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På mldsammafton sarnlas Sunneborna mangrant tiil dans kring majstången. Det är en
traditlon saffi man gärna lnte frångär. Även om regnet skutle hänga i tuften brukar
uppehållsväder lntinna sig när stängen skall resas. Folkdansarna brukar ocksä förgylla
helgens inlednlng.
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Sunne Hembygrlsförcning iir err förening

med djupa traditionor oeh ett rikt kulturarv
att vårda och förvalta inför kommande gene-

rationer.
Under de år som gått sedan föreningen

bildades 1923 har medlemsantalet ökat och
styrelser och medlernmar har på olika sätt
tagit del i arbetet att utforskabch bevara sin
hembygd. Genom rletta arbete har förening-
en blivit vad den iir i dag - ett fint utryck för
att alla i en bygd behöver kunskap om det
fdrflutna, om sin historia, för attkiinna trygg-
het i det modema samh;illetsplötsliga forän-
dringar.

Under hösten 1990. beslöts att tillsättå en
redaktionskommittd med uppgift att göra en
årskrönika med olika teman.

Du hållernu i Din handresultatet avkom-
mittdns arbete för 1990 d!Åt Margit Olsson
berättar om vårt soldattorps historia och
Olle Gustavsson låter oss få veta om håilso-

brunnen "Per Larskiillan" i Gjutaregfuden.
Författarnazir vlirda ett stort tack förengage-
rad insats. Vi hoppas att vi i det fortsatta
arbetetkan fåhjiilp av våra medlemmar med
idder och tips om ltimpligt innehålloch gZir-

na hjälp med att skriva avsnitt, som hjiilper
till att dokumentera vår hembygds hismria
och tradirioner i kommande årskrönikor.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att bevara
och levandegöra delar av vfu bygds trrärrni-
skor och händelser, som annars riskerar att
falla i glömska och försvinna.

Det lir verkligen en stimulerande och vik-
tig uppgift, som ligger framför oss och rill-
sammans ska vi klara vårt mål: att i årslrö-
nikor bevara och sprida kunskaper om vår
hembygds historia.

Sunne Hembygdsförening
Hugo Jansson
Ordf

Slrmne hembygds-
förenimgs historia
L92S s lggg

Den 2l oktober 1923 samlades etr tret-
tiotal personer till ett möte, vars uppgift var
att bitda en förening för hembygdsvård i
,Sunne. Mötesordförande varköpmannen och
hembygdsforskaren Nathan Hedin.

Föreningens namn blev Sunne
H emby gdsförenin g och skulle geografi skt
omfatta Sunne Församling. Frågan om en
fr mntida hemby gds går d ochtillhörande lomr
diskuterades. Fcireningen anslöts tiil Värm-
lands Hembygdsförbund och medlemsav-
giften bestlimdes. En interimsstyrelse val-
des. Ordförande blev Nathan Hedin. Till

sekreterare och kassör utsägs liiroverksa-
djunkt Sven Arbman och kakelugnsmakare
Valdemar Carlsson. Övriga i styrelsen var
komminister Vitalis Svensson, prosten O. A
Gunnelius, fröken Erika Nor6en och skrift-
stiillaren Linus Brodin.

Interimsstyrelsen sammanträdde re gång-
er och utarbetade föreningsstadgar, diskute-
rade urformningen av en Fryksdatsdriikt, in-
samlade gamla viirdefulla föremål osv.

Den 13 dec L925 hölls konstituerande
sammanträde på Teaterbiografen. Vitalis
Svensson valdes till föreningsordförande.

Övriga styrelsemedlemmar var Sven Arb-
man, sekT, Valdemar Carlsson kassör, Nat-
han Hedin, Erika Norden, fru Amanda Ols-
son och folkskolllirare Elis Hagström.

Iviötet anmg de av interirrsstyr;lsen uLar-
betade föreningsstad gama.

Föreningen skulle söka förvåiwa realsko-
lans samling av stenädersyxor, vilka dock
spårlöst försvann vid skolans brand 1932.
Dessutom skulle man verka för skydd av
milstolpar, sätrar, flyttblock, gravät osv.'
En sk "Givarnas Bok" utarbetädes, där
skänkta föremål och givamas namn anteck-
nades.

Gång på gång var frågan om en blivande
hembygdsgård uppe till diskussion.Bl.a
niimndes "Dä Opp" i Skäggeberg, prostgår-
dens flygelbyggnad, Kolsnäsudden och
Heberget. Bland de byggnader som före-
slogs flyttade titt ett framrida hembyggds-
gfudsområde var " Gärdet" i Ås (numera
rivet ), " Sandgtirdet" i S Borgeby, det
gamla tingshuseti Gunnarsby och " Lillhag"
i S Soneby.

I slutet av 2Gtalet gjorde föreningsmed-



lemmarna ett antal exkursianer. Hem-
bygdsfester hölls i §rkan och vid Lerans
skola.

Mellan fuen 1930 och 1936 tycks före-
ningens verksamhet delvis ha upphört.

1936 kallades förutvarande medlemmar
och övriga hembygdsintresserade till eu
möte. Parentätion hölls över Vitalis Svens-
son som avlidit under innevarande år. Man
beslutade att återuppta hembygdsarbetet.
En ny sfyrelse valdes. Ordförandeblev Nat-
han Hedin, vice ordförande riksdagsman
Oskar'Werner och sekreterare folkskollä-
rare Sven Jörnman. Övriga i styrelsen var
komminister Viclor Johansson-Rydinge,
ombudsman HO Nilsson, niimndeman J W
Jansson, Sven Arbman,, förvaltare CarlOls-
son samt fruarna Olga Melander och Anna
Sciderberg. Den nyvalda styrelsen fick i
upp&ag att söka förvåirva Vitalis Svens-
sons unika samlingar.

Åter igen aktualiserades frågan om en

framtida hembygdsgård. Blald förslagen
kan nlimnas våistra SundsbergsgZirdet, Hel-
geby gård , gamla tingshuset i Åmberg ,

området nedanför kyrkan, dit Öjerviks herr-
gårdsbyggnad ev. skulle flyttas.

i936 anangerade föreningen det första
Luciaflrandet i Sunne. Den ridande ljus-
drottningen f?irdades till Folkets Hus , ddr
hon välkomnades av komminister Johans-
son.

