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Så har det då hänt. Z0Cro-taiet
år här, det känns spännande.
Skönt att allt gick mycker bärtre
an vad många hade forutspått.

Ett ar har jag nu suttit som
orciförancie för Sunne Hem-
bygdstörening. Året har jag
forsökt att använda tili att se och
iära så mycket som möjligt. Det
känns tryggt att ha så erfarna
och energiska ntedarbetale i sty-
relsen.

Ett av målen for föreningens
arbete är att se tiii att få fler
medlentmar och då även yngre
personer. Att biancia rutin och
edärenhc't med nya tankar, förs-
iag och ideer ger kreativitet.
Föreningens många och bra
aktiviteter bör dar{ör. rror .iag.
kompletteras med verksamheter
som väncier sig till den yngre

Några av Hernbl.gdsftireningens
planerade aktir-iteter frir år 2000.

ordf

Mars.

April.

M.j.
Juni.
Juli.
nr.
okt.

Arsmöte den 12:e. kl 1-i.oc
Brasafton med undcrhållning.
Den -30:e. \älborgsnrässotrrande rled
brasa. S unne ivianskör unde rhåiier.
Loppmarknaci.
Den 23 :e. midsommarfi rande.
Sommarfest.
Hembygdens dag.
Barnkulturdagen.
Trivselefternriddag rned näv-gröt oeh
fl ask.

Nov. Py'sscldag med Ijusstöpning.
" Julmarknad.

I)ec. Luciafi rancie.

FORORI)

generationen. En annan strävan
måste vara att få fler att delta i
Hembygdsarbetei. både 1,ngre
och äldre.

Hur ska vandrarhemsverk
samheten drivas vidare, och
viiken ekonomi är det i den?
Hur ska vi iösa renoveringen av
gamla Tingshuset? Det är några
av de stora frågor vi måste iösa.

Ekonomin al lör manga
föreningar en stor och tung
fråga. så är,en för oss, Där1br är
det av största vikt att vi sör en
långsiktig 1flerårist pianering
för föreningens iramticia verk
samhet. En enad strategi och
klara mätbara måi måsre därför
gemensamt arbetas fram.

Det är allas vårt ansvar ati
Hembygdsarbetet lever vidare
och att vi bevarar vårt rika ku1-

sid 2
sid 3

sid -+

[utarv.
Styreisen tackar aiia som på

olika sätt stöttat och h.iäipt tiil i
vår verksamhet.

Med gott hopp om att vi lyckas
iika bra i ciet nya årtusendet som i
ciet förra viii jag önska Er aiia en
god fortsättning på ciet nya året.

S4"* /.,[* §llo,
Sten-Ake skyilkvist \

Innehåll
Förord.
Verksamhetsberättelse.
Mar_sit Olsson: Några tankar kring ett
foto.

Si,l 6 Olle Gusrafsson: Til1 minne ar,'Mag-
nus Sr e llsson Rapp. alias Luffar-
-\lasnus.

Sid 8 N-r a hedersmedllemmar presenteras.
Sid 10 Göran Ben-gtsson: PQ-kultur,gårds-

historia och j ordbruksmuseum.
Sid 18 Lars Miiller: Ett härligt stycke tyg

- om korkåpan i Sunne Kyrka.
Sid 21 Gunnar Kvarnåsen: Vålberga brunn.
Sid 23 Pia Eriksson: Ja ska jämt.
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-cid 26 Kerstin Merie : Camla foton från Stö-
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Sunne Hembygdsför enings Yerksamhetsberättelse

Hemtr.vgdsfiireningens styrelse har,
under i999- bestått av

Sten-Åke Skt-llki.ist, ordförande, Lars
Mtiiler. vice ordförande, Anna Lena Nilsson,
kassör. Ingemar Bredenberg, sekreterare och
ör,riga ledamöter har varit Ulla Olsson, Maj
Janssoa. Olie Gustafsson, Sten Magnusson,
Gunnar Åndersson och Eskil Zetterlund.

S§relsesuppleanter: Christer Albinsson,
Bengt Ålgotsson, Carina Jakobsson, Leif
Nilsson och Syen Westlund.

Revisorer: Ola Sterwin och Albin
Fiild6n-Högiander.

!-altrcredning: Bengt Algotsson (sam-
mankaiiande). Lennart Bäckvall och Per
Arp.

Fast anstä[da: Hasse Nilsson och Cary
Döring.

!'adrarhemsvärdinnor: Carola Mag-
nusson. Lene Olsson och Ulla Sjcilund, som
tiii sin hjälp haft feriearbetande ungdomar.

Vandrarhemsverksamheten har under året
fungerat trra och hela 5530 gästnätter har
redovisats.

Sunne Hembygdsförenings medlemsan-
tal uppgick trll ?Å7 st vid årets utgång.

Strrelser har under året haft 8 sty-
relsemöien

Under året har styrelsen m. fl. ägnat
många timmar åt att utreda olika frågestäil-
ningar om utveckling av anläggning och
r-erksamheter. Detta har mynnat ut i djupa
diskussioner om att hela verksamheten
måste b5.-ega på realistiska mål som skall
vara r-äl lbrankrade i den ekonomiska verk-
iighet som råder. För att trygga framtida
verksamhet för Sunne Hembygdsförening
måste det således arbetas fram en målstyrd
pian för verksamheten där det ekonomiska
utfallet måste beaktas vad gäller alla
åtgarder.

Linder det gångna året har sedvanliga
t-estli-eheter- i enlighet med våra traditioner,
genomförts i samband med Valborg, Mid-
sommar. Kulturveckan och Lucia. 81.a.
genomfördes under Kulturveckans Barnkul-

turdag för sista gången prisutdelning i skolornas

teckningstävling med motiv ur Selma Lagerlöfs
diktning I detta sammanhang vill vi från sty-
relsen rikta ett särskilt TACK tiil herrarna Lars
Wennberg, Sven Schiitzer-Branzdn och Nils
Ritzdn, som under åren genomfört dessa tävlin-
gar på ett mycket fint sätt. Vidare har genom-

iörts traditionella arrangemang såsom
ijusstöpning, julpyssel, julmarknad m.m.

Som avslutning på verksamhetsberättelsen
viil vi framföra ett stort och varmt TACK till
alla som bidragit till Hembygdsföreningens
verksamhet under det gångna året och darvid
rikta ett särskilt tack till Sunne Köpmannafören-
ing for dess bidrag till Midsommarfesten och i
samband med Barnkulturdagen under Kultur-
veckan.

,nnn,r,nfunmr,rrq,fu4

Ordf.
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Några tankar kring ett gammalt foto
av fulargit Oisson

Jag sitter och ser på ett gamnralt foto.
som jag fick för några år sen av en allässen
släkting i Sundsr,allstrakten. En dag kom ett
bud om clen gamla damens bortgång. Hon
sonr dog. 9l år' ganrmal. l,ar der lilla r it-
kläildrr flicken på L''ilclen. Bilden togs i
arrgrrsti l9tJ . Gamlr lloi"fai hade begravts
89 år gammal. Platsetr var Brännsvedjans
gtird i Attrnars försarniing. cn bii sydväst
om SLrndsvall. Dit kom Per Jansson i

Bråten. Norra Åna, Sunne, två år före sin
död. Han iracie levat niigra är som änkiing
och hans gård var redan riven. Tre soner
och tre döttrar är med på kortet, liksom
dcras bnrn och lva ntngar.

Hemnranet Norra Äna gransade tili
Södra Åna, seclernrera Stöpators herrgård.
Ana är omnämnt redan på l-500-talet och
kom under 1600-talet att delas i Norra och

Södra Ana. I börian ai 1-0O-talet fanns en

nian i BrarLrd. \ils B-iöm. i.d. bruksbokhål-
lare- som gi orde eoendoilsatfärer. Han
köpte Lrpp delar iran olrka arvingar i Norra
.\ rra §:r sl,':nrs t\ lillirl .ti Bräten sorrr l-rån

171 1 blir släktsåril frrr ättlingarna till Jon
l,4iiissorr lntn Sr eil:ii-uii l Ostru Er,rtell ik
ocli lians hustru I'larit Arr,idsdotter från
inge'o;' i Västrtr Emten'ik. Ornkring i696
iracie ion kommit tili ingeby som måg. men
nu beslutar han si-g iör att skafia eget. Efter-
som han var utan arvsrätt i gården, drojer
ciet tiii1719 innan han får iaga fasta. Dä har
doirern N'larir Jonsdoirer nått giftasvuxen
ålcier och mågen Lars Nilsson frän Klin-
geråsen. Västra L.mtervik. deltar sä gott han

kan i köpet. Deras son Måns Larsson, f.
1723. bler.' näste ägare till gården. Måns
hänrtar sin brud från Svenserud i Östra
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imtervik. F{on heter fuiarit Oiofsriotter.
Nästa generaiion blir deras dotter Inge-

org Månsdotter, f. i7zi8. Hon hittade for

'mväxiings skuii en gräsmarkspojke, Per

Iåkansson från Uddheden, i. 1746. Han irar

vå sysirar gifta i grannskapet. Dessutom
Lar han varit dräng hos präsien i Gräsmark
,ch där iärt sig både iasa och skriva. Jag har

min ägo ett papper med hans eleganta
Lamnteckning ivici en tid när nästan alla
,nvän<ie bomärke; det skulle i så faii bara

tått PHS). Han efterlämnade en dagbok,
om är omnämnd i bouppteckningen 1812.

iart den tog vägen är givetvis en gåta.

iniigt iradition i siakten kaliades han Skoi-
>er. Kanske becirev han undervisning för
)arnen i bygden.

'er Eåkansson !. 1746 i Uddheden,
fö{t 7 1 tZ I8!2 i Norra Åna.
'ngeborg Månsdotter .f. I 748 i N.Ånu
]ara:
Tåkan f.25le i777, död ielT 1784

Warit f i5/7 i779, död6/8 1796

{ain l. iiii i782
Tertrad J. 1611 1786
DeF 

"f.6/2 1789
)atharina .f. 27/1 I I 79l

Fiickorna flyttade snari lremifrårr och

;ifte sig. Gerirud gifte sig tiii Simrud.
{ennes man var 30 år älcire än hon. Gertrud
evcie resten av sitt iiv dar och gården Där
{äst går allmänt under namnet När Hjartre
dialekt för Gertrud) an i dag.

De andra döttrarna bosatte sig i Gun-
rerud. Catharina blev gift med en Jan Pers-

;on= Hou fiek bl.a. sonen Per Jansson, född
1828.

Sonea Per Persson tog över gården
;fter föräidrarna och gifte sig med en flicka
:rån Tosseberg. Per var tydligen sl'år på att
Jricka, ty i kyrkboken har prästen skrivit
'siår sin hustru under rusets inflytancie.
iriiket oita inträffar". Vi får minnas att tiden
rmkring 1830 var svår. Folk söp sig lör<iär-
yade och svåra missvärtår med hungersnöd

Lnträffade. Pers famiij försvinner och Catha-

rinas son Per Jansson köper gården av sin

morbror. Köpebrevet är på 45 öre skatt och
han får laga fasta i854. Då är han redan gift

med Ingeborg Olsdotter från Där Väst vid
Sjön i tngeborgiorden. Deras äldste, Janne,

iöddes 1852.

Den 15 maj 1876 säljer Per Jansson 3-5

öre skatt i Norra Åna till brukspatron Bern-

hard Pettersson på Stöpafors. Endast två år

senare läggs Stöpafors bruk ner. Den stora

bruksdöden breder ut sig och kanske har B.

Pettersson en föraning om detta och tänker

öka ut jordbruket. - IVIen varför säljer Per?

Har pojkarna börjai sikta på arbete i Norr-
iand?

På kortet siiter tre söner i främsta
raden, Olof, Jan och Gustaf, medan två svå-

grar hamnat ute i vänstra kanten. De tre sys-

trarna har plats i bakre ledet, liksom Jannes

barn, som redan nåti vuxen ålder. Jan och

Gustaf var båda mågar på Brännsvedjan,

dar jordbruk och handel bedrer's. I roirgett

var detta också en gammal släktgård' men

även den har nu gått ur släktens händer. Av
Jannes barn gifte sig endast en, som blev

barnlös. Nu har alla syskonen sått bort och

främm-ande n-ränniskor härskar över den

stora gården.
Åter till Norra Åna. Traditionen berät-

tar om Per Jansson att han l-,ekiagade sig for
Bernhar«i Pettersson och oroade sig för
barnen i Norrland. Denne skulie svarat att

han alls inte behövde oroa sig, för hans barn

var så duktiga att det skulle gå bra tör dem.

Hur mycket som fanns kvar av Bråten

är ovisst. Åtminstone l0 öre silvermynt
skatt borde ha funnits kvar. men i slutet av

90- ta-let revs huvudbyggnaden och ingår i
handelsboden (från slutet av 1920-talet
Y/estlunds affar).

