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Förord

Ja sä var det dags för 1995 års utgåva av Sunne-Bygda-

Bidrag från så många medarbetare iir vi glada över.

Sunne Hembygdsflorening har under 1994 fortsau
satsningen på vandrafiemsrörelsen. Den ger oss

ekonomiska resurser och möjligheter att niira umgås

med alla, oavsett nationalitet, kön, ras politisk- eller
religiös uppfattning.
Vi vill giirna visa gäsffrihet som i gångna dagar, och

erbjuda logi till rimligt pris.

Som hembygdsvfudare vili vi forvalta vårt arv om de

museala objekten. Vi vill visa våra sevdrdheter och
puffa för lokala arrangemang liksom kiinslan for vär
bygd och stoniagna natur. Sryrelsen vill också tacka

anstiillda, medlemmar, fo,retag och kommunen - ja alla

som gett oss sitt stöd

Med hembygdshiilsning
Hugo Jansson

S unne Hemby gdsforening

Program och aktiviteter frir 1995

Jaru,nri: "Nybo" logi uppföres.
Februari: SM veckapå skid.or i Sunne

Htiggenås och Kvarrsvedens aktiva
bodde å V andrarhemmet, bl a
guldmedalj ören M athias F redril<sso n.

Mars: l0:e SamlatrimåKolsnr*för cirka 110
personer som gjortfina insatserför
" Nybo" -by g gnationernas tilll<omst.

April: 23:e Årsmöte

Maj:
Juni
Juli

3 0 : e V albor gsmris s ofirande me d S unne

Manskör och hembygdsvönnen Olle
G tntav s s o n s om v årt alar e.

25:e STF:s vandrarhem öppnos
23:e Midsommnrfirande
29:e Kularvecknn i Sunne ir»igs.
P risutdelning i kommr,mnla teckntng s-

ttivlingen.
Augr,rsti 6:e Kulnweckanavslutas.
September 27 :e Ntivgrötslcvrill
Oktober: Vrivgruppeniarbete
N ovember : 2 5 : e Julmarknad
December: I 0:e Luciafirande
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Släktgård: "När Fabbran" i Norra Niis

Denna gård kom i sliiktens ägo t654 (Laga fasta 1416).

Jon från Åshagen och hans far köpte varsin halva av
Näs 1653. Jon var uppenbarligen skriiddare, ty han
lovar i köpebrevet att, utan lön, sy till husbehov åt
siiljaren Åsa Larsdotter med make Per Bengtsson och
"he1a hennes hus" så llinge hon lever. Diirutöver
betalade han 5 rd, medan hans far Bengt Arvidsson i
Åshagen fryksiinde) köpte den andra halvan av Norra
Näs f<h 120 rd"

Goda vdnner
Sjiilv hade Jon gift sig med Kerstin, dotter rill
niimndemannen och hiiradsdomaren Jöns Markusson i
Fensbol, vilken gjorde otaliga egendomsafftirer ända
nere i Ösra och Västra Emtervik. Bengt i Åshagen
och Jöns i.Fensbol var tydligen goda viinner, ry de
lyckades gifta ihop tre av vardera barnkullen med
vamndra. Jöns hade iinnu en dotter, Kadn, giftmed
Olof Persson i Ivarsbjörke. Sjiilv var Jöns firdd i
Likeniis, son till niimndemannen och fiiirdingsmannen
Markus Jönsson (niimnd i582 och 1604).

"Ntir Fabbran" , Norra Nris. Huset tir nybyggt omkring 1910.
Kajsa och Petter Jansson med sönerna Oskar, Simon och Karl.

"Fabber-Kari"
Sitt egendornliga narnn har gården fått av mågen i 6:e
generationen, Petter Pettersson, vars mor som ung
tjiinte hos klockare Fabers iinka i Klockargården.
Diirefter kallades hon "Fabber-Kari", ett namn som
foljde sonen. Han var duktig och var förman för
plöjare från bygden. B1and annar plöjde de i Hägersten.

Gården räddas kvar i släkten
Hustrun, Marit Jonsdotter, blev som femåring
föräldralös. Hennes morfir levde tills hon ver 15 år.
En släkting kom med sin familj och bosatte sig på
gården. Tack vue Perrer lyckades man rädda gården
kvar i sliikten.

Jon Bengtsson från Åshagen, mantal 1655-81

hustru Kerstin Jönsdotter från Fensbol

Jöns Jonsson, fä1d i Norra Niis, mantal 1702-
hustru Britta Torstensdotter från Ulfsby

Torsten Jonsson, född 1701 i Norra Näs
hustru BrittaElofsdotter, född 1700 i Svartserud

Jonas Torstensson, född 13/7 1737 i Norra Näs
hustru Kentin Jonsdotter, född 20110 1730 i
Ingeborgjorden

Britta Jonsdotter, född 4/1 1762i Norra Näs
make Jon Jansson, fidld6?l75li Svartserud

Marit Jonsdotter, ftlld 15/9 1795 i Norra Näs

make Petter Pettenson, född 8/6 1789 i
Svinebergssätter

Britta Petrersdotter, fildd 6/10 1819 i Norra Näs
make Jan Jonsson, född 19/10 1814 i Grlismark

Petter Jansson, fcdrd n/9 Å44 iNorra Näs
hustru Kajsa Olsdoner, fMd 3/6 1842i
Ingeborgjorden

Simon Jansson, fffid 14110 1886 i Norra Näs
hustru Teresia Lind, född 9/41902 i Bjiilverud

Syskonen Ivar och Inez Jansson,

fodda 2516 l926resp 4ll21924
Inez make Nils Östlund, f&ld 1918 i Simrud
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Margit Olsson



Ås, Sunne l0januari 1995

Denna vincriga tisdagskviill var Ordföranden i Sunne

Hemby gdsforening Hu go Jansson, OIle Gu stafsson

samt Ingdd Olsson inbjudna till Viktor Ottosson och
hans maka i deras trevliga hem i Ås, Sunne.

Anledningen till vårt besök var att få material till
Hemby gdsforeningen s ärli ga medlemstidnin g ur det
rika bildmaterial från sekiets början som ägs av

familjen Ottosson. De unikakorten iir tagna fuet 19M
av en ndra sliikting till Viktor Ottosson, niimligen Lars
Viktor Hult, fodd dlir i Ås 15/5 1880.

Efter en intressant genomgång av korten, diir Viktor
Ottosson va.r en minnesgod beräture, bjods vi in till ett
festligt kaffebord diir livligt samspråk fick tiden att gå

allt för fort, som vanligt rir i trevligt såi1lskap.

En annan sonvar lnrsViloor Hult,född 1515 1880 i
Ås. Det dr lnn som tagit dessa kort.

Gården " Nrir Hult i Ås" uppfördes 1874 av fd mtister-
smeden Olof Hutt,född 1831 i Badn - död i Äs 19i/5.

Gruppbild kring en bord. Frånvdrster Maia Hult,
" Olof Htits hlstru i andra gtftet" , I-arsV Hult,

V i d s e ke I s kifr e ts b örj a n hö r de ti I I fö r s o mmar e ns

arbeten au göra "spika" takstickor å en stickhyvel.

Kort med vit fuist. Olof Huh och Lrel Nilsson i
Rrimyra.

dennes syster Klara, Harry samt Olof HuJt



Kon av vaclaafrukxrrid på gården i As. Olof Hult var
en intresserad trridgårdsodlare och såldefrukt på
marknaden i Sunne i gången tid.

Hristförsprind löruiva. Piå den sitter Olof Hult och

fratnför fuisten Inrs Viloor Huh. Den som håller i
rrifsan tir Maria, samt sittande Klara Hult och lilla

V it fu)s t fö r sp rind. åkkirr a. F r d n v tirs t e r Axe I N il ss o n,
Olof Huh samt dotter Klara.

Tveitt vid lalbricken i As. Mannen som eldar under
grytan rir Lars Jansson. Nrirmast i bild ser vi Maria
Jarsson (l^ars syster), sen troligen Maria "DärNol"
och Klara Hu[t samt gossen Harry, somyar Klaras
brorson.
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Karsbols Tegelbruk

Det åildstapapper som betygarfast boende på torpet
Såga i Karsbols hemman, Sunne socken finnervi
1844. Före dena åroch fram till 186&talet horde
stiillet under gfuden "Per Ols" i samma hemman.
Äguo var Per Olofsson fMd 10/1 | 1794i Tomthulr
Han kom som måg till Karsbol och den gård som
diirefter och iin i dag kallas '?er Ols". Per Olofsson
dog22/41874. Hustrun var Maria Persdoaer, fäJd
2818 1810 dlir på gfuden. Familjen begåvades med
elva barn.

Torpet får sitt namn
Torpet Såga som hörde till denna gård hade tidigt ett
mindre sågverk för husbehov i de fall som Flydlven
har inom denna fastighets marker. Detta lilla sågverk
har gett stiillet dess namn.

Troligen miste dena sågverk sin berydelse året 1858

då ett nytq betydligt större sågverk stod ftirdigt
nedströms i samma lilv. Det var beläget på florut
niimnde Per Olofssons mark. Ett bildat bolag ägde

detta nyuppftirda sågverk, vilket bar namnet "Karsbols
Elfs Husbehofssåg". Disponent var Josef Helander,
lärare, 1842-1878.

Vid denna såg byggdes en för&imning i ?ilven som
flck namnet "Sågdammen". Den anviinds iin i våra
dagar som damm for Karsbols lraftstation.
Blott fem år efter sågverkets stafi 1858 byggde
dåvarande kvamägaren Per Nilsson i Karsbol en ny
Tulknjötskvam heit niira sågverket. Fram till niimnda
sågverk, som låg på Per Olofssons mark, byggdes en

nödvåindig väg, som markägaren sedan upplätpå
femtio år skriftligen. Denna sl«ift hade foljande
lydelse:

ContrakL
Till samtliga delrigare i Karsbols Elfs Husbehafs såg

beltigen inom Sunne socken af Vrirmlands kin upplåter
jag påfemrio års tid, röknatfrån den 14 mars 1859,
denvrig som i mina rigor ör belägen på samrut
hemman rtiknat från landsvrig en till H r.sbe hafssågen.
Mot en årlig avgift af fyraRil«daler RMT hvilket af
delögarna erltigges till varje års slut.
Delcigarrn riger darför rriatgltet dtt detta Contrakt
låta lagföra.
S ålu nda öv e r e ns komme t fö r s tikr ar i K ar sb o I 2 4 I 4

1860

Bevittnas af
Fr Andersson
J. Melander

Per Olsson
i Karsbol
m.h.p.p

Stallet Såga,från sydvtist, med dess Såg ochTegelbruk.

Detta sågverk var liksom kvamen sjiilvfallet
vattenddvet. Sågverket var igång fram till sekelskiftet

och kvamen revs 1904, då en ny kvarn byggdes

nedanfor landsvägen. Den nya kvamen togs i bruk
1906.

Råbäcken - en rågång mellan flera hemman
Ja, på 1850-talet och fram till sekelskiftet var det liviig
verksarnhet vid detta vanenfall med sågverk och

kvarn, men det var också stridighet om vattenrätten

med många turer vid tinget.

Om detta skall vi inte orda i denna berättelse. Vi skall

istiillet gå tillbaka till torpet Såga i Karsbols hemman i
byn Råbäcken.

