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“Korrespondensen
upphörde ganska abrupt när jag skickade
föremålen för mina
brev ett polyfoto.”
GUNNAR HANSÉN

SIDAN 4

Republiken sammanfattar och avvecklar

FOTO: ERIK STRÖMBERG
Så här har kanske en del myndighetspersoner uppfattat eldsjälarna i Republiken Klarälvdal’n — mitt i vägen.
Föreningen som utropade sitt territorium i Värnäs 1991 blandade stôlliga upptåg med ett seriöst engagemang för
norra Klarälvdalen
Nu väljer dock föreningen att avveckla sig.
– Vi tycker vi har gjort vad vi kunnat och vill sluta med flaggan i topp, säger viça presidenten Doris Sundholm i Ambjörby.
VärmlandsBygden har följt arbetet genom åren, bland annat med ett antal temanummer, döpta till Dalens Nyheter.
Denna vecka återvinns denna vinjett när Republiken sammanfattar 16 intensiva år i Nordvärmlands tjänst.
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Debatten om
biobränslen under
våren har skapat stor
osäkerhet hos
många potentiella
bilköpare.
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ledarsidan

värmlandsbygden, box 5169, 650 05 karlstad, stromberg@vby.se

Får inte bli det godas fiende Det behövs en kraft

för norra Klarälvdalen

Folkpartiets krav på moratorium (uppehåll) för beslut
som gynnar biobränslen är
helt feltänkt. Visst, det kommer säkert i framtiden att
finnas bränslen och motorer som är bättre än dagens. Men det bästa får inte
bli det godas fiende.

3 juli 2008
Då låter moderaternas nya klimatpolitiska
åtgärdsprogram
mycket bättre. Det inger hopp om
alliansregeringens klimatpolitik.
Nu och i framtiden.

Något har hänt
Tveklöst har det hänt något
stort med moderaternas miljöpolitik. Från att man i valrörelsen
inte ens ville ta ordet miljö i sina
munnar lägger ledande företrädare för partiet nu fram ett klimatpolitiskt handlingsprogram. Det
är lovvärt och utgör en bra grund
för den debatt som med säkerhet
kommer att föras i Almedalen i
nästa vecka och för alliansregeringens arbete med en klimatproposition nästa år.

Oroande osäkerhet
Debatten om biobränslen under
våren har skapat stor osäkerhet
hos många potentiella bilköpare.
Vågar man investera i en miljöbil? Kommer de förhållandevis
gynnsamma skatteregler, subventioner och andra förmåner
som införts att bestå? Hur blir det
med andrahandsvärdet om reglerna för miljöbilar plötsligt förändras och/eller ny och ännu
bättre teknik införs?
Ja, frågetecknen är många så
här långt. Därför är det så viktigt
att åtminstone några rätas ut till

Goda löften
Få hade för något år sedan trott
att det skulle vara företrädare för
moderaterna som skulle komma
med något bidrag till detta. Men
så är det.
I en glädjande klarsynt, framsynt och vidsynt artikel i Dagens
Nyheter skriver partiets gruppledare i riksdagen, tillika miljötalesman, Lars Lindblad om hur en
fortsatt övergång till mer
biobränslen inom transportsektorn måste stimuleras.
”Vår idé är inte att bekämpa bilägandet för bilen är en livsförutsättning för många”, skriver
Lindblad bland annat. Ja, de
gamla moderaterna hade förmodligen vågat sig på ett tyngre försvar för bilen. För om inte livsförutsättning så är bilen i vart fall
en viktig förutsättning för ett gott
liv för många människor.
Moderaternas klimatprogram
är bra nästan helt igenom. Fortsatta skattesubventioner till
biobränslen fram till 2014 utlovas. Ökade medel ska ges till utveckling av en europeisk miljövänlig bilindustri. Tullar på import av ”miljövänliga komponenter” ska tas bort. Med mera!

Skadlig debatt
Det finns dock brister. Ersät-

”Liberaler har en kritisk syn på staten. All makt utgår från individen. I logik med detta har liberalismen en positiv människosyn. Men
av detta följer inte att alla människor i alla lägen vill gott. Det vore
en naiv illusion.
Sådant beteende som vi förväntar oss av vår stat borde vi rimligen
också uppfordra av oss själva. Att kräva integritet för egen del bör
innebära att också respektera andras integritet. Ett samhälle där alla
beter sig lite schysstare mot varandra strider inte mot liberala ideal.”
Sundsvalls Tidning (lib)

Postadress:
Box 5169, 650 05 Karlstad
Besöksadress:
Lantvärnsgatan 4 (i Koneohuset),
Karlstad
Telefax: 054-15 48 52
VD, chefredaktör,
ansvarig utgivare:
Erik Strömberg. 054-21 91 80,
070-316 52 16
E-post: stromberg@vby.se

– Vi har fått mycket reklam för bygden

Krönika
utropsditon. I annat fall kommer
den nuvarande positiva utvecklingen mot en mindre miljöskadlig transportsektor att avstanna
för att inte säga stoppa helt.

citatet

VärmlandsBygden

D

et är ett kylslaget Göteborg, 24 mars
1995. Efter en lång bussresa från
Värnäs i norr har en 50 personer
stark delegation från Nordvärmland sovit ut
och börjat samla sig i det flotta konserthuset.
Jubel i slyn, den revy som lockade en publik
på 14 i Värnäs, skulle sättas upp i en lokal som
hade plats för 1 100 personer.

”Debatten om biobränslen under våren har skapat stor osäkerhet hos många potentiella
bilköpare.”

President Petter i Boa I

tandet av miljöbilspremien med
borttagen fordonsskatt i fyra år är
en sådan. Det är nästan alltid
bättre med en fågel i handen än
tio skogen. Och är alternativen
lägre pris vid bilköpet mot lägre
framtida skatt är det självklart det
förstnämnda som konsumenten
väljer.
En annan allvarlig brist är att
moderaterna tycks acceptera fortsatta EU-tullar på etanol. På den
punkten är faktiskt folkpartiet,
men det är också den enda,
mycket bättre.
Vårens debatt har som sagt
skadat övergången till ny och
miljövänligare transportteknik.
Därför är det så viktigt att diskussionen och informationen om de
här frågorna kommer att fortsätta
i seriösa sammanhang. Studieförbund som ABF, Studieförbundet
Vuxenskolan och varför inte
Medborgarskolan, har här en viktig uppgift att fylla - inte minst på
den lokala nivån.

Miljö i centrum

Det där äventyret gick naturligtvis ihop.
Drygt 700 kom och man fick generöst med regional TV-tid.
Jag började där och då förstå vad föreningen
handlade om. Och att på stôlligt allvar innebär att ingen har riktig
koll på vad som händer, men att resultatet blir lysande när alla får
ansvar att göra det de själva tror är bäst.
Men exakt vad föreningen var kapabel att åstadkomma för avtryck, det visste nog ingen då.
Nu är det 2008 och eldsjälarna tackar för sig. Föreningen ska läggas ner.
När jag intervjuar dem i kommunhuset i Ekshärad så finns det en
symbolik som de nog själva inte är medvetna om. I självständighetsförklaringen från 1991 kritiseras nämligen 1974 års delning av
Klarälvdalen och införlivandet med de ”storkommunala centralmakterna Torsby och Hagfors”. Och under samtalet kommer de
många gånger in på hur styvmoderligt de behandlats av kommunledningarna. Märkligt, kan tyckas.
Under sina 16 år har de trots allt gjort en del nytta. De har fått stor
uppmärksamhet över hela landet för sina djärva projekt. De är prisbelönta för sin framåtanda och de lämnar efter sig en imponerande
meritförteckning som naturligtvis skapats av betydligt fler än de fyra som fanns kvar vid rodret intill slutet. Deras arbete bör tjäna som
en stor inspiration för andra utvecklingsgrupper. Budskapet de sänder är: Ingenting är omöjligt om man bara vill.
För att dra lärdom av deras arbete, så måste man också titta på

I Almedalen kommer miljöfrågorna på många sätt att stå i
centrum. Ett stort antal seminarier genomförs med miljöpolitiska
förtecken. Så till exempel centern
som ordnar ett seminarium om
klimatförändringar, livsmedelsbrist och säkerhetshot. Givetvis
kommer miljöproblemen inom
transportsektorn då också att beröras.
Så långt har i år även moderaterna kommit. Och förhoppningsvis får klimatfrågan också
större plats vid Fredrik Reinfeldts framträdanden än när han senast var i Almedalen inför valet
2006. För då blev han mest bara
irriterad!


det som Republiken faktiskt misslyckades med. Från att vara en stor
grupp med många ministrar och mängder med aktiviteter, så krympte Hemlighuset till att bli ett litet järngäng.
Den öppna och informella strukturen lämnade stort ansvar till de
som deltog. Gjorde de inget - hände inget.
De drabbades av samma problem som många andra föreningar:
Den successiva förnyelse som är nödvändig för att hålla glöden
igång, uteblev.
Var det tvunget att bli så? Eller är det precis så det ska vara?
Föreningen hade ju inte det tidlösa uppdrag som många andra har.
Fotbollsklubben måste ställa lag på fötterna nästa år också. Hembygdsföreningen har sina byggnader och museer. Det ”enda” Republiken hade, det var sina idéer och sina eldsjälar och när de brunnit
färdigt, så varför ska då föreningen ligga kvar där i askan?
Engagemanget i Nordvärmland står och faller naturligtvis inte

med Republikens existens. På många håll i dalen, inte minst i Ekshärad har eldsjälar gjort enorma insatser för att utveckla sin bygd,
så den ideella glöden finns naturligtvis fortfarande.
Men visst skulle det ändå behövas en samlande kraft i Dalen och
konceptet är fortfarande lika briljant som det var 1991. En förening
som på stôlligt allvar kombinerar president och ministrar med lustiga titlar, med ett seriöst arbete för Nordvärmlands bästa.
Någon borde därför ta upp den frack och den hatt som Petter i Boa
nu lagt i garderoben. Och skulle så ske, kan VärmlandsBygden säkert ställa upp som republikanskt Propagandaministerium.
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Stor nyfikenhet

Hatten är lagd på hyllan och fracken upphängd. Men har man en
gång blivit Republiken Klarälvdal’ns president, så sitter titeln ändå kvar.
– De flesta av oss som hållit på är
ju i närheten av pensionsåldern nu,
så då är det väl dags att ge sig, säger Peter Larsson i Höljes, president Petter i Boa I.
Det började som ett högtidligt utropande i september 1991. Platsen var Värmlandsporten i Värnäs. Sedan dess har
enormt mycket hänt, men vad som varit
bäst under den här långa resan, det kan
han inte svara på.
– Nja… det är så mycket så jag kan nog
inte välja ut något, säger han.

