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till korwforsäljning, kaffeservering och disk. Nämnas bör
fester som Valborg och Midsommar men även nävgröt-
skvällar med tillhörande fläskstekning och grötkok för
mer än 100 gäster per gång. På barnkulturdagen gjordes

också en stor insats.

i

Askersbygården har fyllt 50 år på sin nuvarande plats

med festligheter och tal. Sunne Hembygdsforening bil-
dades 1923, och 2008 blir föreningen 85 år.

Varje medlem är viktig lor foreningens fortsatta verk-
samhet ?nom kultur och vård av vår fina hembygdsgård.

Mitt önskemål är att öka medlemsantalet med yngre

damer och herrar.

Måste rikta ett tack till vandrarhemsdamerna som

håller hög standard på uthyrning vilket är bra PR för
hembygdsgården och till tollbodens Catering som

bidrar till uthyrning avAskersbygården. Hoppas att alla

känner sin delaktighet i verksamheten på hembygdsgår-

den. Tack!

Gunnar Andersson

Ordföranden har ordet
(^l ä var det dags att skriva

\ några rader om året
\.-,f som gärr och lägga till
handlingarna. Först av allt
måste jag tacka mina medar-

betare i sryrelsen och övriga

medlemmar som har ordnat
med allt arbete ute och inne,
organiserat personal till bak
av kaffebröd, kökspersonal

Innehåtl
Dagbok2007
Pia Eriksson oclt Olle Gwtafsson

Evelyn Karnlind till minne
Pia Eribsson

Planerade aktiviteter 2008
Stjtreken

Barnkulturdagen200T
Twula Daiön

Askersbygården - 50 år på nuvarande plats
LarsWennberg ach Hugo Jansson

Piporgeln på Tingsgårdens museum
Swzanne Kruse och LarsWennberg
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LarsWennberg

Utftirda arbeten under året
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Förbud mot spelmän vid vigsel

Pelk Räf

Björkefors - boplats redan under stenåldern
Pia Et"ihsson

Häxprocessen i Sunne 1673

Ragnar Magnwsson

Min ftirsta - och sista - resa till Blakulla
{Jlla-Britt Larssan

Gamla tidningnotiser
Ufla-Britt Larsson

Gyllebybacken
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Horntj ärn - vattenreservoaren
Dauid. Myrebed

En gammal lanthandel berättar
Göran Jonasson

Selma Lagerlöfrummet på Tingsgården
LarsWennberg
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' Medlemstidningen Sunne-Bygda I trl är
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giften, for Askersbygården
. Kulturresa för medlemmarna till reducerat pris

kommer att anordnas under 2008
. På årsmötet utlottas hanrverksalster på med-

lemsnumren

ö u, n e c)/ 
em bggdsforen i ng

Hembygdsvägen 7
686 3l Sunne

tel:0565-101 20
Bankgiro 5144-7704

www. sunnehembygdsforening. se

e-post: bildarkivet.sunne@telia.com

Teckning och foto från barnkulturdagen
och midsommarfirande

Bildkollage och foto: Marie Söhrman.
Flicka med mask foto: Solweig Larsson

Sunne-Bygdas redaktion
Alsvarig utgivare Gunnar Andersson

Redaktör Pia Eriksson
Redaktionen Ulla-Britt Larsson
Redaktionen Martin Håkansson
Redaktionen David Myrehed
Redaktionen MarieSöhrman
Grafisk form Kjell Sundström

Hembygdsföreningens styrelse 2007
Ordf, GunnarAndersson ...0565-711832
Vice. ordf. Torsten Nor6n ..... 0565-12605
KassörHansGullström................. 0565-12770
Sekr. Pia Eriksson 0565-43026
Vicesekr. MarianneÅhmrr, .0565-10414

Ledamöter
Göran Jonasson .................... ......... 0565-108 95
Kjerstin Ekholm 0565-127 29

Suppleanter
Elsie rWikström .. ..........0565-10833
Lennart Einarsson 0565-10244
Anna-Lisa Luotonen 054-544235

Revisorer
Cöte Oregren .................. ...... .........0565-147 75
Leif Forsman ......0565-60395

Valberedning
Anna-Lena Nilsson sammankallande ..... 0565-7 1 1425
Susannelarsson .A565-14292
Martin Håkansson 0565-711056

ACCESS-proiekt
Hans Gullström ................. ... ........0565-1,27 70

Värdpar för Askersbygården
Gunnar Andersson och Mona fu.g . 0565-711832
Göran och AnitaJonasson ....0565-1,0896

Arkiv, registrering av gåvor
Kerstin Meric .......,................................... 0565-920 88

Arkivet på Anneforsskolan
Bild- och ljudarkivet 0565-10120
Lars \Tennberg .. ..................... ...0565-7116l0

Visningar och guidning
O11e Gustafsson 0565-109 58
KerstinMeric.............. ...0565-92088,070-7913460

Bokning av Askersbygården
STF Vandrarhem Sunne .........0565-107 88

Sunne-Bygda ISSN 1 650-0237

§arm*Elygalm 3{}{!äi



Gunnar Andersson, hembygdsfören ngens nye ordförande, får ordförendekiubban av Pia Eriksson, avgående ordförande
Foto Lars Wennberg.

T. v, Göte Oregren, hembygds-
föreningens senaste heders-
medlem. Foto Lars Wennbrero.

Mars
Söndag 4 mars. Års-
möte på Askersbygår-
den. Mötet inleddes
med en tyst minut lor
att hedra minner av

Sven-Olof Ohlson och
Karl Berglund. Gunnar
Andersson valdes till ny
ordförande. Styrelsen
valde Göte Olegren till
hedersmedlem vilket
uppmärksammades.

Göte har varir för-
eningens kassör under flera år. Han har under den tiden
och senare fullgjort mycket fortjänstfulla uppgifter for for-
eningen. Fortfarande är han ert stort stöd for foreningen
med sin välvilja och sina värdefulla insatser närhelst han
bliL tillfrågad.

Tisdag 20 mars. Bildvisning på Askersbygården, med
Kiell och Marie. Mest bilder utanför Sunne visades. Ett
50-tal personer mötte upp. Kaffeservering.

April
Lördag 14 aplil. Städdag både ute och inne, femron
personer hlalpte till.

Valborgsmässoaft on 30 april. Tiaditio ne11r Valbo rgs-

mässofirande med mycket folk. Kalleservering och un-
derhållning. Marianne ÅIman hälsade välkommen och
Sunne Manskör sjöng under ledning av Lars Wistrand.
Vårtalare var Ola Persson.

Juni
Lördag 2 jani. Bygdedag i Sunne cenrrLlm, med lokala
utställare. Gunnar och Göran startade upp, Mona och
Pia fortsatte dagen.

Onsdag 6 juni. Kyrkogårdsvandring med Olle Gustafs-
son och Arne Persson. En varm dag, många aktiviteter
i Sunne kommun, ändå kom ett 40-tal personer. Hem-
bygdsfloreningen serverade kaffe i församlingshemmet.
Birgit och David Myrehed besökte Berga i Lysvik där
representerade de Sunne Hembygdslorening vid Lysviks
hembygds{to renings nadonaldagsfi rande.

Söndag 17 jwi.Jubileumslunch på Askersbygården flor

inbjudna gäster. Hugo Jansson iäste om dem som bott
i Askersbygården innan den flyttades till Sunne 1957.
Lars §Tennberg spelade upp bitar från invignin gs:alet 23
juni 1957. Vi var ett 30-tal personer.

