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En resumé:

Det utlovade regnet hade uteblivit, åskans och regnets gudinna, Fjorgyn, hade åter igen 
misslyckats. Morgonen var fridfull och helt vindstilla, perukerna satt som fastnaglade.
Föreningen HjärtLungs i Karlstad morgonpigga sympatisörer hade varit uppe med tuppen - en 
del hade väckt honom - gjort sina falungongövningar och nynnade nu glatt på en kinesisk 
toptenlåt vid Molkombussen.
Kusken Peter hade anlänt i tysthet med sin flock på 460 hästar, som gnäggade vällustigt inför 
utsikten att snart spränga fram på 61:an och känna den varma asfalten under sulorna. På några 
minuter hade han lastat sju rullatorer, lotterivinster och 47 nymornade pensionärer som 
svingade sig ombord.

Kl. 09.00 kom beskedet från HjärtLung till Peter som tyglade med 
stadig hand: följ doften av barrskogen! Snart sveptes vi in i böljande 
långa barrskogs-horisonter och den frodiga bygden i ett slags 
jordiskt drama. Inom lite mer än en timme mumsade vi på kaffe och 
kanelbulle på Eda glasmuseum och lät oss imponeras av den 75-
årige, elokvente och färgstarke, museiansvarige Bengt Larsson alias 
GlasBengt vars domstolsbaryton fick församlingen att vara 
uppmärksam och lära sig en hel del om Eda glasbruk och hur man 
tillverkar olika sorters glas. Applådtack!

Efter ett snabbesök i den oansenliga glasbutiken for vi med 
kurrande magar till Gate Gästgiveri i Arvika där en nyslaktad 
pannbiff väntade på oss kl. 13.00 med en gudomligt god sås till 
ackompanjemang av extra hett surr, slammer och stoj.
I entréhallen stod en låghalt rockhängare som någon hade lämnat 
hals över huvud och i köket kunde en lammskank, bevakad av en 
stor treuddad silvergaffel, siktas. Efter en stund stod magen i fyra 
hörn!

Sedan, kl. 14.15, väntade Rackstadmuseet och guiden Elisabeth 
med ett 35-minuters konstföredrag. Applådtack nr två och visning 
av berömda konstnärers ansträngningar. I presentbutiken med 
lokal konst, hantverk, design och antikvariska böcker köptes gåvor 
åt vänner.
Vid 16-tiden rullade vi hemåt, Fjorgyn vaknade upp från sin efter-
middagsslummer och medan regnet öste ner körde en bil förbi hem 
till kvällen i 160 km/h på en 100-sträcka. Flera par ögon observerade
intresserat, samtalsämnet var säkrat och någon meditationsstund 
om de vidöppna solnedgångarnas magnifika avgrunder gavs det ej
tillfälle till denna gång.
Två lotterier drogs av Lasse, Lisbeth och Anita och en spännande men tvistig frågesporttävling dirigerades genom Annikas 
och Barbros försorg till de vägfarandes fromma. Utfärdsdeltagarna avtackades för en fängslande och roande dag 
tillsammans och tillönskades ett skönt sommaruppehåll. 
Detta var HjärtLungs i Karlstad sista kulturpärleutfärd för denna gång. Vem vet vad kulturens gudinna bär i sitt sköte i 
framtiden?  
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