Per Jansson skrives som inhi'ses i
i.{orra Åna, r,ilket ändras till hyresgäst. Det

torde stå för samma sak. i viiket hus han

bodde vet vi inte. År 191-5 blir han utflyttad
tiii Attmars församiing, där han avlider två

år senare. Därmed är släkten borta från
bygden. Släktgården från l7l I är borta.

Du missar vtil inte årsmötet
sönd 12 mars kl 15.oo ?!
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Till minne av lVlagnus Svensson Rapp,

atias Luffar-Sfagnus
av Oiie Gusrafsson

llfrtsnus SL,err.rrr.,ri Rupp, ti;tLt 22t t t665 i
Etlu liirstrrttling. cliitl på Berqskos.t Yrird-
ltern i Strnne clan -116 lL)1 l.

L,rrf-far-Magn trs var en av många \.an-
dringsmän. sont traflkerade r,ägama i Fri.ks-
Calen ',rnder" första !ral..,an al, 1900 talet cch
ntånga äi" ii sciii n'iinns hcncni.

Som de flesta vanririrrgsrnätr hade iran sila
bestäntcia rracier och r,,is*qa gårdar sonr hait
meci jäntna nrellannrm besokte, ciär iran
visste att foiket var vänligt sinnat ocir ciär
han kLrnde fä en Lrit ntat och clet bästa ay
alit. katte. sorn hari var mycket fortjust i.

Jag, sortr tecknar ciessa minnesrader. focicies
pn garderr "Södra Urirclet" i östanb.lörke.
Denna gårci. sorn ciiaiektait kalias '.Sygårn".
var ett av Luifar-Magnus säkra besoksstäl-
ien, Jag minns mycket väl cien relativt liiie
nranlten. ciär iran kom vandrancie efter

ianclsvägen= Llia-n någon som ireis[ hrädska
styrcie han ofta siegen tiii ridigare nämneia
gård. att vlagnus fick nånting aii ära cäg
gamia Krisiin tiii. Hon ,",ar efi rnyci;et goc.i

ocir snäii kvinna. Ja_g sjaiv närmasi avgu-
eiade Kristin. som jag kaiiacie ='Eombo",

rrriti säit aiI sont iitelr säga nrormor. i'asr

Kristin inie i.,a-r min rik-tiga lnormor, men
vaei gjoreie eiei. Krisrin va,r min egen
"Bombo" och aii få sitta i hennes kna. när
iron s1öng f'ör mig. r.'ar för en iiien pan,ei sa

iyekiiga siuneier. aii jag burir ciern meo mrg
genom iivei nreei siörsia iaeksamirei.

Dei var vid cienna rio.iag såg Lufiar-iviag-
nus försia gångerna- {leh snart triev äi,ren iran
en kär vän tiii mig. Jag horcie iiciigt nanrner
Lufiar-ivlagnus, men biev tiiisagei av min
rror. aii så iick iag inre säga."Då biir nog
N,iagnus iecisen", varnaeie min ntor och ciet
r. iiie jag inre pa rragoi r is \,iirr nror herar-
iacie ialtgt senare. air när Jag \ ar iiren ocir
fick se Lufiär-ii'lagnus kontma vaneirancie
eiler iancisr ägen. rcrpade jos or släcije: ==iriu

i..crnmter 1'fia-trIaneal" Jas kuneie ju rnte
si'iEa Luflar-l'lagnus och det iar tur. Jag
biei åter pamind om art -ias inte f,ck säga
så. for då t,lir \fasnus ledsen c,ch kanske
inte kommer hit mera,. men eletta var för
nig något henrskt. onr inte lV{a_gnus skr:lle
Lc*"iii:a hit cch därlör lade jag av n-red crdet
"Yifa-§'{ansa".

iriär iria-snus gjorcie sina iresök på går'den.
sprang jag aiirid honom iiii möies. Sen tog
jag hans hanci och iecisagacie honom in i ciet
stora köket- ciär ciet aiitici fanns något aii äia.
Jag var ..så förtjusr i lvlagnus att 1ag aiitici
skuiie sitta så nära honom som n-rdjiigt, så

Magnus fick knappasr marro iör mig. Min
mor berättade hur hon försökte flytta mig
iite från Magnus, for att han skuiie iå ata i
iugn ocir ro och så hyste hon en viss oro, ait
fuiagnus skuiie ha iöss och ioppor och att
jag skuiie få dessa mincire treviiga iöijesia-
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gare. Men. air iä rnig aii ffyiia bort från min
store icioi iviagnus var ej iäokbart och några

ioppor eiier iöss fick jag aicirig.

jag trckte m1'ciiet om iviagnus. vafl'ör visste
jag n*g inte- och han r.'ar tydiigerr giaci att

en iiten parvei t3'ririe sig tiii honom. Ivien
barn och gamia har val t'ör det nresi.a gatl
bra tiiisammans.
Att r-am iuffare uncier soiiga somnrareiagar
gick r'äi kanske an, men när vintern kom
och snön iåg d.gup och kvicksiivret kröp ner

tiii minus 30 gra<ier, var ciei inte så sarskiit
angenämt och ciet var inie aiia böncier som
tiiiät iuiiare ati öl'ernatta i iadugårriar, i aii
svnnerhet om boncien kancle tiii att cie rökte.
iJä kunde riskert ior branci rara for sior.
fu'Ien om iuffaren r,'isacie en snusciosa. sollt
en en<ia iast har i iivei, iick han nog i cie

flesia iaii ör'eraatta i stali eiier iaciugårciar.

Där var i aiia iaii iak öve.r huvuciet, varmt
och gott.

Många -eånger övernattade Magnus i gårrien

Södra Gärdet, '.Sygårn". Hans favoritplats
var på goivei. framför den stora vedspisen.
Tidigt näsia morgon \ar Magnus i farten
i'öre husfoiket, Nu hade Magrrus vaknai" ar.'

sirt osvikiiga kafiesug. Men han var högst
specieii. t.v iran kokacie aiirici sitt kaffe på

heia bonor och inte på maiet kaffe som var
brukligt. Gamia Kristin frågacie en gång
L,lagaus- r'arför iran inie maicie kafiet innan
han iade pä koLaren. men Magnus kunde
svara pä sitt eget sätt: "Ja r.'itl int ha tocka
ron'äiiin_e'=.
Frisk iuit t,vckte iviagnus om, så när iran

ö\'ernarrai ilamför spisen en svinkaii vinrer-
naii- \'ar hans första åtgarci när han vaknai,
an öppna -\iierciörren pa r, id gavel. ln stronr-
made den iskaiia iufien, som fick gamia
ifuistin an huatrancie av köid fråga:"Vaci i aii
r'äriden tar ciu <iig tiii iViagnus?" ivien fuiag-
nus som ncktes njuta av cien iriska mor-
gonfläkten- svarade cien frusna yrvai<na
Kristin: "Ja ä pociia siapp tri cireliokla".

Efaer en ör'ernattning med åtföljande mat
och mängder med kaffe r.ar Magnus redo att
l.andra r,idare. ofta mot Bäck och Lövåsen.

tiii bygcier han käncie så väi och vars männi-
skor han stod på god fot med. Men han gick
inte in i vilken gård som heist; ciet var bara

vissa stä1len han stadigt återkorl tili.
På de stora ödsiiga skogarna meiian Lör'-
åsen och Ekshärad fitlns en plais sont kailas
Hinnerhojda. Där hacle fulagnus byggt sig en

koja, ett eget sommarresidens, där iran titi-
bringacie en del av somlraren. fuiert sä satte

vanciringsiusten in och då gorde iratt en iur
ut i bygcierna igen.

iviagnus var döriiigt räcici för två saker: Den

ena var åskan, den ancira var ormar. För att

on-r rnöiiigt skydcia sig för åskans faror,
eniigt egen uppfattning, hacie iran vici sin

ko3a en i'örsvariig arsenai av egenhänciigt

tiiiverkacie åskiedare, som iran tiiiverkat ar"

koppartråd i aiia uppiänkiiga konstrttk-
tioner. Han iinciade även sina båda iranci-

ieder med koppartråci. i cien bergfasta
förvissningen att cietta skuiie skycida honom
iör åskans faror.
En iiten orm kunde t'å fulagnus aii. nästan ciö

i hjärtsiag och han hoppade irögt för en

snörsiump som iiknade en orm. Denna hans

stora räcisia för ormar var ju för Magnus en

piåga. rnen för ancira eii iitet no.ie, Som när

två småpojkar i Lövåsen, son-r mycket väi
kände tiii fuIagnus enorma räcisia iör ormar,
en gång höii på ait skrämn.)a iivet ur honom.

Vici gårde.n Kärr i Lövåsen stoci Magnus en

gång och samtaiacie meci en ortsbo. Ett par

småpojkar fann tiiifäiiet väi vait att
skrämma fulagnus. De hacie fått tag i en

iygremsa med det karakteristiska mönstret,
sorn starkt pamilrde om zigzagmönstret hos

huggormen. Deita iade pojkarna ned ailde-
ies intiii fulagnus skor, Lrtan att han först
märkte det. När sen fu-lagnus skuiie gå, biev

han varse att han hade en iruggorrn aiicieies

vici sina fötier. Han biev naturiigivis aiicieies

r.rtom sig av räcisia och försvann fortasl
möjiigr irån platsen. Poikarna hacie förstås
h.iäriiigt roiigt.

Ären gick och Magnus var direkt ingen
ungdom, men fortfarande med s-iuttiofem år

på nacken vandrade han sin invanda rutt

(Forts. på sid.9)
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Nya hedersmedlemmar i sunne Hembygdsförening

Tidigare ordförandena Lars Wennberg och Hugo iansson samt Flugos maka Ester jansson har
utnämnis ti11 hedersmediemmar i föreningen. Ett axpiock ur deras srora insatser till fromma för
hembygdsvården återger vi härnedan. Vi viii pä rietra säit racka dem och kommer art på före-
ningens årsmöte hecira trion med Hembyg<isförbunciets fönjänsrnåi och diplom.

Lars W'enntrerg.
[-ars Wennberg blev sekreterare i Sunne

Hembygdsförening 1969 samt cless ord_
förande från 1970 och åtta år framåt. IInder
denna tid skeelde flyttning och uppförande av
soldattorpet, smed-ian och lanthandeln. Han
tog initiativ till ett skolmuseum, sonl numera
{inris i Anneforssktilan.

Som represeniant för föreningen tog han
dei i arbetet med den s.k. Fryksciaisbanans
dag, och tillkomsten av broschyren ,.Senna

För", som beskriver natur- och kulturminnes_
märken i våra bygder.

I börian av 1970-taiet lade Lars neci ett
stort arbete med festveckan .,Evi Gläja,', där
Broby Marknad ingick. Efterfoljaren, fest-
dagarna "Senna För", leddes också av [,ars.

Under Lars tid som föreningens leclare
drevs, liksom nu, vandrarhemmet i förenin-

gens regi. föreningels femtioårsjubileum
firades under medlerkan av landshövcling
Rolf Edbers. mus6ets samlingar ordnacles
och registrerades m.m.

Lars såg iili att den s.k. Askerstrytaoeten
i Hembl gdsgården restaurerades på ett pie-
tetsfullt sätt. Han gjorde cckså en betydelse:
full insats iör att den gamla n-iark-
nadsplatsen ocir övrrirrgsfäiiei på ilea skulle
dokumenteras.

Un<ier förra årer avsiuiacies skoiornas
iecknin_estävling med motiv ur Selma
Lageriöfs diktning. Den hade <iå pågått
sedan 1971 under Lars le<ining. Under etr
antal år var denna tävling riksomfattande .

Ester och Hugo Jansson.
Redan under 19-50-talet var Hugo Jans-

son engagerad i hembygdsvården. Ett



Suntre-Bygda

exempel på detta är då han, tillsammans med
fuIartin Gustafsson, städade upp efter duvorna,
som förorenat på tredje våningen "När Jonol-
san" i Askersby - nuvarande Sunne Hem-
bygdsgård. Det yar inför flyttningen av denna,
som byggf,rman Bröderna Nilsson hade kon-
taktat dem. Askersbygården invigdes 1957.

Hugo blev vice ordförande i Sunne Hem-
bygdsftirening L979 och ledde föreningen som
dess ordförande 19ti5 - 98.

Under hela denna tid har Ester ståtr vid
Hugos sida och aktivt deltagit i arbetet. Åren
1992 - 9{l var de frireståndare för vandrar-
hemsyerksamheten, som under 1990-talet
väsentligt utökades genom tillkomsten av nya
bygguader och renovering av äldre.

1990 startade Ester vävgruppen, vilken hon
sedan ledde fram till 1998. Den gruppen
vävde mattor, dukar, gardiner och band. De
vävde även en matta till Prins Carl Philips
sommarhus i Årås.

Ester har lagt ner ert mycket stort arbete
som Hembygdsgårdens värdinna under åren.

1979 fick frireningen loftboden från Pålsby.
Hugo samlade många ideella människor runt
detta arbete med att ta ner, märka och timra
upp det igen.