Byn har fått sitt namn av denna bäck, som varit rågång

mellan flera hemman. Den rinner upp ur mymtarker
sydöst fiån denna by, på Tjustersbys hemmans skogar,

och rinner huvudsakligen i nordlig ril«ning iinda Aam
tiils den avbördar sitt vatten i Flyiilven, strar öser om
niimnda stlillet Såga.

Den första bofasta familjen på Såga
Första gången man finner en bofast familj på rolpet

Såga iir 1844, då smeden Olof Hå:kansson kommer dit
med sin familj, närmast ifiån Milknark i Ösrnark.
Håkansson var fodd 4l'7 1794 i Svineberg i Sunne.

Hans hustru var Kerstin Persdouer, fid.d24/41800 i
Karsbol @er Ols). De har tydligen bon i Östrnark i
dryga dugo fu, ty deras re barn voro f,oclda diir:
Ingeborg, ftlCd 1823,

Olof, fodd t4D 1825

samt Lars, fMd 1 ll2 1841.

Den forsta tiden på Såga står denna familj som

hyresgäster, för torpet ägs av Per Olofsson ('?er Ols i
Karsbol"), men efter en tid köper Olof Håkansson

stdllet.

I detta köp behäller forre ägaren Per Olofsson
vattenfallen och befintliga fördiimningar i dlven, samt



vissa marker intill fallen.

Det fanns också anvlindbar lera på detta stiille, och
dena gjorde att det i 1850-talets början anlades ett
Tegelbruk diir. Vem var dä anläggaren? Ja, det kan jag
inte säga, då siikra handlingar ej stått till buds.

Troligen var det Daniel Dahlsnörn, ty denne person

stfu dokumenterad som ägare i garnla papper från
slutet av 1850-taler

Bytesbref
Underuckrade bortbyter 2 m lerkullar uti min
egandes torplägenlet, " Sågen" l(allad, innehållande
en obesttimd, areal, belögen invid D Dahlströms
T e gelbrutk, v tisterut ifrån det samma.
Men en strciclca af åker sominnehåller l)famnnrs
bredd, som fuirmed icke ingår i berrikningen mellan
båda dessa kullar.
Istrilletför båd,a dessa kullar,lemnas av oss Per
Olsson och Maria Persdotter, 18 faruwr vrister [från
" gu,bbdyef' och i nonfrån Flyelfen till Olof
An"d,erssons rå, således i rak linje i rnrr och söder.
Med dena bytesbrefförklaravi oss å ömse sidor
fijda, skedde uti tilll<ommande vittrrcs nrirvaro af
Karsbol den lA augwti 1861.

Wiwwr
J Melander
Karin Persdotter
i Karsbol

Olof Håkarsson
H Cersti Persdotter

Per Olsson
MaiaPersdotter
allai Karsbol

Ett nytt Tegelbruk byggs
Daniel Dahlström föddes 30/11 I82l i södra Omberg,
Sunne, som son till sockenglasmästaren Olof
Dahlsmöm och dennes hustru Sara Nilsdotter.
Daniel Dahlstnöms hustru var Maria Nilsdotter {&1d 5/
8 1826 i Gjuuregården, och diir bosatre sig denna
fa*ilj.Dahlsröm står som ägare till detta Tegelbruk
fram till sin dod den4/21862.

Vem som sedan ägerTegelbruket iirinre ful1tklarlagt,
men enligt troviirdiga berättelser som levat kvar från
garnla i denna by, skulle bonden Olof Månsson stått

som ägare under en tid. Månsson ägde fuen 1856 ti1l

sin ded 1893 en egendom i södra delen av byn
Råbäcken.

I senare hållften av 188Gtalet kommerJan Nilsson i
Kanbol som ägare, och under hans ägotid byggdes ett
nytt Tegelbnrk på samma plats, år 1900.

Smedjan blir till
Men vi ska gå tillbaka i tiden en stund, till 1844 och
den familj som kom tili Såga; Olof Håkansson med
hustru och vuxna barn. Liksom sin fadervoro sönerna

Olof och Lars goda smeder, och i en skogsbacke helt
niira boningshuset byggde de en smedja- Diir tycks de

ha arbetat tillsammans den första tiden.

Men Oloi som var 2ildst av bnriclerna, gifte sig och
flyuade liingre ner i Karsbol. Hans hustru var Maria
Nilsdotter, mera kiind som'Mor i Backen". De hade

ett litet torp men smedjan förblev Olofs leveb'r<irl.

Under 1880-1890 talet tillverkade han den dil så

omtyckta "Nylandqplogen" ftir jordbruket. Dessa

plogar såldes över stora delar av riket och dena vitnrar
hans efterliimnade riikenskapsbok med önskviird
tydlighet orn

Denne smed gick rn tiden 13/11 1901, medan husuun
levde till 12141912. Den andra brodern, Lars, bodde
kvar hos foriildrarna på stiillet Såga. Han glfte sig?il I
t218& med Britta PeMouer, fddd i Ösrnark 20112

1842. Hon flyttade till sin make på Såga och &ir
fMdes deras dotter Kristina den 5D 1865.

Den gamle smeden Olof Håkansson på Såga slutar sin
jordevandring den 318 l874,och knappt ett årdiirefter
går hustrun Kerstin ur tiden, den l[1 L87 5.

ttNärPlogsmentt

Lars med sin familj stannarkvarpå Såga iinnu en tid,
mest trotgt till 1877, då de"köper ett ställe strax snCer

om Såga och flyttar dit. De antager dii namnet
Sundberg. Eftersom Lars var en mycket kunnig smed
forblev han kvar i detta yrke livet igenorn, och även

han tillverkade jordbnuksredskap tili det alltrner
expanderande bruket av jorden runt om i bygderna.

Just plogar blev hans specialitet, diirav kallades hans

nya stiille forsätniingsvis for "ndr Plogsmen" och så

heter det lin idag.

Stiillet Sågaköptes då av Jonaslansson Lindgren,
fMd 6/6 1842 iMalungs socken Dalama. Han gifte
sig2/41877 med Anna Sofia Persdotter, född 16/3

1848 i Norra Borgeby, Sunne. Mina kunskaper om
denna familj ytterst knapphåindiga, men de bor kvar på

Såga fram till J L Lindgrens dM 11/1 1892.

Hustrun står kvar som ägare en tid men meddelas

senare intagen på fanighuset.



Köpekontrakt
Till Jorns Lirdgren i N:a Borgeby upplåter och

försriljer jag undertecknad 3 öre 23 I 16 penningar

skntt inrösningsjord, satnt 7 öre 19 819 penningar

s kntt w rö s ni ng sj o rd för e n öv er e ns kammen

köpesurruna750 kr.

Som skall betalas gerom revers, egendomenfår
gernst tilhrtidas med alla drirtiU hörande rrittigheter,

såsom dirå uppförda hr.s mmutan annnl un-dantag än

tigofigurerna 62, 108, Ia9 sant vattenuppdatnningen

danvnfris te n o c h v ax e nfal l e n i de t fö r bif$ t a n de

vattendraget.

Karsbol den6 nni 1890
Från Karsbols Såg ochTegelbruk sommaren 1923.

I förgrunden dess rigare Gust$ Olsson nwd barnen Per, Gust$,

Maja och Karl.I bakgrunden syns också Olof Sundelin.

vintern 1922 ochdet erfordrades wåkraftiga h?istar an

dra detta lass.

N P Bactdelt siiljer stiillet Såga 1913 och liimnar sin

åldrade hustru för att utvandra till Amerika, varifi:ån

han aldrig återviinde.

Den nye ägaren till stiillet Såga blev Gustaf Olsson,

ffid22fl0 1869 på gården Diir Fram i Bäck,

tillsammans med sin maka Emma Kristina Persdotter,

ffidZUZ 1870 i Stand, Lysviks socken. Dessabåda

makar hade året 1897 köpt gårdenHagen i Tomthult,

Sunne socken, vilken de nu liimnade för att flytta till
Såga.

Tegelbruket säljs och ett nytt sågverk byggs

Den 3/10 1915, enligt köpeb,rev, siiljer Jan Nilsson

Tegelbruket till ägaren av stiillet Såga, Gustaf Olsson,

som fortsätter driften av murtegetfuamstiillning.

Året 1923 låter Gustaf Olsson bygga ett mindre

sågverk på andra sidan av dlven, mitt for tegeibruket.

Det var en enkel klingsåg som drevs med en

råoljemotor på 18 hästkrafter och hade kultiindning.

Sågen diinstgjorde som husbehofssåg men det blev

under åren omfattande lejdsågning for folket runt om i
bygdema.

Lr tgZg öppnades ett nytt lertag på stiillet Sågas mark

cirka 400 meter österut från Tegelbruket. Hiir kom nu

leran att tas i de fortsatta tio åren fram ti1l 1939. För
den slutliga briinningen av teglet fordrades stora

miingder ved, vilket kr?ivde mycken arbetsinsats och

kosurader. För denna brlinning l«tivdes också manuell

passning dygnet runt. En av de många som sysslade

med detta ansvarsfyllda arbete var Olof Söderman.

SöJerman som åren 1912-23 vistats i Amerika,

brukade kalta sig for'Tireman", fritt översatt eldman,

eldare.

8

Jan Nilsson i Karsbol
Sriljare

Wittnar
Olof larxson
Gjutaregården

"Kristin i Ol Erstäppa"

Jorns Lindgren
N:aBorgebymhpp
Köpare

Nils AgtstNordgren
Östanbjörke

Året 1893 köptes stiillet Såga av soldaten for Karsbol-

Backa sarnrote Nils Pettersson BacKelt, md 413186l
i Östanås, Sunne. Han var soldat under åren 1880-

1903 och gifte sig i5l10 1882 med iinkan Kattrina

Eriksdotter, md 201101845 i Brårud, Sunne.

Från sitt tidigare iiktenskap hade Kattrina barnen Olof
Agust, filCd 17110 1875 och Kristina, fiild 8/8 i878.
Många kom att kiinna Kristina som "Kristin i 01

Erstäppa".

En intressant sak iir aft Bacldelt siiljer rätten att ta lera

på Sågas mark, under 50 års tid, for en total sunma av

1001«, till ägaren for tegelbruket Jan Nilsson.

Tegelbruket
Som drivkraft för Tegelbruket anviinds ett stort

vattenhjul. Det liir ha varit mycket stort, gick sakta,

men hade en viildig dragkraft. 1923 hade vattenhjulet
gjort sitt och ersattes då med ett nägot mindre hju1.

Vid denna tid togs leran cirka 150 meter sörCer om

Tegelbruket. En annan viktig vara framstiilldes även

hiir intill Tegelbruket, det var spän flor takläggning
('Takstecker"). Ett vattenhjul drog denna stickhyvel
och d?ir kunde den som behövde göra siu takmaterial
("spik stecker"). Ägaren framstiillde även denna vara

för vidare avsalu.

Det vattenhjul till Tegell«anen som nyinstallerades

1923 var forut i drift vid sägverket i Annefors.

Transporten av detta tunga vattenhjul skedde på



Leran till Tegelbruket fraktades i jiimvagnar som gick
pä riils. Dessa vagnar drogs for hand. Sista sräckan
fram till Tegelbruket lutade rätt kmftigt, varför en man

alltid sköne bromsningen "som inte alltid var
tillforlitlig". Det hiinde dock an en firllastad lervagn
hamnade ute i terriingen efter en vådlig herrelös fiird-
Dessbätre kom ingen mlinniska tiIl skada.