Torsdag 2l juni. Midsommarbjorkar höggs på Per Sun-
deskogs marker i Östanbjörke. OIle, Göran och Gunnar
satte upp björkarna vid hembygdsgården.
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ledning a. L-il: L]1..,-,n, -"Ii.l-ror-nnr;rrsrången bars av sex väder därför se rverades 62i1.gröten på iogen.
man. iölt.- :.. - -l;::r'-..:-ri'l'pp-n Sunnlår och Bäcka- Drygt i00 betalande.
lunds br g.1.1ig. ','-i: :,:ii Tor'..ten Noldn hälsade vä1-
kon-Lt-nen r rr: :', rs: r-qr.inJ-. Sr errsk Handel bjöd aila Onsdag 25 jili. Nävgrötskvä1l mecl underhållning
barn mt.'l kr':r. i-:::;::a* *lass ocl-r folkdräktsklädda av PRO-kören och Åke Car-lr.ik. Fint viider och l00
hial.p k'- D '. ,,.i.-,b jöds p.i k.ir-, D.--n. -i:-,:-, isrinq pa loeen av Bäckalunds beralancle.
Br-edelag, De:t..i.r -:r:t{ .r.ingen leddes av Arne Mv-.. r)-rr) lcddet lr Arnc My-u-\ q!L!1.1:., U.i,1r!11 1_ 1,-: :t j11qC11 ICLLL[CS

11Iel'l(J. 1-.,r- . . _-.1.,. |t lorr.tllrrrJnlngen var goo.god. Augusti
K-rrli o-h rn r.:. ' ' '- i:,r:-.r: r-'.1'-1se selverades. En h,ckad fest Onsdag I augusti. AilsångsliväIl på logen. Börje Mag-
r-ned rnvck.r r':-i; r,.,:..:r icr reqnade hela dagen.

Juli
Onsdag 4 juli. \.i'..rir:skviill med underhåIlning av

Joel och -\nders. D.f r-Elrtcle och nävgröten serverades Fredag 10 augusti. Bokutställning på Helmi:r, i sam-
dlLior rnitrl h Lr, bar.rd rnec{ utgivningen av Helmer\(/alfridssons ocl'r Berit

Juhls bok Kröskongen. Lars V/ennberg och Yvonne \7in-
Onsdag 11 juli. \.r'. trirrskr lli n'red '.Lndcrhållning av bergvar diir. Spelmanssrämma på hernbvgdsgårdens loge.
Kanot-t sänger. \-icLr.:s rL.'.kter var n-Led oss men vi åt näv- Sunnlåt mecl Pel-Thon-ras underhöll. Kafreselvering. De
gröten inne pi1 lLlgin r,rr -siikerhets skull. 88 betalande. medverkande serverades en god lunch.

Torsdag 12 juli. [',;...,Ser.1sr':.ndlinq n'rcd C)lie och
Arne, 52 person-r .l;i:, -' \ rn drnn.r g;rnq sefl.erades

kaile i församlins-.h r ir : n-,,

nllssolr höll i der hela r.ned bravur. T1när'r var Clösra Ess

Förhinclracl att medverka. Vädret r.ar fint och det kom
mycket folk. Näveröt serverades.

Lördag tr 1 augusti. Bokmässa på SPA, dälBarbro Lincl-
gren mottog Stiftelsen SeLna Lagerlöfs lirtelati-rrpris. Lars

\7enr-rberg och Yvonne \Mirrberg var där.

Barnku turdagen, årets telra var Car- von L nire, Foto Solweig Larsson,

4 r.rs;rr . :f.!*..,+-E .:di,iF:"::



Vi gick på Nysäters marknad, här fanns mycket att se, inte minst de gamla marknadsbodarna. Foto Ulla-Britt Larsson

lÅrdag25 augusti. Hembygdsföreningens bussresa ar-
rangerades även i år av Mona Ring och Gunnar Anders-
son. Ordförande Gunnar Andersson körde en inlånad
Hjerpe-buss och Mona var reseledare. Vi stannade först
i Nysäter, där vi drack kaffe och gick runt på Nysäters
marknad, där var mycket sevärt inte minst Museet. Sedan

ställdes färden till von Echstedtska gården lor en guidad
visning. Lunch åt vi på Vildmarkshotellet Finnsjön. Där-
efter besökte vi Häljebols gamla Tingshus där vi visades

runt. Och sedan Häijebols konstgård där vi såg konst
och parkanläggning, samt drack eftermiddagskaffe. Vi
var åter i Sunne klockan 20. En innehållsrik och trevlig
dag, ett särskilt varmt tack till Mona och Gunnar for en

väl genomlord och trevligt upplagd resa.

Oktober
Lördag 13 oktober. Städdag ute och inne,7 personer
ställde upp. AnitaJonasson ordnade en enkel lunch med
färskpotatis och sill.

Fredag 19 oktober. Brasafton med Urban Andersson,
Mangskog och Monika Nermark Sunne. Ett 20-tal per-
soner kom, kaffeservering och mycket trevligt.

November
Lördag 10 november. Arkivens dag i hela Sverige, dven på

vårt arkiv i Anneforsskolan. Kaffebjudning. Vdlbesöktl

Tisdag 13 november. Stora köttbullstekardagen då 650
köttbullar rullades och stektes av Inger Frykman och
hennes medhjalpare. Täck for hjälpen flickor.

Tisdag 20 november. Ljusstöpningsdag med Anita,
Ingrid, Elsie och Pia, då vi gjorde 110 röda ljus. En

del ljus ska vi ha till att tacka
med, de andra till julbord
och lorsäljning.

Söndag 25 november. Tla-
ditionellt julbord. Susanne

Larsson stod för den hem-
lagade maten. Vid de två
sittningarna kl. 12 och 15

kom ca 90 personer. Tack
Susanne.

Måndagar under hösten
har några damer klippt
martrasor. lnez fusk har vävt
en matra rill vårt jullotteri.
Tack Inez. Karin Myrehed
varpade åt oss. Täck Karin

December
Lördag 8 december. Jul- Göte Söderquist, polis på

marknad med 1O-tal utstäl- Nysäters marknad,

lare som sålde egna alster. I Foto Ulla-Britt Larsson'

år hade vi äran att ha Marja och Thorwald Olsson med

oss. Julmarknaden hade en jämn ström av besökare.

Söndag 9 december. Luciakaffe . Lucia med tärnor kom
på besök. I väntan på Lucia underhöll Sunnlåt med Per-

Thomas i spetsen.

Pia Erihsson ocb Olle Gustafison

§r:ruee-älygelm i§:{§{!&



Er"Iyn l(arnlind tiII rninne
p velyn blev medlem i hembygdsforeningen 1987 ochyar aktiv fram till 2003.
I:Som ideell medhjalpare i forening, och som värdinna ltir vandrarhemmet. Hon
gick helhjärtat in ltir sina arbetsuppgifter och tänkte alltid på föreningens bästa.

Hon ordnade hembygdsgårdens {tirsta auktion närvandrarhemmers inventarier skul-
le bytas ut. Lapptäcket, som hänger i trappan upp till övervåningen iAskersbygården,
sag Evelyn till att å gjort innan hon slutade som chef påArbetscentralens systuga.

Evelyn blev känd vida omkring för sina böcker Sunne 1940-tal och 1990-tal
och Från Sunne högre folhsbola till Fryxellska sholan. Hon fick mycket uträttat på
hembygdsgården och som foråttare. A,ren att måla akvareller var en av hennes srora
passioner. Det är en stor saknad for Sunne hembygdsforening och Sunne kommun
att Evelyn ej längre finns ibland oss. En uppskattad profil har lämnat oss.

Pia Eriksson f)r Sunne hembygdsfi)rening

HOIOT

Dä satt ett nygeft fölk ve en spis.

Å kä.rga r" ga-mmel å le söm ris,
ho va surögd å uttäck på alle di vis,

ho va tannlös å verdös å vessen.

Men khärn han va rrinn söm en fin litten gris.
Hans öga va ongt å blankt söm en is,

hans hår va i kruller, å fin söm e flis
den lelle muntasen i spessen.

Men han satt där å molteg å blängde i väjj.
Å karrrg" sa, "Ä du sörsen, sä.jl

Du har goss, du har gå1, du har grunn, du har mej,
A hö{ör ä du da lessen?"

Oscar Stjerne, 'Jong På Hea" 1873-1917

Gåvor till hembygdsföreningen under 2007

Mikrokortlåisare. Paul Billinger, Sunne.

Fryhsdalsdräkt, dam. Rut Larsson, Sunne.

Skolböeker 1905-1966. Eva Sundqvist, Sigruna.

Gamla dokument om Domarsäter, Ivarsbjörke.
Maj-Britt Nilsson, Sunae.

Vitsoffa, Märta Näslund, Sunne.

Evi Gläja-klänning. Kurt Martinsson, Sunne.