Under i937 diskuterades förviirvet av
Åmbergs gamla tingshus och nyttjanderät-
ten av skogsområdet öster diirom. Detta
rillhörde Ö Ämterviks kyrka , och kontak-
ter togs med Stiftsnålmden och Ö Åmterviks
bostiillsstyrelse för att få arrendera området.

Vid slutet av 30- taletbOrjade föreningen
med si tt midsom marfirande.

Luciafrandet delades upp i en högtidlig
del i kyrkan och en mer folklig del i realsko-
lans aula , där bl. a. allsång förekom.

H. O. Nilsson förde under slutet av 30-
talet förhaudlingar rncd Trn gshusbyggn ads-

skyldigheten angående förvlirv av Åmbergs
tingshus. 1940 fick hembygdsföreningen
full nyttjanderätt av huset mot villkor att
föreningen åtog sig underhälet av byggna-
den samt att interiör och exteriör behtill sitt
dåvarande utseende.

Åren 1941 - 45 var militär inkvarterad i
tingshuset . Vid jultid disponerades dock
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delar av byggnaden av föreningen Jultom-
tarna för deras julmarknad.

1943 uppfördes en stolpborl på tings-
hustomten. Boden var skänkt av Olof Nils_
son i Nfyräs. Under 30 - 40 talen arbetade
föreningen med att skapa en kvinnlig fryks-
dalsdriikt. Såtrskilt verksam med detta var
Olga Mellander.

1945 köpte föreningen parstugan (Dåir
Sy ) i Askersby för 2 000 k.

Nathan Hedin (1 880-1 969), förening-
ens tiilskyndare

Man beslutade att iffätta ett rum i t"ings-

husets övre våning för förvaring av före-
ningens samlingar.

År 1946 donerade liralis Svenssons sterb-

hus en del av de Svenssonska samlingama.
Från mitten av 40 - talet till mitten av 60

- talet arrangerade hembygdsföreningen fi-
randet av Svenska Flaggans Dag. Somma-
ren - 48 uppfördes Linus Brodins skådespel
" Herr Måns i Ösknås " vid tingshuset.

Samma år inköptes skogsområdet öster

om ringshuset för 5 000 kr. Mellan åren

1950 och 1965 arrangerade föreningen val-
borgsmiissofirander Enligt gävobrev frän
Tingshusbyggnadsskyldige fi ck föreningen
1950 full äganderätt till den gamla tingshus-

byggnaden. hofessor Helge Kellin och hem-

bygdsförbundets ordf. Sigud Gustavsson
kontaktades angående placeringen av sam-
lingarna i tingshuset Vid årsmötet 1951

')
J

vatdes OscarWerner till föreningens ordfö-

rande, och äret efter aktualiserades flytt-
ningen av Askersbygården till det förvdrva-

de området på Heberget
I juni - 52 tillkiinnagav ordföranden i

Fryksdalens Gille , Svante Päson 
' 
att Gillet

donerat 100000k till hembygdsföreningen
för att möjliggöra flyttningen. 1954 påbör-
jades arbetenaoch redan 1956 stodbyggna-
den fdrdig på sin nuvarande plats. Invig-
ningen förrättådes av landshövding Axel
Westling midsommaren L957. Ungeftir vid
samma tidpunkt uppfördes en kölna och en

skvaltkvarn på hembygdsgårdsområdet.
Nämndeman Jansson överlämnade sin skrift

'om " Säterliv i Sunne ". Fryksdalens Gille
erhöll ettegetrum på Askersbygårdens andra

våning. Fr o m 1957 inleddes sommarserve-
ringarna på hembygdsgården, och 1961 ut-

I ökades rörelsen med vandrarhemsverksam-
:het. För detta ändamål uppfördes wå logi-
:byggnader i k)rjan av 60 - talet. Mellan åren

] tgOO octr l97A var Siwerr Widdn förening-
ens ordförande. 1968 uppfördes en gammal

stolpbod som kom från Vävartorp och var
skänkt av Sunne pastorat. Samma år erhöll
föreningen Den Sunde ll ska V ap ensamlin g-

en, som numera åir upphiingd på tingshussa-

lens väggar. Lars Wennberg utsågs till för-
eningsordförande år 1970.

Siewert Widö n, ordföran-
de 1960-70.

Elrr. Jan sonsIaresoxl e §urrx!.€q IIj.
Porslins- & BosättningsmagasinGlas-,

f,rgcr' :rf rih soltcrs
Bord. \'ii(g- & Iliinelaltlpor, silrll större som mindre, Lalnp-
rlelrrr, 0lje)ius, Kupor, llriirtnarc m. m., Lyktor flera slaq,
Glrrs 

-& librslin från .qår-ril sveuska soni ut]rindska fabriker, I{ö-
galiis Lerkiirl. Ii,,lfcknnrtrtr, llrickor och Ilrötlkorg'ftr m. n].

\'ä]sorieratlt )ager af Lekslrker, I:ura Ilotogetrr rYsk §; amerik.
-'llit rill pLi Tilotsen In'Llioaste qn^is. I

Aus. Sun{gg*St*ukeri-4ffär,
I:aser af alla slags

Regulatorer.- Väckatur, Fickur,
urked jor'err 

ocke,r, Nyckrar &
Medaljonger m. m.

f)llS.l -\llr rill lrii plalscn Lillig:rsttr lrri*
iit piirationcr etn0tltges cch ambesö(bs till billi§aste pri,t.



En gammal smedja och ett soldattorp

flyttades och återuppfördes på hembygds-

går<1ens område.I Åmbergs skola inrättades

ett skolmuseum. Ilösten 1970 anangerade

hembygdsföreningen tillsammans med

Kommunkommittdn för Fryksdalsjiimvä-

gen, övriga hembygdsföreningar i Fryksda-

len och Ingmårs BygdcfÖrening den s k
Fryksdalsresan . Hundratals personer åkte

med tåg draget av ånglok till Torsby , dlir
underhållning bjöds och mat serverades på

Prostgfudslagårn.
Följande år bildades en samarbetskom-

mittd för hembygdsforeningama inom Sun-

ne kommun och Ingmårs B ygdeförening. Ett
av resultaten av denna samverkan var bro-

schyren " SennaFdr ", som beskriverett strort

antal kultur - och naturminnesmiirken inom
kommunen. Hösten 1970 kallade Turist-
nilmden representanter från olika föreningar

tiil ett rnöte. A'rsikten var att diskutera e.n

stor turistfrämjande tillstiillrring. Man beslu-

tade att arrangera en festvecka redan under -

sommaren 1971. Namnet föreslogs bli Evi
GIäja.
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Gestatter ur Gösta Bertings saga uppenbarade sig under Evi Gläia.

