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Jag väntar på dig
Sidan 5

Vi
har ett nytt namn
sidan 16

Nu kvittrar det och göken har
hörts. Den blomstertid nu kommer, härligt. Trots att det varit
mycket regn som vi verkligen
behöver för grödor och annan
växtlighet så har solen tittat fram
en del. Så får vi hoppas att solen
strålar även vid midsommarfirandet på Echstedska och under
Kilaveckan. Så mycket musik vi
har och se fram emot, under
Kilaveckan på tisdag spelar min
gamla granne Erik Lihm på keyboard tillsammans med en gitarrist.
Se musikkvällar i Kila Kyrka. Själv
går undertecknad på gitarrkurs
och det är bland det roligaste jag
gjort på mycket länge. Med rutinerade gitarristen och musikern
Magnus Liljeqvist i Säffle. Kanske
kan det bli gitarr/musikkurser i
Kila framöver som jag efterlyste
för några år sedan i Bygdebladet.
Det som är mycket ledsamt som
hänt är ju i vår grannsocken
Svanskog är hembygdsgården
som ju tragiskt brann i våras.
Med mycket minnessaker som
gick upp i rök. Lyckligtvis är det
inga personskador. Men med
gemensamma krafter och engagemang så kommer nog detta bli
bra till slut. Följer en del Facebookgrupper och ser vilket engagemang det finns i Svaneholm.
Har ju en del av mina rötter
därifrån.

Östra & Västra
Kilabygdeblad

Stefans ledare

Hjärtstartare
Insamling pågår till den hjärtstartare som ska sättas upp på Östra
Kila. 12.500 finns nu i inkomna
medel. Insamling pågår. Vill ni
skänka ett bidrag. Se vårt konto
intill och märk inbetalningen
DHLR.

Till slut tillönskar jag alla en trevlig sommar och Midsommar…
Med Vänliga Hälsningar
Stefan Johansson

Prenumeration för övriga 170:-/år
Bankgiro: 745-1750
Swish: 123 60 26 025

Artiklar och annonsunderlag
mailas eller sänds till:
E-post: kilabygdeblad@gmail.com

Ansvarigt utgivare
Stefan Johansson 070-218 23 65
E-post: boda.kullen@gmail.com

Layout:
Linda Waaksma-Edens
0730261388
E-post: imjore@hotmail.com

Kassör
Morgan Jaresjö 070-3327782
E-post: morgan.jaresjo@telia.com
Sekreterare
Åke Broström 070-562 25 84
E-post: bassudden@yahoo.se
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Utdelas gratis till hushållen i Kila samt till kilabor
som vistas på äldreboende.

Byalaget
Vi har fullt upp med olika uppgifter, Midsommar på Echstedska
där vi har en del av ansvaret för
lotterier, parkering mm. Samt
Kilaveckan med olika arrangemang. Och möten, bl a Kommunbyalagsmöten där vi bevakar vad
som händer i vår bygd.

Tryckt: Åmåls Grafiska AB

Skall Bygdebladet fortleva behöver
vi fler som skriver i tidningen.
Vill du vara med och bidra i någon form,
hör av dig till någon av ovanstående.

Summelns FVOF har fått ny ordförande
Sjön Summelns Fiskevårdsområdesförening höll den 4/4 årsstämma i Kila församlingshem. Knappt
10 personer hade hörsammat
kallelsen.
Sedvanliga årsmötesfrågor fanns
på dagordningen. Ernst Askmar
hade efter 23 år som ordförande
avböjt omval. Till ny ordförande
valdes Ronny Karlsson, Kråkbråten (Mannes Foto). Förutom
Ronny består styrelsen av Bengt
Nordgren, Kerstin Bernhardsson,
Sven Jansson, Jörgen Svensson,
Kjell Johansson och Åke Broström. Till ersättare valdes Katarina Karlsson.
Det finns fem olika fiskekort:
Medlemskort för de som innehar
fiskerätt, familjekort för fastboende och boende i fritidshus i
Summelns närområde. Dessa
säljs endast av lokala ombud.
Dessutom finns dagkort, månadskort oh årskort för övriga fiskeintresserade.

De här korten kan även köpas på
www.ifiske.se och turistbyrån.
Traktens lokala förmedlare av
fiskekort är:
Hugo Pettersson, Sandbol;
Lars-Göran Nilsson; Östensbyn;
Kerstin Bernhardsson, Torp;
Erwin Gout, Björkås
Åke Broström, Sätterskog.