Dänna städinga
I går krall städe ja i pannromme hemme
du kan tro höppas fint ja feck te

mä vö'n ätter vägga å gölve se rent
se dä finns inte e ndver te se

å te panna dä tar en sä nu se gesvint
utta kllw över lödder å hinker
dä ä se lätwinnt å tänne i panna på möran
utta nöe på gölve som sinker

i kvzilI ... da ska ja städe i rvättsröga hemme
där finns da både pjiixer å stövler
å ämne te träslever ... sergestne sryrstoler
stämjärn å bortglomde hövler
ja kan inte ftirstå hört di ha fiinne på't
dä ä nock säkert ett sköt-kjärre-lass
å ja grCrnner se möe hört ja skä gäre tå't
... Dä blir nock pannromme
... ror dar a da plass

[Jr b an Andeyss o n, Mangs b og.

Såingöverkast. Fam. Rolf Larsson, Hudiksvall.

Yattenlednlngrör i trä. Per Brånander, Spelnäs.

Slagbord. Kajsa Hagman, Sunne.

§ullne-Il,wgd* E${tS



Planerade aktiv iteter 2OOB
Söndag 9 mars t5.00 Årsmote i Askersbygården.

Valborgsmässoa.fton 30 april I 8.00
Valborgsmässofirande. Brasan tänds 19.15. Sång av

Sunne Manskör. Vårtalare Sara Broos. Kaffeserveringen

öppen från 18.00.

Maj månad. Hattparad och loppmarknad planeras.

Fredag 6 juni 15.00
Kyrkogårdsvandring. Guider Olle Gustafsson och Arne
Persson.

Midsommarafton 20 juni 13.00
Midsommarfi rande. Vid Anneforsskolan kläder vi mid-
sommarstången, medtag gärna egna blommor.
15.00 Midsommarstången reses till musik av Sunnlåt
och Sunne folkdansare. Dans och lekar runt stången.
Lotteri och lanthandeln öppen. Servering av midsom-
marbakelse och kaffe, varmkorv. Svensk Handel bjuder
på glass till alla barn med blomsterkrans i håret. Folk-
dräktsklädda bjuds på kaffe.

Juli. Nävgrötskvåillar
Underhållning av lokala förmågor. Se vår annonsering
i Sunnenytt.

Torsdag 24 iuli 18.00
Kyrkogårdsvandring. Guider Olle Gustafsson och Arne
Persson

Onsdag 6 augusti 18.00-20.00
Allsång på Logen.

Torsdag 14 augusti 10.00-14.00
Barnkulturdagen under Kulturveckan i Sunne.

Fredag 15 augusti 16.00
Spelmansstämma Dans på Logen, kaffeservering. Ar..
Folkmusikgruppen Sunnlåt och Sunne Hembygdsför-
ening.

Augusti. Hemlig resa

Tisdag 21 oktober 19.00
Bildvisning i Askersbygården.

Fredag 14 nov 19.00
Brasafton. Underhållning och servering.

December 11.00-16.00

Julmarknad, datum ej bestämt.

December l5.OO-17.30
Luciafirande, datum ej bestämt.

Med reseruation for euentuella ändringar
Se vår kommande annonsering

§rromae-åBygeär* 1å$$8



Barnkulturdagien2OOT
ottot på Barnkulturdagen200T var Linnä och

natur.Yadergudarna som verkar vara barnens
bes§ddare hade åter igen sett till att vi kunde

njuta av ett vackert väder. Barnen fick se Dockteatern
Tittut framfora teaterfijreställningen Dollans dagis av
Barbro Lindgren som också var årets Selma Lagerlöfs
Litteraturpristagare, en fantasifull berättelse som ångade
barnen i den fullsatta logen.

Under dagen gavs det workshops med måleri med
Angela och Tommy Bergström. Med dans och mu-
sik inspirerade Per-Thomas Eriksson och Pasi Pasanen
barnen till åntasifulla svängar. Ansiktsmålningen med
Anna Samuelsson skapade ringlande kö på den stora
gräsplanen. I skogens i*gogro.i" berattade författaren
Berit Juhl om olika sagofigurer ur sina böcker.

Barnen bjöds på korv, saft och bullar av Hembygds-
foreningen som alltid välvilIigt ställer upp under denna
dag. Det är roligt att få medverka till barnens delaktighet
i kulturlivet, det är ändå barnen som är våra framtida
kulturbärare.

Tlll sist ett stort tack till alla medverkande som tar
våra barn på allvar och som äger en stor pedagogisk
skicklighet!

Tuula Dajdn
Kulturchef Sunne kommun

Barnen fick se Dockteatern Tittut med teaterföreställningen
Dollans dagis. Foto Solweig Larsson.

Statistik de senaste 12 månaderna
ftir hembygdsftireningens hemsida
wwur. sunnehembygdsforening. se

Antal besök 5 819
Antal sidvisningar 20 709
Sidvisningar per besök 3,55

De mest besökta liinkarna
Arrangemang
Byggnader
,h orsa!nrng
Sryrelsen

Vägbeskrivning
Almgrens skrädderi
Kontakt

Besökarnas nationalitet
Sverige, Norge
Danmark, Holland
Tjeckien, Tyskland

§rnra*a*-E$yg*Es iXX§åB
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, FIsKERsBYGönoet'l

Askershygården - 50 år på rurvarande plats

ed anledning avfukersbygårdens 50-åriga till-
varo i Åmberg höll Sunne Hembygdsforening
ett jubileumskalas sommaren2007. På Mid-

sommarafton en 1957 invigdes ndmligen den fly,ttade och
återuppförda Askersbygården p å Sunne Hembygdsfo r-
enings område I Åmberg. Invigningen skedde med stor
pompa och ståt. Föreningens ordförande, riksdagsman
Oscar §Terner i Höjen hälsade välkommen, Sunne blås-

orkester spelade och Sunne Hembygdskör sjöng. Sjdlva

invigningen fiirrättades av landshövding Axel'S7estling,
som höll ett långt tal, vari han bland annat hälsade från
statsministern och värmlänningen Täge Erlander. Fryks-
dalens Gilles övermästare häradshövding Hans Ramel
delade ut släktgårdsdiplom till de ägare vars gårdar varit
i samma släkts ägo sedan 1600-talet.

Hela invigningen spelades in på ljudband. Delar av

detta kunde deltagarna i hembygdsföreningens jubi-
leumsfest lyssna till for en tid sedan. Föreningens tidigare
ordltirande, Hugo Jansson i Maggeby, berättade om forre
ägaren till gården. Hans tal publiceras separat. Förening-
en fick motta gåvor från hembygdsforeningarna i Östra
och VdstraÄmtervik samt från Fryksdalens Gille.

Lars Wennberg

Hugo fansson i Maggeby
- om fohan fonsson, fon Orsan, i Askersby

Avsnitt ur tal som Hugo höll vid jubileet

Johan Jonsson, Jon Orsan, i Askersby uar fidd den
28/12 1858 och auled. den 23/10 1947. Om denna
jouialiska och jordnära ?erson ska jag berätta.

Johans närmaste
De sista åren bodde Johan hos grannar och släktingar
hemma i byn. Han var gift med Karolina Magnusdot-
ter, fodd 1863. De fick i början av 1890-talet wå fickor,
Lavinia och Gerda, som gick i skolan i Askersby. Vi ser

på ett skolkort från 1898 dessa fickor jämte våra nära,

min årAxel och min svärmoderTeresia. Epidemier eller
årsoter härjade under denna tid och berövade både unga
och gamla livet. Johans närmaste, Karolina, Lavinia och
Gerda var bland dessa.

Johan Jonsson har vi alla fore detta Askersbybor i
starkt minne. Som små barn lekte och åkte vi skidor
i de branta slänter som fanns mot gårdsplanen. Johan
promenerade lugnt och stilla och njöt till synes då han

drog ett bloss i sin fina pipa med silverlock. Johan var

också amatörurmakare i yngre dar.

