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F'örord
Tiden rullar vidare och vi vill nu presentera vår
ånskrift nr. två.
Den vill, som sin föregångare, dokumentera både nytt
och gammalt i vår hembygd.

Året som passemt - lggl - har bland annat präglats
av stora förändringar i såviil vår bygd som omvärld,
så vittgående att t. o. m. hot mot vår egen hembygds
landskapsbild uppstått. Resultatet har blivit au allt fler
jordbruk liiggs ner eller föriindras. Niir detta nedteck-
nas finns det t.ex. bara ett 4Gtal mjölkleverantörer
kvar i Sunne socken, varav högst. ett dussintal gärdar
vlister om Fryken levererar mjölk till mejeriet.
Primitivt brukande, förbusknin g elier skogsplan rerin g
torde bli altemativ till det allt mer krympande öppna
landskapef Deffa iir inga ljusa framridsutsikrer, om
inte våirdet av den öppna och leende bygd vi vant oss
vid kan bevaras och siikras på sil«.

Sunne Hembygdsförening vill väcka inrresse kring
frågor om miljö-..och kulturlandskapets påverkan. Det å1r

angeläget att alla som arbetar och planerar i vår hem-
bygd iakttager all den varsamhet som behövs i etr
snabbt föriinderligt samhiille - samspelet mellan bebyg-
gelse och nåiringsliv måste uppmiirksammas.
Så hoppas vi på ett fortsatt bra intresse, både för vår
förefring och vår tidskrift, Sunne-Bygda.

Alla Ni som kiinner till vår bygd: Berärra för oss i
redaktionen eller skriv ned och lämna vad Du vel Låt
Sunne-Bygda få sprida vad Du känner rill.
Vi iir intresserade av det mesta.

Sunne Hembygdsförening
Hugo Jansson
Ordförande

Innehållsförteckning

Sid.2 Förord, hogram -92
Sid. 3 Verksamhetsberättelse
Sid. 6 Widens cykel och mororverkst.
Sid.7 MajaiLutbacken
Sid. I I Folkskolan i Sverige 150 år
Sid. 14 Bro-Ville och annar
Sid. 16 Våra torp
Sid. 19 Sven Toremark intervju 'ar

Anvarig utgivare: Hugo Jansson
SHF - Redaktionskommitt6:

Olle Gustavsson
Margit Olsson
Sven Toremark
Lars lYennberg

Sunne Hembygdsförening
Pl. 5066

686 00 Sunne
Te1.0565-108 01

PROGRÅM .gCH AKTTyTTETER
FOR L992.

Januari:
* Vävgruppens vårtermin har börjat.
* Sunne-bokens handskrivna manus i fåird med att bearbetas.
* Avverkat timmer skall sågas bl. a. till att:

förse Gamla Tingshusets 3:e våning med golv
ersätta nuvarande vedskjul med ändamålsenligare nybygge
reparera bef. uthusbyggnader, klockspel o.s.v.
uöyta bef. timmer i Soldattorpet, 6-7 stockar.

* Förbätra isolering på Askersbygårdens vind
* Reparera "lanthandelns kontor" och receptionen för S:T:F;s

Vandmftem.
April:

26 Årsmöte
30 Valborgsirande

Maj:
27 S.T.F; s vandrarhem, slisongsöppnande

Juni:
l9 Midsommarflrande.

Augusti:
I Kulturveckan öppnas.
8 Gammaldags auktion

September:
3 S.T.F;s vandrarhem stiings för sZisongen.

December:
12 Julmarknad.
13 Luciafluande



vERrrSAMHETSBERÄTTELSE rön Ån rggr
Sunne Hembygdsförening, S.H-F. får hålrmed avge
följande beräaelse om sitt 68:de verksamhetsår.

Årsmötet hölls den Z mars 1991.
35 medlemmar deltog i de raditionella mötesförhand-
lingama.
Dåirrefter kåserade Ragnar }dagnusson, Edsvalla, om
barndomsminnen från sin hembygd i sydviistra delen av
vär socken. Efter val av styrelsen och funlcion2irer
antecknades:
Ordfiirande:
Hugo Jansson, tel. 108 01

Ordinarie ledamöter:
BirgerNilsson, tel. 117 58
David Myrehed, t€I. 100 46
Sven Toremark, tel. 100 24
Sten Åke S§llkvist, te1.3ll 88
I-eif Nilsson, tel. 109 65
Olle Gustavsson, tel. 21079
Allan Olsson,tbl. L20 l7
John Broström, tel. 12071

Gunnar Andersson, tel. 118 32
Claes l{allgren, teL 431 ?§

Suppleanter:
Lene Olsson, tel. 310 69
Flisabet Olsson, tel. 3ll 09
OlleG. Olsson, tel. 137 83
Carl-Gösta Norderup, tel. 605 87

Revisorer:
Ola Sterwin, tel.11277
Elna Henriksson, tel. 108 57

Valberednig:
Mai Hedin,tel. 109 57
Kffl Dahlqvist, tel. 121 95
Elsie Eng Olsson, tal.134 l7

Intendent:
BirgerNilsson, tel. 117 58

Ur medlemsmatrikeln framgfu:

AS våra våirderade hedersmedlemmar
- tidigare pionjiirer och framstående kulturbiirare i vår
förening iir:
Sven Carlsson §oto Carlsson), som skärikte oss

fotoarkivet,.In ga Nilsson, Gunborg och Martin Sund-
ho lm, v ärt tadrtionella luciafirandes förgrundspersoner,
Ingvar §venJson, förfarare till vår bok "Båtar på
Fryken" som illustrerats av Erling iirlingsson,
g0lvLrtmedlemsantal ff stabilt, drygt 400 st.

Under 1991 avled veteranen inom vår hembygdsrörelse,
Tore Sjöqvist, Sundsberg. Ilans generositet då det giillde

bevarande av tradition. Liksom föremål och miljöer,
befiiste han på ett fint sätr genom bildandet av Stiftelsen
Sundsbergs Gård med tillhörande museer och anlägg-

ningar.

S,uN'$-{ByEon

Av våra två lönebidragsanstilllda, yaktmäståre Sven Jo-
lwnsson och vår värdinnaEvelyn Karnlind, har den

senare på egen begåiran slutat sin anstälning den 15 juli
1991.

Vandrarhemsrörelsen har bedrivis i traditionell omfatt-
ning tiden 29 maj - 5 septemberlggl, i samarbete med

S.T.F:Antal gästnlitrer har minskat något mot tidigare år

och utgiorde 2 509 st.

Tillflilligt anst2illda för denna rcirelse har varit Åsa
B ongnell och J enny Sko g lund från Karlstad, Anna
N il s s o n och B r itt- M ari e W e s t i n från S unne. V idare har

Iens Åkesson, Sunne varit engagerad genom kommunal
anstiillning (ungdom splas).

Verksamhet och aktiviteter under 1991 har bl.a.
varit:

Den Tjanuari säsongsstartade vävgruppens 7 damer

sitt uppskattade arbete i f.d. Anneforsskolans skolsal.

Under våren vävdes flitigt, bl.a. 5 st. linnedukar (dräll)

till Askersbygårdens bord i ynerstuga. Vidare har ett
antal mat[or vävts åt hembygdsföreningen. Till lotteri-
vinster har dessutom ett betydånde antal vävnader
gjorts.

Vaktmiistare Sven Johansson såg till att ett stort antal

stolar av ståIkonstru}tion, som kasserats vid Kolsnäs,

Lhv forsedda med tryckimpregnerat virke och blev
passande till pråiktiga parksoffor.

Studiecirkeln "Bondeminnen" slartade under februari
månad med 8 deltagare från S.H.F. Varje deragare hade

att teclna ned egna minnen från 1920 - 1930-talen.

Resultaten ger belägg för alla deltagares förmåga att
återge egna upplevelser.

Den 6 mars gästade Sunne Manskör oss och underhöll
ett 60-tal besökare med sitt fina sångprogrwn. Anna
Myrdn, Britta Nilsson, Stina Karlsson och Ester Jansson

svarade för kaffeserveringen med hembakat bröd.

Den 14 rzars hölls samkviim för medarbetare. Ur
prognrmmet kan niimnas: John Arvidsson sjÖng till eget

ackompanj eman g etr antal Frykmans- sån ger. Davld
Myrehedvisade videofilm om en exkursion till Hom-
tjåirn, Sunne Uitorts f. d. vattentåikt.

I filmen medverkade, förutom David Myrehed, Nils
Ritzdn, Lars Wennberg och Axel Nilsson (t.27110 1892)

som f. ö. var uppv2ixt i grannskapet. Våra damer bjÖd

under kvåillen på en enkel måltid.

Under våren anmåildes den försu utgävan av Sunne'
Bygda. Den presenterades som S.H.F:s årsskriit till
medlemmarna.



Sus6{E-glEos

Den 21 nars hölls ytterligare samkväm för medarbeare.
Musikdirekttir lan ullström, med fru lng a-May, svarade
för eu fint komponerat och uppskauat Bo Setterlind-
program i Mde dikt och ton. 25 personer fick njuta av fint
program och en angenäm måltid. Kvåillen avslutades med
Mai Hedins videofilm från Arrcndegården, framställd med
smalfilmkamerans hjäpfotagraf Mai Hediz. Filmen visar
folk och drift på l95Gtalet och senare.
Under våren kunde S.H.F, genom Mai Hedirs medverkan,
tillse att en släkttavlia om Askeöygärdens innehavare blev
gjord.

Beslöts vid sryrelsemöte den 9 april atr låta uppföra en
scenbyggnaddansbana jiimte scendel - under tak.

Den 10 april skedde ljusstiipning i stor skala. Vfu väv-
grupp m. fl. ville visa sin generositet inför det stundande
kyrkomötet i Sunne 15 - 18 juni genom att skiinka dessa
ljus.

Den 25 cpnl erhölls bygglov för scenbygger
Vi delog vid invigningen av Europavägen, Via I-appia,
vä9234 blir 45, samma nummer ffin Sicilien rill Kiruna.
I början av maj begynte omfauande arbete. dels med
målning av Vandrarhemspaviljongerna, dels med
scenbyggnaden, dels med aft avhjälpa brister i ventila-
tionskanal från vandrarhemsköket i Askersbygårdens
källarplan.

