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KUNGöRås,--
; bar Unge förelegat ett behov hos 
Llakapeta direktion av bättre lton
ct atd ■edll!!llll&ffl&. Detta aedle■a
�d ir avsett att till dela fylla 
and& behOT • Bladet är tills vidare 
11at att utltoua ■ed tre nuaaer 0111 
et och koner att tillställas varje 
dlu kostnadsfritt. 

�& l\l{,t;,,W 1dt'1i<'<( 

Följer Du . med? 
� TILL UPPSALA 
!Jl HELA FA.MILJEHt 

frulands Nation hälsar alla. medlec
!r i Werl'lläridska. Sällskapet med fa,.. 
lljer välkomna till öppna.ndet av en 
i.rmländsk kulturvecka. söndage:1 den 
1 november. 

en livaktica vä;mländska. nationen i 
llpsala eom är det W ermländska Sällr ' 

d ste kapets urmoder, har under e sena 

�

en varje höst anordnat en s • .k. kul
?'Tecka med konstutställninGar, fö
läsnin�ar, debatter, konserter etc.
helt i.J:lponerande aktivitet till 

Uidje både för studenter och borgare
Uppsala. 

11 invigninuen av Arets kulturvecka. 
ijuder l)&tionen för första gången 
tlii;a. medlemmar i We?'lllä.ndaka Säll
et med fa::iiljer. Evenemanget äger 
söndagen d•n 13 nove11ber enligt 
a.nde program: 
11.30,. 12.00 ATresa med bilar 

tr!n Stockholm. 

,Lunch på Vär11la.nds 
natio;i 

'Värmlänning' blir nästa

Gemin:ipilot 

ca 15.30 

oa 16-.oO 

20.00 

Avtäckning av 
konstnären Lisa 
Erikssons skulptur 
"?fegerhuvud i brons" 

Konstutställnim;tri 
"Modern .finländsk 
grafik" öppnas. 
Sa.atidigt öppnas 

"Värmländska I 

aed fö 
Snn S 

När prästdottern från Arvika, Kri stina 
Lagerlöf, i bö.rjan a.T 1800-ta.let Tista
des i Karlskoga hoa sin yngsta syster,

fru Johanna Lagehjela, dikta.de hon den 
mycket sjungna visan "När månen Tand
rar på fästet blå-"• Inte anade _hon
då att man i nådens är 1966 planerade 
att människor skulle landstiga på månen 
år 1970. Och allra minst skulle hon 
trott sina öron 011 hon fått höra att 
kanske en flyenajor Edwin Aldrin i US.l 
med anor från Ekahärad sku].le bli den 
förste att trampa månens skrovliga yta. 
I NWT läser man den 15 oktober att den
ne Aldrin är s.oneon till en i slutet av 
1800-talet till USA utnndrande ••ed 
från Stjärnfors bruk. Han skall oakring 
den 9 november tillsammans med en ebets
pilot, Ja.mes Lowell, förete.ga en fyra 
dagars rymdfärd som aTalutning på det 
s.k. Geminiprojektet. Det i1.r därför icke
uteslutet att denna värmlandsättling
kommer att tillhöra det ekipage so■ 1970
sänds upp tör att landstiza pl aånen.

+ 

Sutliga aedleuar &T Wealän4aka
Sällakap•t ■ed :tuiljer i.llb� att
delta i aaatliga n•eaug. l'l:il' au
HD abll lcunn& beriba &nklet del
�• 1 luchc, soa l:- Rb&trib._
rad, il' det 11lldTliadigt att Ulllll.l
Din&•ltuponge,i pl •ia• si- ati
in till Sällatapeu 
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stött• ihop ••d doktor l.&r1 SaAd.. 
. gb, ärad udln .\'f' Sill1ltaptt ,.., 

19J4, eo• tr1ntlia och glad b ...