Hembygdsföreningen fick på sin lätt att gårdar. En stor tiivling i hästskovarpa gick

u,1ung"ru än del av det hela, nåimligen av stapeln. Under samtliga marknadsdagat

Broby Marknad. Efter ett omfattande för- serverades nävgrÖt och fläsk, kålsoppa, kaf-

bereåehearbete igängsattes i aug. l97l ett feoch smörgåsar. BrobyMarknadåterkom

av de största arrangemang som föreningen medungeldrsammaaktiviteterunderföljan-
någonsin anordnal Ortens köpmän bedrev de år. En del nyheter och föriindringar före-

livlig kommers vid ett fyrtiotal marknads- kom dock' Säunda användes lanthandeln

stånd. Ett stort tivoli och ett antal artister fcir första gången fu 1972.
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bjöd pä underhållning' Vidare förekom vis-

ning av husdjur, ponnpidning, marknads-

slagsmåI, klockbyte, hästpremiering, sock-

enstiimma m m. En teckningstiivling med

motiv ur Gösta Berlings Saga hade anord-

nas bland kommunens skolbam. Vidare

fanns en poststation med en för tillf?illet

tillverkad specialsämpel, sliiktgfudsdiplom

och vindflöjlar utdelades till ägare av gamla

Tack vare kommunala bidrag och statliga

AMS - medel möjligjordes inköp och flytt-
ning av en gammal lanthandel från Butorp i
Olsäter till den nuvarande platsen på hem-

bygdsgården. Huset stod ftirdigt 1972 och

samma år invigdes det av kommunsfyrelsens

ordförande under Broby Ma*nad.
En arkivarbetare ansyÅlldes för att iord-

ningsälla och registrera föreningens arkiv-
material. I okL 1973 firade föreningen sitt 50

| - årsjubileum med ett stort och pampigt fest-
, iprogram i Fryxellska skolans aula. Bland
..J ala programpunkter kan nämnas högtidsta-

let av landshövding Rolf Edberg samt utdel-

ning av Hembygdsförbundets hedersnålar

till framstäende rnedlemmar av vfu förening.

i. Jubileumsdagen avslutades med thdsupe på

rhembygdsgfuden.
Under 1974 års Broby Marknad medver-

kade bl. a. Lars Madsdn. Dessutom uppför-

des rättegångsspelet " Silverstölden på

Björnviks gård" i den gamla tingssalen'

Förestiillningen gick i repris under en hem-

bygdsafron i seprember. Under året avgick
vandrarhemmets föreståndare Astrid Sundq-

Fryksdalsord:
" nefför"

Vad heter det på svenska?
uesps-I :JBÅs

Tre herrar pä Braby marknad. Fr v Yngve Jönsson, Ville Larsson
(K6rmo-Johan) och Lars Wennberg.



vist efter femton års trogen tjiinst. Under år
1975 firade Luciafirandet sitt

fyrtiaårsjubileum.Imittenav 30 - talet kom
initiarivet från dåvarande sekreteraren Sven
Jörnman, vilken sedan tillsammans med
makarna Sundholm och Nilsson ledde Lu-
ciafestligheterna under många år. Jubileum-
slucia var Maria Allard. En resum6 över de
fy*io årensLuciafkande ftredrogs av Mar-
tin Sundholrn.

Broby Marknad arrangerades för sista
gången är 19"15. Följande år hade förening-
en premiiir på sin nya festlighet "Senna
F6Y " som gick av stapeln i juli månad.
Hantverkare visade hur det går till att spinna,
väva, valka, dreja, näverslöjda m.m. Andra
alriviteter var folkdans, teckningstiivling,
musik, teater, ponnyridning, fotoutstälning,
hästskovarpa m.m. Under 1976 årerfanns
delar av den gam mlaAsker sbytape ten. Dessa
vindes till en konservator för reparation.
Diirefter har tapeten hiingts upp i ett av
Askersbygårdens rum. Siirskilt verksam med
detta arbete har varit Maj Hedin. Tillsam-
mans med studieförbundet Vuxenskolan drev
föreningen ett tiotal kurser i rclp-invente-
ring. Under 1977 ärs sommarfest " Senns
F& " fOrekom bl a en folkdriiktsparad. De
många och delvis originella dråiktema pre-
senterades av Olle Sederberg. Som vanligt
förekom dessutom ett stort antal hantverkare

i arbete med sina alster. Andra aktiviteter var
prisutdelning i teckningstiivlingen, folkdan-
ser, sagostunder m.m. t-öreningen har delta-
git i diskussionerna l«ing stadsplaneförsla-
getför området vid Heu i Åmmrg. Därvid
har framhållits aff den gamla kulturplatsen
på något sätt bör utrntukas för eftervtulden,
t ex genom en minnessten, gatunamn, en
öppen plats el dyl.

Vid fusmötet 1978 avgick föreningens
ordförande Lars Wennberg, och arbetet kom
under följande verksamhetsår au ledas av
vice ordf. Martin Sundholm.

Åven under 1978 arrangerades sommar-
festen " §enna Ftr ". Ijnder årets mörkare
delar hölls traditionsenligt eu antal brasaft-
nar i Askersbygården. Under året har före-
ningen fätt en gammal fin loftbod av Rut
Karlsson och makarna Onnberg i Pålsby.
Enligt planerna skall denna så snart som
möjligt flyras till hembygdsgården. Vid
årsstiimman 1979 valdes Martin Sundholm
till föreningens ordförande. Vid det konsti-
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tuerande sammanträdet utsågs Hugo Jans-
son rill vice o«iförande ,x:h Svcir Torertark
till sekreterare. Ett antal kommittder tillsat-
tes bl.a för musdet och pålsbyboden.