Den 10 maj börlade vi rivningen av fastigheten David
Berggtens Verkstad, serure Dahlqvists PUlt, i Klockargår-
den. Denna tegel§gpad - "tälkt" som blivande kultur-
hus, skulle Hmna plats för nybyggnation. S.H-F hade i
samband härmed lovats fä nytqja användbart material till
scenbyggnaden - om vi själva tog tillvara deta material.
Bra mycket kunde t'rllvaratagas, men arbetet var inte gjort
utan intermezzon och vedermödor.

Värmlands Hembygdsförbund höll sin 70-års-jubileums-
ståmma i Säffle den 11 mai. Mai Hedin, Birgit och David
Myelwd samt Esrer och Hugo lansson bevistade denna.

Mai Hedinblev föremål för hyllning för sina forskningar
om Askersby och tilldelades en stipendium.

Den 19 maj gästades Sunne av Sts Eriks Orkesterföre-
ning frän Stockholm, inalles 50 personer. S.H-F. serverade
gåEtema lunch under förmiddagen och kl 13.00 gav
orkestern konsert i Rottneroshallen.

Under sommaren hölls facklig kontakt, enär våra lönebi-
dragsanställda skall övergå frän Lantarbetarförbundet till
Fastighetsanställdas förbund.
Under året anordnade liinsmusdet i Karlstad temautstill-
ning med anledning av Hembygdsförbunders 70-ärs-
jubileum. Vi bidrog med våra samlingar om"selkungen"
Per Nilsson,liksom ett flertal privatpersoner,bl alohn E
Nilsson,Maggeby, med sin samling, gamla seldon.

Allt minnande om att i Sunne stod häsrcn i centrum
inom både jord- och skogsbruk, vilker medförde arr en
omfauande seltillverkning och framför allt bogra och
smidesdetaljer, liksom kördon, ägde rum.
Vi l2imnade även bidrag till kuriosa- kabineuet - en par
tuppsporar monterade på en träplatta. Dessa ingick
bland ett antal prylar i en frågetiivling, vilken starkr
försvfuades genom vårt bidrag.

Den 23'maj sarnlades ett 15-tal personer vid .f.d. Bro-
bytornet i Åmberg, med kulturch ef Elly-Britt Sund,man
och kultumålmndens ordföran de B ir g it ta K r in g I u nd,
som inbjudna. Anledningen till dr:nna träff var vfu fram-
stälning till Sunne kommun att förverkliga Lars Wenn-
bergs m. fl. idd att skapa ett minnesmiirke över Hea-
områdes historia-

Broby marknad i Sunne försiggick hä liksom an, vilker
numera blivit k2int, Fryksdals kompani, torde ha haft
området till mötesplats.

Viirmlands regemente representerades zv Bror Evenssan
och Sunne kommun av kommunalråd Olle Söderberg,
kommunoirekrör Kjell Moström och turisrchef Blliy
Höglundm.fl.

Hur minnesmålrket skulle utformas och placeras kunde
vi ej ta stlillning till vid detta rillftille.

Den 24 maj päbörjades scenbygger i större omfatrning.
S.HF:s damer, under ledning av länshemslöjdkonsulenr
Eli s abe t h J ac lu - Sv ant e s so n.
Den 25 och 26 maj fölbereddes den stora Hantverksur-
stiillningen på Sundsbergs Gård, inför R.F.H:s rikstiim-
ma i Sunne 8-11 juni,liksom stora Rikskyrkomöter
15-18juni i Sunne.

Den i junikom R.F.H:s kansliselreterare Mats Rohl6n
till Sunne för förberedelser inför niimnda riksstiimma. I
samband med stiimman uppmåirksammas tradionellt.
någon kulturbyggnad som restaurerats på ett pietetsfullt
sätt. "För att friimja en sund utveckling av byggnads-
skicket i hembygdsvårdens anda", som det så

fint heter i bestlimmelserna.
Ett minnesmiirke föråirades byggnaden "Diir ner"på
Mårbacka i Ösra Åmtervik under vädiga och mycket
gemytliga former. Diir å@rfanns låinsantikvarie Anders
Hillgren, gårdens ägare, Stiftelsen Selma Lagerlöfs
Litteraturpris genom Intendent R4 gnar Ramstöm och
rektor Lennart Edberg, liksom - hembygdsföreningens
representält Ä,r ders Fiman m. fl.
Samma kväll samlades arbetsgruppen för art finslipa
förberedelser inför Riksstiimman.

DenS juni,påkviillen, stodValter Hedlund som viird
och hiilsade ett 50-tal medlemmar välkomna rill det då
snart ftirdigbyggda Life Center-H?ilsocenrrer i Sunne.
Efter rundvandring i den imponerande anläggningen
samlades vi till kaffesamkväm på "Askersbygården'".



Urprogrammet:
Kl.09.m

§*ting i Rouneros park med Claes Horn af
Aminne och Lars Erik Samuelsson, Karlstad,
som ledarE i en minnesvåird rundvandring _

100-alet penoner dehog.
Kr.10.30

Återinvigning av Stamffändemonumentelsom
därmed överlllmnades till SunneKorpmun,
Värmlands Hernbygdsförbund, efter en
omfattandereparation i samband med bygg-
andet av Värdshuset Nils Holgersson.

Kr.13.00
S tiirnm oförhandlingar.

19.30
Bankeu-."Kalas" med ca,,300 giis&er.
En fint arrangemang med kommunalråd
OIle Söderberg som värd.

Sue@'tF.WEoe

D_en 8 juni öppnades Riksförbundet ör Hembygdsvårds
(R. F. H:s) riksstämma på Hotell Selma Lageriof i
Sunne.

Rikstämrnanpfuick8 - II juni.

Den 9 juni i Ransäter med fortsatta förhandlingar och
gemensam middag avslutningsvis.

Den 10 - 11 jani "Flotdärd,' med övernamring och
besök på "Lellgammelvala".

På kvällen den I0 juni svarade våra damer för 'Litteråir
grö{ft" på Askersbygården. En tillställning som blev
särskilt upskattad. Ja, många ansåg festen 

"ara 
aet

uevligaste inslaget av alla under stiimmodagarna. Det
se.rverades risgrynsgröt dll 14O personer. Underhållning
bjexds pä bägge våningarna- I nedre stad Gösasyens-
son (Ge-Ess),Yngve Sund,böck, Börje Magnusson, Lars
Adler och Torsten Noränför bejublande fnamrädanden i
både ord och toner.
Vår skicklige och humoristiske kommunalm anÅke
C ar lv * bidr o g med sin berättårkonst.

På öwe plan gav Olle G. Olssanprov på sin förmåga ar
medryckande berätta l«ing hembygdsffigor x,h Cicilia
lö* ? Ca. bjöd på kuttur i dikt och sång. Samma dag
hade företagits bussresor till pluser i - Oittamas Värm-
land - mineralriket - finnbygden.

Påmorgonen den l juli samlades mannama Gösta,
Valtgr, David, Bengt, Olle och Hugo itimmerskogen för
atr tillgodose l*if Nilssons goda id6 atr låra knuttimra
väggarna pä scenbyggnaden.
Vid middagstid var 68 stockar,6,40 m. långa och med
alcningsvärd diamercr, liksom en måingd normalstockar,

FAgu för transporr till sågning, f ocn4 pn, hos i?ay
P ersson i Södra Borgeby.

Den 3 augusti skedde Kulturveckans invigning på
Hembygdsgården under bl.a. landshö v ding I n g emar
Eliassons medverkan . Ett 50-tål norska spelemlin
svarade för ett fint inslag.

I skolomas lokala teckningstiivlan under mofiot ,'l Nils
HolgErssons Spår" fönättades prisutdelni gen under
ledning av tävlingens allt i allo Lcrs Wennberg.

Den 10 augusti hölls "Auktion på gammalt vis". Våra
väkiinda auktionister Kcrl-Erik Dahlström och Olle
Olsson (Olle Dilr Fram) hade i det vackra vädret samlar
en riktigr slor publik.

Invigningsfest för scenbyggnaden hölls den 25
augusti. Ett 100-ral personer hade inbjudirs -
medarbetare och sponsorer. Det bjöds på nävgröt och
fliisk. Kulturnämndens ordförande g irgitta Kringlund
fönättade invigningen och GöstaEss och Co. svarade
för programmet i öwigr - som alltid ktickt, elegant och
kulturellt högtstående. Avsl utrringsvis höl ls pakela uk -
tion med Olle Där Fram som auklionist.
Resultat 4 140I<r.

Den 16 september reste l0 medarbetare på en uppskar_
tad fyradagars resa till Åhnd. De delrog i två dagar i
'lNordiskt förbund för hembygdsarbete;. Ett semina_
rium om "Åfiindsk skeppsfarr. i historisk tid".

Den 21 oktober började vävgruppen.

Våirmlands Turistråd meddelar i november att Sunne
utsetts till.rir ets turistkommun I 992.

Den 19 november skedde ljusstöpning inför julen.
Någon dag senare gjordes julpynt under Liliy Karlssons
ledning.

Vår radionella julmarknad hade vi den 7 december.

Söndagen den 8:de hölls den sedvanliga stora Lucia_
högtiden i Sunne kyrka kl. 16.00 varefrer följde
hästanspiind kortege med årets Lucia - Lillenar
Karlsön, från ö:a Ämervik och hennes tlirnor. Arrang_
emanget avslurades på Hembygdsgården med Lucia
och tiirnor i centrum, inför fullt hus.

Vi tackar alla medverkande och då såirskiltÄnn-
Charlone och Sture Dahlån sarnlLars Adler för fin
medverkan.

Den 10 december inbjöds parienrcr från rerapiavdel-
ningen på Sjukhemmer i Sunne - loalr 30 sr. _ ritt
julbord" Varken hemmagiord potatiskorv eller sötost.
saknades bland de många rätter som våra damer
tillagat.
Gästernas tack framfördes av Lizzie Larsson.
Julbord - julmarknad för sällskap från an&a plarser
anordnades 11 och 14 december på Askersbygården av
företaget "Martes" - Lill Nilsson Rorrneros.