. tf.d• o• Viirduda nations h••bygda ... 
8 i filipatad •�lektntdogaru 
12 juni. 

t trettiotal nation.lllltdlt-..r ha .. 
• ,ött upp till d.en.na kura t to• bltT

ator ,uocl tack •ue d•n lokal& 
'bygdsföreninsena t.rrug .. ang, led .. 
,, dtu ordförandt, &djlll'lkt Roll 

rbtedt och bibliotekarien Ct.rl 

.elson. Werdlindaka Sö.llllkapet nr 
ksl r11p.re1enttra.t. 

dan pA !reda.gen den 10 •log her:r-
apet Ulsing på Storbrohyttan 11t 
t va ländaka gäaU'rihetaackord•t 
d en chanant lunch, •arttter en 

dva.ndring töretoga bl.a. till 
eberg. På lördag•n gick tlrden 

11 Peraberg, Llngb&n, Letj6fer1, 
en och Nordaark. Brukadilpon•n

.n La.r• de Geer skaftad• eig en 
tteninteck.ning i del tagarna, 
ärtan e•r.011 ett charafullt, tal 
b in,trukti'f't ci ceronakap geno■ 
läuninge.,rna, •••lutat ■ed •n 

· ' ch soa icke atod freda&•n• et
r, 

•öndagen giclt huvudtuten aT 
'apeln 1 flödande aolllken. Pro
auet 1011 nr •il 1aaaan1a tt
6d pA tal u H .. bygdatörbulld•t•
dförai.dt I landahö'f'ding Gu1taf
luon, och ett intrHaant och
ngsynt f'dHdrag &T p.rofeuor

, r Rexed oa "llygdtn och Yirldtn".
· nar Tur.e11on sjöng, och aa'bt.► 
dridet Bila Willia.a Olaaon trln
lo talade o• emigra.Uon och. •lli-

töden. Op•ra•lng•rak� I,ngrid 
Un lät hön. dg och SpelMZl.., 

· •t bjl5d p4 •ueik.

n obe1tridlig,. trug411&t11 tijr 
llllJI lcu.ra flr till aycktt atot 
l iUlsk:ri-ra1 1ta.dti11 �digp►
r, IOlil '°1N.d• 81g •1ek•t iillllt-

da. och gen•�•• Sta.dttulllläk• 
&u 'fioe oi-dtore,nd•• a.pqttAr• 

1 b11;rdu�, gjord• •n fin i11<
i,. Sitt. ••n iob aint\ l'ill j&B 
tll Siil,U'd. �1taT1•n w• •ad U&l 
"'1'0 iu1pj:r1N.de till du 1crd.o& 
. �lltialU!16 IQIJ r&ddt i �:r-,. 

tr., •l\'ltua clolttot !&Xldborgh. 

. 
Svenska lämvägsklubhen 
i extratdg pd KFJ 

---------------

l:ttfllkt J lk�Jsla&bQ 

10• butAr •• jtlrn•ia•1nt.r•u•rad• 
lekt f'4k!alul r�r•tog aijnd.t.g•tt d•� 23 
oktob•r en r••e ••d txtrat.J.a: pi 
!'\'ykad&l•n• Jllim•lg, 10a enliff\ tn 
tlll'htbr01obyr 11.r "•n a:t Snrigu 
-n.cuaat• jlrn•ll6ar•. 

t� ' 

.. , ·_ , t ommen 

tWSJ' 
1lj>rbipdeleer med hul>Ygdep 

Under förtt& hälften &'f' 1800-talet. 
•ar det •anliga befordrtng111edlet för
rua mellan huYUdttaden ooh Y-anland
vintertid gäat(;i.Teriekjut, oo� tOQ&l',,
tid lngblt aell&n hu'VU.dat.alou och ö,..
rebro och diritrin dillg•n• till •Il.� 
land11täd1rna. Ree.,n tOf i r•g•l), 4
dygn. Sl tent ao• •id aek,ltkiftet tog
en reaa p4 jär?ff'äg 1111llan lriaUnehalln 
och Stocltholll c:a 9 tiruLa.r •. Den 1ena1t 
utgiYn& tidtabellen &'f' SJ ■edger en
NR ■ellan de båda 1tiderna pl 2 thl
■ar och 55 ainuter. DHsuto■ är ant&
let tlgläg enheter utökat till 8 i ftl'
dt.ra rilttningtn J•noa inläggandet &Y
ett nytt dag1nälltågpe,r Hllan Stock
hola ooh Oslo. Kan flr hoppas 11;t.t SJ
trilto1Ughet aot •l.rt l&ndakap i detta
a••••nda slt&ll uppskattas a• Sällslta,,.
peta ••dleaur och dera, ■läkUngar
och Yli.lm.tr.