I tiirjan av i9S0-talet fickföreningen ta
hand om Anneforsskolan. Hugo har berdttat

S4'relsen
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TilI rninne...(Forts. fr. sid. 7)

och håiisade på i cie hem ciär han var van att
bli vänligt bemöii.
En sommarciag kom han in i gården Kärr i
Lövåsen, men cier var inte sarnma gamla
fuiagnus som ticiigare. Svårt medtagen togs
han om hand av eiet väniiga foiket i gårcien

och iäkare tillkaiiades. Magnus togs in på

Bergskogs vårdhem i Sunne för fortsatt
vård, men trlott elier två dagars visteise riär

slutade Magnus sin levnadsdag i en ålder av
dryga sjuttiosex är.

Magnus var min barndoms luffare och för
mig en godmodig iiten man, som jag har i
ganska gott minne bevarad, särskilt när han
kom vancirande kalla vinterdagar med två

att han kande extra mycket för denna skola och
arbetet med flytten, eftersom han sjalv varit
elev i den gamla skolan i Annefors. Skolan
invigdes av Wille Larsson år 1984.

Åren 1987 - 1988 samlade Hugo ett hund-
ratal människor omkring sig i arbetet med att
kartlägga och staka ut tidigare bebodda torp-
stä11en.-

1992 rcnoverades gamla tingshuset. Man
bytte tak och knutar samt målade byggnaden.
Södra gaveln målades t.ex. fem gånger.
Samma år isolerades vinden på Askersby-
gården.

Som ovan antyddes byggdes vandrarhem-
met ut med början 1993. Först med Nybo kök,
sedan med Nybo logi och därefter ombyggdes
två äldre baracker till året runt-boende. Som
varje iakttagare kan konstatera, smälter dessa
byggnader stilmässigt väl in i miljön på Hem-
bygdsgården. Hugo uppger att investeringarna
på 1.6 milj. kr utan större svårigheter snart
kunde finansieras.

1990 påbörjades under Hugos ledning arbe-
tet med denna tidning - Sunne-Bygda, vars
första nummer utkom 1991, samma år som
Hembygdsförbundets Riksstämma hölls i
Sunne. Fram till sin avgång hade Hugo huvud-
ansvaret fcir tidningen.

mössor på sitt huvud. Jag har många gånger

önskat, att Magnus sjalv fått berätta sitt iivs
historia. Viiken intressant berättelse skuiie
inte det blivit!

Jag ar tacksam ati jag fick möta cienna per-
son och jag kommer att med giädje minnas
honom. Hoppas att han vandrar på grön-
skande ängar i sin himmei, där varken åska

eiier ormar stör cienne fridfuile man.

Det har gått många ciagar sedan Magnus
siutade sin levnadsdag den 3l61941och jag
var biott en liten parvel när vi träffades för-
sta gången, men minnet av Magnus står för
mig lika levande.
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PQ-kultur, gårdshistoria och jordbruksmuseum
av Göran Bengtsson

'=Jordbruksmuseum", lnyste han förakt-
fuiit for sig s1äiv. Diaiekten var förstås ia-
gomt stockhoimsaktig. En idealisk diaiekt
för den som viil skramia med sina tomma
tLlnnor.

lntarii)r.lrån vagns.skjulet. sont tir tänkt att ingå
i mLt.y{el.

"iordbrukstrrLrseurn kallas det visst". l.iu
var ionen lite högre och ännu mera stock-
holn-rski provocerancie. Dessbättre var dei
ingen som tog upp den kastade handsken;
de fl esta hörde dei, men ingen reagerarie.

Vi kan med beiatenhet konstatera ännu
ett nederlag i-ör en stockirolmsperson, vilket
är detsamma som en seger för oss i övriga
Sverige. Sarskilt för oss som är bosatta på
landsbygden, l,i som helst inte ska få finnas
ki,'ar här.

De ar,' eventuella läsare. sonr k_omnrit så
här långt i texten. kan nog konstatera en
något originell bcirian av vad som är tänkt
att bli en kulturell ariikei.

Sjä[r, har -irrg för vtrnir, trtt r-rnt det är
möjligt. göra något positivt av negativa hän-
delser. Inledningelr här var bra iör att sätta
lite fart på mig. När det är nrycket att göra,
så är det bra att reta upp sig på något man
har i bakfickan. Dumma uttalanden t ex. De
är inte: så dumrna att ha till hands och ta
franr för att alstra Iite energigivande adrena-
lin.

Dessutom är det ali<ieles gratis. Det clär

sista får mig att tänka på ciet snart i50 år
gamia uitrycket "kvarniorpsnålheta". Att
håila gamia uttryck vid iiv när det passar, är
väl något som även det hör till det kul-
tureiia.

Så där, nu är handen uppmjukaci, sinnei
skärpt och pennan varm.

Jordbruksmuseum var det, nu me<i min
egen clialekt. En ansamiing av vad en de1

personer kaiiar skroi, för att anspela iite på
omciömei, som antycirles i iniedningen här.

När något ska besiirivas och omskrivas,
så är det väi enklast att börja i begynneisen.
Är det kanske har det börjar? Omkring år
1988? Nu fylls de s k östra uthusen med en

massa redskap och småsaker, nedifrån gol-
vet och upp nästan tiii taknocken. Jord-
bruksmusdet, säger jag för skojs skuli,
tillträde tillåtet men omöjiigt att genomföra
p g a utrymmesskäl.

Nej. det är nog ingen början detta. bara
en liten parentes eiler kanske ett av-
stampsmoment för något. som ska bli
nägonting om några år.

Vad som var en brirjan och när det var,
vet jag inte. - Vilket kom först? - Framställ-
ningen av järn från myrmalm nere vid
mvren. eller de små skvaltkvarnarna i
träeken?

- Och tiden? - Är det bara sen medeltid
ellsr är det rsnt av for*tid?

Det äi väl sådant som fiian har möj-
lighet att få svar på när man konrrnit så
iångt, ait man ser srjärnorna från oyansidan.
Men tilis dess dröjer det minst 50 år.

Jag bestämde mig ltir att bli minst hund-
ra år. när inte Gustaf Hagestam klarade av
det. Redan dagen efter Gustafs frånfälle lät
jag ordna en pensionsförsäkring åt mie. Nu
var det bäst att bereda sig på en någorlunda
try'gg ålderdom, för den tiden skulle visst bli
längre än beräknat.

Fönit hade jag räknai ri:ied ait uppnå en
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åirier av cirygt åttiosju år. Då skuiie de flesta

av mina många idder vara slutförda, men så

kom hundraårsuimanin gen.

Jag kan redan nu konstatera att jag
håiier stiien, inte när det gälier att bii gam-

mai, uian när <iet gäiier att hålla sig tiii
ämnet. Som vaniigt så bär det iväg åt någon

sida, så kursen får som vaniigt iotsas in i
rätt riktning igen.

Begynnelse var det alltså fråga om, eller
hur började det, frir att använda mera nutida
ord. Man får nog börja tänka på sådant, nu

när Bibeln fått nytt språkbruk, Även kyrko-
vaktmä:staren får lov att skärpa sig oeh

hänga med.
K",arntcrps nutida historia bo{ar meC

iämligeri stor säkerhei som sätterområde åt

någon elier några av gårdarna i Soclra Ås.
Sodra Ås är en s k bolby och Kvarntorp, lik-
som Mosserud och Älvback, blev s k avgär-

dahemman frän den ursprungliga bolbyn.
Ofta blev det så småningom så, att

någon av bondsönerna i en bolby flyttade ut
till ett sätterområde och blev bofast med sin

familj där= Troligen trlev Kvarntorp bofast
c:a år 1617 , 1624 bildades skattehemmaaet

Quarnetcrp, 118 rnantal.
Dei är Östra Ei-nier-i,iks minsia hemman

och består av ägofigurerna 1: 1, 7;2, i:3 och

i:4. Inte så värst stort område, men den som

äger alltsammans kan dock korrekt tituleras
"Hemmansägare".

Vän av ordning kan ju förstås påpeka,

att Gårdsjöuciden, som bildades på l9;1s,-

talet, är det absolut minsta hemmanet i
Östra Emtervik. Jovisst är det så, men ett
hus med trädgård ärju inget riktigt hemman
historiskt sett. Jag anser fortfarande att jag
är den ende i Östra Emtervik, som har rätt
att kaiia mig hemmansägare.

Tomma tunnor skramlar mest, antydcie
jag i början av den här artikeln; nu har jag
som synes kastat ut några stenar från
glashuset. Fattas bara att det råder stark
motvind vid kasttillfället också, då faller
snart luftsiottet ihop med ett krasande ljud.

Nu tillbaka tili gamla tider igen, långt
före allt vad som iriag kallas jordbruksmu-
seum. Nästan före allt sådant i alla fali.
Kanske ett par gångjärn och ett dörrhand-

iag. som finns kvar än i <iag, var meci redan

då.

Den förste som namnges som skatte-
piiktig iKvarntorps historia är Oiof
Håkansson. År i65i ör,ertas gården av Nils
Månsson, som var gift med ingeborg jöns-

ciotter från fu{årbacka.
Niis' foräi«irar är fuiåns Larsson ocir

Kerstin Persdotter i Söcira Ås. Boibyn SÖ<ira

Ås bestod på den här tiden av tre delar,
benämnda norra, mellersta och södra tred-

ningen.
Enligt uoogifter skulle Måns Larsson ha

ägt den mellersta tredningen, troligen skulle

går"den "Nästa" ha ingått i detta område'

Akerlvckan i nordösti"a hör'-ret av Kt'arn-
torps nuvarande ägor heier än i dag "|.Iäster-

iöcka". Detta område hörde dock inte tiii
Kvarntorp förrän omkring år 1850- Då
skedde ciet en del omförcieiningar av skogs-

mark och några äkerlappar mellan Södra As
och Kvarntorp. Än i dag kan man se gamla

gränsrösen uppe i skogen, som ett minne av

forna tiders rågång.
Troligen var det :så att Nästerlöeka, till-

sammans med auvarande Lerbråtarna, in-
gick i ett nyare sättercmråde till Södra Äs.

Alla de äldre sätterområdena var ju bofasta

gårdar och egna hemman redan i början av

1700-talet, d v s Kvarntorp, Mosserud och

Älvback.
Av namnet kan man ju förstå, att Näster-

iöcka hört till gården Nästa; troligen låg väl
en sätterbod här. Ingen av de äldre, som

levde i min barndom, ha<ie hört något om
någon bebyggelse i Nästerlöcka. Flera
gånger har området varit på väg att skoga

igen, men min farfar och en som kaliades
"Römans-Lars" röjde upp riet till åker igen

på i890-talet. På 1980-taiet var skogen på

väg in i de västra delarna och slyet började
växa upp i områdets övriga delar, men nu

var det jag själv som meiade ner allt som

kom i min väg.
Inte vidare ekonomiskt. naturligtvis. En

oduglig åkerlapp är väl inget att ha liggande
borta i utmarkerna. Ibland får kvarntorp-
snålheta vika tillbaka för starkare intressen.

i det här fallet är det aktning och vördnad
för vad föregående generationer med stor
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möda har odiat upp.
Ibland har dock skogen segrat, även på

mina marker, t ex på området som var
betecknat som "Kvarntorps äng" på en karta
från i700-talet.

Aldrig kunde jag ana är 197A, då jag
korde fram storvuxen, stormfälld skog pa
plaisen, att här låg en äng för ett par hundra
år secian.

\hr cien första bebyggelsen i Kvarntorp
iåg är iite osäkert. En gammai berättelse
säger, ati den ursprungliga gårdsbebyg-
geisen var på en åkerhoime kaiiad "Skro-
1inna".

År 1669, söndagen iöre Pärsmäss, kom
elden lös i Kvarntorp. I§iis Ivlånsson sitter i
kyrkan och hustrun Ingeborg ligger hemma
och är sjuk. Alla hus på gården och samtiiga
ägodelar. som kunde brinna, går upp i rök.
Enligt domboken försvann boningshus,
klädesbod, stail, ioge och lacia, två fähus,
varav ett mindre, vedskjul och några andra
mindre hus. Om det fanns smedja, linbastu
och kölna står inte omnämnt, sådana eldfar-
liga hus låg i regel på brandsäkert avstånd
från gårdsbebyggeisen.

Givetvis byggdes gården upp igen och
platsen är det ingen tvekan om. cie s k
"Västra uthusen" stod kvar tiii i921. Loge
och lador från 1600-taiet stod också kvar in
i nutid. De revs ned när de nuvarande
uthusen bcir.jade byggas i919.

En ltirtgst lrur ltinuts in.iör ut,el. Året tir 1972

Fähuset från 1600-talet utbyttes mor en
ny ladugård, troligen i slutet av 1830-talet.
Till skillnad från förut stod inte korna
bundna mot ytterväggarna, utan med huvu-

dena mot varandra vid ett foderbord i mitten
av iadugården.

