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FORORD

1994 Års Sunne Bygda är den fjärde utgåvan och
Sunne Hembygdsförenings styrelse vill då tacka
anställda, medlemmar, företag och alla andra som
hjälpt oss att genomföra våra verksamheter under
7993.1första hand vid genomförandet av den
planerade satsningen inom vandrarhemsdelen. Den
nva byggnaden, som getts namnet "Nybo", har i
det närmaste färdigställts och finansierats tiil
största delen av egna medel och genom generösa
företags medverkan, liksom arbetsförmedlingen.
Tack, alla berörda, för Er fina insats.

Vi samlades också till firandet av vår 70-änga
tiilvaro den22 oktober å Askersbygården, i fullsatt
lokal.

Hembygdsåret har i övrigt prär-1 " s av traditioneil
verksamhet som vi tackar alla ,-redarbetare för.

I övrigt har året hos gemene Sunnebo dominerats
av omställningar i många företag, som lett till
nedläggningar och brist på sysselsättning. Landets
närmanden till E U som fullvärdig medlem ställer
säkert många planeringar i ett olyckligt vänteläge,
som tyvärr leder till en svag arbetsmarknad, som
även vi fått känna av.

Låt hembvgdsåret 7994bli ett händelse- och min-
nesrikt år i vår verksamhet, då vi gemensamt
arbetar för vår hembygds historia och kulturella
tradition.

Med hembygdshälsning
Su nne Hembygdsförening

Hugo Jansson, ordf.
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vERKSAMHETSBTnÄrrsrss rön Ån
1993

Sunne Hembygdsförening, SHF, får Iämna foljande
berättelse om sitt 70:e verksamhetsår. Arsmötet hölls
den 18 april och ett 30-tal personer deltog. Efter
förhandiingarna medverkade Helmer Nilsson och Nils
Karisson med allmogemusik. Vidare överlämnade
Margit Olsson en inbunden bok av Arne Linnarud -
examensarbete vid en arkivkurs i Karlstad - rörande
den till SHF deponerade Spelnäskistan.

Per Hedin väckte åter tanken på en Hembygdsbok över
Sunne. Han påtalade att ekonomiska medel redan finns
tillgängliga genom Sunne Lions medverkan.

Efter val av styrelse och funktionärer kan anteck-
nas:

Den 23 mars diskuterades förbätiring av vandrarhems-
köket i Askersbygårdens källare. Styrelsens besiut
gjordes enhälligt kring Leif Nilssons ritningsförslag om
nybygge.

kindagsaftonen den 28 mars var i Sunne kyrka en
kulturhändelse, då Sara Margareta Bolin visade
hembygdsdräkter från Skåne till Lappland. För att visa
upp dessa dräkter anlitades ett fyrtiotal Sunne-damer.

Vid deniraditionella vårmarknaden utstdlldes gamla
föremål från Sunnesocknarnas hembygdsgårdar.
Handelsbanken i Sunne hade välvilligt stäilt sina stora
skyltfönster till vårt förfo gande.

Den 15 majrepresenterades SHF vid länsförbundets
årsstämma i Bograngen av Olle Gustavsson, Birger
Nilsson samt Ester och Hugo Jansson.

Den 10 juni fastställde styrelsen den plats som
vandrarhemmets självhushållsbyggnad skall uppföras
på. Leif Nilsson föredrog ritningar över bygget och han
gavs uppdraget att göra ett kostnadsförslag. För att
underlätta byggets finansiering har en del förhands-
kontakter tagits, såsom Sunne kommun har lovat oss få
avverka 350 st sågstockar i näraliggande skogsområdet.

Färdig Betong lovade 50 % rabatt på betongleverans,
upp titl10 kbm, LBC i Sunne skänker 50 kbm fyllnads-
grus och åkarna Br. Larsson, ]ohn Johansson, Erling
Fredriksson och NAO kör detta gratis. Vidare skänker
Värmlands Lantmän en ytterdörr. STF har lovat inköpa
nödigt möblemang för särveringslokalen, eller 36 stoiar
+ 6 st bord.

Den 24 juni gästades Sunne - Torsby FN-förening av ett
30-tal estländare som tillhandahöils lunch hos oss,
genom våra damers försorg.

På midsommaraftonen den 25 juni hölls midsommar-
firande inför ovanligt stor publik. Bäckalunds Bygdeiag
medverkade.

Den 31 juli hölls prisutdelning i den årliga kommunaia
teckningstävlingen, med motiv ur Nils Holgerssons
underbara resa, av Seima Lagerlöf.

Den 4 augusti arrangerades "Tårt- och pajtävlan" med
Barbro ]ärliden, Eva Börestam och Eva Ulvmyr som
suveräna domare. Aina Nilsson och Lina Larsson var
vinnarna bland dussintalet deltagare. Välkände
auktionisten Olle "Där Fram" försålde bakverken
genom auktion.

Den 20 augusti på kvällen åkte vi med Jönssons Buss-
som Edvin Jönsson utan kostnad ställt till förfogande -
till Rackstadsmus6et i Arvika. 50-talet medlemmar
deltog i resan, där Leif Nilsson var central gestait i det
han varit arbetsledare hos fM-Bygg för detta
uppmärksammade bygg".

DenT oktober sydde vävgruppen gardinerna till
Askersbygårdens och skolmuseets kök. Dessa vävdes
på våren 1993. Likaså gardinerna i hallen å Askersbv-
gårdens andra våning. På kvällen bjöd våra damer
arbetare och inbjudna på nävgröt och fläsk.

Den22 oktober hölls stort 70-årsjubileum, där många
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Medlemsanialet utgör 402 st.

I samarbete med STF har den tradibionella vandrar-
hemsrörelsen bedrivits under tiden 27 maj -
3 september 1993, med 2 518 st gästnätter.

Anställda för vandrarhemmet har varit Eira Lawner,
Teresia Asker och Martin Larsson.
Värdskapet har skötts av Ester Jansson.

Verksamhet och aktiviteter under 1993 har bl a
varit:

Den 3 mars var ett 50-tal medlerunar till Tetra Paks
nvbyggda fabrik i Sunne på studiebesök.

Brasafton höils den 10 mars, då Manskören och Gösta
"Ess" Svensson svarade för det jättebra programmet
inför ca 40 - 50 åhörare.



riv \råra grannföreningar uppvaktade oss med oiika
gåvor och gratulationer. Programpr-rnkter var bl a

rlr,rsik av Per Thomas Erikssons grllpp från Sunne och
sång av Gunilla Hallgren. Historik föredrogs av Olle
Gustavsson. Gr-rnnar Västlunc1, Edane, uppvaktade ä

länsiiirbundets vägnar.

Den 17 november beslöts att gäststugan som byggts
skall ges namnet "Nybo". Namnet är tänkt att anspela
till skaparna av detta hus, Leif och FIans Nilssons hem i
Gettjärn, som heter "NYbo".

Lars Wennberg redogjorde för förslag till Natur och
kr,rlturcentrum i Sunne, Ekomusettm, för att betjäna
sår,äl turistet som lokalt intresseracle. Kjell Moström
redogjorde för vad som är kär-rt i denna sak i nuläget.

Leif Nilsson anmälde konkreta planer om ett konst-
lotteri. Styrelsen kunde utan vidare besluta om dess

förverkligande. Leif Nilsson hade erhållit fem stycken
konstverk - värde 15 400 kr. Beslöts att lotteriet skulle
ornfatta 300 st lotter ä 100 kr - dragning 37 mars 1994.

Företogs studiebesök vid Bäckebrons Sågverk den 19

november av ett 10-ta1 medlemmar och anstäilda hos
SHF. Sågverket har varit föremålför mångmilion-
satsning under 1993, med övergång till klentimmer-
sågning i modernaste teknik.

I slutet av november vävdes vinster ti11 julmarknads-
iotterier.

Den 1 december stöptes ett hundratal ljus. Samma dags
kväil, kl 1800, samlades företrädarna för kommunens
hgmbvgdsföreningar, ett 20-ta1 personet för att drl,fta
frågor kring skapandet av ett Ekomuseum i Sunne.
Yrkesr.alslärare Lars Wennberg för irägan vidare. Kl
19.30 behandlades praktiska detaljer kring båten Frejas

bärgrring 76 - 23 juli 7994, vid Bössviken i Östra
Ärntervik. Lennart Andersson, Ki1, I'ar den
iöredragande.

Den traditionella julmarknaden holls den 4 december,
rned god tillslutning - däribland en busslast Karlstads-
bor, som serverades kaffe av oss i ett "Martes-

arrangemang".

Derr 9 december bjöds terapiavdelningen, ca 20

personer, å sjukvårdscentraien i Sunne, på julbord.
Helmer Nilsson underhöll med dragspelsmusik.

John Broström och Birger Nilsson svarade för de
prraktiska arrangemangen - kortegen - vid årets Lucia-
iirande den 12 december, k1 i6.00. Förutom Lucia med
tärnor medverkade Sunne Dragspelsklubb i
Hembvgdsgården. Årets Luciatalare vid Sunne Kyrka
var rektor Janne Hoimqvist.

Årets stora satsning har varit Nvbobvgget, som
kommer att leda till en betydande standardhöjning i vår
vandrarhemsverksamhet, liksom ökning av eget oc1-r

bvgclens lokalbehov. Ett iättestort tack till medarbetare
och alla som på oiika sätt, praktiskt och ekonomiskt,
hjälpr1 o5e till Nybos förverkligande.

Tack alla Ni som stått för aktiviteter och frivilligt
arbete, eller på annat sätt hjälpt oss. Får vi så

sltrtligen l-roppas att 7994 blir ett intressant och bra
henrbvgdsår.

Styrelser-r
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Err av Sur.rne I lelrl.r'g,,1<iör:enings äIdre mecllc.trrmar,
Per Hetlin, iö.1rl .1en . jlrni 1915, har tien l9 november
19t)3 catt r-tr lit1u.:r,

Pels intresse fair i.ren.rL.t'gc1sr,ården hade h;rn fått i arv
efter sin f.rr, \ath.rn llcrlin. Vicl siciarr om _.irr affärs-
röt"else ägnarle hart r-rncler ett långt lit mrrcken tid åt
henrb,,,gclslorskr,ir.r: i samverkan rned sirra litterära
kulturinsaiser. I er, stor svskonskara Lriev per clen sor-u
tog ör'er .riiärtt.r i Kti,r.1'Larrgarclerr p.r Ler.arr i Sg11c.
Han skaifacle ciq klrnikaLr orl de garnla bruksförenrålerr
i tlen iijrnär-nli,ta .amiinl, som Nathan Heclir-r itopbraut,
,-le1r.'is r-rnc'1ei ciir.1 resr)r i norra ocl-r meilersta \,-ärnriarrcl,
såsotl Kr-rl gi, Ir. ltsi rt itsst\-relsens ombud. Per hacl e
också ett -ariarrt iitrtrrtiiianrle lurder f1et.r ar oclr kundc.
c1å foltsäii.r il..i \åtl-L.ins iidigare koniakter lr.retl
b v gc-l r'l<un lr i l,-t,--1. 1's i.r 1r e 1'.

Kort ir)re -in bc,r'rg.'inq it.rcle Per si,trnrn.tr.rstiiIIt vicl-
st;ienrie .ri't;kel rlul ''Rr)ttiteros Kvarn'', sctr-n han har,1e
mi rrncr-r a v ir.ir-r .in Lrar"ni-torl. I Slrn nes iörs.rnt l i ncsLr laci
"iJälsrtirtg ir'.rn Strrrne kt'rk.r" hacle lrer fcir nagot ar
sed.rr-r r.n kiariägg.rr-rtle lrpp.sats orrr ett par urg;rntla
stenstä ttor i 5urines kvlkogå-rdsn-rur.
- FI.rn 1-r.rrte go,,1a koniakter merl staclsbiLrliotekets
chcfsljänslenrän i K.,rrlstacl och stälirje sitt kr-rnn.rr-rt1e till
f iirioganr1e i iitiss ki'i f ien "Värnrlän clsk kultur", sorr-t
r,rtges a','kultnlcr-r1'reten i Kar.lstad. Frr-r Ella Herlin
l-iiiurrler, när t1e h;ir .1r-nnc.na kommer L.ä ia1, att per
untler seitare ar ir-rat'le iör lillkornsten av e1t hernbvgcis-
brrk om Sr-rnne. Den kanske kommer.