Avsänningen av tegel var god och ifiån detta

Tegeibnqk levererades tegel till byggen runt om i
åygderna och större orter. Till Sunne tiitort kördes
mycket tegel.

t'Benstampent'

På 1950-talet hörde undertecknad berättas om
'Benstampen" som i gångna tider flitigt var i
anviindning vid Tegelbruket Detvar den mycket gode

beräuaren Olof Sundin, född 161721883, död 1718

1968, som berättade hur han som liten pojke i slutet av
1800+alet ofta varvid denna "Benstampen".

Ben efter hemslaktade djur fraktades i säckar hit till
Benstampen for att krossas till pulverliknande
material, vilket sedan anvlindes som ett gott
gedningsmedel i jordbruker
Det var det stora vauenhjulet som var dragkraften och
som medelst en hissanordning lyfte en tung stock som
i sin nedre iinda hade ett jiirnsrycke. Detta slog i sin tur
mot ett i berghiillen fastsatt jiimstycke. Varje gång

vattenhjulet gick runt ett varv kom eff kraftigt slag av

stocken och diirmed krossades de diirplacerade benen.
Det var ett farligt göra för oss småpojkar som ofta fick
syssla vid denna benstampen, men vi tyckte det var
roligt. Vi fick se till att det inte var några ben som kom
i vägen, tillade den alltid humoristiske Olof Sundin.
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Under 1920 och 3O-talet var det livlig verksamhet vid
Tegelbnuket, så även vid detlilla sågverket. Påvåren
n2ir det var gott om vatten fiir den vattenddvna
"stickhyveln", var det full verksamhet även diir.
1923 ersaues det stora vattenhjulet som drog
tegelicranen i vattenbruket, med en råoljemotor. Tidigt
på våren, innan tegelfrarnstiillning kunde börja, fick
denna motor dra sågverket. Den släpades sedan av wå
hästaröier li.lven tillbaka in i Tegelbruket - en sträcka

av cirka 50 meter.

Ägaren till stiitlet Såga med dess sågverk och
tegelbruk, Gustaf Olsson, (undertecknads farfar) drar
sig tillbaka Ar 1937,och det blir sonemaPeroch Nils
som driver denna rörelse vidare. Gusuf Olsson och
hustrunEmma hade tidigare köpt fastigheten'Broa" i
Tomthult, och diir byggt en 1 U2 plans stuga och
bosatt sig diir.

Driften på Tegelbruket upphör
1939 blev det sista året som Tegelbruketvari drift
Andra viirldskriget hade brutit ut, och det blev mycket
svärt att få briinnolja samt, inte minsg ved for
forbriinning av tegel. Detta var nog fr?imsta orsaken till
att driften upphörde.
Niimnas bör, i detta sammanhang, något om hur
mycket tegel som normalt tillverkades på en normal
arbetsdag; mellan 10.000 och 12.000 st tegelstenar.

Rekordet var i juli 1935 då det tillverkades 13.000

tegelstenar på en dag.

PerGustafsson varnu ensam ägare till såvlil stiillet
Såga somTegelbruker
I slutet av 1940-talet rystnade även stickhyveln. Det
blev annat takmaterial som tog över, men iin gick
sågen en pedd, dil mest på våren.
Ännu in på 1950-talet std tegelbruket kvar, men de

delvis raserade brtinnugnama hade tidigare till stor del
tagits till fyilnadsmassor vid upprusbdngen av vägen
till Råbäcken under l940-talets senare del.

En epok går i graven
Den siste ägaren, Per Gustafsson, låterriva tegelbruket
i slutet av 1950-ta1et, och därmed gick en epok i
graven eftercirka 100 års tegelfiamstiillning.
Det stora lertaget som öppnadesl929 och som
upphörde 1 939 Clerhöla") blev sedan en liten fågelsjö,
diir många slags sjöfåglar n'ivdes goft. Sjön växer nu
sakta igen.

Men ännu kan man se några multnande rester efter det
sista vattenhjulet som var dragkraft till stickhyveln. Ett
monument överen svunnen tid En liten indusri i en

liten skogsby i den nordöstra delen av Sunne
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Mristerskytten Verner Wermelin
En minnesrurut

Vemer Wermelin foddes den 14 november 1889 på

gården "Där bort" i Sbdra Såneby hemman, Sunne

socken. Ddr viixte han upp och blev med ären bonde och

hemmarsägare efter fadems frånf;ille'

Egendomen var i samma storlek som den l«ingliggande

bygdens gårdar: ca 15 nrnnland öppenjord och 4O

runnland skog. Vemer drev jordbruket med hi8t och 6-7

mjölkkor jämte ungdjur och var på senare år delifare i
en jordbrukstrakor. Man kunde nog säga att Vemer var

rädd om skogen. Han sparade den och tog ut ved och

virke for gårdens behov med foniktighet.

Vemer gjorde sig kind som en kunnig slaktare och han

var som aktiv jägare givetvis anlitad vid ortens årliga

iilgjakter. Det berättas att han vid ett tillf;ille just slaktat

upp en iilgkalv och florhoppningsfulla markägare kom

och viintade på sin andel, då någon frågade:

-Var iir homen då?

Dumma frågor besvarades inte av Vemer.

De senare fuen av 1920talet var Vemer sekreterare och

styrelseiedamot i Rom:reros s§ttegille. Hiiradssl«ivare

A,xel Söderberg, som vid samma tidpunkt var den

ledande l«aften i Sunne skytteforening, lyckades 1930 få

tiil stånd en sammanläggning av de wå foreningama-

Vemer var med då och skev under överenskommelsen.

Den innebar att Rotmeros s§ttegilles skjutbana 3 tr«n

norr om Rottneros hengård i fortsänningen skulle

disponeras av båda föreningamas s§ttar' Den banan

anvåinds forrfarande. Skynepaviljongen diir har i nuläget

tjiinat geviins§ttama i mer iin 65 år.

Hemmet sköues i många år av Vemers gamla mor,

W p, uenleror v erner W ermelins prissamling'

Denna levnadsberänelse var tiinlt som en inledning ti1l

en sammanfattande redogörelse över miisters§tten

Vemer Wermelins ovanliga framgångar på s§utbanoma,

inte bara inom Fryksdalen och Viirmland, utan även på

dlsslryttetiivlingama ute i vårt land.

Hans stom, fomiimliga prissarnling, som han förvarade i
hemmet, blev efter hans bortgång av de efterlevande

anhöriga genom systerconen Hilding l-arsson i Fasterud,

överlämnad till Sume Hembygdsförening, för att

förvaras sarnlad på lämplig plas. Denna plats har hittills

varit Sunnes garnla tingshus i Nona Åmberg' inom

hembygdsforeningens markområden med fastigheter och

bygdeminnen 
Fred odman

som tillsammans med en systff hjiilpte till med djuren

och förekommande gåndssysslor. Niir hon vid hög ålder

gick bort, fick han anstrilla en hushållerska. Vemer

förblev oeift och avled den 19 juli 1971,82 är W,

Några personer från Jon'Oschan i fukersby -

Askersbygården på Sunne hembygdsgård

Annandag jul 11 59 std ett bröllop i Askenby' Då gifte

sig Jan Jönsson och lngeborg Pendotter, båda frän

fukenby. Den 28 augusti påföljande fu, 1760, kom deras

första bam ti.ll vrirlden. Det var en flicka som döptes till
Kerstin, född på den gård som vi nu kallar "Jon-Oschan".

Två fu senare kom dottem Carin, fbdd den 18 september

1762. Senare kom flera bam, bland almat ett par

tvillingpojkar, som dog späda.

I Ösua Ingersby finns samtidigt eu något äldre par, som

redan den 281121752 bildat hjonelag, och dtir man bland

annat fått två pojkar, som miirkligt nog båda döps tilt
Johan. Den fönte, född den 17 juli 1755, fick i dagligt tal

heta Jon, medan den ynge, fodd den 12 maj 1760,

kallades Jan.

Den 21 april 1783 vigs äldsta dottem i Askersby vid

dldste sonen i Östra lngersby. Det blir de som tar över

gfuden. I dena iiktenskap föds endast två bam, donem

Kerstin, född den 21 september 1784, och sonen O1of,

fodd den 9 janumi 1788.

Den yngre system, Carin, gifu fuet diirpå bort med den

yngrc sonen i Östralngenby' D?ir fods flera bam, men

redan år' 1800 stfu stackars Carin som linka. Snafi gifter

hon om sig, hör och häpna, med en Jon Olofsson, denna

gång frän Vitteby. Å.r 1809 står hon åter som iinka- Även

en del av bamen har fallit offer för tidens fanoter.

Kyrkvärd
Hemma i Askersby har det gått bra. Jon Olofsson har

blivit kyrkv?ird. Han har byggt nyn e1ler byggt till, och

låtit måla väggama i finrummet. Ute på trappstenen står

årtalet 1810, man får väl tro att dena lir byggåret. Donem

Kerstin, född 1784, har gft sig med Nils Olsson från

Mellanstuga i Högberg, Östra Ämtervik. De bor i
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fukenby en tid. Diir fods Oioi den 19/1 1806, och

Kerstin, den 5/11 1807. Å,r 1808 flyttar de till makens

hem, men lille 2-årige Olof får stannalvarhos mormor

och morfar.

I Högberg h&skar farmor, som blev iinka redan 1804.

Tydligen har man tiin}t att Nils som iildste son skall

överta Mellanstuga, då omfattande U4 av Högberg. Men

roligen har åiktenskapet redan börjat knaka i fogama,

varför har man amars låimnat Olof kvar i Askersby?

Visserligen fods den 2014lSll iinnu en son, Jan, men

kort tid diirefter ger sig Kentin iväg med sina små till
föriildrahemmet. Den 1411 1812 ffu hon ut skiljebrev.

Skilsmiissan sker på grund av makens bnou mot 6:e

budet. Kentin tas emot i hemmet av foriildrar och b,ror.

På den tiden var skilsmiissa mycket slillsynt, ja ett

oerhört företag. Tiden i Högberg har sli.kert varit oerhört

påfrestande och stackars lille Jan blev troligen miirkt för
livet, trots att han så snart kom till Askersby.

Efter någa år gifter sig Kentin på nytt med Nils
Jonasson"Ddr Sy" i Maggeby. Diir fods fura små

halvsyskon. Olol född 1806, flynarfrån fukenby till
Övre Ullenrd 1823 och Jan flyttar från fukersby tilt
Maggeby 1825.

Morbrodem, Olof Jonsson, har gft sig med Maria

Endotter, född 9/11 1799 i fukenby, och de får sin
första bam, en dotter döpt tilt Kerstin, den 21 december

i817. Samma höst har målningama inomhus

fiirdigstiillts. Den garnle kyrkvlirden får uppleva att det

redje sonbamet, en pojke, fods 18/6 1823. Själv avlider
han 3/3 1824. Hustrun överlever honom någa år.

Den siste bonden på gården

Gården går så småningom i aw till Jon Olsson, fridd
1823, och hans husru Britta Jansdotter, född i Ostanås

den 1619 1820. Hennes far har kort fore hennes fodelse

köpt en gfud i Östanås. Detta par blir foräldrar till den

siste bonden på gfuden, Johan Jonsson, född 29112 1858,

Även han gifte sig och f,ck bam, men såviil hustn:n som

bamen skördas av döden och Johan blir ensam kvar. Till
slut fick han vård hos sliiktingar i byn och huset stod öde.

Gården blir Hembygdsgård
Huvudbyggnaden inköptes och flynades till det område

som Hembygdsgfuden forviirvat i Åmberg, dlir den

invigdes 1957 som Hembygdsgård. Marken delades upp

mel1an grannama och gården försvann ur pappercn.