Vi upplever att det finns gott
om fisk i sjön. Skulle ni upptäcka
något som verkar konstigt när ni
är ute så vill vi i styrelsen gärna
bli informerade. På så sätt kan
vi hjälpas åt att vårda fisket och
fisken i Summeln.
Åke Broström
sekreterare
Bild
Ronny Karlsson

Bastu uthyres
Kila byalag har en mobil bastu för uthyrning.
Bastun är vedeldad och i bra skick.
Byalaget hyr ut den för 100:- dygn.
Ved ingår inte.
OBS: skall dras med traktor
Intresserad ring 070-679 43 02
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KILA veckan 2019 1/7 -6/7
Måndag 1/7

Torpvandring östra Kila:
Plats: Djupviken, Tid: 18,00, Fikakorg medtages

Tisdag 2/7

Öppet hus, församlingshemmet Tid: 14,00–18,00
Musik i sommarkväll.
Plats: Kila Kyrka, 19.30

Onsdag 3/7

Fisketävling Kilanappet
Plats: Hagalandet, Tid: 18,00–20,00
Kyrkogårdsvandring.
Plats: Kila Kyrkogård, Tid:15,00
Öppet hus, församlingshemmet.
Tid: 14,00–18,00

Torsdag 4/7

Berättarkväll Kvarnstugan: Representanter från Tegnérsällskapet berättar om
Laura Tegnèr m.fl. Fikakorg medtages.
Plats: Kvarnstugan, Tid: 18,00, Parkering vid Kyrkan
Öppet hus, församlingshemmet.
Tid: 14,00–18,00

Fredag 5/7

Kubb och Grillkväll: Vi har tänd grill och kaffe ni tar med det ni vill äta och dricka.
Partytält om vädret är dåligt
Plats: Kärrholmen, Tid: 18,00,

Lördag 6/7

Kiladagen: Fotbollsturnering, Trekamp, Tipspromenad, Bakluckeloppis, Chokladhjul,
Hoppborg, Kiosken är öppen.
Plats: Kilavallen, Tid: 11,00–15,00
Hembygdsgården Mor Annas stuga Avslutning på Kilaveckan
Visning av gården, Servering. Tid 14,00–18,00
Helgmålsbön. Tid 18,00
Plats: Mor Annas stuga, Tid 14,00–18,30

Cykla mot cancer
Lördag 6 juli på Kiladagen är du välkommen att Cykla Sjönsjö runt ca. 2 mil (obs. ingen tävling eller tidtagning, asfalt hela sträckan)
Starttid: 10,00 Kilavallen
Startavgift 50:- som går oavkortat till barncancerfonden västra (medhjältarna)
Utmana oss, Kila IF skänker lika mycket till barncancerfonden västra som vi får in i startavgift.
Ingen föranmälan behövs, bara kom och cykla
Info: Jan Rask-Olsson 070-486-38-08
Välkomna
Kila IF
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Sommarprogram
von Echstedtska gården
Fre 21 juni, kl 14:00
Välkomna till vårt traditionella midsommarfirande tillsammans med Kila Byalag
på von Echstedtska Gården på midsommarafton kl. 14.00. Det blir som vanligt
dans runt midsommarstången på tunet, lantlotteri, chokladhjul, samt de
ärofyllda von Echstedtska spelen, där ett vinnande lag i grenarna äggbärning
i sked och säckhoppning ska utses.
Johanna Norelius, Josefin Danielsson och Marie Bergman har hand om vårt nyrenoverade kafé denna dag,
glassförsäljningen sköts av Andreas Danielsson och Josephine Gustafsson och på tunet är Malin Axelsson,
Imme Edens och Simon Furukärn Eriksson redo att dansa in Midsommar tillsammans med er!
Det kommer också finnas möjlighet att ta en titt på Lars Sjöbergs fina utställning Skärvor av 1700- talet Livet i sex rum och kök.
Ta gärna med er stora blombuketter till midsommarstången så vi inte helt utarmar gårdens blomsterbestånd!
VÄLKOMNA!
Hälsningar
Alla vi på Von E
genom Malin Axelsson

Sommaranställda ungdomar Imme, Simon och Josefin
Lör 22 juni, kl 11:00
Midsommargudstjänst på tunet
Samarangemang med Kila församling, Säffle pastorat.
Kila församling bjuder in till midsommargudstjänst på tunet vid von Echstedska gården.