11 11m111Q•tsn1, 

Pl ttt �alf �inbl'lllc 1 'ftu-.la= t-.

en glag fil �khf.llU't 19 a:rlu.4t i 
tjln1t1n. Pl&Dll:t.li� toa� 'f'&l'j1 � 
lcl. 8 1'1, p4 "\.0ll.WN11< ool) t�si l'IJ)p i,l 
1tolen 'f'id dtn ,..&14-&1 l'llip P'l,lpt1WI,. 

X..n.t_. dr b.o�, dirttil Q4ltd:tl� 
111'"- pi. ·pvlpeU�•t ocll bl1ou llh' l 
tuka-t. ll• �•t. na dl.md drb ._" 
..... �n-t- \f tk, fGl'll&U "' 1.0. .. 
un u •t111t. ll6ä1 nr•t'tei, � 
U#8 ... t och iu.-
4• ne4 locket_. ....., 
-..t�·�-
k•t. ooh tlSt"tt #W 

............ I 
_.........,..., ...... _

�.,.c.cwa 

50:I •mt,t .eMl# 1'i Ud 4Utr tUl 
1-uiuiMq.,, Ou 1r l Art r-lq.d Ull 
llo�t 4-Ul•t tf�c Ct.il 11 ....-.�r�

fid.U• uppl71.at� • Uf, •k*l 
och jn':t• ndd.tl•• �. 

n,u-.r ,., RmUMti• O.d Ad 

I.I' hJirUt,-t 1'�en.& Ull fffllU».. 
•u SlllJbptb LGcW•·•t. i1 1,l 
ou,ber. T� � N4 nnJ� 
herrar ocb �-- a..ur • .
änn,i inte til�r Yfflllbdib �
lika!>'\ tlle:t YlnlWa:a hll,al.di.
LU ou forldt,\a od tor,:� u.1-
treY'Up. .....-beut Ulla. w.
organbationH"21&• 

n!&on � ... ••ll• ,,._.. t 
Tlr kNt1, d ..U 11oaoa UU ti.U: •• 
akapet tlSr iJm.1 rlcf � 
Naall'\rlde, 

♦ 

'1 M\riW, Ur 811 ... Rtl 
lrUdn�a. ......... 
41-t.rl� � �



Tor 

Dir ekti ne 

·d senaste direktionsval lyckade
·1 

k pet ,-.. +0 följande fyra ärade iillS & "".J-
. 1 -Mer till sin direktion,
ed e....-

0 HG H . 1 
född 12/4 1908 i 

l •·d direktör 1 Falk & Co iar s- , 
tockhol.11. Efter studier i Karlstads

ögre allJi. läroverk och i utlandet

ivilekonoaeu.aen 1935. Har haft div.

ertsiona- och ekonoaiska konsulent

ppdrag, bl.&, i Kontrollstyrelsen 

t författat ett flertal töretaga

konomiska handböcker och artiklar i 

idskrifter, F. är ett 1ent skott pl  

, en bekant& Riaäterseläkten, till 
'·11cen bana farfars far hörde, den 

rej�de björnjägaren och överhovjäg-
: ästaren Herl!lan Adolf Falk (1785-1865) 

oa vid tronföljarvalet Tid riksdagen 
Örebro 1810 lär ha !Att ett par 

atänkröater. F: s far var den kände 
örfattaren, kaptenen vid Väraland1 

Regemente Hugo H V Falk (1862-1925). 
En farbror var axp.chefen � 
allt (1878-1939), som var Sällslt&

peta ordförande 1935-J8. 