Det berättas, att der biev foikvandring
tiii Kvarntorp för ait se denna nymodighet.
Numera börjar det visst också att bli foik-
vanciring, men inte för att se nymodigheier,
utan tvärtom. Synd att uthusen från i6O0-
taiet, åed svalgång tiil drängkammaren och
«ien gamia iadugården meci en invän<iig
iai<iröjd av c:a 165 cm inie flnns kvar. foien

de nuvarande uthusen, som byggdes upp
19i9-2A är också de en sevärdhet. Det var
de erfarna och välkäncia byggmästarna
Äugusi Nilsson och Oiof Edlund som iecide
arbetet. Murning och grundiäggning
urförcies av Emii Niisson i Gårrisjö, Sunne.
Tack vare ett gott arbete står uthusen intakta
än idag.

De ösira uthusen som byggcies i898, var
på väg tiii Ryssland i fiera år. Vi krälacie i
ieran under dessa uthus i många år med spa-

dar och domkrafter, men 1986 tar jug ,pp
alla goiv och tar dit en grävmaskin. Sedan
dess står även dessa uthus still. Ett par år
senare bcirjar de fylias med gamia redskap.
Fem år senare, d.v. s. i98i, åker vi sjaiva
ti1l Ryssiand. Intressant ata se hur det skulle
se ui ciär. dit som uthusen var på väg i så

många år.

För att ännu en gång återgå tiil gamia
gårdsbeby'ggelsen" den som byggdes upp
efier branden. så var boningshuset en s k
parstuga. Den stod placerad i <ist-vastlig
riktning, där som gårdens stenkäiiare iigger
idag.

Meiian stugan, västra uthusen, fähus
med ioge och lador i söder och en föregån-
gare iill nuvarande östra uihusen, bildades
den s k "boigårln". Så såg det ut på de flesta
gårdar förr i tiden, det ser man tydlligt på
gamla kartor.

År 1798 gifter sig hemmansägardottern
Kari Persdotter med Nils Arvidsson från
Skacksjo. De övertar Kvarntorp och rustar
upp boningshuset. Fönstren byts ut mot
större, ytter- och innerdörrar byts också ut.
Skåpsängar anskaffas, liksom ett hörnskåp.
Ett av rummeil förses meci väggbeklädnaci
av hyvlade brädor, som vitstryks med lim-
iärg och dekoreras med enkel blomster-
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målning. På utsidan, ovanför pardörrarna,
infälld i den vackra dörrportalen, sitter en

målning. Den föreställer ett ansikte,
omgivet av målade slingor och rankor i gul

färg.
Mycket av detta som nämnts här ovan,

togs till vara och användes när ny man-
gårdsbyggnad uppfördes på 1840-ta1et.
Tack vare detta flnns delar av det kvar än i
dag och har hjälpt mig att ut1äsa gammal
gårdshistoria, tillsammans med mina nu

aviidna fastrar.
Troligen var ovan nämnde Nils Arvids-

son både läs- och skrivkunnig, det ser ut så i
gamla papper. Hans bibel finns också kvar
än i dag; ägare är en Fru Astrid i Vastra
Ämtervik.

Hans dotterson, Per Nilsson blev gift
med Maria Olsdotter från "där Öst" i Rud.
Per var nämndeman och kyrkvärd och hus-

trun ville gärna betraktas som fln dam. Hon
lät spänna papp i flera tak i det stora tvåvån-
ingshuset. Täpeter köptes i Karlstad cch
blåmåiade, väggfasta skåp med gulddekor
sattes upp i stora saien.

Maria Olsdotter, "Lella" kallad, skulle
vara bortskämd hemifrån, enligt ryktet. Det
var under hennes tid som uttrycket "kvarn-
torpssnålheta" grundades. På äldre da'r,
berättas det, ryckte hon maten från pigorna,
när de ätit en stund. Det var även hon som

drev igenom att den gamla parstugan blev
utbytt mot en s k nattstuga, d v s ett sådant-

tvåvåningshus, som det finns många kvar av

överallt i Varmland.
Till hennes herrskapsfasoner hcirde

också att hon lät plantera en björkal16 väster

om boningshuset längs vägen mot Mosse-
rud. Från trappan på boningshuset fram till
nämnda väg, var det en väg kantad med sy-

r6nbuskar. Htu promenerade hon, iftlrd ktip-
kIäder och hatt, ut till maken Per, som vän-
tade i fin vagn. Så bar det iväg till kyrkan,
eller till något kalas hos traktens herrskap.

Det kostar att försöka leva upp till herr-
skapsfasoner och Per Nilsson fick svårare
och svårare att finansiera sin hustrus id6er.
Att tala förstånd med Maria var inte att
tänka på, det visste han av erfarenhet. År
1867 var situationen kritisk, han måste göra

något.
Dert?2 november gick han officiellt till

skogen för att hugga ved, men i hemlighet
hade han gömt bättrekläder där ett par dagar

tidigare. Han lånade skridskor i Mosserud,
gick över Skacksjön och vidare till sina

svärföräldrar i Rud. Han hoppades få goda

råd diii och förhoppningsvis även ekono-

misk hjälp.
Hur det gick fcir honom i Rud vet vi inte,

han kom aldrig hem tillbaka till Kvarntorp i

levande tillstånd. Det var mörkt när han

gick på skridskor hem över Skacksjön. Av
misstag råkade han komma öster om Stor-
ön, där isen alltid var dålig p.g.a. att sjöns

underjordiska ftirbindelse med Mosse-
rudsmossen mynnade ut där.

En ensamstående kvinna med två små

barn i torpet Granhöjda hörde hans rop på

hjälp utifrån sjön. Hon trodde det var någon

landstrykare, så hon ville inte lämna barnen

ensafiuna. När hon senare fick veta vem det

var, 1är hon ha sagt: "Hade jag vetat att det

var Per i Kvarntorp, som ropade för sitt liv,
så hade jag giort vad jag kunnat för att

hjälpa honom".

Smedjan i Kvarntorp.

På den tiden stod smedjan i Kvarntorp
nere i nuvarande kalvhagen, väster om lin-
bastun. Bastun är i dag gårdens ä1dsta

byggnad. Ursprungligen är det en kölna för
sädestorkning, men från slutet av 1800-talet
användes den vid linberedningen.

I mina unga år användes den tillhönshus
sommartid. Så småningom kommer den

givetvis att platsa som en del av jordbruks-

mus6et. Jag nämnde smedjan och dess plats
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är 1867. Därinne placerades Per Niisson på
en bänk, när de fått upp honom ur sjön.

Dottern Marie smygtittade i dörren och
såg sulorna på hans stövlar. Hon påmindes
om synen varje gång hon senare i livet såg
skor eller stövlar som låg. Nästa år, alltså
1868, såide änkan Maria Kvarntorp för
8500 riksdaler och flyftade tiil ett rorp i
hemrnanet Östmansby. Torpet låg på agor
tillhörande gården "Noler Daln". Barnen
tog namnet Dalgren efter gården. Hon såg
till att barnen fick utbildning for pengarna
hon fick, när hon sålde Kvarntorp. Äldste
sonen Johan blev iänsman i Sunne, dottern
Marie blev barnmorska, döttrarna Emma
och Ida blev lärarinnor och sonen Herman
handlande i Lysvik.

Enligt uppgifter från Hermans dorter, nu
snart 90-åriga Gun Bäckström i Lysvik,
bodde länsman Dalgren i Hultska fas-
tigheten i Sunne. (Låg där ICA-haiien finns
idag.)

Selma Lagerlof brukade stä1la in häs-
tarna i hans stall när hon var tili Sunne. Hon
brukade även äta middag hos Dalgrens.
Brorsbarnen trodde att tant Selma och far-
bror Johan var kära i varandra, de var ofta
ute och gick promenader tiilsammans. Båda
två verkade leva upp och bli yngre i varand-
ras sällskap och länsmannen fick alltid ett
första exemplar av varje nyutkommen bok,
med personligen skriven halsning från
Selma Lagerlcif.

Det finns väldigt mycket att berätta här,
t ex om tillkomsten av berättelsen "Tösen
från Stormyrtorpet" m m. Men då kommer
vi alltför långt bort från Kvarnrorp, pe-kul-
tur och j ordbruksmusdet.

"PQ-kultur, vad betyder det?" frågar
nrånga. Kultur vet alla vad det är, men vad
står "P" fbr och "Q", vad i all världen är det
fbrkortning av? Tili råga på allt som kan ge
frågetecken, så har jag ibland symbolen
utskriven så, att "P" och "Q" hamnar ovan
hornen på ett stort "Y".

Givetvis är alltsanrmans symboliskt
uträknat och ingen av förklaringarna till det
är särskilt komplicerad.

"P" står för Polycarpusson. Hade jag
haft lite vett i skallen innan efternamnet

Bengtsson blev inarbetat så hade jag kallat
mig så. Fram till år 1905 var Poiycarpus
dagens namn i almanackan den 26 janlari.
Detta datum år 1899 fctddes min far. Vid
födelsen var han nästan liviös, så min fariar
utiörde ett nöddop i stor hast. Ert namn
måste ju barnet ha när det döptes, så i bråd-
skan ble-v han ka1lad vid dagens namn i
aimanackan, alltså Polycarpus.

Efter vad jag hört, om jag inte minns fei,
så var det en präst någonstans i Mindre
Äsien, som hette så och han led mar-
tyrdöden just detta datum. Det skulle visst
ha inträffat någon gång under 300-talet.

Enligt kyrkbokea bekräftades dopet två
ciagar senare av kyrkoher<ien i Ostra Emrer-
vik, Anders Johan Åkerblom. Han ansåg, att
ciagens namn, då dcpet bekräftades, passade
bättre, så min far fick namnet Kari.

Karl Gustaf Johansson herte han de fcir-
sta ievnadsåren. Så småningom kaiiade sig
samtliga nio barn i familjen för Bengtsson.
Det började nu bli på modet att barnen
skulle ha samma efternamn som
föräidrarna. För namnet Bengtsson blev dei
nu tredje generationen med detta efternamn.

Kari Gustaf Bengtsson, det bildar ju de
för många ryssar skräckinjagande ini-
tialerna KGB, något som jag gjorde skoj av
många gånger i min ungdomsrid.

Frirfancrens far i vårbruket ]974.

KGB skulle givetvis luras bort vid de
tiilfälle han försökte hålla mitt leverne
under kontroll. Det låg väl i hans genera-
iions intressen att ha fullständig inblick i
allt som hände.

Vilken tid jag kom hem på natten mellan
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lcirdag och söndag var väldigt viktigt att
veta exakt. Men en högljudd väggklockas
slag dränkte alla ljud av öppnade dörrar och

snabba fotsteg. Dessutom råkade klockan
slå tolv slag ett par timmar för sent, när det
passade mig. Till min fcirdel kan nämnas, att
det var bara jag i familjen som lyckades
rätta till slagverket igen. Jag tror inte det var
någon som begrep min krigslist att ställa om
klockans slagverk då och då.

Nu verkar det visst som om skrivandet
tagit intryck av klockans felinställda
slagverk och skenat iväg. Min vana att rätta
till felaktigheter sitter ännu i, så vi återgår

till namnet "PQ"-kultur och bokstaven "Q"
i detta.I gamla tider stavades namnet Kvarn-
torp med begynnelsebokstaven Q. Quar-
netorp stavades det till och med på en gam-

mal karta.
De som vill veta allt och kanske ännu

mera, får ibland för sig att fråga om Y- sym-

bolen också betyder något. Visst gör den

det, naturligtvis. En professionell släktfors-
kare har kommit fram till att en av mina
tidigaste kiinda förfäder skulle vara den

norske kungen Harald Hårfager. Om detta
är sant eller inte, vet jag ingenting om, men

kungen var i alla fall av den s k Ynglingaät-
ten. Här har vi alltså bokstaven Y. Någon
nytta skall man väl ha av sitt eventuella ur-
sprung, även om det bara är en del av en

lämplig symbol.
Vi lämnade gården Kvarntorps äldre his-

toria när Per Nilssons änka sålde den 1868.

Den nye ägaren hette Johan Nilsson och
kom från Ransäter. Han trivdes bra på

gården, men tiderna var hårda och 1894 är
konkursen ett faktum.

Min farfar och farmor hade år 18S köpt
den s k Skacksjö tullmjölkvarn för 5000
riksdaler av bönderna i Skacksjö. Till-
hörande bostad låg mitt i den nuvarande
byvägen till Skacksjö. Stugan flyttades se-

nare och byggdes upp i området norr om Å=

Brunn.
På den exekutiva auktionen 1894 så blir

min farfar plötsligt ägare till Kvarntorp,
officiellt utan att sjalv riktigt veta hur det
gick till. Troligen var det så att det låg
smarta uträkningar bakom, men farmor

skulle säkert ha stoppat alla planer på köp
av gården, om hon anat något. Fat{ar var
troligen i maskopi med procentaren Johan

Ohlsson i Ås, som han lånade pengar av till
köpet.

De första åren var mycket bekymmer-
samma, berättade min far. Det var salt sill
och välling till varje måltid och barnen var
illa klädda. Men tiderna ändrades och sko-

gen fick värde, så min farfar kom så

småningom pä grön kvist. Redan 1898

byggde han om de trånga östra uthusen.

