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Detta är.r iir s"prndc årgång ar Sttnnc-

B1'gda. Sunnc Hcmbr gdslirrcnings
sty'r'clse i'rll då tacka alla ansttil lda,

mcdlcrnmar, l'unktionärcr i illika
saurrnanhang liksom ortcns l'airctag

och kOprnän -.1a alla som på ctt posi-

tir'( sritl hjillpt oss att gcnot.nlirrzr vitra

verksamhetcr 199(r.

Jag r ill gJr na medgc i.rtt \ lrrl
slre\ andcn i lierår.planertngen i ilrit
omlattandc scdan år 19tt9. Vi utti)l'dc

då en onrl'attaude tctrovcring, ar' r'årt

muscum - gamla Tingshus-

by,ggnadcn. 1990 rcparcrades As-

kersbl,gårdcns t\ ctrnc murstockar.
Sccnby'gget gcnortlftirclcs l99l ot:h

drilel'Lcr sanrtl i ga vanclt arhcrlshr'ee

nadcr och ctt l'(rrriidsbl ggc sri-

lunda Nvbo kiik 1994, Nrbo logi
1995, Stuga tt 1996 och Stuga I

1996 - 97. Dcssa satsningar och

ioldningstiillandcn r ill r i {ira sotn ctt

bctvdclsclullt ctappmål . Vi scr f ranr

crnot 1997 som ctt gllidjcllllt lttbilc
un.rsitr då det ar 40 år scdan hulud
b1 ggnadcn Asker-sbvgårdcn in-
ligdes.Vid l9-50-talets slut clah

lerades samarbctc nicd STF och nLt

iill vi risa dcl. r'ärdet'ulla samatbcie

dcnna målsättning bYggdc På då i i

nu genoml'ört dcssa arbclcn.Atl
dcnna händelse sammanl-allcr meti

Svcrigcs Hcmbygdslörbunds (SHF)

och Sle nskit Trrristliircningcns apcll

undcr året "Att bo på hcrnbl'gds-
gård" bcrikar besokarc och turislct

nrcd fin oc:h angcliigcn inltlnnation

och kr-rlturupplo clsc on.r bl gilcn.

Viil nriitt på i år hcmblgdsgård och t

r irr I hcnrht'r,rirrtt ht'lt'

tuu-*tu
.la.nsson

PROGRAM OCH AKTI-
VITETER 1997

Januari.
Stuga I har t-cnoverats och är i

det r1älnrastc klar l'iil att ta ctll()t van-

Jralhcmsgas tcr irct lunt.
Februari.

Sångarkr,äll tncd Sunne N{ans-

k(rr.

I-iigcnhctcn i Lantboa i).r. r.trålas

och onltapctscras.
Mars.

Ökat antal I'andrarhcmsgästcr
r'äntas clå cn viirldscuptavling på ski-

dor arrangeras på Akka-stadir.rn i

Sunnc

,dpril.
Den l2 april kl I0.rlo - l7.otr

anordnas i)ppet hus i Hcmbygds-
gården i anlcdning ar att det ar 40 år

sedan Askersbi gården invi gdes. Alla
b1'ggnadcr - museala så r äl sttm vatr-

drarhems- r'isas. KonstuLställning
ar, ortens lokala förmågor.L-andsan-

tikvarie Andcrs Hillgrcn och Britt
Ir4aric Insulandcr t.riin Välmlands

trluseurn medverkar. Vidare ttndcr-

håller Pcr Thonras Eriksson ntcd

sång och ntusik rlch Martin Sund-

holnr t.rch Lars Wennberg bcrättar

om de gångna årcn.

Den l3 irpril har SHF årsmijtc.

Valbor'lrsmässtlfi ranr.lc dcn 30:c

april Lrnder mcclvcrkan av Sunnc

Manskor.
Maj.

Våra kulturbyggnadct ar Ilitigt
nl tdadc tbr brOllop och l-amiljesam-

kvrirr.

Juni.
It4idsornmarfirande detr 20 luni.

Juli-Aug.
8:c Kulturvcckan mcd bl.a.

Barnkulturdagen gcnomfi'rres n.rcd

Sunne Heurbygdsgårcl sttm r-len cent-

rala plalsen.

Sept.
När'griitskalas.

okt.
Viir gluppcrr i urbcle .

Nov.
L3 Lrsstirpning t.lc)h j ulmarknad.

Dec.

Lucia{i randc.

*r.+1.**rj * *1<***** * *.*r<***r'

llu glörnrner väl inte årslnötet
söndagen den 13 aPril kl l4.oo?!

,. * l. * * * r. * >1.* >k * r< ** )F >l:+ * * * * l:

tnne h ållsförtec kning'

Sid. I lriinl'd.
Srd.3 Vct'ksamhctshcrattclsc

fi)L 1996.

Srd. 5 Er a Mi rdal-Runcbje r.:

Kultttrtnr nttc:inr cntcrittg
i Vairmland - Skog &
I-{iskrria 96.

Srtl. 6 Httgo Janssott:

Karl Olssor.r - till minnc.

Sid. 8 Cunnar Jansson:

Hundraåri ga llaggstång'
en i Askcrsbl.

Srd. l() Vcrrt är Pia i Bräcka'? -

Diktcr al Pia Eriksson.
Sid. ll Pcr Hedin:

lvlästaren l'r'ån Vittcbl .

Sid. l4 Ragnar-Magnusstttr:
Trttl ldort-r tlch giiddfiskc.

SLd. 16 Hugo Jansson;

N,lctl by'skolans his tor.ia.

Srd. l9 Roland Kilstadius:
Bcs(jksviirda sn'rås.1 iiar i
Sunne socken.

I redaktionen:
Hugo .lunssrttt.

Ev, tL My rtlul- Rune h.j e r.

Duvitl Mvrehetl.
Hans Olsson.
Redaktör och ansvarig

utgivare.'Hu go J ans.\ on.
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Gunnar Andersson, tel 0ffi5-7 I1832
KarinOlsson, telOffi5-711725
Hans Olsson, tel0565-711644

Suppleanter:
Henrik Horn af Åminne, tel 0565-60317
Inga Britt Karlsson, te\O565-n044
EvaMyrdal-Runebjer, tel 056a31120
Annica Rytters, teIO565-77O091

Arbetsutskott:
Hugo Jansson, sammankallande
Ulla Olsson
Walter Jansson

Styrelsen för Sunne Hembygdsförening får
härmed avge följande berättelse över sin
verksamhet under 1996 - föreningens 73:e
verksamhetsår.

Ordfiirande och kassör :

HugoJansson, tel 0565-10801

Ordinarie ledamöter:
Birger Nilsson, tel0-565-71 1758, v.ordf.
Kerstin Meric , tel0565-92088, sekr.
David Myrehed, tel 0565- l0o46,v.sekr.
SvenToremark, tel057O-57046
Walter Jansson, tel 0565-10608

Föreståndare har varrt Ester och Hugo Jans-
son.

Föreningen har 391 enskilda medlemmar
plus' ett antal företag.

Om 1996 års verksamhet kan bl.a. framhål-
las ombyggnaden till året runtboende av den

sista vandrarhemsbyggnaden. Den beräknas
vara klar i mitten av februari 1997.

Vidare vill vi ftir 1996 i kronologisk ordning
framhålla mindre såväl som större aktiv-
iteter som fciljer:

Den 9 januari såg vår duktige vaktmä§tare
Hans Nilsson till att Goteborgs TV:s
önskemål tillgodosågs med snöredskap och
meddon vid filminspelningen av Göran Tun-
ströms roman Juloratoriet. Avsnittet som
spelades in i Sunne var bl.a vid Villa Helios
och vid Sunne kyrka,där ett antal sunnebor
medverkade. I övrigt var inspelningen för-
lagd rill Hjo.

I samband med styrelsemöte den l0 januari
hölls julgransplundring och andra akti-
viteter,då alla bjöds på tomtegröt.

Året 1996 hade av Sveriges Hembygdsför-
bund proklamerats som Hembygdens Ar.l
denna anda sammanträffade under januari
Gunnar J ans s on, D avid Mttrehed,Henning
Ekherg och Henrik Horn af Åminne.varvid
iden foddes att skapa rollspelet Nils
Holgerssons nesa i nutid. Detta framfördes
i regi av BirgittctNilsson den l6 juli i Rott-
neros Park.
Vår egen Nils Holgersson gestaltades av

Isaac Willebrand och Selma Lagerlöf av
Ingrid Nermark.I det eleganta rollspelet som
omspann tiden 1906 - 1996 berättade först
Selma L. om sin tid - alltså fram till sin död
1940. Nils berättade sedan för "tant" Selma
om vad som tilldragit sig sedan dess.