Lör 13 och 20 juli, kl 11:00
Skaparlördag med Karin Olsson
Kom och skapa tillsammans med Karin Olsson. Ta inspiration från gårdens miljöer och historia.
Pris: 40 kr, material finns på plats.
Lör 27 jul, kl 11:00
En dag för bifonden
Tillsammans med LP-biodling arrangerar vi en dag för att både uppmärksamma och samla in pengar till
Bi-fonden. Under dagen säljer vi honung, böcker samt erbjuder guidade visningar med fokus på binas betydelse för trädgården.
Lör 21 sep, kl 11:00
En dag i apelgården med Jörgen Larsson & Ulla Anesäter
Visning och ortbestämning i apelgården med Jörgen Larsson och Ulla Anesäter.
5
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En Kiladikt från 1860-talet
I min ägo finns en liten samling
brev, foton och andra dokument
rörande bonden Elias Andersson
och hans närmaste efterkommande. Elias föddes 1817 i Jonsbol
och gifte sig först 1838 med Anna
Persdotter (1819-1848) från Byn i
Gillberga. I detta äktenskap föddes
barnen Anna (1839-1925), Maria
(1842-1844), Anders (1844-1900)
och Stina (född och död 1846).
Efter första hustruns död gifte Elias
om sig med Karolina Svensdotter
från granngården Klunserud (alias Hökelund). Karolina var född
1825 och här föddes ytterligare
barn: August (1849-1896), Augusta
(1851-1852), Augusta (1853-1933),
Adolf (1855-1887), Albertina
(1857-1933), Amalia (1859-1864)
och Axel (1862-1870).
Karolina var syster till min farmors
farmor och det är på detta vis som
den lilla samlingen kommit till mig,
via barnbarnet Greta Andersson på
Södermalm, som gav det vidare till
sitt kusinbarn Ingegerd Brusewitz
som i sin tur lämnade det till sin
tremännings son, det vill säga undertecknad.
Som synes var det många av
barnen som avled i tidig ålder och
jag känner faktiskt inte till några
levande ättlingar till Elias idag. Alla
barnbarn utom ett var ogifta, men
om det finns levande efterkommande efter den gifte dottersonen
återstår att utforska.
Den mest välbekante medlemmen
i familjen var sonen i första giftet
Anders Eliasson, som 1878 blev
lasarettsläkare i Ystad och vid två
tillfällen fungerade som värd för
August Strindberg vid hans besök
i den sydskånska staden. Väl där
blev Eliasson omskriven i romanen
”Inferno” och på detta vis har han
nått litteraturhistorien.
Men nu skulle vi ägna Elias själv en
tanke. I den lilla samlingen finns
en bunt lösa blad med dikter av

tillfällighetskaraktär. Det är dikter
till högtidsdagar och en till ”den
hundraåriga gumman i Gillberga”.
Det är högst troligt, att det är Elias
Andersson som har skrivit alla –
men endast någon är signerad.
Det är inte denna dikt, som uppenbarligen är skriven efter att
familjen Elias Andersson lämnade
Jonsbol i Kila 1857, först flyttade
de till Byn i Gillberga och 1862 till
Väckelsön i Värmskog. Dikten är
skriven under Värmskogstiden.
Dikten, som saknar titel, låter som
följer:

Ödets tärningskast är lagar
I vår töckenhöljda vandring.
Vi förnöte år och dagar
Blinda för vår framtids handling
Hvarför slet jagbanden ömma?
Som med gamla vänner knutit
Kila, Kila, kan ej glömmas
Och hvaraf all trohet njutit,
Älskar gör jag barnet de bygder
Der på ärfda torfvan grodde
Och de trogna vänners dygder
Mat och drick och heder bodde
Stackars Wermskog der ej danad
Är för lefnadsvett och heder
Och hur tanken än må spanna
Syns den glest i edra leder.

Att Elias längtar hem till Kila är
tydligt. Värmskog blev inte slutstationen, men det blev inget återvändande till barndomsbygden Kila.
1874 gjorde familjen gjorde sin sista flyttning, då till Liljenäs i Segerstad där Elias avled i augusti 1874.
Karolina levde kvar på Liljenäs till
27 mars 1899.
Carl-Johan Ivarsson
Bildtext
Någon bild av Elias Andersson
är inte bevarad, men här är flera
av hans familj på Liljenäs 1896,
fotograferade av hustruns systerson Emil Andersson från Hökelund
i Kila på besök från Minneapolis,
Minnesota. Så här beskrivs bilden
av dotterdottern Greta: ”I verandadörren står Mormor, till höger om
henne står Mor, ungdomarna är
kusinerna på Mon. Längst fram står
Agnes till vänster om henne Hedvig, till vänster om Mormor står
Sigrid, bredvid henne Bernhard.
Längre till vänster Adolf. Alla de
övriga är kamrater till kusinerna”.
text och bild:
Carl-Johan Ivarsson
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Valborgsmässofirande i Kila

I ett fantastiskt väder firades
våren in vid Kila kyrka. Eftersom
vädret varit just så fantastiskt en
längre tid och inte fört med sig
någon nämnvärd nederbörd ansågs det alltför riskfyllt att tända
brasan. Kyrkokörerna från Kila och
Gillberga framförde fina sånger
under ledning av Martin Rhodén,
ett program som avslutades tra-

Trio min trio
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ditionsenligt med Värmlandsvisan
då även stora delar av publiken
stämde in. Årets vårtal framfördes
av Kilas präst Anette Westermark,
ett energigivande tal om allt som
föds på nytt nu under våren.
Efter en trevlig kaffestund i församlingshemmet var det sedan
dags för gruppen Trio min trio
att spela och sjunga i Kila kyrka.