Mänga frivilliga krafter stiillde upp i ar-
betet både manuellt och med traktorer och
lastbilar till srirsta delen under Karl Olssons
ledning.

I kirjan av 80 - Ialet koncentrerades arbe-
tetY.ring P ål s by b o d e n, den nefi n onterades

och fraktades till hembygdsgården för att
efter hand uppföras, iordningstiillas och
målas. Så hade Askersbygfuden fått en im-
ponerande uthusliinga med såväl pig- som

drlingkammare, ståU m m. Sen tog arbetet att

Fryksdalsord:
tthögertt

Vad heter det på svenska?
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F*år Larskääää,se
- sn hälsobrunn på

Gjutaresårdens utsko§
Strax norr om Annefors på Gjutaregårdens sel Det var folker på den relativt ntubelägna
östligaste utskogar fanns under 1800 

" 
talet gården Översjön som skötte denna hiilso-

en vida berömd hiilsokälla, som gick under brunn.ViddennatidboddediirolofJansson,
namnet " Påir larskllllan ". Denna källa var född den 20 I 2 L825 i Tjrrstersby. och hans
belägen på Piir Larssons i Gjutaregården hustru Kjerstin Ersdotter, f&d, den 2t / 8
ägor, dit ochså gårdens säter 1åg i omed elbar 1827 i Gjutargården. Olof Jansson var enligt
nåirhettilldennakiilla.MarkiigarenPiirlårs- berättelserenman,somvarkurmigimycket
son yar fcidd den 31/3 1831 på gården Sex- Förutom en god jordbrukare var han även
man i Östanbjörke, ingick äktenskap med skräddareochgiordediverseklurigauppfin-
MaritNilsdotter, f<ldd i Gjutaregården den 4 pingry. Han hade en egen kvarn i Översjö-
/ 10 i833 i Torsby, Sunne. Påir hade före bäcken, dä han malde gårdens säd. Dåir
giftermålet tjlinat dräng på den gfud han ordnade Olof ochså en sinnrik uppfinning
senare genom köp blev ägare till. Den förre som ljudligt talade om nlir säden var färdig-
ägaren, Lars Olsson, fddd i Gjutaregården malad. Då ringde en vanlig håistbj2illra, som
den 25 I L0 1"791 , står skriven som änkling i han monterade upp. Olof Jansson låir i många
husförhöret 1 845, död på sin gård den 9 I 6 fa1 ha passat på an ta en våilbehövlig tupplur
l36l.Kanskevardetnågonavsäterkullorna undermalningen.Detvarjudsldritt,tybjåiu-
vid Piirlarssätern, som första gången upp- ran ringde och väckte Olof niir allt var klarl
tiickte k2illans håilsobringande egenskaper. Detfå har berättats av en piga på detta stjille,
Troiigen var deri från lfijan endast ctt vatt- Maria Jansdotter förrJd den 4 / 9 1865 och död
enslälle för både folk och fld vid Pärkrssä- den 2L I 6 1940, mer kåind som Maja i
tern. Kanske någon som drack dess starkt Kvarntorp i Tomthult. År 1895 var enligt
jiirnhaltiga vatten kiint lindring av någon flerauppgiftersistaåretsomPåirlarskäIlan-
åkomma och på så vis uppmiirksammat den. brukades, men åinnu mänga fu framåt i tiden
Snart vann den ryktbarhet som hiilsokiilla. skulle Pälarssätern brukas under somrama.
Plirlankiillanrekommenderadesvarmtavdå- Denna siiter låg endast ett stenkast nordväst
varande provinsialllikaren i Sunne, PerJonas om den berömda kiillan. Platsen var troligen
Emanuel Piscator. Denne var son till bruks- vid denna tid en ansenlig öppen yta i skogen
patronen vid Annefors bruk, Carl Piscator, och låg mycket idylliskt i östslumningen ner
som ägde Annefors 1843 till 1835. mot Mansån. I dag åir såviil sätern som bad-
Piirlarskiillan hade mycket jåirnhaltigtvatt- huser vid Påirlarskiillan för Iiinge sen bora
en och ansågs på sin tid som en synnerligen och grov granskog vlixer diir otaliga hjä]psö-
vlilgörande hiilsobrunn. Den besöktes också kande satt och vilade i viintan på sin tur att fä
friimst under 1800 - talets senare hiilft av en livgivande kur av Pijr Larskiillans hälso-
otaliga sjuka från såvåil Fryksdalen som Kla- bringande vatten.
riilvdalen. Entigt berättelser togs vattnet från
kåillan in till en stor gryta för uppvärmning, Olle Guståvsson.
diirefter leddes vattnet i en riinna till badhu-

K, Nilssorrs
Måleri ab

Gettiärn, 686 00 SUNNE
0565i430 29
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Hembygdsfi\ningens 50-års jubiteum 1973. Fr v: H O Nitsson, Martin
Sundhalm, Frank Fredrikssan, Lars Wennberg, landshövding Rotf
Edberg, Ville Jahansson, Gösta Miller, peile Nilsson samt Ernst Ed-
gren.

Jans-con markerade på den gamla ekonomi-
ska kartan kiinda torpstiillen som varit året
runt. bebodda. Ett hundrafal personer med_
verkade i arbeter.