Det har varit mycket arbete, men humöret har oftast varit på topp.
– Ja, det lades ner väldigt mycket jobb
så jag tycker nog att vi kan sluta nu med
gott samvete. Vi har gjort mycket reklam
för den här bygden, men vi har också fått
mycket reklam.
Presidentskapet har varit positivt för
honom, även i hans yrkesliv som Icahandlare i Höljes.
– Det klart att man har fått mycket reklam för butiken. Många har velat komma
in för att se vad det är för en typ som är
president, säger han och skrattar.
Kommer du att sakna den där tiden?
– Nja, jag tycker nog att allt har sin tid,
men jag kommer naturligtvis att minnas
det.
Tror du det blir någon nystart av Republiken i framtiden?

– Helt omöjligt är det ju inte. Jag hoppas att det kan komma något mer, men då
måste det in lite mer yngre folk som tar
vid och är beredda att jobba.
Vad fick ni för mottagande av folket medborgarna? Tog de er på allvar?
– Inte till en början, men när de såg att
vi gjorde en del nytta så kom det mer och
mer. Det är också många som saknar det
där och som fortfarande kommer in och
frågar.
1993 stod Nordvärmland som värdar
för den sjätte internationella flottningsfestivalen med 250 besökare från åtta länder.
De påföljande åren besökte delegater från
Republiken Tyskland och Frankrike och
de är än idag inte bortglömda.
– Vi har en del turister som kommer in
och berättar att de har sett oss. Så vi gjorde nog lite avtryck även utanför Sverige,
säger Peter Larsson.


Kulturministern erkänner:

— Jag hade viljan men kan inte påstå att jag var framgångsrik
Under några år i ett gånget
millennium var jag kulturminister i Republiken Klarälvdal’n. Jag hade viljan men
kan inte påstå att jag var
framgångsrik. Dock, roligt
hade jag och gjorde i alla
fall några ganska fruktlösa
försök att förbättra tillvaron
för Klarälvdalingarna.

Torleif
Styffe

Före detta kulturminister
i Republiken Klarälvdal’n
Mottot att arbeta på stôlligt allvar var tilltalande, och jag vill
mena att vår revy Jubel i slyn levde upp till detta. Tillräckligt stôllig var den, och vi fick ju bevis
på att den hade effekt när det
gällde att marknadsföra dalen.
Såväl ekshäringar och Värnäsbor
som Karlstadfolk och göteborgare fick se tillställningarna på
hemmaplan. Minst publik hade vi
i Värnäs, där det i stort sett var
närmaste släkten som kom, medan det var fullsatta hus i övrigt.
Min roll i sammanhanget var inte
stor, men jag var med.
Som kulturminister försökte
jag uppmuntra alla kulturella ytt-
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Peter Larsson är Republiken Klarälvdal’ns förste och siste president.

Av ERIK STRÖMBERG

ringar, och vid ett besök hos
Hans Evensson i hans verkstad i
Sysslebäck berömde jag honom
för hans initiativ att sätta upp en
skulptur ”västa vägga”.
– Detta är ingen skulptur, sade
Hans, det är en hög med avgasrör
som ska till tippen.

Satt jag verkligen i rätt departement?
Jag försökte fortsätta tänka positivt och kreativt. Norra Värmland saknade redan då TV4:s regionala sändningar, och med ett
muntert gäng fick jag audiens
hos kulturminister Margot Wallström. Hon fick höra våra önskemål och därtill lite musik, men
några regionala sändningar blev
det inte till de längst norrut boende.
Men jag nöjde mig inte med
dessa misslyckanden, jag gjorde
flera. Ett försök att få myndigheterna att rädda Ransby skans från
älvens eroderande kraft gick om
intet. Visserligen reagerade en
arkeolog på min skrivelse och
kom dit gjorde några mätningar,
men något erosionsskydd blev
det inte. Älven fortsätter att äta
på den halvmillenniegamla skansen på älvbrinken.
Skansen fanns också med i

ett annat projekt – att förverkliga
den tidigare uppkomna idén om
en gång- och cykelväg mellan
Ransby och Sysslebäck vid Klarälvens strand. En sådan skulle
tjäna många syften: förutom att
avlasta den farliga trafiksträckan
på väg 62 skulle den kunna skydda en utsatt strand från erosion,
den skulle dessutom bli en historisk vandringsled för turisterna.
En sådan led skulle ha historiskt intresse genom närheten till
Ransby skans, genom att gå förbi
Munkheden med Munkkällan
och minnen från pilgrimernas tid,
genom att passera Vingängsjön
med dess delta, där gränsen går
mellan den forsande älven och
meanderloppet och där en gammal kyrkklocka sägs ligga. Man
skulle också passera den gamla
slutstationen för ångbåtstrafiken.
Där som leden skulle starta i

Ransby gick också färjan över älven, på den tiden då huvudvägen
till Norge gick just här förbi.
Längs leden skulle man också
kunna sätta upp information om
flottningen i älven.
Detta kändes angeläget och gör
det än. Jag skrev ett brev som undertecknades av en annan minister och en president, och fiskevårdarna var också med på noterna. Länsstyrelsen var adressat,
och ett svar lär väl snart komma.
Brevet avsändes 1997 och en påstötning gjordes året därpå.
Några smärre insatser gjorde
jag i Dalens Nyheter, bland annat
med ett antal önskerubriker inför
det nya året 1999. Några av dem
löd:

Nytt kulturdepartement
till Republiken Klarälvdal’n – lyxbygge på
toppen av Branäsberget.
Nya skatteregler gäller
retroaktivt från 1950:
skog och vattenkraft
beskattas vid källan –
miljonregn över glesbygdskommuner.
Kritikerrosade författaren
Erik Tellander upptäcks av
Torsby kommun –
får kulturstipendium.
Petter i Boa föreslås ta
över efter Clinton, men
tvekar: – Jag är inte så
sugen.
Länsstyrelsen lovar att
lämna svar på republikens
förslag till gång- och
cykelbana Ransby –
Sysslebäck före nästa
millennium.

EU-pengar till upprustning av Dalby kyrkogård,
gamla nedtagna smidda
gravvårdar sätts upp igen:
– Kors, säger biskopen.
Sedan dess har åren gått och
flera rubriker har återanvänts –
men bara på skämt.
Ett år blev jag inbjuden till
festligheterna i samband med
bygdespelet Amerikaresan i
Blomskog. Det skulle bli ett möte
mellan tre kulturministrar – Sveriges, Norges – och så jag. Tyvärr fick den norske ministern
förhinder, men det blev trevligt i
alla fall, inte minst
därför att jag hade
med republikens
ambassadör Ingvar
Karlsson.

beskrev att det gick bra för Sverige.
Min naturliga fråga blev: – Hur
ska det bli för oss när Sverige
börjar gå dåligt?
Jag fick några allmänna formuleringar till svar, och annat hade
jag inte väntat. Inte han heller.
– Där fick du väl ett riktigt politikersvar, sa han, och jag instämde och gick.
Som synes kröntes mina ministerår inte med några stora framgångar, men vi hade roligt på våra möten.


Vid ett besök i
Stockholm
drog

jag fördel av min
fina titel och stegade in till dåvarande
näringsministern
Björn Rosengren,
när han hade en
frågestund på Rosenbad. Han undrade vad jag hade för
ärende, och jag förklarade att jag var
minister och tyckte
att det kunde passa
att hälsa på en annan minister när
jag ändå var i stan.
Jag fick ett par
minuter på mig att
berätta om vägarnas
dåvarande
standard, om arbetslöshet och nedläggning av allmänna inrättningar
– allt detta i ett lä- Bakom Evenssons verkstad i Sysslebäck —
ge då regeringen modern skulptur eller avgasrör?
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Var stolta över det vi gjort tillsammans!
Republiken Klarälvdal’ns
sannsaga har sannerligen
överträffat en optimistministers vildaste förväntningar! När vi startade vår
ideella förening i september
1991 för att göra vårt bästa
av bygdens förutsättningar
tyckte jag det var en tuff utmaning på många sätt, men
det blev bättre än jag vågade tro. Jag har fått var med
om en inspirerande och
spännande resa i okänt
land på vägar som vi antingen fick upptäcka eller
bygga själva.
Nu är den resan slut och
det känns lite vemodigt,
men samtidigt naturligt.
Eftersom vi gör en resumé av
de olika projekten och vad Republiken ställt till med på annan
plats här i Dalens Nyheter och,
framför allt, på vår hemsida
www.klaralvdalen.se så blir detta
ett mer övergripande kåseri med
några personliga reflektioner om
hur det är att vara en så kallad
eldsjäl i den lokala och regionala
samhällsutvecklingen. Det blir
massor av positiva eftertankar
och några kritiska funderingar.