Per Heclins sätt .rtt uppr.närksarnma iränc1elser och fvncl
här ibvgdet-r rtch ta kontakt n-rer-l cle leclantle ir-.ir
hembr.gds f ö renir.r g l.rar- r.ärderats ocl-r up pska ttats. Ha rrs
ficl sonr KFUi\l--rcor-rt i r-rngclours.iren gar, hoi-ror.n ett
oppet oclt rrottagligt si11t1e iijr naturen. C1i,rcll,,.r'rt ocl.r
rlr'tl ijn hunror pratacle l'r.rn giirua om rlet sr,rl laq hans
hj.ir"t.r nära. Vi .ir nrät-rgi, solr lion-lnrL.r rtt s.rll-ra per
Iletlin.

Surure i j..rnLr.tri 1c)!){

Frccl Ö.1nr.:r-r

DENI GAMI,A KVARNEI\

Fol precis 130 ar sedar-r lät clen legenr'lariske bnrlis-
p.ltronerl Gnstaf Aclolf W.r11 L.,ygga eu Lrr. rlch större
kvarn pra sir.ra tlomär.rer vicl Skarpedsiorserr. Iieclan
ticligare iar.rr.rs ett fiertal småkvarnar rricl .-le tre fols.rrna,
Ska rpccl s ta llet, Öjerviksfallet, även kal 1a ci Jä ga rf orse n

tlch Ilottn.tfallet. Jägarfr)rsen iörsvann i nritten pä 20-
taie t i san-rb.lrri med rlen rrt,a och förliöycla clar-nmen vic-t

I{ottnafa1let. Tack r,.rre cien rlilktiga Skarpec'lsforsen oclr
riklisa r.attentillgängen i Rrlttrlaälven biev tlen nva
Skarpec-lskvarnen, med sina elva steuar, en av de störst.l
i Värmi;rnd. Bvggrnästare l-rler., en cluktig karl med clet
passande namnet Kvarnström, John i förnatln och .iret
var 1864.

Karl Stolpe började i Kvarnen 1943. SlLrtacle i novembc.r
1981.

Låt oss cöra ett besök!
Porten består av vatcl<ra dubbelclörrar, rnerl uprpgaenc'le
solen i reiieif och ett litet anslag, soln talar om .rtt
kvarnen är öppen helgfria måndagar' 7.00 - 15.{10
"Llngefä1 ". Det skall vara i Värmlancl clt't, rrreci rr.tlit
angiven tid iölit av ett "r-rngeiä:-" Omeclelb.rrt till
r-änstc'r orn portcll står det pii ti,r-rlnervi-iegen irrlisiat
med kraftiga bokstär,e.r "VIKTO1t E1r,1,\NL-lEL
SUNDSTRON4 i8/1 1898 . Liiie \,'iktor: r'ar rla tir.i .ir
garlrn.rl oclr sorr till rnjölnarerr och nt.rn kau r'.ii lrg.r i'l
gissninq .rtt harr fick sig en omgång iiir tillt.tgr,t ,,r,,-j

täijkniven.

PER F{EI}{hI
Err ntirrrtcsrtrn.r

a



Vi tas emot av Martin Niisson, från Erlancisbackerl i

Aras, sorn efter pensioneringer-r vid Vägverkei träffas i

kvame'n varje måndag "ungefär" me11an 7 00 och 15 ilO.

\,{;rrtjn hör til1 dessa lvckliga mär-rniskor som l-rar ett
,",är'r1igr orcl till övers för alla l-ian möter och l-ran kan
ocksä Lrerätta om dengamla kvarnen och hur den drivs.

Efter iien långa Rottnerosepoken l'rar ägarbilden skiftat
och nu står Gullspår-rgs Kraft AB som huvudman.
Underr,'.iningen l-rar metertjocka väggar 31, gratlit, men
cie clilrpa iönsternischerna har i.nan rnurAt igen runtom.
Fiir ix,rigt är kvarnen byggd av rejält timmer. Driften är

seclan rn.inga år elektrifierad, men jag har ett svagt
rninne friin min barndom av clen jättestclra sumpen (c1et

helter r.äl sä?) son-r ledde in vattnet som drev c1e elr'a

kr,.rrnstenarna och sedatr ranu ut i ett rralv på baksician.

T.,'å av de gamla tnalverken har bevarats för efter-
värlcler-r.

Vaitenrätt i Rottnafallen har fortfaraude hemmauen
So n ebr,, Tir u e b1i Västar-rsj ö, Häl1 c'be rg, Skriittin ge rucl

ocl.r Eti, viiket rned andra ord betyder, malning fiir h.'rlv

tr-ril. lvler-r vad som är viktigare är att kvart-rer-r säkeriigt'r-r
sk.rttat .it föri:ängelse för 1änge sedan, om inte
rilttitirt'tt.rn.r iunnits. Br:otstor:p rn i1 hemmarr 1är

tidigarc .rr,ht-int sig lil'arnrätten, uäqot rran -säkert lrrft
arrlctitritrs .irtgra. Tidigare fattns ett liklig Lrelrvggci*t' i

omgivuiirgen irär. Pä en karta frän 1E(lt-r räklrar 
" 

I -'' -,'r:'

b.l .r vicl Skarpecl och Rothreros. Ti1läggas 'kan ett ,. .,i'

iiirste p-.1o1,insialläkar:e var bclsatt just här i Sk.ri'ne.i.

Nr-r iir clet bara ait hoppas .'rtt clet.r gar-n1a fina kr'.rn'irl:
ska11 tå stä kvar i mar-rga iir clcl.r ptetetsfullt \'.trLi.ii:.11
sista rni rruet av rn.i n qhltndra å ri ga anlilggni tr qr' rt vi.i
Skarrretlsiorsen I .'irkir.,et etter rlitr iar N.rth Heclir-r iinit:
er-r avskrift ar,' kontraktet rnc'llan brukspatron \'Vall ocir

mjiilnaren Lllof Sunclströr-tr, clasteckt.r;rt l7 sept 1E6I,

s()n-l

mvcket hancllar orn ;'ecllighet och omtauke t'ic-1

hantelingen i kvarneir. Viclare att "tnälc1el.esöl<ande

viil Lrc'tliirras ocir tneei iröflighet bertrötas" rrch ltt.t-
derstryLer 

.ett 
nvktert och .tnstäncli gt uppföra n d e.

Fotot ovan utgör ett talancle bevis iör detta rrär 1l1an scr

cle r Fn,ksdalen r'ä1kända rnänr-riskornas leenden. Fråt.r

rränster Karl Stolpe, Erik Berglund, Emar-rr-rel Nilssor-r

och John SclmLlt'1sson
Sti k.-rr.r rnan 1äsa vidare cletaljer om bostaclen, om
kr'.rrnsta1let, om omhuqgning av kvarnsteuar oc1-t

ati "rnccl danrm-, sop- och samjöl" i anslutning tiil
kr'.rmen föcia upp 1 S gr isar, r'arar' ? / 3 cleiar til1-
faller egarerr, d v s herr brukspatronen sjilir'.
N,Ij ii 1 irarens godkä nrrar-rde av koutraktet rned

n-r.h.p.p. (med i-rar-rci på penr-ran) tvcier på att hai'r

.rntingen var skaclad i l-ranclen eller inte skriv-
kunnig.

Av Per Hedin
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En 9S-åring berättar

Iag 1-r.rr tänkt ocl-r:iir.en varit L1ppr11;111".1 af anclra.rtt
u;rpteckn..r err nru'rnesskriit ijft,er mir-r lår.rga lifsticl. sorr
rrtr i itl .rr)*kiilL't ioiI-ll .ir inirt,rn.rnqa ,n..,,.,o..1*,t- po
mitt 95 ar, men jae fir-ri-rer icke bättre orcl att uttrvcka
ellcr beskrifr'.r cle.t med än 4 o 5te r,ärserna i svcirsk.r
psah-nboken -130, tlin olrrsorg har ledsagat mig så uncler
sorn nåtlclg alt ifrån moclerlifvet tiu var min encia i-rjälp
och triist när jau Iåg r.id nrin rlociers brijst och rnig af 

-

n;iri c1u gin'it lif och lern htrs oc1-i l-rer-r-r, rnig försvarat
rnig bevarat iran elände der jag sjelf ei faran känrie, merr
dr.rast är rlirt nacl o gurl .rtt tjtr nrig gitr.it clina Lrtrci och
låtit rnig fä r'eta den tro sonr själeri t'räls.t kan rlen pligt
som fordas ai r-ar man som viil en Cristen heta - för att
rtärmare Lretrakta irrnehållet i clessa \rersar vill jag sökit
uppiånea r-rr itrinnet häncielsenra från min spädat
barnclor.r'r iniil1 när'u,arirrrcie tic-l cirlrm rlet kan blift,a
mr.cket oir-rllsiäudigt enär jag icke h.rr nåson tlagirok att
se efter en11.1st clet sonr jag kan uppiatta ur mir-u.ret, - så
vill jag tla L.c-.r'ja metl .rtt skrii,,..r inirr iiicicrs och r-noc.iers
narnn och kjrirallande. Min far heite Jarr Nilsson och
mirr moc'ier i'Lette Britta, cle hade en liten egendorn
nedan orr L-let sa kallade pörtbäreet, en nålorlun.ia
fullständig Lrosta.l, der r.ar clet som jag första gången
såe dagens ljr-rs, men .ler fick jag icke Lrliiva gama| tv
min far maste säija sin egendom enär h;rn hade komit i
skuld för litsförirriclenheter uncler de mänga irurrgers år
som c1å eristerarie, clet r-ar ej sä god tillgäng på rnat och
kiilder som tlet ...r nu, rast rneniskorna Hogii ötr,".
dåliga ticlcr, en-redarr det har si.-rgit öfver irån öivert-kid
till nödtorftighet iör r1ral1gcr, tv nu finns det
näriirgsmed.el ati iå köpa eller på barmhertighetens r,äg
få sina behor uppir-lc-la, men så r.ar ciet icke i rnin
baruciorrr, .1e me-st r'ä1bärgatie birnclertra harle icke så
gocit om mai sonl rle [attiga rru för ricleu, och kanske
iattisciomerr på .len ticJe-n får tillskrifvas err cjå1is
lagstiftning nämiieen htrsbehofsbränningeu som
verkade iattist'iom i landet på clen tiden, och
för'rnodligen \"ar Llet största orsaken varför min far
ur.iste siilja sin egenclom för sig och sirra måuga barn.

För närmasie ilamticl fick iag bo hos rnin moster Maria,
Irorr hade err liten qlLrqa i irärlteterr ai nrirr
förälclrabost.rcl. sor.r.r r1u var bortsälcl och der jag var
nöjd, tt, clet var mr-cket kärt att få vara hos moster i
stllga.

Nr-r iracle rnin far r.icl iörsäljningeir af egendomen t;rgit
und;rn en skogstrakt i östra iirrclen at egenclorr-ren, t,arpå
han nu sktrile b],ggo sig en stuga att bo uti jernte sin
farnilj, men hur han kr,rnde fa r-rpp en sadan det är icir
lnig en gåta. t\/ ensam rrar han att;rrbeta ocl-r clessuiom
utarr bäc1t- mat och Pengar och icke en fotsbretlcl önperr
jorci, eucl.rst en ,-'lalig skogstrakt att Lrvega på, rnen hr-rr
det var kr-rnc1e han knoga Llpp en stuga .rf tin-rn-rer tijl
r.;iggar ocl'r rräffer tiI1 t.rk rneri :tör. rnurrclcr ocir kltrfna
kl,.rurp;rr .tfvarrpa, clet var l,att-taket och rnell;rntaket var
.rf rr-rrrda stiitser.ifvaupå bjälk1aeet, rned mossa
r)IvrrltDä alt,liira ti'itt tnetl qa Yar r-i;:tomDren Llppe, ltll
-cklrlle clet inr"erias och kanske clet r.ar dcn r,ärsta, ll.