1912 byggde han en ny kvarn. Nya uthus

med ladugård, stall och svinhus samt loge

och lador stod färdiga 1920. Det gamla bo-

ningshuset revs ned och den nuvarande 20-

talsvillan byggdes 1927.

År 1953 grundläggs troligen det som

gav mig intresse för gamla tider. Vi fick en

hel del gamla saker från min mormors sys-

ter, som hade avlidit tidigare under året. Jag

började fråga ut min mor om vem som giort

den och den möbeln och liknande frågor.
Nu framstod en helt ny del av tillvaron

för mig - den ftirgångna tiden. Personer,

händelser och byggnader, som varit fÖre

min tid, sådant som äldre personer visste

om och varit med om. En del var så gam-

malt att det till och med varit före deras tid.
Åren går, men det vid c:a fYra och ett

halvt års ålder väckta intresset består och

fordjupas. Mina föräldrar, min farbror, fast-

rar och mostrar berättar mycket. Egendom-

ligt nog verkar det mesta fastna i mitt
huvud.

Jag kan väl knappast skryta med att ha

haft så kallat läshuvud, även om det gick
ganska bra för mig i skolan. Men ibland ar

det bättre attha tur, än att vara intelligent.
Som tur var , minns jag sådant som man på

kort sikt inte hade någon nytta av. En annan

tursam omständighet var, att uthusen i
Kvarntorp var så pass stora, att gammalt
skräp fick ligga i fred.

Vad intelligens betrdffar, så var jag klas-

sad på gränsen till obildbar, sedan jag
genomgått min fars intelligenstest vid c:a

sex års ålder. Jag förstod givetvis inte svaret

på frågan - att Sebedei söners far hette
Sebedeus.
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Ett haivår senare hade min far glömt

testet och frågade samma sak på nyrr. Jag
begrep inte mera nu, men jag mindes det
korrekta svaret. Nu blev jug nästan
genifrirklarad.

Åren går och till sist iörlorar sovjetmak-
ten med KGB i spetsen all sin makt. Neder-
laget mot svenska krigsmakten blir siutligen
en fullständig kapitulation. En seger, som
jag själv anser vara en fullständig revansch
fcir det svenska nederlaget vid Poltava den
2Ejuni 1709.

Inte ens KGB kunde hindra atr jag skulie
göra militärriänsten. Dessutom såg iag tiii
att komma så pass långt hemifrån som till
Karlsborg. Avståndet gav mig luft under
vingarna. Nu kunde ingen, trors att jag hacie
mycket svår poilenallergi, håila mig kvar
vid jordbruket.

Efter utbildning till elektriker och elva
år av detta arbete, öppnade sig nya vyer.
Samma trådar hit och dit, likadana rör varje
dag. En annons i Fryksdals - Bygden kan-
ske är en väg ut irån enformigheten.

Den 28 augusti 1984 börjar jag mitt
arbete som kyrkovvaktmästare i östra
Emtervik. Dåvarande prästen där, Sven
Kragh. gör klart för mig att guidning av ru-
rister ingår i arbetet.

Efter en tid upptäcker jag mer och mer,
att mycket av vari den äldre generationen
berättat för mig plötsiigt kommer till sror
nytta i mitt arbete. Givetvis är det berät-
telser om och rllnt Selma Lagerlöl som int-
resserar folk som kommer. Det framgår
även under min tid vid kyrkan att gamla
tider är något, som verkar bii mer och mer
intressant lör nutidens människor.

Utvecklingen på alla områden drar iväg
fortare och fortare, så även inom jordbruket.
Nu hade de som arrenderar av mig plcitsli-
gen ingen nytta av mitt höränne längre. Nu
samlades höskörden i stora rullbalar ute på
åkrarna.

LIthus till ingen nytta längre. I dessa
r-rthus står redskap och maskiner utspridda.
Allt detta, sedan flera år. till absolut ingen
nytta. Dc hade väl knappast värde som skrot
ens.

Jordbruksrlusellm - jag kallade min

samiing i de östra uthusen så. Aiit <ietta som
jag stuvat ihop för ait ge plats åt arrendato-
rerna i de västra uthusen.

Hörännet stod öde. Fyrahundra kvadrat-
meter tiil ingen nytta. Det är ganska hem-
trevligt att gå däruppe - när det blåser ger
vindarna ett speciellt ijud och byggnaden i
sig sjäiv är nästan vacker att se på.

i1ö btirgas in i västra utiuseru i971.

Visst var det tomt fcir hti däruppe, men
jag minns redskap som var uppstä1ida där
för vintern. fulinnesbiider tonar fram och
ijudet av vindens spei manar näsran på att
göra något.

"Här står vi beredda tiii tjänst", säger
uthusen. "Sätt fart och gör något av «iina
möjligheier",sjunger vinden. "Kombina-
tion", säger tanken inom mig. "Lithus tili
ingen nyita och maskiner som står här och
var till ingen glädje, kan bii något om der
kombineras".

Vare sig det intresserar någon eiier inte,
så tar id6erna form, även om det går lång-
samt i starten. fuIen nu har det börjats och
det ska fullfciljas, det är heit k1art.

Nu hade även verksamheten inom den
ganska nybildade föreningen "Trillan och
kyrkvägar" pågått en tid. Även de verkar ha
idder om ett mindre museum av något slag.
Tydligen är det vägfordon som skall ställas
ut där.

Naturligtvis tänker jae lite fram och till-
baka när jag hör talas om deras idder. Är det
något att kasta sig in i med vad jag har
stående i rnina uthus? Nej! Vad de behör,er
där, får de tag i utan större besvär. Dess-
utom blir deras lokal alldeles för liten för ait
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rymma mina egna id6er. Jag förstår att de

båda mus6erna kommer att komplettera var-
andra ganska bra.

Hösten 1998 gjorde vi ett besök i Norge,
närmare bestämt på ett jättestort gårdsmu-
seum. Gamle Wham heter det; otroligt
imponerande samlingar. Jämförelsen mellan
vad jag såg där och vad jag själv höll på

med, kunde nästan ha slagit knockout på

mig.
lvlen jag rätade snabbt upp mig, när jag

fick veta att där hade de länsstyrelsen
bakom ryggen. Mitt eget projekt var ju bara
jag sjäiv, inget EU eller något annat tjafs,
som det ska vara överallt så snart något ska

göras. Arbetar man självständigt, så slipper
man några pekpinnar och tillkrånglade pap-

per som ska fyllas i. "Envåids allom härs-

kande konung", var det någon som uttryckte
sig.

Ja, riktigt så illa är det ju inte, samarbete

är något som kan gynna flera parter. Själv
har jag med min hustrus hjälp inlett ett
samarbete med Medskogs Aktivitetsby. Vi
samarbetar med marknadsföringen och ser

till att ge varandra en hjälpande hand, samt

försöker kläcka fram nya, gemensamma
idder.

Något, som kanske aldrig blir riktigt fär-
digställt, kräver ju i alla fall en symbolisk
invigning. Det fick bli vad det ville, men jag
bestämde, att den 18 augusti 1999, så skulle
mitt museum invigas.

Rapporterna lovade regn den dagen,
men solen sken från en nästan klarblå him-
mel, när Margaretha Lännewal1 klippte av

det biå-guia bandet.
Jag var en dag för sent ute, var det några

som tyckte - den 17 augusti är ju enligt
gammal tradition festdag i Ostra Emtervik.
Javisst, men det ska väl även vara något
nästa dag, så det fick bli den 18:e.

Att har bcirja redogöra för vad musdet

innehåller är väl överflödigt. Namnet jord-
bruksmuseum säger väl det mesta.

Dock kanske det kan vara lämpligt att
upplysa om att det inte är något av vad jag
brukar kalla "polerat museum". Det är gan-

ska ledsamt att allt för ofta komma in i en

fin utställningslokal och överallt linna skyl-
tar med texten: "Föremålen får ej vidröras!"
Själv försöker jag hålla det skick på mina

maskiner som de brtrkade ha när de forr i
världen ställdes in efter avslutat säsongs-

arbete. Nu för tiden är det kanske ofta för
uppstressat på en gård, men här i Kvarntorp
var det'noggtunn maskinvård. lnnan en

maskin ställdes in för en längre tid, så

skulle den göras ren och inoljas.
En intressant fråga i sammanhanget är

kanske den om vad mitt s k centrallager kan

innehålla vid det här laget.

Jag kallar de utrymmen i mina tlthtts'
som ännu inte hör till musdet för centrallag-

ret. Sedan jag öppnade, så har folk från alla

håll hört av sig. Alla har något som de vill
skänka till mitt museum. Så på kort tid har

det samlats stora mängder med intre.ssanta

maskiner och verktyg. Ibland måste man ju
tyvärr tacka nej till en del erbjudanden -

exakt samfiIa slag linns redan, men ofta är

det äldre eller yngre varianter av maskiner

som jag har förut. Så när min tjugoårs plan,

eiler vad det nu blir för antal år, äntligen är

fardigstaild, så blir det nog flera varianter på

samma maskiner, men ändock helt olika
varandra i små detaljer.

Det är även meningen att en del av

maskinerna ska kunna köras sakta med små

motorer, så att funktionen lätt kan följas. I
fortsättningen finns ju givetvis även planer

på att ställa i ordning smedjan och linbastun

i ursprungligt skick. Så småningom kom-
mer nog också lillstugan att ingå i musdet.

Små boningshus med oinredda vindar och

vad som där bnrkar flnnas, blir nog mer och

mer sällsynta i framtiden.
Så om allt går som det är tänkt, så blir

kanske beteckningen jordbruksmuseum mer

och mer felaktig. Går det riktigt bra, så kan-

ske det t o m blir PQ-kulturlandskap av det

till sist.

När jag nämner det där sista, så tänker
jug på kvarnar och anläggningar, som fun-
nits nere i älven. Hade jag möjlighet, så

skulle flera av dem kunna byggas upp i ur-

sprungligt skick. Min farbror och jag ritade

gemensamt upp hur det hade sett ut en

gång, t ex Skacksjö tullmjölkvarn, byggd

( Forts. på sid 31.)
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"....tillbe Herren i heli.q sknttl" ( i Krrin. j6:29)"
Korkitpan i Sunne Kv'ku, en at' ianclers förniirnsra.

Då vi går in i procession i vår vackra Sunne
Kyrka - Fryksdalens Domkyrka - meci
ädelsmeden Sigurd Perssons silverkors i
täten och med kör, kyrkovärdar och präster,
då lar r i "leka Himmell" För arr bärrre
förstå djupet och andiigheren i budskaper
kan kyrkorummet och därmed den kyrkliga
skruden hjälpa oss att ge en försmak av
himmelen.

Sjalvfallet behöver den kyrkliga skruden
inte alls vara nödvändig för att skapa en rärt
gudstjänst. Förutsattningarna för en såcian
ligger ju på ett helt annat plan. Men den hör
till det överflöd, med vilket den kristna kyr-
kan i sin gudstjänst och lovsång uttrycker

ETT HARLIGT STYCKE TYG
- om korkåpan

av Lars foliiller

Sunne Kyrka.

Fotct: LeiJ'!iisson.

sin giädje och froj<i över Guds srorhet och
gocihet.

Mässhaken, eller c'asuia (="litei hus") som
den heter på iatin, skali anvandas då man
flrar fuiässa. dvs. natrvarri. Korkåpan däre-
mot är det liturgiska överplagg som
används vid andra iiturgiska förräuningar "i
koret", såsom dop, vigsei, konflrmation och
gudstjänster utan nativard, (i Sunne Kyrka
t. ex. under Första Söndagen i Adveni och
Juiottan).

Korkåpan har sitt ursprung i eti ytterpiagg
av ungefär samma iyp som slängkappan.
Den har den ungefdrliga formen av en
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halvcirkel och bärs lagd över axlarna, så att
den faller ned över bröstet med två paral-
lella bårder, vilka hålls samman med ett
spänne eller bröstband. Korkåpans latinska
namn * cappa eller pluviale (-"rcgnrock").

För ungefär 1000 år sedan började korkåpan
användas. Då var den ofta tillverkad av ylle,
för att senare bli allt praktfullare med guld-
stickning på dyrbart siden. Korkåpans ur-
sprungliga kapuschong (som bäraren kunde
dra över huvudet) utvecklades tiil en
ryggskö1d (lat. clipeas) med praktfulla
bilder och ornament. Bröstspännet flck ofta
ett påkostat utförande i dyrbar metall och
ädla stenar.

Om vi med liturgi menar att det är ett över-
iämnande åt Gud, så blir hela Sunne Kyrkas
kyrkoskrud "liturgiska verk". Det mesta av
vår kyrkas textilskatt har skänkts till minne
av någon bortgången familjemedlem och/
eller som karlek till sin kyrka.

'Yitt pappersark, varp inslag, garn och tyg,
en del av livet, mitt liv". Så beskriver pro-
fessorn Sten Kauppi - skaparen av korkåpan
i Sunne Kyrka - sitt konstnärliga arbete.
Kauppi är konstnären som råkar måla med
garn, stygn och tygbitar i stiillet för med
ftirger och penslar. I hans verk har det hela
tiden existerat ett forhållande mellan den
målade och den textila bilden. Med
vävnadens speciella struktur har Kauppis
speciella form levt sitt eget liv. Där finns
också hemligheten i att gestalta närheten till
både det uppenbarade och det bortomlig-
gande, dar Kauppis visioner spränger de
vanli gaste dekorationsgränserna.

