
VMK- Värmlands Massage & Komplementärmedicin AB
Järnvägsgatan 7, Karlstad • 054-15 23 70

www.vmkspa.se

Anlita oss!
Vi erbjuder friskvård och rehabilitering. 2007

Köptrygghet är att handla hos 

ToLuRent
GRUMS För positiv fritid

0555-612 00  •  070-51 612 00 • www.tolurent.se

Lillängshamnens Fiskrökeri Hammarö

Nyrökt laxfilé
Nyrökt sik
Nyrökt laxfilé
Nyrökt sik

Tel 054-51 72 30

Öppettider:
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Inom kort kommer i TV att sän-
das ett reportage om ett nyöpp-
nat luffarmuséum i den lilla
småländska glasbruksorten Må-
lerås.
Bland de representerade luf-
farna hittar man några med
värmländsk anknytning. Stort ut-
rymme ges åt Karlstads-
originalet ”Rört” Olsson, trots att
han bevisligen aldrig drog dit
ner på sina vandringar.

– Historierna om ”Rört” är de mest
uppskattade då jag berättar om de olika
luffarna här på muséet och på glasbru-
kets hyttsillar, säger muséets ägare,
Göran Johansson till Karlstads-Tid-
ningen.

Varje sommar ordnar glasbruken i
Glasriket i Kronobergs- och Kalmar län
hyttsill med glasblåsning för sina besö-
kare. Då visas även utställningar och be-
rättas om luffarna som var en institution
i glasbrukens ungdom.

Glasbruken värmde
På Målerås glasbruk i norra Nybro

kommun höll länge Göran Johansson i
hyttsillen. Nu har han tagit ett steg till
och byggt ett museum, ett luffarmu-
séum som skildrar glasbruken och dess
luffarkultur. Om muséet kommer tele-
visionen i Malmö snart att sända ett
program. I lokal småländsk press har
muséet rönt bred uppmärksamhet.

Vad tegelbruken och glasbruken var
som värmestuga för luffarna i Värmland
var även de många glasbruken för luf-
farna i Glasriket.

”Rört”
Stort utrymme i muséet får Robert

”Rört” Olsson, född i Väse och som
framlevde sitt liv i och runt Karlstad.
Kan man inte berätta åtminstone en
historia om ”Rört” är man ingen riktig
”kallsting”, menar många. Göran Jo-
hansson har lärt sig flera.

På muséet är ”Rört” representerad
med flera bilder och texter. 

– Historierna om ”Rört” är de som
lockar de starkaste skratten när jag be-
rättar på hyttsill och muséet om de olika
luffarna, säger Göran Johansson, själv
skåning men med rötter i Fryksdalen.

Mer info om museet hittar man på en
mycket utförlig hemsida:

www.luffarmuseum.se

BENGT NORDLÖW

Karlstadsoriginalet ”Rört” 
på luffarmuséum i Glasriket

AVBILDAD. Göran Johansson, Målerås luffarmuséum, visar upp ”Brollan” Larssons tavla på ”Rört” som går med i Tingvallaelevernas fackeltåg på Gustav Adolfdagen, den 6 no-
vember. (Målad 1936).  

Foto: BENGT NORDLÖW

Det är dags för årets första
mannekänguppvisning för se-
niorer. Det är Seniorshopen
som visar vårens kläder. Model-
lerna är inga mindre än senio-
rerna själva.

– På våra träffpunkter i kommunen
finns många frivilliga seniorer som
tycker det är jättekul att vara med i vis-

ningen, säger Marianne Åkerlund, ak-
tivitetssamordnare.

Hon har hållit på med mannekäng-
uppvisningarna i 2,5 år och hållit en på
hösten och en på våren varje år.

– Det är uppbyggt som ett kafé för
seniorer där man kan dricka en kopp
kaffe tillsammans och titta på kläder.
Man kan även känna på material och
inspireras. Vill man så kan man köpa
kläder på plats också, säger Marianne.

Mannekänguppvisningen kommer
gå runt på elva träffpunkter i kommu-
nen och vill man kan man gå på alla. 

– En del gör så att de går på en upp-
visning och tittar och kommer sedan
tillbaka och köper vid ett annat tillfälle,
säger Marianne.

Aktiviteten är till för alla seniorer i
kommunen och har som syfte att
skapa en gemenskap.

– Vi fyller tillfällena med innehåll

och sedan kommer seniorerna hit och
umgås och träffar nya vänner, säger
Marianne.

Är du senior, sugen på en trevlig
stund och vill inspireras av vårens
mode är detta helt klart ett evenemang
för dig! Torsdag kl. 14 på Träffpunkt
Stagnellska är nästa visning.

ELINOR HÄGG

Mannekänguppvisning för och med seniorer