bräder fans ingen tillgång till ty det fans icke ett
sågvärk på miltals område, men inin far var icke räcllös
Han fick hugga ned stora grallar sorn fans i närheter-r,
dock icke på hans egen mark, dem klöf han och t;iljcie
med bila till golf i stugan samt kofven så kallad i ena
ändan på stugan som först måste inredas iör att få
något att krypu in i. detta var vid mina 3 eller .l år.
derefter skulle rnin far ut och siika sig arbetsfcirsänst
och kom så till kroppa i bärgslagerr. Der blef han slaqeir
ihjäl genorl en olyckshändelse ai en hjssst;ing, varmecl
han r.ar svsselsatt att hissa upp näfver prå ett tak oc1.r
stången bröts ner och kom öfver honom. han lefde
dock i 1B timmar efter olvckshär-rc1e1ser-r, så
att han var vid full sans när han trlef tillfrågac1 l-tir. clet
stod till hau var endast 50 ar garnrl.rl. clet ,.lar.r'itj rrrirr
S-årsålder. detta var rågar-r på sr,årigheterna för n.rig och
min moder, som kände det som sr,årast, men hon var
dock en af dem som tog sin tillflvckt ti1l gucl och
anbefallde sig rned alt eiänt1e i guc{s h.inåe.. Jag mir-uis
hur hon tittrvckte sin sorg och nöci irrför gud mec-l
salmen 34-1, ack döden ha-it'er hädanrvckt min vän ifrån
min sida o s v hela salmen. r-Lr.r stod hon ensam rneci
mig och en svster som var döfsturn och 1am i hela
kropper-r så att hon icke sjelf krir-rde ,qå ut för sina
be1-rofs. oss hade hon att draga försorr (rrn i clen vttc:sfi,r
fattigdorn. Je äldre.v.konen vor() nog lrort.t lirr,rtt
förtiena sitt r-rppehälle, men jae cler.r vngste s(tmt ('1e1'l

nämnc1a svstern clet r.ar min moders lrligt att sköta i.r:;
har förut nämt .itt fattigclom var i alhri,ii-rhet ,stor nicr-i
stiirst var clen clock hos rnin mor, ett erc'nrp.rsl r'ier..p.t nt.t
anföras. på sommaren sedan bönclerna l'racic siirrrii -i;ra
korr-räkrar besai hon sie till Lcjfåser-r ocl-r Lregilrcle rit r.r

Flocka ax efter tegarne sorn blifr,'it ;rt,skurrra yiil.iet
beviljades henne och jag fick vara med rlcr.r :onr jag '. ;rr-



dåligt klädd så blef jag frusen och då tog hon somt af
sina kläder och iindade mig i ute på åkern medan hon
fick plåcka upp det som fans, rrlen det kunde icke blifva
mycket, men ändå något huru hon och vi kunde lefva i
sådana förhållanden det är ett under för mig efter
fcirnufiet men dock en förklaring öfver det ordet,
meniskan lefver icke alenast af bröd utan af vart och
ord som går af guds mun och af guds välsignelse,
vidare må nämnas huru onaturliga ting måste
användas till föda, så mins jag att Syrgräs skars och
maldes till mjöI, äfven Råghalm maldes till mjöI, men
ändå lefde folket fram sin tid och var icke så förnäma
som nu, min moder blef icke eller så gammai. Hon lefde
2 år efter min far, således 52 år, men ändå hade hon
blifvit moder till 13 barn som har blifvit mig berättat -
ty sjelf kan jag icke bevisa det, men jag är den yngste,
utom en flicka som blef född sedan de fick bo i den nya
stugan - min moder var skicklig i att lära sina barn läsa,
så var hon min skolärare, så jag fick lära mig att läsa
först abc-boken och kattekesen samt Bibeln och mera
till men någon skolärare fans icke den tiden, men mor
var såsom lärarinna för många utom oss barnen, först
efter några åa då jag komit i valltjenst hos min moster
och morbror, fick jag gå i skola en half termin under en
oexaminerad skoilärare som hette Melander. det kunde
icke blifva så stor kunskap inhämtat på så kort tid, men
jag hade en kusin der jag bodde som lärde mig de fyra
enkla räknesätten och det har varit mig till god hjelp i
mina Ekonomiska angelägenheter i genom lifvet (ära

vara gud frir alt).

Jag fick vara vailgosse hos min moster i 5 år tills jag
hade gått i nattvardsskolan. då skulle det ju blifva
något annat att tänka på. då hade jag en svåger som var
gift med min syster Maria och som nu var ägare för
lägenheten som mina föräldrar ägde. de hade inga barn
ochså hade de komit öfverens om att upptaga mig
såsom adoptivson och det var nog stort för mina tankar
att få ett eget hem och så fick jag flytta till dem och var
dem underdånig till dess jag kom på den tanken att
gifta mig, vilket skedde vid27 års ålder. Då skulle ju
min hustru flytta till mig naturligtvis, men hon var av
en annan mening. hon ville helst bo i sitt föräldrahem
och väi var det, ty hännes föräldrahem var betydligt
bättre än det jag skulle ha fått ehuru jag måste utlösa
hennes medarvingar henes syskon. tiil en början var det
nog motbjudande för *ig, ty jag hade icke så mycket
Pängar, men genom ett lån kallat amorteringslån gick
det igenom och så blef jag ägare för det ställe der jag än
i dag bor, ailtså är det en tillämpning på det ordei mig
du gifvit lif och lem, hus och hem, mig försvarat mig
bevarat från elände der jag sjelf ej faran kände, de sista
orden här i värsen torde bli en ny historia, ty jag har
varit utsatt för många vedervärdigheter både kända och
okända, mest de sistnämnda en av de sist nämnda,
nämiigen de okända vill jag visa, det var
dmmerhuggare som bodde här om vinter och det var
kallt. då skulle jag ut och draga ved på min kälke från
skogen der timret fäldes nu voro huggarna för ut i
skogen, och jag skulle hämta något från dem och drog
så direkt till Platsen ri*r de var, utan fruktan att bii
lifverfäid, men i ett tu tre så stannade jag och i ock med

detsamma föll en stor timmergran 4 eller 5 meter ner
Presis på fläcken som jag hade komit på om jag ej hade
stannat, alt så en bekräftelse på guds nådiga försvn och
bevarande nåd, ära vare gud, många liknande fall
kunde jag an-föra, men vill utelämna dem, ty det skuile
blifva för lång trådig vill heilre stanna vid Psalmen 91,
sista värserna, der härren så talar han begärer eller
håller sig intill mig derföre vill jag beskydda honom
han känner mitt namn derfcjr vill jag befria honom han
åkailar ?nig derför viil jag svara honom , jag är när
[6*,',6 i nöden, jag skall honom derur och låta honom
ti: : komma, jag skall mätta honom med långt iif och
ska,, .ta honom se min irälsning. låfva honom min själ
och aii det som i mig är iåfve hans heliga namn, herrans
namn .ir ett fast sioit, den eländige hastar dit och varder
beskärrnad.

Nils Jancson

Avskrift "ned stavning och kommatering eniigt
origina.i t.

Nils I:::rsson föddes 1&7 i Östanbjörke. Föräldrarna var
Jan i\ ri:.son och irustru Britta, vilka som synes kom i allt
svåre:,,. ,rrnständigheter. 1830-talet var en svår tid med
stor c:i-.;växt och nödtid. Denna förvärrades starkt av
folkets -:eroende av hembränt. Säkert hade
svåri'-. r.:ierna inte behövt bli så stora om inte spriten
spelat så stor roll. Detta gav också Nils en övertygelse,
sorn i:: iii:te honom livet igenom. Hans starka
religic-,itet präglar hans berättelse. En halv termin i
skolan ','ar inte mycket, men hans mor hade ju redan
lärt hi,;:om iäsa. Det "skulle" barnen kunna när de på
den ti<ien började skolan vid 9 års ålder. Modern måste
ha varit begåvad, eftersom hon fungerade nästan som
en "sl.i--iemoster", den tidens lärarinnor. Begåvningen
visade sig gå i arv. Nils och hans hustru i torp i Ostra
Lövåsen hade bland sina barn en son, Johan, som blev
lärare -ch tog namnet Löfwendahl. Han omkom genom
en olvcxa, men hade redan familj. Dottern Gunvot
känd :inder sitt namn som gift, Andr, blev författarinna
och grv ut dikter. Cunvor hade barnen Sven och
Kerstin, den sistnämnda verksam som politiker.
Nils Lri:iröll sin goda hälsa till hög åider. Det enda som
felade '!iar hans hörsel. Det intygas i en intervju i
tidnir;qen inför hans 100-årsdag. Han uppnådde den
höga ;:!dern av 102 år.

Nils handskrivna berättelse har tyvärr förkommit.
Under förberedelsarna för släktträffen (Suhoinen) kom
denna kopia, från Kersitn Andr, till Arne Linnarud.

PA SUNNE KYRKOCÅNP
söndagen den 17 november 1918

Bland finhuggna stenar och enklaste vård
bland sorgsna och grånande fäder
jag stod uppå Sunne kyrkogård
i disigt novemberväder.

En sorgeakt stundar, för mången så svår
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då uppstår ni åter till iiver

Harald Meiin
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tv samlad från heia ne;den
en skara nu bidar som i tingdomens r,år
har slutat den yordiska fejden.

De siutat att kämpa sin jordiska strid
de föllo i kortaste loppet.
Nu bäras de bort uti söndagens frid
fcir mången det sista hoppet.

De bäras nu fram, de ställas i rad
från höjden tornklockan bjuder
till andakt. Och utöver tystnaclens stad
en stämma nu samtidigi tjrra"..

Den stämman och ijudet av fallande jord
jag hörde för rjugonde gången.
Och manar-rde trängde till hjärtat de ord
som förkunna av jord är du kommen.

Fast tacksam mot Herren för pulsen som slog,
för tak!ämna slag av mitt hjäita

F3v 
s:rgen dock genkiang i mitt brösr där jag stod

bland sörjan,le böjda ar.smärta.

De skulle nu sänka de kära de ägt,
i djupet i mörkaste graven.
Den bitlraste saknad i hjärtan de väckt
de döda den långa raden.

Jag kände er ej, ni som tiil vila nu går,
från glädjen och sorgen i väriden.
Men åt ögon som brusio i ungdomens vår
jag giver den I'ackraste gärden.

Sov sött iiten tlicka, nu ingen formår
att störa din eviga r,,ila.

Den vackraste gossen du visste nu går
att sörjande stå vid din sida.

Den gosse du hade i livet så kär
som du viile ge allt för att äga
han går nu längst fram vid ditt huvud och bär
som närmaste sörjande pläga.

Sov sött liten gosse, den tinaste krans
på bredaste bandet en hälsning,
de vackraste rosor som i höstsölen fanns
hon band av och gav dig sin äiskling.

Den flickan du mincies alliid så glad
med ögon likt soleglansen,
hon hade nog tårar åt vännen spart
de faila nu vmnigt på kransen.

Sov gott ailesammans som vila nu får
medan vännerna kämpa och stricla.
Snart slut bliver striden då även de går
att lägga sig ned vid er sida.

I väntan på löftet som Frälsaren gav
ciet Iöftet som i kärlek blev grvet.
I grvningens väkt på den vttersta c.lag

Ovanstående dikt skrer.s i en svår tid. År 191g härjade
"Spanska sjukan", en svårartad influensa-form, mot
r,,ilken ingen bot fanns. Den skördade många
människoliv och tvcktes slå värst mot unga, starka
människor. Kanske hade de äldre trots allt viss
immunitet förvärvad i någon tidigare likartad farsot.
Författaren var en man som vistades i trakten på arbete
vid derLna tid. Dikten har bevarats genom en avskrift
glord av Gunnar Wikstrand i Norra Viken, som känc.le
författaren.

Margit Olsson

När Sunne kvrkas renovering snart är klar och
siukäkningar kommer att inlämnas kan man som
jämfcireise se detta lustiga dokument från Nyed år 1g36

Detta bidrag har vår medarbetare kvrkoherde Sven
Toremark hittat bland gamia ,urr"r.

Iar gail arffi till ilyeds kiifta,
Upputsat P+ntius säml särt nytt peisverk kring
mössan arh nystrukit honarn frarn $ch bak 3:16
Åndrat de 10 budorden, resareraf <Ie 6:e Z:21
Gort ny näsa på gne röfvaien samt utsLråckt haris
Iingmä6sk. styikef I:IJS
Satl nya vingar på rngelen Gahriej sanrr forgyllt

Onrstrukit övrrstcprestens piga I gång*r -:l^l
Jnsätl en ny iand i Petri riuri r-.*mt ieparerat trrp-

Utvidgad himlen och ditsart «r:killigii ny, ,r1*r"
nur.FörsilfratJudas30silverp*nningär i:.SZ

I6**r.tlr: den heliga Magdålena, ä,, ua, atiric-
les f*irdärfvad .;ltj
Öfversat de T kltrk*,:oth laiU*iri;l nl*; h*.:iä
dår. Gortnytthårpåkyshasusanna ;,:Gortr,ärldensandälan$e t:12
Csrl Rd,da Hafvet reni
$$fi1 r'är rn),eketsrnutsigt l;63
Uo.rt nya shc,r på häsiarna fiir Elje vag* »ch n«ga
be1ecknat vägen till himl*n :l;I.1
tlllafit rnera vil.het i Josels ansikie
och fernissat Potifars hustru
Satt ny sväns på §alan och fårbartrat
heir.rtels eld i) 1-

§ort ny fb§elsntuts på dsn blinde ?i:hias +gorr $: .