Från Jössetjänst tiestäldes skyirar art
markera torpen ute i naturen och de förstr
anmåldes klara i december 1990. Nu åtcrsulr
att sätta ut. dem under kommande år. Sedan
1984 har varje år håIlits en julmarknad, d,åt
hantverkare från bygden fått siilja sina al-
ster. Oftast har den varit välbesökt och även
genom lotterier gett en slant till verksamhe-
ten. Luciafirandet har pågått utan avbrott
sen 1936, då Margit. sarnuelsson, Rotineros,
ridande forgenom Sunne, tiil 1990 då Anna
Asp åkande efter ett vackert ekipage färda-
des samma väg. Till atr börja med var lucior-
na" handplo ckade",men sedan några år får
S unneborna viiJja eftersom Fryksdaisbyg-
den trätt in i samarbete med arrangörerna.
Under 1987 ordnades arbetsrum för perso-
nal i skolmuseets övervåning. Då anstäl1des
fotograf Leif Nilsson fclr att ra hand om de "
mångaglasplåtar, som skänkis tiil förening-
en av Sven Carlsson. Åt honom iordnings-
stlilldes en låimplig lokal. Efrer err år över
gick han till annan verksamhet, men in-
tresserade medlemmar kanske på frivillig
basis kunde triida in och hjzilpa till?

fä Anneforssknlan till skolmuseum vid.
Efter ätskilliga krin gelil«okar och tidnin gs-
skriverier lyckades det tack vare envisa iiidre
och yngre lärare, som även offrade en stu-
diedag på arbetet att nennontera den. Dessu-
tom del[og ett stort anlal intresserade orts-
bor med nedmonrcrning, röjning och Eans-
port till ÄmUerg. Allr giordes uum ersä[[-
ning av dessapersoner. En dag stod den klar
för invigning, då VilteLarsson ( 1984 ) klipp-
te bandet och I-ars Wennberg höll invig-
rtingstalet. Vice ordförande Hugo Jansson
övertog klubban efter Martin S undholm och
stpelsen har sen dess fått till stor del ny
sammansättning. På vandrarhemmet st).rde
Astrid Sundqvist och senare Eva Ritz6n.
Bland deras efrcrrädffe finns Karin Blomq-
vist och Äwa Johansson, i985 ochl986 var
det Inga-Lill Persson med medhjälpare och
1987 systrarna Kerstin och Paula Karlsson,
1988 -90 har Evelyn Camlind förestårt det.

Katarina Westlund, en i raden av
Sunnes ffiånga lucior

"Senna Föt " pågick varje år 1 975 -85. 1 986
hölls i stiillet en visfestival över en hel hclg.

Sedan man börjatmeÅ kulturveckan har in-
vigningen av denna skett utanför Askersby-
gården i förefädelsevis vackert väder, vil-
ket. man lir mycket beroende av.Tarpinven-
tering pägick några år under Wilhelm Jo-
hanssons kunniga ledning. Under 1988 ko-
pierades de redogörelser som ditintills in-
kommit. Dettå giillde även Östra Åmtervik
och Gräsmark. En kopia placerades på bi-
blioteket och en på hembygdsgården. Hugo

Lanthandeln börjar åter ta form, nu på hembygdsgården.

ÄIfr. Ljunggren

S'rttt.r/s ti/; rt,9tt tt tre,
rekt',rnrner;.ler.al sig i Lli:u irrrrie allrniirilrcter:s åturke viJ förc-

frrll;rlrie I,reirof ll allt lrvrirl till .r-rket liiirer', sirsoru:

Taktäckningar, Eakrännor ot:h §tuprör, Irleierikärl ar
1:ma Stå11r1åt mtrl egen t'i)rtennin(.
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Det :A en sen höstdag 1821. En man
kommer vandrandc på Irrsjöns is. plötsligt
bristerisen och mannen hamnar i vatlnet. på

sranden finns en liten stuga. Dif bor två
kvinnor, som upptiicker den nödstiillde, rusar
ner till stranden och lyckas få upp honom.
Han får torka klädema - och blir kvar diir.

Mannen iir förre soldaten Olof Elofsson
Flodberg, sårad i strid mot Napoleons trup-
per nere i Tyskland 1813, hemkommen och
i färd med att söka arbete för vintern med
timmerh uggning i S vinebergsätter.

Den yngre av de båda kvinnorna iir,inka
med 2 små barn, men hon bestiimde genast:
" Detta ska bli min kiir ". Så blev det. I
augusti 1822 gifter de sig. Han iir då skriven
i Sundstorp, diir han byggde en ny stuga om
ett rum och köv, på den tiden den vanligaste
stugtypen för fattigt folk.

Efter dem bor dottern Karina född 1822
i Åsen, som to{pstugan kom att kallas.

År ta+a ffu hon dottern Maria, som all-
rnänt kallades " T6rböra ", ett oförklarligt
namn tycktes det tills siZiktforskare upptiick-
te att Flodbergs mor kunde vara från Tor-
bjömstorp i Grlismark. I dialekt blev det

Maria Olsdotter f B/5 1B4B i Åsen,

Sundstorp nuv ara n d e " Sol d atto rpet"
vid Sunne Hembqgdsgård gick under
öknamnet: "Törrböra". Troliggn var
stäkten bördig från Tarbjörstorp i
Gräsmark.

5 Ui f};l'fi;t [ -. :f6 u 6 E ^ri 11

dess hisäon-åa

Fryksdalssrd:
t'pÖss rÖten"

Vad heter det på svenska?

uällruuI0ue3 :JeÄs

förstås " Törböra ", kvinnan från Törbers-
to{p, som möjligen bodde hos sonen någon
tid. Namnet kom sen att följa ättlingarna.

Marialevde till 1934 ochbleven välkänd
person i bygden. Det var inte lätt att livnära
sig i en liten torpstuga.

En ko hade man. På sommaren gick den

i skogen och försörjde sig sjlilv, men niir
vintem kom blevdet snart höbrist, och Maria
fick gå ut och be goda grannar om hjälp. Hon
kom med en stror säck på en kälke,

I sin torpinventering har Ville Larsson i
Gettj:irn berättät om ett sånt besök. " Nisch
på Hagen" fårbesök, går utoch fyller säcken
och kommer in. Under tiden har hans hustru
försett Maria med en rejiil smörgås. Maria
frågar vad höet kostar. " 50 öre " blir svaret.

"Du va ' allt en m'aser te kunn stöpp i hy
du, Nisch. Johan på Jal va int kröpp te å få i
för mer än 25 öre, han".

" Ja du får fell för samm pris hiir ågg ", sa

Nisch.
Detta var ett exempcl på Marias slagftir-

dighet. Hon brukade gå dagsverken, eller
spinna och sticka åt grannama. Likaså gior-
de dottem Ida, som levde tiil 1967.

S o I datbo stad e n ilytta d es f rä n
Sundstorp och återupptördes på
hembygdsom rådet i Åmberg.

Maria var en tid gift med en betydligt
yngre man, men denne var sjuklig, varför
hon levde som änka i många år.