Rollspelet blev ett mycket uppskattat inslag
i programmet under festdagen i Rottneros
Park.

l.eif Nilsson,
Ulla Olsson,

Revisorrcr:
Ola Stervin,
Elna Henriksson,

tel 0565- 10965
tel0565-7466

tel O565-71 1277
tel0565-108-57

Vaktmästarsysslorna har skötts av
Hans Nilsson och Carl, D6;y;nf

Vandrarhemsrörelsen har i samarbete med
STF bedrivits under hela året 1996 - med
tillhopa 6513 gästnätter.
Värdskapet har skötts av Lerru Eriksson,
Britt Bergkvist, Peter Carlsson, Ulla
Sjölund, Anna-Lisa Andersson, Ann Louise
Äng-Hedlund, Anna Mai Jansson,Pia
Strand, Carola Magnusson, Barbita Asker,
Agneta Berggren, Carin Andersson och
Karin Lidström
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Sunne Manskör stod tradtionellt för en
rrppskattad brasaftonskväll den 27 februar|
Den samlade fullt hus.

Årsmötet hölls den 14 april och bevis-
tades av ett 40-tal personer. Nils KurLsson
och Hildor Mugnusson underhrill med trev-
ligt musicerande och sång

P å Valhorgsmässoafton vårtalade
Svunte Suruleskog, Sunne Manskör sjting
och Sunne Dragspelsklubb underhöll med
uppskattad musik under ledning av Tbrsten
Holmblctd.

Den 21 juni arrangerades vårt tradi-
ti on el I a midsommarfi rande.Majstången
kladdes kl 12.oo och kl 15.oo restes den
under medverkan av Bcickalunds Bvgdelag
och delar av SLtnne Manskör.. Kristina
Westin ledde dansen kring majstången.
Vädrets makter var ej så gunstiga vid fest-
lighetens btirjan men vartefter kom solen
och ett riktigt grannt festväder.
Mycket folk deltog i festen som sponsrades
av Sunne Köpmannafdrening genom att
skänka glass till alla barn med blomster-
krans i håret och kaffe till alla som var
klädda i bygdedräkt. Stort tack till Er alla i
Sunne Köpmannaförening för visad genero-
sitet.

Den 27 juli ägde Kulturveckans
invigning rum å Hembygdsgården med ett
späckat helaftonsprogram med stor kav-
alkad av värmländska poeter och författare -
liksom värmländska musiker, sångare, dan-
sare och estradörer.
Invigningstalare var Karlstads Högskolas
rektor Christina Ullenius.
Programansvarig och dagens värd var Kjell
Marcusson.
Under en programpunkt presenterades Sun-
neboken. Genom generöst bidrag från bl.a.
Fryksdalens Sparbank har vi kunnat trycka
denna bok vars originalupplaga i handskrift
förvarats å Kcipmangården i Sunne sedan
seklets början.

Den 30 juli hölls Barnens Kulturdag på
Hembygdsgården med cirkus, clowner och
gyckelspel. Under dagen ordnades
cirkusskola,målarverkstad, ponnyridning
och clownsminkning.
Programansvarig varTuula Dajön. Vi kunde
alla glädja oss åt den tusenhövdade pub-

liken.
Den J I juli spelades teaterpjäsen Skott-

dramat vid Fryksågen å gamla Tingshuset
i samarbete med Fryksdalens Gille.
Lars Wennberg var primus motor för
arrangemanget.

Kc2mmunens handikappråd besökte
Hembygdsgården den 12 sept. för att
informera sig om lokalernas handikappan-
passning.

En studieresa företogs den 18 sept. till
Värmlands Museums anläggning i Filipstad.
Museikommitt6ns ledamöter hade inbjudits
att besöka denna anläggning under Ritva
Jerulfsdotters ledning för att underlätta
pågående arbete med registrering och infor-
mation av våra samlingar i Sunne.

Skottdramat vid Fryksågen återupp-
fördes tvenne gånger den4 oktober.

Vävgruppen började väva den 8 okto-
ber och den l1 november stöptes ljus. Under
dagen gräddades våfflor till alla aktiva på
Hembygdsgården - tjejer som gjorde enris-
kransar för Hembygdsgårdens prydande och
ett antal mannar som fanns i arbete med
ombyggnad av stuga I.

Vår årliga julmarknad hölls lördagen
den23 november kl 12.oo - 16.oo.
Hantverkarnas försäljning rönte stort int-
resse och de fick beröm fcir konstnärlighet
och den htiga kvalitdn på alstren.

Den 5 december företogs en studieresa
till NWT:s nya tidningshus i Karlstad.28
personer deltog.

Vårt traditionella Luciafirande i Sunne
kyrka hölls den 8 december med Sara Nils-
son som den korade Lucian.Vår nye kyrko-
herde Lctrs Miller höll Luciatalet i
kyrkan.Hästanspänd kortege till Hembygds-
gården med Sten Ake Slcyttkvist och Lars
Svensson som perfekta kuskar gladde alla
luciafirare.

Till aktiva - enskilda och organisationer
- som hjälpt och stöttat oss vill vi framföra
vårt varma tack.
Vi vill främja turismen och göra vår bygd
känd för de möjligheter den erbjuder till rika
natur- och kulturupplevelser.

S unne Hembygdsförening
Styrelsen
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Kulturmirune sinv e nte ring i V örmland
- Skog & Historia 96

I förra årets nummer av Sunne-Bygda kunde
jag berätta att skogsvårdsstyrelsen i Värm-
land dragit igång en länsomfattande kultur-
minnesinventering. Skog & Historia har
fortsatt sitt arbete under 1996. Projektet har
nyregistrerat närmare l2 000 kultur- och
fornlämningar i länet.

I Sunne socken har inventerarna beskrivit
totalt 389 forn- eller kulturlämningar och
prickat in dem på den ekonomiska kartan.
Bland de registrerade kulturlämningarna
finns till exempel 178 lämningar efter torp,
gårdar och backstugor i skogsmark, 12

fäbodlämningar och 19 kojgrunder. Skog &
Historia har inte tagit med de cirka 260
forn- och kulturlämningar som riksantikva-
ri eämbetets fornmi nnesinventerin g tidigare
registrerat i socknen. Kartmaterialet och
beskrivningarna från Skog & Historias ar-
bete finns tillgängliga på skogsvårdssty-
relsens distriktskntor i Sunne. Förhopp-
ningsvis kommer materialet att vara en hjälp
för skogsägare så att de kan skydda sina kul-
turlämningar vid avverkning, markbered-
ning och gallring.

Under tidig höst kom personal från riksan-
tikvarieämbetet och tittade på de lämningar
i Värmland som vi klassat som möjliga
fornlämningar ("R") - och bara i Sunne
socken har vi nu 38 nyregistrerade forn-
lämningar! På Askerudsberget registrera-
des 25 gravar från bronsålder eller tidig
järnålder (1 800 - 500 år f. Kr.) efter tips
från Ingmårs Bygdegårdsförening. Utefter
Frykens branta strand ligger har 15 grav-
rösen och 10 stensättningar nedanför den
välkända "Trollommen" på bergskrönet.
Stensättnin gar är gravar som har en lägre
och flackare stenpackning än vad gravrösen
har.

Utefter den gamla landsvägen öster om
Askerudsberget fornminnesmärktes sex
stycken väghållningsstenar. Här finns också
en milsten som är fornminnesmärkt sedan

tidigare. Gravrösena, stengärdesgårdarna,
väghållningsstenarna, dansbanelämningar-
na och de många torpruinerna berättar om
mänskligt liv och arbete på Askerudsberget
under'många skiftande förhållanden.
Gravarna kan ha byggts redan innan klimat-
försämringen under järnåldern satte in.Dåti-
dens boskapsskötare slapp de problem
senare tiders torpare hade med att skaffa
vinterfoder till djuren. Det var tiirst under
järnålder som det blev nödvändigt att stalla
och utfodra boskapen inomhus under vin-
tern.

Skog & Historia har registrerat sammanlagt
sex stycken skvaltkvarnlämningar i Sunne
socken. Norr om Annefors ligger en ovan-
ligt komplett skvaltkvarnmiljö. Här kan vi
se den långa dammvallen över bäcken och
stenfundamentet till skvaltkvarnarnas
vattenrännor. Minst två kvarnplatser är syn-
liga. Riksantikvarieämbetets granskare var
överens med oss om att platsen har stora
pedagogiska värden , och den är nu en

"R-ad" lämning. Väster om Annefors, vid
Gle, fornminnesmärktes en tjärframställ-
ningsplats - en tjärsten. 'ljärstenar och tjär-
dalar representerar en övergiven bruknings-
form och betraktas därför numera sorn
fornlämningar. I Stöpafors fornminnes-
märktes ytterligare två tjärstenar. Här hade

Skog & Historia dessutom registrerat en

mycket fin spånhyvellämning. Lämningen
'oR-ades" av riksantikvarieämbetet eftersom
den har ett stort upplevelsevärde.

