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Jämt lika eller bara ibland?

Torbjörn Bood (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Jämlikhet. Vad är det? Nationalencyklopedin känns som en bra källa 
och där står det ”alla individers lika värde”. Låter bra. Det måste väl 
ändå alla tycka? Svenska Akademiens ordbok skriver en hel massa 
olika saker, bland annat ”förhållandet att vara ensartad”. I ärlig-
hetens namn visste jag inte ens att ordet ”ensartad” fanns. Men jag 
kan tänka mig att vara ”ensartad” om det kniper. Till och med om det 
inte kniper, faktiskt.

Jämlikhet (med variationer) är ett ord som skapar cirka 6 miljoner 
träffar på en välkänd sökmotor på nätet. Då måste vi tycka det är 
ett viktigt ord i alla fall? Ett begrepp vi tycker saker om och skriver 
saker om. Bra så! Problemet är att samma sökning på ordet ”porr” 
ger 13 miljoner träffar och ordet ”bloggare” ger 43 miljoner träffar. 
Det ställer saken i någon sorts proportion, kan man tycka. Lite 
deprimerande proportion i och för sig. 

Frågan är om vi lever i en jämlik värld. Nej, naturligtvis inte. Men som 
land har vi kommit rätt mycket längre än många andra och det ska vi 
vara stolta över. Kvar finns mycket att jobba med och för. Slutsatsen 
får väl bli att jämlikhet är som tanken om ett nytt och hälsosammare 
jag i nyårstider. Det är inte säkert att man åstadkommer det inom en 
omedelbar framtid, men om man inte aktivt tänker på det varje dag 
så lär det rasa iväg fort.

Hur har vi det här i kommunen då? Är vi jämlika eller inte? Tja, det 
beror på område kan man tänka. När det gäller könsfördelning på 
de högsta tjänsterna inom politik- och tjänstemannaorganisationerna 
ger en snabb genomräkning följande facit: män på tre av posterna 
och kvinnor på tio. 

Med den statistiken kan man inte annat än att brista ut i ett litet 
stridsrop…

Jämlikhet NU!!!   
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Vad är jämlikhet?
Jämlikhet innebär att alla människor inom ett visst samhälle 
eller en viss grupp har samma status och rätt till samma res-
pekt. Helt enkelt alla människor är lika mycket värda och ska 
vara lika inför lagen. En människa ska ha samma rättigheter 
oavsett vilken folkgrupp hen tillhör och avsett tro, åsikter, 
utseende, sexuell läggning, klasstillhörighet, kön osv. 

När det gäller det sistnämnda, kön, talas det ofta om jämställd-
het, som endast handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män.

Några begrepp
Heteronormativitet: Innebär att hetero-
sexualitet och uttryck för heterosexualitet
uppfattas som det normala, givna och för-
väntade. Annat anses onormalt och konstigt.

HBT: Benämning av homosexuella,
bisexuella och transpersoner som
grupp.

Queer: Queer används idag av hbt-perso-
ner och heterosexuella som inte vill an-
passa sig till heteronormen. Med ett queert 
synsätt finns det inga normala och naturliga 
identiteter eftersom allt är konstruerat.

Transpersoner: Personer vars utseende 
eller identitet uttrycker ett annat kön än
det som registrerades för dem vid födseln. 
Samlingsnamn på till exempel transvestiter 
och transsexuella. Transpersoner kan vara 
antingen hetero, -bi eller homosexuella.

Intersexuell: Person som fötts med en,
biologiskt sett, ej definierbar könstillhörig-
het. En äldre term är hermafrodit, ett ord 
som inte uppskattas av intersexuella.

Källa: RFSL

Foto: Annie Dillner

Han/hon = hen
Hen är ett personligt pronomen som kan användas när 
någons könsidentitet är okänd för en. Det finns också 
personer som föredrar att kallas hen eftersom de inte 
identifierar sig som varken man eller kvinna.

Boktips för jämlikhet

Serier mot rasism, Optimal förlag
Ett trettiotal svenska serietecknare yttrar sig med humor och 
värme mot främlingshatets allt mer påtagliga frammarsch i 
vårt samhälle.

Under det rosa täcket av Nina Björk, W&W förlag
En grundbibel och kultbok om en feminism som inte gör kvin-
nan till en utopi, som inte ger henne en ’’naturlig’’ identitet 
- utan kämpar för en frigörelse från fasta könsidentiteter.

Prins Charles känsla av Liv Strömquist, Galago förlag
Seriealbum som söker svar på frågan vad kärlek är. En rolig 
och intelligent historisk granskning av parrelationen som form 
och en regelrätt spark rätt upp i tvåsamhetsnormen.