Sommartid har våra mus6er och vår lanthandel varit
öppna under kvällstid.

Ett större sl«aplotteri har försålts under året Detta
gav 10 000 l«onor netto.

Till alla medlemmar - aktiva såvåil som passiva -

stort Tack för ert sttid.

Snt'5'$.ryqDA

Till aila Er som deltagir i aktiviteter, biståu med friviiligt
arbete, gåvor eller sponsrat oss, vill styrelsen vid detta
tillfälle framföra sitt varma tack.

Vi hoppas och tror att under L992 fä uppleva en bra upp-
slutning kring vår hembygdsförening och vårt arbete inom
hembygdsvården.
Sunne Hembygdsförening.
Styrelsen.

WIDENS CYKEL OCH MOTORVERKSTAD
Minnesanteelrningar om köpmannen Sievert W'id6n, Sunne.

Sievert Wd6n kom som 30-åring till Sunne b 1926 och öppnade "Cykei- och molorverkstad" bakom gamla

apoteket inne på Sundelins bakgård- Ar tglZ flynades verksamheien till Långgatan samt öppnades även affiirslokal
med förs:lljning av sport och fiskeartiklar samt cyklar.
Brodern Folke Widdn anställdes och firman utvecklade sin försiiljning till an omfatta även pardhandet. I samband

härmed startades montcring av kvalitetscyklar, som fyndigt gavs ftrmnet Gösta Berling. En något mindre lyxig
variant gavs namnet Fryken. Vid denna montering anskaffades de olika delarna från landets ledande cykelverksrå-
der.

De välkända Sunneborna Edward llagelin och Ragnar Blomquist var de som svarade för monteringen. Dessa

hantverkare/montörer blev så småningom verkliga virtuoser, snabba och stikra i sin hantering med atr ekra och rikta
hjul. Tiilverkningeny'monteringen omfauade pojk-, flick-, herr- och damcyklar i förutom svart, 5 olika ftirger.

Ckka 400 cyklar monterades per är. Så småningom ökade efterfrågan och tillverkningen kompleuerades med vid
fabrik f?irdigmonterade cyklar ffin Nymans verkstlider i Uppsala. Gösta Berling fick således så fina syskon sam

Crescent och Herms. Totalt orde ca. 15 000 Gösta Berling cyklar ha rullat på de svenska vägarna-

Ballongcyklar var även populära en tid. Dessa monterades med betydligt $övre ringar/däck för att få en mjukare
gång. i samband med fönäljningen av rörelsen år 1968 upphörde partidelen och monteringen av cyklar.
Sunne Hembygdsförening vill nåimna om och lyfta fram denna epok om cykelmontering i Sunne.
Vi taclur Carl Andersson, Sunne som gett oss faktauppgifter till denna dokurnentation, likaså tackar vi Vulter Jans'
son, som sl«inkt SHF en sörskild vdl bevarad och vårdad "Gösta Berling" damcykel försedd med kulört kjolnöt ocit
i övrigt helt lamplett. Denru cykel komnur att ingå bland SHF:s museiförernål på gamlaTingshusets 2:a våning"

Hugo Jansson.

Bilden till vtinster:
Ragnar Blomquist (w)
Karl Andersson.

Bilden till höger:
Edward Hagelin

Bokrecension:
WERMLAI\IDIANA nr. 4, 1991. Nya böcker om Viirmland.
MINNEN från kifstaholms bruk. (Sunne ABF?) 1991. 87 s.

k)fstahoim ligger på gråinsen mellan Lysvik och Sunne men åir enligt Svensk ortförteckning - beläget på Lysviks-

sidan. Det har numer växt samman med Lövåsens by, stamort för den vittutgrenade sliikten Suhornen, sorn Arne

Linnarud skiidrat i en liten skrift från 1987.

Bruket anlades år 1750 och existerade i ungeflir 100 år, d.v.s. det lades ner lite tidigare än många andra bruk.

1M vuxna och 38 barn bor nu i Lövåsen, d2ir två jordbruk ännu iir i drift.
En redan på 60-talet nedlagd skola finns diir också och "en iivaktig bygdegårdsiörening", som håller sina mörcn r

det gamla skolhuset.
Denna prydliga skrift, illustrerad med ildre foton, lir en produkt av ett studiecirkelarbete i ABF:s regi och cirkelleda-
re har Olle Gustafsson varit.
Tänk om fler viirmländska byar kunde få en så fuir fin historik!
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MA*IA
I LUTBACITEN.

"Hcir har det en gång legat en staga", berättade Erik

på "Hagalund" och sparkade sedan undan lite mossa

från ett överväxt stenröse. Erik, som nu sjtilv dr borta
sedanflera år,l«inde inte till något om de nutnnislcor
som leyat d.cir eller ndr stugan var bebodd. Mitt intresse
vöcktes attförsökafiåframfakta bing det som en gång
varit ett hern.

Majas stuga.
Under senare år har man frilagt grunden till stugan.
Den mäter 5 m. x 3,6 m.= 18 kvm. yttre mått Bostads-
ytån kan diirför inte varit sörre än 14 -15 kv.m. En stor
del av utrymmet upptogs av spisen. Detta åir de upplys-
ningar som resterna ger.

Det finns lyckligtvis ett par personer som kommer ihåg
huset från sin barndom och kan berättå om interiören.
Vid ena väggen stod en silng. Mittemot den vid fönstret
stod ett bord. Mer rymdes inte. Från detta enda fönster
kunde man se utåt bygden. Det ä svårt att tänka sig
idag nlir man står miE i storskogen am d,år legat öppna
giirden med vidstråickt utsikr
Vid ingången till huset var ett vinds§dd uppbyggt,
"ett vifhus". Där innanför kunde ved förvaras, och det
tjänstgjorde även som skafferi.
Denna kojliloande bostad var siikerligen varken bättre
eller sämre än andra som gångna tiders fattiga winga-
des att bo i. De var också såikert tacksamma för att ha
en egen tillflyktsort och fak över huvudet. De levde i en
nöd ofatöar för oss nutidsmänniskor fastiin deras tid
ligger bara ett par generationer tillbaka-
Stugan ifråga låg i Höjen utanför Sunne på en plats som
kallas Lutbacken. Ägaren hette Maja. Det fanns två
byggnader i området. Majas var "Nerer (nedre) Lut-
backen".

Tiink om onnarna liit bll maten.
Vid ett tillfiille skickade Ingeborg Niir Bengt sin pojke,
Karl, med en kanna mjölk till Maja. Karl berättar att
spisen rcik fram så att han knappast kunde se någonting
när han steg in. Röken sved i ögonen och retade till
hosra. Ntu Maja tog hand om mjölken kommer Karl
ihåg hur hon sa "tänk om ormama iindå kunde låta
maten var ifred, det hiingde en orn över kanten på
hinken dlirborta förut".
Området kring Luöacken 2lr iin i dag ormrikt. Dlir tinns
gott om sten och kiitlådror som går i dagen.

Stark som en karl.
Genom viinligt tillmötesgående av Oskar Werners
dotter (1889-1970)Karin har jag fån ra det av hans min-
nesanteckningar. I dem finns målande detaljrika skil-
dringar av miinniskor och händelser i hans bamdoms
Höjen. Maja i Lutbacken beskrivs som sror och kraftig,
så stark att hon gick med i karlarbete. Hon gick dags-
verken på Bytolp, en av de stöne gårdarna i trakten. Att
slå vår- och höstsiid hörde till rättarens uppgifter. Innan
Bytorp fick rättare hade Maja det förtroendet.

Vid ett tillfälle slog hon på en dag ner hawe som räckte
till 16 hrnnor. Tillsammans med rättaren lastade hon en
annan gäng 60 lass dikestorv på en dag, men då var hon
sä slut att hon knappt kunde ta sig hem.
Majas arbetsdag varade ftån kl. 08.00 på morgonen rill
kl. 08.00 på kvällen. Det riiknas som 3/4 dag. För den
fick hon i lön 57 öre och skulle hålla sig med kosr,en.
Som jiimförelse låimnas ett par uppgifter ur Lagerqvisr
m. fl. "Vad kostade det?"
År 1885: Piga 84 b. konranrlår jrimte vrirdet av kast
och losi 225 b.
Å, lSgO: Jardbrul<sarbetare 173 kr. konrant/år jdmte
fri kost och bostad vörderad till 404 kr.
Majas årslön var sarnma som jordbruksarbetarens år
1890 - med den vlisentliga skillnaden att arbersgivaren
inte behövde hålla henne med mat och husrum.

Lungsiktig far - utfattig mor.
Maja, var enda barnet. Hon blev faderlös vid 2,5
månads åIder. Fadem dog av lungsot, endasr 26 år
gammal. Föråildrarna bodde inhystes i soldattorpet
Soldaten var modems bror. Niir soldaten 3 år senare
dog gifte hans åinka om sig . Maja och modem blev
husvilla.
"Utfattig, vistas i lllfsby" står det antecknat i husfdr-

hörslängden Inte lång tid dåirefter får Catharina en
utomiiktenskaplig son. Förmodligen var det vi denna rid
som stugan byggdes. Det finns flera exempel på att en-
samma kvinnor med småbarn fick hus uppförda åt sig.
Var det av humanitet? eller var det för att få lugn för
skrikiga ungar under näfferna och samtidigt kunna dra
nytta av arbetskraften under dagarna?

Ståndseirkulation.
Ser vi på Majas anravla finner vi flera exempel på

ståndscirkulation. Farfarsfar Nils Persson Högberg var
soldat för Höjen. De flesta soldater hade vaide knekt-
tjänsten i brist på annat. I en stor syskonskara fanns inte
möjlighet för alla att bli jordiigare. Soldaren stod
ganska långt ner på den sociala rangskalan åtminstonde
ur jordägarens perspektiv.
Farfar gifte om sig med en hemmansägardotter, blev

åinkeman och gifte sig med en slåikting till den första
hustrun ( nr.9 och nr.72päantavlan lir syskon). Han
blev sjiilv hemmansägare och även nämdeman, en
hedervåird förtroendepost. Far blev som vi tidigare serr
inhyses hos svågern, soldaten.
Morfar var också soldat, först i Hedhult i Varnum och
sedan i Kymstad i Gräsmark. Han var utomäktenskap-
lig son till länsmannen i Fryksdzrls håirad. Mormor hiir-
stammade från bondesliikt.