Den ståtliga trappstenen, ddr "Den hederväirde

§rkov:irden JOS och hans hustru KJD" omnämns, ffu
vii.l antas ha tillkommit senare iin vi trou. Årtalet 1810, på

tviiren i iinden av stenen, ?ir formodligen det fu som i
familjetraditionen nämnts sorh byggnadsfu. Att en så

redig person som §rkviird skulle låtit rista in felaktigt

darum, såviil for sin som for sin hustn"rs födelse,

förefaller underligt. Inte heller kan han vill ha visat sådan

stolttret att han anvåint denna högtidliga odviindning.
Snarare åir det någon av iinlingama som velat minna om

sina förfiiders liv och gåiming.

Jan i Skrolycka
Men nu iir det dags att återviinda till Jan. Fadem avled

1818 av'lungsot. De tre bamen bör ju iiwa sina foriildrar.

Farbrodem Jöns brukar gfuden i Högberg och dit
kommer Jan 1833, men flyttar sedan som drting till en

granne. System Kerstin gifter sig med Lan Olsson, fodd

i Yisteberg 26n L9ll, och de bosätter sig i'Noler
[öcka" i Högberg.

Jan har hittat en kvinna" piga på sarnma gård diir han åir

driing. Hon heter Briua Jonsdotter, född 2318 1798, alltså

14 fu iildre ?in Jan. Hon har redan en utomiiklenskaplig

dotter och den 8/4 1836 får Jan och hon en dotter,

Kerstin. Dopvituren iir hans syster och svåger. De gifter

sig den 4lll 1836 och blir torpare hos system och

svågem. DIir bygger de upp "Sl«olycka" och nu kan

liisaren sliker ana vad det blev av dem. SelmaLagerlöf

berättade om deras öden i "Kejsaren av Portugallien".

Deras yngsta dotter, t&dz4fi 1843, döptes till Kauina

och blev förebilden for Klara-Gul1a.

Jans äldsta dotter, Kerstin, gifte sig med Anders Hane

från Ransäter. De var en tid toqpare i Slaolycka, flynade

sedan till Viistmyn SiiljvåI, men 1872 avlider Kerstin

och Anders och de två bamen flynar dll Kungsholms

församling i Stockholm.

" Klara-Gulla" reser till Stockholm
Karina (Klara-Gulla) tir en kort tid 1862 i Stockholm,

men återkommer och tar plats på Gårdsjö bruk 1865.

Diirefter fönvinner hon ur kyrkböckema. Berättelsen om
Klara-Gulla avslöjar siikerligen en stor del av sanningen.

Siikert arbetade hon oclså på Finlandsbåtama och

skaffade sig ett hem i Åbo. Dt tog hon modem som

avled diir 16151874. Fadem blev tydligen alltrner
omtöcknad, sattes under förmyndme och blev rotehjon
Det sägs at han satt i sin siing och ropade efter mat även

om han nyss fått. Han kiinde sig aldrig mätt. Var man

snål mot honom eller ...?, ja eu rotehjon var nog aldrig
viilkommet. .fnaa pastas det att han alltid var godlynt

och snäll. Folk var förargade över den beslaivning Selma

Lagerlöf gett av honom. Och inte dnrrknade han heller,

utan dog i sin siing den 2 juli 1898 vid fyllda 87 år.

Både far och mor kom ifrån viilbiirgade gårdar. Jan hade

tillbringat sina fiirsta 14 år hos morfar §rkviirden, ?irvde

siikert en del från båda hållen men hamnade i yttersta

fanigdom. Ett bittert öde!

Margit Olsson
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Nils Jansson ftiddes i Maggeby den 28 februari 1835.

Hans föriildrar var Britta Bengtsdotter, född 3 oktober

t7g6 iÅmberg, och Jan Jonasson, född 15 september

17 gL.Hanvariinda in i sin höga ålder en person sommed

oftrminskad skiirpa l«rnde visa prov pä sin vitalitet.

Ester Jansson i Maggeby har stiillt tidningsnotisen som

återgetts till vårt förfogande. Denne Nfu Jansson var

hennes fars morbroder.

En kärngubbe
(ur Sunne-Bygden fredagen den 2 oktober 1925)

90-årige Nils Jansson berättar om gamla Sunne

Den som har väg upp genom fukersby har siikerligen

därvid varseblivit en pigg åldring med skiigg gå och stöka

på en av de uevliga gårdama dåiruppe. Då man ser mannens

lätta gång ochhans arbetsintensitet sl«rlle man vii.lknappast

kurura tro alt han niirmar srg de 100-åren. Åldrit gen, som

hfu äsyftas, heter Nils Jansson och han ffllde sistlidne

februari 90 år.

J. tu fodd på Berget i Maggeby och har med undantag av

tillf?illiga vistelserpå arbete iStocläolmhela sin levnad bott

i sin hemsocken. Vi uiiffade hiiromdagen den pigge och

gemytlige 9O-åringen och hade en synnerligen angenlim

pratshmd med honom.

Dåman sammantriiffarmed iildrepersoner villnanrligtvis
samtalet röra sig om "den garrila goda tiden" och så blev

förhållandet även nu. Detkanske kan innssseravårliiselaes

att få del av vad den gamle berämade, varftir jag skall ur
minnet fiinöka franrleta och hiir nedan vidarebefordra en

dei dlirav.

I början av vårt samtal upplyste Nils om att han aldrig

anlitat liikare under de hittilts gångra 90-åren. En gång har

dockden gamle varit sjuk och dennahiindelse inniiffade år

1 873. Hlirom berättade han, atlhanpåvintem varit sysselsatt

med timmerhuggning i skogen. Hlirvid hade han varm och

svett satt sig på släden för att åka hem. Under hemvägen,

som bl a grck över en sjö, for§lde han sig o att deffIa

för§lning var av svåraste art och dessutoom myckethastigt

verkande, framgår dlirav att J., då han kommit över sjön och

vid en uppförsbacke skulle gå av för att gå bredvid iasset,

icke ens kunde röra benen, varför han fick sitta kvar på

släden tills han kom hem. Hemkommen ställde de

hemmavarands omedelbart iordning ett varmt bad åt den

sjuke, Hiirvid fyllde man en stor balja med vatten varefter

man viirmde några stora stenar tills de blevo glödheta.

Dessa stenar placerades runt oml«ing den sjuke i baljan.

Den ånga som håirvid uppstod var det som "gjorde susen"

rodde gamlingen. Jansson blev också frisk efter denna

behandling och har sedan, som niimnts, aldrig varit sjuk.

Hela sliikten tycks f ö vila av kiimvirke och en systertillJ
(Ester Asker Janssons farmor; Kdstina Jansson), vilken

suax efter midsommar i år avled, hade uppnått 88 ån ålder

och hade heller icke haft något ont av sjukdomar av något

slag.

Då Sunnes utseende och hur det på den tiden var bebyggt

diir kom på taI, omtalade åIdringen , att ulan på den tiden han

varung icke hade mera iinettpartre hus diir. De fdntahusen

som byggdes diirköpingennu lirbeliigen voro lrrbrobackens

handelsli§enhet, enkåkbeniimnd Syltan, diirA G Rudsuöms

affiirnu stär samthotellNilssons hus. Senare tillkom Slottet,

vilket byggdes av en byggmiistare Jan Sjökvist från Gårdsjö

för överste§tnant Nisbettrs riikning. Något öster om den

plats diir Landströms magasin nu stå fanns vid samma

tidpunkt apoteket, vilket ägdes av apotekare Kaiser från

Karlstad.

I frirutnämnda kåk, Syltan, uppstd sedemexa handelsbod,

n?imligen en filialtill en sk föreningshandel, som hade sin

huvudaffiir i Haga I samma lokal drevs också under någon

tid aträr av en person vid namnet Sunddru vilken tidigare

varit ägare till Helgeby. D?ir bryggeriet står har också en tid

varit handelsbod och handelsmannen diir hette Norling.

Denne Norling hade också någon sora grosshandel uppe i
Klockaregården på andra våningen. Från sir lager diir sålde

N slumpvis eller i stöne poster. En av de iildsta gårrdama i
Sunne iir också Bengster, vilket i början hörde till
Skäggebergs gåd men senare blev utbmten diirifrån. En

bror till 'T.{isch i Bengster" vars namn var Svensson var

någon tid bryggare. Sundvikboden tillhör även det gamla

Sunne och hiir fanns på sin tid en handlande vid namn

Jonsson,tidigare vidUlfsberg. En av deförstahandelsmiinnen

i Sunne var också Billman, vilken hade affiir diir hotell

Nilsson nu ligger. På samma plats var oclså Sunnes fonta
postkontor beläget.

' En av ägama till Sundvik på denna tid hette patron

lnberg. Denne kom sedemera iekonomisk misiir och bland

dem som diirvid fick förlora på borgen var en pastor

Sjöholrn i Åmberg, som hlirigenom kom i en mycket

bryds am belägenhet. S ålunda drogs av hans lön den summa

för vilken han hade gått i borgen, varför uppehiillet blev

ganska magert efter l-obergs fa1l.

Vi niimnde om de handelsbodar som på den tiden funnos

i Sunne. På tal om dem meddelade 90-fuingen, an någon

bestiimd tid för öppethållande fanns inte på den tiden utan

höllos de öppna ffin tidigt på morgonen till sena natten.

Utom vanliga varor tillhandahöllo handelspatronema också

briinnvin. Man hade bestämda dagar, då denna vara flck
avhämtas. Men man fick inte köpa så litet som helst.

Sålunda såldes icke mindre partier av denna vara dn femton

kannor.
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- Men, sadedengamie, dåslogvioss ihop nfuastöcken och

köfte femtan kanner å delte påt senna.

På fråga om Jansson hade några av sina bamdoms-

kamrater kvar i livet, genmiilte den gamle:

- Jo, dä finns allt en i Gårdsjö, Ola Svensson, men han tar te

å blir gammel nu , han ä92 fuhan.
- Jaså, sa vi, men tycker inte Nfu, aft han iir gammal då?

- Årrä, sa Nfu , ja tocker int dä' nöa stönn sen ja spmng som
fiigösse hiir öpp i skogen.

Lilaom många andra av den tidens firylsdalingar, så gav

sig Nfu Jansson ut på byggnadsarbete till andra platser. Det

rycks av allt att döma varit ont om arbete i hemsocknama,

ty var man påriiffar någon gammal frykdaling hör man

alltid att det varit ute på arbete på andra platser.

Nils Jansson var sålunda på byggnadsarbete i
stockrolmstrakten, diir han bl a satte upp en ladugårrd ftir
i20 kor vid Berga i Österhanninge.

Mången gick hela vägen till Stockholm och 90-fuingen

berättade, atthan vid tillfiillen varit medpådylika vandringar,

varvid man slog sig ihop i slillskap på tjugo till tretrio
stycken arbetssökande. Hiirmed gick i allmiinhet forden

över Karlstad, Kristinehamn, Örebro, Vdsterås och Köping
och man hade ingalunda råkigtpå vägen.

Om en sådan vandring, vilken företogs av en syster ti1l

rilsdagsm. Alfr. Persson, berättade den gamle, att niirmda
kvima efter promenaden icke fick skinn under fottema
föriin fram i augusti. Promenaden foretogs på vintem året

förut. Kviruran ifråga tycls icke haft så vidare iän atr

anviinda sig av sina fortkomstledamöter under den tid
skinnlösheten varade.