Helhjärtat!
Jag börjar från början. Det

underbara med ideellt arbete är
att alla ställer upp helhjärtat av
eget intresse för att skapa resultat, inga förlamande hierarkier,
lönenivåer eller fackliga protester mot övertidsarbete. ”Helhjärtat” är nyckelordet i det
här sammanhanget, visionen om en bättre klarälvdal förenade våra hjärtan i
en helhetssyn där vi alla
kunde hitta våra uppgifter
och bidra efter bästa förmåga. Likaså fann vi
snabbt former där vår kreativitet och entusiasm fick
flöda, skall man jobba ”på stôllitt
allvar” är ordförandeklubban det
minst viktiga verktyget.
När vi efter några långa och intensiva träffar hade kalibrerat
hjärtan och hjärnor stod vi på en
stadig plattform för att inleda det
praktiska arbetet och vi var ett
tjugotal eldsjälar i skön förening
som hellre gjorde saker än tvekade. Planering i all ära, men den
fungerar bara när man gör sådant
man gjort förut. Utveckling är att
ha modet att sätta igång och lära
sig in i framtiden allteftersom.
Och det modet kommer ur en inspirerande vision som gör det
värt risken.
Ensam är stark, heter det. Men
två måste väl ändå vara starkare?
Jodå, om de låter varandra vara
det. För ett + ett kan i värsta fall
bli noll, två starka krafter utan
gemensamt mål kan ta ut varandra. I Republiken blev ett + ett
minst tre!

Effektiva eldsjälsdemokrati
Vårt annorlunda sätt att samverka resulterade i ett förankrat
och effektivt arbete, något som
jag kallar för ”eldsjälsdemokrati”. I motsats till den vanliga
svenska demokratin som ju är
fullständigt värdelös när det gäller att genomföra beslut och förändringar. Det beror på att de
som skapar visionerna inte genomför dem själva utan tillsätter
kommittéer och arbetsutskott och
manglar frågorna tills de är lika
platta och fyrkantiga som de A4papper de är skrivna på. Därefter
lämnar man över genomförandet
till tjänstemän utan personligt engagemang i frågan. Hur bra blir
det på en skala?
Poängen med en förankrad vision som engagerar medborgarna
är att de som vill ta itu med något
inte behöver fråga först. Vi bara
gör!
Ett bra exempel på denna eldsjälsdemokratis liturgi var när vi
körde revyn ”Jubel i slyn!” i Göteborg 1995. Vi hade redan avverkat två fullsatta föreställningar i Karlstad och några månader
senare satt Thorleif Styffe, Gunnar Hjerdt Bengtsson och jag och
njöt tillsammans av det minnet.
Då fick vi för oss att vi skulle
marknadsföra vår bygd i Göteborg och jag ringde Konserthuset
som rymmer 1 100 personer.
Ska det va’ så ska det va’! Hyran
var visserligen 41 000 kronor för
en kväll, men vi bokade lokalerna, fick upp kontraktet och skrev
på. Så nu var det juridiskt bindande.

vidare till nästa punkt
på dagordningen.
Hur det gick? Jo, det
var det projektet som
gjorde att vi blev godkända av människorna
i bygden! Innan dess
hade man mest smålett
åt vårt stôlliga allvar
och sagt att ”låt dem
hålla på så länge de inte stör för mycket”.
Men nu äntligen ramlade polletterna ned, ”det
är ju marknadsföring
av vår bygd de sysslar
med!” Tack vare ett
fantastiskt jobb av
Carina fick vi annonser
till vårt programblad
för 71 500 kronor. Ja,
du läste rätt! Så hyran
var betald redan innan
vi började sälja biljetter
till de 750 personer
som sedermera kom
och njöt av oss i GöteOptimistminister Bengt Gustavsson.
borg. Stor succé!
Gissa om vi var ett
femtiotal stolta och nöjda klarälvdalingar som åkte he- drag. Mot slutet av projektet var
möver efter att ha gjort det omöj- det finansiellt mycket ansträngliga möjligt.
ande, men kombinationen av motivation och ”hotivation” fick oss
Sveriges bästa
att nå ända fram!

landsbygdsprojekt

Några månader senare utnämndes Republiken till Sveriges bästa landsbygdsprojekt för allt vi
hade ställt till med och sättet vi
gjorde det på, det stôlliga allvaret. Ära och pengar … en får
tacke!
Med självförtroendet på topp
dristade vi oss så småningom att köpa Nygård i Ekshärad, en stor, tom och sliten anläggning som kostade
nästan en miljon per år att
äga. Med tanke på att vi hade 13 kronor och 28 öre i
kassan har säkert Vän af
Ordning synpunkter även
på det åtagandet. Men en
viktig del av Republikens vision
är att gå före och visa vägen så att
fler vågar tro på sig själva och
gemenskapandets kreativa kraft.
Att kräva att ”Nånannan” skall ta
alla risker håller inte som utvecklingsstrategi, då skulle samhället
vara ett enda stort väntrum. Och
Beckett kunde skriva en ny pjäs:
”I väntan på vadå?”
Vi förvandlade Nygård till en
attraktiv arbetsplats med 26 fasta
jobb och sålde anläggningen med
vinst, så än en gång visade vi att
det omöjliga är möjligt. Optimism, nytänkande, samarbete
och envetenhet kommer man
lång med! Det jag är stoltast över
är att vi valde att tacka nej till
EU-pengar och i stället tog ett
privat lån på en miljon kronor
som Doris Sundholm, Gunnar
Hjerdt Bengtsson och jag gick i
personlig borgen för – visionen
var ju att göra Nygård ekonomiskt självbärande och då skall
man inte bli bra på att söka bi-

”Planering i all ära,
men den fungerar
bara när man gör sådant man gjort förut.”
Därefter meddelade vi kamraterna i Republiken den glada nyheten och frågade om någon
skulle hänga med …
”Oansvarigt!” säger Vän af
Ordning.
– Nej, säger jag, vi visste att vi
kunde klara det med mycket slit
och smarta lösningar. En eldsjäl
tänker lika mycket med magen,
hjärtat och övriga inre organ som
med huvudet och med ”arbetsglädjekalkyler” blir utfallet mycket högre. Hela poängen med oss
eldsjälar är ju att vi frivilligt har
valt att ta ett extra stort ansvar för
bygdens framtid! Hur ansvarsfullt är det att stå bredvid och kritisera?
En sak är säker och det är att vi
aldrig skulle ha fått stå på Konserthusets scen om vi hade följt
Demokratins Formulär 1A. Då
hade frågan tagits upp i styrelsen,
vi hade konstaterat att vi inte hade några pengar, ärendet hade avskrivits och vi hade snabbt gått

Kamp mot myndigheter
Ur Nygård växte vår samhällsekonomiska innovation fram,
BolagsBolaget AB. Det konceptet – ”arbetsgivare att hyra” – är
förmodligen Republikens största
enskilda bidrag till samhällutvecklingen och vi har fått både
SKAPA-stipendiet och omnämnandet ”Best Practice in Europe”! Vår David&Goliat-kamp
mot Skatteverket gjorde oss till
ikoner i Eldsjälssverige och nu
håller ”självanställning” på att bli
en ny bransch i näringslivet. Fantastiskt! Att man kan sitta i lilla
Ekshärad och förändra världen,
visst är det både stort och stimulerande för alla andra som har
drömmar och idéer!
Jag nämnde att det tog fyra år
innan människorna i bygden tog
Republiken Klarälvdal’n på allvar. Och sedan dess har det varit
både roligt och enkelt att prata
om och driva utveckling, jag har
aldrig känt av någon jantelag.
Som mest har vi varit så många
som 650 medlemmar i föreningen och det är ett gott tecken på
förtroende och samhörighet.

Pionjärer är en störning
Dock känns det lite konstigt att
vi inte fått samma uppskattning
av det offentliga Värmland. Visst
finns det både enskilda tjänstemän och politiker som dunkat oss
i ryggen och gett oss sitt moraliska stöd, inte minst när vi var inne
i den långdragna skatteprocessen
med BolagsBolaget. Jag minns
ett samtal med en mycket hög
tjänsteman på länsplanet, han
önskade oss verkligen lycka till –

”men tyvärr kan vi ju inte ta ställning i den här frågan”. Det är
klart att han hade kunnat, men då
krävs det civilkurage nog att gå
ur anställningstryggheten, sätta
hälarna i backen och stå upp för
vad som är rätt och riktigt! Alltså
det som förväntas av oss eldsjälar.