Hemma bäst.
Maja hade i ungdomen pigtjänst bl. a. på Skinnargår-
den och i Västmyr i Ö:a Åmtervik, men hon verkar ha
haft stugan i Höjen som sin fasra rillflykrsort. Dit
återvände hon mellan de olika anställningarna.Maja
gifte sig aldrig, men hon fick tre barn. En son dog späd,
de båda andra barnen uppnådde vuxen älder och fick
egna barn. Dottem flyttade till Nonland.
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Den överlevande sonen bodde under en period med sin
familj hemma hos Maja men flyuade senare till annat
hemman i Sunne. Han dog emellertid före sin mor.

Trångbodda?
Den lilla stugan i Lutbacken, ursprungligen byggd åt
Catharina och hennes två barn, blev ett hem även för
senare generationer. Som mest bodde diir 3 vuxna och 2
bam samtidigt. I 14 - 15 kvm.! Med en säng! Man kan
fräga sig hur livet diir fungerade och uthärdades niir
någon i familjen låg sjuk eller dtiende.
De sista åren bodde emellertid Maja ensam i sin stuga.
Mina uppgiftsliimnare har berättåt art Maja dock inre
slutade sina dagar d.lir. Allra sista tiden vistades hon på
Bergskog som då var socknens fanighus.

"Jag skall vandra - ensam utan
spålr."
En kort tid efter Majas bortgång togs stugan ner. Den
stod på ofri grund- Kanske byggdes den upp som
lillstuga eller bod på något annat stZille. Kanske anviindes
virket till kolning. Ingen vet nu.

Genom berättelsen om Maja i Lutbacken ltir vi oss hur
lite av spår och hur få minnen vi lämnar efter oss. Maja
levde iinda all 1922.Idag finns endasr 2 personer med
minnesbilder av henne. Det. fanns inte heller fler för eu
l5-tal år sedan niir jag borjade engagera mig i Majas
öde. Dryga 50 år- och en människa åir så gott som helr
glömd. En nyttig påminnelse för oss alla.

Arne Linnarud.

Källor och litteratur.
Kyrkkicker från Sunne, Griismarks och Visnums
socknar.
Muntliga uppgifter från Karl Gerdin, By, Sunne
och Ester Johansson, Hcijen, Sunne.
Riksdagsman Oskar Wemers efrcrlämnade minnesan-
teckningar.
Lagerqvist o Nathorst-Böös, Vad kostade det?
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LARS ERIKSSON (HEDFELT) KYMAN 9.1800 m.

f.28/11 1774 i N.Borgeby
d.20/12 1834 i Höjen

MAR I A OLSDOTTER

f.26/8 1774 i Ås, Sunne

d. 3/9 1Bl2 i Höjen

OLSDOTTER

1 lBiB i Höjen
5 1972 i Höjen

CATHAR I NA LARSDOTTER

{.11/6 1812 i Kymsfad, Gräsmark

d. 1/5 188l i Höjen, Sunne
g.m.
0lof Ni lsson f.1812 i Röberg

I

v'
MARIÅ

+ )a /

d.14/

I

t.,
LARS LARSSON

f .11/11 18,11 i Höjen
uff I .t.Skön, Väsfernori'-I .

I,['

KAROL INA JÖI.]SDOTTER

i . 1864 i Hö_j en

u-if I .i. Torp, Väsiern .

I
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KARL GUSTAF

f. 1868 i Höjen

d. 1869 ',

I
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N I LS AUGUST JANSSON
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ANTAVLAi li k tl ort k å r6lS iå k t, rk av D6rr! blrd i 
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Om d.!r! blrd urgor iortillniö9ts
lnrwla lrrf ;nnr nodanrråcndr
grobrnd i rirrå 0.n.r6rioö6n på blåd ItJeorsrräd 

iör (!ntwr!nr probåndl

8 16.PER ERIKSS0N, soldat
NILS PERSSON HÖGBFRG. SOtdAt t -11/4 1708 i N.Arneby

2 4

I'r. t -1.§. - t- t.L.§-§ 9-ry -

nämnCeman

f. c:a 1744 i Pålsb titi titt f F*.,;d
OLOF N I LSSON d. 179O i FinlanrJ 17.BRITTA SVENSDOTTER

1.10/7 1712 i Pålsbv
f.....2/.6..191.?

i Röbenq

1.14/1 1775 19/11 1769 i?Itr""-
i Hö ien I 1 E. N I LS OLOFSSON

I4ARIA NILSDOTTER l. c:a 1694 i Röbe

d^1.61.5_.1.8).8.

..i.-|-.töi.e!. -....

d.29/9 1 861 d 1/3 17(,2 Röh

8.Qp--e.r s. I. c:a l/JY, Hob-öro t/a I //4 t

d.24/3 1815 i Röber 1 9. ANN J KA OLSDOTTER

tt ?6,/12 1811 {. c:a 1699 i Äseoård
C.29/1? 177? i R lFns.sst d

10 20 PER IR I KSSON

e..?§./.1?.. .1.9.1§.

PER PERSSON f. c:a i704 i Getfiä
d.1757-64 i Geit iä

ANIJ I i(Å PTRSDOTTFR f . c:a 174,i i Geti-iärn o.26/12 1731 lFmr reuxl
FÄDEBNE d.16/1 1799 i Röberg 2i.tsRITTA LARSDOTTIR

PROBAN D + .25/5 1186 f. c:a 1697 UTE tor
9.t 9. 26/12 1176 d . 11/ e, 'l 777 i G _ I Fms. ss bran

1i 22.aLAf r.rI ssoN

:1ri lL. q!.:?.qI r.: :R.....
(l"iaia i luiDecken)

d. 1/i2 1859 I'1AR IT OLSDCITER i. c:- l//4 ) r'.C,r,era

i. ?,/2 1784 i Röbero(c!3TO

f .20/9 '1 754 i Röberg c.i5/4 1154 lFrs.'cusd
i.29/1 18-\B d.14/9 1826 i Röberq 2 ] .I"1AR IA ER I KSDOTTER

i Höj en .?.? 1.Q .. 11.1.1 ..i .tr.ag&§§!_
i /1 1 l FnO i P.,lFonr rå dÄd

d.14/5 1922 i2
i Höien ER IK VESTHOLI.I

6

ARS ER I KSSON lil'**
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28/11 1774 t)
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20/12 1834 c: ä 1749 itrt."*

I HO i .-ön d. 1 ,199-1802
l

q, 'l 8C0 i VarnLrm I;;;;;-
ATHAR I NA 4 28. JAI'I OLOFSSON

ARSDOTTER OLOi.]ANSSON 4/12 1711 i Gersb
1 22/1 1791 i As

1.11§.1?.1?.
1,14 B. I 
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d- 5/3 18i9 i As
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i Kymstad,Gräsmark 9. BR I ITA JÖNSDOTTIR

?a1e 1774 15/1 1722.i Äs

,..)/.2 -t.9w
i. l-ö.ie!

As, Sunne a.?6/12 1770 14/i risg i i.Ir*,,"r* 
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5 iC. PER PIRSSOTJ irån G i uiareoårci
1/9 1832 BR I iTÅ FERSDOTTER
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1., "1 9.6. .. 1.7 !.7.. -i-..1-91: 9-b y.,..§.q rLl :
d.2B/12 1806 i Ås

I
i.lO/ ll I /41 lFff!.r6t&d

,1 . CAR I N Ot OFSDOTTFR. Torsbv

b,6d

På antrylan bör förutom namn och kortfarrade
lrynadsdata end6r anqs ev yrke/titel smr hemon.
Som bilagor till anrrylan bör övriu uppgif ter redovi.
Er i en poGonaKr iran*del»), Hwr 4456, förvarje an
Lampliga f örkon^ingar:, - född, d = cjöd, 9 - -eif 1
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6:o Allmogen äger god nit, att bibringa de upviixande
Bamen fädighet i innan och utanlåEning, och flere
bland dem få liira art, skrifva. Skulle nogon finnas hatva
åsidosaa denna öma plikt, blir den af Pasror eller
Socknens Präst framkallad til varning, först enskildt,
och der så skulle behöfvas hos Socknestiimman, men
detta sednare behöfves högst sii1lan.

7:o Klockarn , som enl:t Lag förbunden, att lemna sin
tjlinst til Barna Undervisningen, iir uti dessa vidlöftiga
och folkrika Socknar oftast sysselsatt med åderlåtning
och vaccination samt Prästerskapets betjening med
Kyrkoböckers och Förhörs liingders hållande, jemte
andra Förteckningar, som äo anbefallde at han sällan
anlites om bama undervisningen, hwilken Hemmanens
aflägsenhet och spridda läge desutom skulle göra
obequiim, oftast afbruten och följakteligen mindre påli-
telig.

8:o Vid det årliga stora FörHöret i Klrkan plägar jag
som kiist vanligen utdela åt 4 de snällaste Barnen, 2:ne
af hwardera Könet, hvar sitt praemium af Nya Testa-
mentet, PsalmBoken eller nogon annan AndaktsBok, för
afr väcka äflan, hwarafjag funnit all önskad verkan.

9:o Nogon större utvidgning af Schole- och Undervis-
nings-Verket för Allmogens Bam i allmlinhet kan hiir
icke påtiinkas i brist på fond. Hemmanen åiro i denna
griinse ort ovanligt starkt klufna. De fliiste Åboer halva
så små hemanslotter, eller bo på skogarne vid så ringa
och magra lägenheter, att de nödgas låta små barn tidigt
delraga i allehanda arbeten och Sysslor, för att, kunna
.hafva nödig biirgning, och skulle ej mägta bidraga nogot
til en kostsam Schola el:r Bamens hållande därwid.