Efter i852, sedan båten kom till och under den tid då

denna icke var hindrad av isen, företogs ofta resan med båt.

Vår sagesman gjorde en stocktrolmsresa fönta året båten

gick och hiirom berättade han, att man medföljde
Frykenbåten Esaias Tegn6r tilI Fryksta. Härifrån farurs ett
spfu, på vilket gingo tralliknande vagnar till l-el1-Ed. Dessa

vagnar drogos icke av något lok eller dylik uun gingo helt
utan maskin. De kunde säiedes ej gå annuiin diir banan

lutade udör. Vid de plaser, diir stigning forekom mfure man
anviinda hiistarför an få vagnama dragna upp. Från I"rll-Ed
fick man ta båt utfor Klaran ti1l Karlstad. Karlstad-Stockholrn
gick ävenledes sjövvägen med båten Karlstad, På samma

rafikled gingo även båtama Viirmtand och Öm. Nfu
Jansson erinrade sig kaptenen på Karlstads namn och detta

var Biixt.
Under den resa, som hilr åsyftas, var det så mycket folk

med på båten, att de fingo stå sompackade sillar, omtalade
åldringen. Vidare omtalade han att det var mycket kallt och
svårt väder under resan. Allt gick dock lyckiigt och man

kom så småningom fram till Stockholm, diir Nils och hans

kamrater arbetade under någon rid, varefter fiirden åter

ställdes till hemtrakten med de slantar, som kunnat spafiIs

av den ringa arbetslönen, som erhållits på den friimmande

arbesplasen. Avlöningen for dyligt arbete på den tiden

rörde sig mellan 35 öre och en laona samt en kanna dricka
om dagen och iindock fick man i alimiinhet börja kI. 5 på

morgonen och arbeta tills kl. 8 på kviillen.

J4 ovanstående och mera till berättade den prgga nittio-
åringen, vilken visade sig i besittning av ett enastående gott

minne.

hnan vi skildes från Nfu Jansson och Nfu Nilsson
beränadB den sistriimnde även om några gamla original,
vilka gingo omkring hiir i Sunne och i alimiinha hade sitt

högkvaner i lrrbrobackens hande]sbod. Sålunda fick man

tilllivs åtskilliga sannahistorier om'Yinter-Pe1', "Greppa",
"Lugg-Per med pipan" m fl.

Historiematorde varakitndaute i bygden, mendetkanske

icke kan skada att återgiva någon av dern
Sålunda var'Yinter-Pet'', vilken till professionen var

rödfiirgare, kiind for sin munvighet. Vid ett f;ille dll han som

vanligt h?ingde på disken i lrrbrobackens hande]sbod,

sökte dess invånare, paffon Bergman, skämta med

rodfiirgaren, varförhanfrågade denne omhan ville åtaga sig

att fiirga lrriilven åt honom.
- Ja, omparon taråbriiforer iilvafiirst, så skajanogrodftirga
siinna ja, kom "Vinter-Pers" raska svar.

"Lugg-Per" gick omkring och blåste i en pipa och han var
dekorerad med en miingd medaljer av olika slag.

Han bodde ihop med en kvinna, som hette Maja, vilken
liksom Per ej heller var så synnerligen starkt utvecklad å

huvudets vägnar.

Vid ett tillf?ille kom Per till prosten och ville gifta sig med

Maja. kosten förklarade, an det ej gick för sig, ty Maja var

mindre vetande.

- Ja, sa Per, dä stärnmer, ho ä allvetande.

Då prosten samtidigt framhöIl forPer, att deticke passade,

attdenne bodde ihop medMajautan attde bordeflyttaisiir,
svarade Per:

- Dä går int for sej dä prosten årninstone inte feur iin viha
äti opp geta.

De bådahade nilmligen en get ihop.
Vidale fick man höra om hur "Greppa" bodde på en flotte

i Fryken och om hur småpojkamalöste flotten, så att den

drev nedåt Fryken ochhur "Vinter-Per" en gång då "Greppa"
var borta rödfiirgade hela "Greppas" hus inviindigt och allt
hans husgeråd.

Dessa och många andra historier omtalade de gemytliga

åldringama och vihade en synnerligen angenlimpratstrmd

med dem. Iruran vi skildes utbad vi oss att få återkomma på

Niis Janssons 100-årsdag, vilket den gamle icke hade något

direkemot.
Och med enhjiirtligttackforen angenäm aftonbegåvo vi

oss åter hem för att nedskriva ovanstående. Berth

På nästa uppslag foljer en artikel om "Lugg-Per"...
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Fakta om "Lugg-Per"
(Ur Fryksdals-Bygden tisdagen den 20 januari 1981)

Dagen före julafton var en artikel införd i Fryksdals-
Bygden om originalet "Lugg-Per". Det fanns nog inte
många av tidningens läsare som blickade förbi denna
spalt. De enda minnen som jag själv har ay denne
speleman ärdesom min fader berättadei min barndom,
men allt sämmer så väI. Yad som fiiranleder mej att
skriva dessa rader är att Pers födelseplats i Lysvik varit
obekant liksom också hans fiiriildrar.

Under mellandagarna har jag tillsammans med min
vän och forskarbroder Arne Linnarud, som fi ratjulferie
i sin ftidelsebygd, giort djupdykningar i kyrkans
mikrofilmer över gamla födelsebticker och husförhörs-
längder. Därvid har vi funnit ftljande:

Per Ersson var född 16 oktober 1823 iKårud i Lysvik.
Moder var pigan Maria Larsdotter och som fader angavs

driingen Erik Persson i Öjeniis. Per var allså oiikting.
Maria var fodd i Skäggegånd och dotter till Lan Mårsson

och hans husru Marit Pendoter.
Erik Penson var ffin Gullsby och son till Per Olsson och

Kari Hatfuardsdomer.
Maria flyttade med sin son från Kårud ril Myringeby n2ir

han var helt liten och detta har givit anledning tili att

Myringeby angives som Pers fodelseort ien delhusförhörs-
liingder.

184i står det att Maria njuter fanigmedel och Per biir
drting i Skäggegård.

1 844 har Per en arm avbruten och på hösten flyttarhan till
Sunne och iir driing på Giirdet i Sätter.

1845 iir han tillbaka i Lysvik och nu som driing hos
niimndeman Per Nilsson i Skäggeberg.

1 846 flyttar han ffin Lysvik tilI Sunne igen och denTl 172

sarnma år vigdes han av Nordmark med Marit Olsdoner i
Ostanbjörke. Hon var frdd28161805 i S Soneby.

Under 44 år bodde Per Ersson och Marit Olsdotter i
Östanbjörke som benämndes Backen, Bäcken och
Kolbouen.

Marit Olsdoner dog 3 mars 1 890 och var då 85 år. Per var
endast 67 år och det dröjde nog inte så llinge foniin en ny
kvinna uppenbarade sej flor Per. Det iir for mej obekant om
han flyttade tillhenne ellerhon tillhononr, men hon var fidn
en famiij som bott på Kullen i Östanbjörke och hennes
namn var Mmia Jansdotter född IAZ 1 845 iTomthult. Hon
beskrives som fattighjon och slö. Hon dog 1911 i
Ostanbjörke.

Per beniirmdes ocksåsom fattighjon och ävenibland som
idiot. Sin sista tid tillbringade Per Ersson på vfudhemmet i
Brårud dihhan dogden 29 januutl9lZ.

Eertil Gerdin

a

It{är vi var små så bodde farbrror Ola hemma hos

oss. Han var farbror till pappa och var i 80-fus åldern.
Liksom många ur sin generation formedlade han
upplevelser, skrönor och 'Visdomsord" till de yngsta.

Niir mina bambarn ville veta hur det var n?ir jag var
Iiten, ritade jag små miruresbilder, diir bla farbror Olas
vamingar for diverse farligheter dyker upp.
Det skulle inte förvåna mig om Du, som läser detta,
kiinner igen en del sinrationer.

Gunnnr Jansson

1/ An vissla var nästan fult förr i tiden. Farbnor Ola
tyckte inte alls om ndr vi "blisrade" som hal sa, och
for an få tyst hotade han med ...

2/ ... an gå efter smörjhornet i s§u1eg och med hjiilp
av en hönsfjiider smörja, så att det förftirliga
gnisslandetkunde ta slut.

3/ An tiilja med kniv på söndagen var inre b,ra. För att
få oss att låta bli sådana sysslor varnade farbror Ola
oss för ...
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4l ... att om vi inte slutade, så kunde det hiinda att
prästen kom och såg efter av det var forpojkar som
var sådana "egennyttiga nibänglar".
Förgrömmade ongar, skulle viil Astrid Lindgren ha

sagt.

5/ Kiillan var spännande att kika ner i, men det kunde
också vara farligt. For art hålia oss borta ifidn den
sl«-iimde farbror Ola oss for KÄLLE-VECIGN, som
kunde dra små barn ner till sig. Bäst att passa sig.

6/ NItu vi gick neröver Angmyra, ti1l våra gdrden,
lurade farligheter, Någon hade vil serr en huggorm i
stenröset någon gång. Vi fick för oss an det vimlade
av orrna-r dri.r mellun stenff och vildhallonbuskar, och
vi gjorde alltid en svling forbi röset. I varrnet i diket
liingre ner fanns något intressant ...

1/ ... jabåde inressant och sl«limmande. Diir simmade
det ibland tagelormar. Det var orrnar smala som
tagelstrån, som jag varken sett eller hört talas om
senare. Det var spiinnande an titta på dem, men farbror
Ola hade vamat oss: Om ni kissar i vattnet, så kan
tagelormarna simma uppför strålen. Biist att s§nda
sig dfifiån.

%f,

8/ Något annat hemslt. Det iir vinterkviill. B1åvitt ljus
över skarsnön. Man iir på väg in ffin dasset. Så bryts

rysmaden av rävens hemska avgrundsskri. Skinnet
knottrar sig liings yggraden och man rusar in i farstun,
smiiller igen dörren och sen in i vlirmen och ljuset i
köket.

9/ Ett annat ljud som fick blodet att isas i ådroma var
karnrgglans hemska rop HU-ITT, H-U-ITT.
Mur visste att uggla eller räv inte kan vara farliga, och
varken farbror Ola eller någon annan hade berättat
något ruskigt om dem, men ljuden iir så urtidsaktigt
hemska att man känner sig lika liten iin idag.
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Vår och sommar i Sunne kyrka

Den 8 maj återinvigdes Sunne kyrka efter den renovering
som gjort vår §rka så vacker och funkionsdughg.
Under det gångna året har vi kunnat glädja oss åt ett rilt
och varierat gudstjiinstliv med många höjdpunkter inte

minst vid konserter och musikandakter samt vid de stora
högtidema. En siirskilt fin ftrrbänring var det nya
andaktsmmmet - l«yptan som skapades av det gamla

stora paruuunmet. Diir råder en stillhet och atrnosfiir av

bön. I kyptan firurs uppmr:rad en kiilla diir vattrret porlar.

Vi ffu en påminnelse om Guds kiillor till liv både i
skape)sen och friilsningen. I l«yptan sker natwards-
gudstjåinster, dop, vigslar och bönestunder.

Under våren och sommaren planeras nu många vikriga
hiindelser i Sunne kyrka.
Påskiögtiden med Långfredag och Påskdag Iir ju vikiga
dagar för vår kristra tr0. Under pfukveckoma sker s.k.

påskvandring. Skolkiasser och andra gupper får göra en

vandring och följa Jesu lidandes historia genom att liisa
bibeltexter och se bilder och symboler. Palmsöndagen

den 9 april iir den stora offerdagen för lltherhjälpen. På

Skiirtorsdag iir det e}«rmenisk nattvardsgudstj?inst. På

Längfredagen den 14 aprii har vi besök av en stråkorkes-
ter från Tailinn i Estland. Sunne manskör sjunger in

våren på kyrktrappan den 30 april. Den 7 maj blir det en

allsångsgudstjiinst for stora och små kl. 16.00. I slutet av

maj kommer en fin kamrnarkör från Uppsala. Till Pingst

blir det konfirmationshögtid. Under sommaren iir det

vägkyrka heia juli månad och sommarmusik söndagar i
juli kl. 20.00. Midsommardagen firas som Hembygdens

dag med en högtidsgudstjiinst som innehåIler mycket

sång och musik Sunne kulturvecka firas med en högtids-

gudstjlinst och en stor konsert tondagen den 3 augusti.

Allra niirmast i tiden ar Åmbergsketsens öppet hus med

försiiljning söndagen den 19 mars kl. 1500-17.00 samt

konsert av de kiinda Mia Marianne och Per Filip sönda-

gen den 26 mars kl. 18.00.

SvenToremnrk
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Kortet rir taget t slutet w 2)+alet utanför Sundströms afftir i
Hrilserud. Denfinn bilen ägdes av sonen Georg Sundström.
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Ordfläta

Nu iir det dags atr gnugga geniknölama. ordflätans svar hittar Du i tidningen.
Niir du åir ftirdig kan Du j?imfora Dina svar med facit som finns liingst ner på sidan 5. Lycka till!

10/ "

ll Vemer Wermelins fortjiinsfulla titel
2l Sliikten som reste "tur och retur"
3/ Namnet på den flicka som blev florebild för Klara-Gulla i Kejsaren av Pormgallien
4/ Den 14:e april får Sunne kyrka besök av en stråkorkesterfidn ...
5l Den 29 juli invigs...
6l Gården som blev hembygdsgård
1l Älven som nyttjades av sågverket på torpet Såga
8/ PerErsson från Lysvik kallades for.."
9l WilhelmLarsson,nestombland...
l0l Den kvinna som givit sliiktgfuden "Niir Fabbran,, dess naffrn
lll Diiri finns svaren
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Sunne-Joroinen fur och refur

Vadfinr* det ft)r anledning an berätta om enfinlands-
resa i en hembygdsskriftför Sunne? Vtinm en slag slcall
jag fi)rklara. D et l<anske gäller jusr dig i fu)g grad.

Släktmötet i Liivåsen
För några år sedan hölls en slåikrnöte i Lövåsen. Åtttingar
till den inflytade finnen Påvel Olofsson Suhoinen som

föddes på 1590-tatet sarnlades på denplam diirPåvel slog

sig ner och bröt bygd. Någon gjorde en beriikning att ca

1200 ättlingar deltog. Stickprov i hemman på olika stiillen
inom Sunne visar att årninstone hlilften av befolkningen i
bygden hiintammar från Påvel och hans hustru EltL De

if iindå bara ett par av de många finnar som liimnade sina

gamla hembygder och flyrade till Värmland, vilket visar
det starka finska inslager Om du börjar sliiloforska
kanske du finner att du också har firskt påbrå.

Ursprungsorten
Ilnder förra sommaren planerade Lan Tagesson i
lövåsen tillsammans med Hjerpes Buss en resa till
förfiidemas bygder i Savolax i finska sjöområdet. I
mitten av augusti bar det av. Forskningen i Finland har
visat att de lildsta i sliikten var bosatta kring Joroinen och

Rantasalmi som på 1500-ta1et var en del av den stora

Juva socken. Platsema finner du mellan Savonlirura och
Kuopio. Kontakt togs med Kari och Arvi Maimivaara
från Helsingfors, på somrama boende i Katris
f?idemegård Huvila iRantasalmi. De it Suhoinen-

ättlingar och bekanta ffin min forsta besök diir, i mitten
av 1960-talet. Tillsammans med Lars gjorde de upp ett
förslag på de för oss mest intressanta resmålen.

Olavinlinna (Olofsborg)
På vägen till Joroinen starmade vi till i Savonlinna för att
titta på borgen Olavinlinna, känd inte minst för de fuligen
återkommande musildestspelen. Borgen byggdes som ett
skyddsviim mot ryssama och traktens befolkning fick
som skatt bidraga med material och dagsverken. Det 2ir

mycket roligt att våra förf?ider tog del i det arbetet.

Efter avslutad rundvandring berättade vår guide att vi
awerkat 1,4l<rn och 365 trappsteg.

Alpo Reinikanen
Fönta kviillen på hotellet i Joroinen höll Håkan Eles från
Torsby Finnkulnrcentrum föredrag om skogsfinnama.
Vi fick ocksä träiffa vår guide, Alpo Reinikanen, vars

mor var fodd Suhonen (Suhoinen iir viirmlandsfinska och
den dialek som i foma tider talades i Savolax, i modem
finska har diftongen övergått tili enkel vokal. Sl2i.kten

heter alltså idag Suhonen). Alpo iir pensionerad

agronomiprofessor, en som vi tyckte mycket spiinstig

och alert 7l-änng.Ingen kunde ana vad han gätt igenom.

Han deltog i finska Vinterl«iget, sårades diir ue gånger

samt sårades två gånger i forsättningsl«iget. Ena gången

föreftill han vara död och blev lagd i en hög av döda

soldater. Någon fick se honom röra på sig och han kom
under liikarvård. Fordarande har han granatsplitter i
kroppen.

På förfådernas marker
En hel helg förde Alpo oss till olika plaser med

anhyudng till Suhoinen. En bit utanfor Joroinen ligger
ett område som heter Savuniemi, som blev vårt fönta
måI. Diirifrån har sllikten spritts till olika Ealcer av

Savolax och till Sverige. Vi kom in på småvägar och

Alpo gick in på en gård för au kolla au vi var på rätt väg.

Ågalen heue Suhonen. Niista stopp blev en lantgfud,

ånyo en Suhonen. Medan vi stod och praude dök en bil
upp. En Suhonen till, Reilo Suhonen. Han körde före och

visade på detaljer i landskapet. Det var for oss en speciell

kiinsla niir vfua guiderpekade uppåt en backsluuning och

berättade:

-Diir uppe bosatte sig de forsta Suhonen på 1400- och

l50Gtalen. Vauenståndet varhögre då och dekom med

bät och landade hitr. Invandringen hade skeu över

Karelska niiset och nor om Ladoga. En uadition säger

att båtamanått iinda fram till Kuopio.
Fåirden gick vidare ovanpå en smal nrllstensås med

branta sidor och med imponerande utsikt över sjöar och

tjiimar.
- Suhonens har valt platser med vacker natur,

kommenterade Alpo. Plasen heter lrppamiiki, som

betyder Blodberget efter sriden som ryssar och finnar

utkiimpat diir.
- Nog har jag hört talas om äventyrsresor, suckade

Göran, vår chauffor, och torkade svetten ur pannan,

medan han nere i en dalgång flonikigt styrde över en

kavelbro och vi alia höll andan Alpo berättade att det

firurs gott om älg, bjöm och även lo i skogama. Varg iir
diiremot ovanligt. På hela ftirmiddagen riiffade vi inga

med andra namn än Suhonen.

Kaffekalas med piroger
Efter en del andra uflykter kom vi på eftermiddagen till
gården Heiniiselkä vid Jäppilä kyrkby. Huset som dr

byggd i början av 1800-talet har ett vardagsrum på

imponerande 100 kvadratrneter i rökstugestil med

enorma takbjälkar. Ägama iir nu Jussi och l,eena

Suhonen. Diirhade de tillsammans med Jussis fasrrar

Anni och Elina Suhonen och Eeva Raunio dukat fram eu
festligt kaffebord med bl a nybakade karelska piroger,

som hela busslasten bjöds på. Vilket kalas!

Dagen avslutades med en tin på en plats i Rantasalmi dtir
Erik Suhonen, upptagen i jordeboken for år 1541, bodde.
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Sunne-anknytning
På åtewägen till Helsingfors och Stockhoims-fii5an

stannade yi titl i Borgå och Runebergs hem. I ett

niirliggande hus hade skulptören Runeberg - J L
Runebergs son - haft sin ateljd som nu också var

mrrserrm. Till vår forvåning fanns diir en skuipnr

fslsställande Anders Fryxe1l.

Sammanfaturjngsvis kan vi som hade formånen an

deltaga konstatera att rcsan som helhet var viil-

organiserad rch av hög klass, och gav oss rika minnen

och erfarenheter. Vi tiinker med viirme tiilbaka på den

giisfihet som visades oss. Även om språket skiljer finns

det åtskilligt gemeruamt i seder och muvanor. Nog kan

vi kiinna igen en del av Viirmlalid i Savolax.
Arne Litanntd

Stiiktrnötet uppmlirkammades av finsk press'

Hiir följer en översätnring av tidningsartikeln.

Släkten Suhonen från Värmland
bestikte tjocka släkten i JäPPilä

Efter att lmvarit separera.de i århLttdraden mönes i
onsdags, i Heiniiselö Jäppilä, två skiktgrenar av släkten

S uh.one n fr ån R aru as almi.

Sliikten Suhonen från svenska Viirmland hade tagit som

sin sak att bekanta sig med sina sllikrrÖner, och till det 30

deltagande Suhonensliiktingamas finlandsresa hörde

också ett besök på Heiniiselä gård som innehas av lrena
och Jussi Suhonen.

Sliikten Suhonen fiån Rantasalmi splitrades i en finsk

och en svensk gren då den 1594 fodde Paavo Suhonen,

någon gång i början av 1600-talet, for likt många andra

savolaxare till Viirmland i Sverige. De av sliikten

Suhonen som blev kvar i Rantasalmi flynade under

århundradenas lopp först till Savuiemi i Jorois senare till
Tossavalasaari i Jäppilä rch slutligen tiii Jäppilä htrkby.
Suhonens i Viirrnland iikom även andra ensligt boende

savolaxäulingar, skogsfinnar, bev arade kinge l«rltur- och

språkdrag som de tagit med sig från Finland, ockå
sådana som i det gamla hemlandet under årens lopp

försvururit.

- Ännu finns viirmliindska dialekter och lokalkultur drag

av finskheten, beninar Lars Tagesson från viirmtiindska

Lysvik. Finska kan ingen i det svenska sällskapet, men

Tagesson bebor fortfarande den gfud till vilken Paavo

Suhonen flyttade, den gemensafiIma nämnaren for de

viirmliindska Suhonens och Jäppilä Suhonens.

- Gården ägs nu av den elfte §enerationen Suhonen,

berältar Tagesson.

ITEIS,&IA!ii LEHrr

Släkten Suhonen samlades i bÖrjan på 80'talet

Stönta delen av de på Heiniiselä giistande

Suhonenättlingama var nu för forsta gången i Finland.

Majoriteten av Suhonenättlingama i Viirrnland var även

1åinge ovetande om det exakta ursprunget för sitt finska

urhem.

- Jag visste bara att sliiken iir hemma någonstans

hiirifrån, berättar kis Thyberg. Fönt i början av 198G

talet samlades de viirmltindska Suhonen till sitt florsta

möte. Ame Linnarud har undersökt Suhonensliikten i
Sverige. Med honom tog man också först kontakt niir

man började planera resan. Med de finska släktingama

fick man slutligen kontakt brevledes.