Ätstört, ETC förlag
En antologi om ätstörningar, fett, mat och makt. Vad händer 
om feta tar sig rätten att vara feta, utan att lova bot och bätt-
ring? Kan ätstörningar förstås som reaktioner på ett alltmer 
utseendefixerat samhälle?

Jämlikhetsanden av Wilkinson/Pickett, Karneval förlag
Forskningsbaserad bok om hur ojämlikheten är en avgörande 
faktor bakom en rad sociala och hälsorelaterade problem i 
rikare samhällen. 
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Hanna och Kakan peppar varann

Hanna, vad har du för relation 
till Grums?

Hanna Hellquist: Grums är mitt 
andra hem. När jag är här (i Värm-
land, reds. anm.) så är jag alltid 
i sommarstugan i Grums, jag är 
väldigt sällan i Karlstad. Sedan jag 
började få ledigt från radion har 
jag tillbringat hela mina somrar 
där. Innan dess jobbade jag alltid 
på sommaren. 

Kakan Hermansson: Det är lite 
där du kan...

Hanna: ...vara mig själv.

Kakan: Absolut. Men också lite 
där du kan ”fulfill your dreams”, så 
att säga, (uppfylla dina drömmar. 
reds. översättning) om det där 
hemmet.

Är du mycket ute och påtar?

Hanna: Ja. Jag har ett utomhus-
kök. 

Kakan: Jag skulle noga säga att 
det är mest din mamma som påtar.

Hanna: Mamma påtar. Jag tar 
mycket initiativ och startar igång 
projekt. 

har läst genusvetenskap men som 
inte är vardagsfeminister eller läg-
ger en genusanalys på allting. 

Hanna: Precis. I vissa samman-
hang orkar man inte ta ställning. 
Folk hatar ju kvinnor. De hatar 
kvinnor! Och speciellt feministiska 
kvinnor, som säger att de är det. 

Kakan: Det är ju inte kvinnor som 
våldtar kvinnor om man säger så. 
Det är inte kvinnor som misshand-
lar andra kvinnor. Det är inte det.
Vi som är kvinnor som är lite of-
fentliga får så jäkla mycket skit när 
vi uttalar oss om sådant här. 

Det verkar som om själva 
ordet feminist är väldigt 
provocerande för många.

Kakan: Ja, och då kan man ju 
undra om Sverige är så jämställt? 
På papperet tror man att det är 
det.

Du har skrivit om feminism i 
dina krönikor och på Twitter 
den senaste tiden. När blev du 
feminist?

Hanna: Jag har varit feminist 
sedan jag var nitton. Men man kan 
vara mer eller mindre engagerad, 
ibland så orkar man inte ta det 
och ibland så gör man det.

Kakan: Sedan hände det kanske 
något också, för ett år sedan.

Hanna: Ja, när jag träffade Kakan. 
Jag har ju läst genusvetenskap 
och varit väldigt engagerad, och 
ibland så har jag inte varit det. Det 
kom en liten nytändning där med 
Kakan. Mitt liv har blivit tusen 
gånger bättre sen jag träffade 
Kakan. Och Kakans liv har blivit 
mycket bättre sedan hon träffade 
min mamma, ha ha.

Kakan: Jag tänker att det handlar 
lite om vilka sammanhang man rör 
sig i, det finns en massa folk som

I slutet av april fick Vårt Grums 
en pratstund med Hanna Hell-
quist, DN-krönikör, programle-
dare i radio och tv och feminist 
med sommartorp i Grums. Som 
sidekick hade hon med sig vän-
nen Karin ”Kakan” Hermansson, 
en minst lika frispråkig radikal-
feminist och konstnär som också 
jobbar med radio och tv. 

Kakan Hermansson (t.v.) och Hanna Hellquist. Foto: Jonas Ekblom/Sveriges Radio
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Hanna: Det räcker att man säger i 
radio att man är feminist, eller nej, 
man behöver inte ens säga det. 
För ett tag sedan sa jag  ”det här 
kan inte vara bra för jämställdhe-
ten” och då rasade det in kom-
mentarer om att ”nu får du ge dig” 
och så. 

Tycker ni att det finns ett 
kvinnohat?

Kakan: Ja, absolut, och det är så 
utbrett och indoktrinerat i vårt 
samhälle. 

Hanna: Ingen pratar om det. Man 
får inte prata om kvinnohatet för 
då blir folk vansinniga, men dä-
remot kan man prata mycket om 
manshatet: ”ni feminister, ni hatar 
ju män”. 