:, REi F,mi lI:10.9
Qvitterat, Uilerud Cen ?-nr;y. ;rnna lgliti

f.Å., Idörklun*J
ivlii irrrir

Forskare.t Erik Bergenclal har i §3,er.i.r kyrkt;rrkiv
funrrit f*ljan<lr Jurtiga råkning trån r.n nllm*e*rrtåIare.



Släktgården
Gården lrlorra Berget i Torsberg, Sunne socken
har tillhört nuvarande ägares släkt över ,100 år och
erhöl1 diplomet 1990

Peder i Torsby f ca 1590

son Per Pederfsson I c.r 1620
dotter Kerstin Persdotter f 1664 gm Sven Bondes-
son f ca 1662

son Per S,u,ensson f 16E9 gm Elir"r Bengtsdotter
f 1693
son Be:rqI Persson f 1710 gm Ingeborg ]onsdotter
f 1722
son Sv,:r.: I3eiigtsson f 1750 gm Stina Ingmårsdotter
t 7722

son Per Svensson 11774 gm Kersti Nilsdotter
f 7786

son Bengt Pitt.son f 1816 gm Maria ]ansdotter
f 1815
son Per Seng::sson f 1840 gm Britta Olsdotter
f 1835
son Karl Bengtsson f 1874 gm Matilda Persson
f 1,879

son Per Bengtsson i 1916 gm Anna Eriksson
t 191.5

Sedan vi börjat med vår årsbok har önskemål kommit
att vi skall pubiicera någon siäktgård i varje nummer.
Det är Värmlands hembvgdsförbund som arrangerar
dessa. Villkoret är att man kan dokumentera att gården
tillhört siäkten i minst 250 fu. Det visade sig iinnas
många som uppfyllt detta med råge. Har man tur kar-r

man nå upp tiil:l-500 år, men dokunentationen blir svår
iör de första generationerna.

Vid förbundets årsmöte varje år deias ut diplom och
vindflöjel i konstsmicie. Den senare får man vara
beredd att betala en viss summa iör. Men vad gör man
inte för denna fantastiska ära? TVvärr kan man se att
många gårdar gått ur släkien cle sista 100 åren.

Ovanstående har delats, så man kan se att den gett
upphov ti11 4 gårdar, varav 3 samtidigt erholl diplom.
Den $ärde hade tyvärr redan gätt ur släkten för ett par
generationer sen.

Margit Olsson

Blåbandföreningen Trofast
i Tomthult, Sunne

Denna nykterhetsförening bildades enligt berättelser
året 1909 och kom att ha Tomthults Missionshus som
sin samlingslokal. Dess försie ordförande var Nils
Olsson i Gjutaregården / Nils i Hagen.

Senare i föreningens korta verksamhetstid blev Olof
August Sundberg dess ordförande.

Möten l'rölls regelbundet en gång i månaden, varvid
vikten av ett nyktert leverne kraftigt debatterades, ofta
kallades någon mera känd talare till dessa mötery ofta
anlitades Pastorer ur ex Missionsförsamlingen.

En sångkör bildades också inom föreningen som
underhöll vid sammankomsterna, och var även utanför
denna b1,gd och uppträdde.

Föreningens verkliga eldsjälar var Nils Olsson /Xits i
H.:qi:n/ och Cajsa på Berg, båda från Gjutaregården,
n..:I,,t {dnare bör även med tacksamhet }ennv Carlbeck
l1ä I ;l il JL'i.

P er B e n gt ss or r Tor sby s " Klo ckarfar "

{)



Medlemsavgiften var 75 öre pr år, men varje år hölls en
stor fest /Basar / som lär ha varit ständigt mycket
välbesökt. Dessa fester inbringade vackra slantar till
föreningens kassa.

Av medlem krävdes totalt nykterhetslöfte, men skulle
mot förmodan någon bryta detta löfte, fick denne i de
flesta fall en ny chans. Bröt denne person ånyo sitt löfte,
var denne för alltid struken som medlem.

Som en kuriositet bör här nämnas att en medlem i
denna nykterhetsförening granskades och befanns vara
innehavare av Brännvinsboh huruvida han använde
den under sin aktiva tid i föreningen eller ej låter vi
vara osagt.

Men han ombads omgående att låta bränna denna
förhatliga bok, men då blev han minst sagt härsken och
svarade. Får ja int ha boka kvar, kan ne stryk mig, me
en gang.

Utmäkelser tilldelades förtjänta medlemmar således
fick man ett rockmärke, ovalt med blå botten, ca 72 x5
mm, med en stjerna efter tre år, efter sex år två s§ernor
och efter tio år ett tre's§ernigt märke.

Under ären1922/23 nedlades verksamheten vid denna
lokala Blåbandsförening.

Olle Gustafsson
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i Apropå Fryksdalsbanan - tidningsurklipp :. från L9A7. :
i "lurrllagsstyrelåen h.ar tiil regeringen låtit :
Z uppgöra en plan tilt de jiirnuigar iom den :
aa anser aara mest erforderliga: :
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I a*ifo-Xy*men-Griismark-Sunne 94 hn 5 023 N0 kr :
aa
aa
1 Kil-Sunne-Oleby-Viigsjöt'ms-Vitsand 11.2 km 7 201 600 kr .
aa
aa
o Edeböck-Dalby-Vingngnsjön 86 hn 4 425 A00 kr .
aa
aa
o OleW-Torsby-Östmark 29 kn 2 002 000 kr .
aa
aa
aa
aa
aa
oa
aa
aa
aa
aaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

BONDE. MINNEN
Den28 februari 1991 samlades nio personer till en studiecirkel i projektet "Bondeminnen" anordnat av LRF,
Nordiska museet och Vuxenskolan. Uppgiften var att anteckna och berätta minnen frän791}-talet och framåt. Vi
har här nöjet att återge ett antal berättelser.

Väebvsee#

I mitten av 1950-taletbyggde vi - byns bönder -
skogsbilväg tili utskogen. Dessa marker kunde
knappast nås dessfririnnan annat än med meddon
och vintertid. Händiga och duktiga kariar bodde
efter vägen, som skulle byggas. De voro ejfräm-
mande för att arbeta vare sig i sten eller berg, med
primitiva verktyg och sprängämnerL där så be-
hövdes. De ägde dessutom en fackkunskap som
visade sig besväriigt att vara utan. Betydande
bergmassor borrade och sköt dessa karlar - bröder-
na Oskar och David Nilsson, som då voro 70 - 80
år gamla.

En dag fick någon av oss veta att Albert på
"Botten" - numera vägmästare i Karlskoga - skic-
kat hem en bensindriven bergborrmaskin av mär-
ket "Kobra" till sin broder Edvard. I god fart med
sin fuxiga häst åkte Nisse i jämskoningskärran de
7 - 8 km efter steniga vägar för att hämta maski-
nen.

Väl åter i samma tempo, skulle det borras med
maskinen. Den starkt uppskruvade förväntningen
om snabbt resultat uteblev dock. Kobramaskinen
hade säkert inte mått bra av den obarmhärtiga
transporten, som gjort att bensin flödade litet
varstans, bult, muttrar och reglage hade rubbats
och helt obekanta med maskinen som vi voro,
uppstod svårigheter.

Ivriga att få start på Kobran rann svetten av
kroppsansträngningar, men till betydande dei även
genom blickar och misstro från dessa karlar, som
handborrade och sköt mer eller mindre obehindrat
under tid av timmar och dagar, som vi krånglade.
Så småningom startade dock maskinen, men mer
hinder väntade oss. Såsom fastborrning i trasigt
berg eller felriktade och felplacerade borrhål,
beroende på okunnighet om hur stenens klyvnings-
benägenhet gick.
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Den siutliga lösningen blev att vi aniitade en spe-
cialfi : na meri kompressorförsett bergborgaggregat
och nr.rssor med minnen rikare, som ekot av ljudet
från korpal, spett, spadar och stenborr.

Hugo Jansson

r

Höbäreninsen.-

(Hajsa: hässja)

Mina bondeminnen kommer från årtiondena 1960 -
1980. De första minnena hänger ihr:p med
höbärgningen, där dei särskilt förr i tiden krävdes
ml,cket folk och där är'en barn och kvinnor kunde delta
i arbetet.

Få saker är så beroen.ie av enda sak så som höskörden
är av vädret. Mina minnen från en varm, fin sommar
förknippas fu1;lrpast ;ned sol, bad och svalkande
vindar, utan hii:-lger nriira ihop med svett, flugor som
surrar och hö st.rn stir'ier överallt.

Lagom till rnicisomm.ir brukade pappa ha slagit med
lien i trädgår,--ji::r, ,,iär :räset då fick växa vilt. Några
odlade gräsn:, .j::,L e)i;,,i{:rade inte på landsbygden. Efter
midsommar r-:,r ,lr:t il.rgs att börja med den verkliga
slåttern om nagot pasr"inde högtryck närmade sig. Varie
dag skulle samtlj:a ," ii,ierleksrapnt;rter noga avlyssnas
på radio och senare ai,'cn fö1jas på'iV. Beslutet om att
börja s1å eller vänta föregicks a',. stor vånda. Trots alla
rapporter blev det alltid en chansning.

För lång tid tilibaka tror jag att pappa började med att
slå runt omkriirg vailarna med lie. Senare fick
maskinerna göra ailt och det v;:r inte så noga med att ta
till vara precis varje höstrå. hö,:r skulle inte häjsas direkt
det var nyslaget, utan det brr-rl<ade fäligga ett dygn för
att bli lättare att hantera; det biev "häjstorrt',.

Häjsningen kan ske med häjsr-ilke av trä eller med
hjälp av stålhid som viras me ii;:n stolpar av trä. Hos
oss skedde nä;tan all häjsning på trävirke. Häjsvirket
bestod av stolpar med pinnar ar" trä eller järn som slogs
ned i marken rred hjälp av järnspett. Mellan stolparna
lades en stång på varje pinne. I regel hade varie stoipe

fyra pinnar och två stolpar med fvra stänger emellan
utgjorcle ett led. Anialet led var förstås beroende av
mängden ho. Varje stolpe skulle slås ned i marken med
en viss lutning och för att hålla denna lutning sattes en
stötta fast på stolpens baksida. Siöttan sattes upp innan
översta stängen häjsades.

Häjsningen krävde mycket manuellt arbete och vi hade
ofta någon äidre granne eller ung pojke med som hjäip
vid slåtterarbetet. Alla var inte betrodda av pappa att
själva sätta L{pp en häjsa. Det v;rr viktigt .rtt den
placerades r:ätt i förhållande till vindriktningar, åkerns
lutning, hömängden m m.

När pappa hade bestämt hur häjsan skulle placeras fick
jag förbereda up-presningen. i:orst skulle höet kratt.rs
bort {iån den r-rtse".'ida platsen. Sedan var- det dags att
dra ut häjsvirket. vid utmarker långt frän gården tick
ofta :rä;'svirket ligga kvar i en prydlig hog eller upprest

- mot :.:it iräd under vintern. Övrigt häjsv jrke förvaradr.,
vid gården och varie dag skulle därför hcräknas hur
mår iga stolpar, st;inger och siirttor som i',, :-iövde körrs
ut p,i åkern. Varje bonde ti11r,,.,rkade sjä1', ;itt häjsviri.
och materiaiet som användes var gran.

Stär.rgerna skulle alltid placer.rs med den :jockare änri-n
i häjs;rns ytterkant. Mellan de olika leden skulle
stängerna ligga några decim.erer omlott. Det var viktigi
att se till att ruttna stänger inte användes och att inga
pinnar hade ramlai ur stoiparna. Häjsstängerna lades
på stolparnas pinnar allteftersom hä;'sningen fortskrecl.
Det rzar också viktigt att häjsningen utfördes från "rätt
hå11" för att underlätta arbetet vid inkörningen.
Högafflarna som användes var antingen av trä eller
järn.Beroende på hur man håller gaffeln faller det sig
naturligare att häjsa frän ett visst håll.

Som barn fick jag endast häjsa på den nedersta stånge:-r,
men så småningom kom jag upp tili tredje stången. Den
översta stången var det specieilt noga med och den viile
pappa helst ha för sig sjäiv. Det öveista lagret utgj'orde
häjsans tak och fungerade som ett skydd, så att ev regn
snabbt rann av utan att tränga in i det underliggande
höet. En häjsa son"r är riktigt gjord tål en hel del
nederbörd.

