JLS:are på utflykt i Brunflobygden
Söndagen den 19 juni samlades ett 25-tal JLS-medlemmar vid Brunflo kyrka för att, under
sakkunnig guidning av Kurth Malmborg, bese några av Brunflos sevärdheter.
Brunflo gamla kyrka var byggd under 1100-talets senare hälft. Kyrkan var Jämtlands enda romanska
korskyrka, vilket skulle innebära att kyrkan hade en speciell ställning inom den kyrkliga hierarkin i Uppsala
stift. Den nya kyrkan byggdes 1774 - 75.
I kyrkan finns en märklig dopfunt från medeltiden tillverkad av sandsten med huggen ornamentik. Den har
daterats till 1200-talets första hälft och är av den typ som tillverkades i gotländska verkstäder.
Altarmålningen, målad direkt på väggen, är också magnifik med sin djupverkan. Bredvid kyrkan ligger
kastalen byggd under 1100-talets senare hälft. Kastalen har troligen fungerat som magasin men även haft
fortifikatoriska uppgifter. Flera deltagare klättrade upp i kastalen – en del tog den smala ursprungliga vägen,
medan andra valde den breda vägen. Några nådde inte fram till någon av trapporna utan inväntade sina
reskamrater bekvämt sittande på en bänk.
Resan fortsatte sedan till Brunflo skolmuseum där Kurth visade samlingarna och berättade om hur skolan
ursprungligen sett ut. Brunflo skolmuseum är inrymt i Lövbergets skola som var i bruk från 1865-66 till
1953. Det finns drygt 8000 föremål i muséet som speglar folkskolans tillkomst och utveckling från 1842
fram till 1999. Nostalgifaktorn blev hög när vi återsåg kända böcker och andra prylar som hörde skolåren
till. Inte minst de gamla skolbänkarna väckte minnen hos fler än en besökare.
Kaffe intogs på Brunflo Hembygdsgård – ett gammalt majorsboställe med tingssal som pietetsfullt
restaurerats av Hembygdsföreningen. Efter mycket gott fika besåg vi Lantbruksmuséet. Där fanns en
mängd gamla bruksföremål t.ex. olika typer av smörkärnor, gamla plogar, traktorer, harvar,
forbondeskrindor mm.
Rundturen avslutades med ett besök i Ede by i Lockne där det finns ett antal gamla vackra välbevarade
gårdar – varje gård med sin historia, som Kurth förmedlade bl.a. med hjälp av uppgifter från ”Svenska gods
och gårdar”. Det var mycket intressant och roligt att få se denna typ av bebyggelse.
Kurth avtackades med en varm applåd för en mycket trevlig och innehållsrik dag.
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