H em r Lund6n, född 16/7 1917 i 
llorra Råda, verkat. direktör i .lxel 
Chriatiernssons Maskin .lB, Student
·exsmen i Karlstad 19J8 och examen vid
Göteborgs Handelsinsti tut 1942. Re

'senofficer vid Vär1:1land1 Regemente.
Biträdande klubbmästare i Sällskapet.

,Sten J G Rudhola, född 27 /4 1918 i
Karlstad, justitiekansler sedan 1962.
Jur, kandidat i Stockholm 1942 och
efter tingstjänstgöring och hovrätta-

1karriär lagbyrlchaf i justitiedeparte
,mentet 1955-61. R. representerar en
,icke vanlig kombination mad de juri
c\iska kvalifikationerna. Han är näll-
14;en också kapten i .l 1: 11 reserv se
dan 1950 aamt ha.r genomgått FörSTara

,högskolan 1958. Dessutom har han va
rit juridiskt biträde åt .lrm�chefen 
1955-56 och åt överbefälhavaren 
1957-61. PA. den juridiska. sidan har 
han hllIIDit Hd ett flertal krävande 
eXpertuppdrag, bland vilka kan näm-

1naa sekreterare i straffrättskoui t
tGn 1949-53, usättare för v. ordfö
l'lllldtn i närinsstrihetsrådet 1954-61, 

,led&.mot aedan 1957 i svenska. atyrelse
lYdtlningen för de nordiska jurist.möt
na, •aat är för n:;rvarand• expert i 
rr orfattningsutredningen och redaktion
••ltreterare i Svensk Juristtidning.

låe Sal1r5, tödd 16/2 1925 1 
Göteborg av 'flrallindlk& !örUdre.r 
b 

• 
Ylidirektör i VD, tjllnstgjort på

nenlka aab&11aden i Mo1�a

·ti 11I11111111111 

Sållskapets jubileumsskrift 

11011 utkom den 1 april, då Sällskapat 
firade sin 150-årsdeg, bör inte saknas 
i nåeot hem, där man är intresserad av 
Värmla.nd eller av Sällskapet. 

Den numrerade upple.gan är redan 1lut
sAld till sista exemplaret. Den onuar► 
rada kan däremot beatällaa trAn Sill
ska.pets skattmästa.re, aukt. rmaorn 
Rickard Elinder1 Sveavägen 29, Stoclc.
holm c. 

I en livfull krönika på ett par hundra 
sidor 1kildras först Wermländska Säll,. 
skapets öden och äventyr under de gång
na 150 åren. I en mycket lovordande an
mälan kallar Nya Wermlands-Tidnineen 
denna krönika för en "kavalkad i ord 
och bild, som begynner med Wienkoll8r•e
sen och Napoleon ruvande på sitt örnbo 
Elba samt slutar med Carl Albert .ln
dersons planer på guldbröllop med Säll
skapet nästa Ar". 

Doktor Daniel Toier har i en recension 
i !lya Kristinehamns-Tidningen plockat 
fram några godbitar ur krönikan, bl.a. 
den kände kåsören .lne Randels prote1-
ter vid Luciafesten 1925, då Selma La
gerlöf var närvarande • .lne Randel 
1kriver: "Hur kan man hitta på något 
sA fnoskigt so• Lucia...fest med damer. 
Lussa är den sista erinringen om mid
vinterblotet, och kring de feta heka... 

toaberna höves det icke att se kvinno
kjortlar 1vänga.. Lucia betyder kulina.· 
risk religion för karlar, gifta och o

gifta ungkarlar • • • • • damer skall dan

sa och fjamsa och flirta." 

Toijer plockar också fram en dikt till 

Sällskapet av Nils Ferlin, som här 

publiceras för första gängen. 