Man får då nöjas med att liira dem läsa, nogor skrifva,
samt nödiga Christendomsstycken. Men folket tir i
allmenhet arbetsamt och slögdigt. De biista Jordbryrare,
timerkarlar och Snickare triiffas håir til öfverflöd - de
inöfvas hZirtil tidigt och utvandra el. be***+'i från de
fläste provincer i Riket.

10:o En enda Ordentelig Schola af privat Inräuning För

Underhafvandes Barn, finnes i Pastoratet och Sunne
Sochen vid Rottneros Säteri, rilhOrigr Hans Excellence,
Amiraln och Komendörn af Kgl Maij:rs Orden FIr
Grefve Clas Wachtrneister, som stifude denna Iffärl.-
ning och Iät upbygga Scholehuset år 1804, hvilket
samma höst invigdes, oöh kom i full activirer. Huser iir
indelt i 3 rum, neml: en Stuga el. Ldserum, Kamare och
Kök. Scholemästarns Instruction, som rillika bestiimmer
hans lön, åtföljer hiir i afskrift och lemnar nödig uplys-
ning om allt hvad hiirvid behöver Kiinnas. Allenast lår
jag tillägga: Att Wachtmeisterska Egendomen, som ?

Läsebarn til denna Schola, består av I 1 Torp under
Säteriet 4 Hemansbrukare i S. Amby, 5 srånsems
Hfudar och nogra Spikhamrar samt Quarnar och Säg i
Rottne Sföm: Att antalet af Låise Barnen utgör mellan
20 och 30, utom ett och annat Soldate barn och nogra
fattige ur Soknen, för hvilka Scholmlistarn niuter
betalning af Sockne Kassan:

l1

F'OLKSKOII\N I
S\IERIGE 15O ÅR.
Den svenska folkskolan fyller 150 år 1992. Dera
kommer aft uppmärksammas i de flesta kommuner och
skolor i Iander Forskare vid Umeå univenitet har tagit
fram aktstycken ur en statlig utredning som tillsanes
1820. Den skulle rapportera om "tillståndet på undervis-
ningen område" i vårt land.
Denna utredning om Fryksdals pastorat vill vi giirna
publicera i Sunne-Bygda under jubileumsårel Av ut-
redningen framgår au undervisning förekom i långt
större utsträckning före folkskolans antagande L842, Xt
man tidigare trotl
"Instruction för Skolrniistam vid Rottrreros Skola"
beskriver ingående då rådande förhållanden.
Stiftshisoriska sålllskapet i Karlsrads stift har förmedlat
dokumenten. Sunne hembygdsförening tackar bibliote-
karie Bengt Åkerblom, Karlstad, för villvillig insats.

Om Uppfostrings- och Underwis-
nings- Verkets tilstånd i Fryksdals
Pastorat.

L:o Nogra Allmänna eller Sockne-Scholor finnas icke
uti nogon af detta Pastorats 7 församlingar.

2:o Barna Undervisningen bland Allmogen bestrides
allmZinnel. genom antågne och af priisten godkåinde
Låsemästare, som hålla AmbulaOriska Scholor, hwaraf
flera finnas i hwarje Socken, efter dess storlek och folk-
m2ingd.

3:o Bamen låira diir att stafvA samt läsa i och utom Bok,
så i Karchds, som, Bibel och Psalmbok. Somlige låira
ock att skrifva, ö Scholmäståm äger stil ? och gossame
har fallenhet derföre. Fattige Barn Mllas ock i Scholan
då den åir i grannskapel Desse få alrid Abc böcker och
Karcheser af Prlisten ur fattigkassans förråd" Hon
besrider efven Scholmästarns arfvode vanl. til 3 sk
B:co om veckan, som utbetalas af Priisten, nlir Uirarn
komer fram och låter examinera barnen och gör redo för
den tid han haft dem til undervisning.

4:o De fauige Bam, som äro indeltepå Hemman til
försörgning och upfostran, fll wäl okså Böcker på
allmän bekostnad men de hållas vid Scholan af Hemma-
net som ock betalar Scholrnästarn.
5:o Nä ungdomen hunnir ril 14 fu och på 15:de,
framkallas de årligen i februari el:r Mars månad en dag i
veckan til Kyrkan, för att taga undervisning af präster-

skapet och beredas til Herrans Natwards begående fram
i slutet af Septemb:r, efter föregånget offenteligt FörHör
och Confirmation, enl. HandBoken.
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Att Scholmilstarn viiljes och föreslås af pastor, som har
. upseende öfver detta Scholverk, och som kan försåil«a,
as barnen blifva väl underviste i läsa, räkna och

. skrifva, samt Bibliska Historien; Så ar lIans Exellences
ädelrnodiga och välgörande Anstallt för sine Underhaf-
vandes Barn och nogra flera, har all önskad framgång.

Ll:o Folkm?ingden i Pastorater förträE sig vid sista
Qvinquennin 1810 på följande särt

Folkmängd mell.5 och 15 år

Kap.2
Om Läse Ordningen och hvad i
Skolan läras bör

§. I Skolmästarn bör låta sig framför allt angelägit vara,
att inplanta i barnens hjertan en en praktisk Gudsfruk-
tan, samt lydnad för öfuerhetens bud och aktning för all
m{nsklig ordning. Svordomar Kif och trätor sarnr
oseder, af hvad namn som hälst böra aldrig tålas utan
sorgftilligt förekommas och rättas med allvarsamhet och
llimpa. Stränghet och hård medfart försudes, såsom
endast tjenande att väcka olust både för skolan och
låiraren, hvilken fast mer bör söka, genom tålamod och
viinligt bemötande att tillvinna sig barnens Kiirlek,
aktning och fdrtroende. Han får aldrig uraktlåta den
grundsattsen: att det iir långt bättre förekomma odyg<ler,
åin au nedgas bestraffa dem, sedan de genom underlåten
tillsyn åiro begångne.

§. 2. Klåckan half till 9 på föremiddagen böra Skolebzr-
nen vara samlade då efter förrättad bön och sång, de
indelas i flockar efter åIder och framsteg så att de, som
stafva, skiljas ifrån dem som låisa rent. och desse som
liisa utantill o.s.v. Men bokstafvarna böra någorlunda
klinnas af barnen, innan de sändes till Skolan. Med
låisningen forfares under stillhet och lugn till kI. l2 och
vidare från kl. 2 till 5, då dagarna iiro längre, men från
kl. I till 4, nåir de iiro som kormsl hvarefter bön göres
och vers sjunges. De som lZisa uuntill få sina liixor rill
nåista llisedag. På eftermidagama före Sön- och Högtids-
dagar må liisningen i Skolan uphöra och bamenförbilva
hemma,men de som böda skrifva eller räkna, komma då
äfuen tillstiides, och syssellsättas dermed minsr en
timma.

§. 3. Svenska Spräkets läsnade bör vara det försra som
liires. På stafningen anviindes synnerlig flit och upmåirk-
samhet, hvarförutan innanliisningen aldrig blir säker.
Vid utanläsningen fdrgätes aldrig an bibringa rydetiga
begrepp om hvad som i minnel fatras, så att hufvuclcr
icke fullproppas med tomma ord och läxor, uun tätt-
nings- och omdömes-gåfvan väckes och bildas efter
ålder och naturlig förmögenhet. Den vanliga Abc.
Boken och en Liirobok i Chrisrendomen, som Försam-
lingans Pastor föreslår, nyttjas såsom hufvudböcker, och
hålles af Egendoms Herren gratis tillhanda, år aIIa, som
njuta fri undervisning, men Skolemästam tillser att de ej
missvårdas eller förstöras.
Tabula additionis och multiplicarionis jemre quaruor

Species i Riikningen kira och ? liiras, alla Onsdagar och
Lördagar, men ej förr än barnen kunna läsa viil i bok
och kirjat med utanlåisningen. Taflor och griflar besds
på stälet hvilka qvarblifva såsom inventarier. De som
äga någon fallenhet och hug dertill, böra äfven få lära arr
skrifva och inhlimta de allmännasre begreppen af
Bibliska och Allmåinna Historien efter Larssons eller
någon annan tjenlig Liirobok. Papper, bläck och pennor
bestås på stlillet, men ej att taga med sig hem.

t2

Sunne Soken......... 6L57
Ö Emterviks S:n..... 1630
V Emteviks d.o...... 1381
Gräsmarks d:o ...-.. 2867
Lysviksd:o............ 1591
Fryksiinded:o........ 3678
Östmarksd:o......... 2437

1429

386
270
70L
353
823

. 690

S:a 19681 ..4652

Sunne Pr.gård d.30 Januar. 1814
Ad. Fr. Kjeltin.

Th. D:r Kontr. Prost och p:r i Fryksdaln.

Instruction
för Skolmästarn vid Rottneros
skoIa.
Kap. 1
Om Läse-Tlden, och hvilka som af
denna Skola iiga att sig begag[a

§. 1:o Skolan öpnas årligen för atla Bonde-Bruks- och
Torpare-Barn, från 6 års ålder, som lyda under Ronne-
ros och Skarpeds Godsen, på försa Sökendagen i
Ocober Månad, då Barnens namn och ålder i en Bok
eller Matrikel införas och tillslutes dagen före Lucia
dag i December. I medlet af Januari företages åter liis-
ningen och slutas med sista Söknedagen i April, så att
halfva året eller 6 månader till lltsning med underhaf-
vandes Barn blifua uptagne.

§. 2. Socknens Soldate-Barn njuta samma frihet till
undervisning i Skolan, som egne Underhafvandes, så
vidt som rummet tillåter.

§. 3. Under der öfriga halfa äger Skolemästaren an
emoftaga andra af Socknens Barn till undervisning,
emot en skälig vedergällning af Föräldrarna. Men för
fattige barn, som afPastor blifva dit hänviste, och
hvilka han ej får vägra att emottaga så ofta rummet och
tiden tillåra, njuter han vanlig bealning af FattigKassan
a2Rd:r8rst.iveckan.
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§. 4. När Barnen hunnit till 13 a 14 års ålder, då de
förmodas kunna lilsa och någorlunda förstå sin Chri_
stendom, böra de bevista de Förhör, som prästerska_
pet fuligen anstäler med Församlingens Ungdom,
som beredes till Herrans Nattvards begående. Men
öfningame i Skolan fortsättes icke dess mindre, der
så behof göres.