Vad händer i Hagfors?
Likaså har jag många gånger
funderat över inställningen från
Hagfors kommun. Vi har fått pris
som Sveriges bästa landsbygdsprojekt, gjort en heroisk insats
med Nygård och skapat ett koncept, BolagsBolaget, som ger oss
erkännanden och beundran i Sverige och övriga Europa. Men inte
ett ljud från kommunledningen
… Och när vi skulle sälja Nygård
blev vi till och med motarbetade
så att vi nästan gick i konkurs.
Det finns väl någon sanning i
det här med att bli profet (profit?)
i egen stad, men nog har det
känts märkligt när kommunen
har utsett ”årets entreprenör” och
vi inte ens har funnits med på listan över kandidater.
En konsekvens av det är att jag
aldrig nämner Hagfors när jag är
ute och pratar, jag har faktiskt ingen lust att göra PR för en så
oskicklig kommunledning utan
lyfter i stället fram Ekshärad som
en härlig miljö för eldsjälar. (Tyvärr tycks detta ”profet-fenomen” vara ganska utbrett i vårt
jantelaglydiga land, bland annat
möter våra vänner i Trångsviken
samma kallsinnighet från sin
hemkommun och nu talar vi om
en jämtländsk by som faktiskt är
världsberömd i hela Sverige för
sin företagstäthet och för sitt sätt
att genomföra entreprenörskap
på alla nivåer i sitt lilla samhälle!)
På samma sätt undrar jag också
varför vi blir anlitade som inspiratörer runt om i Sverige och
utomlands men aldrig har blivit
ombedda att berätta vår enastående sannsaga i något officiellt
sammanhang här i Värmland?
Allt prat på länsplanet om entreprenörskap och stimulans av initiativ, är det bara opportunt snack
av kringglidande pärmbärare
som aldrig gjort något själva?

Ynkligt!
På landets högsta plan är det
ingen skillnad. Under vår absurda skatteprocess (vi döpte åtalspunkten till ”vållande till annans
bröd”) blev vi politikernas kelgris och alla partier besökte oss
för att ge oss vårt stöd. Vid ett
par tillfällen blev vi även inbjudna till regeringskansliet där man
uttalade sin stora beundran för
vårt pionjärskap. Men vad kunde
då politiken och regeringen faktiskt göra för att hjälpa oss när vi
höll på att gå i kvav? ”Lycka till i
er ädla kamp!” – det uttalandet
var vad landets högsta makthavare kunde prestera. Ynkligt.
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Låter jag bitter? Nja, den offentliga sektorns eloge kan jag
vara utan, den betyder ingenting
för min motivation. Men jag vill
peka på ett ohederligt system
med skattefinansierade läppbekännare som säger en sak och gör
något annat.
Om jag ingick i en kommunledning så skulle jag prioritera
medborgarnas förmåga att försörja sig själva och skapa tillväxt
eftersom det genererar kommunalskatt. Detta är förutsättningen
för kommunens existens, den
skall fördela frukterna av medborgarnas arbete på ett demokratiskt sätt. Allt och alla som bidrar
till den gemensamma kakan skall
därför uppmuntras i alla lägen.
Men när Republikens framgångar och glädjeyttringar i stället
uppfattas som en störning blir jag
ledsen och lite trött på att betala
de självgodas löner.
Nog sagt om detta. Om du undrar ifall en optimistminister tror
att det går att förändra sådana offentliga kulturer så är mitt svar
”Ja, självklart!”. Och jag vet
även hur det skulle gå till, men
det kan vi ta i ett annat sammanhang. Låt mig bara sammanfatta
vad jag kommit fram till:

Terrorbalansen i samhället
Vi föds till ”entreprenörer”, det
vill säga nyfikna och handlingsinriktade varelser med förmågan
att klara oss själva. De flesta av
oss uppfostras sedan till ”inteprenörer”, lydiga och skötsamma
medborgare som är lätta att hantera. Samhället sköts av ”antiprenörer”, den ordentliga sektorn,
som betraktar nya idéer och utveckling som störningar. Pionjärer klassas som trendbrottslingar
och ställs inför domstol. Om de
framhärdar beskattas deras framgångar så att antiprenörerna får
ytterligare resurser till att bekämpa nya initiativ.
Denna terrorbalans kallas samhällsordning.

Allt har sin tid…
När vi nu skriver slutet på vår
republikanska sannsaga så känns
det naturligtvis lite vemodigt.
Men samtidigt vet vi att var sak

har sin tid och en del av utvecklingen är att kunna släppa taget
och gå vidare. Jag har konstruerat
en egen liten tankemodell som
utgår från Livets mening och tänker att finns det en mening så
finns det även någon form av
grammatik och skiljetecken. Jag
tror att Livets interpunktion ser
ut så här:
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nu är att släppa handbromsen,
sargen och andra hämningar.

Det sista tecknet är en
symbol för resultatet och, om du
vill, en tolkningsfråga. För oss
optimister är det ett plustecken,
för pessimisterna är det ett kors.
Men om jag inte behöver vara
gravallvarlig så finns det faktiskt
något som heter “kors i taket” ...

Var stolta

 Den första punkten är en
slutpunkt. Du måste avsluta vissa
saker och relationer innan du kan
gå vidare i utvecklingen. Inte
minst släppa gamla tankemönster
som hindrar dig från att bete dig
på ett nytt sätt. – “Motstånd mot
förändring” upptäcktes ursprungligen i Australien, visste du det?
Det var en aborigin som hade täljt sig en ny bumerang och stod
inför ett knepigt problem: Hur
kastar man bort den gamla?
 Den andra punkten är en
startpunkt. Du har dina drömmar
och visioner, men för att det skall
bli något av dem måste du bestämma dig. Ge gas, varva upp,
släppa kopplingen och börja rulla.
 Frågetecknet? Du vet vart
du skall, men inte vilka vägar
som leder dit. Tyvärr är morgondagens karta inte ritad än och den
begagnade framtidens vägar leder bakåt. Du får helt enkelt pröva dig fram och be gärna några
vänner gå med dig en bit på vägen.
 Semikolonet får representera tankepausen. I det militära
heter det “halvhalt” och innebär
att man för en kort tid stannar
upp i det man håller på med för
att fundera över hur man skall gå
vidare. Använd den möjligheten
så ofta du kan.

Då är vi framme vid utropstecknet! Du har nått ett delmål och firar det! Du har kommit
på en ny idé som verkar lovande
och blir inspirerad!

Kolon är ett intressant
tecken: Det öppnar liksom upp
för repliker och förklaringar. Du
har nått så långt att utmaningen

Alla sagor har ett slut, så även
vår sannsaga, och den har nu fått
ett lyckligt slut! Våra samlade
framgångar är något utöver det
vanliga och alla vi som osjälviskt
gett av vår tid, energi och privatekonomi för att göra en insats för
bygden har all anledning att vara
stolta!
Slitsamt, javisst, men vilka
stunder av glädje och gemenskap!
Några har frågat oss om vi
skulle kunna göra det igen. Ja,
det tror jag. Självförtroendet och
de rätta insikterna har vi, likaså
förmågan att samla de kreativa
krafterna. Men även om vi har
några viktiga ingredienser till ett
framgångsrecept så finge vi ändå
ödmjukt börja om från början,
samhället ser inte ut som det
gjorde 1991.
Dock, eftersom vi unnar alla
att uppleva den glädjefyllda möda som vi gått igenom, så nöjer vi
oss med att njuta av vad vi har
åstadkommit och önskar alla eldsjälskollegor lycka till!

Kiosk/livs & bensin
Fast Food - Bake-Off - Video - Tvätthall
Mörev. 23 Likenäs
Tel. 0564-401 50

GUNNAR ARNESSONS ÅKERI

Timmer & Flistransporter
Krossprodukter
Likenäsvägen 75
680 63 Likenäs

Vägbyggen & Grusleveranser
Tel. 0564-400 26
Fax.0564-400 77
Bil. 070-551 57 54

Olle Arnesson

Försäljning av trävaror
regelvirke samt kilsågade
breda golv

Rinns Såg
070-249 97 31
Fax 0560-128 27

Bengt Gustavsson,
optimistminister

Norra Värmland

0563- 408 50 Ekshärad
0565- 108 00 Sunne
För anmälan och inf.
om höstens cirklar
välkommen och
kontakta oss.

Många vill bo i vackra Värmland!
Funderar du på att sälja?
Vi marknadsför din fastighet aktivt i Sverige och ute i Europa.

Vi söker villor, fritidshus, skogsfastigheter
och kommersiella fastigheter.
Välkommen att kontakta oss!

www.maklarhuset.se/hagfors Tel. 0563 - 120 00

Centerpartiet
i Hagfors kommun
Vi satsar på
levande landsbygd
nyföretagsamhet
och
samarbete över
kommungränserna
Kontaktpersoner i bygden:

Anna-Karin Berglund
Erling Hedin
Lars Nyborg
Stellan Andersson
Fredrik Nässén
Sune Jansson
Sven Lundin

Tel. 440 49
Tel. 407 25
Tel. 931 63
Tel. 232 45
Tel. 104 68
Tel. 303 34
Tel. 710 42
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En resumé av Republikens facit
“Rastplatsen i Fastnäs invigs 1998
R
med flottarmonu-

epubliken Dalen utropades på Värmlandsporten i Värnäs den 22
september 1991. Detta hade föregåtts av ett initiativ från sockengruppen i Ekshärad som ville
skapa ett brett samarbete för att
skapa en god utveckling i dalgången.
President blir Petter i boa i
Höljes. 15 ministrar i “Hemlighuset” utsågs detta första år.
1992 startar Buskupproret som
syftade till att röja längs älvens
kanter för att lyfta fram pulsåderns skönhet. Detta år genoomförs också en första potatisfestival, med tävling och jippon.