Sten Kauppi fciddes i Kiruna 1922, son till
järnvägstjänstemannen Karl-Johan Kauppi
och sömmerskan Hulda Kauppi, fcidd Auno.
Modern hade en egen sömnadsateljd. I en
intervju i lokalpressen med anledning av
den uppmärksammade utställningen i
Stockholm 1953, som blev Sten Kauppis
genombrott, berättar modern att Sten som
liten gärna lekte med nål och tråd och att
han hade problem med att smussla undan

leksakerna för kamraterna. Sten Kauppis
egentliga läromästare var nog modern.

Fram till reformationen på 1500-talet fanns i
Sverige en stor efterfrågan på kyrkliga
skrudar med påkostade broderier. Men efter
reformationen upphörde nästan all kyrklig
broderiverksamhet och genren självdog i
brist på efterfrågan. Föreningen Handarbe-
tets Vänner, som bildades 1874, och hem-
slöjdsrörelsen bröt den negativa utveckling-
en för textilkonsten under sent 1800-tal och
ett nyväckt intresse för broderi och textil
uppstod igen. Men utvecklingen mot ett mer
självständigt och konstnärligt förhålln-
ingssätt till broderiet skulle ta ytterligare en

rid.

När textilkonstnären Edna Martin, som var
nybliven chef för Handarbetets Vänner i
Stockholm, fredagen den 13 februari 1953
på Birger Jarlsgatan i huvudstaden öppnade
debututs&illningen med Sten Kauppi, skrevs
och förundrades det över "en lapp, som gått
både på Konstfackskolan och Konsthögsko-
lan (fcir Sven,"X-et", Erixon)...han broderar
själv" (Gotthard Johansson i Svenska Dag-
bladet). Av flnsk släkt, fadern vägrade tala
svenska, kom nu Sten Kauppi resande till
Stockholm med brodernåI, silke och guld-
trådar från vidderna och visade upp bilder
ingen hade sett förr!

Lr 1969 får Sten Kauppi i uppdrag att göra
en skiss till korkåpa för Sunne Kyrka.
Kåpan, 375 cm bred, vävs i broscherad
tuskaft, av ull, lin, silke och guldtråd, Lena
Holmbeck , Naemi Isaksson, Lilly Lewin,
Christel Sjöberg och Gunnel Andersson på
Handarbetets Vänner Licium gör väven
under ledning av Edna Martin.

"Det kändes riktigt att för en församling
som den i Sunne göra en korkåpa där ett
gediget hantverk förenades med ett livsnära
motiv. Ingen spetsfundig problematik
omsatt i väv utan blott och bart ett härligt
stycke tyg erinrade om den solflödande och
blommande naturen. Utan arbetet med
Sunne korkåpa skulle mitt textila liv kännas
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mycket tommare. Ett varmt tack till alla
som medverkat till dess tillkomst". (Sten
Kauppi i Karlstads Stifts Bok I97O-71).

Inte bara korkåpan i Sunne Kyrka "bär
Kauppis namn". För att pryda kyrkorummet
beställdes och inköptes kyrkliga paramentct
(=kyrklig skrud) av Kauppi vid olika tillfäl-
len mellan åren 1969 och 1985, bl.a. en på
vitt italienskt siden broderad mässhake. en

Mariamässhake ( l91O'), en kraftfullt bro-
derad rosa med tillhörande rosa stoLa (lat.
"halslinda, korslinda", ett band i liturgisk
färg som bäres över alban eller röcklinet,
symboliserande Kristi ok. Siolan kan också
kallas för orarium (lat.)) och en röci,
detaljmyllrande, broderad bnr sct( 1 9E5).

Framlidne prosten Gunnar Magnus-
son ( + lq89 ) cir den vi har att tacku

för mttcket at, den vac:kru ktrkligct
skruden i Sunne k1,rka.

Framlidne prosten Gunnar Magnusson,
komminister i Sunne, använde kyrkans egna
medel. samt samlade in medel för att
estetiskt smycka kyrkan. Så har skriver Sten
Kauppi om Gunnar Magnusson: "Självtallet
varjag spänd på att se vem denne 'bisarre'
beställare kunde vara. Som kvrkans man

visade han sig ovanlig därför att han vid
sidan om sina många insikter på skilda
områden också är en briljant textil tekniker
och en människa med skönhetssyn, intresse
för sin kyrka och en lust till egenartade
insatser. Och som egenartad insats måste
man beteckna beställningen av korkåpa för
Sunne Kyrka i vårt på egna initiativ miss-
gynnade iand.
Jag hetsade inte. Efter moget övervägande
satte jag mig ner i solskenet i min trädgård
och målade den skönaste akvarell jag
kunde. Solen flödade lika rikt under hela
den veckan medan jag tänkte, begrundade,
målade och genom mig drog psalmer och
bibelord".

Prosten fuiagnussons ''tiggeri" blev också
ti1l en rosa. broderad bur.sa (i985) "Tili
minne av Lars J. Ramström". (Bursa, fr. lat.
cctrporalis - "r'äska", fodral tlll corporalet,
kalkduken). Samma år skänker Hildur Ols-
son från Åsen i Askersby 1-5 000 kronor,
utgörande haiva summan. för den rosa bro-
derade mässhaken.

Det är underbart att i färg och form få ut-
trycka det liv som kyrkans fzirgkanon ger
upphov till. Det sker i predikan och mässans

utformning men markeras och poängteras
också i skruden.
Kanske är det medvetna och ursprungliga i
förening Sten Kauppis styrka. Picasso
talade om att vilja kunna arbeta som ett
barn, och gforde konst av vad som helst.
Antagligen hade han väldigt roiigt, samti-
digt som allvaret och koncentrationen hela
tiden fanns i botten. Kauppi gör likadant?
Och det blir stor, textil konst!

Litte rut ttrfr'ir teckrtittg:

Magnusson. Gunnar (red.) : Karlstuds Stifts
Bok 1970-7./. Katrineholm 1970.

Miiller, Lars: ltrågot om liturgin i Bo Setter-
linds fc;rfatrar s kap . Uppsala 1 973.

Stensman, Mailis: Sten Kauppi. Vämamo
1997.

Toremark, Sven (red.) : Sunne K),rkt genom
tiderna. Sunne 1988.
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Vålberge Brunn
av Gunnar Kvarnåsen

Jag har last om, och gamla har berattat
för rnig om, Vålberga Brunn i Lysvik. Jag
minls också så väi det gamia badhuset som
revs ne<i och kolaries upp tili gengaskoi
un<ier an<ira världskriget. I den processen
kom också, oiyckiigtvis, även alla de vici
brunnen kvarlämnade kryckorna att gå
samma örie till mötes.

Ända sedan medeltiden lär Vålberga
kälia vara känd för sitt hälsobringancie och
livgivande vatter. Eniigt E. Fernow anlades
Vålberga Brunn är l77O men blev känd på
riktigt år 1781, då haradshövding Larner pä
Gallserud och komministern magister
Ekman på Beraa blev tillsyninssmän och
starta-de bn-rnnsverk-samheten. Brunnen fi ek
samma prir.ilegier som Mederii och Loka.

Från bcijan \za;: b;-unnsyerksamheten
inie särskilt omfattaniie. lv{est var det lakal-
l-reiolkningen sor-rr liksom tidigare gick titl
Väberga käiia. fuIen även en och annan
vägfarande passade på att rasta där och
dricka av det märkvärdiga och halsobrin-
gande vattnet som beskrivs som lättdrucket,
balsamiskt, kiart och gott och järnhaltigt av
en obekant art. Den som drack vattnet
kände sig snart botad från många olika
åkommor.

Det iörst byggda badhuset var inie så
stort och det brann ned i början av 1&i0-
taiet. År 1857 var ett nytt rppi.t.t, men hela
aniäggningen bestod endast av detta bad-
hus. som var 15x9 meter i två våningar
jämte ett par mindre urhus. På nedre plan
fanns en salong och fyra små vilrum. Den
egentliga badverksamheten fanns på övre
plan. Där var det en avdelning för kvinnor
och en för män. Vhttnet pumpades upp till
tre stycken grytor, som var och en rymde
800 liter. Ugnarna var så stora att
meterveden gick in, lång som den var.

Vid Vålberga Brunn fanns ingen restau-
rang och ej heller logimöjligheter. Bad-
gästerna bodde inhvrda i bondgårdarna i
grannskapet. De flck också hålla eget hus-

håli utom på ett par ställen där det rilihan-
dahoiis pension. Tiil dessa ställen kom ofta
de förnämsta gästerna. På närliggande
Skönberga inackorderades ibland upp till 30
gäster. IVIest var det värmlänningar som
kom, men även både norrmän och dalmasar
gästade Vålberga Brunn. Många stannade
någon dag, men de flesta tog kurer på två
eiier fyra veckor.

Brunnen gav arbetstillf?illen
Badsäsongen var uppdelad i två ter-

miner. Den första i.arade från början py juni
iill första dagarna i jiili och den andra mel-
ian rrritien av juli ocir mitten av augusti.
fuian hade kapacitet för 60 gäster per rermin
och antaiet bad som serverades kunde vissa
tider vara inemot 200 per dag . Brunnsrö-
relsen innebrar att trettiotalet personer under
badterminen hade arbete i badhuset och
även i därav avhängig verksamhet.

Ångfar ry*get Gösta Berling angör Skön-
ber ga brygga tned badgcister

Badgästerna kom med hästskjuts, eller
om de var långväga ifrån, så åkte de med
båt till Sköntrerga brygga, där de möttes ay
Vålbergas skjutskarl, som med förspänd
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biankpolerad Wurst körde ciem tiii inkvarte-
ringen.Vled wursten gjordes också dagliga
turer, bl. a. mellan Brunnen, Våiberga och
bryggan. Alltid efter en bestämd turiista.

I baclhuset kunde man välja meiian
olika sorters bad. Så t.ex. tillhandahoiis
(serverades) gyttjebad, tallbarrsbad, enris-
bad, myrstacksbad och saltbad. Ailt under
uppsikt av brunnsiäkaren.

Eutibil.jeuer

Gyttjebadet ansågs särskiit helande och
välgörande mot gikt och reumatisk värk.
Gyttjan som var kolsvart togs upp direkt ur
källan och bereddes till badet genonr att
ftirst torkas pä tegelpannor och därefter fin-
nralas i en handkvarn. LJppblandad med det

.iärnhaltiga vattnet. rled tillsats av ett par
droppar olia. kon-r blandningen att se ut som
såpa och lal klar att gnidas in på det onda

och r,ärkande stället. Ir-rprs611u4 i linneduk
l'ilade nran sedan ett par tirnmar, innan
badct avslutaclcs med varm drisch. År i8-59
kostade ett gyttiebacl 20 shilling.

Det berättas att många som nästan inva-
iiciisera<ie och på kryckor kom skjutsade till
Våiberga Brunn efter avslutad kur, kunde gå

hem och lämna kryckorna i ett av uthusen.

i.iär brunnsverksamheten tog slut i borjan
av i920-taiet, fanns i uthuset omkring 200

st kryckor som eldades upp.
i ett särskilt hus, ciet s.k. Dreckeshiis,

samlades man för att "dricka brunn". Här
r:mgicks badgästerna och ibiand var stäm-

ningen mycket uppsluppen. Naturiigtvis all-
tici av ciet balsamiska, iättdruckna, mar-
tiaiiska vattnei.

SommarJert ricl hotlltu.set . Bilden

fi"tinomkr. |915.

En epok i Lvsr'iks lokalhistoria är sedan

80 år till ända. men den iivgivande och häl-
sobringande kallkäl1an kommer att for alltid
finnas kvar.

Kcillct:
Anletkninpar son{adt ut' Alltert Nilsson samt

hörsd.qner.



Sttnne-B'rgda

lu ska jämt

Ja bruker rnryck å sej
ja.slca jäntt

ntir göbben ska gå ut
ja ska järnt ge'ru en, kram

när en irtiffer e mrinnisclt en kiinner
ja ska jrirnt prat e stönn

när ja ska ul citter mjölk
ja skct jtunt gå ut

niir angan viil rcö
jct ska jtimt disk !ärdigt

när tellefon ringer
ja ska järn{ strill tfrå rne.j

när ja siec gå å tägg mej

"ja ska järnf krarn göbben en gang te

dd k*t atit bli rnang jämt
på en dag

Pia i Bräcka
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i600-tulet ar kiinr som den tid (iå cie stora rroifcictms- och hctxprocesserno Ag(ie
rum. Någru e.rernpeiJtnns ocksåJriLn i7}O-tttiei. Från år ]706 Presenieras iziir ett
itifit clär tie initlciitrlcicle Stctricrnci koiiimer.för'eträtiesvis frårt GrcLnl;öck i Gräsnicirk.