Kap.3
Om tills5rn vld skolan och
Exatnlna

§. 1:o Församlingens pastor anmodas, och tiir ej
undandraga sig, aE hafva tillsyn vid Skolan. Han in_
stiiller sig således der, så ofta han har lägligt och
nödigt pröfvar: tillser huru Matrikem fråitei, och
barnens framsteg uti dertill iffättade Kolumner an_
teknas, samt att all ting skickeliga tillgår. Varande
SkolmiisEren förpliktad, att sriilla sig trans råd och
befallningar, i allt hvad undervisningin rörer rill
efterräuelse.
2.Z:ne gånger om året, niiml:n vid Lucia tiden och
slutet af aprill, då Skolan upgifves, anstäler pastor
offentligt Förhör med ungdomen i Skolehuset, i de
Föråildrars niirvaro som det åstunda, och hvarvid
önskeligt vore, aft några Herrar Stånds personer
behagade komma tillstlides, för att göra denna Akren
mera högtidelig och upmuntrande både för barnen
och deras Låirare. Pastor förfatE ett kort protokoll
öfver förloppet, uti en dertill inrättad Bik, som
kommer att vara under Skolmiistarens vård.

Kap. 4
Om Skolmästarens liin och Un-
derhall
§ 1. Skolrniist&en bebor det inrättade Skole huset
och nyttjar en der utan för på östra sidan belägen
hage till plantering af Kåt och portirer,

han håiler Skolrummet altid snygt och stiidat, samt vårdar
bord och biinkat jämte andra inventarier, att de icke
förfaras; samt tillsäger Inepectorn på Rottneros, niir någon
reparadon tarfvas.

§. 2. Skolmästrren njurer i årlig lön, så 1åinge han Sysslan
våil och beskedligen förestår:
Sex T:r Hafra
Tre T:r Råg
Två T:r I{om
l/4 T:a Äner
lf2 T:a Srll
1/4 T:a Sallt.
samt i Penningar Trettio Rd:r B: co. Spannmålen och
de öfrige Persedlama få uttages å Rottneros qvartals vis
förut; men Penningama lemnas häiften vid årets början och
håilften vid Ombergsheds Marknad om hösten.
Dessutrcm äger han af Föräldrarna för hvarje Barn, som
njuter fri undervisning, bekomma ett Lass ved vid Skole-
huset lefvereradt, utom af Smederna och sådanaTorpare
som ej hafva häst för hvilkas barn ingen ved erlägges. Och
skall det vara Skolmästaren vid ansvar förbjudit, att i
öfrigt emonaga än mindre fordra af Föräldrama någon ve_
dergällning för de Barn som i Skolan njuta fri undervis_
ning.

§. 3. Skulle Skolmästaren förfalla till iiderlighet eller
blifva fcjrsumlig i sin Syssla, och efter erhåIlna varningar,
ejrätta vill, varder han både Syssla och Bosrälle genasr
förlustig, hvartill dock fordras Egendoms Herrens skrifre_
ligen förklarade vilja och beslur, deri ordsakema rill en
sådan afsättning Korteligen uptågas.

Sundsberg d. 15 Juni 1804.

Cl. Wachtrneister
Ad. Fr. Kjellin

,
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Frylrsdalens första slcolhus från I 801, Ro unero s.

i t^*;t;^- c,iÄr-,i-'. /r-,e- ,,ä--.^-r )^..---- ,r-:-
! nr itirn Siltcvht: (från vdnster) donern Maja med sin dotter Astrid, mor Sjökvist, dotrern Tilda, dorterd.otern
Ingeborg,född1906(dotternBedasdotter),sonenKarlochfadernsjökvist. (Fototfrånomkring lgl5-1920)
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OM BRO-VILLE OCH AT{NAT

Sedan l60Gtålet vet man med bestiimdhet att det
funnits en broförbindelse över det smala Frykensundet i
Sunne, möjligen också långt tidigare.
Med tankepå au Frykensjöarna delade Sunne socken,
som förr var Vlirmlands foll<rikaste, i wå lika stora delar
och att §rkan Iåg vid sundet, har broförbindelsen varit
mycket betydelsefull.
Men trafiken har inte bara passerat över utan även under
bron.
De sju mil långa Frykensjöarna har i gångna rider varit

en viktig trafikled både för gods och personbefodran.

Före järnvägens tillkomst uafikerades under seglation-
stiden sjöarna av två personbåtar och etr stort, antal last-

och bogserbåtar, de sena.re huvudsakligen för timmer-
bogsering från Oleby till Fryksu.
Brovakten i Sunne under många fu hette Wilhelm

Andersson, kiind över halva Viirmland som Bro-Ville.
Sundsbron var hans revir och ögonsten, om man nu får
säga så eftersom han var enögd.
När det gällde trafiken på och under bron var han en-
våldshåirskare. Det var inga åffa timmars arbetsdagar niir
det begav sig och sommartid var han i farten näshn
dygnet runt med att ftilla bommar och sviinga bron.
Hiistskjutsar fick bara framföras i skritt över bron med
fem kronors vite vid trav och galopp och det var stora
pengar pä den tiden.
En dag soppade Ville mitt på bron en bonde som hade

för bråtnm. Denne tog upp en femma med orden "nu
hade du allt en enasäende fur som ftiiffade på en som
hade pengar" och så travade han vidare.

En och annan kontrovers med bångstyriga skolpojkar
från realskolan kunde väl inte undvikas och det slutade
ofta med att vederbörande utbad sig ett samral med Ville
mellan Ee ögon. Men stod man på god fot med Ville
kunde man istälet få hjälpa till med arr dra svängkorset.

På vintern niir i.sen lagt sig blev der berydligt lugnare
men varje dag skulle bron hållas ren från snö, is och
hiistlort.
Det var inte ovanligt att folk på bogserbårarna och
timmersläpen drygade ut kosten med gädda som man
fångade med drag. Johan Persson från Röbjörkeby var
maskinist på en bogserbåt och var en av dem som giirna
idkade gäddfiske. Så en dag hiinde att några av hans

kamrater tiinkte driva med honom. De hade nämligen
inhandlat filrsksill och tog in Johans drag och hakade på

en sill. Så ropade de upp Johan från maskinrummet
med beskedet att nu var det napp, men när Johan drog in
reven blev kamraterna mer än snopna då en gädda på

åtu kilo svalt både sili och gäddrag. Skrattar bäsi som

skrattar sist.
I Fryken lever en miirklig fisk som iir en relikt setlan

tusenlå1s år tillbaka i tiden då Fryken förc landho.lningen
var en havsvik. Det gäller nu hornsimpan (Cottus qua-

dricomis frykenensis - Lönnberg) som fortfarande
fångas vid sällsynta tillfällen. Den lever på stort djup
men leker i november-december och går då upp närmare
ytan. Första noterade fångst år l9l4 av Johan i SjögaLa

utanför Öjervik som då yttrade att han trott sig fåtL

sjåilva f-n i båten.Första december fu 1941fick Arvid
Ehrencrona tre hornsimpor umnför Vitteby. Det rnzirk-

vZirdiga var att. trots halvmilen rill Sunne levde de tortfa-
rande niir vi släppte dem i en hink vatten.

Parli {rån 5unne, Wermland,

ffi

§ .{
i:'

Sundsbr on före j ärnvti gens dllkomsr
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Professor Orvar Nybelin, som frck sig ett, exemplar
tillsänt, påpekade aft till skillnad mot hornsimpor i Ishavet
och Millaren, hade dessa bara rudiment av de fyra vårtlik-
nande hornen efter årtusenden i avskildhet.
En joumalist på Dagens Nyheter gjorde en gång en repor-
tageresa genom Fryksdalen. IIan slaev sedan i Dagens
Nyheter att han utfrägat taxichauffören om Fryken och
fått uppgift om as den var "sju mil lång och lika djup".
Det var ju aft ta i men som förkastningssjö hör den till de
djupaste i landet, dock inte fullt 150 meter.En gammal
legend berättar om en underjordisk förbindelse mellan
Fryken och Värmeln.

En flicka på väg till sin konfirmation i Brunskog
tappade från kyrkbåten sin psalmbok och det berättas att
den flöt upp i Fryken - vitket naturligtvis llr en skröna.

k 1979 utgav Sunne Hembygdsförening på eget
förlag boken 'BÅTAR PÅ FRYKEN". I den har
författama Erling Ärtngsson och Ingvar Svenssort i ord
och bild räddat åt eftervärlden mängder av maritimt
inEesse från Fryken. En bok som borde ägas av varje
fryksdaling, hemma och i förskingringen.
Deft saluförs av hembygdsföreningen till en kostnad av
150:- inbunden, vilket kan beraktas som billigt för ett
så gediget bokverk.

Per Hedin.

Välkommen tiIl Sunne Hembygdsförenings
Årsmöte 1992.

Medlemmar med familjer, vänner och alla hembygdsintresserade
inbjuds tilIårsmöte söndagen den 26 apil kl. 14.00 i Askersbygården
- Årsmötesförhandlingar.
- Kaffeservering.
- Gamla Sunnefilmer visas.
Välkommen med i vårt hembygdsarbete - ge oss Ditt stöd. Har Du
intresse och tid att vara med i någon arbetsgrupp vill vi höra av Dig -
ring 0565/108 01 eller 117 58.
Inbetalning sko rt för medlems av gift 1992 bifo g a s .

Avgiften är 25 kr. / person - ungdom under 18 år 10 kr.
Om Du dessutom är intresserad av erbjudandet att prenumerera på

Värmlands Hembygdsförbunds tidning "Näverlurefr",4 nr. får Du för
35 k, så låter Du detta framgå.

Thck pä förhand!
Yälkomna
Sunne Hembygdsförening
Styrelsen.

Hornsimpa
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VARA TORP

RAPPORTER F'RÅN
\rERI(SAMHETEN I

§KOGSBYGDEN.

Vår lilla skrift kommer nu ut för andra gången och
vårt mål iir att åstadkomma ett nytt nummer varje år.