Sven Rosendahl i Aftonbladet säger att 

boken är både "innehållsrik och char

unt" och han fortsätter "Det ärna

turligtvis ett verk med iniveraell 

syftning helt fritt från a.lla bröst

toner och allt gudskelövande. Ett na,

turligt undantag utgör den ga.rgantuia

ka lov1ång1n till värmländsk mathåll

ning: som kokbok dräper jubileuas

sltriften allt övrigt i bnn1bhen •t•n

Homeros." 

Utöver krönikan innehåller jubileua1-

skriften en livfull 1kildring av Erik 
Elinder från en vänlländsk odys16, 1oa 
Sällskapets direktion företog för tio 
lr sedan och som blev en levande il
lustration till den liTsbejakande säll,. 
1k&plighet, som ännu utatrllar trAn de 
vär■ländska hauen, 

3 

\Xerrnländska 
Sällskapet 

i Stockholm 

Boken upptar också en förteckning över 
de drygt 2 500 medlemmar, som under å
rens lopp tillhört Sällskapet likson 
över hedereledamöter, medaljörer m.fl. 
Därtill kommer Sällskapets egll& 1ta:d
gar och stadgar för dess fonder a.m. 

Det är aed andra ord en mycket inne
hållsrik skrift, IOR Sällskapets di
rektion presenterat alla intresse�• 
värmlänningar. Boken är dan idealiska 
julklappen till alla värmlänniuga.r bå
de här helillll& och utomlands. Köp den 
idag, Priut är inkl. oas. och porto 
bara 30 riksdaler. Den charatulla t:1-
pografin gör Sälllkapet1 akrift till 
en årets vackraste bi:lclter. Det.ta gör 
den inte nindre lämpad som pre■entbok 
till Yärl!lliinnins;ar och andra med pe� 
eonhistoriakt intrease, 1011 fyller &r.

+ 

Hyllnings- och kondol9n194rtaaer
Direktionen vill eri:11ra oa att en 
Sälllkapet• JulgåTet9nd tinnes in.
rättad, till vilken aadlellllt4' och 
även uto■stAende kan överlimla 
penningglTor vid hyllninpr å hös
tidsdagar eller ti-ll minne av ay
na, varTid en för änd&allet 
rad adress kan anviind&a. Du
Till stödja Sällskapets 
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1änds4 Slilak&pet firad• den 1 

il i år sin 15o..Anga tillvaro aed 
n.nd•t &T en tutalcritt, 'V11.raT 

et& exeaplaret önrlhnadea till 
gen aT Direktionen, ordförande 

tktör Carl Albert Anderson auma 

,fterciddagen ägde en högtidasam
oast rWll i. BU Hallen. Den inled,.. 
aed KUllgl. Wärmlanda Regecentes 

sch, TIU'på Direktionens ordförande 
1 ett hälsningaanförande, vari han 
en anabbteckning aT Sällskapet, 

n och ävtntyr under de gångna 150 
n. Efttr alng aT Värmlands na tiona
ppaala sångkör 1'ruträdde luta4ng
n Gunnar Turesson. Därefter utde
u aY ordföranden �'.illakapeta För-

. studalj till aju"peraoner. Prof'H•·.:
Helge Kjellin utsägs samtidigt till 

eraledamot aT Sällskapet. 

abiblioteka.rien Uno Willera övei-
ade Snoilakymedaljen till cirtl-

enjören Ta.ge Rohloff, som sa.mu dag 
enligt meddelande av ordföranden -
. erat sin unika samlill{; av Wermlan
ca till Sällskapet. Professor Bror 
xed överlämnade i egenskap av Vära
ds nations inspektor en ordförande- • 

dja till Snllskapet0 

� 

ter säng av hovaångeraka.n Helga 
l"lin och uppläsning av Fridolt Berg
röm Ballllades can till det festligt 
ade middagsbordet 1 Gyllene Salen. 

kring 500 damer och herrar hade 
rsammat inbjudan och bland dem märk
a ett flertal frun hemprovinsen, 
.a. landahövdingepe.ret Gustaf Nile
n, fru Greta Plblson, brukadispo
nterna tlile Danielsen och E.Tert 
jka.nder med fruar, direktör och fru 
1g .Ulsing samt författaren Tage 

ell och rikedagsllan Hanne St.åhl. 
än '1uvudstaden sågs etataminiater 
ge Erlander aed fru, statsrådet Sven 
pling, överst!thållare Johan H&ga.n... 
r och. justitiekansler Sten Rudhol.D 
d fruar. 