Internationell festival
1993 i augusti samlas 250 deltagare från åtta länder till den 6:e
Internationella Flottningsfestivalen. Den 14 november samma år
genomförs Dal’ndan som var ett
heldagsseminarium om mbygdens framtid. Samarbete etableras med Vägverket där Republiken blir en referensgrupp för
vägstandarden i
norra Klarälvdalen.

Jubel i slyn

1994 var det premiär på “Jubel
i slyn” som enligt verksamhetsberättelsen “hade allt en sådan
kan önska, utom publik”. Detta
innebar dock bara början. Scalateatern i Karlstad bokades och
där blev det fullsatt - två gånger.
Detta ger mersmak och den 24
mars 1995 sattes revyn upp på
Göteborgs konserthus. Med sig
från Värmland hade man både
motti och fläsk och granskog.

Årets landsbygdsprojekt
1995 får Republiken ett hedersomnämnande av Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. Man
blir också utsedd till Sveriges
bästa landsbygdsprojekt av tidningen Land och Föreningsbanken. Detta år debuterade “Dalens
Nyheter” i VärmlandsBygden.
Annan medial uppmärksamhet
blev det också genom medverkan
i Solsta café. Man hamnar också i
Guinness Rekordbok genom att
arrangera en 15 mil lång metartävling.

Detta år byter man
namn till Republiken
Klarälvdal’n

Köper Nygård

ment och informationspelare. 320
personer äter nävgröt med fläsk”

1996 Nu börjar arbetet
med en förstudie för att
se över framtiden för
Nygårdsskolan i Ekshärad.
Republiken blir inbjudna till ”European
Rivers Network” i London och lanserar det internationella namnet, ”de förenade sinnelagen”. Eller ”The United States of Mind”.
1997 köps Nygård från Landstinget och ett EU-projekt på totalt
36 miljoner kronor dras igång för
att fylla den med verksamhet.
Samma år fyller presidenten 50
år och firandet leder till att över
60 000 kronor samlas in och
överlämnas till Barncanceravdelningen i Karlstad.

Rastplats i Fastnäs
1998 invigs den nya rastplatsen i Fastnäs inför
320 personer som äter
nävgröt med fläsk och
underhålls av DalenSkaparna. På ett av de gamla
brofundamenten står sedan dess en flottare och
här finns också en dokumentation över flottningens historia.

Provocerande
bolagsform
1999 startas det mest
uppmärksammade projektet i föreningens historia,

När Jubel i slyn sattes upp i Värnäs var
det mer folk på scen
än i publiken. Men
när de drog till Karlstad blev det två fullsatta hus...

BolagsBolaget. Där kan entreprenörer hyra en arbetsgivare och
driva sin verksamhet i stället för
att starta eget. Men konceptet är
olagligt, hävdade Skattemyndigheten.
29 mars 2004, efter många turer fram och tillbaka ger till slut
Kammarrätten i Göteborg grönt
ljus för verksamheten. BolagsBolaget hade då blivit ett känt
varumärke över hela landet. Idag
har bolaget 350 personer ”anställda” över hela landet.

Nygård säljs
2003 säljs Nygård till behandlingshemmet HagforsGruppen.
Vid det tillfället finns 26 fasta
jobb på anläggningen.
2008 Föreningen börjar avvecklas. Underhållarna i Dalenskaparna kommer dock fortsätta
spela och berätta och hemsidan
www.klaralvdalen.se
kommer
även den att finnas kvar.

Fotnot: Historiken finns samlad i en rapport från Bengt Dahlgren på Länsstyrelsens Näringslivsenhet. Den finns att ladda
hem på www.klaralvdalen.se.

hus & kultur

Arrangerar resor till :

V‰vtillbehör • Mattrasor
Mattor • Varp • Varpflätor
på beställning
Raggsocksgarn • Yllegarn
Öppet efter kl. 16.00
Annan tid efter överenskommelse
Tel. 0563-604 33, 073-819 58 97

Städer, museer,
trädgårdar m.m
Välkommen med
dina önskemål

Stefan Norén Ekshärad
070-260 21 21

ads
Ekshär tjänst
er
Contain

Tel 0563-411 49

www.byggelit.se
Krusmon • 680 52 AMBJÖRBY • Tel. 0563-482 00

O-J Buss AB

Republiken Klarälvdal’n har
varit ett fantastiskt “projekt”. Jag tillhör den lilla
skara som kan vara lycklig
över att ha orkat vara med
från start till mål.
Från början fastslog vi våra
ledord, vackerheta, vänligheta
och stôlligheta. Dessa tre värmländska ord har verkligen visat
sig hålla som ledstjärnor genom
allt vi sysslat med.
Vackerheta; Vår del på jordklotet har ju begåvats med en
otrolig vackerhet, det är hög livskvalité att få leva och bo här.
Vänligheta; Här finns mycket
av den varan, vänliga människor,
vänlig natur, detta förhöjer vår
livskvalité ytterligare.
Stôlligheta; Den bara finns här
på ett mycket positivt sätt, man
bara dras med.

Mbl. 070-316 48 04

Varför avslutar vi då detta projekt som varit så positivt? Vi har
ju bland annat fått tidningen
Lands pris som Sveriges bästa
landsbygdsprojekt!
Vi är ingen evighetsmaskin
som mal och mal… Vi har kläckt
kreativa idéer, haft så många bollar i rullning, så många delprojekt att vi nästan punkterat oss
själva. Vi var en stor och brokig
skara i början – ministrar och undersåtar av alla de slag. Alla var
oerhört ambitiösa. Vi hade
många, och långa “hemlighusträffar” och på dessa träffar
kan jag lova att för stôlligheta
fanns inga gränser. Vår president
“Petter i Boa” visade alltid den
största vänlighet i världen, där
hade han inga gränser. Han stod

nog med fötterna lite stadigare än
några av oss andra stôlliga, men
vänligheten att hjälpa var alltid
den största.

göra det du själv kan avhjälpa.
De allra flesta av oss har säkert
både tid och ork för att engagera
oss lite mera.

För bra?

Vi säljer dalen…

Det är många, många gånger
jag frågat mig: Hur orkade vi?
Jag har inget svar, men kanske
var det så enkelt att vi hade så
himla roligt. Det var inte bara
egen tid vi tog i anspråk, vi körde
med egna bilar och betalade bensinen själva. Så är det att engagera sig ideellt, det kostar pengar.
Men visst har vi fått “betalt”.
Aldrig med pengar, men med så
mycken glädje – så mycken värme – så otroligt många glada
skratt. Sånt kan aldrig betalas
med pengar.
Någon gång har det känts att
vårt projekt lyckats för bra. För
att ta ett exempel: En vägtrumma
söder om Höljes var frusen, vattnet började översvämma vägen.
En påpasslig bilist ringde i arla
morgonstund till president Petter
i Boa. Ingen vägverkspersonal
gick att uppbringa så Peter ryckte
ut själv med spett o spade (och
kompis) – och räddade vägen.
Vi har aldrig haft för avsikt att
ta jobbet från kommuner eller
myndigheter, men vi fick många
gånger klart för oss att tillgängligheten på dessa är ett problem.
Därför ringde man oss.
Det är synd att engagemanget
ute bland gemene man är så dåligt. Om fler gjorde som Peter, ut
med spett o spade när det är akut
behov av en insats, då skulle livet
bli lite lättare.
Vi borde lära oss att “nånannan” inte behöver komma för att

Republiken stod som värd för
en internationell Flottningsfestival i Branäs, vi åkte till Göteborg
och hyrde Konserthuset, vi åkte
till Karlstad med samma föreställning av ”Jubel i Slyn!”, vi
har medverkat i “Solsta Café” …
Alla dessa ”jippon” hade som
mål att sälja Nordvärmland. Det
var vårt sätt att visa på Klarälvdalens stora värden. Och visst
lyckades vi. Jag är inte säker på
att alla vet hur välkänd Republiken Klarälvdal’n är ute i landet.
Det känns fint att vi fått medverka till att sätta Norra Klarälvdalen på kartan som den plats där
vackerhet, vänlighet och stôllighet är rådande. Det känns
verkligen jättebra!
Det känns också bra att under
hela vårt projekt har ingen kraft
lagts på att ansöka om allsköns
bidrag. Vi har på något vis hankat oss fram ändå.

…köpte skolan…
Vårt största delprojekt har varit
Nygård i Ekshärad. Vi köpte skolan av Landstinget och bjöd in tre
banker som normalt konkurrerade med varandra eftersom vi ville
sprida “riskerna” till flera utlånare. Så fint det kändes när vi lyckades! Alla tre ställde upp och
gick på något underligt sätt i borgen för varandra.
Arbetet med Nygård drevs inledningsvis som ett EU-projekt
med hjälp av arbetslösa. I sam-

band med detta kläcktes republikens mest stôlliga och geniala
idé, BolagsBolaget. Nu följde en
intressant och märklig tid. Vi försökte få många myndighetsinstanser att samarbeta om en
idé som var okonventionell – i
stället för att starta eget kunde
man driva sin affärsidé som anställd. Våra argument var att göra
svarta jobb vita och att ge arbetslösa en möjlighet att på ett genialt enkelt sätt jobba som ”egenföretagare” med stöd av BolagsBolaget. I slutändan skulle detta generera välbehövlig kommunalskatt. Trots alla våra kontakter
med bland annat Skatteverket var
det just de som höll på att välta
hela idén. Vi blev åtalade för att
vi gav våra anställda för stor frihet. Vi anklagades helt enkelt för
att vi litade på att folk, att de kan
ta ansvar för sitt liv och arbete.
Länsrätten fällde, Kammarrätten friade.
I dag är Bolagsbolaget, skapat
av Republiken Klarälvdal’n, ett
välmående bolag med 350 självanställda och företaget har med
sitt innovativa arbetssätt gett eko
långt utanför länets och landets
gränser. Republikens anda fortsätter i BolagsBolagets skepnad.