Huvudpersonerna
Bondhustrun Dordi Nilsdotter i Gran-

bäck. 20 år. beskylld av sina grannar för
yid-qk,er:else oeh tr"olldom. I)ordi är dotter'"-_ _'-T-__ -

till Nils Pcrsscn i N.V. P.ottrta.

Dorciis make Johan Jonsson i Granbäck.

Olof B.iörnsson i Dalen. Nils Nilsson i

Granbäck och Erik Håkansson i Granbäck.
ut-qatta för l)ord i.-q trol I dont.'skon ster.

Annika Ancierstioiter i-rån Siiisjön.
"löskona". inernot ö0 ar gamnrai. benanrnci

"Ris-Annika". I)ordi påstår att Anriika är

den som gett henne förmågan att förgöra
kreatur.

Norska vandi'ingskvinnfolket Kerstin har
enligt Dordi lärt henne göra trollskott.

F-rån sockenstämma till tings-
rätt
Prcsten S',,en Vigelius '"'isar utdrag från

protokoll vid sockenstäiiimail, dit Dordi
triivi'L anrnäiri ai, sina grannar trlr trolldorrr,
svorciom och trätosamhet. Äl'en maken har

kiagai över Dordis elakhet mot honom.
Oioi B3-rnssons hnstru har satt upp eil

vadmalsvar'. När Dordi inte fär delta kom-
mer hon med hoteiser. Samma vecka dör en

ko for Olofl. En annan gång stiäl Dordi en

mjö1ksi1 från Olofs hustru" Olof krär'er i
stark-a- ordalag siien til1baka. Strax där:efter:

dör en su-gga lör houot:r.
Nils Nlilsscn berättar att han fÖr Dcrdis

"slemma mun' har slagtt l-ieilne. Aveii för
ironoin ciör err ko sira.< eiter=åt.

t/y .från Grunbcick på l92A-talet
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Erik Håkansson har blivit utsatt för hotelser
därför att han krävt igen en skål med bränn-
vin som Dordi lånat. Följden blev att en ko
dog för honom.

Besvärjelser och irollskott
Dorrii förmanas att frivilligt bekänna.

Efter viss tvekan beklagar hon att hon av
ungdomligt oförstånd låtit sig förledas av
Ris-Annika. Ånnika har lärt henne ati ta inäi-
vorila efter ett självdött kreatur och kasta
dem iramför dens fähusdörr, som hon har
agg till. Samiidigt skali hon säga att *'<iär

skali gå ut iika mycket för honom och det i
den lede djävulens namn och genom hans
onda konster så sant som solen går upp på
Herrens höga himmei".

Då skail det första kreatur som kommer
ut ofelbart störta och dö.

Att Oiofs ko och sugga dött genom
hennes förvållande är Dordi själv övertygad
om. fuIen Niis l-{ilssons ko är hon oskyldig
till. Däremoi erkänner hon ait hon förgjori
sex getter och en bock för honom genom
trollskott.

Rätten förmanar Dordi till en sann
tekänneise ifali hon behärskar flera iiknande
onda konster. Hon fortsätter då sin berättelse
me<i ati tala om hur hon av det norska vand-
ringskvinnfolket Kerstin lärt sig göra troll-
skott. Man tar rester av garn och hår från
skinn och trillar det rillsammans till en ku1a.
När hon vill skada någon kastar hon den och
befalier den fara dit hon vill i djävulens
namn. Olofs sugga och Eriks ko har blivit
fördärvade och skjutna till döds på det sättet.
Likaiedes har hon skjutit tre getter för Håkan
Eiofsson i V. Rottna som hämnd för att
Håkan och hans hustru varit hårda mot sin
legopiga som var Dordis goda vän.

Båda dessa konster skall göras på tors-
dagskväilar efter solnedgången. På direkt
tilifnågan av häradsrätren nekar Dordi till att
ha förgiort ännu mer boskap eller någon
människa. Målet uppskjutes till ett extra ting
tre månader senare. Under tiden förvaras
Dordi i Kronans fängelse.

Extra ting
Dordi tillfrågas om hon står fast vid sin

tidigare bekännelse och försäkrar att allt zir

sant. Ris-Annika inkallas, "hwilken alldeles
nekade sig hafwa Dordi någon sådan ondh
konst elr annor wijdskippelse lärdt, elr att
hon sielf sådant kan, bediandes Gud sig
bewara, ock låta så sandt få ärfwa sa-
iigheeten, som hon där i oskylldig och frij
är". Vid konfrontation med Annika återtar
Dordi 3in beskyllning och påstår att hon lärt
sina konster av Kerstin och ingen annan.
Kerstin återvände tiii Norge året innan och

kan därför inte höras.

De allvarstyngda gråhårsmännen i nämn-
cien som bör ha biivit invalda för sin klokhet
och sitt goda omdömes skull frågar nu Dordi
om hon haft samtal med diävulen själv om
sina onda konster eller om hon någon gång

farit tili de möten han brukar ha med sådana

elaka människor. iVlen Dordi nekar till båda
delarna.

Rättens utlåtande
Efter noga övervägande fäller rätten sitt

utslag. Eftersom Dordi inte bett om Guds
kraft och makt måste hennes konster skett
genom djävulens verkan och trolldom.
Genom att påkalla hans namn och hjälp har
hon avvikit från Gud och gått i gemenskap
med Satan. Därför har hon gjort sig förtjänt
av ett hårt straff. lngen n-ränniska har emel-
lertid skadats vilket skulle krävts för att
dCrrCsstraff skulle utdömas. För säkerhets
skuil hänskjuts målet till hovrätten.

Annika Andersdotter frias helt och ett
vite uppsätts för att ingen framgent skall
komma med några liknande beskyllningar
mot henne.

Jag har inte haft tillgång till hovrättens
utslag, men det bör stå helt klart att Dordi
inte riskerade dödsstraff. Redan i tidigare tid,
med strängare normer, mildrade hovrätten
ofta häradsrättens dödsdomar. I detta fall såg

heller inte häradsrätten anledning till ett så

hårt straff. Det mest troliga är en viss tids
fängelse på vatten och bröd, vilket Dordi vid
det extra tinget till en del redan avtjänat. Ett
annat vid den tiden brukligt alternativ var
böter, vilka för en medellös omvandlades till
kroppsstraff, för en kvinna risslitande och för
en man spöstraff eller gatlopp.

Kiilh:
Frvlevdals hdrttcls tingslags dontbok 1706.



26

Mori Backen.
I denna liila stuga lite öster ont

Jaal i Tbsseberg bodde fuIarit
Persdotter. Hon var född 1840 i
Ingebyfiolen. Hennes staga har
Jlyttats irån Ingebyfiolen till
Tosseberg och sedan till Ahna.
Den står nu på. sin tredje plats
ndttemot mejeriet

Stugan i Berg, Tossebergs siörsta gård
vid kliittens .lot. Mangårdsbyggnctden
revs i rttitten av 70-talet då 45:ctn
skulle byggas. Den monterades ner
och.fraktades på lastbil till Stockholm.
Lillstugan till lfiger _flyttades till östra
sidan av vögen, likaså den fina tim-
rade krillarboden. I dag rusar bilanu
fram över den förr så fina trridgården
och verandan med den strrilande
utsikten över Fryken. Jordkcillaren
på övre sidan är nu enda synliga ntcir-
ket av gården.

Under 1870-talet var vedspisen en stor
nylret som gjorde livet kittare för hus-
mor oclr förbtittrade lremmiljön. Här i
köket på Jaal har jiirnspisen ruurats in
i den garnla öppna spisen.
Vid grytorna Maria Nilsdotter 1850-
1933. Hon var gift meil Lars Eiksson

från Lysvik och halvsyster med Marit
(mor i Backen).
Fotofrån 20-talet.
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I kökct hos "Ntisfeldtan", Tosseberg. Vid sphmrocken ntorfiror Vilhelmina
(Mfua) S undberg f 1 87 1 med barnbarnet Elvira (Viran) f I 9 I 8. Yilhelmina
kalladcs iiven "kvastguntntan'(, då hon tillverkade kva.star och sål"ile.

Mor och dotter i O:a Myra, Tosseberg,
Katarina Emanuelsdotter I g. Johannessonf 184A och

dottern Hulda Larsson I g Lundellf 1883.
H ulda kallades "V iir-H ulda".
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En linbastu i Tosseberg. Linet hråkas och skäktas.
Trots ihärdiga efterforskningar har vi inte lyckats att identifiera
mer än tre personer på bilden, nämligen från höger nr 2, Olivia Olsson i Berg,
nr 3 Selma Larsson, Smedbacken och nr 5 Augusta Larsson på Jaal.

Foto från oktoher 1926.

En sed vid linberednine (käftnine)

Detta var ett typiskt kvinnogöra i gången tid och då samlades en grupp kvinnor för att utföra
detta arbete, Ofta sågs detta som ett roligt arbete av kvinnorna när de fick vara tillsammans
och det var vanligt med mycket skämt.

En sed som var vanlig i Fryksdalen, var att om ett manfolk hade vägen forbi denna linbastu
lockades han ofta tiam dit med lofte orn kafTe av kvinnorna. Väl framkommen och intet ort
anande togs han om hand av kvinnorna som holl i honom medan de andra stoppade ner

linagnar innantör skjortkragen, vilket framkallade en outhärdlig klåda.

Den drabbade mäste hem och b1"ta skjorta fortast möjligt, Detta skälms§cke kallades att
smaka Brura. Ätdre erfarna män tordes aldrig gå i närheten av en linbastu när arbetet pågick.

Huruvida filannen på kortet fick smaka Brura eller inte är inte känt.

',. 
:.:"_.1+,_..,å. r.,1x +I

l

Samtliga foton iir tagna undey 1920- talet av

Johan Larsson i Tosseberg.
Ägorc tillfotona iir Kerstin Meic-
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flen vedervärdiga timmerhuggningen
av Ragnar fuIagnusson

i'bland ilr'ter riei uprp skärvor ur ciet för-
liutna och siimtar tiii i sekr.rncisnabba
sekrenser riika ilan nlstas upp sonr hän-
ciei seicrl opp ur minnesbrunnen.

Som iimmeriruggningen åt Viktor i

Hagen.
iae hade genom giitermål blivit bosatt r

V:a Åmterr ik ocir för att komma ifran
baracklilets lorrkokta ärtgrytor och vid-
brända gröt Lrrukade jag kring juh,eckorna
ta en liten avlerkning på hemskosarna.

At den anledningen stod Viktor i Hagen
i l,ö!,sdörren en decemberkr,äll och hum-

-nl- fx..-r-r \.4 I r,,- ,,,^,.1-l3l,l-*-iiisuL :Ui:=:i. iiiriLrt ',Ji 
=:i tiif,llLiaiiiiaiJ

..---l --r . .i. t--.r ..r^ ^-- --^--r ,-- : r r.i.iil gi\iiIi . :'i'til-i l-;i-iliii.iGe f il egendulli i fieiiS
^ --,, i-,.--- . -- -+ir!-gilrii. rliiir i ai saiiisafi-i och för's;,nt och lite
Ieniärdig. r-jet sisinämnda en egenskap sr-rm

\.ar sa ut'nrer1d bianci cien manliga cieien r

clenna ciei ar socknen, att ciet räknacies som
ert foikrirag. Påståendet ati de uppskot cie

iiesia göronråien med r-trtrycket: "Dä gör ve
re i eckal" i ar inie ciirekt ör'erdrir et.

De fiesta av ciem var kraitiga bjässar
och aceihrecia som iaciugårdsdörrar. Lugna
och stahiia r ar cie oclt deras siagsmal med
uisocknes -trler- säiian biocliga. Me<i etr
hrattigt ra" i kalajslaget höii cie sin aniago-
nist iiian sis och betraktade honom meci en
viss eireriänksamhet. samticiigt som cie

iugni konlerserarie meci omkringstående.
iriär aniaiiaren envisades meci att iisket siå
och spari,a i iomma- iuiten, tog cie i siutfasen
anrira hancien ur b1'xfickan och hivade upp
honom i iufren några gånger. varpå han iite
hårcihänr siappies i marken. Detta räckte i
regei for att bråksraken sloköraci skuiie
iomma ii-äg.

- Hrm. Hmt= ja har siämpei ut iite skog
år'aför Masrhoge. skuii int ciä pass öt riej
trnner juii eckera .' sporcle Viktor.

- Ä Oa mo lemmer? Min fråga var
logisk da timret höggs obarkat, en klar
fördel när l,rarken satt som ett ispansar de
dagar temoeraturen kröp under nol1.

- Hr-m. en å ann stock blir dä noek. blev

svaret. Om jag ägt lite mer psykoiogisk
skarpsyn skulie jag ira märkt det sekund-
snabba ogonflackanciet innan han svarade.
Då han var sanningseniig tog jag irans
ruttryck "en ocil ann stock" som ett utslag av

biyghet. Och Masthuggetl Bara namnet gav

visioner om högvnxen kvistren timmerskog
där träden stod som smäckra tempelpelare
och gav både tre och fyra timmerstockar.
Liksom att Hensgårdsbönderna var
bervktade för sina sparade storsk-oga-r.