Kakan: Manshatet är ju inget pro-
blem jämfört med kvinnohatet. 

Skiljer sig synen på sexism 
här på ”landet” jämfört med 
i Stockholm? Hanna, du har 
pratat om Nytorgsfeminism, 
vad är det?

Hanna: Det kanske är en annan 
slags diskussion där, men jag vet 
inte om det har med stad och 
land att göra utan det är nog mer 
vilka sammanhang man rör sig i. 
Nytorgsfeminism är att de tror att 
feminism inte behövs bara för att 
de har det så bra själv, på Nytor-
get, och delar på föräldradagarna.

Kakan: Grejen är att de kvinnorna 
är lika förtryckta som andra kvin-
nor. De blir också slagna av sina 
män, har självskadebeteenden 
och mindre betalt än sina manliga 
arbetkamrater. Sexism drabbar 
alla kvinnor i alla klasser.

Vad tycker ni om ordet hen 
som är så hett nu?

Hanna: Vi älskar hen.

Kakan: Folk vill verkligen missför-
stå det ordet och sätter sig inte in 
i det, men jag som kommer från en 
lesbisk radikalfeministisk miljö har 
använt det hur länge som helst. 
Det finns så många människor i 
mitt liv som inte vill definiera sig 
som kvinna eller man, eller som är 
transsexuella eller har en inter-
sexuell identitet (se ord, sid. 3).

Det handlar också om vilken syn 
man har på normen. Till exempel 
om Hanna säger att hon har varit 
hos sin läkare så säger jag ”Vad sa 
hen då?” och förutsätter inte att 
det är en man. Många människor 
har en stark längtan efter att de-
finiera andra efter kön det första 
de gör. 

Hanna: Herregud, det är ju så vi 
delar in alla människor! Att tro att 
kön inte är viktigt är ju så naivt att 
det inte är klokt. Jag kan inte fatta 
när folk säger att man inte ska 
göra så stor grej av det, och påstår 
att ”jag lägger ingen värdering i 
kön”. 

Hur tänker ni bekämpa 
sexismen? 

Kakan: Med vardagsfeminism. Det 
är viktigt att demonstrera, men 
det är inte där revolutionen sker.  
Det gäller att förändra i vardagen 
och det tror jag att Hanna och jag 
gör genom att vi hörs i radio och 
figurerar i media. Och förändrar 
normerna kring hur kvinnor kan 
vara. 

Ja, apropå det, blir det några 
fler radioprogram från torpet 
i Grums?

Hanna: Nej, men det blir ett tv-
program i SVT! Vi börjar spela in i 
sommar och det sänds med start 
i oktober. Det ska utgå från mina 
krönikor och så ska vi undersöka 
olika saker, som varför alla måste 
skaffa barn och sådär. 

Kakan: Namnet Kakan Hermans-
son kommer att figurera där, 
kan jag berätta. Jag kommer att 
komma in som klass- och genus-
expert.

Är det något annat på gång?

Hanna: Vi håller på med en bok. 
Men det kan vi inte säga något 
mer om. 

Kakan: Bara att det är tillsammans 
med Agnes Lo Åkerlind. Hon har 
producerat min talkshow ”Kaka på 
kaka”. Ett riktigt geni, ett feminis-
tiskt geni. 

Har ni något tips till ungdomar 
när det gäller feminism?

Kakan: Att läsa mycket böcker. 
”Under det rosa täcket” är en bra 
första bok att läsa. Till tjejer vill jag 
säga: gå inte på myten om att tje-
jer inte kan vara fler än två, eller 
att tjejer snackar skit om varann 
- för det är inte så.

Hanna: Jo, det är så om man inte 
gör något åt det. Sedan jag träf-
fade Kakan har jag bestämt mig 
för att sluta slentrianhata kvinnor. 
Det där att man alltid ser kvinnor 
i sin egen ålder som är framgångs-
rika och snygga som konkurrenter, 
som man stör sig på för att själv 
må bättre. Sluta bara med det och 
tyck om varandra istället. 

Kakan: Peppa varann! 
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Sliperiet i Borgvik öppnade för säsongen den 
6 maj och dagen före var det vernissage med 
inbjudna gäster och utställande konstnärer. 
Årets utställning innehåller verk av Nick Brandt, 
Kjell Engman, Amanda Ooms, Karolina Norén, 
Ronnie Wood och Madeleine Pyk med flera. 

Foto: Annelie Höök
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Årets undersökning från Företa-
garna om jämställt företagande 
visar att det kan dröja ytterligare 
93 år innan landets företagare 
består av lika många kvinnor som 
män.