Hon hade 3 söner, vilka alla for till
Amerika.

Deras barn kom och besökte farmor.
Liksom sönerna hade de siint pengar då och
då, men aldrig hade de kunnat tro att stugan
var så dålig. De ordnade så att en ny stuga
byggdes intill den gamla, men dit ville inte
gamla farmor flytta.

Hon ville dö i det hus diir hon fötts. Inte
heller dottem Ida kunde med det nya huset.
Inte förrän doktorn sa ifrån på skarpen flyt-
tade hon dit.

En rlag hittade man Ida ddd ute på vägen.
Det blev auktion.

Ettpar styrelsemedlemmar i Sunne Hem-
bygdsffrening var diir. De ropade in huset
och vill Du se det, så gå till Hembygdsgården
och titta på " Soldattorpet ", som vi kallar det.
Det nya huset står kvar på tomten och nyttjas
som fritidshus.

Krilla : Ville larsson: Torpinventering.
Margit O.
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Tingsgården
byggdes tW8-30
och användes i
110 år tör sitt ur-
sprungliga syfte.
Den innehåtler
nu föreningens
hembygdsmu-
seum.

Rättssalen befinner
sig iursprungligt
skick.
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Sunne hembygdsförening, SIIF, har nu av-
slutat sitt 67: e verksamhetsår och liksom
tidigare har även defa varit hiindelserikr

Årsmötet 1990 - 04 - 01
Ordförande Hugo Jansson kunde hälsa 24
medlemmar välkomna var efter Samuel Ols-
son jiimte sin musikliirare bjöd på musik.
Efter stadgeenliga förhandlingar befanns föl-
jande styrelse och öwiga funktionärer valda
för 1990 :

Ordförande: Hugo Jansson
Ordinarie ledamöter: Birger Nilsson, Mar-
git Ohlsson, Sven Toremark, Erling Fryk-
man, Gunnar Andersson, John Bergsfiöm,
John Broström, Olle Gustavsson, Allan Ols-
son, Clas Hallgren
Suppleanter: Stina Karlsson, Leif Nilsson
Carl-Gösa Norderup, Olte G Olsson
Reyisorer: Ola Sterwin, Elna Henriksson
Revisor suppleanl Ingemar Bredenberg
Valberedning: Mai Hedin, Carl Dahlquist
och Elsie Eng-Olsson
Intendent: Birger Nilsson

SFIF har wå personer lönebidragsanstiill-
da - Sven Johansson som vaktmästare och
Evelyn Karnlind som värdinna. Under som-
maren hari likhetmed tidigare år i samarbe-
te med STF bedrivits vandrarhemsrörelse -
antål gåistnätter 2754 st ObjekoanstäUda i
denna rörelse har varit Helena Johansson
och Per Åsemark. Verksamhet som bedri-
vits under året : Den 28 April var styrelsen
inbjuden till Fryksände Hembygdsförening
för studiebesök - 8 personer deitog i det
trevliga besöket på Kollsberg. Den 29 apnl
började teatergruppens övningar. Pjiisen var
" Silverstölden på Bjömviks gård ", med

l,ars Wennberg som primus motor. Samtli-
ga bjödspåhärligtkaffe med dopp som Stina

och Ester ordnat. Den 5 maj deltog Margit,
John, Ester och Hugo samt Wille Larsson i
Viirmlands hembygdsförbunds årsstämma i
Torsby. Måndagen den 14 maj samlade's rik-
steckningstlivlingens jury för bedömning av
4 : deklassarnas teckningar med motiv av "
Nils Holgersson ". Åre§ tiivling gick i sam-

arbee med Hemmets Journal och juryn
leddes av konstnåir Sven Schiitzer - Branzdn.

Verksamhets b erättelse
fl{lr år 1990

Stina och Ester ombesörjde att lunch serve-
rades. Den 18 rnaj övades " Silversttilden ".
Den 19 maj deltog ett antal personer i en resa
till Stockholm under mo$ot " Hela Sverige
skall leva ". Den 30 maj anordnade Fryks-
dals Hushållningsgille Hemmets Dag i
Sunne Församlingshem.Vårvävgrupp del-
iog då i en sto( utsitillning rned vävda alster
i samarbete med Medborgarskolan.

Den 6 juni deltog vi i firandet av Sven-
ska Flaggans Dag vid Berga i Lysvik. Under
tiden l3 - 19 juni beviståde Ester och Hugo
årets riksstlimma i Riksförbundet för hem-
bygdsvård som hölls i Gällivare och beslöts
dilr att 199 1 ån stllmma skulle hållas i Sunne.
Midsommaraftonen den 22 juni hade vi tra-
ditionellt arangemang vid Hembygdsgår-
den under medverkan av bl.a. Sunne man-
skör, Inga - lvlay och Jan Ullsaöm. Som
vanligt var mycket folk samlat och de blom-
sterprydda bamen skänktes glass av Sunne
Köpmannaförening. Yävgruppen sålde lot-
terier med sina vävda textilier soil vinster.

Den 23 juliöverllirnnade Birgitoch David
Myrehed ett större inramat foografi från
Angersby. Fotot är taget 1909 av Kongomi-
sionären Teofi I Ceder, som då hälsade på i
sitt forna hem och möttes av bygdens folk"
som kommit föratt lyssnapå vad han berät-
tade. Den 2 augusti anordnade Värmlands
radio lokal utsändning från Sunne, SIIF
kunde dllrvid aktivt bidraga så att personer
från orten som Gunnar Almgren,Rut Mård,
Fred Ödman, Miirta Sjökvist m.fl. kunde
medverka i etr minnesvärt progam. Sönda-
gen den 14 augusti hölls kulturveckans in-
vigning i " Ladan " på Mårbacka Minnes-
gård kt. 13. Kl. 16 samlades vi på vår hem-
bygdsgård för prisutdelning i årets teck-
ningstllvlingar som förätlades av Lennart
Edberg. Vinnare i Rikstitvlingen blev Loui-
se Arremark, Stockholm. Hon liksom vin-
naren i de lokala klasserna bjöds på flygrur
över Sunne trakten. Louises föräldrar bjöds
på flygresa Sicckhol:r - tsarlstaC tr.rr och
retur genom Sunne Turistråds sponsring.
Lokaltiivlingen, som hölls för 20: de året
gavs jubileumskarakrZir genom att represen-
tanter för de tre klassernas vinnare, inalles