På Tossebergsklättens sydsluttning finns en
gammal stig. Utefter denna ligger en vilsten
med ristningar från historisk tid. Stenen re-
gistrerades av Skog & Historia efter tips
från Margit Olsson. Det visade sig att vil-
stenen hade anmälts till riksantikvarieämbe-
tet av Nathan Hedin redan på 1950-
talet.Tack vare riksantikvarieämbetets
granskare är den nu,40 år senare, registre-
rad som en fast fornlämning. Strax norr om
samma stig står en övergiven gränssten rest

(forts. på sid.lS)
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Ka,rl Olsson - till ninne

Allas vår vän Karl Olsson, ''Karl på Arren-
degården" gick ur tiden i höstas efter ett
långt liv fyllt av träget och entusiastiskt
arbete inom en mängd olika områden.

Det är omöjligt att inom rarnen för en kort
levnadsbeskrivning få med allt vad denne
nrärkesman uträttat. utan det får bli lite
strödda noteringar.

Karl föddes 1906 och gick de tre tbrsta ären
i Askersby skola. 1916 var Mellby skola
klar och dit hade då sökt sig en ung lärare
från Göteborg . C.J. Mellström. Mellström
var en föreningsmänniska, som samlade
bygdens ungdomar och bildade Sunne JUF-
avdelning i slutet av 2O,talet. Karl blev snart
en av stöttepelarna i föreningen, skötte syss,
lan som kassör och deltog i alla tävlingar
från matematik till växtkännedom,
djurbedömning och plöjningstävlingar, de
sistnämnda omsider så kvalificerade att de
ägde rum på Ultuna och Bjarka-Saby.

Karl hade ärvt intresset för hästar från pappa
Emanuel, men att han fick lov att lära sig
ploja med tre hästar redan som 13 - 14 - är-

rttg hade err dy stcl bakgrurrcl. t'appau hade
nämligen fått sina händer svårt skadade vid
en olycka, då en transformator skulle avsy-
nas.

Karls hästintresse visade sig på flera sätt:
Han var intresserad av trav och 1928 tävlade
han med Sylvi på Solvalla. Han var hingst-
hållare och som sådan känd i vida kretsar.

l'idtgt var Karl intresserad av tradgårdssköt-
sel och odlade i enkla drivbänkar kål-,
tomat- och även blomplantor till grannar
och bekanta. Vi minns också hur han köpte
potatis av många olika sorter för att pröva
deras egenskaper.
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Karl gick på Molkoms lantmannaskola i

början av 30-talet och hans intresse för
trädgård ledde till att han vid mitten av 30-
talet genomgick Ingesunds folkhögskolas
utbildning för trädgårdsarbetare och förmän.
Han var aktiv som trädskötare och var en av

grundarna till Sunne Fruktodlareförening,
som hade en glansperiod under senare delen
av 30- talet, tills 40- talets kalla vintrar kom
och förhärjade många trädgårdar. En förut-
sättning för att vännerna i tradgården, Greve
Moltke, Signe Tillisch, Clara Frijs och allt
vad träden hette förr, skulle bära rikligt med
frukt varju att det fanns bin, och givetvis
var Karl intresserad även av biodling, en

hobby, som han ägnade sig åt anda upp i 80-
årså1dern.

Ett annat av Karls många intressen var
snickeri och som vanligt valde Karl inte ut
åt sig någon smal sekto4 utan när man i
hans fall säger snickeri så gäller det allt från
byggnads- till finsnickeri; från byggandet av

nya boningshuset på föräldragården
Angersby i mitten på 30- talet till syarvan-
det av de eleganta pelarborden på senare tid.
Deras antal närmade sig 200, ordentligt
signerade och numrerade och tillverkade
med osviklig precision.

Ett viktigt datum är 14 mars 1938. Då över-
tog Karl, tillsammans med kusinen Artur
Olsson, arrendet av stora Arrendegården i
Sunne. Ivljölkproduktion var huvudinrikt-
ningen och avelsfrågan ägnades stort int-
resse. Hållande av tjurar med förnämliga
egenskaper påverkade den egna besättnin-
gen och hade betydelse även ftir bygden i
stort. Karl var en föregångare då det gällde
systemtäckdikning,och utvecklade konsten
att täckdika med "Åshammarplog" så, att
han deltog i flera lagtävlingar på orten och
vid några tillfällen i Västergötland

Förutom allt detta var Karl kyrkofullmäk-
tiges ordförande ett antal år, och under den
tiden startade kyrkan sin förskoleverksam-
het.

Han var mycket aktiv inom studie-och kurs-

verksamhet och var angelägen onr att
poängtera kvinnans roll i olika samman-
hang.

Karl var helnykterist och en av veteranerna
inom NTO-rörelsen, där han var medlem
under hela sitt vuxna liv.

Fadern Emanuel Olsson var verksam inom
flera av lantbrukets organisationer och
sonen Karl förde arvet vidare. Han var t.ex.

Ordf. i Förenin gsbanken.

Ordf. i Fryksdalens Hushållningsgille.
Ordf. i Hingsföreningen.
Ordf. i Bosällsstyrelsen.
Distriktsordf. i Värmlands Slakteri-
fören ing.

Även inom vår hembygdsförening var Karl
en mycket verksam person. Han ansvarade
bl.a. för att loftgångshuset Pålsbyboden
monterades upp 1981.

Karls livsverk är imponerande. Han var
intresserad av allt, som rörde sig i tiden, han
satsade mycket av sin tid för vårt gemen-
samma bästa, han var en verklig samhälls-
byggare. Vi bevarar hedersmannen Karl i

tacksamt minne.
Hugo Jansson

Vdlkomna till

Hembygdsfrireningens

årsruöte

13 april kl 14.oo
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H undraå riga .flag gstånge n i A skersby

"Är detta Sveriges äldsta flaggstång'?"
Den frågan stod i en av våra tidningar för
flera år sedan, och i somras blev frågan
aktuell igen, eiiersom det är 100 år sedan
stången restes.

Den skänktes till skolan av en man i
tacksamhet över att hans barn fick gå just i
denna skola. Stången försågs med en
plåtvimpel högst upp med årtal, så daterin-
gen är säker.

Flaggstänger var inte särskilt vanliga i
slutet av 1800-talet. De förekom vid mil-
itära förband förstås och började sättas upp
vid skolor, men att en stång av trä, soln
sattes upp 1896 fortfarande efter i00 år är
fullt brukbar måste vara enaståeende

Johan Ramström hette en lärare vid sko-
lan i slutet av 1800-talet, och hans son Lars
Ramström, Sunne, ville 1961 uppmärk-
samma att flaggstången var 65 år gammal
och inbjod gamla bybor till en samling på
skoltomten. En bild från detta tillfälle finns
i Mai Hedins bok om Askersby.

Stången togs före detta tillfälle ned för
målning för första gången och en liten bit
togs av längst ner. Åke Olsson i Askersby
berättar, att man då kunde räkna till 96
årsringar på en diameter av 14.5 cm. Stån-

gen är drygt 14 meter lång. så den är verkli-
gen smäcker och ar högsta virkeskvalitet.

I somras tog vi i b1,n kontakt rned tidnin-
gen Land om den 100-årsiubilerande
flaggstången, och den r'äckte intresse, inte
minst kanske det berodde på att tidningens
kulturredaktör Erik Jansson hade viss
anknytning till bygden: Hans far var vikari-
erande kyrkoherde i Östra Amtervik 1951-
63.

Den2juli kom han tillsammans med en

fotograf för att göra ett reporta,ge. och
byborna samlades med kaffekorgar för att
fira 1OO-åringen. Fotografen hade beställt
Sunne brandkårs höga kranbil för att få bra
kameravinklar, men eftersom båten Freja
hade brLrnnit på natten innan gick dessa
planer om intet. Som tur var kände någon
till att en hyrlift fanns i en grannbr'. och
rådiga bybor räddade situationen genom att
hämta denna anordning

Ett reportage om flaggor, flaggseder och

Askersbys gamla flaggstång ska. enli_et Enk
Jansson, komma i tidningen [-and iaeom till
nationaldagen den 6 juni 1997. Da är stan-
gen 101 år och vi hoppas att den samma dag
föräras en ny flagga i stället för den ganska
slitna,som hnns nu. Ansökan är inlämnad,
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På bilden ser vi den nyligen bortgångne
Karl på Angersby eller som många känner
honom Karl på Arrendegården hissa flaggan
vid samlingen den 2 juli.Han gick i småsko-
lan i Askersby åren 1913 -15, och fick sen

flytta till Mellby nybyggda skola, då Ask-
ersby skola lades ner.