-\----1--',-ft. .
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Trotiänare i hembygdsföreningen, Ester och Hugo Jansson, Anna Myr6n (stående) Mai Hedin, med ryggen mot kameran.
Foto Marie Söhrman

Telefunkenradion
Vid sin S0-årsdag den 28 december 193S bjöd han på
kaffe. Byns äldre var då bjudna tiII hans hem, "]on Or-
san", på kvällen. Mina tankar och minnen om denna dag
och tid är häpnadsväckande många. Denna dag hade min
far med häst varit till Sunne. Då han på eftermiddagen
kom åter berättade han atr han besökt Radio-Lander
och fått en begagnad högralarradio med sig hem på prov,
fyrtio kronor skulle den kosta. Det var en rysk apparat
av märke Telefunken som mer eller mindre, dygnet om,
gick på högsta volym. Den.ar å utsändningar på svenska

men Kalundborg och Köningsberg desto mera.
Vi rattade denna radio så det visslade och vren och

frampå kvällen kom år och mor hem från Johan,fonsson
och satt jämte oss en god stund in på natten. Följande
dagar fick vi lyssna på radion under ledig tid. Men kan
ni tänka er att efter åtta dagar lämnade far tillbaka ra-

dion. Han ansåg att det fanns bättre behov lor de fyrtio
kronorna. Min bror Sven sa då: "att vi inte lyssnade mer
på radion då vi hade den". Men jag kan försäkra atr det
hade ej gått.

Mjölkkörning
Far och mor var angelägna att vi skulle hjalpa dem som
behövde hjälp. Då minns jagpä1930-talet hur min bror

Sven och jag körde mjölken åt Johan till Sunne mejeri
med häst, en enkel resa på ca sju kilometer. Antalet bön-
der i byn som hade mjölkkor gjorde arr der blev körning
var fortonde dag {tor respektive. Vi körde års tur med
en äldre och skröplig häst, Freja.

Men tänk er att vid Johans tur var det något annat.

Johan hade i stallet hästar från Anders Ramström. "De är

på Porla hälsobrunn", saAnders om dessa travhästar som

det var ett nöje att rygla och ofta köra i trav. Den gemen-
samt ägda mjölkvagnen var stationerad iJohans byggnad.

Den hörde till generadonen åkdon före gummihjulets
användning. Tiähjulen med järnskoningvar så miserabla
att under sista somrarna vid torka måste järnskoningen,
Iror att sitta kvar, kilas upp så kraftigt att vagnen på jämt
underlag krängde av och tili, minns jag.

Ladugården

Johans ladugård var säkerligen en av byns äldre bygg-
nader. Väggarna var av nära nog metertjocka gråstenar

och den var opraktiskt inredd. Planlösningen var svår i
och omkring bygget då vatten och nederbörd trängde
på och in igenom. Rännilar som uppstod året runt på

den framftjr ladugården starkt trafikerade vägen, glöms
aldrig, urin och gödselvatten var besvärande även vid
tjälad mark. Denna rännil kan jag aldrig glömma.
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Till jubileet hade Kerstin Meric gjort en fotoutställning om
Askersbygården. Foto Marie Söhrman.

Duvor
Då Askersbygården skulle fyttas och monteras ner, frå-
gade jagverkmästare Nils Olsson i Bröderna Nilssons

Byggnadsfirma om det var något vi kunde göra som
insats i arbetet. Han floreslog då att vi skulle göra rent på

vinden på tredje våningen och slcyffia ut all den duvträck
som säkerligen var ett eller fera hundra år gammal. Min
kamrat Martin Gustavsson och jag skrapade och s§rff-
lade av alla stockar och regelverk tills allt var ute och
rent. Det rök och dammade i det trånga vindsutrymmet,
men trots detta hade vi inga andningsskydd under hela
tiden. Jag minns alltid de stora duvfockarna som fanns i
byn. Dessa hade sitt högkvarter hos "Jon Orsan", där ett
fonster i västra gaveln saknade glas. Jag tror det hördes
hur duvorna kuttrade datfrån mest året runt.

Vanligwis lugn
Johans lugna och stilla sätt att umgås med pipan och
tuggtobaken "pickanellerna" kunde ibland te sig mer
dramatiskt till exempel då grannar lånat något verktyg
av honom men ej återlämnat. "De kunde väl bära hem

tillbaka det de lånat", skulle han ha sagt någon gång.

Hemhjåilp

Johan Jonsson fick ett fruntimmer anställd frän 1919
till in på 1930-talet. Hon hette Emelia Ljungberg från
Björsvikai Östmark. Honvar född29161881 och avled

2214 L953 i Karlstad. Hon hade sin son Nils Harald
Ljungberg med sig. Han var född l9l4 och avled 10/4
2001. Efter Emelias död hade Johan hjälp i hem och
ladugård av flickor från orten. Duktiga flickor som han
visade sin uppskattning, då de förutom hushållsarbete
fick både måla och tapetsera. Som bevis for bra gjort
arbete har berättats att han med el-lampans sken visat
sina gäster vilket bra jobb flickorna gjort.

Fakta om Askersbygården
Askersbygården är huvudbyggnaden vid Sunne Hem-
bygdsgård. Det är en gammal släktgård från Jon-Orsan
i Askersby, vars manbyggnad inköptes 1945, revs och

flyttades till området. Säljare var Johan Sundqvist i As-

kersby och köpesumman 2 000 kronor. Byggnaden är en

äldre parqtuga i wå våningar, som i Fryksdalen benämns
"manbyggning". Å. 1946 inköptes skogsområdet pä

Heberget öster om gamla tingsgården, cirka 4 ,35hektar,
for 5 000 kronor.

Är 1952 tillkännagav ordföranden i Fryksdalens
Gille, major Svante Pfilson, at Gillet donerat 100 000
kronor till hembygdsltireningen for att möjliggöra fltt-
ningen. Arbetena påbarjades 1954 ochredan 1956 stod

byggnaden fardig på sin nuvarande plats. Invigningen
förrättades av landshövding Axel \Testling midsom-
maren 1957.

Byggnadskontrakt ingicks med byggnadsfirman Gus-

tav och Gunnar Nilsson om att flytta gården till sin
nuvarande plats på Heberget. Rådgivande arkitekt var

Ludvig Mattsson, Arvika. Restaureringen av de gamla

väggmålningarna och gobelängen, gäva av syskonen

Söderberg i Bäck, utfordes av konservator Gustav Brask

i Molkom. Målningsarbetena utfördes av målerifirman
Karl Nilsson i Gettjärn och rådgivare var konstnären
Erling Ärlingsson, Västra Åmtervik.

Bidrag i form av virke hade lämnats läreningen av

Gustav Björkman, Sunne och sågverksägaren Sven Svens-

son i Bäck. Gustav Jonsson, Leran, lämnade bidrag ge-

nom fiirsågning av inköpt virke, Sunne Landskommun
och Sunne Köping bidrog med kommunala anslag till
fyttningen.

Den nuvarande gården är till stor del lika som går-

den fiore flyttningen, om man undantar källarvåningen,

materialet i murarna och den lttre brädfodringen. As-

kersbygården hade tidigare torvtak och lägre röste, vilket
ändrades vid omläggningen till tegeltak. Verandan är

inte den ursprungliga. Den nya har lånat stil från västra

Värmland. I den nyuppforda byggnaden erhöll Fryksda-

lens Gille ett rum på andra våningen.
Förvärvet av fukersbygården som hembygdsgård var

en räddningsaktion, som möjliggjordes genom en för
den tiden storartad gåva av de båda donatorerna sys-

konen Sven August Nilsson och Maria Nilsson i Ivars-

bjarke. Det var i sista stund som förvärvet skedde, då

gården snabbt gick mot förfall. Där den nu står, är den

en fornämlig representant for den gamla bondekulturen
hos Fryksdalens bönder.
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Piporgieln
på Tingfsgårdens
museltrrr

land Sunne Hembygdsförenings museala sam-
lingar på Tingsgården finns en ganska stor orgel.
Här är historien om denna piporgel, berättad av

Suzanne Kruse, en släkting till orgelbyggaren
Lars Sundqvist, född 1858, började som snickarlarling

hos sin far Per Sundqvist, som var möbelsnickare och
orgelbyggare i Å och, efter 1882 i Brårud, Sunne. När
Lars var ungefär 16 år gammal bestämde han sig for att
bygga en §rkorgel på sin fririd. När den så småningom
borlade bll Fårdig så lät Per honom å arbeta med den
även under arbetstid. Orgeln förvarades troligen hela
tiden i snickarverkstan.