Trion, som består av tre sistaårselever från Ingesunds musikhögskola, bjöd på en skön blandning
av kända alster. I samband med
konserten hölls även en andakt av
Anette Westermark.
text och bilder :
Mia Söderquist

Kilas präst Anette Westermark,

Brandstationen i Värmlands Nysäter
Brandstationen i Värmlands Nysäter har funnits sedan 1951. Sedan
2013 är den tidigare deltidsbrandkåren numera klassad som
räddningsvärn, vilket innebär att
det inte längre finns schemalagd
personal i beredskap. Att vara en
del av ett räddningsvärn innebär
att man får utbildning i räddningstjänst och bär med sig en
personsökare. Om det går larm
rycker man ut om man har möjlighet till det. Man är med andra
ord inte bunden av jour vilket vill
göra det möjligt för fler personer
att gå med. Denna omställning
visade sig fungera mycket bra, sedan 2013 har man endast missat
sex larm och då får man in över
90 larm per år (2018 års siffror).
– För närvarande är det 10 styck-

en frivilligbrandmän på räddningsvärnet i Nysäter, dessutom
ganska jämställt då fyra av dem
är tjejer. Alla väldigt entusiastiska
och det funkar väldigt bra, säger
Linda Blixtfeldt som är ansvarig
för Nysäters räddningsvärn.
Under 2018 upprustades räddningsvärnet i Nysäter med två
nya bilar, en investering på 1,6
miljoner kronor, som är en positiv
utveckling som skapar ytterligare
trygghet för bygden. Den ena
är en ny räddningsbil som går
ut på alla larm - sjukvårdslarm,
sanering och även används som
personaltransport. Den större
bilen är en kombinerad släckoch räddningsbil. Den innehåller
i princip samma saker som en
släckbil, men självklart mindre

vatten. Bilar
na kan köras på ett B-körkort, till
skillnad från en släckbil som kräver C-körkort, något som underlättar rekryteringen och fler har
möjlighet att ställa upp.
Personalen har övning en gång
i månaden för att kunna med
materialen och för att kunna göra
bra insatser vid olyckor. Exempel
på övningar som genomförs är
trafikolyckor, villabränder, båtövningar, sjukvårdsövning och
teoretiska övningar av olika slag.
Även studiebesök på industrier
och lantbruk i närområdet genomförs.
Text och bilder
Hans Eriksson
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INBJUDAN TILL
FÖRSAMLINGS-RESA
*Onsdagen den 7 augusti 2019 bjuder Kila Församling in till en dagsresa med buss.
*Avresa sker från parkeringen vid Kila kyrka kl 09.00. Hemkomst kl 17.00-17.30.
*Resan går söderut till Dalsland - ett ” Sverige i miniatyr”.
Det blir ett varierat program med första stopp i Dals Rostock, där vi tas emot av konstnären och författaren Kerstin Ljungqvist och dricker eget fm-kaffe.
Kerstin berättar om den gamla brunns-ortens långa historia och
Johannes Henriksson, den svenska medicinalväxt-odlingens ”grand old man” och mycket mera.
Vi får vandra runt i den fantastiska örtagården, dricka brunn, besöka hembygdsmuseet, apoteket, antikvariatet, Tant Vanjas Textil-museum och fynda i Kerstin Ljungkvists ateljé och affär. Livet i en bi-kupa kan
man också studera - liksom prov på skiffer, som brutits på Kroppefjäll – allt efter eget intresse.
Sedan åker vi vidare mot Skållerud för lunch på Skålleruds Gård och ett besök i Skålleruds vackra kyrka.
Där lyssnar vi till en kort historik om kyrkan och besöket avslutas med andakt innan återresan.
Glöm inte att ta med förmiddags-kaffe!
Boende i Kila Församling har förtur och resan är kostnadsfri!
Övriga deltagare betalar 125 kr/person.
(Först till kvarn… Max 50 deltagare!)
BINDANDE ANMÄLAN SENAST MÅNDAGEN DEN 8 JULI
till Yvonne Take tel 070 329 18 86 eller kajsa_brandt@msn.com
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Musik i sommarkvällar Kila församling
Jag har äran att presentera sommarens musikprogram med en
blandning av musiker och musikstilar från när och fjärran!
Tisdag 2 juli 19.30 Kila kyrka
(Kilaveckan)
Fredrik ”Frippe” Myrer, gitarr
Erik Lihm, keyboard
Två mycket rutinerade musiker;
Fredrik som frilansar som trubadur i olika sammanhang, spelar
och sjunger i dansband, coverband och mycket mer!
Erik Lihm har spelat i bl.a. Bellstars, Pelles och Spotlights orkester men mest känd från Vikingarna där han suttit bakom pianot
sedan 1984. Han fick utmärkelsen
som ”årets keyboardist” under
dansbandsveckan 2008.
Tisdag 16 juli 19.30 Kila kyrka
Ingmar Nordström, saxofon
Viking Olsson, piano
Ingmar Nordström är mest känd
som kapellmästare för en av Sve-

riges mest omtyckta dansorkester. Tack vare orkesterns speciella
saxofon- och klarinettsound blev
orkestern ett begrepp i hela Norden och var så i över 36 år.
Även på skivsidan rönte Ingmar
Nordströms orkester stora framgångar. Saxpartyskivorna sålde i
över två miljoner exemplar.
Repertoaren som Ingmar och
Viking bjuder på är från Mozart,
Wilhelm Petersson Berger och
Benny Andersson. Vidare kommer även Vikings kompositioner
att smeka publikens musiköron.
Tisdag 30 juli 19.30 Kila kyrka
Riksspelman Per-Thomas Eriksson
med vänner, fiol och nyckelharpa
Finnskogsvindar - ett musikprogram med Pasi Pasanen, dragspel/accordeon & Per-Thomas
Eriksson, fiol, nyckelharpa o sång
Folklåtar, visor å berättande från
de djupa finnskogarna runtom,
samt egna kompositioner
En överraskning från Seattle, USA