ddaeen avnjöts efter följande aenu: 
·rakrökt lax aed liarinarad &Pllrris,
. luimsadel och stek med murklor�atu

dt gröl).saker och tryffel1Aa aa.at 
rsikoi, Gra.nd Marnier. La.ndi;hövding 
laaon erinrade i ett tal Qa.torn,,. 
der då Värmland Tar•� fattig l.an�a
da, dA.. b .. cit..,ren kunde bjudas pl 
.rkbliid.. I sitt tacktal för 11.at.11. 
" •t.ata1Ai-nia'tern en Uloaofi,ak ut
ick 5••r tri.tmU:nsahp,et i bl/.vud-

Glada vär,rilänni_ngar jubtl.era:deJ 
. , . ·.. . . ·I

·· På det värmländska jubileet ·träffades prof. Nils Lagerlöf, .hov
. sångerskall Helga Gör/in och prof. Hrdge K}el/in.

staden, samhörigheten aed Värmland, 
de stora författarnas Terk och tra
ditionens betydelse. 

Efter •iddagen sjöng Värmlandsföre
ningens sångkör under ledning av 
Gunilla Rudin och därefter spelade 
•usiken upp till dana som varade till
frampå småti■marna.

+ 

Pertonifgt 

Skafta nya 1edlemma.r i SällskapetV 

I Sällskapets intresse är Direktio
nen angelägen om att Sällskapets 11ed
leasantal 11tiindigt ökas och emotser 
därför gärna förslag till inval av 
eya medle111mar. 

Stadgarna•§ 1 lyder: "Werialändska 
Sä.llakapet"lil' endast tillgängligt 
för personfl', Tilka a.ntin�en äro 
fcidda inom Werclanda eller Dahls 
landakaper eller ock eft•r nnl.1-
gen antagna gru.ud•r kunna a!som 
'fermlänningar anses." Härtill har 
Direktionen gjort ett principut-

bet.raktu. 

Statsminister Erlander 

har varit i Danmark och illYigt- Udd
hohsbolag•ts nya a.nlägg:nincar i 
Gloatl'Up1 en mil nordväst om Köpen
hamn. Brukadiaponente.n Wilhelll Uaaan 
höll ett humoristiskt präglat öppnings
tal och poängterade vilrt.en av att 11&n 

förstärker föraäljningsorganiaationel'
na runt i världen. Fem miljoner kr. har 
investerats i en toppaodern Yerketa.d, 
kontorsbygenad samt !ttora. l&e�• I� 
säljer Uddehollls danska bolag för ,o
ailj.kr. p4 aµi healll&.llarknad o 

För fra,J11gången för UHD i D'alllll&rk kan 
dus danske direktör P"r S·uuaen ta 
åt sig äran. Ha.n har tag.it d.e gula 
vikingarna, till hjUp fijr att in� 
ducera .det nenska •tllet i namaa.r1c.

Mak,n till okonTent:i,onell apnon■-rine 
har man int• uppleTt i D�. 
säljer stål som andra. alU.J•r 
krä.a�, säger man. 
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8 11811n ofta aes i NWT:a kulturlli-

, har just. ana.utat en serie arti!w,. 

över de värmliindaka gästgherierna 
ekjut.sst.a.tionerna. De koner sedan 
ingå i ett pl källforskning gl'IUr 

verk o• det Tär111ländaka Tägväaen
som beräkna.i utkomma nästa 4r och 
tillbaka s! llngt soa till aedel-

+ 

etnären Knut Olsson 

utfört en vacker dekorering aT 
or1 kyrka. I denna. ingår porträtt

+ 

Petri, Olof 
Geijer. 

staden blir be
vad med ett "lokaluniversitet", an.
r rektorsämbetet 1 Göteborg i ett 
trande 10• Univereitetakanslersäm
tet tillställt Konungen. 