Kyrkorgel
I slutet av 1 880-talet brann Sunnes kyrka, och gudstjäns-
terna fllmades under en tid till missionshuser, 1886-1888.
I samband med detta lånades orgeln ut en tid till forsam-
lingen varefter den åter hamnade i Brårud.

Emigrerade
Lars Sundqvist emigrerade till USA 1888 och bosatte
sig i Providence, Rhode Island, där arbetade han som
inredningsarkitekt. Efter en dd skickade han hem pengar
till en biljett åt sin domer, Emma 16 år gammal, hon reste

över Atlanten år 1892. De övriga i Lars familj, hustru
Katarina och wå minderåriga barn foljde inte med för-
rän fera år senare. Emma stannade tr«ar i USA några år
in på 1900-talet varefter hon återvände till Sverige, där
hon och hennes man Carl Oscar Nilsson flyttade in på
gården När-Jaen i Bråsstorp, Sunne.

Till Bråsstorp
När gamle Per Sundqvist avled i början av 7920-alet,
och gården i Brårud så.ldes, så bestämdes att Emma och
Carl Oscar Nilsson i Bråsstorp skulle ta hand om orgeln.
De var närmast anhöriga och hade plats for instrumenrer
på överwåningen i sitt hus. Den som fymade, installerade
och stämde orgeln vid denna tid var Lars Sundqvists
yngre broder Axel \7ilhelm, född 1878, som på fritiden
var organist och körledare i missionshuser i Sunne.

Hem igen
I USA anlitades Lars Sundqvist ofta som orgel- och pia-
nostämmare i de svenska kyrkorna. Hans hustru avled

i mitten av l92}-talet och några år senare återvände
han till Sverige. De båda barnen stannade dock kvar i
USA. Lars flyttade in på Sundqvist-gården i Bråsstorp.
Där hade några släktingar till honom bott, medan han
själv varit "over there". Efter makens död sålde Emma
Nilsson (min mormor) sin gård i Bråsstorp i början av

1940-talet. Orgeln stod kvar i huset, men den nye ägaren

använde rywärr orgelrummet som sädesmagasin, vilket
förde med sig att råttor också flyttade in och kalasade

både på spannmålsrester och också på orgelbälgen. Äga-
ren själv bodde i husets nedervåning.

Gåva
Tänken på att skänka orgeln till hembygdsgården växte

fram med åren. Efter kontakt med hembygdsfören-
ingens ordforande Nathan Hedin genom{tirdes fytten
med hjälp av Emmas och Carl Oscars son Carl Nilsson.
Orgeln plockades isär och delarna firades ner från över-
våningens balkong. Hur det nu kom sig, så blev dock
inte orgeln riktigt uppbyggd på sin nya plats. Bälgen var
trasig och pedalerna saknades, så den kom aldrig till sin
rätt på hembygdsgården.

Suzanne Kruse 2006
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Lars Sundqvist och dottern Emma.
Foto från USA.

Kommentarer
På 1950-talet (1953?)kom orgeln tillTingsgården, som
hembygdsforeningen disponerade vid den tiden. Orgeln
var då defekt, bland annat var bäigen trasig och vissa

pipor fdstade på fel plats. Piporgeln har Sunne Hem-
bygdsflorenings föremålsnummer 3268.

Renoverad
En osäker uppgift finns att lärare Emii Källström reno-
verat orgeln och art den var tillverkad 1876. UppgifteL
finns också om en annan orgel i hembygdsföreningens
ägo, kallad fäderorgel, byggd av Per Sundqvist på 1860-
talet och bestäild av klockare Görling. Den skulle ha varit
renoverad fu 1954 av lärare Emil Källström och Pers son
Axel (Wilhelm) Surrdqvisr.

Nutid - nedmontering och flyttning
Sedan 1950-talet har piporgeln stått i der sydöstra rummer
på nedre våningen påTingsgården. De uppgifter som ånns
ftistade på orgeln var tlvärr felakdga till en deI, varfor denna
information från Suzanne Kruse är värdefuIl. Eftersom

Ingemar Gynnemo tar ton och Lars Erik Wistrand
lyssnar uppmärksamt. Foto Lars Wennberg.

Tingsgårdens golv i nedre våningen skulle rivas upp, måste

piporgeln flyttas. För nedmontering anlitades organisren
Lars ErikWistrand och kantor Ingemar Gynnemo. Dessa

demonterade och sorterade piporna, som dels är av trä, dels

av tenn. Orgelns delar forvaras under reparationstiden på
övre våningen avTingsgården. En del finns i uthuset.

Teknisk redovisning
Orgein har tre srämmor. Två är täckta B fots stämmor.
En av dessa kan möjligtvisvara borduna.Den andra kan
kanske varaflAjt. Den tredje stämman är en öppen 4 fots
stämma. Den är enprincipal, enligt Ingemar Gynnemo,
Östra Ämtervik.

Framtiden?
Var piporgeln kommer att placeras i framtiden åter-
står att se. Förhoppningsvis kan den repareras och åter
komma i bruk.

Lat s Wennberg
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Skolproiektet "Serrna f6r" hösten 2OO7

Arvet efter Där Ner i i\{årbacka
Tidigare har eler-er i'.rr.r nrellan.stadier fått delta i arbete
sorr-r förekon'r lörr i tii'Lrn r id Där Ner i Mårbacka. Pro-
jekter r.ar l1.ckat och pagi;k rills sården såldes. Tankar
kom fram att ta upp arringinrrnqer igen, men då vid
Sunne Hembl,gdseårt1.

Förutsättningar
Sunne Hen-rb1,gdsgard. -\.kelsbvq.rrden. har i stort sett
alla de möjligheter sonr crtordras iör' arr låra ungdomar
få uppleva garnla htrnr. erk och rr,rdirioner. På Sunne
Hembygdsf o rening.s or-n råcle fi r-rns Ås kersbvgålden, en

storbondegård. Anr-refbrsskolar-r ert skolhus med skolsal
och lärarbostad. Än-rbergsboa, en gar-r-rmal lanthandel
med autentisk inredning oc1'r qarlmaldags varor. Smedja,
skvaltkvarn, uthus mecl snickarbod, utomhusteater, köl-
na, stolpbod och etr torp. Bi'ggnaderna och parkområdet
är idealiska art anr,ända iör hanwerk, sport och lek.

Projektstart
Våren 2007 san-rmanträde kulturchefen Ti-rr-rla Dajön,
rektor Lars Olsson, iärare Pel-Thomas Eriksson ocl-r Lars

\Tennberg fi'årr Sunne Hen'rbygdsflorening och beslöt att
ett skolprojekt, med innehåll att låta eleverna få prova
gan-rla hanwerk, skulle starta under höstterminen. Pro-
jektet startacie den 1 oktober med en andra omgång den
15 oktober och pågick mellan kl. 09"00 och 12.40 med
avbrott för matrast.

Deltagare, teman och handledare
Deltagare i projektet var elever från år: 5 och 6 vicl Skäg-

gebergsskolan, sumlrra 47 elever. Ett tema var att kärna
smör samt baka och det skedde i köket på Askersbvgår-
den. Handledare var Kerstin Magnusson och Lilian Jo-
hansson. Ute i snickarboden sloldades det undel ledning
av Per Lindström.

lnne i Askersbygården vävde och sydde man Bakningen gick som en dans med många duktiga bagare.
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Tema 3
I Anneforsskolan hade läraren Per-Thomas Eriksson

undervisning enligt gamla stränga metoder. Här fick
minsann eleverna vackert räcka upp handen och stå

upp for att svara på frågor. Lars §Tennberg dök upp som

oanmäld folkskoleinspektör. Han kontrollerade bland

annat barnens kunskaper och renlighet på händerna.

Ett tema var att smida i smedjan. Den andra dagen

användes även fältässjor för att alla skulle hinna med

arbetet. Handledare var Benny K och Lennart Einarsson.

På andra våningen avAkersbygården fick eleverna väva

något litet och syssla med handarbete under ledning av

Monika Ek. Då handkvarnen inte var i fullgott skick fick

temat "mala säd" by'tas ut mot att leka gamla lekar under

ledning av Maria Hansson och Marina Kedemark.