medföljer...
Tisdag 13 augusti 19.30 Kila
kyrka
Angela Petré, sopran
Anders Hörngren, piano
Angela Petré kallar sig för ”lyrisk
sopran” och är elev av bl.a. hovsångare Björn Asker. Hon kommer
bjuda på romanser av Sibelius,
Alfén och Stenhammar
Anders Hörngren är sångare,
pedagog, pianist, organist och
körledare, han har undervisat vid
bl.a. musikhögskolan Ingesund.
Tidigare organist vid Långseruds
kyrka. Leder bl.a. manskören Iris
i Arvika.
Martin Rhodén
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JLB bygghandel
En av våra trogna annonsörer

En av våra trogna annonsörer sen
många år är JLB bygghandel. Jag
tar ett snack med Janne Nilsson
och Leif Petersson.
JLB startades den ¼ 1997 av John,
Leif och Britt. Därav namnet JLB.
Där finns det mycket Kilanknytning.
Vi har lyckats växa lite varje år.
Idag är vi 7 fast anställda och 2
timanställda och det är fullt upp
hela tiden. Dels för att vi har ett
brett sortiment, allt ifrån grund
till tak och vårt läge mitt mellan
Säffle och Åmål.
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Jag frågar om deras sortiment.
Vi försöker vara heltäckande
inom bygg. Det blir enkelt för
kunden som inte behöver lägga
tid på att leta på fler ställen.
Förutom det vanliga i en bygghandel, olika plank, bräder, lister,
spik och skruv. Så har vi dörrar,
fönster, verktyg, maskiner, färg,
el-material, kläder, plåtdetaljer
m.m.
JLB samarbetar med Bolist som
är en rikstäckande kedja för bygg
och järnhandel. Det samarbetet
har slagit väl ut och fungerar bra.
Större inköp med pressade priser.
Men den största vinsten är nog
att vi inte behöver sitta och jaga
olika produkter utan det ordnas
centralt av Bolist.
Kombinationen av en stor organisation men ha kvar den lokala
förankringen känns bra.
Via Bolist får vi två leveranser i
veckan från ett stort centrallager.
En stor produkt är tryckimpreg-

nerat virke. Särskilt nu på våren.
Folk vill ha rejäla altaner och
så allt annat som blir utsatt för
väder.
Den typiska kunden finns nog
inte, men mindre snickeriföretag
och jordbruk är stabila kunder.
Nu kommer villa och sommarstugägarna. Och många andra.
Det gäller att fylla på lagret.
På gång är en större lagerbyggnad. Schaktningsarbetet är redan
påbörjat. Det är en stor investering men vi får en rationellare
hantering och bättre arbetsmiljö.
Något som vi ser fram emot.
Carolina Schützer
Den dagen jag var där så träffade
jag det senaste tillskottet i arbetsstyrkan Carolina Schützer. Känner
ni igen namnet så kanske det
beror på att hon skriver om sport
i Säffletidningen. Hon är utbildad
arkitekt och kommer att ansvara
för ritning, bygglov, underlag för

kostnadsförslag och materialberäkningar m.m.
Till en början så är hon anställd
men senare startar hon ett eget
företag i branschen. Men hon
kommer att vara knuten till JLB
även som företagare.
Ett led i idén att hjälpa till med
allt i ett bygge.
Hennes första arbete blev att fixa

till sitt kontor. Byggmaterial och
färg finns i företaget, blir nytt ljust
och fräscht. Vi önskar henne lycka
till med sitt nya jobb och företag.
Text o bild
Arne Berg

Skogsdag i Fjäll

Kjell-Ingvar Svensson planerade
en skogsdag förra hösten. Det
blev så tort och stor brandfara att
skogsdagen fick ställas in. Nu blir
det ett nytt försök i augusti.
Temat blir en mix av olika saker.
Avverkning i svår terräng. Gallring. Körning med häst. Miniskotare.
Vi kommer också att visa avloppsanläggning, infiltrationsbädd
och minireningsverk.
Det kommer inte att vara varken
försäljare eller virkesköpare/
skogsbolag med.
Bara demonstrationer av olika
maskiner, äldre och nyare. Men
alla är bruksmaskiner som nor-

malt används i skogsbruk.
Det kommer att visas skogsbruk
i svår terräng. Både myrar och
bergbranter.
Tack vare vägbyggen och rustbäddar så går det att avverka på
ställen som inte går att nå med
vanliga metoder.
Men inte bara stora maskiner
utan även minimaskiner och så
körning med häst. Kanske också
någon veteran.
Så kommer det att visas avloppsanläggning och minireningsverk.
Det är intressant nu när alla gamla avlopp snart måste bytas ut.
Men det viktigaste, att träffas
prata skog och maskiner. Det blir