60 st voro inbjudna. Deras teckningar u[-
stillldes i original i kongresshallen i Rottne-
ros Park. under kulturveckan och fotout-
stiillning av dessa på Hembygdsgårdens
andra väning. Initiativ.tagare till dessa tiiv-
lingar, med början 1971, Karin Olofsson
liksom den duktige och kreative lars
Wennberg , som sett till att allt fungerat
kring dessa ävlingar, som gett oss - ja hela
Sunne- ett så fint kulturellt inslag - tackar vi.
Våra damer Stinq Anna och Ester bj(d vid
detta tilllälle ett20 - tal gästerpålunch. De
båda teatergruppema spelade under aftonen
upp sina pjäser inför fullsatta lokaler:" Sil-
verstölden " och " Examen i Ruskaby skola
" den senare med Kajsa Axelsson som hu-
vudansvarig ledare. Den 7 augusti deltog vi
i Bamkultrrclagen i Kongresshallen i Rott-
neros. 10 aug.upDfördes teaterstycket " Sil-
verstölden " för 2: a gången inför fullsatt

lokal.

Lördagen den 11 aug hölls auktion på
gårdsplanen vid Askersbygården. Karl-Erik
Dahlsröm och Olle Olsson, (Olle Där
Fram) kända auktionister från traktenrord-
nade denna på gammaldags vis. Inlämnat
gods försåldes liksom överskottsmaterial frän
oss. En riktig folkfest med strykande åtgång
på glass, kaffe och varm korv denna strålan-
de augustidag

De;n26 augusti medverkade vi i arrange-
manget tipsrundan: 'lVad vet du om Sunnes

hus?" Huvudarrangör för detta var kultur-
nålmnden och tätortens grupp i "Hela Sverige
skall leva"-kampanjen.

6 sept hölls Öppet hus kl 14.00 -17.00 -
muse@ma hölls öppna.

Torsdagen den20 sept kunde Länshem-

slöjdskonsulent Elisabeth Jacks-Svantesson

mottagavävgruppens fdrdigställda matta till
prins Carl Philip attplaceras i hans fritidshus
i byn Årås, Sunne-vars invigning förestär.

Den 3 otrstod vi åm inbjudare till hem-
bygdsföreningarna inom Sunne kdmmun för
attförberedaochplanerainför 199 I årsRfH:s
riksstämma i Sunne. En arbesgrupp bilda-
des under ledning av Inger Axelsson, för det
forsaua arbetet
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Den 13 okt videoinspelades "Examen i
Ruskaby skola". För detta stod Artlrur
Johannesson och Kerstin Stodne. Vfua
' damerbjöd som så ofta alla agerande, 21 st,
på kafffe och tårta.

Den 17 okt samlades 40 st inbjudna i
Askersbygården för att se sig som aktörer i
den lyckade videoinspelningen av "Silfver-
stölden".

Stina, Anna och Ester såg rill art förpläg-
nad ordnades - sallader och kaffe.

Den 25 okt inbjiids till trivselafton för
aktivt arbetande-vävgruppen m fl dåir föru-
tom Eevlig samvaro visades videofilm och
serverades en enklare måItid.

Tisdagen den 20 nov var det traditionell
ljusstöpning i Askersbygårdens kli- llarkök.
Ett tiotal damer deltog i samarrangemanget
med Medborgarskolan. Massor av fina ljus
stöpte§, som §enare försåldes och utgiorde
uppskattade lotterivinster.

Söndagen den 1 dec, 13.00-17.00 anord-
nades den fuligajulmarknaden. Ortens hant-
verkare visade och försåIde av sin produk-
tion. Vidare såldes lotterier, julgranar och
serverades glögg och pepparkakor. God till-
strömning med folk ledde till bra ekono-
miskt resultat.

Söndasen den 9 dec frades Lucia i Sunne
kyrka i samarbete med FB och Sunne för-

samling. Årets Lucia Anna Asp lröntes av
högtidsalaren Ragnar Ramström, som tala-
de inför n?ira nog fullsattkyrka. Efteråt gick
tåget med häsr och rrilla till hembygdsgår-
den. Lucian och tiirnor -fackelförsedda- vink-
ade till den talrika publiken efter vägen.
Firandet avslutades med luciasånger för
publiken och kaffeservering.

Dessutom bidrog Ann-Charlotte och Snr-
re Dahldn och Lasse Södersrröm med mu-
sik. Lilly Axelsson deklamerade och kåsera-
de om E A Karlfeldt LuciavZirdinnor har
varit Gunilla Pettersson och Ebba Berglund.
Luciakrona inköptes genom kyrkans försorg
och Lisen Jönsson såg till att nya kliinningar
syddes, som SIIF svarade för.

Under året har som nilmnts en vävkurs i
cirkelform hednvits i skolmusdet. Nya tek-
niker, såsom bandvävning och mönsterväv-
da dukar, liksom faslöpare och Easmattor
har framtagits. Många av alstren har anvåints

En t6rpergöbb höllpå å lägg på nytt
tak öt e snål kärring.

Ho kom ut å sa:
- Nu ska Nicklas akt sej. Ja ha drömt

att Nicklas rammel ner i frå laak å
fördarv sej.

- Drommerska intfrua brysejöm.Ja
ha drörnt tre nätter å ra att ja ha ble
bjuden in på kaffe här, med dä ser väl
frua att int dä ha slej in!
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'som lotterivinster. Till vfutkökhar vävts nya
trasmattor, brickband och paraöandduk. Till
gjorda alster hör en matta som framgått, till
Prins Carl Philips stuga i Årås. Drottning
Silvia har uppskattat omtanken genom att
framföra sitt ack.

Vävgruppens arbete fortsåitter med entu-
siasm.

Sommartid har aila mus6er hållits öppna
på kv?illstid genom lvlargit5och Erlings för-
sorg och lanthandeln "Boa" som Birger har
huwdansvaret för.

Under året har tvenne storre reparationer
utförts, dels av Askersbygårdens båda skor-
stenar och dels byte av takbeläggning på ut-
hyrni n gspavilj ongema.