Skollunch i det fria
Under pausen för lunch framträdde hembygdsforen-

ingens ordförande, Gunnar Andersson, som eminent

köksmästare och i vagnslidret på Pålsbyboden stekte han

hamburgare i mängder åt de hungriga eleverna.

Fortsättning
En ny omgång elever, denna gång från Åmbergsskolan,

beräknas komma under vårterminen 2008'

Uwdrdering
Eleverna har fått lämna sina synpunkter om temada-

garna och har haft positiva omdömen enligt lärarna.

En uwärderingsträff för handledarna ordnades den 8

november, då flera synpunkter framfordes och nya idder

framkom.

Text dr foto Lars Wennberg

Det kärnade smöret blev gott.

Du vet väl att vi

ka n hjä lpa d ig med
j u rid ike n oc kså?

Vår jurist Bo Henningsson hjälper dig

med skogsekon0mi, familleiuridik orh

skattefrågor, Han finns hos oss varie

vecka onsdag till fredag, Kontakta Bo

på telefon 0565-174 3i,

Välkommenl

Fryksdalens Sparbank @
Teletcn c565-174 00 wv!w.f iyksdalenssrnrb;rk.s€

Ioygghandel
Box 283 680 26 SUNNE

NÄR DET GÄLLER BYGGMATERIAL

Vi har det mesta i lager
Bra service

Kunnig och trevlig Personal
Snabba leveranser med egen bil

Öppet måndag-f redag 7 -17
Lördagar 9i,2

tel.0565-15330

www.leransbygg.se
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Under ett par vårrrära:r:' - -. al3s Arnefors skolhus av medlemmar ur Sunne
nya vindsk vor v ir'i'å ?.,-r:> ::' saites lpp, Förrster och husknutar fick också ny
Heilström och iförg..,-r:' -ar' {retsson, Foto Lars Wennberg

Botaryklubb, Byggnaden rödfärgades,
färg. Fr.v: Olle Sidetun, Arne Olsson, Kjell

Utförda arbeten under året
Nybo togi
Målning och tapetserinq ar'-l mm.

Annefors skola
Ställningsbyggen lor r.r.i å1 nin gsarb eten, byte ar. vindski-
vor. Målningen utf-ördes ar- Rorarl,.

Skvaltkvarn
Med domkrafters hjäIp li-ties kvarnen rätt på stensock-
eln, arbete med kvalnsrenar och drir.r"ring av desamma.

Smedjan
Iordningsställande lor skolpro;ekt då det visade sig att
balgen var söndris, r.an-id lbrtsart arbete fick uforas med
ässjor lånade av Södla \/iken. Bä1gen måsre repareras
med nytt skinn.

Soldattorpet
Timmerstockarna på västra väggen lagade av Ulf Atter-
fbrs, Sven Ceder och Göran Mattson.

Snickarboden
Installation av ljus, liksom arr r,ävkammaren och köker
nyttjades i samma projekt som smedjan.

Vedldyvning
Av årsved Lrt{ört av mecllemmar. Enligt brandsyn fanns
r.issa brister såsom skyltning, utrymningsstege från över-
våningen på alI?iren, montering av rimer på spisar i Nybo
kök, samt larm i Nybo Logi. Ö.,.rsyn och service på
panna. Byte av cirkulationspumpar och transformator
fbr golrwärmesystemet.

Gördn ö'Gunndr
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Siv Myren, Ulla-Britt Larsson och Yvonne Winberg tittar på bilder i bilddatabasen. Foto Lars Wennberg

Arkivens dagzOOT
ördagen den 10 november 2007 var det arkivens

dag i Sunne vilket är ett återkommande arrange-

mang sedan 1998. Arkivens dag är en del i ett
större samverkansprogram som heter "Svenska arkiv i
samverkan för synlighet". Ärets tema var "människan i
arkivet" och Sunne kommun valde att fokusera på släkt-

forskning. Målsättningen med att arrangera en Arkivens

dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet och

genom öppet-hus arrangemang visa nya besökare arki-
vens roll som kulturinstitutioner ör vårt lands historia

och det fria ordet.
Hembygdföreningen i Sunne deltog och hade öp-

pet på Bildarkivet i Anneforsskolan mellan klockan
10.00-14.00. Omkring 70 besökare kom till Sunne

hembygdsgård, 165 till biblioteket, 30 till kommun-
arkivet, 25 till Gräsmarks hembygdsgård, 45 till Östra
Ämterviks hembygdsgård. Siw och Hans på Bildarkivet
i Sunne gav loljande rapport:

- Vi hade fullt hus hela dagen från klockan kvart i tio
då de första besökarna kom till tjugo i tre på eftermid-

dagen då de sista gick. Det var tätt med folk som ville
söka bilder och vi fick hjälpa dem i den mån vi hann för
de stod i kö. En del satt och tittade i pärmar och en del

letade efter sina skolkort som vi har här eftersom Foto-

Karlsson åkte runt och tog kort i skolorna. Hans fixade

kaffe och alla verkade nöjda. Några av besökarna skulle

komma upp någon annan dag då det är lite lugnare för
de var intresserade av att köpa bilder. Vi har ju så mycket

bilder i våra datorer och vi har mycket som vi inte har

hunnit med och lägga in än. I vår databas har vi över

35000 bilder just nu och det finns säkert lika mycket

att lägga in så vi hoppas på en fortsättning av arbetet på

Bildarkivet efter nyår.

Att hembygdföreningarna i Sunne kommun deltar

och visar sina arkiv är värdefullt for den som forskar samt

att de bidrar till att bevara vårt kulturarv. Intresset för
foton hos allmänheten är stort och arbetet på Bildarkivet

har stor betydelse för forskare inom olika områden.

Kristina Hellberg, Sunne hommunarkiu
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fria sig från beskyllning rrrr faderskap
Jöns Jönssrrn i Backa försöker

,Tf i[ detta Ting hade Pigan Brita Olsdotter i Tjus-

! tersby instämt drängen Jöns Jönsson i Backa,

I med påstående, att denne, hwilken kort före
Pingsten sistlidet år skall käranden lägrat, så att hon
den 4de nästlidne Februari framfödt ett fickebarn, som
i dopet erhållit namrlet Maja, måtte forpligtas bidraga
till barnets underhåll och upfostran till dess det sig sjelf
forsörj a kan, samt rättegångskostnaden ersätta.

När målet upropades, inställde sig parterna person-
ligen, tillkännagifivandes Jöns Jönsson, art han wore
33 är och Brita Olsdomer 2l är gammal, och upplystes
härwid att de icke wid hwarann wore i s§ldskap eller
swågerlag.

Jöns Jönsson erkände, att han Pingstdagen sistlidne
fu plagat köttsligt umgänge med Brita Olsdotter, men
försäkrade, att det på hennes hafwande tillstånd, som
inträffade kort därefter, tillkännagifivandes, att hans
manliga lem hwarken ägde tillräcklig storlek eller öfriga
erforderliga egenskaper for att åstadkomma fruktsam-
het hos en quinna. Hwaremot Brita Olsdotter, som
medgaf, att Swaranden sistlidne pingstdag på morgo-
nen haft samlag med henne, påstod att han äfiven före
Pingsten med henne haft köttslig beblandelse, och
försäkrade att emot Swarandens berörde lem ej något
att erinra, utan wore den föregifne odugligheten helt
och hållet ogrundad; Och anhöll hon, på det rätta
forhållande härmed måtte uplysas, atr besigtning å

merberörde lem måtte anställas hwarjemte hon begärte,

att Drängen Per Månsson i Backa, som nu war tillstädes
och skulle hafwa förmärkt hennes förtroliga umgänge
med Swaranden, måtte blifwa på ed hörd. Per Månsson
fick för den skull företräda och enär något jäf mot ho-
nom ej ftirefans, med hand å bok wittneseden afägga,
hwarefter han, erinrad om edens wigt och warnad for
mened, tillkännagaf: att han flere gånger setr Swaran-
den hos Käranden, men ej formärkt dem pläga köttsligt
umgänge med hwarandra.

Swaranden, forständigades därefter am hos Bataljons-
Läkaren Herr Mört som bor i Sunds prestegård genasr

anmäla sig för att, efter anstdld undersökning af bemälte
Herr Doctor, erhålla betyg öfwer beskaffenheten af Swa-

randens manslem, med Läkarens yttrande huruwida
Swaranden saknade förmåga att barn afa, och, med
berörde betyg forsedd, i afton kl 6 infor HäradsRätten
sig åter instäIla, då Käranden jemwäl borde tillstädes
komma.