Selma Lagerlöfs fosterson Nils Holgers-
son gick samtidigt några klasser före i sko-
lan i Askersby. Han flyttade så småningom
till USA. Hans son Nils Holgersson j:r med
hustru Vera besökte Sverige i somras och
den 15 - 16 juli var de i Sunne. De ville
gärna se platsen där pappa Nils gått i skola,
och här ses de vid flaggstången , som är det
enda som återstår av den gamla skolan.

Flaggstången har stått i 100 år, och den

var nästan hundra år gammal när den sattes
upp. Visst är det fantastiskt att tänka sig, att
detta träd var en liten planta ungefär vid
tiden för franska revolutionen eller mordet
på Gustav IIL

9

Gunrutr Jansson
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Vem iiF " Pia i Briicka"?

Dikter av pseudonymen Pia i Bräcka dyker upp i olika sammanhang.
Sunne-Bygda tycker det är angeläget att uppmärksamma lokala "kulturskrivarel'. Vi ger här en
kort presentation av Pia. Hon heter Pia Eriksson (född Wikström) och är uppvuxen i Gullsby.
Hon flyttade till Bräcka i2O-årsåldern,har tre barn och driver tillsammans med maken dennes
släktgård..På gården finns ett 25-tal kor och ungdjur. Pia beskriver sig själv som en "bonnkärring
mä bägg föttera på backen".

vi låter Pia berätta lite från sin vardag med ett litet urval ur diktsamlingen.

Dikter.lrån Bltgdct
åren 1993 - 95

Vi hoppas och tr<.rr att vi tär höra mera av Pia.

MIG SJÄLV

Ja tänkt ja skull skriv en dikt öm mig själv
dä blir nog som en dragspelsbälg

en stönna går dä i moll , den anner i dur.
dä ä väl en himla tur.

Ja har allti nö åjäär
mä tre onger å en khär

dä ska bakes å tvättes å gno
dä ä att så i ett familje bo.

Sen har farsgubben min fyllt år
da såggja te att brö te kaffe han får

dä va kak å vetelängd
ja brö i riklig mängd.

Märta en hyllning ja ville ge

svärmor å ja vi bjö te
dä ble buller å kak

även John han feck smak
Ho ble så gla att i öga kom en tår

dä ä att dä bäst beröm en får.

Min farbror en hyllning vi ga
dä kom släcktinger i e langa ra

ifrå Stockholm å Västerås
han i syna ble blek gunås

vi åt go mat på Frykenstrand
mang kramer å skakninger i hand.

I laggårn har dä gått i dur
mä mang kalver som ä i bur

de skriker i ett enda kör
en får att ont i ör.

När kväel kommer å teven ä på
slör Perra igen de himmels blå

själv sitter ja myck mä steckinga mi
å slänger ett ög på teyen e ti.

Pia
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Per Hedin:
Mästaren Yitteby

Nå,gru irr e.lter.flvltttirrgen till lirt,ksrlulen på 1960
,u,0, ,r1ur',jtrS ittvrtlverud i hernb.vgdtrtirelsett otlt Jick
tlcrt storu tliitl.jen oi'h .förnånen an trd.lfa Natlrtrrt
Hedin, den store henby-9615yt111rttt,rt. Snort ldrdL .lo,g
dvert kiitttttt Jrutt.s son l'er, å'ven ltott ett .\lor p(rsot!-
liglret. Bektrnts'kttpen ru'lt vdnskopctr t,ururle till l'er_t

allr.liir lidi,gn bortgån,g. .lo,g kinner stor .tor,q oclr
.soknad e]ier honrttn. Hatt y,ar ett f tr ndrttriska oc'lt ju,g

;kttlle vilio lrclecktro hortonr sofit eil ot, de .yistu ka
vol.jererrro i Fryksdtlen : ltelevod. cil.s.kvorul oclt t'tirt
I i.g, I rire kot nr tr o nde ot'h lfivl i,g.

l;iir nå,gra år sedan l\,,s.ytuttle .jo,g tned sti,gande itu
rcr,s,ye lill ett rolurvft)redrut,s'ottt Per Ltedin lu'ill
an,gåentle "Mit.sturen i Vitteby" - I)en rttiirkli,gu "ko-

lotti.strtiotrtrr" i Vittebv liirtg,rlade rni,g sti, rttt jag burl
l'er utt.fii till,gritt,g till ltutts tnutruskript. l)å errlu:t de

dklrc Itryksrlolin,gurttu kdnner till tlctrttu rnrirkligu
kolorti, kcitttt.s det lill.Jred.s.strt)llarule an hrt fiitt liilrt' tttt
ptrltlit e nt l'er Hedin.s persortliqu (rill(( k,ri,tgor.f i;r !n
sli)rre ldsekret'r' 

Lur.s rvennberg

&äLaren l-rån Viueb.v
Det var julafton när jag såg honom första

gången, och det var på den tiden då det fort-
farande var högst normalt n-red häst och
släde. Han hade långt böljande skägg men
såg ändå inte ut som en jultomte, trots att
han t.o.m-hade ett stort mjukt paket under
arrnen, något som senare skulle visa sig vara
"årets julklapp" i Köpmangården. Långt
efteråt förstod jag, att gåvan var visad upp-
skattning för det intresse min far visade för
hans liv och gärning. Man fick inte bära ut
julen hette det, och jag skulle passa hästen
när o'mästaren" fägnades. Han kallade sig
inte själv så, och det sa man heller inte i
hemmet, men eftersom det var gängse
benämning i tidningama landet över, så blev
det v;dertaget av grannar och andra utom-
stående.

Vem var då denne man som så markant
skilde sig från andra odalmän och förkun-
nare? Ja.-rubqilerJdr-mj,i'/g.n, och Vitteby
ligger i Suää"sockän en-knapp halvmil
söder om kyrkan. Hans borgerliga namn var
Erik Andersson, och det säger inte heller så

mycket, men känd över hela landet blev han

l)e fie:la «rliklrrr rtrrr trrti'rloren vor illtttlrerade rned

Itt knodc lxtrtriill trted rrpStgift dtt ltdn ej lrit sig

folo,qru.[eras. Ovattttåentle dr ett ov de .få kanda

litto,qro fiernu

på 1920-30 -talet främst under namnef Mas-il,i,:.r1
taren från Anuncls.iö.

I en rik flora av tidningsartiklar från
denna tid finns omdömen av alla schatterin-
gal fran "derr svenske Rasputin" till'-
"Ghaq-dis andlige frände". Vad tiden led
kunde man urskilja en viss omsrängning.
Man skrev nu inte längre om "rnannen som
förviliar folket" utan allt oftare om "ideaiis-
ten Erik Andersson".

I , ,,.g.iL Andersson var född den 8 febr. 1881

i Bjursås i Dalarna och fick i hemmet vad
nran skulle kunna kalla en garnmaldags all-
varsam uppfostran som också kom att
avspcglas i hans livsföring.

Det låter sig knappast göra att berätta om
denne särling utan att i sammanhanget
namna ,Pgylq PgJl1ggLoch den påverkan
han utövade.,Erik Andersson blev vandrar-
prästens hängivne lärllunge och följesla-
gareloch fortsatte efter sin förmåga hans

1n,,,,,4f1 i,,',11

it, 'l i"t. :ir.

från
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kom till en ny trakt, han först av allt sökte
lämplig lokal och därefter gick runt i

. bygden och personligen inbjöd till predikan.
,, O- dagarna gjorde han rätt frir sig med hårt

( ,( kvällarna. Kollekt förekom ej och ej heller
U i ) någon form av bokförsäljning e.dyl. Hans*- J 

I ambition var tydligen att nå så många plat-
-ser som möjligt i landet med sin förkun-

nelse, men det visade sig att motstånd och
umbärande i kombination med dubbelarbete
så småningom bröt ned hans krafter.