Går långsamt
Jämställdheten inom företagandet 
går framåt, men i långsam takt. 
29,4 procent av Sveriges samtliga 
företagare är kvinnor. År 2005 
var siffran 28,3 procent. Med den 
ökningstakten dröjer det till nästa 
sekel innan Sveriges företagare 
består av lika många kvinnor som 
män. 

När andelen företagande kvinnor 
jämförs ur ett EU-perspektiv ham-
nar Sverige på plats 20 av 27.

Jämställt företagarindex
Sedan år 2008 gör Företagarna 
årligen en undersökning av hur 
jämställdheten inom företagandet 
utvecklas i Sveriges 290 kommu-
ner – Jämställt företagarindex. I 
den mäts fyra aspekter av jäm-
ställdheten i företagandet:

• Andel kvinnor av samtliga före-
tagare i kommunen – visar på hur 
jämställd företagarpopulationen 
är.

• Andel företagare av kvinnor i 
arbetsför ålder (16-64 år) i kom-
munen – visar på den kvinnliga 
befolkningens företagsamhet. 

• Andel unga företagarkvinnor i 
kommunen (under 35 år) – visar 
på framtidsmöjligheter för företa-
gande.

• Andel kvinnor som driver företag 
i en mansdominerad bransch 
(utvinning av mineral och tillverk-
ning) i kommunen – visar på ett 
företagarklimat där man vågar 
bryta normer.

Grums över rikssnitt
I Grums kommun är 30,6 procent 
av företagarna kvinnor. Det är 
alltså något över rikssnittet på 
29,4 procent och högre än länet 
som ligger på 28,2 procent. 

Sämre ser det ut för oss i ande-
len kvinnor av företagarna inom 
utvinning och tillverkning, där har 
vi bara 8,3 procent.  Andelen unga 
kvinnoföretagare i Grums ligger 
på 13,5 procent och andelen före-
tagande kvinnor i arbetsför ålder 
är 3,2 procent.

Sveriges mest jämställda före-
tagarkommun 2012 totalt sett är 
enligt undersökningen Stockholms 
kommun.

Jämställt företagande först om 93 år?

•

Jämställt bland politiker 
och tjänstemän i Grums

Vi har en jämn könsfördelning 
bland kommunens förtroende-
valda. Kommunfullmäktige består 
av 14 män och 16 kvinnor, 1 plats är 
vakant. Ordföranden samt 1:e och 
2:e vice ordförande är alla kvinnor.
I kommunstyrelsen sitter 8 kvinnor 
och 5 män. Ordföranden är man; 
1:e och 2:e vice ordförande är 
kvinnor. I utskotten är två av 
tre ordföranden män och en är 
kvinna.

Bland de högsta tjänstemännen
är det också många kvinnor. 
Tjänstemännen i kommunens led-
ningsgrupp består av fyra kvinnor 
(inklusive kommunchef) och två 
män. 

Kvinnlig entreprenör bidrog 
till Ericssons framgång

LM Ericsson, grundare till tele-
comjätten, har säkert de flesta 
hört talas om - men hans fru Hilda 
Ericsson bidrog också till företa-
gets framgångar. 

Utbildningsradions tv-serie Entre-
prenörerna tar upp detta i ett 14  
minuter långt avsnitt som finns att 
se på UR Play. 

UR skriver: ”Expert i programmet 
är filosofie doktor Birgitta 
Wistrand som berättar om hur 
kvinnor i familjeföretag ofta läm-
nar få spår efter sig och därmed 
blir osynliga. Men de finns där om 
man bara vet var man ska leta.” •

Foto: Per Hanstorp
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Mat- och kulturmässan 
den 15 maj i Gruvan
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Kulturskolan i Grums har funnits 
som ideell förening sedan 1997 
då den kommunala musikskolan 
lades ner. Den nuvarande ideella 
föreningen Grums kulturskola 
bildades 2009.

Alla som deltar i någon av kultur-
skolans aktiviter eller är stöd-
medlemmar räknas som medlem-
mar. Det finns i dagsläget runt 
110 medlemmar och elva stycken 
timanställda lärare och ledare. 
Styrelsen och föräldrar sköter 
om allt runtomkring för att verk-
samheterna ska fungera. 

Skolorna kan låna
Lokalerna är väl utnyttjade under 
eftermiddagar, kvällar och helger. 
Hyran är fri och subventioneras av 
kommunen.
 
  - Det är viktigt att det finns en 
kulturskola med ändamålsenliga 
lokaler för att skapa förståelse 
och acceptans för kultur i olika 
former, säger Niklas Elvin som är 
ordförande i föreningen.

Skolorna i Grums kommun har 
möjlighet att nyttja lokalerna 
för olika kulturverksamheter. 
Föreningar och skolklasser 
kan få låna eller hyra utrust-
ning av kulturskolan för olika 
arrangemang. Dessutom finns det 
chans för lokala band att nyttja 
lokalerna för repetition.

Bidrag från Billeruds sociala fond 
har bidragit till att man kunnat 
köpa in utrustning och instrument 

Söker körledare
Mest populärt är att spela 
gitarr eller elgitarr, men de olika 
teaterkurserna är också popu-
lära. Planen är att starta upp 
någon form av dansundervisning, 
förhoppningsvis även som en 
sommarkurs. 

En kör står högt upp på önske-
listan för många, men föreningen 
har inte lyckats värva någon 
ledare ännu. Om du vet någon 
körledare som vill hjälpa till att 
starta en kör - hör av dig till 
kulturskolan. 

Kontakt:

kontakt@grumskulturskola.se

www.grumskulturskola.se

och Billerud och Lions har lovat 
att sponsra mot att man spelar 
och uppträder för dem.

Kurser och replokal
Kulturskolan erbjuder under-
visning i gitarr, elgitarr, bas, 
piano, fiol, fiolensemble, saxofon, 
klarinett, slagverk (trummor), 
teatergrupper, rockensemble, 
sång och annat om intresse och 
ledare finns. Teater och rock-
ensemble har man också som 
sommarkurser. 

Vuxna som vill lära sig spela eller 
sjunga i grupp, så kallad ensemble, 
är också välkomna till kulturskolan.

Bild från marschtrumslagarkurs där Jonny R Nilsson och Fredrik Lundqvist 
vägleder eleverna Pontus, Arvid, Jimmy och Linus.

Kulturskolan
FÖRENINGEN

en ideell förening som skapar 
förståelse för kultur
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Hur kommer det sig att ni tog 
över caféet?
Jag har själv jobbat på caféet i 
några år och tyckt att det varit en 
underbar arbetsplats. Annelie är 
min svärmor och jobbar i köket 
på Liljenäs friskola. Jag har många 
gånger frågat om hon inte varit 
intresserad av att ta över caféet. 
Men hon var inte lika positiv som 
jag, kanske för att hon är äldre 
och klokare, ha ha? Men efter 
mycket tjat så frågade hon mig 
helt plötsligt:

  - Catti, ska vi söka arrende på 
caféet i år?

Det var där vår resa började. 
Ingen av oss har någonsin drivit 
eget företag så detta var något 
helt nytt. Men vi har tagit en sak 
i taget och har fått mycket god 
hjälp av nära och kära. 

På vägen har vi också träffat 
många trevliga och hjälpsamma 
människor. Vi har inte mycket 
erfarenhet av att driva eget, men 
med en positiv inställning har vi 
kommit långt och lärt oss massor.

Kommer ni att servera de 
berömda räksmörgåsarna?
Ja, självklart! Men nytt för i 
år är att man även kan välja 
handskaladeräkor på sin 
räksmörgås.

Är det några nyheter i 
utbudet eller lokalen?
Ojojoj, vad det har hänt grejer! 
I utbudet har det tillkommit 
mjukglass, våfflor med sylt och 
grädde, räksallad och ost –och 
skinkbaguette. Och som sagt 
har vi i år två olika sorters räkor, 
maskinskalade och handskalade. 
Tillsammans med  folk från 
bygden har vi haft provsmakning 

av massor av olika räksorter. Det 
fanns två självklara favoriter, som 
nu finns på våra mackor.

Lokalen har blivit större. Tack vare 
ideellt arbete från Värmskogs 
glada pensionärer och andra 
hjälpsamma själar kan vi nu er-
bjuda våra gäster att sitta under 
tak. I utbyggnaden som är cirka 50 
kvm kommer det att finnas cirka 
40 platser. Självklart kommer det 
finnas mycket sittplatser utomhus. 

Kommer ni att ha några 
arrangemang?
På tisdagar kommer vi att få 
besök av gammelbilens vänner 
och förhoppningsvis andra motor-
entusiaster. Ännu finns inget 
arrangemang på schemat, det har 
helt enkelt inte hunnits med, men 
vi har en hel del sångfåglar i vår 
personal så har man tur kanske de 
kan bjuda på en trudelutt?

Ni har också hand om 
vandrarhemmet?
Det stämmer. Den som vill över-
natta hör av sig till och för bok-
ning. Det går också att beställa 
frukost.

Kommer ni att hyra ut 
kanoter/båt?
Jajamän, det kommer finnas kanot 
att hyra och även flytvästar.

