner, mattor, 
dukar och löpare. Vid invigningen av Gammelvâlalagårn den 31 mars 1973 var det till och med handvävda 
gardiner på toaletterna.
Genom föreningens idoga arbete under främst Gammelvâla har det kommit in mycket pengar, som gått till 
främst Hembygdsföreningens byggnadsfond. 
Många ideella organistioner och föreningar har stötts 
med olika stora bidrag såsom TM:s fadderbarnsverk-
samhet, ACWW:s pennyfond, Cancerfonden, FUB 
i Värmland, Fistulasjukhuset i Kenya och Kvinno-
jouren. Sedan 1980 stöds också föreningar med barn- 
och ungdomsverksamhet i Brunskog och Mangskog 
med ett årligt bidrag, som då var 2.000:- och nu är 
5.000:-/förening. 

Astrid Olofsson kärnar smör.

Husmodersföreningens vävstuga

Banken som påverkar

livsvillkor i bygden

www.wwsparbank.se

Vi väljer att ta beslut som gör att vi kan ge bästa möjliga service till den 
som bor och verkar i västra Värmland. Vår beslutsgrund är betydligt  
bredare än den kortsiktigt ekonomiska. Vi värnar om vår bygd. Vi tror på 
en god ekonomisk och social utveckling här, på en bra framtid, helt enkelt!

Välkommen in! Edane 0570-502 02
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Styrelse för Brunskogs Husmodersförening sedan start.
Ordf. 
1951-1953
1954-1974
1975-1984
1985-1990
1991-2003
2004-2008
2009
2010- 

v. Ordf. 
1951-1971

1971-1984

Inga Andersson
Ellen Sjökvist (21 år)
Britta Lundmark
Annie Midböe
Ingegärd Magnusson
Karin Nordling
Vakant
Mia Brodin 

Astrid Olofsson

Ella Åström

Sekreterare
1951-1962
1963-1965
1966-1968
1969-1986
1987 -1993
1994-2002
2003- 

Rut Hede
Gunvor Brunsell
Siri Österberg
Maj Eriksson
Barbro Martling 
Margareta Persson
Anna-Lena Nilsson

Kassör
1951-1952
1953
1954-1976
1977-1986
1987-2005
2006-

Maja Eliasson
Ellen Sjökvist
Signe Persson
Ester Tholen 
Märta Axelsson
Marianne Wikman 

Studieledare
1951-1957
1958-1960
1961
1962-1974
1975-1984
1985-1991
1992-2000 
2001-2006
2007-

Brita Oledal 
Geriie Bergås
Berta Hult
Gunvor Persson
Annie Midböe
Maj Kensby och Ingegärd Magnusson
Eivor Boman
Margareta Oledal
Britt-Inger Karlsson

Fyra generationer ordföranden. Från vänster Ellen Sjöqvist, 1954-74, Britta Lundmark 1975-84, 
Annie Midböe 1985-90 och Ingegärd Magnusson 1991-2003,

Brunskogs Husmodersförening Hem och Samhälle har inrättat ett stipendium för  
ungdomar från bygden. 

Är du mellan 15 och 25 år och behöver ett ekonomiskt tillskott för studier eller specialintresse, kan du söka 
hos oss. Det kan t. ex. vara en sommarkurs eller ett projekt av något slag. Skicka en skriftlig ansökan där du 

berättar lite om dig själv, samt en motivering till varför du söker. Ansökan skall var hos oss före den  
1 september 2011.

Har du frågor kan du vända dig till någon av oss i föreningen.
Brunskogs Husmodersförening  

c/o Anna-Lena Nilsson, Vikene Tomtebo
671 94 Brunskog 

Telefon 0570-523 15
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Att sticka täcke var ett vanligt förekommande arbete i hemmet  
då de inte fanns att köpa.
Ställningen som täcket är uppsatt i heter täckstol eller täckbåge. 
Man spänner först upp undertyget och lägger på bomullsvadden.
Därefter lägger man på övertyget och spänner fast så det går lätt 
att quilta.
Quilta är det som vi kallar sticka, för att man stickar med nålen 
upp och ner med korta stygn.
Täcket som vi har i år är av lappar som är ihop sydda på sy-
maskin under vintern i vår vävstuga.
I den gamla tiden tog man de lappar man hade och sydde ihop.