Motvilligt accepterade han då ett erbju-
dande från två systrar som medarbetare i
vandringen ilffiiäAfiii stad, från by rill by.
Med tiden blev det flera följeslagare, mest
kvinnor, och sekten slog sig ned i ett gam-

--rnal1_soldattorp i An.EgdilitiÅngermanland.
Vid dbflna r!i{ kulminerade också tid-

-fo ningsskriverierna med innehåll som tidvis
Bri 3'

){å46,0t,
+--_Å-

5 r^. r^a 1 
tl 1]

stad på äldre dar. Gruppen, som då bestod
av ett 20- tal medlemmar,drev här jordbruk
och man försökte leva på vad jorden gav
utan att blanda in bruket av penningar, men
detta sista flck man efterhand ge avkall på.

Av grannar har omvittnats att det rådde
en mönstergill ordning på gården. En av
flickorna svarade för ladugården med de tre
korna, en annan för stallet med två hästar
och en tredje för köket o.s.v. Andersson
själv var mångkunnig och bl.a. intresserad
trädgårdsodlare, härom vittnade rikedomen
på blommor och fruktträd. Inriktningen var
tydligen att försöka stapa något av ett ideal-
samhälle efter mönster från fornkiisten
tid.Enligt vissa uppgifter levde man från
början på vegetabilisk basis, vilket bl.a.
kunde resultera i att när en ko kalvat man
gav bort kalven till någon behövande
granne. Ingen var sysslolös, jordbruket
krävde mycket arbete, egentligen karlagöra,
men det mesta sköttes av gårdens kvinnor.
När utearbetet var avklarat fanns tillräckligt

liv sv et\JHAnd erssons van drin gar och
verksalhhet denna tid berättas att när han

ansträngande Åandringarna och 1933
inköptes en gar&?å långt"sciderut ro-Tffi
lersta Värmland, som skulle bli dem en fri-

med göromål inomhus. ja man t.o.m. vävde
tyget till egna kläder. I begränsad omfat-
tning fortgick även denna tid den gamla l-(-l
predikoverksamheten. I C 

I

Så fcirflcit snabbt några år och i februari

.j§,*64 år fyllda, avled Erik Andersson
och bsglgv*iq* på.Sunne kylkogård.* I och 

-_

med hans bortgång upphörde gruppen att
verka, och härmed sattes också punkt för
vad som på sina håll betecknats som kloster-
liv i Fryksdalen.

Men nu åter till frågan vad och vem han
var denne märklige Erik Andersson. Man
skulle kanske kunna sammanfatta det så att
han ej gick ut från givna mönster och tradi-
tioner utan sökte och fann en egen väg. Kan-
ske frågan aldrig blir besvarad, men
kanhända man kommer svaret närmare,rcim
man går ut ifrån att "mästaren" Erik Anders-
son var en helt vanlig människa vars hjärta
fyllts av kärleken till en annan och större
mästare.

Men nu tillbaka till Köpmangården,
huset med de många barnen och de många
vännerna. För timmar sedan har Erik
Andersson vänt hästen hemåt och bjäller-
klangen tystnat och för länge sedan har
pappa Nath. läst julevangeliet som alla tidi-
gare jular ur den gamla 1600-tals bibeln:
THET FOLCKET SOM I MÖRKRET
WANDRA SEER ITT STORT LIUUS -

OCH ÖTWE,N THEM SOM BOO I
MÖRKO LANDE SKIIN THET KLAR-
LIG.......Julfriden är så påtaglig att den
fyller både människor och rum. Brasan har
falnat och de minsta somnat. Några har
redan hunnit långt in i julklappsböckernas
värld, någon lyssnar till julmusiken och
någon skriver brev till en kär.

På slagbordet i matsalen lrgger en ny och
underbart vacker ylledgk. En kännare skulle
kunna beskriva tekniken, mönstret och
färgerna, dock icke jag. Vad jag vet är att
den kommer från gården en halv mil söder
om kyrkan och där blivit kardad, spunnen,
ftirgad och vävd och kanske något som nu
för tiden heter designad. Det är med andra
ord julgåvan från mästaren i Vitteby.

Dtq z n:

Per Hedin
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Trolldom och giiddfiske

lin 3åt.full upplat,else ttt:rlttckuutl .[dr Sunne
l)1,,grlo av Rognar L[ogttu.tson. Or:h. som ltan .s.jrilv

.sci3er: "lin absr,tlut satn h.istoria dr det . -l'ror.ju,4....

För yngre kan den här händelsen före-
falla overklig men på 40- talet när Öst-
markingen och jug befann oss på
vedhuggning i en ödemarksby inne i fryks-
dalsskogarna, odlades trolldom och skrock
flitigt i skogsbygderna.Folket var inte
bundna av TV:ens såpoperor utan umgicks
fritt på kvällarna och stämningen i de dunk-
la köken blev suggestiv när de gamla med
väsande röster vittnade om tirnade hemsk-
heter och häxerier. Med de förutsättningarna
förefaller dct skakande drama jag upplevde
ful lt verkli ghetstroget.

För att dryga ut kristidskosten beslöt vi
att sätta ut en mjärde i den närbelägna sjön.

-Men båten är Stordalingens å ne blir
evigt olöckliga om ne rör den, varnade
byborna. Den kaarn är väl insatt i besvär-
jelser å annat jäkelskap!

lnt skräms ve av en tocken, flinade Öst-
markingen som var beryktad för sin flinkhet
med kniven och vars ansikte var åsigt som
ett eroderat kalhygge av alla knivärren.
Stordalingen var en enstöring som drev
omkring på jakt och fiske i skogarna. Nästa
dag var båten uppdragen långt på land och
en pappskiva bar med ilsket darrande text
varningen: Ge f-n i båten!

Det gjorde vi inte och m.iärden var
smockfull med vidunderliga gäddor. Vi bar
hem dem på en massaslan mellan oss och
när den största glorde ett reflexslag svepte
hon undan fötterna på Östmarkingen som
föll framstupa och slog ut två tänder. Denna
incident var första tecknet på att något var
på gång.

Vi övertalade de misstänksamma
byborna att dela vår fångst, sjalva slaktade
vi den största och kokade den i en tvättgryta.
Oförståndigt stack Ösharkingen in handen
i gäddhuvudet varvid käftarna slog ihop
som en björnsax om fingrarna. Det
behövdes en muskulös ardennermärr för att
dra isär käftarna och Östmarkingen svor illa

men folket hånlog triumferande: Va va dä ve
sa, ne skulle inte ha rört båten!

Nästa morgon när jag satte bågsågen mot
första stammen small bladet av. Nåja , jag
hade reservblad med. Mer betänksamt var
att Ö$markingen drabbats av en förödande
diarrd och mest hukade i småbuskarna. När
så min yxa lossnade från skaftet och för-
svann i ett kärr var vi överens om att dagen
var omöjlig och traskade iväg för att syna
mjärden.

Båten var nu uppdragen i ett stenröse och
en olycksbådande varning snidad på en

brädlapp: Vedergällningens dag nalkas!
Östmarkingen synade det snidade med

fackmässig min:
-Denna kaarn han kan knivföringa han.

En tocken som sprätter opp en nerifrå
skreve å opp te haka! Han lät imponerad
men själv kallsvettades jag inför utsikten att
få mina inälvor så närgånget synade. Det låg
något olycksbådande i luften och jag fast-
slog skakad:

-Nu tar ve opp mjärden å sen får dä va
slutfeskat!

Denna gång fick vi göra två vändor,så
stor var fångsten, men byborna hade fått
magplågor av gäddätandet och svor ilsket åt

oss. Någon hade blivit hästsparkad, en

annan åkt fast för tjuvjakt, korna hade slutat
mjölka och enda brännvinspannan explo-
derat, byn var förhäxad och felet var vårt!
Närjag så skar av mig halva fingret vid fisk-
renset och Östmarkingen ramlade i kallan
drog de sig undan som om vi varit pestsmit-
tade.

Våra farhågor ökade när Östmarkingens
fastmo i ett brev slog upp förlovningen då

hon ryktesvis hört om hans härjningar bland
traktens fruntimmer. Han var alldeles för-
tvivlad och när jag försökte trösta med att
hon inte var så förfärligt glasvacker grät han

uppgivet:
Dä ä int vackerheta som ä viktit ma. Ho a

enda arvingen te en stor skogsegendom!
Från förödelsen på huggarskiftet nästa

dag minns jag att Östmarkingen trampade i
ett jordgetingbo och när en av mina
björkslanglar träffade honom i den upp-



svällda skallen var det inte utan än han tre-
vade elter slidkniven. Det var som förgjort,
verktygen försvann,Östmarkingen blev av
med en stövel i ett myrhåI, matsäcksmjölken
hade surnat och påläggsfläsket var härsket.
En ondsint älgtjur bidrog till förvirringen
genom att välta vedmetrarna och som av-
slutning trampa sönder kaffefl askorna.