Ett större reselotteri har sålts -3 000 lofter
ä 20:-. Bord och stolar har utbytts i Askers-
bygården-kostnad 32 200 l<r.

Under året deltog vi i "beyarandegrup-
pens" arbete om Sunne tiltorts kulturmiljöp-
rogram för att uppmåirksamma kulturellt
bevarandeviirda byggnader.

Tavla med kartra, text och bild från den
gamla marknadsplatsen på Hea i Åmberg
har satts upp mellan vårt arkiv och skolmu-
sdet.

Från denna plats kan män med lätthet ana
sig till Heas berydelse i gången tid frän tidigt
i700-tål till senare hälften av 1800-talet.
Under loppet av en vecka kunde 30 000
personer besöka platsen enligt historiska
dokument.

Till alla våra medlemmar och de som
varit verksamma inom hembygdsförening-
amas arbetsgrupper och aktiviteter vill sty-
relsen framftira etr stort tack för bra arbete.

Till alla och envar en vädjan: Kom och
delta-gZirna med ett handtag i arbetet-det
skaparkontakt med folk i bygden-ja kanske
våinner för livet.

Maj
Vävgruppen väver vidare

I Alla lokaler bör vara i ordning
för visningar

Juni
8-9 Rff*s riksstiimma i Sunne.
10'I-itteriirgrörkväll"i Askersbygår-

den. Medv: kiinda och okåinda
förmågor
Resdag till tångban o Viirmlands
finnbygd

ll Resa till konsttranwerkare i liinet
Flottftird i Klarälven

8-11 STF:s vandrarhem reserverat för
riksstämme deltagare. Kaffeserve-
ring.
Museerna öppna.

15-18 Kyrkans Riksmöte i Sunne. Kaffe-
servering. Musdema öppna.
Programpunkter planeras
-kvällstid

2l Midsommarfirande

aug
3 aug Kultun*eckanöppnas

Dec
Julmarknad
Luciafirande

Sunne 1991-01-31
SHF Styrelsen

Måtte hembygdsföreningen gerom mång-
as medverkan vara tillnyttaochglädje ftir
vär bygd.

Sunne 1991-01-31

Hugo Jansson Margit Olsson
Ordf Sekr

Fryksdalsord:
"kippskodd"

Vad heter det på svenska?

sgldurnaS:r?^S

*Slra

K, Nilssorrs
Itilåleri ab

Gettiärn. 6g6 OO SUNNE
0565t430 29

O Utför atta siags måt-
ningsarbeten
O Försätin. av fdrger. tape-
ter
tD Uthyrning av sky-tift och
aluminiumställningar
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"llskersbygården"
är huvudbyggnad
vid Sunne Hembygds'
Eård. Det är en gammal
släktgård "Jcn-OI§" I
Askersby, vars fftan'
byggnad inköPtes, revs
ach tlyttades till området.
Den blev ännu PamPiga'
re än den trän börian
varit, eftersom en reiäl
källarvåning byggdes.

"lnnerstöga"

lnteriör från Ann*
tarsskolan med
rikhaltiga sä,m'
lingar av
skalinventarl-
er från förr.
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Konferens avgifi: ?00: tAr ungriom)
Dagkort: 100:-.

Entrd för vissa stön'e prograln och konserter: 50;-

Ur prograornlet:
Liirrlag <lcn 15.iuni
13.i10 i{ötets hilgririiiga öppnande i närvaro av kungaparer.
i 8.30 "Vämrland i världEn". Ijesrorogram om vår bygd.

Söntlag dtrn 16 jurii
10.ff) Iiögrnässor i rrakiens kyrlior. FriluftsgutJstjänsi vid Fryk-
manstenen, Osrar:björke
18.30 "Världen i Vänn1and". Iln inte marionell fesr i Rctneros
p:rrken.

$'{ånr}ng <ien 17 jrni
18.H Kyrlol:cnseft i Surne kyrka
18.&) (Cbs! s3mnla tid) Frykmarsafron i \{issionskyrka-n
20.t}] I(vällsrnässa i Ishallen

'Iisdag <Ien 18.!uui
09.30 Mötets högtidli ga avslutnj.ng

" :iÅLi.,{r,i? :t'}.[, I" .i.,i.,,!,'
- lj''r*:e.sku kyrk:ins t iks:i:i;i.;: i

S,inne,l5-i8 ;irai 1i11.;i

l\li,t ar \,:iLKOnt,ra i,.i (:.r:..t.

ånmiilrn och delal_jprogriln I;tnoirl
l'uri:tbv-in i Surre { i}i:3-i : r;i

Persson). Tel 0565i135 -10.

ffi&ffi
trflsA SÅsson ffmtreprenad Å,8 Ssnne

Ett 50-årigt LBC-ansiutet Iöreiag med åkerj och entre-
prenaciverksamhet.

Låt oss delge Er av cien erfarenhet och kunskap som
vårt företag besitter. Vi har erf arna maskrnister och
chaufför'er som kör.

Grävrnaskiner pä band och hjul, dikesmaskiner, last-
maskrner, bandschaktare, grusbilar, dumprar, ma-
skinirailer cch väg iryvcl

Försaljnlng av trummor i piåt och plast
Anlita oss! Fing Allan 010/31C987 eller Gunnar 010/
81 3537.

Dessu tom iijredrag, iema gnrl,.Der, kons erter, morgons ång,
kv ällspro gr an, u ts tiil lning ar, bokbord, u rf?kder,
Caf6 Sunne m m.

S.i sanrmanlattar Ilii-Exprcssen sina intrlck av Rcnault Clio.
Och Altonbladet håller rned:

"Dct var 1änge serlan er.r snråbil varså körtrevlig, vägsäker
och dessutorr erbjod så fina innerut4,n.imen. Clio blir där
nrecl en ovanligt värdig vinirare till titcln ',Arets Bil 1991,,.

Jo, det är sant. Konr hit, kör och kännl
\/älk crnr nr,: rr.

vot;vo -(*"pow i [/är'n/ar/
oe I

YÖY+I

",i-+-

mffi ä,.e .YSF'&R§,&§{ffi ähd GAR
ffiffi \,,\}{\IL,\ND