Täckstickning

Kugghjul Bommar

Gavel

Mittslå

Sommaren bildgåta

Gissa vilket hus i Brunskog denna 
entré tillhör.

Svar på sidan 19.

Efterlysning

Inför årets dräktparad undrar vi om någon har en 
Brunskogsjacka i sina gömmor. Utseendet framgår av 
bilden. Passageraren har en sådan på sig.
Vi du låna ut den, kontakta hembygdsföreningens 
kontor, telefon 0570-522 08.
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s Gn ra äh vo tjJ ä-l nr sa tC
Brunskog

Ombesörjer grävning,
dumper och lastbils-

transporter samt skogs-
röjningsarbete

Kontaktperson
Mikael Gustavsson

Mobil: 073-049 17 30
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Bildgåtan
Privathotellet i Edane

Nästa Bock kommer i november 2011, Vill du medverka så skicka in ditt material till expeditionen.
Adress: Brunskogs Hembygdsförening, Skutboudden, 671 94 Brunskog.

E-post: info@gammelvala.se

Kalendarium
Drängstugans kafferservering  och Handelsboden

.
Öppet helger Lördag 28 maj kl 13.00 - 18.00 Söndag 30 maj  kl 13.00 - 18.00 
 Lördag 4 juni   kl 13.00 - 18.00 Söndag 5 juni  kl 13.00 - 18.00
 Lördag 11 juni kl 13.00 - 18.00 Söndag 12 juni  kl 13.00 - 18.00
 Lördag 18 juni kl 13.00 - 18.00 Söndag 19 juni  kl 13.00 - 18.00

Öppet dagligen från Lördagen den 25 juni till den 22 juli kl 14.00 - 19.00 

Gammelvalaveckan ändras Drängstugans keffeservering till Café Tunet och serverar även bakverk.
Café Tunet Lördag 23 juli - 30 juli, Gammelavala, öppet alla dagar
Handelsbod Lördag 23 juli - 30 juli, Gammelavala, öppet alla dagar

Öppet dagligen från Lördagen den 31 juni till den 7 augusti kl 14.00 - 19.00 
 
Öppet helger Lördag13 aug kl 13.00 - 18.00 Söndag 14 aug kl 13.00 - 18.00
 Lördag 16 aug kl 13.00 - 18.00 Söndag 17 aug kl 13.00 - 18.00
 Lördag 27 aug kl 13.00 - 18.00 Söndag 28 aug kl 13.00 - 18.00

Evenemang
Dragspelsstämma  16 juni till 19 juni

Hantverksmässa  1 juli till 3 juli

Gammelvala  23 juli till 30 juli

Höstmarknad  3 september till 4 september 

Julmarknad  19 november till 20 november

OBS!
Medlemsavgift för 2011 är 100 kr och betalas in på bankgiro nr 849-90 22.

När ni betalar in, var vänliga att uppge namn och fullständig adress så att vi kan registrera Er.
Välkomna både nya och gamla medlemmar!

Vill du vara med och hjälpa till under Gammelvala
Det måste inte vara hela veckan, det kan var någon dag eller några timmar en dag.

Känner du för det, kontakta kontoret 0570-522 08
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  Edane 0570 - 509 09 

—Vi försäkrar det du är rädd om— 

www.dina.se/brunskog 

         Karlstad          Sunne   

      070-301 09 09               070-520 32 40 
 

    Norra Värmland           Munkfors/Hagfors                                              

      070-242 26 00                    076-83 27 460 

Våra ombud! 

Välkommen till din
Coop Nära-Butik i Vikene!

• Livsmedel
• Bensin
• Bilvådsatiklar
• Vi säljer Svenska Spels lotter
• Apoteksombud 

Öppettider juni, juli och augusti:

Mån - Fre

Lördag

Söndag

9 - 21
9 - 21

12 - 21

VÄRMLANDVÄRMLANDVikene en del avVikene en del av