Ofta var det nära panik i samband med häjsningen, för
alltid var det något orosmoln som dök upp på liimlen.
Fasan var att vakna en morgon och se att nattens
oväder biåst bort höet från häjsorna eller att stängerna
gått av och höet 1åg på marken igen. En av våra grannar
som hjälpte oss med skörden fick veta att en häjsa som
han satt upp hade rarnlat ihop under natten. Tidigt på
morgonen tog han sin cykel och åkte ut till gärdet och
gjorde själv om hela häjsningen.

När så pappa bestämt sig för att höet var torrt var det
ciags att köra in det. Höet togs av hajsan med hjälp av
högafflar eller också revs stängerna ned så att höet kom
på rri;irken. ]ag har iite svaga minnen av n.ir vi körde in
höei :ned höst och kärra. Då var det rena höjdpunkten
för ,.il barn att {å åka hölass. Med traktorkärra bler. det
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aldrig detsamma och med hösvansen helt omöjligt.

Arbetet ute på åkern var emellertid inte slutfört förrän
häjsvirket var borttaget och prydligt upplagt igen.

Innan vi fick höfläkten skulle en man stå på hölasset
och lyfta in höet i ladan eller på skulleru där en eller fler
män tog emot höet och fyllde ladan på bästa sätt. När
utrymmet i ladan krympte blev värmen under plåttaket
nästan outhärdlig. Att lasta in höet i ladan med hjälp av
höfläkt är kanske inte det hevligast'e arbetet, men
ganska effektivt. När hötorken byggdes blev vi inte
längre så beroende av vädret och höet kunde bli torrt
nog för inkörning genom att ligga på marken och bli
vänt i några gånger.

Visst såg det trevlig ut förr när det var fullt av
mdnniskor och liv på alla åkrar. Unga och gamia kunde
aiia hjälpa till på något vis. På så sätt blev det naturligt
att grannarna träffades och pratades vid. Dagens bonde
har bara sig sjäiv att prata med när han sitter i sin stora
kaktor och lyssnar på radion.

En höjdpunki i arbetet på åkrarna var förstås
kafferasterL då man fick leta upp någon lämplig skugga
och få lite vila. Bästa platsen var en kulle med några
björkar, men i nödfall fick man stå i hiijsans skugga.

Ofta kom gårdens katt på besök när gårdsfolket var ute
på åkrarna. "Kanske hade någon sork blivit uppskrämd
av all verksamhet, så det var bäst att göra en koll",
tyckte katten.
Siåttertiden var en extra arbetsam tid för mor i huset,
som då deltog i handmjölkningen morgon och kväll och
däremellan skulle vara med ute på åkern. Naturligtvis
skulle mat och kaffe serveras på ordinarie tider varje
dag. Dessutom var hushållet ofta utökat med en eller
två personer under slåttern. Täla om dubbeiarbete!

Gunilla Nyström

aaaaaaooaoaaaaaaaaaaaoaaa

Rakknivsfabrik i Sunne
Bröderna Bergholtz' rakknioaerlcstad flyttas i dagarna

till municipalsamhiillet, ddr den pladeras
i ena flygeln till det så kallade "Slottet",

ailken dess iigare,hr Saedlund,
låtit rulla från dess ursprungliga plats

till den öppna planen på södra sidan kaarnaerket.
Man tänker driaa maskinerna medelst en axelledning

med kaarnens gasaerk.
aaaaeaaaotaaaaaaoaaaiaaoaaaa

Denna gedigna giutiiirnssits är vad som återstår av vår
gamla slåftermaskin. Den håinger övergiven ute i
skiulet, men väcker måingder av minnen.

Vilket grejande när maskinen skulle ställas i ordning.
Kniven måste ses över. Om någon tand var skadad,
måste det nitas dit en ny och så skulle kniven slipas.
Ibland tyckte vi det var drygt att dra slipstenen för en
lie, men det var inget mot slåttermaskinskniven.
Armarna vissnade och det verkade aldrig bli färdigt.Så
skulle maskinen smörjas. I gjutjärnsstorunen fanns en
särskild plats för smörjkannan, och nu gällde det att
leta upp alla smörjståillen: Hjullager, alla kugghjulen,
vevstaken, som på den här gamla modellen helt var
gjord av ståI, och så några droppar här och där i
knivbanan.

Så en eftermiddag var det dags att slå. Nu var det inte
bara vår gamla "Freja", som skulle dra, utan hon skulle
gå i par med farbror Oskars "Ano{' och pappa ordnade
till skaklaq, kättingar och tömmar, och så bar det iväg.

Jag kan inte minnas, att det fanns någ"ra som helst
problem med vädret under slåttern på 30-talet. Vi gick
klädda i skjorta, kortbp<or och gymnastikskor heta
sorunaren, så sant vi inte gick barfota.

Att somrarna var varmare på den tidery kan väl inte
bara vara en inbillning, för det var fullt av flyg{ån, "ät" ,
i luften, och det irriterade hästarna.

Speciellt minns jag de stora brömsarrrr, som man aldrig
ser nu för tiden. Hästarna ryckte, slet och sparkade så
fort de såg eller hörde desså pHgoandar, och hur illa
hjorhornsoljan, som stänktes på hästarnas ben än
luktade, så är det väl tveksamt om den var särskilt
effektiv.

När sen kniven släpptes ner och pappa satte igång och
körde, då gällde det att nån av oss pojkar hängde med
och passade på med träräfuan, så att kniven inte började
tuggu, om klövern eller timotejen lutade med i
körriktningen. På denna gamla Woods modell var
kniven inte ställbar, så att knivens fingrar kunde riktas
mera nedåt mot marken, utan det fanns vara en fast
standardinställning. Vi turades om, men efter ett antal
varv, halvspringande i skårorna efter rnaskinen, tittade
vi ibland lite avundsjukt på hur smidigt någon granne
kunde sitta ensam och köra varv efter varv med en
modernare Westeråsmaskin eller Mc Cormick, med
ställbar kniv, oljebad och andra finesser.
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I en bok om Rottneros, ett värmländskt bruks historia {1.982) hittar jag följande illusterade priskurant:

uk
hFhlln

"Favoriten" är en modernare efterföljare till den gamla
Woods modeil. Kniven är ställbar med hjalp av en spak
till höger om sitsen.Eftersom denna modell tiii."'erkades
under 1900-talets första årtionde, så bör vår rn;rskin
vara från slutet av 1800-talet. Överums bruk hade en
maskin av Woods modell med i sin kataiog 1868, och i
katalogen från 1875 meddelas att Woods eger: fabrik i
England då tillverkat 190 000 maskiner. Omkring 1880
upptar många bruk i Sverige iillverkning av
slåttermaskiner av engelsk eller amerikansk modell,
men med många modifieringar och förbättringar:
Ilottneros, Arvika, Westerås-Morgongåva, Kockums-
Kallinge, Palmcrants m fl. En god gissning torde vara
att vår garnla trotjänare byggdes i början av 1E90-talet.
Den gjorcie tjänst tili 1945, alltså i gott och väl 50 år.

Maskinens saga är dock inte slut i och med detta. Den
frck visserligen vila några år, men i bör;an på SA-hle{
började rnin bror Sven undra om det inte skulle gå .itt
byggu om den till potatisupptagare.

Han tänkte sig att vända den bakfram, fdsta grepar på
hjr-rlet, som tidigare drog vevstaken, på något vis växla
ned farterr på detta hjul och så längst ner förse
maskinen med en kniv. En granne, som stannade till
och pratade, skakade på huvudet när han fick höra vad
projektet gick ut på, men Sven var envis och lyckades. i
sin glädje teiegraferade han till mig i Laxå:
"Wood åter i tjänst."
Det tog en iiten stund innan jag fattade vad telefonister-r
pratade om, då hon ringde ut telegramet, men så

klarnade det och jag telegraferade tillbaks till Sunne:
"Leve Wood!"
Detta var hösten 7952.7982 då Sven fyllde 60 år fick
han av brorsonen Pål iStockholm en teckning som
minne av äventyren med den gamla rottnerosmaskinen.
Pål var inte född på den tid det begav sig, men som den
tecknare han är, kunde han med hjälp av våra
berättelser fint gestalta hur det borde ha sett ut.
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: erjölkprise t 1go7 :
i Man riiknar med att anordna ett så kallat :. miölkmagasin i Sunne, t'ör att diirifrån mot :i fi are liiern utdela mjoik literais.' Z

i Anledningen tir att mejeriet höjt mjötkpriset Z

i frå" 71 till 1-2 öre. O

a

aaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaoaaaaaaa
aa

: Timmeravdelningen :
Z går nu med glans, '. men det råder\rist på :
a o, tr, rrr.-.ttr, ar sd kallat "lösfolk" .
i trots att en sådanbetalas 'a
: _ med 3 kronor Per dag. :
aaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaa

Tior du att en man blir mer förståndig
när han blir gift?
]a dä trorja, men da ä dä att reriiii:
fcirsent.

När Gustav äter välling å skraper
väldigt fort mä skia i tallriken, å stecker
i mun. Se låter dä jämt som nä de öser
en båt.

KarI ve bäcken hade Amerikafeber en
gång, men avråddes från emigration av
farsgubben:
Res int no te Amerika du Kal. Ä aa
meninga att du ska dit, se jaggo
kommer du dit ända.

]a, suckade gam!. er, där han satt och
samtalde med €n.t:ka gammal granne.
Tänk hur det var när en va ong. Da
jädrar i mig va dä VirU kvinncr å sång
heia natta. A nu ä dä ba4 välling,
kärringa å TV.

Viktor i Anga berättade om sina många
år i Amerika.
Ja ska si er att där fanns det fine
familjer en del. ]a va bjuden in e
väruring, te en familj som hadd se fin å
miuk matter på golv, se en sack ner te
knea ndr en gick på dom.

Ur Olle Gustavssons historieförråd.
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Sundsviks Såg och Hyvleri

Personalen 1931

Detta foto är hämtat ur 1931 års katalog och visar personalen och ledningen vid Sundsviks Såg
och Hyvleri i Sunne. Härförtiden kunde hembygdskamraterna Walter Jansson, Karl Olssory
Ingrid och Gösta ]anssory Sonja Henriksson och de på fotot varande arbetarna - ännu duktiga
och vitala - Gustav Persson och Sten Tillman med fruat samlas å Bredängen hos Ester och Hugo
Jansson för att presentera och berätta om sina arbetskamrater som voro:
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1 Erik Perssor; Ottemiis, Chaufför

2 Holger Backman, Torsby, Vedarbetare

3 Helmer Strömberg, Askerudssätter, Div
arbetsuppgifter

Gunnar Sätherberg, Tjustersby, Hjälpsågare

Edvin Persson, S Borgeby, Hjäilpsågare

Gunnar Magnusson, Vitteby, Vedarbetare

Hilding Elfstrand, Klockaregården, Klampare

John Engberg, Råmyren, Platsförsäljningen

Ole Olsdn, Vifteby, Spgställare

Nils Nilssoru Skäggeberg, Hjälpsågare

Edvard Ekström, Maggeby, Eldare

Johan Engberg, Råmyren, Platsförsäljningen

Gudbrand Övergaard, Åmberg, Kamrer

Emil Högberg, S Borgeby, Stabbläggare

Per Åslund, Klockaregården, Vedarbetare

Arvid Andersson, Klockaregården, Vedkörare

32

33

u

36

35 Magnus Sundberg, Åmberg, Eldare
4

5

6

7

8

9

10

11,

12

13

38

39

43

4

Rickard Wikström, Tjustersby, Filare-såg-

,tålu."

Vemer Strömberg, Askerudssäter, Vagns-

lastare

Karl Erikssory Tjustersby, Vedarhetare

Karl Edvard Johansson, Arrendegården,

Hjälpsågare

Adolf Hermansson, Klockaregården,

Hyvleriet - platsförsäljning

42 Pelle Persson, Åmberg, Hyvleriarbetare

Erik Persson, Åmberg, Hyvleriarbetare

Erik Torsfeldt, Torsberg, Frejare -

hantera timmer från sjön

John Erikssory Klockaregården, Hjälpsågare

Holger Engström, Tjustersb.,i Påstickare -

förde timmer på spelet

Gustav Miller, Sätergården, Stabbläggare

Oskar Tjustman, Tjustersby, Intummare

Nils Högberg, Gullsby, Vedkörare

Dessutom fanns bland personalen flottare, som
saknas i fotot - dessa voro

OIov Backman Torsberg, Olov Larsson, Askerud
och Magnus Eriksson, Gjutaregården.

Vid anteckningarna

Hugo Jansson

17

18
45

46

47

48

49

14 Ingvald Overgaard, Alvkullen, Disponent

15 Gustav Eriksson, Faktor

1,6 Gustav Åkerberg, Klockaregården, Sågare

]ohannes Persson, Otternäs, Klyvare-hyvl.