Vi ser det som en plikt mot våra medlemmar att
försöka ge en rapport frän hembygdsföreningen och
dess arbete under det, gårgna året. Även om vi på

något vis inte kan mäta oss med våra grannar i Ostra
Åmtervit och deras "Östemtingen" gör vi vårt bästa

med våra enkla bidrag. De som vill är synnerligen
väIkomna att hjäipa till.
"Nytt" för året iir att den gamla torpinventeringen
ragits upp igen. Nya friska krafter har besluLat att
fortsätta dåir tidigare arbeten avslutats. Det gläder mig
mycket att nyinflytude bybor i Svinebergssätter och
angränsande byar gör gemensam sak med öwiga
yngre och äldre i bygden kring Lersjön. Det åir min
egen födelsebygd som man sett dö bort genom åren.
Torp lades ner, blev öde, eller i bästa fall - förvandla-
des till sommarstugor. Niir elektricitet och telefon
nådde bygden hade den redan nästan helt dött ut och
man trodde att dessa moderniteter kom definirivt för
sent för dess räddning. Men så kom derm tecken på
liv - rack och lov.

Området ingick visserligen i Ville Larssons gigandska

uppgift rned torp, men det var alldeles för omfångsrikt
för en grupp. De flesta torpnamn kom med, rnen nu har

den nya gruppen i sommar besökt alla ruiner och
försökt ta reda på faku om platser och rnlinniskor.
Arbetet fortskrider så sakta, men svårigheten att

befolka torpen zii'fortfarande stora. Ett evinnerligt
flyttande boplatserna emellan försvårar det hcla.
I östra gruppen har arbetet säker1 r,arit minst. Iika ii rigt.
De hartn strålande hjälp av Olle Gusuvsson, sonr

skriver 1ärga utredningar om varje boplaLs.

Siikert har båda grupperna trivls gott med sina uppeil-
ter.

Margit O.

TORPEN KRING LERSJÖN.

Förra hösten upprepade Lars i Boa at.t "klockan vltr l'etrt

i tolv" för att göra en inventering av torpen kring
Lersjön. Ir4ånga av dem iir borta, och snart är alla döda,

som minns något om dem.
I februari 199i samlades vi, några intresserade , r Clda
sarnlingslokal i GettjZirn. Vi kom ör,ercns om att \i villc
ieta efter och sätta ut skyltar vid torpen. Diirel'ter skulic
vi ta reda på vilka som hade bott vid de olika torpcn. i
maj månad samlades vi igen. Det var en hd-rlig sön-

dagsmorgon och vi började med alt besöka " [']mma i

Bösken". Torpets namn zir även Vikersbråten.

.lTorpetVikzrsstjttraisvinebergssatler(jrnwneraborta.Endastresteravetlparmriktigalönnarrnarkerarplatsen,.

i Denna bird togs vid 4L_rcrets början av Anna Harvarsson. Mitt i b,den; mor Inga med besökande damerna Ester

' och Maja
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Där finns en husruin och i fantasin kunde man se hur Vi fortsätter nu vårt forskningsarbete med att försÖka

Emma hade haft del Denna söndag besökte vi fem, sex hitta vilka som har bott på de olika torpen, ett svårt och

t]

gtika stllllen. Dlirefter har vi utiffats varannan söndag
hela sommaren. Sammanlagt har vi hittat 65 torp och

tidsödande arbete. Vi skail bestäla stolpar med skylrar
och sätta ut dem under kommande sommarmånader.

Ring Annika Rytters tel. 700 91 eller
Lars Olsson tel.1002A.

sätrar. Det iir som sagt. ett svårt arbete att ta reda på vilka som
Många har deltagit. Vid några tillfiillen var vi 25 st. bodde på r.orpen runr Lersjön. Vi behör,er DIN HJÄLP1
Sommarens utflykter i skogarna runt Lersjön har varit Hör av Dig om Du har kunskaper, foton eller annat av
mycket trevliga. Vi har ju naturligtvis letat toqp bland stenarintresse, som kan hjiilpa oss i arbetet.
och rishögar, men vi har också umgåtts, fikat och haft Annika Rytters.
mycket trevlist.

I september"avsluude vi sommarens triiffar i matsalen
på Södra Vikens skogsbruksskola med nävgröt och
fläsk.

Backstugan Åsen i Sundstorp, drir Törrböra bodde.

p'f

SÄtPNTITvBNTERING
I ÖSTRA SUNNE.

I likhet med många andra socknar hade Sunne ett vål
utvecklat säterbruk under gången tid. Ja, redan på 1600-
talet berättar domboken om en bonde, som i Gjutargår-
den fått sin säterstuga förstörd genom ovarsam eld.
Gjutargården, en knapp mil nordöst om Sunne kyrka,
hade tidigt sätrar långt öst på sina utskogar. Under i6-,
17- och 1800-talets första håilft fanns det ett relativt litet
antal sjZilvägande bönder. De flesta satt som lorpare eller
backstusittare under en modergård.

Några av de iildsta gårdama lros vara Pettran. Där
Fram, Sven Ols och Där Ner. Intressant lir, att dessa

hade särar långt öst på sin utskog vid Översjön men

också varsin säter betydligt närmare på den s.k. "hem-

skogen". Man tålade om en friimre och en bortre säter.

Troligen vilxlade man under betessäsongen för att djuren
skulle få tillgäng till bästa möjliga bete.

Säterbruket på Gjutargfudsskogen upphörde l9l5 - 2A

och idag finns endast en gammal säterstuga kvar,

niimligen "Pettrans" vid Översjön.

De andra iir för låinge sen rivna och endast grundstenar-

na och rester av spismuren minner om en tid som flytt.
Likaså har sätervallarna vuxit igen och dä stär nu grov

skog. Naturen har tagit tillbaka vad människan halt till
låns en tid. Det åir inte så många nu av den yngre
generationen, som vet något om dessa sätrar eller var de

låg.
Kanske det var orsaken till att en liten grupp inEessera-

de samlades till en studiecirkel för att om mcijligt bringa
litet klarhet kring säterbruket i Gjutargården. Från

starten var vi ett tiotal intresserade, som samlades hos

en av deltagarna. Sen turades vi om att stå för vilrdska-
pet med dithörande kaffe och dopp. Alla dessa sam-

mankomster präglades av gammaldags gemytlig
bygdegemenskap, diir den i sammanhanget så viktiga
muntliga berättartraditionen kom väl till pass,

Vi valde från början ut 3 stycken säterplatser, som vi
arbetade med första tiden, diir vi också gjorde studiebe-
sök på plats och mätte upp grundstorlek saml om
möjligt grundemas piacering och antal.. Vi antecknade
de kulturväxter som kunde spåras samt inhåimtåde all
möjlig information, som kunde ffu av gamia minnesgo-
da människor.
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I något fall fanns foOgrafi av en säter, vilket var till Bubergssättra, vilket kan forklaras av att bonden

oskatthr glädje. Senare togs husförhörslängderna till Jöns Nilsson, som 1844 inköpt. en gård i byn, var från
hjälp för att inhämta uppgifter om ägarna till moder- Boberg vzister om Sunne. I dagligt ul kallas han

gfuden och dem, som verkat vid eller tidvis bebott sä- Butrergern enligt ortens dialekt, och vägen fram till
tern. I många fall blev en säter fast boplas och gården kallades ,Rubergsgata. Hans säter revs 1922,
flera generationer kom att avlösa varann d:ir. Men i de men virket. köptes av en man, som Iät det bli stomme i
flesta fall revs sätrama niir säterbruket upphörde en bit sitt nya hus. Diir står det välskött och prydligt intill
in på 1900-talet. korsvägen. Nu kallas det Villan.
Det finns också fall, dZir tidigaresäterstugor flytrats Ja, det var.några racler helt korrfarat om hur en studie-
och återuppbyggts på annan plats som exempeivis cirkel arbetar. Vi vili fånga upp de små rester som
stomme i ea bostadshus eller annan byggnation. ännu finns kvar av gångna tiders berydelsefulla
I de flesta fall fick sätern namn efter modergården, särerbruk
som Framsätter efter gfuden Där fram och Sven-
Olssättern efter gården Sven-Ols, men i något fa1l Zir Olle Gustafsson.
namnet mer udda och miirkligt som t.ex.

Skräddarmcistare Gunnar Almgren.

Hrir ser vi exempel på ett yrke som
inte lringre har någon representant i
Sunne.



SnNl@-tstEos

Sven Toremark intervjuar Sara Langfos och Rut Mård

Vi har gliidjen att i vår årsskrift presentera två mycket kända Sunne-profiler. De har betytt mycket för vår
bygd i många årtionden. Rut Mård f.d. innehavare av HoteII Sunne och Sara Langfos, f.d. innehavare av

Sunne Begravningsbyrå. De två intervjuades i februari på Sunne pastorsexpedition.

19

Sara Langfm svarar

1. Dinfiidelse, uppviin ect?

Sara föddes 1914 i samma hus som Hotell Surup, d:h
familjen bodde tills Sara var fyr" &. Då flyttade de till ea
hus i grannskapet som också inrymde Surure Begravningsby-
rå.

2. Hur l<om Du in i fugrattnkgsbyrårörelsen?
Sara kom tidigt in i begravningsbyrårörelsen, Det var

niimiigen farmor som startade Sunne Begravninsbyr{
oml«ing 1910. År 1934 övertogs den av Saras föriildrar.

3 . Hru limge har Du vari! verksarn itom d.etta fi)retag?
Sara har heia sitt vuxna liv varit verksam i företaget, men
1965 övertog Sara och Einar Langfos begravningsbyrån
1971 blev hon linka men fortsatte iindå fram till nyåret 1992.

4. Arba sforÅlloden ft)n oc h nu?

Arbetsförhållanden har ju som i andra yrken föråin&ats
under så många år, som t.ex. kistorna. Nu kommer de fiirdiga
från fabriken, men förr var de trävita och skulle "stofta.s" på

utsidan för att få fiirg och så måste de kiädas inuti.