en mötesplats för skogsfolk på
ett otvunget sätt. Så blir det nog
en och annan historia, det är inte
heller fel.
Försäljning av varmkorv och fika.
Alla är välkomna lördagen den 24
augusti.
Vi får tacka Kjell-Ingvar så här
långt och hoppas på en normal
sommar så det går att genomföra.
Se annonser i Säffletidningen och
PD för exaktare tider. Välkomna
text och bilder
Arne Berg
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Annandagsgudstjänst i Kärrholmens bygdegård
Annandagsgudstjänst i Kärrholmens bygdegård
Kila östra bygdegårdsförening
arrangerade enligt tradition
gudstjänst tillsammans med
Svenska kyrkan på annandag
påsk. Gudstjänsten blev välbesökt med drygt fyrtio personer.
Lena Skoting ledde gudstjänsten och spelade gjorde Martin
Rhodén. Harmonikören stod
som vanligt för finstämd sång.
Efter gudstjänsten serverades
kaffe med Aina Danielssons goda
hembakade kaffebröd som alltid
är lika uppskattat. s
Ewa Sjögren
Aina berättar om fornborgen på Korpåsen

Vårpromenader Östra Kila.
Vårpromenader Östra Kila.
Under april månad arrangerade bygdegården fyra vårpromenader. Det började lite
trevande med 8 personer den
3 april då promenaden utgick
från bygdegården. Från början
var planen att Sune Fransson
skulle vara ledare och vi skulle
gå från Holmelund, men han
fick tyvärr förhinder. Den 10
april utgick promenaden från
Takene under ledning av Per
Johansson. 17 personer lyssnade när Per berättade om
olika byggnader och boställen
som funnits utefter vandringsvägen från Takene och bort
mot Solhagen och slutligen till
Delestan. Det var en kylig kväll
och efter tre timmars prome-
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nad med många stopp var vi
riktigt frusna. Tredje promenaden samlade 14 deltagare och
leddes av Ola Nilsson. Denna
gång samlades vi i Knöstad och
for sedan mot Dammängen.
Därifrån gick sällskapet vidare
till Valneklinten där vi hade en
otrolig utsikt. Man kunde se
ända bort mot Skoghall. Kvällen
var fin och vi fick se en underbar solnedgång i väster och sedan en fin fullmåne i öster. Det
började så smått mörkna innan
vi åter var tillbaka vid bilarna.
Sista vårpromenaden leddes av
Aina Danielsson. Vi samlades
hemma hos Danielssons i Byggningen och gick mot Korpåsen
och den fornborg som finns
där. Aina berättade att forn-

lämningen är från förhistorisk
tid eller tidig medeltid. I Värmland finns totalt 36 fornborgar,
varav 15 stycken finns i Säffle
kommun. De flesta av fornborgarna är högt belägna i bergig
terräng och avgränsas med
branta stup på en eller flera
sidor, medan de mer åtkomliga
sidorna fått kallmurade stenvallar (en mur som uppförts
utan murbruk). Eftersom detta
var sista vårpromenaden bjöd
Aina på fika och smörgåsar
som lät sig väl smakas uppe på
Korpåsen. Sista promenaden
samlade 12 deltagare.

Text: Ewa Sjögren

Varför? (Skriven 1980)
Om dikta jag kunde och kläda i
ord, vad som hänt med vår gamla
jord
Jag vill rista min oro i urbergets
sten, att någon skall hitta och läsa
det sen
Vi gamla som upplevt andra tider,
oroas sörjer och lider
Förr i tiden fanns mycket positivt, nu har det övergått till bara
negativt
Att det här liknar klagosång jag ej
tänker dölja, för jäkt, stress och
pålagor i rad varandra följa
Nutidsmänniskan jagar efter
status och goodwill, måste följa
standard kosta vad det vill
Vet ingenting om tiden som vi
växte upp i, den bar på lika villkor
med lugn och harmoni

Förnöjsamhet fanns för små nära
ting, trygghet fanns i vår lilla värld
omkring
Det jordnära livet med sin rytm
och vana, dess olika sysslor till
jäkt aldrig mana
Man levde på det som arbetet
gav, det var inte vanligt att ha
stora krav
Om för nutidsmänniskor man berättar så, blir svaret en fnysning,
ja men det var ju då
Man hade ej de förmåner som nu
finns att tillgå, en enklare livsstil
med visioner ganska små
Skogen och sjön var friska och
orörda, nu är dom misshandlade,
förgiftade, förstörda

Varsamheten med djur och natur,
har av tidens lagar helt spårat ur
Ett fåtal bestämmer hur allt skall
skötas, gammalt och nytt kan
aldrig mer mötas
Är människor lyckliga i sin stressade värld, som förr i all enkelhet
vid hemmets härd
Nutidsbarn du tycker det är patetiskt säga så, men du vet ingenting om vägen de gamla fått gå
Till sist på mitt urberg jag ristar
några enkla ord, tag er tid att älska varandra och vår gamla jord
Dikt av min bortgångne mormor
Margareta Strand. Bördig från
Svanskog.
Stefan Johansson
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”Vagabond” och ”Hot Dogs” har nu blivit
”Kila Runt”!