Pi tro rrenL er drnrmer ,-l rr rrcr Äl

fcrsäkrade \,ziktor.

- A. ljugoti"e ör-e kuhikl'cteir fai'dti.
Scciciprassici blci riisidii påtagligt .jch

jag såg mig recian irefriad iiån de efterhäng-

-qna matnotorna i Hensgarcisboa.

- Tjugofyra öre. sa jag och Viktor slog
till. betänkiigt snab-bt. Han skuiie hämta
r-nig nästa nrorgon.

Snön iracie r'räkt ner trncier nalten och
när Viktor" korn åkancie i ciyngdrogen vid
eiyatiden - ovanligt ticiigt efter Hens-
gårdsmått - r,ar det bara krimmermössan
som syntes, lustigt guppanrie ovanför snö-
piogkanten.

Vicl Masthuggets kökstrappa slLrtacie

vägpiogningen och hästen fick piunrsa i snö

upp ti1l buken. Kommen tiii iörsta sky-
gårsöppningen prottade Viktor.

- ia . da skuii ve var frarnm riai Här bör-

.ier irogginga. Han piockade ur mina verk-
tyg.

- Här??? Bestört såg jag mig omkring
och ri.rociet dala<ie ti11 bottenläge. jag sonr

troride jag uppievt ciet mesta av usei irugg-
ning. Avverkat vattensjuka torrakor vid
Baksjön, hängt i Blomsteråsbergens soi-
stekta stlrp och segciragit sågen genom
tjurvedsvridna gammelgranar, under ilskna
eder fördärvat verktygen på bombsplittrad
massaskog (flyget hade faktiskt övnings-
homhat Stensjövägen under kriget) oeh sli-
tit med livs[ar! i"a vinr'ltällen na Nirs Ors-*'I"
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sk-ogen men aiit cietra forbieknacie tiil ett
irrtet r rci oet biicxi'ang som nu delgar s lrrig.
\ oc k e rt o p 

1-r 
s l'o rnr ari e e rö n g ra n a r o m gä rri a ci e

av rishängen som svepte ner i snötäcket iikt
gamrnaidags krinoi iner.

Karne.ipuckeisiora kl'istfasten som skni-
ie n-risshanciia yxegg och armar. Roigrova,
knotiga och krokiga missfoster, som hag-
p.ranar rned l'örkaricii trir eckiacies iiii.

Jag svor inie, for Viktor var en fln man-
niska sornjag inte viiie såra, men han horoe
min hesvikna suck och väncie sig om innan
iran snraskacie pa irästen:

- Du iår väl tjugoien) ore cia. å 1a kont-
mer rebaka i aira å kör ihop dä du ira hogge.

jag suckacie an en gång och meci r,e.rktr'-

gen sonr baiiast simmacie jag betryckt ui i

snöhavet.

Sarltidigt slog cier nrig aii jug på eii sart

var priviiegieraci. ingen annan hLrggare

skuile någonsin få satra yxan 1 eit särnre

skogsbestårid. Jag irade nått den absoiuta
nolipLrnkten pä iinrmerhtrggningens om-
råde. .iag ensan.r skuiie framdeles kunna
skryta nreci ati ha avl'erkat cien veder"värcii-
gaste skog r,år Herre naqonsin skapat. Jag
var den uivaicie ochjag bemäktigades av eti
siags vordsarniret.

Dei var inte dunsande ocir brakande en

sådan risvarg iog rnark när man vai hlat
igenonr rotklumpren N,lecl en motviliig sucii
vände cien överancia och stegrade egensirt-
nigt rotändan raki Lrpp i iuiten, Lruren pa

sega grenar'. r'iika iikt -nlactfiskarmar 
grär.

de sig ner i snon. fuIan iick försöka meci
y,xan arbeta sig in i denna djungel av ris, sa

att stamrnen sänkte sig till arbetsläge. \'arpa
clen egentiisa kvistningen började. Eiter
detta var det att iåta barkspaden studsa tlot
grönbarken. sonr bet sig fast i aila skrevor
och dlrlar sonr bildats ar kvistkuotor ocir
tutvärter.

Frarnpa cltcrrrtiddagerr Iag ialla laii
några beläten avskavda. Magra och skran
tiga ly,ste de henr.'ita mot de r,äldiga risho-
ganla.

Huttrancle tuggade .jag i mig en frusen
snrörgås. För kallt var dei. Jag hade en för-
ninrr-nelse ar,' att närnra mig är,'en den fysika-

iiska rioiipunkien, cien eiå aiit iiv upphör.
Licir mina moiekl iroreiser iracie ar tagit
avsevärt när Anciers i Ivjasthuggei kom
kraviande i riset.

- Sitter ciu här i kördda å cirar på oe.;

biåskatarr, femti rneter ifrå stögvarmen'i i.[u

ieiijer du mä in te Emma
jag var inte nöcibecici. Fönrtom kyian

siapp iag ha iruggareirinciet for ögonen när

.1ag åt.

i iviasthLrggskoket, eiit även Viktor
ropais in, var ciet varmi och ombonai.
Emma och Anciers r:ar iaiisarnma ocir prat-
giacia ocir giitterskratiei iåg aiitici på iur i
H.mnras vaniiga ögon. Lle var kornna Ltppi-

från Daiby och på sin siunganoe ciiaierr
cirog cle historier och skämtacie meci Viktor,
som gick i gifiasiankar.

Ska otr köp grriiringer nu nlir citr saiI

rgång mä skogsciriving? skrattacie Emma,
meci anspelning på hans nSriigen an,qkaffacie

irusiråiierska och Viktor irummacie ocir
skroci<acie foriaget.

Masriru-tgskoket biel' i forisattninge.n
cien oas ciar Viktor och jag kom ait tiiibringa
aiit iängre kaifepar.rser. Den stimuierancie
irivsein ciärinne iros ciessa gästfria märr-

niskor gav rni-e en ijusare syn på tiiivaron
ocir mötet meci rismarorna på h,vgget.

n'Ien cie iimmerstockar jag iyckacies ra
rirop skuiie irrre lerr llest r iosynte irlttatare
s.ocih,anna. r iiiiet vikror begrep.

- Ja såger brär å ciom på Peckåssåga. L)a

iian behör's iitt i,rräioring på uthusa, sa itan.

Dei berattades senare att uär v'arsolen

börjacie r,'erka. r'red ocir siingracie sig ciet

nysågacie virket i bracihogen iikt serpentiner
och ciet knartracie som k-pistsuivot nnl kvis-
tarna smaii ur sina håi, Bracierna iiknacie
schlr,'eizerosi när \"iktor cirog lranr ciern ocir

så l'incia var cie. att när iran faste en äncla,

vreo sis cien andra trr spiiti-ästena.

- Ja irögg ve å dom te siur men int ens

ciä ciugci cie te. Dä smail å brak i spisen se.ia

vari räcici cien skuil far isär, beräitacie Viktor.
På rre veckor kiarade iag i alia faii al'

eiändet och konstigt nog biev förtjänsten
irygglig, irots veciermödorna ocir cie iånga
kafierasterna.
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- Ja har att e siämpling väst på skogen
om du vill fortsätt, sa Viktor hoppfullt. Dä ä
att liti bätter hogging da.

Men jag tackade för mig och skyllde på
ett timmerskifte på bolagsskogen. För nu
begrep jag att med Viktors sanningseniighet
var "litt bätter hogging" bara "litt bätter
hoggingl"

Emma i Masthugget fick dock rätt när
det gällde guldringarna, för inte långt efter
drog Viktor iväg med sin Olga till prästen
och sen blev de ett par som levde lyckligt
och väl i alla sina dagar. Så ett vackert slut
blev det i alla fall på den vedervärdiga
skogsayverkningen!

PQkultur...(Forts. frt. sid. i7)

18S och nedriven 1912.
Men ska man dra igång något sådant, så

fastnar man väl i något sådant där EU-pro-
jekt. Kanske även jag kommer att få gnaga i
mig dessa sura äpplen? Får nog kanske göra
det med tanke på vad det kan vara värt för
eftervärlden.

En annan sak, som man givetvis inte
undgår, ärju den vanliga svenska avundsju-
kan. Men man kan ju se även detta som
något intressant. En variant nämnde jag i
början av den här artikein. Ett annat lika
dumt uualande är, att jag trjälper till med att
iöra kapital ut ur Sverige. Det senare skulie
anspeia på, att ailt vad inträdet i museet ger
mig, går vidare tiii ryska barnfamiijer.

Detta är ju givetvis inget att skryta om
och göra sig märkvärdig över. Den som har
vänner i Ryssland och vet hur livet är där
för vanligt, hederligt folk, ser mitt hand-
iande som helt naturligt. Att ha en jättesior
familj förpliktar och att avståndet till dem är
några hundra mil harju ingen betydelse.

Så de som inte bryr sig om att kapitalet
iämnar Sverige är hjärtligt välkomna till
mitt museum. Dessutom är ju inträdet helt
frivilligt. På entr6dörren kan de intresserade
välkomnas av budskapet: "Minsta rekom-
menderade frivilliga inträde är 50 kr".

Bokning sker enklast genom att ringa iill
Medskogs Aktivitetsby, iel A565-32123.
Hemsida: www .fryksdalen.com/ostemting

aa

GORENVAhIDRING
FRÅN HEL\TETE TILL HIMMEL

Sunne Kyrka {'Fryksdalens Dom\rrka" - är en qmrbol fiirvåirldsalltet.
Hon - liksom landets övriga 3.700 kyrkor skall vara

e,n möteqplats fiir himmelen och jorden, fiir livet
ru ooh livet efter detta. När du stiger in i kyrko-

nrmmet börjar du en vanddng ge,rrom ditt eget

liv, från dopet till evigheten, fran uoderjorden
i väster till himlen i öster, gerom kyrkporten

till koret. Det åir den heliga väge,n - via sacra.

Suone Kyrka itiden - ett kulturarv!
För information om Gudstjiinster och afiMn

dasligen H. 08. 00- 1 6. 00, sommartid 08. 00-20. 00.

vÅu(oMnmNr
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När det skall firast
Vi har presenten.

Glas Porslin Husgeråd
Väskor och Leksaker

TORSBY SUNNE
0560-12&{0 056_§_13-520

HAGFORS
0-(63-12090

Qfåirnbotag@
- Hem och Industri -

När innehållet är viktigare
än forpackningen
är forpackningen viktig !

Tetra Pak

Tetra Pak Packaging Material AB
Box 502

686 28 Sunne

0-565 - 688 000



RENAD AB
SUNNE

0565 - 127 19,120 17

Mobiltfn. Allan 070 - 6449700

ffi Rxf;y""#,L"

i Fryksdalen
sedan 1919

Telefon: 0565-140 50' Fax: 0565-71 15 25

Box 55 . 686 22Sunne' Sundgatan 13

E-mail: ramstroms.tryckeri @ sunne.mail.telia.com

DAGS ATT BYTA

Välkommen in till oss

HelrniaE il
- l?qra på lö4ruetdz

KARLSTAD ARVIKA TORSBY
054-l 7 07 00 0570-474 00 0560-272 00

FILIPSTAD ÄnlÄruc
0590-60 83 00 0573-1 25 30

RING OCH sESrÄLL ELLER grCÄN

OFFERT PÅ

TRANSPORTER
AV ALLA SLAG

Vi förmedlar:
Hjullastare u Grävmaskiner o Bandiraktorer

0s6s - 711255



JONSSONS BUSS
- ett 7Gårigt famitjeföretag

Bussbeställningstrafik för
säIlskapresor upp till 63 personer.

Busslinjetrafik

TeL 09ES -glt Zz
0§65 - 921 65

Modern bank med
bygde- och kulturtraditioner.

Vi är enda banken i kommunen
som har fyra bankkontor.

Valkommen in!

Fryksdalens Sparbank
www. fryks d al ens sparba nk. s e

Sunne Lysvik Gräsmark V:a Ämtervik

I yår hilik finner du allt
sonr biir finnas i en

välsortelad färghandel
Färg . Vägg . Golv. Kakel . Städ

tlalkiser. Hobbyart
Uthyrning au slipmakiner

högtryclq kakelverktyg, mattvätt
städmaskiner ln.m.

Åroe"trr'* 
Uät&onrile,. fu!

änsrx @
Bryggargatan 3. OSGi - rc7 n $ektrur'

ED«l!er]
Vi är vad vi herer.

Kvarngatan 27, Sunne
Tel. 0565-129 23



Yiilkomna till

HEMBYGDSFÖNNNINGENS
Ånsutörs

sönd L2 mars 2000 kI 15.oo

Ur Programmet:

Underhållning av §unne Manskör
*

Årsmötesfrirhandlin gar
*

Utdelning av fiir tj iinsttccken
till nYa hedersmedlemmar

*
överlämnande av

Värmlands §ångarförbunds standar
tilI §unne HernhYgdsftir ening

Kaffeservering

*