Din färgbutik
i Ekshärad
0563 - 720 30

Skylift uthyres
0563 - 404 40

villapellets

Erikssons Begravningsbyrå i Hagfors AB
Ove Eriksson
Ombesörjer allt i samband med dödsfall
Tel. 0563-258 00

Filarev. 4, 683 31 Hagfors

hör för vår vädjan: “Låt inte
Klarälvdalen växa igen”.
Vi som är kvar i gänget vill
tacka för oss, vi har tömt oss på
kraft och idéer. Jag hoppas medborgarna har förståelse för det.
Vill ni (och vi) engagera oss
finns det hur mycket som helst
att ta tag i, Klarälvdalen är full av
föreningar som ropar efter hjälp.
Själv är jag lycklig som fått vara med hela tiden, jag är stolt
över vad vi åstadkommit och jag
är oerhört tacksam över att träffat
så många underbara människor
inom och runt Republiken Klarälvdal’n. Jag kommer alltid att
minnas alla stôlliga och glada
stunder, all värme och alla hjärtliga skratt.
Jag önskar er alla allt gott och
en skön sommar.
Tack för mig!

Doris Sundholm
Viça president

…och bromsade tillväxten
Men .... det är ett projekt som
dessvärre inte fick fotfäste i Dalen. Trots ett mycket ambitiöst
arbete tycktes inte “buskupproret” värt att följa upp. Varför?
Hela Klarälvdalen håller på att
“slyas” igen. Vi ser snart inte vår
vackra älv. Sorgligt! Vi har verkligen försökt entusiasmera folket
i Dalen, men här fick vi inte ge-

Gunnar Lindberg:

– Det ideella konceptet försvann
Av ERIK STRÖMBERG

Hästfallsvägen 19 Ekshärad

Storsäck 8 mm. Småsäck 16 kg 6 - 8 mm.
Småsäck 11 kg 6 mm.

– Vi borde lära oss att “nånannan” inte behöver
komma för att göra det du själv kan avhjälpa

Varför slutar vi nu?

ritar bostadshus
tillbyggnader
ombyggnader

Svenska kvalitetsspånskivor

Tel: 0563-406 33, 405 33

Doris Sundholm:

DalenSkaparna etablerar sig
genom att marknadsföra Republiken och ta betalt för det. Det
som normalt betraktas som en
kostnad blir nu en ”marknadsföringsintäkt”.

SN
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Chefsideologen Gunnar Lindberg
var med och födde fram Republiken Dalen den där dagen i Värnäs
1991. Men i samband med debatten
om Nygård så drog han sig tillbaka.
– Det blev för kommersialiserat,
säger han.
Men berömmer Republikens insatser
inom turism och marknadsföring. Men
han är idag fortfarande kritisk till hur det
utvecklade sig och anser att det inte tog en
väg som han ville se.
– Jag såg att det här skulle bli ett stort
landsbygdsprojekt med ideella insatser
som grund. Men det tråkiga tycker jag var
att det blev till en affärsidé där de i ledningen ville gynna sina egna företag. Då
försvann det ideella konceptet. Då hade
min idé förvanskats, så då valde jag att

läggning som han inte
tycker borde ha sålts till
privata intressen.
– Den skulle ha fått vara kvar i bygden, säger
han.
Det stôlliga allvaret
fungerade - men bara ett
tag, enligt Lindberg.
– Från början tycker
jag det var roligt, men sedan blev det lite för ansträngt, det passade inte
riktigt till det genuina
värmländska kynnet. Det
Gunnar Lindberg var chefsideolog i Republiken var ju inflyttade som liKlarälvdal’n.
tegrann tog över.
När han summerar sina
kliva av.
år som minister, säger han så här:
– Jag tycker det var en bra idé , men jag
Blev ansträngt
tycker man skulle ha utnyttjat det bättre.
En av kärnfrågorna blev Nygård. En an- Man skulle ha haft mer kontakt med byg-

“Det tråkiga tycker
jag var att det blev
till en affärsidé”
dens folk, jag tycker det blev för kontoriserat och samlat runt Nygård - man skulle
ju jobba för hela dalen.
Tycker du Republiken gjorde nytta?
– Ja, på ett vis. Man tog vara på de gamla traditionerna med republiker och man
gjorde saker på ett roligt och lättsamt sätt.
Man fick också fokus på landsbygdsfrågorna. Jag hoppas det där konceptet kan
bevaras och kanske återkomma, säger
han.
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Rebublikanerna berättar
- om konflikterna med “di gamle”,
- om turerna runt Nygård och
- och om kommunledningar som inget förstod

VärmlandsBygden  Torsdag 3 juli 2008

Rovdjursfiasko
Trots att man var fastighetsägare, fick man ingen större delaktighet i det här. Samarbetet
knakade i fogarna. Till slut gjorde de en riktig fräckis.
– Efter invigningen av Rovdjurscentret så erbjöd vi oss att ta
över alltihop. Vårat projekt hade
flutit på bra, så vi var uppenbarligen ganska bra på att driva projekt. Men när vi gjorde det, då
blev vi betraktade som kommunens fiende nummer ett, säger
Bengt.
Han tror att det skulle ha kunnat bli bra om det varit en annan
projektägare.
– En kommun kan inte driva ett
kreativt projekt, den kultur som
finns där är inte gjord för det.

Sålde med vinst
Syftet med Nygård från Republikens sida var att fylla fastigheterna med verksamhet, själva
ägandet var inget mål i sig. Och
när de var färdiga efter fyra år
fanns det 26 fasta jobb där. Men
säljbeslutet var ändå kontroversiellt i bygden, speciellt eftersom
köparen var ett behandlingshem
för missbrukare. Men för dem
var det ändå ingen tvekan.
– Det blir problem när en ideell
förening blir kommersiell och
ska börja betala ut löner till en
del, men inte till andra. Så meningen var hela tiden att sälja, säger Bengt.
Försäljningssumman på 3,2

Av ERIK STRÖMBERG

Sannsagan om Republiken
Klarälvdal’n är en lång
historia som inte kan göras
kort. Det handlar om eldsjälar som ville visa att det
omöjliga faktiskt var möjligt. Om en förening som
med stôlligt allvar spred bilden av en dalgång där det
finns ett starkt entreprenörskap.
Och om vågade projekt
som väckte uppskattning
och respekt i hela Sverige utom i hemkommunerna.
Nu stänger de butiken och
berättar här om några av
händelserna under 17 intensiva år.
Jag träffar tre av förgrundsfigurerna. Vica presidenten Doris
Sundholm, optimistluren Bengt
Gustavsson och omvärldsministern Gunnar Hjerdt Bengtsson.
Och det finns skäl att redan
från början ställa den uppenbara
frågan:
Varför tänker ni sluta?
– Vi tycker vi har gjort vad vi
kunnat och vill sluta med flaggan
i topp. Frågan är också om vi
verkligen behövs längre, säger
Doris.
Bengt ser det heller inte som
något självändamål att föreningen ska finnas kvar.
– Meningen var ju aldrig att vi
skulle göra en massa saker utan
att vi skulle vara en motor för att
få igång en massa andra verksamheter. Jag tycker vi har visat
att det går att göra saker bara man
vill och jag hoppas att det har inspirerat andra.
Verksamheten i Republiken
har gått på sparlåga i några år.
Bolagsbolaget ägs och drivs nu
som ett eget företag. Alla andra
åtaganden, bland annat ansvaret
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miljoner innebar också en god
vinst för föreningen.

Intern debatt
En historia som tydligt beskriver Republikens ovanliga arbetssätt är när det 1996 blev en diskussion om vad föreningen
egentligen skulle göra. Det blev
en kamp mellan gamla och nya
arbetsformer
Företrädare för det förstnämnda var de starka profilerna Bertil
Jonasson och Gunnar Lindberg.
Båda med bestämda åsikter om
hur en förening borde drivas.
– De ville ha det strikt och demokratiskt, ungefär som en kommun. De såg det här som ett nytt
överhuvud till hembygdsföreningarna och ville ha arbetsutskott, dagordning och sånt. Men i
vår värld så hade vi ordning, men
kanske inte den typ av ordning
som de ville ha, säger Doris.
Majoriteten av eldsjälarna ville
att arbetet skulle vara kreativt,
flexibelt och med en betydligt
kortare väg mellan tanke och
handling. Därmed gjorde man
avkall på den totala kontrollen.
– Vi kan aldrig räkna med att
ha kontroll och hela tiden veta
vart allt tar vägen - det går inte i
ett sånt här arbete, säger Gunnar
Hjerdt Bengtsson.
Det blev en konflikt, vilket så
småningom ledde till att den ene
klev av.
– Till slut förstod Bertil det
här, men det gjorde tyvärr inte

“Efter invigningen av Rovdjurscentret så erbjöd vi oss att ta
över alltihop...då blev vi betraktade som kommunens fiende
nummer ett.”
Gunnar. Men vi vill att han ska
förstå att det faktiskt blev bättre
än vad han hade tänkt sig, säger
Bengt.