Härefter, wid kl 6 på aftonen, kommo parterne åter
tillstädes, då§waranden inlemnade ett skrifteligt betyg

därom, att Herr Mört hade bortrest tidigt på morgonen
i dag, i anledning hwaraf Swaranden honom ej kunnat
antrdffa; Och forstdndigades parterne flirdenskull, att till
nästa onsdag den 22 dennes åter sig wid Rätten infinna,
Swaranden vid wite af 10 Rdr Banco wara forsedd med

owanberörde betyg, såwida han ej kan förete bewis att
han ej kunnat detsamma erhålla.

2213 §172
\Wid uprop af det från den 15de uti denna månad till
denne rättegångsdag upskjutne måI, emellan Pigan Brita
Olsdotter i Tjustersby, å ena, samt Drängen Jöns Jönsson
i Backa å andra sidan, angående barnfoda, inställde sig

den förstnämnde och inlemnade till Rätten en skrif-
teligen uprättad, parterne emellan träffad, så lydande
forlikning:

"Wi underteknade hafwa såsom wittnen blfwit
hallade afha ra Öfwerens k omme ls en om Lägersmålet

emellan drången Jöns Jönsson i Backa ocb Pigaru Brita
Olofsdotter i Tjustersby, att ban Jöns Jönsson åtagit sig

wara bat nafader och skall uti tolfårs tid gifwa nämnde

Brita årligen Tio Rm rgds samt med all möjlig hjelp
tillse barnet med nödige behofwer efter hans råd och

lägenheter, hwilbet afoss edeligerc b«tyrkas. Bacba den

22 mars 1826 Drängarne Per P.M.S. Månsson, Jöns
LO.S. Olsson i Backa"

Efter upläsandet hwaraf Jöns Jönsson tillkännagaf att
Herr Doctor Mört besigtigat hans manslem och för-
säkrat honom, det berörde lem ej syntes hafwa ringaste

bristfällighet; och att Jöns ]önsson, enligt detta Doc-
torns yttrande, wore öfwerrygad om att wara åder till
forutnämnde af Brita Olsdotter den 4 sistlidna Februari
framfodde fickebarn, hwarfore han f,oranlåtits ingå med
Brita Olsdotter träffade forening.

Härefter och sedan Kronolänsman Tobiaeson å Par-

terne yrkat böter för Lägersmålet uplystes, det ingen af
parterne tillförene pligtat för lägersmål, och att de ej

wore med hwarandra i skyldskap eller swågerlag i foljd
hwaraf Swaranden förpligtades att i Tolf års tid räknadt
från det barnet foddes till det sig sjelv forsörja kan årligen

utgifivaTio Rdr RGS och i afrigt upS,lla hwad han sig

åtagit kan förlikningen bero. Och fälldes Jöns Jönsson,
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jemlikt 53 Cap 1§ 1 mom. MissgerningsBalken, att böta
10 Dal Smt med 3 Rdr 16 sk och jemlikt 55 Cap 5 §
nämnde Balk jemford med43 puncten 9 mom. af Kongl.
Förklar. Den23 mars 1807 till Sunds Sockens Kyrka
utgiÅva 1 Rdr 16 sk Banco. Brita Olsdotter, jemlikt
Kongl Förordn Den 10 April 1 8 I 0 endast förplictandes
till Sunds församlings Sockentr<yrka erlägga 32 sk Banco,

samt dömdes begge, jemlikt Kongl. Förordn den 18

November 7741, au i nämnde Sockens Kyrkas Sacristia

enskilt skrift undergå.

Auskrifi från Fryksdak nedre tingslags dombok uårtinget

1826' 16/3' § 46 
Arne Linnarud

Förbud rnot spehnän vid vigsel i Lysyik fB37
n del brudpar runt Fryken idag försöker väl fort-
Farande skaffa fiolspelmän som spelar in dem

i kyrkan före vigseln och sedan går eller åker i
spetsen for bröllopsföljet till bröllopsgården. Att detta
är en gammal sedvänja som inte alltid sågs med blida
ögon av prästerskapet, framgår till exempel av foljande
paragraf från Lywiks Valborgsmässosockenstämma 1 837,

som hölls minst sagt något forsen ad 25 |uni. Protokoll-
fiorare och undertecknare var den i pastoratet tillfällige
vice pastorn Lars Fredrik Mellqvist (1807-1864) i stdllet

for den ordinarie komministern Johan Magnus Unger
(1790-\843). Vi är på köpet veta, att en vigsel då även

kunde äga rum i prästgården fore gudstjänsten:

Då så uäl Församlingens Commiruister sbrifieligen, som

och flera fi)rsamlirugens Ledamöter hos undertecknad

bade anmäb, att d.en gamla, uti allmän lagfi;rbjudna
seduanan ännu understund.om uti Församlingen uar

rådande, att spela i.n. uti l{yrkan det Brudpar, som

dntingenföre Gudstjenstens bArjan uar uti Prestgården

sammanuigdt, eller som efter Gudstjenstens slut skulle

uid Församlingens abare genzm äktenskapets heliga

band rt)renal och detta spel icke sällan uar orsak till
oordentligbeter och andaktens störande, framställde un-
dertecknad till Församlingens bepri)fuande, om icbe stor

anledninguore att borttaga detta bruk. Härtill suarade

Församlingens talrikafiirsamlade Ledamöter enhälligt
ja, och ansågo för billigt att den, som mot detta beslwt

bryter, och till l{yrban medfiirer spelJbr Brudparet, skall

anses uara fi)rfallen att till Socbnens Fattighassa böta

10 Rdr Banko. Undertecbnad betachade Församlingen

fir das bereduilligbet att ingt ?å ettf)r sedlighetens oclt

den intre andabtens befrarnjarude så nyttigt beslut."

Förhoppningsvis är detta beslut bortglömt far lange

sedan i Lysvik. Men man kan möjligen påstå att bröl-
lopsmusik då kostade 10 riksdaler. Vad tar spelmän nu
för tiden?

Källor: Lysuiks firsamlings kyrboarbiu KI:2 (1819-38),

Värmlandsarkiv, Karlstad, och Edestam s Herdaminne.

Pelle tuif
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Biörkefors - h.plats redan under stenåIdern
fu tase och framåt
Ar 1856 lades bruket ner på Björkefors, 1859 revs
smedjorna och genom en sänkning av sjöarna Hån
och Björken 1860-1861 försvann de sista resrerna ay
bruket. Under nästan femtio år förföll gården, innan
bankdirektör A. Sandvall kopte gården och rustade
upp den. Under senare delen av 1900-talet fungerade
gården som konvalescenthem och drevs av Hjärt- och
Lu.ngsjukas förening.

Källa: Elsa Lindskog, Björkefors - Sagans Fors.

Huvudbyggnaden avstyckades i början på 1930-talet.
Aren 1918-1919 var de år då uthusen bvggdes, utom
stlrgan dar Erik och Magda nu bor. Det var då ett gam-
malt stall, ett sjukstall, lor gårdens alla hästar. Jordbruket
köptes av Erik och Magda Pemersson juni 1954 av förre
ägaren Karl-Magnus Forsberg. Enligt Gods och gårdar
1936 fanns här 6 hästar, 30 kor, 20 ungdjur, 10 svin
och 100 höns. Byggnader ftor närvarande: 2 bostäder,
ladugård med S0-talet koplarser, stall med 8 spiltor och 4
{tolboxar, i västra delen av stallet var svinhuset. Det finns
magasin, ett lore detta hönshus, en åldrad statarlänga.

Nuvarande ägare till Björkefors huvudbvggnad är
Sven-Göran "Svennis" Eriksson. Ägare till jordbruket
är Erik och Magdas son Ulf Pettersson med famill. Ulf
jobbar på Rottneros Bruk och brukar ägorna på Björke-
fors. Ladugården står rom, men Ulf underhåller samtliga
byggnader allteftersom han har tid och ekonomi. Det är
ett stort kulturarv arr värna om, då samtliga byggnader
är stora och höga.