Nu var vi övertygade, onda makter drev
sitt spel och vi övergav hygget, Östmarkin-
gen svärande när stenar skar hans stövellösa
fot.

Enligt en bybo var det nu bara Gammel-
Kersti, gårdens egen besvärjerska, som
kunde rädda oss. Skinntorr och skrynklig
log hon ett tandlöst flin och glittret i ögena
hennes skar som laserstrålar.

-Jo, Stordalingen skulle hon nog rå på
fast det erfordrades förstås medel...En halv
liter brännvin, en påse äkta bönkaffe och
palftobak var vad som behövdes. I kristiden
ingridienser lika sällsynta som rysk kaviar!
Östmarkingen trodde att det begärda troli-
gen fanns i byn , men att få loss det...

Till vår fordel talade dels Östmarkingens
fruntimmerstycke, dels att byns karlar låg
ute på flottning nattetid. Han stärkte sig med
tre råa ägg och försvann i kvällningen.I gry-
ningen återkom han, blek och håltigd men
radade triumferande upp sina trof6er.

Gammel-Kersti sörplade i sig ett otal kaf-

Strurc-llt'qtlu
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rÅxre VILING

Så fort göbben min kommer in
å ska ha mat

kaster han i köll sej på söffa

ja kan int begrip
att dä ä så svårt å sitt

men en viler mykk bätter
säjer han

dä kanske ä sant
ja har int prövet än.

fekaskar och vi väntade otåligt att hon
skulle börja rabbla besvärjelser. Men inte.
Belåtet karvade hon i pipan och snart
storknade vi av nikotinmolnen. Enda för-
ändringen var att ögonen för några sekunder
tycktes lysa som glödande kol ftir att sedan
bllsimmiga och falla ihop och snart fick
hennes snarkningar väggarna att vibrera.
Sablar,käringen hade lurat oss!

Generade över vår godtrogenhet drog vi
till skogs men stannade som förstenade vid
hyggeskanten. Vedmetrarna stod vältravade,
sågbladen var hela och nyfilade, yxan som
försvunnit och Östmarkingens stövel stod
prydligt vid en stubbe. Skakade såg vi på
varandra:

-Hederliga knivslagsmål liker jag men te
å slåss mä oknytt å häxerier... Int en mirnrt
länger jag stanner här! Östmarkingen var
uppskakad och med skälvande händer raf-
sade vi ihop verktygen och skyndade
småspringande raka vägen mot hembygden.
Vi satte aldrig mer vår fot i den skogsbyn!

Jag tror inte vi tog någon mental skada av
det upplevda om man bortser från att Öst-
markingen föll på knä för fästmön och
erkände sina synder och att jag själv vid
något enstaka tillfälle beskylls för över-
drivna fantasier.

Ragnar Magnusson
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Pia i Brcicka
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M e llby s kolans historia

Uncler den gangna sonlrnarerr kLrnde vr r SHF
gtädjas över att ha fått ett dokument över
detta skolbygges tillkomst l9l3 - l4.Det var
genom tidigare Mellbyläraren Per Nilssons
son Anders Nilsson, som överlämnade denna
handling. "Entreprenad - anbud" från
byggmästaren N.G.Sundberg i Sunne och
lyder som fciljer: (Stavning etc. exakt åter-
gett.)

Entreprenad - anbud.
Urulertecknud .t'örbintler sig utt uppJ?iru en

skolhusbvggnad vicl Mellbv i Sunne Jörsam-
ling enligt .förevisud ritning p6fu lTltggnads-

he^skriJning.Husets \tltervdggur a.f trci
(resrtirke) och .sockeln uf kiLad sten, samt
taket tiickes med svart plåt.

Huset inr\tmmer på nedre botten af tvenne
skolsalar och elithörancle a.ftLciclningsr um,

sdmt en trappa till öfre våningen.

Öfre våningen inrvmmes af'en stöjclsal och
lcigenhet Ji)r Ldrurinna. Alt detta .för en

sut?'u?le Kr l4 200.00. Likaså.ftirbinder sig
urulertecknacl utt upp.ftira en leirurebostatl
t,id ofannernda skolhus, bestående af tre (3)
rum ett ( I ) ki)k, sumt fiirstuga och yttre
veranda, samt köksingång ot:h trappa till
vinden. Husets vttervrlggctr begangnas aJ det
gamla husets tirumer med liggande timring
och innctnvciggarna a.f plank med påsalning
aJ brcicler allu i;frigct matriciler i det garula
skolhu.set som kan hegangnas i lcirarbostct-
den till.sltippa.s rifven aJ'kommunen alt dettu

.för en sum,mu Kr 3 300.oo. ELler Jör en

.ttLttzntunlagd s utnntu .fii r håtla h us en

Kr l7 5(X).00.

N.G. Sundher,q
SLtn.ne

Dåtida nlänniskors handighet och kreativitet
inom olika områden var beundransvärd med
hänsyn till sina begränsade resurser inte
minst ekonomiskt.. Ett bevis om detta berät-
tar bilden härovan.Min Pappa var intresse-

rad hur skolbygget skulle ta sig ut, så han

byggde en modell i pupp berikad med
detaljer - lj ungkvistar till fruktträd,
flaggstång m.m. Lärarbostadens vardags-
ingång planerades åt norr men giordes se-

nare åt söder.

Bilden visar clen gamla räoljenrotorn klar
för transport att jämte den flyttbara klingså-
gen utföra sågning till skolbygget i Mellby.
Pappa och hans bror ägde sågverket som
visas på bilden nedan.

1...::::'li:
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Härovan ser vi hur dessa bröder, Axel Z'l är
och Oskar 30 år snickrar skolbänkar till
Mellby skola. Bänkgavlar står uppradade rill
höger. Det blev stabila bänkar, som gjorde
tjänst under flera decennier. Lägg märke tiil
att elektriska motorer saknades.

Gamle Mellbyskolläraren C.J. Mellström
var en aktad lärare och föredömlig hem-
bygdsvårdare och talesman för bygden.
1975 överlänrnade han till u.t. "Gamle
skoleleven" följande handskrivna brev från
Karlstad 12 mars 19-75. "Jag har .s'amlat
ihopen clel gumla skolkort och en del undra
kort, som jag tror kct'n varu av intresse cttt
bevaras och som jag vet har Du en del
gamla kort, och clet kanske vore bra orn D.u
tar hand om dessa.lag tcinker att det Jinns
en del som tvcker det kan vara roLigt cttt se.
Har råkat ut.frir den s.k. sjukhuss.jukan, så

.jcrg Jtir inte umgås med de andrct
patienterna, uten får hålla me.j ensam på
mitt rum. Jag.får vara ute och gå httr rn1t6las7

som jug vill.
Med hcilsningar till hekanta. :

Gamle M e I lby s ko I lcirare n
C.J.Mellstriim "

Klass 3 - 6 vid Mellby skola 1927. Första ratlcn l'r.t .Wtrller Junsson, (iuntrur Ol.sson, Nisse
Sclmck, Arne Oslhtncl,'I-lteodor Ols.ton, lttrs Nils.tort, Oskur tiriksson, (iurtrtttr Jttrtsson, llirger
Nil.sson.,7'age Rådh.
Andra radcn ft.v. Ingrkl Ma,grusson,Margit Olsson, Hugo Vicldn, Davicl Eriksson, Axel Anderssort,
Jolm ,\relsson, Artur Olssott, Hurakl I_junglterg, John Nilsson.
Tredje raden lt.v. Korin Jolmns-son, Stino Larsson, Karin Melander, I:)lin Ols.son, Mcirtrt.lon.sson,
Ilrittq Erik'sson, Karin Sk«nsen, Birgit Gorant;ron,,\veo Ol.yson, Alit'e Olsson,Vilnt« l-ctsson,
C.J Mellstrcim.
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Klass I oclr 2 vid Nlellby skola 1927.F(irsta radcn l'r.t . l')jnur Mellstrotrt,Berlil Nilsson'I'or gny

Sktutsen,Yalft'id Ny,qren,llarald ()lsson, Karl (']ustitv ltåtllt, Iiolke Olssott, Gii.sta l]ergluiul.
Andruradcnll-.r. §uca Jattsstttt, Itt,grkl Sritlerkvi,vt, Koritr Lurssott, L'Iui l:rikssttrt, Brittu Nilsson,

Kurin Nils.ttttt, [-illi Olssott, Rritu .luttssott, Karitt .lolutttsson, Irtgrid Nil.sst,trt, (irutttur I)er,glutrl.

Ett betydande antal foton i två st album från
Mellströms lärartid i Mellby kan här beskå-
das. T.ex. klasskort från 1916 och framöver.
Kort från skolresor och skolteatergrupper
vars rubriker är många.
Då fciraldrakooperativet "Kalven - Daghem

för barn" - började sin verksamhet som

granne till skolan i Mellby överlämnades
dessa två album med historiska bilder från
Mellby till Daghemmet "Kalven" den 9 juni
1990 av undertecknad.

Den gamle skoleleven

Hugo Jonsson

Kulturminnes-...( for t s. .fi'ån s itl. 5 )

i en flack stenpackning. Också clenna foi'n-
minnesmärktes vid höstens granskning.

Riksantikvarieämbetets material från forn-
minnesinventeringen 1989 tillsammans med
uppgifter om de nu fornminnesmärkta Skog
& Historia lämningarna finns också
tillgängliga på skogsvårdsstyrelsens dist-
riktskontor - om än i kopierat skick.

Med början i april startar ytterligare en

inventeringsomgång i Sunne kommun. De

områden som är kvar att gå över är framför
allt norra och delvis östra delen av Sunne

socken, Lysviks socken och nordvästra
delen av Gräsmarks socken. Vi tar gärna

emot tips och idder inför inventerings-
säsongen.

Eva Myrdal-Runebier
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Besöksvörda småsjöar i Sunne socken

Fryksdals härad i sin helhet kan gladja
sej åt många i skilda avseenden intressanta
små- sjriidyller, företrädesvis belagna lite
vid sidan av allfarvägarna. Här skall lämnas
exempel på några få sådana mer eller mind-
re uppmärksammade sjöar eller tjärnar, alla
väl värda att betraktas och studeras på när-
mare håll.

Horntjärn.
Det till ytan lilla Horntjärnet, dess form

kan faktiskt liknas vid ett horn ( av tjur, oxe)
med sin spets i SO, ligger till större delen
inom hemmanet Rådoms rålinjer. En mindre
vattensektor i NV tillhör Maggeby medan
övrig sjtiyta är belägen i Pålsby. Ijärnet
fyller ut en naturlig sänka i urberget och har
ett osedvanligt klart,vid vissa väderleksbe-
tingelser nära nog grönskimrande vatten.

;-ärnets vattenspegel som oavvänt blickar
likt ett öga mot himlen, ligger överraskande
högt i terrängen eller på + 194 m ö havet,
och pmkransas av barrskogsklädda bergs-
höjder. I väster finns det branta, delvis
lodräta fiällberget, i öster Björnberget. 'ljär-
net saknar i stort naturliga tillflöden. När-
belägna hemmanet Östanås ligger ung. på +
94,5 m ö havet. Horntjärn, fågelvägen ca 1,9
km i öster har, som nämnts sin vattenyta i
det närmaste lff) m högre. Det är en faktisk
nivåskillnad, man har svårt att ta till sej.

Nyss konstaterades, att Horntjärnets form
påminner om ett horn. Emellertid har en
annan mer vetenskaplig namntolkning fram-
lagts ang. namnets ursprung, sannolikt mer
trovärdig. I arbetet Sveriges ortnamn,Ort-
natnnen i Vcirmlands kin, del II Fryksdals
härud(1923) skrivs, att förra leden (dvs
Horn-) i namnet "dr scikerLigen.fdrkortad av
sunnedial:s hornJisk (spi17): --- i tjcirnen
Jinns blott spigg".Om ortnamnet Horntjär-
nets förekomst i häradet påpekas, att det
"finns åtminstone 4 tjcirnur med detta
namn: tre i Grcismark, en i Sunne,östra
delen" . Antagligen är sistsagda alternativ
till namntolkning det rätta.

Horndärn har kvar något av vildmarksprä-
gel,men ligger trots detta inom bekvämt
räckhåll bl.a. för naturälskande tätortsbor i

Sunne f.d. köping. Tätorten tog tidigare sitt
kommunala dricksvatten ur tjärnet, som kan
liknas vid en kallkälla i jatteformat. Anläg-
gandet av en vattenledning mellan tjärnet
och-dåvarande Sundsvik var för sin tid ett
betydande projekt, ej minst ekonomiskt.

'ljärnets utlopp med fördämning flnns i
"hornspetsen" i SO och bildar biflöde till
den mot söder rinnande Emtan, som mynnar
ut i sjön Mellan Fryken vid Prästbol. När-
mast Horntjärn faller dess utlopp ställvis
brant. Följande må citeras ur av Länssty-
relsen i Varmlands län upprättad "Oversikt-
lig naturvårdsinventering i Sunne Kornmun
l973",sid 3l :Enligt uppgift finns drir (ned-
ströms tjärnet vid utloppet) hcillur rned
Ndliqp isruiflJ or. Ticirnet rir kuntat av låg-
prodttktiv barrskog. E/ter tistra stranden
v rixe r s k1t dit r ri, U ci I dr e hcil finur k s t a I I s ko g.
Området cir tillgringligt från en mindre bil-
vcig samt via stigar.från olika hå\\."

Backatjärn
Var, som namnet anger,från början ett till

ytan större tjärn beläget omedelbart väster
om hemmanet Backa om l/3 mantal, seder-
mera av jordnaturen skatte. Dess bolby är
det under Skara biskopstol sedan medeltid
lydande Åteby, beläget söder om Backa.
Detta är sålunda avsöndrat från Åleby, först
som kyrkotorp och från omkr 1610 som kro-
nohemman, därefter friköpt under skatte.
Under I57O- och 80-talet och ännu in på
1600-talet har Backa att gälda l/2 hundrat
(60 st ) landgillesjärn, vilket indirekt styr-
ker, att dess jordbruk ännu då är föga
utvecklat.

För utvinnande av ny, begärlig åkermark
avtappades emellertid Backatjärn genom en
grävd kanal, som i norr mynnade ut i
Björkälven, sjtin Bjtirkens utlopp. Det forna
därnet förvandlades genom sagda kanal
delvis till kärr- och sankmarksområde, med
beroende på årstidens vattenstånd - öppna
dy- eller gytdehålor här och var. Denna
utveckl i ng fortsätter.
Kring sagda, även för vår tid imponerande
utdikningsföretag, må följande berät-
tas.Alltsedan sin tillblivelse. senast i mitten
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av 1,500-talet, har Backa ägomässigt legat
inklämt, kringskuret och t.o.m. saknat egen

utfartsväg. Hemmanet har därtill i stort sett
inga ängs- eller nämnvärda skogsmarker.
Vid översvämningar, företrädesvis höst resp
vår, anställer det närliggande ännu ej torr-
lagda Backatjärnet ofta betydande skador på

inrösningsjorden. Utrymme för några större
nyodlingar finns ej att vinna. Ännu kring
sekelskiftet 1700i 1800 har Backas odlings-
utveckling av antydda skäl endast förmått
göra begränsade framsteg. Ex.vis är 1123
finns blott en bebyggd brukningsenhet

Med utdikandet av mossen och myren
runt Backatjärnet i slutet av 1700-talet och
början av nästföljande århundrade under
Sunneprosten Adolf Fredrik Kjellins( L750-
1819) framsynta ledning - ett för dåtiden
angeläget projekt vari ej mindre än 11

angränsande hemman deltar och som
inledningsvis möts av mycken lokal
motvilja och skepsisism - öppnar sej nya
möjligheter ej minst för Backas vidkom-
mande, att efter hand utvidga sin jordbruks-
mark. Därmed vidtar en relativt rask
klyvning av hemmanet i sex gårdsbruk, de

större med 18 - 2O har åker vardera. Laga
skifte verkställs på 1830-talet och fastställs
lagligen i838.

Genom mossen har grävts en293Ofam-
nar lång utloppskanal och på bron över den-
samma står än i dag en minnessten med
följande inskription:

Hctr vanns

från okindig mlsse
börctigt fcilt.

Åt fö r et a g et s b efr cimj ar e

Doktor A.F.Kjellin
restes minnesstenen

cw kr ingboende s tacks amhet
1824

Vi ber att fä citera följande ur Länssty-
relsens oyan åberopade inventering av år
1913: "Vegetationen liknar rätt mycket
nuvarande Bj örkens sankängar. Zoneringen
är borta, men i stället hittar man den övre
zonens växter (tuvtåtel, rör, älggräs) på tor-
rare fläckar och de nedre zonernas växter
(vattenklöver, bågsäv, vattenfräken) på fuk-

tigare fläckar. I dygölarna, tåg- och sävarter.

vattenpilört, fräne, igelknopp och krans-
svalting. Sjösäv- och bladvassruggar här
och där minner om den gamla sjöns vatten-
strandvegetation. Ovanligare arter, grön-
skära (Bidens radiata) , fyrling (Crassula
aquatica) och jättegröe (Glyceria maxirna).

Den'lägre djurfaunan synes vara rikt re-
presenterad. Området är också ett mycket
omtyckt rastställe för sträckande fågel under
våren, då stora mängder vadare och änder av

olika slag kan ses i kärret.
lntill kärrmarken ligger Brårudsmossen.

Den är ett rätt gott exempel på en s.k.hög-
mosse av mestadels en mer trädbevuxen
sydlig typ. Ett dräneringsdike i centrala
delen har dock giort att torven sjunkit sam-

man varför den numera är mindre välvd:än
den varit tidigare . Den har en intressant
bildningshistoria om vilket det står att läsa i
Lundqvists beskrivning till jordartskar-
tan.(J.Lundqvist, Beskrivning till jordarts-
karta över Värmlands län. SGU. Ser Ca Nr
38. Stockholm 1958)

Förslag till åtgärder: Zoologiskt, bota-
niskt och pedagogiskt intressant och skydds
värt område.Formerna för skyddet får utre-
das närmare. Redan nu kan dock framhållas
att det är önskvärt att berörda parter fås att
avstå från rensning av dräne-ringsdikena.
Förutsättningen för det rika fågellivet är
översvämningarna och dessa är orsakade av

att dikena delvis slammat igen. Brårudsmos-
sen bör skyddas mot torvtäkt.

Utvecklingshistoriskt och pedagogiskt
har Backakärret och Brårudsmossen tillsam-
mans med nägra andra karrbiotoper i närhe-
ten stort värde. Jämförelser dem emellan ger
perspektiv på naturliga förändringar av ve-
getationen över långa tidsperioder liksom
vegetationsförändringarna förorsakade av

mänskliga ingrepp.Referensytor i Backa-
kärret som undersöks med vissa intervall
skulle också ge upplysning om i nutiden
pågående i genväxningsförlopp."

Björken
Sjön Björken, vars areal på 1880-talet anges

motsvara 265,8 hektar, är belägen öster om
sjön Övre Fryken i ett med den parallellt
Itipande dalstråk, som i stort består av lerjor-



.\'Luttp ljy<dt,t 21

dar, dvs sedimentära jordarter. Sjön, vars
vattennivå sänkts ( eller under järnbrukse-
poken höjts genom hålldamm) vid skilda
tillfällen, har sitt utlopp via Björka älv
(Björkälven även kallad) till Oyre Fryken, i
vilken älven mynnar vid nuv Björkefors,
platsen för det forna Bjcirke stångjärnsbruk.
Detta var f.ö. beläget på älvens södra strand,
och marken friköpt från den vidstsräckta
bolbyn Ivarsbjörkes ägor. Angående Björk-
ens dämning anklagades vid höstringet l7l2
(-49, fol ?32v) i Fryksdalen en Bengt pers-
son i Edsbjörke och dennes svåger, Måns
Olofsson, för att ha dragit upp luckan till
Björke hammars hålldamm.Detta i syfte att
Edsbjörke åbor skulle kunna nyrtja sin hus-
behovskvarn för malning.Dock visar sej , att
Måns ej fått föreskriven stämning, vaför
bruksägaren Petter Lindbom får uppskov i
målet till nästa ting. På detta blir dock saken
ej föremål för rättens prövning.

Björka älv, vars övre och längre lopp
utgör Björkens tillflöde, tar sin början i sjön
Bjcirklången, belägen i Ekshärads socken i
Alvdals härad.Ett betydande tillflöde rill
Björka älv utgör Tvärån, även Lillälven
kallad, som flyter samman med Björka älv
ca 3,2 km NNO om sjön Björken. Tvärån
rinner upp i sjön Stora Jangen, på gränsen
mellan Sunne och Lysviks socknar.

En önskan att genom Björkens avsänk-
ning utvinna eftertraktad åkermark var ej
möjlig uppfylla förrän verksamheten vid
Björke bruk lagts ner. Kvarnar i Björkälven
även därefter har inneburit, att möj-
ligheterna till en mer omfattande torrlägg-
ning av sjön har begränsats.

Ur Länsstyrelsens åberopade inventering
1973 citeras: "Det äldsta strandhaket är väl
synligt en bit upp på de moränryggar som
kantar sjöns södra del. Stranderna är lång-
grunda och bottnen utgöres av ett tjockt
lager dy. Strtrsta vattendjupet är enligt
uppgift 1,5 m.- - -

De långgrunda stränderna täcks av vida
sankängar. Växtsamhällena avlöser succe-
sivt varandra från omkringliggande fast-
mark och ut till centrala delar av sjön, allt
eftersom miljöförhållandena ändrar karak-
tiir. De största arealerna upptas av stafisam-

hällen. Andra växtsamhällen karakteriseras
av rör, kråkklöver, bågsäv(Scirpus radi-
cans), sjcifraken och säv. De två senare bil-
dar även grupper eller holmar ute i sjön.
Några ovanligare arter, plattbladig igel-
knopp (Sparganium angustifolium ) och fyr-
ling. (Crassula aquatica). Någon
igenväxning med vass är knappast
förestående även om enstaka vassruggar
finns. Däremot grumlas sjön upp allt mer
och kommer härigenom att växa igen.
Det lägre djurlivet forefaller rikt. Slående är
också den rika tillgången på hackande änder
av olika slag. Några arter : gräsand, kricka,
vigg och bläsand. Under sensommaren kan
man få se häger. Enligt uppgift är maderna
mycket omtyckta rastplatser för häckande
änder och vadare under vårsäsongen. På
lokalt initiativ är änderna i sjrin f.n. fredade
underjakttiden.

Förslag till åtgärder: Området synes ha
synnerligen stort värde ur naturvetenskap-
lig synvinkel. En mer ingående zoologisk
och botanisk undersökning under vår och
sommar är angelägen. Redan nu kan sägas
att området är en ur både kvantitativ och
kvalitativ aspekt rik fågelsjö som har framti-
den för sig. Igenväxningen har exempelvis
inte gått lika långt som i den berömda fågel-
sjön Norra Hyn. För att säkra området bör
det skyddas med det snaraste, helst som re-
servat. Ytterligare sänkningar av vatten-
nivån måste förhindras. Kunde man hålla
kvar vårhögvattnet över sommaren genom
dämning skulle förmodligen biotopen bätt-
ras ytterligare samtidigt som igenväxning-
en hämmades. Man skulle kunna bygga ett
observationstorn exempelvis vid Björsby-
holm-drumlinsens nordspets. Ett sådant
arrangemang skulle i hög grad underlätta
överblicken av området samtidigt som
störningarna i området blir minimala.

Roland Kilstadius
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Nils A Olsson Entreprenad AB §unne

Ett -50-årigt LBC-anslutet l'i)rctag mcd åkcn
rxh entreprenadverksanrhet

Låt oss delge Er dcn crfarenhet och kunskap
sourr'årt lbrel.ag besitter.Vi har crl'ama niaskinistcr
rrh ehaufl(ircr sL)ur kiil'.

Grär'maskincr på band och hlul, dikcsnraskincr,
lastrnaskiner, bandschaktare, grusbilar, dumprar,
maskintrailer och r,äghy'r,el.

Fiirsriljnrng av tnrmmor i pliit llch plast.

Anlita ossl Ring 056-5 - 120 l7 ellcr
O7O - «4 97 Ln - Allun . ellcr
010 - 2ttl 3537 - t.ars.

. Pensionssparande?

. Efterlevandes§dd?

. Arvs- och Gåvoplanering?

Nu kan Du gora det i
Handelsbanken

. Pensionsforsdkring

Kapitalforsäkring
. Gruppförszikring

Handelsbanken

JONSSONS BUSS
- ett 70-årigt familjeföretag

Bussbeställningstrafik för
sållskapsresor upp till 63 personer.

Busslinjetrafik

Tel.0565-92122
Mobiltfn. 0lO-3122 56
eller 010-31 37 88.

EL-sh ope n
DIn el-butik i Sunne

Kva.gaEn 18 - 0565,139 22

Hushålbmaskioa lrln: 
- -r HUSQVARNA - CYt- ttloil- r

! elrxrnoHrllos - HrELr I

I wurRrpoor - BoscH I

O Verktyg & Elverktyg
O El- & VVS-materiel
O Kök & 8adrum
a Nyckeltillverkning

afitsåffiå&:hr

Gör ett besök
hos oss.

Oet lönar slg!l!

EL & BYGG A.B
Kvangatan 20 Tel. 0565-135 60 SUNNE

EL och VVS INSTALLATIONER