Togs på allvar
I föreningens gryning var det
nog många som undrade om hur
seriöst det här gänget egentligen
var.
– När vi åkte till Göteborg, så
blev vi ”godkända”. Innan dess
tror jag man såg på oss som ett
gäng galningar, säger Doris.
Men föreställningen Jubel i
Slyn i konserthuset och medverkan i lokal-TV visade att det här
var en kraft som gjorde nytta för
norra Klarälvdalen.
Som mest hade föreningen 650
medlemmar och med tiden blev
Republiken en allmän tillflyktsplats för önskemål som inte samhället kunde uppfylla.
– Det gick nästan överstyr ett
tag när folk sa att ”det där kan väl
ni i Republiken ta hand om”. Till
och med sopkörningen skulle vi
rätta till, säger Doris och skrattar.
Så det gick att bli profeter i

Centerpartiet
i Torsby
arbetar för

Humöret är på topp in i det sista. Nu vill republikanerna göra någonting annat och berättar här om några av sina upplevelser genom åren.
för rastplatsen i Fastnäs är avvecklat och eldsjälarna börjar
känna sig slitna - även om det är
svårt att märka just denna dag.

Kärva relationer
Redan från början markerades
ett avstånd till de båda centralorterna i de kommuner de verkade.
Det var deras sätt att uttrycka
missnöjet över kommunsammanslagningarna 1974 då Klarälvdalen delades upp mellan Hagfors
och Torsby kommuner.
Och relationerna med makthavarna har varit ganska kärva genom åren.
- Till Torsby har det väl varit
ganska bra. Vi var ju en bra bit

www.finnmotor.se

från kommuncentrat och så hade
vi ganska många profiler med oss
som hade stort förtroende i kommunen. Men de la inte två strån i
kors för att hjälpa oss, säger Doris Sundholm.
Med Hagfors är det dock värre.
Bortsett från några enstaka
tjänstemän, har förhållandet varit
frostigt.
– När vi hade startade Bolagsbolaget gav det eko över hela
landet. Vi blev inbjudna överallt
att prata om det vi gjorde. Men
när man skulle utse årets entreprenör så fanns vi inte ens med i
diskussionen, konstaterar Bengt.
Det hela ställdes på sin spets
under arbetet kring Nygårdssko-

lan i Ekshärad.

Köpte Nygård
I september 1996 beslutade
landstingsstyrelsen att skolan
skulle läggas ner. Detta satte rejäl
fart på vad som skulle hända härnäst och Republiken tog uppdraget att göra en förstudie om framtiden. Den framjobbade strategin
ignorerades emellertid och i stället kom sommaren därpå en försäljningsannons.
Republiken uppmanades att
lägga anbud och då började man
räkna.
– Vi gjorde en kalkyl på Gunnars miniräknare som visade att
vi skulle få in 4,8 miljoner kronor

Tel. 0564 - 102 80

i hyror… men så visade det sig
att decimalkommat satt fel. Om
vi lyckades hyra ut allt så skulle
vi bara få ihop till halva driftskostnaden! Det slutade med att vi
slängde miniräknaren och bestämde oss för att lägga ett bud i
alla fall, minns Bengt Gustavsson.
Anläggningen blev deras för
till slut 600 000 kronor.
Sedan kom nästa utmaning att
fylla husen. Tre EU-projekt såg
dagens ljus. Pilgrim, som skulle
bygga en stavkyrka. Republikens
eget utvecklingsprojekt, samt
Rovdjurscentret.
Det här buntades inledningsvis
ihop till ett gemensamt projekt på
36 miljoner kronor.
Historien ger fortfarande kalla
kårar hos republikanerna. De såg
tidigt vartåt det barkade med
flaggskeppet i den där uppställningen, Rovdjurscentret.
– När de avslutade ett projekt
med förlust så skulle det täckas
upp med intäkterna i ett nytt projekt, säger Gunnar.

Aktiv näringspolitik som ger jobb

Satsa på våra ungdomar
Bra utbildning i kommunen.
God vård för våra äldre
Förbättrade kommunikationer
Motverka ohälsan i arbetslivet
Omtanke med personligt
ansvar och lokal gemenskap

Bli medlem och påverka vårt arbete

sin egen hembygd?
– Ja, jag som ändå är inflyttad
hit har inte känt av någon jantelag. När vi är ute och pratar så
brukar jag säga att om man vill
vara, bli, och göra något så är
norra Klarälvdalen en helt underbar plats. Om vi struntar i kommunerna, vill säga, säger Bengt.
Är det något ni ångrar och
kan vara självkritiska över?
– Det skulle väl i så fall vara att
vi inte lyckades förnya oss. Vi
misslyckades också med att få till
en riktig ungdomssektion, menar
Bengt.
Några år in på 2000-talet började antalet ministrar sjunka och

Transporter
utföres
Emanue lsson

Åkeri AB

några nya krafter anslöt inte.
Med tiden stod det klart att just
den här konstellationen kanske
hade gjort sitt.
Nu tar de steget fullt ut och avvecklar föreningen.
Men helt utsuddat kommer
varumärket inte bli. Hemsidan
(klaralvdalen.se) kommer finnas
kvar under några år som inspirationskälla för andra i föreningssverige. Och Dalenskaparna lever
också kvar och kommer fortsätta
åka runt för att underhålla och
marknadsföra Klarälvdalen.
Och de många minnena, de kan
ingen ta ifrån dem:
– Det har varit en fantastisk resa och det har varit oerhört roligt.
Det är en upplevelse som man
unnar alla människor att få gå
igenom, säger Doris Sundholm.
Den första och sista viça presidenten i Republiken Klarälvdal’n.


Elsie Anderssons
hemförsäljning Hagfors
vi finns i Pelabhuset
Här köper du :

Tyger, Gardiner,
Vaxdukar, Paneler.
m.m.
Tel
0563-400 51
070-518 04 89

Tel. 0563 - 135 69
070-543 93 78

Vi har det mesta!
Likenäs Allköp Höljes Handel
0564-401 70

0564-200 06

Måndag - torsdag 9 - 18
Fredag
9 - 19
Lördag
9 - 14
Söndag
12 - 17

Måndag- lördag 9-20
Söndag 10-20

- Välkommen till oss! Utför arbete ute på fält och till
privatpersoner med svetsning
och montage.
Vid förfrågan ring mig.

Försäkra nära

Per-Erik Marcusson
0564-420 85,Mobil 0560-68 99 45

Alf Larsson
0564-431 31

Varfˆr fˆrs‰kra villan i Stockholm
n‰r du bor i Eksh‰rad eller Hagfors?

Inga -Britt Keck Karlsson
0560-520 50

Marianne Uppvall
0560-630 74

Jag heter Ola Ekbom, ring mig pÂ
telefon 0563-280 26 eller 070-260 96 09.

Monika Olsson
0563-814 56

Ann-Magret Täppers
0560-104 22
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Profiler i Republikens tjänst
Under den mycket speciella
och omtumlande period
som Republiken Klarälvdal’n har existerat har
många oförglömliga minnen etsat sig fast och fått
mig att inse kraften i mångfalden och att olikheter hos
människor är det som gör
framgångar möjlig. Samtidigt har jag insett att det på
lång tid är det omöjligt att
bevara den kraften. I mån
av tid, lust och engagemang i olika sakfrågor har
vi alla möjligheten att medverka i olika skeden av livet.
De första årens möten och aktiviteter var många, långa, otroligt
kreativa, roliga och stimulerande.
Det gick så långt i vår iver att utveckla Dalen att vi var tvungna
att begränsa våra möten till en
bestämd maxtid och från en gång
i månaden de första fem åren till
varannan månad.
Vår mötesteknik skapades av
Petter i boa - han föreslog att vi
bara skulle avhandla det som var
och en hade med sig som förslag
- det som vi kom att kalla för
”bordet runt modellen”. Där fick
var och en tala om vad de ville ta
upp och hur lång tid de ville ha
på sig. Den mötesmodellen var
mycket rolig, bra och dessutom
konstruktiv.

Gunnar Lindberg
Det har varit många färgstarka
personer som präglat de möten
som det så kallade Hemlighuset i
Republiken har haft under åren.
Här är några av dem.
Gunnar Lindberg - ”Eldsjälen
från Ekshärad” har under alla sina verksamma år i Klarälvdalen
brunnit för att skapa utveckling
och engagemang i bygderna, inte
bara i Ekshärad utan i hela Dalen.
När han formulerade och presenterade sin Bulla och förklarade Republiken Dalen som startad, läste han också upp en ministerlista på ett femtontal poster
och förklarade samtidigt att president skulle Petter i boa från
Höljes vara.
Ett bra exempel på ”diktatorisk
demokrati”.

Jag har så här i efterhand undrat om han i sin vildaste fantasi
kunde ana vad han ställde till
med att släppa lös så många fritänkande vildhjärnor. Det innebar faktiskt en risk att han som
chefsideolog inte skulle kunna
kontrollera alla dessa förhoppningsfulla och initiativrika människor.
Det som hände var att det började tas tag i allt möjligt utefter
älvens stränder. Det man kom
med som förslag till mötena visade sig att man till nästa möte var i
full gång med, utan några som
helst arbetsutskott eller samrådsmöten. Det tog för lång tid att dra
i långbänk tyckte man och när
idéerna rann till, då var det brått
att komma igång.
Gunnar Lindberg har alltid varit en starter och idéspruta och de
saker som han har satt igång är
nästan oräkneliga och allt har så
här i efterhand varit till nytta och
glädje för våra bygder - även om
man ibland kan höra någon skröna hur det egentligen gick till.
Men det är så det är med människor som skapar och utvecklar,
vägen kan ibland vara krokig om
det ens finns någon väg synlig
för oss som står vid sidan av.
Men målet finns där ändå för den
som tror på sina idéer och tron
övervinner allt - och det stämmer
på Gunnar Lindberg.