I Jäppilä forevisade professor Alpo Reinikainen, som

undenökt den finska sliikten Suhonen, en i 1800-talets

början byggd sn"rga och berättade for resendrema om den

finska släktens olika skeden i Finland.
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Ordinarie ledamöter
BirgerNilsson v ordf och intendent tel7ll758
Olle Gustavsson selmeterare tel 12958

David Myrehed vice sekreterare tel 10046
SvenToremark teILC024
WalterJansson te110CI8
lrif Nilsson te110965
Allan Olsson tell}Afi
Alice Svantesson-Olsson tel L2017

Gunnar Andersson tel71l832
PåirBerg tet 13848

Orrdförande

Hugo Jansson

Suppleanter
EvaUlvmyr-Persson
RagnarRamström

Olle G Olsson

Revisorer

Ola Sterwin
ElnaHenriksson

Intendent

Birger Nilsson

Medlemsantalet utgör 4i 6 personer.

Verksamhetsberättetse ftir hr L99 4

S tyrelsen for S unne Hembygdsforening fär hiirmed
avge foljande beriittelse över sin verksamhet under
1994 - foreningens 71:a verksamhetsår.
Styrelsen har haft följande sarffnansättning:

Första'Trejamötet" hölls i Kil den 7 febnuari och
bevistades av Birger Nilsson, Lars Wennberg och
Hugo Jansson. Båten F*ju, som sjönk i Fryken vid
Bössviken 1896, planeras att biirgas sommaren -94.

Den22 februari voro ett antal personer inbjudna till
Sparbanken i Sunne for att lyssna på Birgitta Sjökvist
och Björn Hedstrand, angående Sundsbergs Gårds

utbyggnädsplaner.

Under feb,ruari och mars månaderrenoverades och
fiirdigstiilldes'I-antbons" inre förrådsrum av Hasse

Nilsson och Walter Jansson. Damema vävde
munkabiiltsgardiner tiil Nybo-kök, under denna tid-
Diirefter vidtogs renoveringen av Askersbygårdens

kök - arbetsbiinkar byttes ut, liksom elledningar och
hyllor. Tage Olsson, f dHöjen, såg sedan till au

tidstrogen målning blev uffird.

Den 20 mars forättade liinsantikvarie Anders Hillgren
invigning av "Nybo-kölC' - sjiilvhushållsbyggnaden
for vandrarhemmel Sunne Manskor medverkade

fortjzinsdullt inft)r ett 70-tal besdkare. Veteraner och

styreise bjbds på middag 13.00.

Onsdagen den23 mars - öppet hus kl 13.00-16.00.
Kl 19.00 informerade bygdens eldsjuil i sliikforskning
Olle Gustavsson och Helmer Nilsson svarade för
musikunderhållning.

Den24 mars kallade Lars Wennberg, 'Ekomuseets
viinner" i Fryksdalen, ti1l möte i Hembygdsgården i
Sunne.

Opp"t hus hölls i'Nybo-kök ' den25 mars melian
13.00 och 16.00, varvid 15 personer besökte oss.

På kviillen svarade Gösta'Ess" Svensson och Sunne

Dragspelsklubb for programmet infor ett 30-tal
besökare.

Dessa dagar konstutstiillning av Per Pedersen, Bernt
Jansson, Göte Vålvih Sven Linnerstorp och Hans
Lange.

Den 6 april presenterade Leif Nilsson ritningar till
logibyggnad som skall medge året-runt öppet
vandrffhem.

Den 12 april gjorde 23 medlemmar studiebesök å
nyinvigda Broby Grafiska i Sunne.

Årsmötet hölls den 17 apnllgg4och bevistades av ett

30+al medlemmar. I samband härmed hölls en konst-
utstiillning med verk av konstnlirliga flickor från Sunne.
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tel 10801

tel,3L079
tel 10680,

27333

tel 13783

tel1ll277
tel10857

tel 711758

Vandrarhemsrörelsen i samarbete med STF, har
bedrivits under tiden 26 mq - 2 september 1994, med
2.524 giisträtter.

Viirdskapet har sköns av Anita Olsson, Anki
Liljemark samt av skolungdomama Daniel Dahlström,
Sara Zenerberg, Lina Larsson och Martin Larsson.
Föreståndare har varit Ester Jansson.

Om 1994 års verksamhet och aktiviteter kan bl a
framhållas:

Den 10 januari samlades damema till årets första
arbetsdag å Hembygdsgården. Då stöptes bl a ljus,
luciapii.lsarna rengjordes ffin fackelsot, julgranen togs

ut och man lagade middag som alla deltagare och
ans*ilda bjods på.



Valborgsmässofirande genomördes med

museiintendent Barbro Jiirliden som vårtalare inforett
40-tal besökare. Sunne manskör medverkade med sin
viilljudande sång - stofi fyrverkeri avfyrades.

Trots uselt viider ordnade vår tappre Walter Jansson

med fin vårbrasa-

Den 14 maj deltog Ester och Hugo Jansson i Vlirnrlands

Hembygdsfiiöunds årsmöte i Gunnarskog.

1994 års dksst imma i Tihndalen i Hiirjedalen
bevistades av Ester och Hugo Jansson.

Vårt traditionella midsommarfirande samlade mycket
folk vid Hembygdsgården. Dåir medverkade

Bäckalunds Bygdelag.

Gamla Tingsgårdens fönster målades under heta

sommardagar -94.

Underjuli och augusti anordnade SunnePRO
danskviillar i vår scenbyggnad under Karin Vikstnöms
ledning.

Nath Hedins museiöremåI, som tidigare varit
deponerade till SEIF, har som gåva överlåimnats.

Den 30 juli begynte fuets Kulturveckai Sunne. Dkvid
skedde invigning av loftbodens viillingklocka med

Wilhekn l,arsson, fd Gettjiim, som invigningstalare.

Vidare forrättades prisutdelning i fuets kommunala
teckningstävlan.

Arbetsdag höIls den 30 augusti. Urprogrammet:
matrasklippning och nävgrötskalas.

Den 13 september monterade Hasse Niisson extra
dubbla padörrar å Lantboas enrd.

Den 30 september utsiindes en skrivelse till våra
medlemmar och sympatisörer angående ekonomiskt
stM till vårt logibygge. Denna vädjan rönte orrtintat
fint gensvar.

Den 20 okober inbjöd Sunne Bibliotek till diskussion

om ett eventuellt upprepande av den lyckade

Riddarfesten.

Den 26 oktober påbörjades byggandet av "Nybo
[ogr" - logibyggnad åt vandrarhemsgäster, om sju
rum med ffra bäddar i varje, plus toaletter och duschar.

Göte Nilsson, Gårdserud, grävde grunden som sitt
bidrag for att underiätta byggets finansiering.

Den29 oktober hölls organisationskonferens i
Brunskog, diir Olle Gustavsson och David Mylehed
deltog.
Leif Nilssons slutliga ritningar angående logibygget
godkiindes,liksom anLeif Nilsson skulle ansvara r
bygget.

Ljusstöpning skedde hela dagen den 14 november

samt brossling av virke från Qervit<s Gfud av Hasse

Nils§on och Irnnart Olsson.

Den 23 november genomfordes julpyntardag å

Hembygdsgården.

Den 25 november giistades vi av Folke Pålsson,

Ängersjö i Hiirjedalen, jiimte tre kamrater Dessa

personer har fonkat om arbetsvan&ingar från
Fryksdalen under 1800-talet. De har dessutom i
boldormlåtit återge om dessa miinniskors liv och

leveme.

Årets luciafirande skedde den 11 decemberklockan
16.00 i Sunne lcyrkq med Karl Jolan Adolfsson som

talare.

Efter högtiden i kyrkan svarade Einar Svensson och
Peter Johanneson fiir att luciasiillskapet i hästanspiind

kortege åkte till Hembygdsgården.

Gunnel Norgren, Lars Adler och Sture Dahldn
underhöll med fin musik innan lucian Ida Eckervall,
15-åring fiån Griismark, med tiirnor på ett elegant sätt

framförde sina sänger.

Medverkande liksom ledama Gunilla Pettersson och
Ann-Sofie Erilsson avtackades av kantor Karl-Erik
Andersson.

Till Er alla som under det gångna året på olika sätt

hjiilpt oss vill styrelsen vid detta tillf?ille att få framföra
sittvarma tack.

I vår målsätlring att fritmja turismen - i samarbete med
STF - för att sprida kiinnedom om vär bygd och dess

miinniskor både nu och i gången tid, harvi
uppmunbäts avEr.
låt oss under 1995 verka for tillkomsten av fina natur-

och kulturupplevelser.

Våil mött i Sunne Hembygdsförening och på Sunne

Hembygdsgård!

2t

Styrelsen



VF medarbetaren Lnrs "Tyåan" Nilsson, som har
starkfirankring i Sunne - fuir lan lwmtat sin makn

Birgitta - ltar undcr 1994 på ett utomordcntligt
skicHigt sött dokumenterat tavets tillkomst och

historia i jubileumssl<riften " Fryl<sdalerc Trwsöllslcap

90 år" .lnrs Nikson lnr aktivt mtdverlatfor att
Sunne-Bygda skulle kunnn vidga l«innedamen om

dcssa aldörer från seWets början, som sednn gån i am
b I anl mån g a fui"stintr e s s e r adc.

Hugo lansson
H är fi lj er ar-tike ln w j ub i leums s kifte n :

Fryksdalens Travsållskap
Inför 90-årsjubiteet L994

Någa år in på det sekel som snart iir till iinda, drogs

rilclinjema upp ftir Fryisdalens Travklubb, vilken så

småningom formades till Frykdalens Travsåillskap, det
redje iildsta i liinet och samtidigt en av de verkliga
ålderklubbama i landet.

Enligt stadgamas § 1 sl«rlle travklubben utgöra en

"sammanslunring av travqportsmiin och intresserade som
har till ?indamåI att verka för en sund uweckling av

travsporten i Fryksdalen, saml att tillvarahga
Eavsportens intresse gentemot överordnade

travqportorganisationer".

lntresset ftir en sport som mycket tidigt varur många

sympatisörer inte minst bland odalmåimen i Fryksdalen,

var grundlagt iinnu tidigarc och redan n:nt sekelskiftet
fanns fryksdalingar med på tiivlingama bl a på

Kyrkviken i Arvika.

Tävlingar på sjöis
På den tiden hölls ju tävlingama så gott somuteslutande
vintertid på sjöar runt om i mellan-Sverige.

Handlingar från den fonta tiden finns inte bevarade inom
klubben. Men tidigare ordföranden Gösta Bäckiin
samlande en del uppgifter genom sägnen intör 70-
årsjubileet 1974. Samtidigt har nedslaivaren firnnit
uppgrfter både i gamla tidningswklipp, programfrån
klubbens bamdom och inte minst med hjiilp av en del
grånande vsteranil i det jubilerande ravsåillskapet.

Stora namn då ritualema till en v2ilskött och under alla fu
aktad travsammanslutring lades var herrar Jone

Wålstedt, Johan Petter Fryk, J L Svedlund, Joel Jörling,
Oskar Nordqvist, Magnus Sundström, Edvard

Montgomery, Thune Larsen, Hjalmar Ekman, Axel och
David Svediund m fl.
Från början berättas att tiivlingama vartannat år forlades i
Sunne, endera på Dunderiingsviken eller på sjön Björken
i Ingmår. Men även på Skacksjön i Ösra Ämtervik har
det tiivlats vid något tillJ?ille.