5. Seder och bruk som dndrars?
Förr i tiden dog ju de flesta i sina hem och stod kvar d:ir till

begravningsdagen. Då hiingdes det upp lakan för försnen i

n[nme! dilr den dit'a iåg och granris ströddes på vägen utanför

och ganar satres vid vägen. Detta var en sed som så småningom

fiirsvarm.

iJvlitnen; svårt och lött, spec, hiindelser m.m.

Mirurena lir många efter alla dessa år, det kan ju inte bli tal om

giada mirmen i detta yrke. Men trots allt finns det ljusare och

mörkare minnen även h:ir. Det svåraste var vid bams död,

olycksfall och sjåilvmord. Trafikolyckor som ibland tog flera fa-

miijemedlemmar var ju frukransviirt.

7. Din roll som tröstare?
Som tröstare har Sara f[6 5rälll upp många gånger och många iir

de som upplevt herme som en mor i dessa svåra stunder.

8. Htr vill Du satrunanfatta Din giirning?
Sara har inte bara arbetat med begravningsbyrån, även om detta

var dethuvudsakliga arbetet. Saras far hade hand om klocl«ing-
ningen i Sunne kyrka" så redan som tonårhg kunde det hiinda an

hon fick sköta den i hans stiille. Det var ingen Iän sak, det skedde

för hand på den tiden. I 20 år arbetade hon på Hoteil Sunne' så det

var att gå mellan hotellet, begravningsbyrån och §rkan, ibland

kanske flera gånger på samma dag. Men trots ett arbe§amt liv har

det varit meni och Sara skulle inte velat ha det annorlunda.
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Rut Mård syarar:

1 . Din bakgrwd, fidelse, tqpviixt och boerde ect?
Rut föddes 1912 i öjervik, i en röd liten sruga r.id M"luik"*

suand och vlixre upp btand nio syskon. En sä hlindelse hon
kommer ihåg från sin bamdom var niir jiirnvägen byggdes.

2. Hw kom Du in i lotell och restaurangbanan?
I ungdomen önskade Rut bli sjuksköo.lku" rn"n irrtresser för

matlagning var också slorr. Redan som 15 åring brirjade hon
hjäl-pa till med matlagning till flormings"rueaåu och därefter
på frimurarlogen i Karlstad.

3. Hur liinge var Du verlcsan på Hoteil Suute?
1930 började Rut sin Iånga livsgiirning på Hotell Sunne, som

då ägdes av en fasrer till hennes blivanae man. f93+ gifre sig
Rut och Josef Mård och samma år övertogs hot"Irti*lr"rr.
1943 inköptes även huser som då inrymdJufnir"r, konror och
lägenhercr. 1976 blev Rur iinka, men-horeller fort urrc hon medtill 1987, allrså 57 år på samma arbercplars.

4. Arbersförhåtland.enfi)rr och i rutid?
Arbetsförhälanden har ju iindra$ avseviirr under så lång tid,

r,nen en sak har följt hela tiden; nitnligen att laga maten sjiilv,
inget fiirdiglagat elier halvfabrifal Forsta tiderifict man trela
djurlaoppar an stycka, ett rungr arbete som ju blev borta så
småningom. Sen kom hushåItsmaskiner tiligod hjiilp.

5. Svårt och lött?

-En 
svår tid var krigsåren 1939_1945, då det inte var iärr arr

få kupongema att räcka till. Inköp gjordes också hos trakrens
bönder, men giistemas anral minskade också denna dd.

Det var inte många handelsresande och rurisrer. Milir:ir farms,
me1 d.e hade dåligt med pengar. Tack vare Ruts kururigheL och
optimistiska sän gick dessa åren också bra. problem kunde
även uppstå nZir berusade personer ville besöka horellet, men
dessa klarade Rut av på ert vänligt men besEmr sär!.

6. Glada mirmen och speciella hiindelser?

,Or1* T*"1 finns der gorr om och samarberer med persona_
len har alltid fungerat bra. Aldrig har någon osämja förekom-
mit, och en midsommar kommer Rut ihå! atr på morgonsidan
mellan rvå brröllop hinade de på att åka Åt Rortnen.

7_._Hur ser Du på hotelt- och turistverksanhet i Sunne na?
Hotell- turistverksamheten har r,urder senare år ökal myckct,

så det btir rroligrvis sr,årt au kunna ha underlag lor alla.

8. Hur vill Du sarunanfatta Din görning?
Kut ser med ucksamher dllbaka på al.la dessa år och tu

verkligen nöjd med siu liv. Vissr var mrijligherema små i
bör1an, men allr gick att ordna.Vissr iir i"iunaerUart au rzinka

:l]O*, på al.la betåma g?isrer som skickar presenrer o.dyt.
Niir Stockhoims ungdomskör tackade med en underbär sång.
Alla glada och racksamma bam som 

"rangu 
gang", ilrair-, pa

Ruts.hemlagade nougatglass, som iir känd t.o.m. i ptLris. S.1älv
föredrar hon husmamkost och hallonkram.

Intervjuare: Sven'l'oremark
Skrivare: Hillevi Engström
Fotograf: Leif' Nilsson
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Det händer i Sunne Kyrka
Under den hcir rubriken vill vi berritta om gudstjiinster och övrig församlingsverksamhet
- allt det sortt hiinder söndag och vardag i Sunne försaniling. Men det finns en djup
tanke i detta. Vad betyder kyrkart och tron för oss. Vad hiinder i våra liv nör Gud får
inflytande i hem, kyrka och samhiille. Du iir viilkomrnen att ta emot kraften och gkidjen
som tron och den kristna genrcnskapen ger. Unna dig söndagens kyrktimme och alla
andra go da tillfrille n.

Högmässa/ Högmässogu clstj ä nst
Söndagaroch helgdagarkl. ll 00.
Vissa gånger i form av temagudstjlinst och familjegudstjlinst.
Kyrkan lir öppen aila dagar för besök och andakt.

Särskilda familj egudstj änster
Frjrsta söndagen i månaden ki. 16. OO (Obs! tiden)
startar 2 feb. 1992.

Yeckomässa
Onsdagar i jämna veckor kt. l8 30 i församlingshemmet. Oåsl

Övriga Gudstjänster
Musikandalcer, bygudstjlinster, andakter på sjukhus och
vårdhem, skol- och ungdomsgudstjänster. Dop, vigsel,
begravningsgudstjiinst.

För barn och ungdom
Kyrkans fiirskola, bam- och ungdomsgrupper, körer,
konfirmandläsning, öppet hus för skolungdom, kontakt

§rka - skola.

För vuxna
Gomorron Sunne, traff för daglediga, torsdagar i ojlimna
veckor kl. 10 00.
Syförenin gar, körer, SKS srudieverks amhet, viintj iin s t- och

kontal:tgrupper, fl yltingverksamhet m m.

Diakoni och själavård
Besökstjiinst, samtal, rådgivning, nattvard för sjuka.

Kyrkans färdtjänst
För bil till §rkan ring taxi.
Kyrkbuss ordnas vid speciella tillfiiilen.
Egenavgift 20 I:r rur och retur.

Kyrkans radio
Slindningar i Radio Sume måndagar kJ. 21 00 och torsdagar
kl. 20 30.
Gudstjiinster från olika §rkor måndagar kl. 19 00.
Morgonandalter tisdag - fredag kl. 7 45.
Radio Sunne på 92 mlu (ruira Pl).

Boken om Sunne Kyrka
Den vackra presentboken om Sunne

kyrka berättar i ord och bild om
gudstjänster och all församlings-

verksamhet samt om kyrkans historia.

Boken är en mycket lämplig gåva i

samband med livets högtider och som
julklapp. Den bör finnas i varje hem i

församlingen. Den är ett fint minne för
besökare och en gåva att ha med sig vid

resor inom och utom landet.

F örmå,nspris för niirvarande kr. 100:-
Säljes i kyrkan och församlingshemmet

och hos vissa ombud.



ffi Helatanken årnaturtig §FCENTER

Först när du mår bra både kropps.
ligt och mentalt leyer du riktigt väI.

Det är siålva grundtanken i Life-
Centers lilosoli.

Vi vill se våra gäster släppa loss

alla sina goda krafter, bland annat
med hjälp aY det unika hålsopro-
grammet Primo Liv.

Yi erbiuder positiva, spännande

och helt nya villkor för den som har

ambitionen att göa niista konferens

till den bästl
Vi lockar till bords med mat

som både låttar och lyfter och till
motionsstudion med övningar som

alla tycker är roliga.
Allt detta i ett annorlundå hotell,

där du bor med sagolik utsikt öYer

siön Fryken.

För hälsan

Fö. Yälbefinnandet För konferensen

686 00 Sunne

Tel 0565-144 00

För niutningen

---------/

Kom ihåg

HEMBYGDSFÖRENINGENS

ARSMÖTE

26 april

k1 14.00

VÄLKOMMEN

K Tlchooorl ?|CåCuDö r48
Qcttläop

Ufför alla tifl branschen
tillhörande arbeten

Tapeter och färger i lager

Tel 05654iI0 29,4gO 92
Fax 0565-zliil 29
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Välkommen till oss_!

B&^TT§KffiM§
rön

. vtL,!-A q FRITIDSHUS

.TRADGARD
'SALLSKAPSDJUR

i Vi står för fackkunskap
och kvalitet!
En BRA aflär för ALLA!

-Din bästa affärspartner!
SUNNE, Brårud . O565. 13O 30

FRYI§DAIEil§ ilOTO,

HAO
Nils A Olsson Entreprenad ÄB Sunme

Ett 50-årigt LBC-anslutet företag nred åkeri och entre-
prenadverksamhet.

Låt oss delge Er av den er{arenhet och kunskap som
vårt företag besitter. Vi har er{arna maskinister och
chaulf örer som xör.

Grävmaskiner på band och h1ul, dikesmaskiner, last-
maskiner, bandschaktare, grusbilar, dumprar, ma-
skintrailer och väghyvel.

Försäljning av trummor i plåt och plast.
Anlita oss! Ring Allan 010/310987 eller Gunnar 0'10/
a 1 atroa

RING OCH BESTÄLL ELLER BEGÄR
OFFERT PÅ

TRANSPORTER
AV ALLA SLAG
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