”Kila Runt” är en nystartad motionsgrupp som gör promenader
på vägar och stigar främst i västra
Kila. Det hela började i januari i
år med att det fanns ett intresse
i bygden att komma tillsammans
och ha det trevligt samtidigt som
kilometer efter kilometer avverkades på mindre vägar och stigar.
Från början kallades denna grupp
Vagabond. Det visade sig att det
fanns ett stort intresse, både att
motionera regelbundet i grupp
och ha roligt tillsammans med
fyrfota vänner. Sedan tidigare
finns en annan grupp Hot Dogs
som också promenerar men mer
inriktat i sällskap med hundar. Nu
har det blivit så att de två grupperna motionerar tillsammans
två dagar i veckan och alla verkar
trivas, både de fyrfota vännerna
och människorna.
Till dags dato har vandringarna
genomförts i inte mindre än 23
olika slingor ( totalt ca 102 km).
En slinga börjar med en mötesplats där vi träffas och parkerar
bilar och cyklar. Därefter går vi
en slinga via grusvägar, traktorvägar och stigar. Många av oss har
upptäckt nya platser som vi aldrig
varit på. Det finns alltid någon i
motionsgruppen som kan berätta
om gamla torp och gårdar, om
människor som bott och verkat i
16

bygden. Många öden, äventyr och
händelser har berättats under
vandringarna. Det ena ger det andra, det blir spontana stopp där
någon berättar en historia eller
annat som vi ser eller en givande
diskussion. Det är väldigt roligt
och har blivit en social samvaro
som avslutas med medhavd fika
när vi återvänt till samlingsplatsen. I genomsnitt har vi varit
sexton personer under vårens
vandringar.
Hur kan jag delta i ”Kila Runt”
och hur får jag information? Vi
lägger ut info på facebooksidan
” På gång i Kila (Säffle kommun)
Tipsar vad och när något händer i
vår by”.
Och på Messenger ”KILA RUNT”
så leta gärna upp den och gå
med.
Det finns en deltagarlista med alla
namn, just nu är det fler än femtio personer som deltagit i någon
vandring.
Du anmäler dig till Morgan Jaresjö eller Birgitta Rudqvist Persson
via telefon eller e-mail så får du
information om var de kommande promenaderna kommer att gå.
Vi vandrar på onsdagar och söndagar under hela sommaren. Vi
samlas på mötesplatsen kl 10.00.
Slingan vi går är allt från 2,5 km
till 8 km och vi går alltid på stigar

och mindre vägar men ibland
kortare sträckor på större väg.
Obligatoriskt är att bära reflexväst
när vi går, att ha med sig fika och
något att sitta på. Det finns alltid
någon som tar emot på mötesplatsen och bockar av alla närvarande. Enda syftet med detta
är att vi ska veta att alla är med
tillbaka. Du behöver inte anmäla
dig till vandringen och det kostar
ingenting, men kom i tid. Det är
bara att komma, gärna i sällskap
med släkt och vänner, med eller
utan hund, och ett glatt humör.
För att få information om kommande vandringar kontaktar du
någon av oss:
Morgan Jaresjö Telefon:
0533 – 640 14 070 – 332 77 82
E-mail: morgan.jaresjo@telia.com
Birgitta Rudqvist Persson
0533–640 35, 070 – 670 70 69
E-mail: sjodalen2009@hotmail.
com
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Vilken är sannolikheten för att något sådant här
ska hända?
För För på dagen nästan femtio år
sedan ryckte fyrtio pojkar in för
att göra värnplikten på Göta Luftvärnsregemente Lv 6 på Kviberg
i Göteborg. Tre av dessa pojkar
var Leif, Ingvar och Morgan. De
skulle komma att vara kamrater
under alla dessa år och än idag
träffas dom vid olika tillfällen som
kamratträffar, restaurangbesök
och samvaro hemma hos någon
av dem. Vi ryckte in för att göra
femton månaders värnplikt med
tre månaders tjänstgöring under
sommaren 1968 och sedan tolv
månaders tjänstgöring från juni
1969 t.o.m. maj 1970. Vi skulle
lära oss att gruppera och ansvara
för en Lv-pluton som krävde 56
värnpliktiga för att fylla alla befattningar. Lv-plutonen bestod på
den tiden av en centralinstrumentering CIG 760 och två luftvärnspjäser Bofors 40/48. I utrustningen ingick även 50 KvA elverk och
tre terränggående Volvolastbilar.
Uppgiften vi utbildades till var att
skjuta ner snabbgående fiendeplan och helikoptrar under alla
tänkbara väder och mörker.
Det fordrades omfattande utbildning och många, många övningar
för att få plutonen att fungera.
Jag kan lova att vi utsattes för
prövningar både på sommaren
på skjutfält med skarpskjutning
och vinterövningar. Värst var det
i januari 1970 då vi övade vinterstrid i Bäckefors (av alla ställen)
då temperaturen en tisdagsmor-
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gon visade – 36 grader. Vi sov
alla värnpliktiga i 20- mannatält
och just denna övning varade i
tre veckor. Temperaturen höll sig
stadigt runt -20 grader då vi drog
fram och grupperade på kullar,
berg och olika flygfält i Dalsland
och Västergötland. Under dessa
övningar och prövningar stärktes
kamratskapet. Vi var ju helt beroende av varandra för att få allt
att fungera och inte minst för att
kunna sova någon timma då och
då. Det är under dessa prövningar
som alla lumparhistorier kommer
till.
Nu, för ungefär en månad sedan,
en fredag kväll sitter nu dessa
tre numera mogna män i Ingvars Torp i Floda i Västergötland
för att komma tillsammans och
minnas allt detta vi var med om.
Ingvar har ordnat med fisksoppa
som han fixat via goda kontakter
på Öckerö där han varit kommunchef. Soppan med tillbehör
smakar alldeles utmärkt. Nu vid
10-tiden på kvällen ansluter även
Ingvars fru Ylva lagom till att
gräddtårtan med kaffe ska serveras. Morgan börjar nu skruva
på sig lite för timman är sen och
färden ska i natt gå vidare till Kila.
Nej, nej, säger Leif! Jag har med
mig lite nostalgisaker som ni
ska få pröva på. Ur del lilla ryggsäcken ska han nu plocka fram
grejer som vi ska gissa på. Det
kommenderas blunda och håll
för ögonen också. Nu får ni lukta!