Vad har ni för förhoppningar 
inför sommaren?
Personligen är jag nöjd bara vi 
står på benen till hösten. Men jag 
tror att om vi får en fin sommar så 
kommer detta gå galant! 

Vi har fått ihop ett jättebra 
arbetslag, en mix med killar och 
tjejer från trakten i olika åldrar, 
som kommer ge besökarna vad de 
önskar sig: ett glatt humör och en 
stor och god räksmörgås!

varmskogscafe.se

Värmskogscafé i ny regi
Cathrine Sundling (bilden) och Annelie Emilsson har tagit över 
arrendet av caféet vid Liljenäs i Värmskog. De kommer att 
fortsätta att servera de berömda räksmörgåsarna vid Värmelns 
strand, i en större och uppfräschad lokal.



Tjejkvällen i Gruvan den 3 maj
lockade 200 besökare

Foto: EvaLena Heinered
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I 2012
venemangskalender juni - septemberE

Juni

3 Försommarkväll i Eds kyrka 
 Kören Accentus och Exaudi. Clas Grumer och Jan 
Sundqvist.

6 Sveriges nationaldag 
 Firande av Sveriges nationaldag vid Grums 
hembygdsgård.

6 Utflykt till Stentorget 
Utflykt till stentorget i Norra Näs. 

10 För kärlekens skull  
 Sångkväll med Ted Gärdestads sånger på vårt vis. 
Kören Eternella med musiker. Grums kyrka.

21 Resning av midsommarstången 
 vid Grums hembygdsgård, Long. 

22 Midsommarfirande i Borgvik 
 
22 Midsommarfirande i Liljedal 

24 Sommarkonsert med Rigmor och Christina 
Gustafsson i Värmskogs kyrka  
 
27 Krocket för hela familjen 
Krocket för hela familjen vid Långsta skola. 

27 Sommarbingo vid Jättestenskolan 
 
28 Sommarkväll vid Lavinia stuga 

29 Familjedag på Solbergsården 

30 Dans i Skruvstadparken med Black Jack 

30 Sommarutställningar hos Mimmi design  
 Vernissage konstnärerna Gerd Göran och Lena 
Hellström. 

Juli

1 Bryggkväll i Liljedal 
 
1 Sköna Söndag 
Livemusik på Sliperiet i Borgvik 

4 Sommarbingo på Jättestenskolan 
 
5 Sommarkväll vid Lavinia stuga 

6 Grillkväll vid Kungskvarnen i Borgvik 
 Endast förbokning, 0555-740 60.

7 Kakbokssläpp vid Långsta skola

8 Sköna Söndag 
 Livemusik på Sliperiet i Borgvik 

8 Värmskogdagen 
 Familjefestligheter vid Liljenäs.

11 Sommarbingo vid Jättestenskolan 
 
12 Sommarkväll vid Lavinia stuga  
Laviniakväll med Rune Blid 

12 Sommarvisning vid Gruvöns bruk 
  
 13 Grillkväll vid Kungskvarnen 
 Endast förbokning, tel 0555-740 60.

14 Dans i Skruvstadparken med Arvingarna 

14 Familj och motordag i Borgvik 
 
15 Sköna Söndag 
Livemusik på Sliperiet i Borgvik. 

19 Sommarkväll vid Lavinia stuga 

19 Sommarvisning vid Gruvöns bruk 
 
20 Grillkväll vid Kungskvarnen 
 Endast förbokning, tel 0555-740 60.

22 Musik i sommarkväll i Grums kyrka 

22 Sköna Söndag 
Livemusik på Sliperiet i Borgvik 

26 Sommarkväll vid Lavinia stuga 

26 Sommarvisning vid Gruvöns bruk 
 
27 Grillkväll vid Kungskvarnen 
Endast förbokning, tel 0555-740 60.

29 Sköna Söndag 
 Livemusik på Sliperiet i Borgvik 

30 Packmopedsturnén i Borgvik
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Ha en fin sommar!

För mer detaljerad information kontakta Grums 
turistbyrå på tel. 0555-420 67, eller se 
grums.se/evenemang

Augusti 
  
1 Badkväll vid Långsta Backlanne. 
 Simborgarmärke och lefsbak.

2 Sommarkväll vid Lavinia stuga - Blåsorkestern 
 Hembygdsföreningen serverar nävgröt och fläsk.

2 Sommarvisning vid Gruvöns bruk 

4-5 Borgviks marknad 
 
4 Dans i Skruvstadparken med Larz Kristerz 

4 Sommarutställning hos Mimmi design  
 Vernissage. Konstnären Nils Forsman och 
konstsmeden Miklos Fözö.

5 Bryggkväll i Liljedal 

5 Sköna Söndag. Livemusik på Sliperiet i Borgvik.

9 Sommarkväll vid Lavinia stuga 

9 Sommarvisning vid Gruvöns bruk 
 
11 Dans i Skruvstadparken med Poptimisterna 

12 Loppis i Liljedals hembygdsgård 

16 Sommarkväll vid Lavinia stuga 

17-18 Folk & Rockfestivalen i Segmon 2012  
 
23 Värmlandskorvens dag med Sippolaswingers

September

2 Musikgudstjänst i Eds kyrka med Seniorsångarna.

7 Kura skymning 
 Historier från Grums på Grums hembygdsgård, Long.

Utställningar och museer

Borgvik
Fast utställning om järnets väg från skogen till färdig 
produkt på plan 2 samt mindre utställningar på plan 1.
Öppet: 18/6-10/8 alla dagar 12.00-17.00

Sliperiet - kultur i ett hus, Borgvik
Utställning med bl.a. Kjell Engman, Nick Brandt m.fl.
www.sliperietborgvik.se .
Öppet:  2012-05-06 - 2012-09-30 
maj fr.o.m. 6/5 tor-sön 12.00-17.00, juni tis-sön 11.00-
18.00, juli-aug alla dagar 11.00-18.00. 

Liljedals glasbruksmuseum
Glasbruksmuseum i Liljedals hembygdsgård. Visning av 
bruksföremål i glas däribland många olika buteljer, bl.a. 
modellen till Absolutflaskan. Bilder och föremål från 
glasbrukstiden åren 1780-1917.

LM Ericssons minnesgård i Värmskog
Lars Magnus Ericsson, den svenska telefonins 
grundare. 
Öppet: 15/6-15/8 alla dagar 13-17

Konstutställning hos Mimmi design i Pikenberg
Sommarutställning
Konstnärerna Gerd Göran och Lena Hellström.
Vernissage 30/6 kl 12.00-16.00
2012-06-30 - 2012-07-28 ons-fre 12-18, lör 10-15

Sommarutställning
Konstnären Nils Forsman och konstsmeden Miklos 
Fözö.
Vernissage 4/8 kl 12.00-16.00.
2012-08-04 - 2012-08-31 ons-fre 12-18, lör 10-15

Ateljé Mysen i Borgvik
Utställning: Eva Johansson - tavlor, halsband, 
armband, örhängen m.m. 
Malin Johannesson - smycken i vikingastickning. 
För öppettider se www.grums.se/evenemang
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Gatuprojekt vann 
två utmärkelser 
i skandinavisk tävling
Vid årsmötet för SSTT (Scandinavian Society 
for Trenchless Technology) i april tävlade och 
vann Grums kommun med sitt relining-projekt 
som utfördes över Slottsbrosundet 

Kommunen tilldelades utmärkelser i två av de tre 
kategorierna: för Bästa No Dig-projekt 2012 och 
Publikens pris 2012. 
  
No Dig innebär schaktfritt ledningsbygge, vilket 
var ett omfattande arbete att genomföra då man 
hade E18, järnvägen, sundet och även fornborgen 
att ta hänsyn till. Projektet avlöpte väl och utan 
större komplikationer. 
  
Diplom och vackra glasskulpturer mottogs av 
gatuchef Johan Holmgren som tillsammans 
med VA-personal var på plats i Stockholm. 
Eventuellt kommer projektet även att delta i No 
Dig International i Sao Paolo i november, om 
utmärkelsen Bästa projektet i Skandinavien. 

Gatuchef Johan Holmgren med diplom och priser. Till 
vänster ses Publikens pris, en glaslampa av Mats Jonasson 
Målerås och till höger Juryns projektpris, ett glasansikte från 
Kosta Boda.

•

2002 fick Stiftelsen Ingmar Berg-
man ta över drygt 40 flyttlådor 
med dokument från mäster-
regissörens privata arkiv på 
Fårö. Det mesta av materialet 
var skrivet för hand, något som 
vållade stiftelsen huvudbry. 

Tillverkas på Gruvön 
Lösningen på problemet blev 
Billerud Pure Archive, ett syrafritt 
material av nyfiber som tillverkas 
på Gruvön i Grums och skyddar 
pappersdokument från att åldras. 
 