• 

Arets Ferlinpris 

till ''Broder Tor" 

rerUnalllalt&pet 1 Stoolcholll, nra 
uppgift det är att lnandegöra a1nnet 
ay Hile 1erl1n ooh hana diktning har i 
dagana delat ut 1erl1npriaet Ull 
T o r B • r g ne r, aoa under aAz18a
lr Dira aaurbetede ■ed ·Nilll Ferlin i 
egenakap aT tonaUtare och 1Azlgare. 
S3'l aT 11111 Perliaa dikter är utg1TII& 
i trJck, tonlåt\a aT Tor Bergner, 
De fiea\a finna att köpa pl skin och 
•� &1' dea är aed pl bana första LP
akin, där han själv preaenterar
lerlina dikter.

Stipendiet, som är pl J,000 kronor 
har utdelat• tre glJl&er förut och d! 
till författarna Ruben Nilsaon, Eltil 
Hagatröa och Heher Grull41tröa 

++++H+ 

Valayerksarbetare turistciceron 

Svea.fallen i Degerfors torde vara en 
bland Sveriges intressant.a.ste turist-
attraktioner. De upptäcktes 1925 av 
statsgeologen Lennart von Post och 
profeasor Henrik lfunthe. Alltsedan 
det Aret har Sten Malmberg med den 
officiella yrkestiteln valsverksarbe
t&re aed den äran skött cioeronskapet 

I ut stä I I n·i ng 

Umgvistut9tällniry; i lfordi.aka Mueht 

Incen i Sällskapet bör underlåta att 
besöka den utställning som anordnats 
i mus�et över det dubbelbottnade IYene
ka geniet Carl Jonas Lova Alpgyiat 
(1793-1866). Hans bländande kaleidosko-

� piska produktion, ouppnådd inoa den 
svenska litteraturen, och hans säregna 
levnadslopp har bär fltt en fin balye-
ning. Utställningen kan bäst betecknas 
som en annorlunda utställning - en ut
ställning som man inte f!r missa� 

Almqvist var som bekant några år (1824-26) 
bosatt i Värmland som "idealiserad" bon
de i Köla. Hans förnämsta uttolkare och 
biograf är Sällskapets hederaledamot, an 
av de aderton i Syenska Akademien, pro
fessor Henry Olsson. Hans i dagarna ut
komna bok om Almqvist bör intressera 
varje medlem aY Wermländska Sällskapet 

+ 

I Visnums-Kil 

har man rustat upp en 1700-talsbyggnad 
i det ganla llderdomshauet till en 
bembygdsglrd. Denna har nyligen invigts 

genom fallen. Han fyllde dan 18 oktober av ordföranden·i hembygdsföreningen, 
80 Ar. Långväga resenärer har kommit kyrkoadjunkt Allan Thybell. I den gaa-
tör att besklda Svea.tallen, trän Indien• la kyrkan från 1250 talade han önr 

ibland 

Kina, Ja�. Brasilien, Kanada m.tl., 
berättar Kalmberg. 

+ 

Kyrkan, skolan och hembygdatöreningen, 
en viktig treklang i det svenska kul
turarvet. 

········································· · ········· ··························································· 

Till Tandläkare IYar Kumlin 
Kungsgatan JO , 
STOCKHOLM C 

Undertecknad anmäler härmed nedanstående antal gäster till 
utflykten till Uppsala ••••••••••••••••• personer 

....•....•• 

··········· 

personer till lunchen p! Värmlands nation 

personer till nationsattonen med Sven Stolpe 

Jag åker bil och j&8 kan ta med •••••••• gäster pl resa:n till och frän Uppsala 

Jag har inte tillgång till1bil och skulle gärna vilja lifta med någon kurat 
i Sällskapet. Jag behöver •••••••• platser, 

······························ den ••••••••••·••••••·•••• 1966

••..•..•... ....•.............••..•........

.ldreu: Th: 