Vem blir först att gissa rätt med
denna sak? Ingvar förstås – det
var ”KIWI BLACK shoe Polish”.
Nästa grej: Nu var Morgan först –
det var ”Viking vaxfett”. Usch så
illa det lukta men värre skulle det
bli! Tredje försöket – nu blev det
kaos – det var ”Ragata-lappar” för
att göra rent snuskburken med.
Nu får vi ge oss, hemfärden måste
börja – tack för ikväll – säger
Morgan.
Nej, nej, nej, säger Leif – jag har
ett brev också! Har du ett brev!!!
Va´ i all världen – utropar vi!
Nu måste jag göra en parentes
för att ni läsare ska hänga med.
Vi återvänder till utbildningstiden på Lv 6 i Göteborg hösten
1969. För att få CIG 760 klar
med alla eldförberedelser så
ska väldigt många värden/siffror
ställas in på de lådor som i centralinstrumentet beräknar FFP
(framförhållningspunkten) där
luftvärnspjäsens skott ska träffa
fiendeflygplanet. En av alla dessa
förberedelser är att sända upp
en vindviseringsballong med
reflektor. Centralinstrumentets
radar följer ekot från reflektorn
och beräknar vindriktning och hur
mycket det blåser på olika höjder.
Så småningom spricker ballongen
då luften blir tunn och dimper ner
någonstans. Vissa av de värnpliktiga brukar roa sig med att
skriva en lapp som de fäster på
reflektorn med text ungefär som
”Om du finner mig, snälla du skriv

till mig så jag får reda på var den
landat”, följt av namn och adress.
Leif skrev en lapp och fäster den
på reflektorn i oktober 1969.
Leif fortsätter – jag har ett brev
som jag inte läst på alla dessa
år. Jag hittade det häromdagen i
källaren, jag har börjat ”döstäda”.
Jag tror att brevet är från Värmland nånstans. Jahaaa, säger
vi övriga runt bordet. Det låter
spännande. Leif fumlar med brevet och vi övriga blir allt mer otåliga. Jo, säger Leif jag vill minnas
att det var med ett kort också.
Leif fumlar vidare. Till slut får Leif
upp brevet, som visar sig vara två
brev och ett kort. Men varifrån
kommer då brevet? Leif: Det är
från en tjej i Säffle. Du Morgan,
känner du igen tjejen på kortet.
Morgan: Nej, jag har ingen aning!
Vad heter då tjejen? Leif läser:
Hon heter visst Birgitta Rudqvist
och har en adress på Värmlandsnäs, känner du till henne? Morgan: Birgitta Rudqvist???? Jo,
visst känner jag en tjej som heter

Birgitta Rudqvist, numera om det
är hon, så heter hon även Persson, bor i Sjödalen i Kila och bara
någon kilometer från mig.
Så är då denna berättelse slut!
Nu har Birgitta efter viss tankemöda bekräftat att det är hon
som skrivit breven som Leif aldrig
svarat på. Leif och Birgitta har för
någon vecka sedan (under Morgans överinseende) talat med
varandra via telefon under väldigt
många skratt från båda håll.

Enligt Birgittas brev är det troligt
att resterna av ballongen och
reflektorn med lapp damp ner
på Värmlandsnäs och hittades i
december 1969.
Som sagt, vilken är då sannolikheten för att något sådant har
ska inträffa?
Birgitta och Leif har båda givit
sitt uttryckliga medgivande till att
denna artikel får publiceras i Kila
Bygdeblad!
Text: Morgan Jaresjö
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