Adolf Persson, Åmberg, Justerare

19 Johan Larssorl Skansen, ÅteUy, Kantare -

Sågställare

20 Herrnan Perssor; Klockaregårderu Klampare

2l August Enberg, Åmberg, Hyvelmästare

22 Gunnar Strömberg, Askerutssäter, Vedarbetare

23 Gustav Johansson, Leran - Höjen, Sågare -

liilramen

24 Sten Tiilmar; S Borgeby, Hjälpkantare

25 Erik Eriksson, Klockaregårdery Hjälpkantare

26 Johan Nilsson, Tjustersby, Vedarbetare

27 JolnEngström, Tjustersby, Sågare

28 Herbert Miller,Sätergården Stabbläggare

29 Axel Arnfeldt, Norra Arneby, Stabbläggare

30 Helge Johansson-Björ( Otternäset, Stabb

läggare

31 Adolf Olsson, Maggeby, Stabbläggare
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Från Sunne ]UF:avdelnings arkivhandlingar kan föliande avsnitt ur välskrivna
protokoll återges.

§6

Kassarapport från hovbeslagskursen och
samkvämet den L nov. upplästes och
godkändes. Av densamrna framgick att avdei-
ningen erhöllen förtjänst å kr 27:23, vilket
mottogs med tacksamhet. I samband härmed
meddeiade kassören att vederbörande
biljettförsäljare för kaffet, Oskar Eriksosn,
Ingersby, på någon oforklarlig grund
redovisat en brist å kr 2:- i enlighet med
erhållna biljetter, men att Eriksson personiigen
fick iägga ut dessa 2 kr och bad kassören i
anledning härav att mötet skulle uttala sig
över hans handlingssätt. Vid den diskussion,
som framkom i anledning härav, framgick att
mötet uttalade sitt gillande för kassörens
noggrannhet, men samtidigt tyckte de
närvarande att det ej var riktigt om Eriksson
skulle personligen få ersätta detta. Vilh
Sundkvist meddelade att Eriksson omtala
förlusten vid festen ifräga, varvid Sundkvist
tillerkände Eriksson 75 öre som Sundkvist
uppburit vid entrdförsäljningen, sedan
entrdbiljetterna indragits till kassörerL varför
totala fcirlusten för Eriksson skulle bliva kr
"1.:25.

Sedan en del talare yttrat sig och framhållit
ncidvändigheten av sträng kontroll vid fester
och dyl. så att ejmisstankar eller annat skulle
kunna riktas mot någon av avdelningens
medlemmar och därigenom förstora den goda
kamratanda som är rådande i avdelningen
beslöt mötet enhälligt att tillerkänna Oskar
Eriksson kr 1:25 samt full upprättelse for lidna
misstankar.

§12

Från förbundet utsänt cirkulär till
avdelningarna för dessa att behandla och
besvara angående "Dans eller icke dans inom
I.U.F upplästes och upptogs tiil diskussion.

I denna diskussion deltog flertalet av

mötesdeltagarna varvid tvenne. olika åsikter
gjorde sig gäilande.

En part.rned Sig. Håkansson, Sven Nilsson
foreslog att avdelningen helt skulle avstå från
dansen på J.U.F:s program. Andra parten med
ordf, sekr, Axel ]ohansson, Askersby m fl
ansågo att dans i den utsträckning som
avdeln. hittills begagnat sig av, nämligen att
dans aldrig förekommit vid avdeln:ns möten
utan blott tvenne gånger vid offentliga
sommarfester samt då ungdomen dessemeilan
haft enskilda hopläggsbalel, varvid dans
förekommit i privata hem och då blott berört
traktens ungdom, ejkan vara av skadlig
verkan för ett sunt J.U.F arbete. Vid denna
diskussion framkom en övervägande majoritet
för de senares förslag att helt klart och tydligt
besvara förbundets frågor i den mån dans
förekommit och förekommer inom avdeln.
såväl som vid offentliga fester, samt uttalade
sig mötet för, med övewäldigande majoritet,
för avdeln:ns fria val om dans eller icke dans
skall förekomma vid såväl fester dom enskilda
samkväm. Samtidigt uttalade sig mötet for att
i största mån vid sådana fester begagna sig av
folklekar och gammal dans, men att
avdelningen gör allt vad som kan göras för att
hålla den standard av nöjen som förut
begagnats inom I .U.F arbetet i Sunneavdeln.
Att formulera svaren till förbundet utsågs ordf
C J Hellström.

Justerat

C J F{ellström

Dag som ovan

Eric Sjögren
Sekr
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Protokoll fört över tävlingar i plöjning och
miölkning anordnade i Mårbacka Gård d 25
aug 1933 .urangerade av Sunne | .U. Fs
tävlingsnämnd.

Vid utsatt klockslag, kl 1 midd, hade tävlingsdeltagare,
prisdomare samt ett stort antal åskådare samlats
utanför inspektorsbostaden i Mårbacka gård där
plöjningarna skulle försiggå å en vetestubbsåker. På
grund av den starka torka som rått hela sommaren
kunde plöjningarna ej försiggå på vall, vilket var avsett
från början.

Sedan lottdragning verkställts orh Konsulent Hjelm gett
de tävlande instruktioner kunde plöjningen börjas.
Dessförinnan hade C J Mellström passat på att
fotografera dem. Antalet deltagare utgjorde 6 st, som
skulle försöka göra sig gällande som avdeln:s bästa
plöjare, men att tävlingsnämnden som bestod av, ledare
Konsulent O Hjelm, leäamöter Axel Anders"o.,, Åluby,
Carl Olsson, Arrendeg, Em Olsson, Angersby, Raoul
Kajiand, Mårbacka, så helt och hållet förkasta deras
tankar hade de nog inte tagit i beräkning. När man gick
och §uvlyssna på tävlingsnämnden förefölldet
undertecknad som om de skulle få ett styvt arbete att
skilja de tävlande åt i prisprotokollen. Hur detta
resulterade synes bäst i bifog protokoll över
pristagarna. Sedan plöjningarna slutförts och
tävlingsnämnden gjort en granskning över hela
plöjningen togs en stunds rast, varvid åskådarna fick
tillfälle att stärka sig med en kopp kaffe.

Tävlingsnämnden 6ck tåga upp till Doktor Lagerlöf där
ett härligt kaffebord stod dukat, vilket lät sig väl smaka.
Efter kaffedrickning fick prisnämnden göra visit inne
hos Dokt. Lagerlöf, vilket uppskattades av gubbarna.

Härefter sarrlades man åter, men denna gången gällde
det mjölkningen. Sju stycken vitklädda juffare därav två
manliga hade ställt upp nere vid ladugården beredda
att ta en dunst med kossor och tävlingsdomare. För att
bevara dessa ansikten i minnet togs för säkerhetens
skuil kort av desamma. På utsatt klockslag kallade
konsulent Hjeim samman mjölkare, prisdomare och
publik och gav dem en inblick i mjöikningens
mysterium. Lottning verkställdes och startsignal gavs
och så var tävlingen om bästa mjölkare påbörjad.
Doktor Lagerlöf med sällskap gjorde visit i ladugården
och med intresse fciljde tävlingen. Den viktiga punkten,
renlighet, tycktes samtliga tävlande lagt särskild
noggrannhet vid. Vid slutresultatet visade det sig bl a
att fjolårets smutsigaste mjölkare gått framåt så
avsevärt att vid årets tävling denna stod som n:r ett
behäffande renligheten. Att anteckna till protokollet är
att avdeln:s distriktsmästarinna nu blott belade 2:dra
plais. Efter avslutad mjölkning samlades prisnämnden
för att diskutera tävlingarna samt prissätta de tävlandes
prestationer. Under tiden upplockades samtliga priser å
ett bord på Dokt. Lagerlöfs veranda. När prisdomarna
infunno sig för att verkställa fördelning av priserna
hade den vackra prissamlingen ytterligare utökats. Det

hade nämligen plaserats en stilig vas av Edatillverkning
med kort. Detta var skänkt av Doktor Lagerlöf till bästa
mjölkare. Medan konsulent Hjelm Mllit kritik över
tävlingarna förrättade Doktor tagerlöf prisutdelningen,
varvid samtliga pristagare fick ur Doktor Lagerlöfs
hand mottaga sina pris. Efter prisutdelning avhurrades
samtliga pristagare varefter ordf C J Mellström
avtackade Doktor Lagerlöf för visat intresse samt för att
hon låtilavdeln. avhålla dessa tävlingar å hennes gård,
prisdomame fcir dess arbete, prisgivare för den vackra
prissamling, familjen Hjelm för dess stora bemötande
och uppoffrande arbete under tävlingens gång,
tävlingsdeltagarne för dess vackra insatser i tävlingarna
samt den stora åskådaremassa som så intresserat tagit
del av tävlingarna.

Härefter skiljdes samtliga åt belåtna med dagen fullt
övertygade om att J.U.F. avdeln. haft en stor dag.

Justerat

C J Mellström

L.IQrl Olsson, Angersby 89 poiing,
Sunne sparbanks heder spris.
2. Axel fohansson, Persby 88 poting,
Erilcssons I iirnhandels d.o
Olle lohansson, Askersby 85 poiing,
Konsums hederspris
3. Sigurd Håkansson, Persby, 58 poiing,
D ao. B er g grens heder spr is
ErikTillman, S. Borgefu,57 poiing,
Erik Söderbergs och Lars Ramströms hederspris
Soen lohansson, Klockaregår den, 66 poiing,
Sunne Sportffirs och Ritzdns hederspris.

L. Stina Larsson, Angersby, SS poiing,
dr Lagerlöfs och K. T:s pris
2. Alma lohansson, Mellby,83 poiing,

I or db r ukar eb anke ns p r i s

Soeo ansson, Angersby, S2 poiing,
V iirml and sb anken s p r i s

lngrid lohansson, Persby, 82 poiing,
Sunne I tirnhandels pris
3. Sigurd Håknnssan, Persby, 81 poiing,
Sunne Andelsmejeris pris
Hildur Olsson, Askersby, 80 poting,
Konsums pris
Oskar Eriksson, Ingersby, 7 9 poiing,
Nilsson €t Landströms pris
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Namn Förnamn

HEMBYGDSFÖNTruIruETru I SUNNE 1993

Adress Post adres s Anm

A'lgotsson
Al I ard
A1 mgren
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Arnfel dt
Assk
Atterfors
Axel sson
Axel sson
Bengtsson
Bengts son
Bergl und
Bergi und
Bergl und
Bergqvi st
Bergström
Bergström
Bergström
Bergström
Berti I sson
Björk
Björkl und
81 omqui st
Bredenberg
Brei thol z
Brohagen
Broman
Broström
Brunzel I
Börestam
Börj esson
Carl sson
Carl vi k
Ceder
Dahl gren
Dahl gren
Dahl gren
Dahl qu'ist
Dahl ström
Dahl ström
Dan i el sson
Davi dsson
Edberg

Edgren
Ekberg
Ekeberg
Emmesjö
Engström
Eri csson
Eri ksen
Eri ksson
Eri ks son
Eri ksson
Eråker

Lisbeth och Bengt
Ilona och Ingemar
Bojan och Gunnar
Lilly och Gunnar
Chri st'ina och Mats
Gul I an och Eri k
Li nnäa
Lena och Sölve
Maggi och Gunnar
El sa och Al I an
Inez
Maj-Lis och Ulf
Bert'i I
Monica och Jan
Per
Margareta och Ingvar
Thore
Maj-Stjn och Roger
Ebba och Karl
Edjt och Hilding
Valli och Evert
Märta och John
N'il s
Gunnel och Kjel 1

Ul I a-Bri tt
Paul
Pia
Carina och Thord
Inger och Ingemar
Bo
Lena och Håkan
Karin och Anders
John
Mon i ca
Eva och Lennart
Stefan
Sven
Gunnel och Åke
Märta och Sven
Anna-St'ina
Gerd och Nils-Gunnar
Ingrid och Alf
Maj-Brjtt och Karl
Elvan och Karl-Erik
Maj-Britt och Alf
Kari n och N'isse
Edith
Ann och Urban
Cl aes och Jonas
Eva och 0l I e
Eva och Henning
Gudrun och Eri k
Ruth
Dori s och Al var
Karin och Sven-Erik
Dag Chr
Brita och Roger
Ei nar
Rune
Stig

Kornvägen 3

Strandvägen 3

Box 216
Sjögatan 12
Sunnevägen 10 J
Bengstergatan 37
Asvägen l-
Lodjursvägen 12
Hagvägen 3