  - Det är nämligen så att vanliga 
flyttlådor bokstavligen suger 
bläcket ur dokument som förvaras 
i dem. Kort sagt, Bergmans 
anteckningar riskerade att för-

  - Det är ett fantastiskt arkiv 
och förstås en stor ära för oss 
att få vara med och bevara 
denna kulturskatt. Att stå här 
med Bergmans handskrivna 
anteckningar och veta att 
dessa nu kommer att bevaras i 
många århundraden tack vare 
en innovation från Billerud är 
naturligtvis mycket glädjande, 
säger Per Lindberg.

svinna upp i tomma intet och 
därmed skulle en ovärderlig 
kulturskatt förstöras. Billerud Pure 
Archive är ett bra exempel på vårt 
arbete med intelligenta material 
och smarta förpackningar; här 
handlar det om att bevara, inte 
förvara, säger Jimmy Nyström, 
Business Development Director 
på Billerud.

Fanny och Alexander-klenod 
Klenoden i stiftelsens arkiv, 
som är med i Unescos världs-
minnesprogram, är arbetsboken 
till den Oscars-belönade stor-
filmen ”Fanny & Alexander”. En 
bok som Per Lindberg, vd på 
Billerud, försiktigt bläddrar i när 
han besöker stiftelsens lokaler.

Gruvöns innovation räddar Ingmar Bergmans dokument

•

Foto: Magnus Glans/Billerud AB
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I april vann Jättestensskolans pojkar skol-DM i innebandy. I finalen besegra-
des Forsnässkolan från Munkfors med hela 12-4 hemma i Grums sporthall. 
Laget kan blicka tillbaka på ett väl genomfört DM-slutspel, och tog härmed 
en skön revansch för uttåget i skol-SM i höstas.
 
I laget ingår: Tobias Green, Lukas Emilsson, Emil Svensson, Simon Bönström, 
Dennis Sjögren, Oscar Park, Mathias Jonsson, Samuel Strömberg, Jesper 
Nederman, Isac Björck Kjellgren, Emil Persson, Jesper Adolfsson, Kristoffer 
Green, Ludvig Nyrén samt Erik Hedlund.

Nu går stommen av laget ur nian, men återväxten ser mycket god ut både på 
pojk- och flicksidan. Jättestenskolans skolidrottssatsning fortsätter. I dags-
läget har skolan lag i våra populäraste lagidrotter, samt även deltagare i 
individuella grenar. Dessutom arrangerar skolan tävlingar och turneringsspel. 
Jättestensskolans IF har, i samarbete med ett antal Grumsföretagare, samlat 
ihop till de svarta matchkläderna. Eleverna har själva kontaktat företagen, 
jobbat för dem, och i gengäld fått ekonomisk hjälp. Nästa läsår väntar nya 
tävlingar och matcher.

DM-guld till Jättestenskolan

Energirådgivningen
informerar

Du kan träffa energi- och 
klimatrådgivaren i Grums 
tisdagarna 12 juni och 26 
juni mellan kl 9-15. Plats: 
kundtjänst i kommunhuset.

Till energirådgivningen 
kan du som konsument 
eller företagare vända dig 
för råd kring energifrågor. 
Passa på att få kostnadsfri 
och opartisk vägledning om 
värmesystem med mera. 
Läs mer på www.erad.se 
för energiråd, nyheter och 
aktuell information.

Semesterstängt
Energirådgivningen i Fors-
haga, Grums, Kil och Munk-
fors har stängt för semester 
från 16 juli till 14 augusti.
 
Telefon övrig tid: tisdagar 
och onsdagar mellan kl 10-
16, 0554-194 14.

Anta läsutmaningen

Grums bibliotek lockar till 
läsning med ”Läs 10 böcker 
i sommar” för dig som är 
mellan 7 och 16 år och ”Läs 
8 böcker i sommar” för dig 
som är över 16 år.

Gäller under tiden 18 juni- 
24 augusti. Läskort hämtas 
på Grums bibliotek. När alla 
böcker är lästa och anteck-
nade på läskortet får du en 
bok.

Biblioteket har som vanligt 
längre lånetid mellan vecka 
24-33.

Öppettider: se grums.se
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Korrekt lösning av 
marsnumrets kors-
ord var ”Gruvöns 
musikkår”. 

Vinnare i utlottning-
en av boken Vär-
marnas land bland 
de rätta svaren blev 
Ingrid Bergenheim.

Tack till alla er som 
deltog!



* Skolelevers drogvanor 2011, CAN (12 % av eleverna i åk 9 och 30 % av eleverna i gy 2 anger att föräldrar är en källa till alkohol).

Statens folkhälsoinstitut i samarbete med 

Enligt undersökningen Ung i Värmland 2011 har 20,5 
procent av alla pojkar och flickor i årskurs 9 i Grums 
druckit starköl, vin eller sprit minst en gång i månaden 
under läsåret.

www.grums.se