Under 1920 och 1930-talen anslöt s1g nya och yngre

förmågor till uavs?illskapel Utan att någon kiimpe for
travet i den sägenomspunna dalgången förringas niimns

namn som Gottard Björklund, Emil Björklund, Edvin

Söderberg, Vilhelrn Olsson, Emanuel Olsson, Helmer

Persson, Helmer Schach C H Rensnöm, Karl Svensson,

Atfud Persson, Rudolf Ringholm, Karl Olsson, Emanuel

Jansson, Oskar Nilsson, Gustav Sundström, Nils Olsson,

Andershamström, Johan L,asson, Johan Nfuson, Oto
Anders6n, Hjalmar Karlsson, Hugo Larsson m fL

Dessa personer utgjorde ofta stommen i mavsiillskapeg

men gjorde även Fryksdalen kiint för sina bedrifter på

landets stiindigt viixande skara av pemxmenta fiavbanor

efter att ha inleu sin giiming vid traditionella istrav,

fjrinan från prispengar även om det sporadislc forekom

någon eller några tior som exra dusör till de mest

framgångsrika i loppen.

Problem med ekonomin
Ekonomin har det alltid varit problem med i
töreningslivet, inte bara for de små ravklubbama. Vid
travtiivlingar har siillskapen ofta fått en hjiilpande hand

av både bolag, affiirer och enskilda med Eiser för de

tiivlande. Det giiller i hög grad för Fryksdalens

Travsiillskap iin i dag, även om klubben iir ett unikum

inte minst för den sllrklassiga anläggningen vid Gytieby
med perfekt både S0Gmetenbana, rakbana och en

kombinerad klubblokal och ett fönpiinningsstall som

varje travkiubb siikert avundas fryksdalingama-

Selma donator
Bland donuorer ffn tiivlingar iinnu dil t ex Ffiestad 1åg

i sin linda miirks Selma l,agerlöf, Yargöns Bnrk,
Edsvalla Bruk, SulfiI AB Göta, Billenrd m fl
Men 1933 var det sannerligen hårda tider då tiivlingama

skulle hålias i Sunne. I ett brev ffn detta år, efter vilket
vissa handlingar i den jubilerande klubben finns

bevarade, skriver Billerud fo§ande till oridf Gottard

Björklund:
"Med anledning av din forffigan om pris till
traWivlingen ffu vi tyviin meddela att bolaget under

nuvarande tryckta tider ej anser sig kunna skiinka något

pris".
Efterhand har nya travhabitu6er anslutit sig till
travsiillskapet diir idealismen stiindigt dominerat. På det

2ir mönsteranläggningen vid Gylleby ett suveriint bevis.

Sportsligt sett har Fryladalens Travsiillskaps delegater

under alla decennier hållit sig vtil framme. Infor eu
jubileum iirdet vanligt au se tillbaks även om
framtidsvisionema samtidigr iir de allra ljusaste. Med

axplock från klubbens allra ftinta år fram til betydligt
ynge bedrifter vill klubben dela med sig av den

verksamhet som spritt stor glädje, inte bara i Fryksdalen.
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Utdrag ur:

Noteringar angående

KOMMI.INALA
INDELNINGSÅNDRINGAR
inom Nedre Fryksdals härad under 19ffi-talet

Vid sekelskiftet giillde 1862 fus ft)rordning om
kommunalsryrelse på landet för de fem lands-
kommunema inom nedre Fryksdals hlirad; Grlismark,
Lysvik, Sunne, Viistra Ämtervik och östra Ämtervitc
Den kommunala forvaltringen hades om hand av
kommunalnämnden, och det besluunde organet var
kommunalstiimma och kommunfullmåilcige; fullrniihige
inft)rdes i de femkommunema vid mycket olika
tidpunkter och år, allteftersom kommunal-stämman
fatude beslut om den saken. 1862 års förfatoring btev i
stora drag bestående framtill den genomgripande
storkommunreformen 1952. Men under 1900-talets
första hiilft kom nya lagar om indelningsiindringar med
regler för inkoqporeringar av landskommuner - helt eller
partiellt - med stiider och köpingar. 1953 fick vi en ny
kommunallag och 1962 beslutades om en ny
kommunindelningsreform.
Vi skall nu genom studier av våra fem kommuners
arkivhandlingar ta fram vilka kommunala
indelningsfciriindringar som dessa kommuner blivit
föremål för.

Den första kommunala nybildningen inom hiiradet var
Sundviks municioalsamhälle får 1905)
I Kungl bref den 16 december 1904 meddelas stadgar ftir
municipalsamhiillet att giilla fiån den 1 januari 1905.

Niista kommunala indelningsiindring innebar att Sunne
socken bildade

Sunne köIring(år 1920)
Genom Kungl Maj:ts brev den 24 oktober 1919
förordades att municipalsamhiillet skulle ffn den 1

januad 1920 "såsom en kommun för sig bilda en ftån
Sunne socken avskild köping, beniimnd Sunne',.

Femton år efter köpingsbildningen var det dags for den
forsta
inkorooreringen till Sunne köpins (år 1936)
Delar av Skäggebergs hemman, nämligen lrrbrobacken
och Alvkulleområdet, skulle genom Kungl Maj:rs utslag
den22 mars 1935 från den l januari 1936 i kommunalt
och administrativt hiinseende införlivas med Sunne
köping.

Så kom tretton år senare den
andra inkorporeringen till Sunne köping (år 1949)
Under andra viirldskiget, med det ockå på den

kommunala ftirvaltringssidan oroliga och
svårdisponerade arbetet, väcktes fonlag om inftrlivning
med Sunne köping av hernrnanen lrran*Ä.mberg m fl
ornråden av socknen. Fönlaget mottogs av
landskommunens förtroendemiin med öppen och hård
laitik. Kammarkollegiet om-besörjde utredningen, som
tog niira fym fu i anspråk.

Endast te år senare står vi inför den stom genomgnpande

kommunindelningsreformen. Sunne, Våistra Ämtervils
och Ösua Ämtervila landskommunerbildade då

Stora Sunne kommun (år 1952)

Kungl Maj:t fattade den24 mars 1950 beslur angående

en ny indelning av riket i borgerligakornmuner från den

1januari Lg1Z.Ibeslutet inglck atr "Vristra Åmterviks,
Östra Åmtervils och Sunne kommuner skola
sammanläggas till en kommun, benålmnd Stora Sunne".

Elva år dlirefter stod man inftir en andra

kommunsammanslagning, niimligen
Sunne vidgade köping (år 1963)

Efter fullmiiktigebeslut av Stora Sunne och Sunne

köping meddelade Kungl Maj:t den 13 april 1962"att
ffin den 1 januari 1963 skola Sunne, Östra Åmtervila
och Viistra Åmtervila socknar i kommunalt hiinseende

sarht i avseende å fastighetsredovisningen sarnman-
läggas med Sunne köping. Till följd hiirav skall stora
Sunne kommun från angivna dag upphöra".

Med den andra kommunsammantäggningen åtta år
senarc nåddes slutligen en borgerligt kommunal enhet av

hela det gamla Nedrc Frykdals härad, som fick namnet
Sunne kommun (år 1971)

Kungl Maj:t forordade den 30 januari 1970 om
"sammanläggning av Sunne köping samt Griismarks och
Lysviks landskommuner den 1 januari 1971 rill en

kommun, beniimnd Sunne".

Invånarantalet den 1 januari 1971 var 14.083.

Befolkningen inedre Fry}sdalen kiinner och har sedan
långt tillbakakiint en uttalad samhörighet. Samföntånd
har ditrigenom förefunnits i många avseenden och frågor,
och samarbetet för - som det hette fön - de gemensarnma

hushållningsangelägen-herema har i det tånga loppet
medfört bra lösningar frir vfu bygd. Ivlan vill viil efter
denna nu 14-åriga kommunbildning ro och hoppas att
den får bli bestående yuerligare något decennium,
måhiinda fram tilldet kommande sekelskifter

t984
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Vi stöder vår hembygd
Vi stöder

Sunne Hembygdsförening

?,
MILLER GRAPHICS

SCAND/NAYIA AB
8912!8, 5-686 25 Sunne, Sweden

'l'iden går så fort ocli
iir så värdefull.
Iiörsäl<ra den hos oss.
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För alla dina
vänd dig

bankaffärer
till oss.
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trryhsdalens Spa rbank

Nytt telefonnummer: 0565-174 00
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EL-shopen
Oln el.butik i Sunne

Kvarnqaran 18 - 0565-139 22 a Byggnadssmiden
a Verktyg & Elverktyg
a El- & Vvs-materiei
a Kök & 8adrum
a Nyckeltillverkning

Gör elt besök

Hushäll3maskinerfrän: 
- - --I HUSf,VAR\A - CYLINDA _ PHILIPS I

I ErE<-"osELros - lrrELE - voLTl 'I rirrv - aoscu I

hos oss.
Det lönar sig !!!

Kvarngalan 20 T61.0565-135 m SUNNE
EL och VVS INSTALLATIONER

Ssunnex
VIBRATIONSOAM PARE

SPENGUMMI

wÄTTMASKINSLISTER LTVSMEDELSGUMMI

KARoSSTÄTNINGAR GUMMIPRoPPAR
MYNNINGSSKYDO

KABELGENOMFORINGAR
PACKNINGAR

VALSGUMMI CUn futtAÄLCan HmrEMpEuruicuMMr

VENTILER BRÄNSLESLANGAR
SKYDOSRINGAR

KRAHTATNINGAR

KUTSAR

MEMBRAN

MASKINSKODELAR
AVLUFTNINGSSLANGAR

RIVHJULRoRrarNrNGAR x.qggtxLÄÄ'lrilon

SföfSXyOO vENrlLKÅcLoR

SUNNEX AB BOX 116 686 00 SUNNE TEL 0565-11920 FAX 0565-13363

Vi tror på Sunne.
Sunnebygden Zir expansiv och initiativrik. Faktiskt något av

VZirmlands Gnosjö. Vi vill ty'iilpa till med vårt kunnande och
stödjer alltid den bygd vi v?ixr ur. Som kund kan du låra din
sparkapital lånas ut lokalt genom oss.

Och diinned bidra till att hälla Sunnebygden levande.

FöreningsbankenH

LIU§[Il[DIL
åLLA DåGåR

TltL 22,00

=ffi9= HAGA
sEt\1G & rY.[Ir8
.uL{ Dtou lLL aot
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Värmlänningarnas bank

Var tredje våirmlåinning valjer banken
med bekvåima banktj iinster,

lokal forankring och
storbankens kompetens.

§Termlandsbanken
SUNNE

e»«rer.]
V ar vad vi heter.

Sunne telL2923

M ARKE N TRE P RE N O RE N / S UNITE

BYGGER: Vägar,parkeringar, trädgfudsanläggningar...

GRÄVER: Husgrunder, diken, ledningar...

HYR UT: Entreprenadmaskiner med ftirare, vibroplattor...
SÄlfgR: Matjord, narug&sel, trumrör (i plast och plåt),

markduk...

ENTREPRENAD AB
SUNNE

Tel0565i127 19,L20L7
0L0l23l0g 87,Allan . 010120485 91, Åke

DIF{
EKONOMICHEF

Långgatan 3

686 30 SUNNE
Tfn 0565-12235 Vi ger mindre företag håcre ekonomi