Pia Eriksson

f) iorkefors hur-udbr.ggnad ligger n-rycket högt p:i

I) *ä i::x JJJ;å .l;1 :::irä1,:;ä:iä:l
ned till stranden ar brinr. r\'Ien r'ä1 n.....id sjör-r Frvken
finns fera prornenadstigar. \,'i11 rlriln - kan man ta en
vilostund i ett ar. lusthusen som finns kr.ar sedar-r gamla
tider. Är man intresserad ar. historia så har Björkefors
en intressant bakgrund.

Sten- och bronsåldern Björkefors är en mvcket gam-
mal boplats. Redan under stenåldern vet man att det
ånns människor här genom fornfund som gjorts. Från
bronsåldern finns det fortfarande kvar gravar. Björke-
fors - eller Björke som det hette i gamla tider - har fatt
sitt namn av älven B1örkan, vid vars mynning gården
placerats.

Siutet av medeltiden Före 1400-talet vet man inre
mycket om gården. Ur-rder 14O0-taiets senare halft vet
man dock att Björke äedes av Nils Bratt och hans ätt-
lingar. Frå.n slutet ar. N{e deltiden och fi-amåt var Björke ett
ansenligt gods, ägt och bebott av olika adelssläkter. I slurer
av 1600-taler grundades Björke bruk och under 150 år
fi'amåt var det bruksparroner som stod som ägare.

fu.en 1787-L856
Ar 1787 såldes Björke rill grosshandlare John Hall, på
sin tid Sveriges mest lormösne man. Det tros också vara
under den här tiden som sjäh.a herrgården byggdes. En
bit in på 1800-ta1et stod Karl,fohan Tjeder som ägare
över Björkefurs. Tjeder stod bland annar som modell
för Selma Lagerlöfs hemska patron Sintram på Fors i
Cösta Berlings saga. Han sägs fortfarande gå igen på
B jörkefors.
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Tyskt träsnltt som visar häxbå] på 1500-talet. I Sverlge av ivades häxorna före bränn ngen

Iläxproeessen i Sunne 1673

n talrik menighet hade ietat sig till tingsgården i

Gunnarsby denna regntunga oktoberdae 1673.
Ti'ängseln var stor i tingssalen och den kvalmiga

luften mättad av fräna dunster från svettiga, hoptränga
människor. En tung odör av unket ö1, tobak och våta
vadmalskläder. Stämningen var tryckar-rde och olycks-
bådande och avspeglade sig i de församlades anleten.
Skräckblandad frorväntan, lystnad, hätskhet men också

bedrövelse och fruktan: Häxorna skulle rannsakasl

Anda set/an 1450-talet hade rlen gått i uågor öt,et'

Europa, r/enna kollektiua mardröm - håxhysterin.l

Ar 1608 hade en tjänsteflicka åtelvänt till sin hembv i
Spanien efter några tjänsteår i franska Baskien och berät-
tat hur hon deltagit i häxsabbater och legat med djär,ulen.

Hon kunde peka ut flera kvinnor i hembyn som deltagit i

häxmöten och snart spred sig hysterin som en farsot över
Spanien och övriga Europa. Stanken fi'ån häxbålen Iåg

som ett ont samvete över hela kontinenten.
Ar i668 utbröt häxhysterin i Älvdalen och Lillhär-

dal och spred sig norröver. Värsta pådrivaren var den
fanatiska häxprosten i Hedemora, Elavus Skragge. 240
misstänkta, oftast angivna av barn, pinades, rådbråkades

och brändes under en tioårsperiod. Man bräncle häxor
som man brände ogräs på vårenl

Så var nu denna ohyggliga farsot kommen ti11 Värm-
land och Fryksdalen. Smittspridare var en trettonårig
dalkulla från Gagnef som var i tjänst i Lysvik hos Sten i
Vdsby. Vidlyftigt och fantasifullt hade hon berättat i b1,g-

den om sina blåkullelzirder och utpekat Marit Persdotter
i V:a Bersa, som sin {?irdkamrat. Hur de ridit på en ko
r-rnder sina fårder till sarans domäner och där hängivit
sig åt liderliga utsvär,ningar.

Den vidskepliga allmogen lyssnade begärligt och på-

n'rinde sig trolldomskonster och häxeriel som utförrs
2v 51.211livln1ol i b1,gden. Snart hade Man utpekat yt-
terligare två misstänkta. Nu var hysterin nära. Skulle
häxbålen börja flamma på Åmbergshed?

Men prosten i Sund (Sunne), Magnus Svensson, var
k1ars1.n121s än den fanatiske Hedemoraprästen. Han
hade tidigare fått besök av kvinnor som berättat hur
de farit på blåkullefdrder och umgåtts med den onde.
Oftast yar det kvinnor som hade sina män ute i kriget
och i ensamheten blivit överspända och fallit offer för
wångsforeställningar. Dagens forskare antar art av visse

hälsoörter, till exempel bolmört, gav hallucinationer
som bidrog tillforeställningen om djävulsdyrkan. Med
allr,arsord hade prosten talat dem tillrätta och fatt dem

att ta sitt förnuft till fänga.

Men dalkullans ryktessprideri hade satt åft på häxhys-

terin och allmogens krav på att trollkonorna skulle be-
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straffäs, blev allt aggressivare. Myndigheterna samman-
kallade nu ti1l häradsting och genom länsman Håkan
Månssons lorsorg hade de utpekade forslats till tingssalen
lor att stå till svars. Dock hade prosten utverkat att de
skulle dömas av en andlig jLrr)r som han själv utserr. Där
ånns hans egna kaplaner, herr Måns i östanås och herr
Håkan i Berga, kloka och mänskliga som prosten själv.

Konsistoriet i Karlstad sände den lärde reologie doktorn
Johannes Iser och en skolpräst,,fakob Nilsson Lang.

Det upphetsade sorlet från allmogen r-rär N4arit Pers-

dotter leddes in, fick henne att florsl«'äckt rvgga tillbaka.
Den unkna luften tyckes vibrera ar. hat och ondska. Hon
upptäckte sin grannfru bland dem som var aggressivast.

Den som hon hjälpt med lintyg och sovel spottade nu
hätskt åt henne. Människor som hon känt som vänsälla
vädrade som grymma rovdjur. Hennes rödgråtna ögon
vek dock inte undan. Hon hade inget art dölja. Med ett
klubbslag tystade den bistre häradshovdingen Gustav
Ekebom {-orsamlingen och inledde förhören.

Teckning som visar gamla häxors gläd1e när djävulen glor1
dem unga igen.

- N.j, hon hade inte haft samröre med en onde! Marit
besvarade frågan med högburer huvud. Jag lever i gott
fiorhållande till min man och har aldrig haft åstundan
efter slikt sällskap, tillade hon men bemöttes av hånfulla
skratt från menigheten.

Tjänstefickan Marit Ardersdotter, kallad som virtne,
berättade nu hur hon blivit väckt nattetid av Marit Persdot-
ter och tillsammans med henne ridit på en ko till Blåkulla.
Där hade de dansat kring heiveteseldar och haft syndigt
umgänge med den onde. På sitt sjungande dalmål fortäljde
hon vidlyftigt hur satan hade formanat henne atr inte ange

Marit Persdorter {ior myndigheterna uran grannhustrurna
Sara och Kerstin i Råby samt Ingrid i Gullsby.

Kaplanen herr Måns betraktade vittnet misstroget.
Hur stor tro skulle sättas till slikt pladder? Var det inte
mer err enfaldigt barns villfarelser än ett tillFörlitligr
vittnesmål?

- Bränn den satans trollkonanl Några druckna Lys-
viksbönder skränade hetsigt och motades ut av rättsbe-
tjäningen. Pionröd av ilska hotade häradshövdingen art
utdöma vite om tinget stördes i fortsättningen.

Den anklagade medgav att hon träfrat vittnet en gång
men det var på hennes eget gårdstun då hon givir däkan
en kindpust lor att hon sprungit efter gårdens drängar.
Gråtande nekade hon till att ha deltagit i Blåkulla{:irder
trots att rätten med stort allvar förmanade henne att
bekänna.

Lars i Bjälverud vittnade nu atr hans ko varit laddrlg
ar. s\rett och osat svavel på påskmorgonen.

- