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bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning
Upp till 7 månader räntefritt utan avgifter. 
Aviavgift 0:- Uppläggningsavg 0:- ränta 0:-

RABATT
25%

Rakapparat
Braun Series 150
• Uppladdningsbar

• Tvättbar under vatten

• Långhårstrimmer NU 369:-
Ord pris 495:-

Erbjudandet gäller t.o.m. söndag 14/11 2010

Farsdag-tips: Söndag 14 november

XXXX. Bo Björklund 
har just kommit ut 
med en rykande färsk 
bok om Kilandas spän-
nande historia. I fokus 
står Kilanda Säteri och 
berättelserna utgår 
från familjerna som 
levde och verkade där 
i slutet på 1800-talet 
och början av 1990-
talet. 

Det hela började med 
fyndet av 370 fotogra-
fiska glasplåtar.

Bo Björklund kan sin histo-
ria och fascineras av berät-
telserna från en annan tid – 
en tid då springbrunnar kon-
struerades och Kilanda skola 
skänktes till bygden för att 
frigöra sig från Starrkärr.  

Han har tidigare skrivit tre 
böcker om Risveden och det 
var under det researcharbetet 
i början av 90-talet som han 
sprang på hundratals fotogra-
fiska glasplåtar. Dessa hitta-
de han på museet i Väners-
borg. Fotografierna visade 
sig vara tagna under 1990-
talets första decennium av 
Helfrid von Schéele, till-
hörande familjen som ledde 
lantbruksskolan på Kilanda 
Säteri. Många av bilderna är 

tagna i Kilanda men även på 
andra ställen.

– Jag såg möjligheten 
genom fotografierna, brev 
och min egen kunskap om 
vad Kilanda var för något. Jag 
har så pass mycket lokalkän-
nedom så jag kunde plocka 
ihop delar till en helhet. För 
tre år sedan besökte familjen 
Schéele en utställning med 
bilderna från sina släktingars 
liv. Det var mycket uppskattat 
och jag insåg då vilken histo-
ria det fanns i familjen.

Gullig historia
Bo Björklund har tidigare 
jobbat som ingenjör på SKF 
och senare även som lärare i 
NO, svenska, engelska och 
tyska. 

Han är själv uppvuxen i 
Ale och har bland annat bott 
i Risveden, Skogstorp och 
Älvängen, där han numera är 
bosatt. Under tio år har han 
hunnit skriva 1000 sidor om 
historien bakom den mark vi 
trampar på idag. Han är hän-
given sitt uppdrag och vissa 
berättelser slukar hans intres-
se mer än andra. 

Han visar bilden före-
ställande Kilanda Säteri på 
bokens baksida och pekar på 
något som liknar en enbuske. 

– Det ser ut som ett träd 

men tittar man riktigt noga 
ser man att det är vatten som 
sprutar upp ur marken, en så 
kallad springbrunn. Histo-
rien bakom springbrunnar-
na är gullig. Man borrade ut 
trästammar som ledde vatten 
från floden vid Kilandavägen 
till säteriet som ligger tusen 
meter därifrån för att sedan 
spruta upp ur brunnar. Det är 

fascinerande att man lyckades 
göra det på den tiden.

Boken kretsar kring tre fa-
miljer– Ekman, von Schéele 
och Klingspor, som alla hade 
koppling till Kilanda Säteri. 
Texten kompletteras med 
många historiska fotografier 
och målningar. 

Mycket av det som berättas 
om finns kvar än idag. Kilan-

da skola som stod klar 1867 
var en avskedsgåva till bygden 
från Peter W Ekman. Detta 
betydde att Kilanda kunde 
frigöra sig från Starrkärr och 
separationen avsåg både kyr-
koråd och skolråd samt folk-
skola. 

– Jag kan tänka mig att det 
kan bli vandringar i Kilan-
da där man får chansen att 

guidas runt till de ställen jag 
berättar om. Men närmast 
väntar fyra presentationer av 
boken och arbetet med att 
distribuera den. Jag har redan 
en idé på gång till mitt nästa 
projekt men den håller jag för 
mig själv ett tag till, säger Bo 
Björklund.

JOHANNA ROOS

Med känsla för Kilandas historia
– Fängslande berättelser i nyutkommen bok i nyutkommen bok 

Bo Björklund har just avslutat sin fjärde bok. Till skillnad från de första tre som handlar om Risveden berättar han nu Kilan-
das fängslande historia. 