Gärdesvägen l4
!jungvägen 6

Ambergsvägen 26 B

Öjervj k 2198
Högi undagatan 58
Pl 5311
Stöpafors 3345
Höjen 6129
As kersby
Trädgårdsgatan 24
g1 vkul ) sgatan 3 B

Ambergsvägen 32
Bräcka 72
Sandgatan 9

Hassel bo1 svägen 6
Rådjursvägen 20
Skidvägen 15
U1 fsby Herrgård
Bengstergatan 31
Bävervägen 12

Äl vkul 1 sgatan 5 A
Kvarngatan 17

Östanbjörke 8150
Furugatan 4

Frykenvägen 21
Huseby 7282
Lofal 1a 9242
Lövnäsvägen 27
S: a Borgeby 50
He1 gebacka
Gettj ärn
Lundvägen 1

Storgatan 53
Box 93
Pl 2925
Muspel heimsvägen 13
Lersjöfors 636i
Trädgårdsgatan 9

Ul fsby Herrgård
Videvägen l5
Hjortvägen 7

Västergatan 1

Asvägen 5 A

Lövnäsvägen 7

Mårdvägen I5
Pl 3273
Ul vsby 65
N Arneby 7195
S:a Borgeby 5157
Lersjöfors 69

20

686 31 SUNNE
686 30 SUNNE
686 24 SUNNE
686 30 SUNNE
665 02 FAGERÅS

686 35 SUNNE

686 35 SUNNE
686 33 SUNNE

686 31 SUNNE
686 35 SUNNE

686 35 SUNNE

686 3I SUNNE
686 94 ROTTNEROS
686 31 SUNNE

686 91 SUNNE

686 93 SUNNE

686 93 SUNNE

686 91 SUNNE
686 35 SUNNE

686 30 SUNNE
686 3I SUNNE

686 93 SUNNE
686 31 SUNNE

686 33 SUNNE

686 33 SUNNE
126 60 HÄGERSTEN
686 93 SUNNE

686 35 SUNNE

686 33 SUNNE

686 30 SUNNE

686 30 SUNNE

686 91 SUNNE

586 3I SUNNE

686 3I SUNNE

686 9? SUNNE

686 95 VASTRA ÄMTERVIK
686 35 SUNNE
686 91 SUNNE

686 91 SUNNE

686 93 SUNNE

686 33 SUNNE

686 30 SUNNE

686 22 SUNNE

686 30 SUNNE

I3I 47 NACKA
686 93 SUNNE

686 35 SUNNE

686 93 SUNNE
686 3I SUNNE

686 33 SUNNE

686 30 SUNNE

686 35 SUNNE
686 35 SUNNE
686 33 SUNNE

686 OO SUNNE

686 93 SUNNE

686 92 SUNNE

686 9I SUNNE

686 93 SUNNE



Namn Förn amn

HEMBYGDSFORENINGTN I SUNNE 1993

Adress Po st ad res s Anm

Fernl öf
Fors s

Fri es
Fryk/Bredberg
Fryks kog
Granqvi st
Gul I ström
Gul I ström
Gunn ars son
Gunn ars s on
Gu stafs s on
Hagei i n
Ha1 1 gren
Hai 1 gren
Hedin
Hed'i n

Hedl und
Hedl und
Hedqv i st
He1 1 berg
Henri ksson
Henri ksson
Hi'l 1 esöy
Hilmersson
Hj a'lmarsson
Hj ai mars son
Horn af Aminne

Vera och Carl -Åke
Dagny och Harry
Ulla
Reine och Sensy
Märta
Mari anne och Al f
Maj-Bri tt
Bengt
Ann och Per
Gerd och Bo
Siv och 0lle
Irene och Bengt
Gunilla och Klas
Kajsa och Stig
Ella och Per
Maj
Herta och Wal ter
[va och Erl and
Karin och Arne
Bert i I
Sonja och Kjei t -Åt<e
El na
Ulla
Mari anne och John
Ann-Marie och Sören
Margareta
Cl aes

Frykenvägen 9
Kapel i vägen 2
Trädgårdsgatan 29
Tjustersby 5?22
Floragatan 22 C

Maggeby 10
Järnvägsgåtan 7 A
Videvägen 13
Askersby 18i1
Skönsvi k 641 I
Strandbrinken 4 A
Brobygatan 25
Gett j är;: 5681
Frykenv.:gen I
Box 97
Torvnäsvägen 12
Helgeby 32
Ekebyvägen 24
Furugatan 10
Lingonstigen 33
Sundgatan 9 C

Ai vgatan 15
Smyckegränd 12
Berghal 1 agatan 6
Lersjöfors 6355
Skol gatan 7
0jervi k
Pt 7?.15
Arrendegården
Korpral svägen 9
Trol I bäcksv 32 A
Bengstergatan 41
Pl 6379 Suncistorp
Maggeby 13
Askersby 1818
Vännomvägen 6
Allegatan 16 B

Askersby 13
Fryxellsvägen 1 B

Brobygatan 24
Hagvägen 1 I
S: a Borgeby
Rosenbergsgatan 9
Ski nnargården
0st anbj örke
Gjutaregården 5329
Strandvägen 15
Svenserud i673
Me1 1 anvägen 3
Frykenvägen 24 A
Strandbrinken i1
Arnstorp 8331
A1 1 egatan 15

i Värml ands I än
Gillbergsg 3 A
Helsjngborgsgatan 69
Fänrjksvägen ll A

Berg s kog
Kni vetorpsvägen 4
Färjestadsvägen 36 I

21

SUNNE

SUNN E

SUNN E

SUNN E

SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE

-;{-. I'iiL
.-' t. !.!rJ.-l{raL

§uii l; I
.i {.J I

suliliI
5gsiiI
sulii "=

SK0' I
JUlrr. L
Cl il " ril

HÅ{: :5;:ii
Suii,,'
sl,,
SUI,
R0' 'P'il§
§lrf "

5Urs" -

Tvi ,Ö

sti,, .

SII.
SL .-

ci

SLti .

St.:, ,:

SL.'i
qi !

5i-:,iI
SL',,;:;E

st ilr,lE
SUI;li E

SUNN I
SUNNE

SUNNE

SUNN E

ÖsTnR AMTERVIK
SUNNE
SUNN E

SUNN T

SUNN E

SUNNE

KARLSTAD
KARLSTAD
KISTA
SUNNE

SUNN E

PARTiLLE
KARLSTAD

Hultman Birgitta och Verner
Håkansson Ingrid och Martin
Ingemyr Britta och Verner
Jansson Bengt och Eva
Jansson Gun-Bnitt och Leif
Jansson Gul]-Britt och Arne
Jansson Ester och Hugo
Jansson Vjola och gunnar
Jansson Inger och Tage
Jansson John
Jansson Mats
Jansson Gösta
Jansson Val ter
Jansson/Li dmal m V'ivan och S i gurd
Jernfäl t Margareta och Peter
Johannesson Artur
Johansson Ul I a och Lars
Johansson Kri st'ina och Karl -Eri k
Johnsson Maja och Börje
Johnsson Gustav
Johnsson/Eklund Sussie och Raymond
Jönsson Yngve
Karel i usson Vi vi anne och Hans
Karl sson St'ina
Karl sson !i I ly
Karl sson Ake
Karl stads stadsbi b1 i otek, Länsbi bl 'i oteket
Ki I stad'ius Rol and
K1 ang Brj ta
Kri ngl und Bi rgi tta
Larsson Sune
Larsson Lars R

Larsson Wi I hel m

686 31
686 35
686 35
686 91
686 30
686 91
686 30
686 3t
686 91
686 93
686 31
686 35
686 93
686 3i
686 23
686 33
686 91
686 35
686 31
541 33
686 33
686 30
L?6 4T
686 35
686 93
686 33
686 94
686 92
686 33
686 31
135 50
686 35
686 93
686 91
686 91
686 33
686 30
686 9t
686 33
686 35
686 31
686 91
686 35
686 93
686 91
686 91
686 30
686 96
686 35
686 31
686 31
686 92
686 30
651 84
652 30
164 78
686 31
686 91
433 3i
664 65



Namn Förnamn

HEMBYGDSFÖREIIiTEEru I SUNNE i993

Adres s Postadress Anm

Lars son
Larsson
Lars son/Svensson
Lidmalm
Li ndberg
L i ndgren
Li nnarud
Lj ung/ Pers son
Lundel I
Lundqv i st
Lys6n/E1 i asson
Magnus son
Magnusson
Magn us son
Magnusson
Mangborg
Marti nsson
Mattson
Mi'l l er
Mogren
Montgomery
Myrehed
Myrehed
Myrehed
I'löri i ng
Nermark
Ni I sson
Ni I sson
Ni I sson
Ni I sson
Ni I sson
Ni I sson
Ni I sson
Ni I sson
Ni I sson
Ni I sson
N'il sson
Ni I sson
Ni I sson
N'il sson
Ni I sson
Norderup
Nordgren
Nordström
Nyström
0bbari us
0l sson
0l sson
0l sson
0l sson
0l sson
0l sson
0l sson
0l sson
0l sson
0l s son
0l s son
0l sson
0l sson
0l sson

Bri tta
Björn
Sigurd och Gunborg
Ester
Laila och Lars
Karin och Curt
Arne
Cristina och 0skar
U'l1a och Tage
Ulla och Lo'lle
Maj-Ljs och Torsten
Barbro och Jarl
Mari anne
Hannel otte och Sten
Ann'i och Ragnar
Lj I i an och Henry
Gertrud och Curt
Gunnel och Fol ke
Georg
Inger och Rol f
Tuttan
Birgit och David
Arne
Anna
Angel es
Kjel I
Ingegerd och Eje
Lars
Bernhard
Aina och Konrad
Brita och Henry
El sa
Ingrid och Tord
Ann-Britt och Birger
Lars
Inga
Brita och Karl
Eivor och Gösta
Kerstin och Rolf
Göte
Anne-Marie och Leif
Anna och C G

Siv och Lennart
Karin och Lars
Monica och Rune
Ninni och Ulf
Anne Marie och Hans
Irdne och Ivan
Lars
Astrid och Helmer
Karl
Kari n
Hel fri d
Inga och Carl -Axel
Margit och John
Ingrid och Herbert
Kjel I
Gunborg och Fol ke
Gunhild och Sven
Karin och 0l]e G

Pl 8107 686 92 SUNNE

Skolgatan 7 686 33 SUNNE

N V'iken 6407 686 93 SUNNE

Sandgatan 6 I 686 31 SUNNE

Bengstergatan 35 686 35 SUNNE

Mellqvistvägen 5 686 35 SUNNE

Nordmarksgatan 19 652 30 KARLSTAD
Bl ommesbergsv i80 l?6 52 HAGERSTEN
Idrottsvägen I 686 35 SUNNE

S:t Eriksgatan 28 I12 39 ST0CKHOLM
Hög'lundagatan 20 686 3l SUNNE

Videvägen 14 686 31 SUNNE

Höglundagatan 60 686 3l SUNNE

Lövnäsvägen 6 686 3l SUNNE

PI 2148 660 52 EDSVALLA
Trädgårdsgatan 12 686 35 SUNNE

Äkarevägen 5 686 35 SUNNE

Stöpafors 411 686 93 SUNNE

A116gatan 30 686 30 SUNNE

Västansjö 25 686 94 ROTTNER0S

A1 1 6gatan 20 D 3 tr 686 30 SUNNE

östanås 1115 686 91 SUNNE

Östanås 686 9l SUNNE

S:a Borgeby 686 91 SUNNE
gårdsjö 1190 686 91 SUNNE

Ämbergsvägen 28 686 31 SUNNE

Ringvägen 23 686 33 SUNNE

Atlasgatan 19 113 20 ST0CKH0LM
östra Kanalgatan 414 652 20 KARLSTAD
Björkebo 7418 686 92 SUNNE

S:a Borgeby 5154 686 91 SUNNE

Maggeby 1099 686 9i SUNNE

Högiundagatan 7 686 31 SUNNE

Sandgatan 11 586 3l SUNNE

Gettjärn 6657 686 93 SUNNE

Badhusgatan 10 686 30 SUNNE

Angersby 1807 686 91 SUNNE

östanås 1117 686 9l SUNNE

Hö91 undagatan 39 686 31 SUNNE

Gårdsjö 1220 686 91 SUNNE

A1 vgatan 24 686 30 SUNNE

PI 2194 686 94 ROTTNEROS

N:a Viken 6402 686 93 SUNNE

Fack 171 686 24 SUNNE

Trädgårdsgatan 28 686 35 SUNNT
K1övervägen 5 686 31 SUNNE

S:a Borgeby 686 91 SUNNE

Pl 6108 U1 fsby 686 93 SUNNE

Lersjöfors 686 93 SUNNE

Hulta 8215 686 92 SUNNE

l;lj ortvägen 10 686 33 SUNNE

Asvägen 12 686 35 SUNNE

PI 8127 686 92 SUNNE

Torsberg 5306 686 9I SUNNE

Ingeborgjorden 3270 686 93 SUNNE

Idrottsvägen 1 686 35 SUNNE

Enevägen 5 686 31 SUNNE

Angersby 1806 686 91 SUNNE

Tjustersby 5235 685 91 SUNNE

Höjen 6137 686 93 SUNNE
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Namn Förnamn

HEMBYGDSFÖRENINGEN I SUNNE 1993

Adress Postadress Anm

(

0l sson
0l sson
0l sson
0l sson
01 sson/Svantesson
0ttosson
Pers son
Pers son
Persson
Persson/Bergi und
Pettersson
Petters son/J ansson
Ramström
Ran unger
Ri tz6nlSj ögren
Robertsson
Rådh
Rhodi ner
Sahl eström
Schrader
Sjögren
Sjökvi st
Skogesti g
Smegärd
Steen
Stenmark
Sterwi n
§trand6n
Stri d
Sundel 'in

Sundel I
Sundho'lm
Sundhol m

Sundqv i st
Sundqvi st
Svens son
Svensson
Sven s son
Swensån
Sättermon
Söderberg
Söderberg
Söderberg
Söderberg
Thud6n
Toremark
l^lal fridsson
l^lal fri dsson
l.lal fri dsson
l*langsten
l,lennberg
Wester
trJestergren
Westl und
V'i ki ng
Wi strand
von §cheel e
Vål vi k
Västl und
Yngves son

Ingrj d
Ulla och Gösta
0lle
Märta och N'il s
Al I an och Al 'ice

Hanna och Viktor
Berit och Kjell
Ulla och Lennart
Åse och Kjell-Åke
Dagny och Tore
Magda och Eri k
Laila och Bengt
Ragnar
Anna-Li sa o Karl -Axel
Ni I s och Ann-Mari e

Barbro och Kai
Gunjlla och Kjell
Ai na
Vera och Hadar
Irmgard och Erwin
Ul ri ka och Bol a

Bi rg i tta
Barbro och Karl
Hel ny och Gunnar
Lena och Bengt
Inger
Lotta och 0l a
Linnåa och Torsten
Anita
L'isa och Berti I
Erik
Kajsa och Eljs
Gunborg och Martin
Berit och Sven
Eva
Ingvar
B'irgi t
El s'ie och Gösta
Irma och Arnold
Axel
l'laj-Brjtt och Valter
Barbro och Carl -Eri k
0lle
Margit och Gösta
Slgrid och Lennart
Gerd och Sven
Paul
Arne
Tyra och Tore
Kerst'i n och Hans
Beri t och Lars
Kerstin och Åke
Gi ta
Märta och Sven
Lena och Per
Barbara och Lars
Christina o Carl-Adam
Sa11y och Göte
Anna
Gerd och Lars

Backetorp
Gul l sby 5169
Gjutaregården 5322
Vårvägen 13
Hagvägen 8
As 7077
Hasselbö1svägen 10
Långgatan 20
Frykenvägen 24 B

Sundgatan 5/5
Björkefors 7345
Hälsjngeg l0 3 tr
Gunnarsby
Vännomvägen 5
Furugatan 16
Mårdvägen 21
Östanås 1141
Vattugatan 6
Ambergsvägen 30
Rottnevägen 3
Knektvägen 13
Sundsbergs Gård
Mellkvistvägen 6
Frykenvägen l7
Sv i neberg
Höjen 93
Bondevägen 13
Arnebyvägen 25 C

Furugatan 8
Rottnavägen 5

Vendelsfridsg 6 A
Brobygatan 2l
A1 1 69ården
0 Gustavsbergsv
Ki sel stråket l1
Thermi avägen 13
Brårudsvägen 35 B

Bengstergatan 24
Ljungvägen 9
S: a Borgeby
Rudebäcksgatan 5 A
Sol vi ksvägen 6
Ingeby 93
Trädgårdsgatan 22
0nsby 23
Prostgården
Östanbj örke
Östanbjörke
Laxgården 3 A
Sommarvägen 10
Kä11gatan l6
Där väst i Amberg
Fryxel"lsvägen I C

Bengstergatan 36
Vårvägen 9
Torvnäsvägen 2

Hei geby
Repsl agaregatan 1

Magasi nsgatan 3

Äl vkul I en

IJ

SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE
SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE

§UNNE
STOCKHOLM

SUNNE

§UNiqt
SUNNE

SUNNE

SUNNE

KiL
§UNNE
SUNNE

§UI!NE
SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE

ROTTNTIOS
SUNNE

SUNNE

MALMÖ

SUNNE

SUNNE

KARLSTAD
UMEÅ

ARVIKA
SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE

ösrnR ÄNrrnvtr
SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNI
SUNNT

KARLSKOGA
SUNNT
SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE

SUNNE

686 93
686 91
686 91
686 35
686 3l
686 93
686 33
686 30
685 31
685 33
686 92
lr3 23
686 92
686 33
686 3l
686 33
686 9l
665 30
686 3l
686 35
686 31
686 35
686 35
686 31
686 92
686 93
686 31
686 94
686 3l
686 35
217 64
686 35
686 30
653 45
902 42
671 01
686 33
686 35
686 35
686 9l
686 *30

586 35
686 95
686 35
686 93
686 33
686 91
686 9l
69t 51
686 35
686 31
686 31
686 33
686 35
686 35
686 33
686 91
686 31
686 30
686 30



Namn Förnamn

HEMBYGDSFORENINGEN I SUNNE 1993

Adress Pos t adres s Anm

Ågren
Akerbl om

Åi eny
ödman
östl und
Östl und

Britt-Marie och Jan
Bengt
Gösta
Fred
Märta och Åke
Karin och Stig

HEDERSMEDLEMMAR

Namn

Rådjursvägen 5

Ö:a Kyrkogatan 6 3tr
Fänri ksvägen 18 A

Äl vkul 1 sgatan 5 A
Vännomvägen 10
Wooward Crescent
Ki ncumber '
N.S.t,{. 2251

586 33 SUNNT
652 24 KARLSTAD
686 31 SUNNE
686 30 SUNNE

686 33 SUNNE

AUSTRAL iA

Fö rn amn

Carl sson
N'il sson
Sundhol m

Sven s son

Sven
Inga
Gunborg och Martin
I ngv ar

24



Tetra Pak Packaging Material AB
Box 502, 086 28 SUNNE

Vi ger mrndre föreag bame ekonomr

LRF Konsult AB, Långgaran 3, 686 30 SUNNE
Tel 0565-12235, Fax 0565-i0469

L

R

[[DI
DfiGå

22,00

Lff§I
fiLLå

TILL

=mgg=l

Saknar du en bra forklaring
av ditt foretags

resultat- och baiansräkning?
Der ir incen Lr\ ririisher .,, ., .;;.;".; ;*;;: 

'

bokslut. rrors att itrn drir er sin töretrc i.rntlangslkr.
Det här beror heir !)ch h3ll!'i Da dcn ek!)nontiske r:rj:ir:ren
On: rr:n rrr sie rid rrr riirklrr..,,., nn, h.,,r ;rru,.,:r iJcr.

Krnske lränr-:er Cet srntrlrn rned rtt
han inre kan tiirklrrl liir rrorr.
jr en onr han s_iilr örsrrr i:d
bokslurer innehal ler.

Det här rr cker r i son; :rberar
pa LRF Konsult är helt uop:t
r jggama. Du skt aidnc belt.ir r tr
ertrot en result:t- eiler b:lrnrrik-
rtinc o;h kinnr rtt .iet tir:t. oLllt-
heter. .\llting går rn ilirkl:rr.
L trn rrr kranglrs iill.
\1cn det ricker inte ntcLi tii ilare

lörklrra p.e err klln .rth r1 dligr sätt. .\r cn c.nt dertr :r ncg sir
or:nligr.

BLrkslutct ir en \ rkilgt Lreslutsunderlas. Lrch tiir:rt
:.ttt:.jkr.t hcs,ur .1J:re.riliun::.jtrrs,,r, J,t.rjr.e r.,.-
:rlnlr:ng. Del reir r I nt(,d ir.tälp rr Fiircrrqsrnrlr se rr. Dr,n
:illrr:ri'lusrr I tiir Jitt tiirettg tch tian dcrr rir Ju ri.:.rrtier
. n ,r ;Jitor:r :. r pl:ncrrtlen J\ Jlr) \ crk5lrn,tc:. ; ,l
:rcmpel er progIrrs tiir urr ecklineen 199-1.

Ring oss :t iir du r:ra nter.

genam att handla av

oss på Värnlands

la*nän i Sunne

Du som tänker bygga om,

bygga till eller kanske rent

av bygga nytt.

,Ö YEirmlands lantmdn
SUNNE, Brårud . 0565-1 30 30

25



Bo Kvar räddar nattsömnen.
\laxPension tar hand
om morgondagen.

Mwe; ..1

ffi ffi" i-äftSI0;e2 l4'7t t

ffilffiffi '. -
MFts' .\-

- )ri.rr< '0

Vi tror på Sunne.
Sunneb-r*gden är expansiv och intiativnk. Faktiskt nägot av
Värmlands Gnosjö. Vi vill hjalpa till med r-art kunnande och
stödjer alltid den bygd vi r'äxt ur. Som kund kan du lata ditt
sparkapital lanas ut lokalt genom oss.

Och därmed bidra tiil att halla Sunnebl.gden levande.

Föreningsbanken H

,<väma banktjänster !

',,"r:rmlandsbanken

§sunnex
VIBRATION SDÄMPARE

SPENGUMMI

wÄrrMASKINSLISTER LIVSMEDELSGUMMI

KARoSSTÄTNINGAR ^,GUMMIPROPPAR

.. MYNNINGSSKYDD

KABELGENOMFORINGAR
PACKNINGAR

vALSGUMMI CUt{MteÄLCaR

VENTILER ARÄI.ISLESLANGAR
SKYDDSRINGAR

KRANTATNINGAR

KUTSAR

MEMBRAN

MASKINSKODELÄR
AVLUFTNINGSSLANGAR

RIVHJUL
RORTATNINGAR

srörsxyoo

KABELKLAMMOR

GotaSvar
Allticl koll på Betalkorutot

.Bankomatkort
Alltid p€ngdr till hands

PrivatGiro
Du slipper långa köer

SUNNE

lo

SUNNEX AB BOX 1'16 686 00 SUNNE TEL 0555-11920 FAX 0565-13363



rdåG
Nils A OIsson Entreprenad ÄB Sunne

'-::: ::re:ae :-eo åi"e:, ocr e.lre-

:er enaienhet oci'r kunskap som
, , :a'er:arna -aS<tntS:er OCit

Grävn:asriner oå banC och h;ul, crkesrnaskiner, asi-
rnasxrner-, candscnaktare, grusoiier, dumorar, ma-
skintraiier ccn väghyvel

Fcrsäitning av trumrnci'i c1åtoch clast.
Anijia cssi Frng Allan 010i3i0987 e er Guanar C'Oi

!r._ _t-,i-r aI . a-.

pretao', er-:samnet.

I 1l ncc -..d =, )'r
,,r- t^-^,^^'^--.,^.vdri ,u trt:g _:J...cl
chauiiörer sori i(ör

.FrlY#E

MILLER GMP]HICS
SCANDINAVIA AB

27

Tel. 0565-114 91
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OCH BESTALL ELLER BEGÄR
OFFERT PÅ

TRANS PORTER
AV ALLA SLAG

Vr förmeotar
Hjullastare. Gravmaskiner o 8;ndtraktorer GÄ "/;:\-h)"e,
Våghyvlar o Masltiniraiier m m

\/r levererar ocksä.
MAKADAM . MATJORO

SAND . GRUS

o Pensions-
sparande ?

. Efterle','ande-
skvdd ?

o Arvs- och Cår'o-
YrcrrrErrr.E. 

i-.r_$ t3l..,

Nu kan Du göra det i

planering ? ;l
'*-)

rtl

,..I -

rj:

Handelsbanken
. Pensionsförsäkring
. Kapitalförsäkring
.Cruppförsäknng

\.ror-\.ro -t-lopw t /attt;tt-

För alla
Dina bankaffärer

vänd Dig med
förtroende till

4F
SPARBANKEN

Fryksdalens Sparbank

Handelsbanken FRy§{§DAEilS il070R


