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EFTERÅR 2015  

”Brunnberg er hvad vi gør 
Brunnberg til”. 

Hvis dette mantra holder, betyder det for 
mig, at hvis Fastighetsägareföreningen 
skal have sit eget nyhedsblad, må jeg nok 
selv sætte mig til tastaturet og skrive og 
redigere. Hvis nogen vil være med, er de 
velkomne. Og jeg vil, som det nedenfor 
fremgår, også opfordre til indlæg. 

Jeg synes ikke, at hjemmesiden fungerer 
helt optimalt som en 
kommunikationsværktøj, og det er mit 
indtryk, at den ikke bliver opdateret, 
endsige læst i tilstrækkeligt omfang. 
Dette ’blad’ er imidlertid IKKE tænkt som 
en erstatning til hjemmesiden, men som 
et mere levende supplement. 

Selvfølgelig kan man anføre, at folk selv 
er ansvarlige for at indhente 
informationer. Men jeg tror, at et 
’Brunnberg Nyt’ ville kunne være mere 
utvunget og frit end en hjemmeside, der 
faktisk kan ses af alle i denne verden. 
Måske lidt mere snakkende og uformel og 
dog et nyttigt redskab.  

Jeg forestiller mig, at man her kan finde 
nyheder og andet stof, der kan være 
relevant for brunnbergbeboere; helejere, 
delejere, familie og andre relaterede. 
Altså de, der står på vores mailliste. 

Emnerne vil have karakter af ”Need to 
know” såvel som ”Nice to know”. 

Jeg regner derfor med at samarbejde 
med, de forskellige udvalg, idet jeg 
forventer, at de, udvalgene, vil sende 
deres tanker og beslutninger ud gennem 
dette organ. Aktuelle eksempler: 1) 
Hvornår bliver engene slået/høstet? 2) 
Kommer der dør i hytten ved søen inden 
vinter? 3) Hvem er bemyndiget til at ringe 
og bestille container, når den er 
overfyldt? 4) Er det rigtigt at 
Förmandsbostad er solgt? 

Med den nye ledelsesform vil der givet  
opstå mange spørgsmål. Hvem har 
egentlig kompetence til dit og hvem til 
dat? Pligter og rettigheder kort og godt. 
den slags kan løbende opdateres her. 

Det ville være rigtig rart, om nogle af de 
bitre, måske lidt ikke helt overvejede, 
bemærkninger, der falder på 
generalforsamlingen, kunne blive udtrykt 
mere overvejet her.  

Det ’gamle’ Brunnberg Nyt indeholdt også 
andre små informationer som tips til 
steder, hvor det er godt at gøre holdt på 
vej til og fra Brunnberg. Der var sågar 
også boganmeldelser af litteratur, der 
havde afsæt i det lokale.  

Et emne, jeg kunne tænke mig at indføre 
fast her er ”Husenes historie”. Hvert hus 
har sin unikke historie, som er værd af 
fortælle. 
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Alt i alt er bladet tænkt som et 
instrument til at optimere fællesskabet /  
sammenhængskraften, om man vil, i 
byen.  

Meninger der fremsættes vil udelukkende 
stå for redaktionens eller den enkelte 
bidragsyder ansvar. 

Hushandel 

Förmandsbostad er pr. 1. september solgt 
til Søren & Anne Marie Kodal, (som nu må 
betegnes som storaktionær i byen). Og 
farvel til Finn og til Søren og Fie og tak 
for mange gode grin, initiativer og 
wollykampe. Og for det skønne øl du for 
år tilbage lavede i kælderen.  

Søren & Anne Marie Kodal er ikke 
ukendte i byen. Søren har som søn til 
Uglan været med siden begyndelsen. 
Købet af Förmansbostaden medfører, at 
Kodals andele i Duvan & Uglan skal 
sælges. Søren & Anne Marie har 3 sønner 
på 15, 13 og 11 (Frede, Holger & Otto). 
Når Förmansbostaden er sat i stand, kan 
den lejes på ugebasis. 

 

’S. Pålkullens’ historie 

Ejere: Hannah Ernst og Bo Gottlieb 

Efter byen var blevet etableret som 
’danskerby’ i 1973, og Palle Testrup 
havde bosat sig i ’Skolan’, udstykkede 
han grunden og solgte delen på den 

anden side af vejen fra. Med tømreren 
Sigge og hans folk hentedes et hus ned 
fra bjerget Pålkullen. Det var et hus, der 
lå syd for hovedvejen Avradsberg – 
Lisskogsåsen, og vi har endnu ikke fundet 
tomten. Da husets ydre skal, 
betondække, tømmerstokke og tag, var 
stillet op, blev huset solgt til en dansk 
læge, Birgit Andersen, der dengang 
arbejdede i Arvika. Hun brugte et par 
ferier på at isolere ydervæggene, men 
opgav og huset blev solgt til Hannahs 
forældre, Ebba og Niels Ernst i 1979. I 
1993 købte vi halvdelen  og i 1997 
overtog vi hele huset. I 2001 opførte vi 
en sauna (bastu) på grunden og i 2011 
opførte vi en tilbygning (soveværelse + 
terresse) på huset.  

Jeg har fået lidt informationer til dette 
fra: ”Gårdar och folk på Malungs 
Finnmark”. Forlag  Norlén & Slottner.  
2011           se evt.      
http://www.60gradernord.se/?attachment_id=678  

Og fra Conrad A. Fabritius de Tengnagel 
”BRUNNBERG fra finnby til 
danskerby” plus diverse skøder og 
overdragelsesdokumenter.  

 

Brunnbergborgere som 
fotomodeller 

Fotografen Håkan Olsen, som bor på 
Mattlaberg meget af sin tid, afholder et 
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