Bo Lundén
Bo Lundén - ”de stora vyernas
man”. Som mejslad ur en fura, en
vår tids Don Quijote med sin outtröttliga kamp för flottningens
framtid på Klarälven och sina
orädda aktiviteter och initiativ.
Då Bo Lundén var med på våra
möten uppfattades detta både fysiskt och mentalt, han var den
person som märktes och som respekterades, alltid taggad och beredd å att göra det han trodde på.
Den mest fantastiska idé som
Bo kom med till vårt Hemlighusmöte, var helt klart att anordna en
Flottningsfestival i Klarälvdalen,
med flera hundra deltagare från
hela Europa. Det som var typiskt
för sättet att arbeta var att Bo
Lundén redan hade lovat Den Internationella flottningsfestivalkommittén att vi var positiva till

Länge leve Republiken!
Även om Republiken Klarälvdal’n nu skriver sin sannsagas sista
kapitel så kommer vårt goda namn och rykte att leva vidare. Genom
åren har vi inspirerat och hjälpt igång eldsjälar och deras projekt
runt om i Sverige och det vill vi gärna fortsätta med. Som initiativtagare har vi visserligen gjort vårt, men våra erfarenheter och tankemodeller kan fortfarande komma till nytta. Om vi kan göra bygdebegeistrande insatser som underlättare och mentorer så gör vi
gärna det.
Därför kommer vår hemsida – www.klaralvdalen.se – att vara
kvar på internätet så att alla som vill läsa vår historia kan göra det
och där kan man även få kontakt med oss.
Republiken Klarälvdal’n lever vidare!

arrangemanget. När man har bra
idéer som Bo hade och brinner
för dessa då är det bråttom, det
kan ju hända att elden falnar och
då blir resultatet kanske inte så
bra.
Facit på detta stora evenemang
kan enkelt uttryckas - succé. Jag
undrar också hur hans kamp för
flottningens bevarande skulle ha
mottagits idag - i vår tid av energibesparing och begränsningar
av utsläpp från transporter?

Bertil Jonasson
Bertil Jonasson - ”skriet från
vildmarken”, som någon av riksdagskollegorna kärleksfullt kallade honom. En mer omtyckt representant för vår dalgång får
man leta efter.
Bertil kom att få en ministerpost till slut efter lång tid i Riksdagen - i Republiken Klarälvdal’n. Den posten skötte han från
allra första stund med all heder
och med stor uppmärksamhet.
Det var nämligen Bertil som tillsammans med sina gelikar startade det berömda buskupproret i
Nordvärmland. Att röja sly utefter älvens slingrande vatten blev
som en farsot. Någon såg en markägare som anammat budskapet
och satt igång röjningen och då
skulle man inte var sämre utan
började själv också På så sätt
kom åtskilliga mil utefter älven
att bli naturskön och attraktiv.
Bertil Jonasson var naturligtvis
präglad av sin långa bana som
förtroendevald i Riksdagen,
landstinget och kommunen, detta
gjorde att han var lite försiktig
med att lyfta fram stôlliheta, som
var ett av ledorden i Republiken.
Detta visade sig då man avhandlade mer allvarliga frågor, som
kontakterna med myndigheter.
Naturligtvis var det rätt, men han
uppskattade också den oformella
glädjen som fanns vid våra möten. Som exempel på detta så begärde Bertil vid flera årsmöten
ordet och sa ”herr ordförande, ni
får inte ta detta som någon kritik,
men det är tur att fôlk inte vet hur
roligt vi har på våra möten”.
Varvid
optimistministern
Bengt Gustavsson replikerade:
”herr ordförande, jag tar det som
kritik och gläds åt detta!”
Bertil var alltid den rättrådige
och såg alltid till att diskussioner
och ordväxlingar inte blev hätska
eller osakliga, med sin pondus

Optimist eller
pessimist?
Hur du mår beror inte på hur
du har det utan hur du tar det.
Här är ett tips från optimistministern:
”Gnäll inte över det höga
bensinpriset utan gläds åt att
det är lägre idag än det någonsin kommer att bli!”

och erfarenhet kunde han leda
mötena till bra resultat.

Doris Sundholm
Doris Sundholm - ”den Visa
Presidenten” som hon kallades
och anledningen till detta kan
man bara spekulera i. Men den
kloka lanthandlaren från Ambjörby kom att vara som spindeln
i nätet hon efterhand blev vald
till ordförande i föreningen. I
många olika situationer blev Doris med sin stora kunskap och erfarenhet tryggheten och den som
man kunde vända sig till för råd
och stöd.
Vid mängder av evenemang
och tillställningar överraskade
Doris med det som uppfattades
som kryddan - med sitt hantverkskunnande förgyllde hon våra påvra idéer med smakfulla ingredienser. I sin Ambjörbybygd
var hon - och är - en idéspruta
och det verkar inte ha några gränser, det är alla små ting dom växer till något stort och det förstår
Doris att uttrycka.

Bengt Gustavsson
Bengt Gustavsson - ”optimistministern”. Bengt är inte bara
stor på jorden utan också stor i
orden. Han behärskar dem så att
de kan användas på olika sätt och
som minister i Hemlighuset med
rätt att vara optimist, så kom hans
person att prägla de möten som
han närvarade vid.
Bengt kunde vrida och vända
på det mesta till det bättre - och
det fick han ju eftersom han var
optimistminister. Han brukade
fråga vem som hade den minis-

terposten i Sveriges regering men den fanns ju inte, även om
den skulle behövas. I sin ministerroll kom han att ta initiativ till
evenemang som andra aldrig
skulle ha en tanke på att göra.
Men det är ett av knepen att verkligen göra det man tror på - att
starta med en enkel karta i handen och veta vart man ska, men
att vägen dit får ge sig efterhand.
Detta visade sig vara precis det
som Republiken behövde, en vision där alla fick plats, där all
kunde vara med och hitta vägen.
Många kanske menar att det inte
är ett ansvarsfullt sätt att arbeta,
men att ta ansvar är att delta i de
uppgifter man står inför - inte
förvänta sig att nånannan ska göra jobbet.
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Republiken i bilder
VärmlandsBygden har
följt Republikens göromål
i många år och här är
några av bilderna ur historeböckerna.

Så här stor var delegationen från Nordvärmland när Republiken i mars 1995 satte upp Jubel i slyn på Göteborgs konserthus.
Till slut: Som en summering

av olika personers insatser och
medverkan i Republiken så återkommer jag till att det som gjorde de 16 årens ideella verksamhet till ett sådant fantastiskt projekt var att det fanns så många
olika personligheter som medverkade i vått och torrt. Nu vet vi
också att många ideella krafter är
igång i hela Klarälvdalen, var
och en förening med sina frågor
och med sina eldsjälar
Bygdeutveckling kommer alltid att behövas om än i olika former beroende på vilka som engagerar sig.

Gunnar Hjerdt
Bengtsson
omvärldsminister

BolagsBolaget var det mest
uppmärksammade projektet i
Republikens regi. Det ledde
till nationell uppmärksamhet
och flera prövningar i domstol. Bolagets VD, Bengt Gustavsson var optimistisk inför
prövningen i Länsrätten i januari 2003. Drygt ett år senare var kampen mot Skattemyndigheten över. Bolagsformen
blev därmed godkänd.

Musiken har varit ett hjärta i Republiken. Akustiska Kalasorkestern och senare Dalenskaparna har gjort hundratals framträdanden över hela landet.
Bilden tagen vid Jubel i slyn i Göteborg 1995. Från vänster:
Magnus Nilsson, Håkan Hjerdt, Stefan Wirtberg, Hasse
Bryngfors, Christina Lundqvist, Bengt Gustavsson och Gunnar Hjerdt Bengtsson.

Lennart Norén var försvarsminister
och
överbefälhavare
för
Kommando 11 (älva).
Här ses han ombord
på en Lustenbåt i samband med ett reportage om den nya rastplatsen i Fastnäs som
invigdes i juli 1998.

Billan Lundström, Gunnar
Hjerdt Bengtsson och Bengt
Gustavsson berättar i VB
den 15 maj 1998 om det 36
miljoner stora EU-projektet
på Nygård i Ekshärad, som
bland annat ska resultera i
Rovdjurscenter och medeltidsby.

Den första och sista presidenten
i Republiken Klarälvdal’n blev
Ica-handlaren i Höljes, Petter i
boa. Fotot taget i samband med
att föreningen utsågs till landets
bästa landsbygdsprojekt 1995.

Vad gör vi nu då? Det var frågan vid
ett heldagsarrangemang på Nygårdsskolan i september 1996 där framtiden för Klarälvdalen diskuterades.
Samma dag meddelades att Landstinget tänkte lägga ner just denna
skola. På bilden dricks gravöl för indrustrisamhällets död. Inga Britt
Berglund från Nygårdsskolan, Staffan
Edholm från arbetsförmedlingen,
samt de knästående Lars Erik Henriksson och Bengt Gustavsson från Republiken.

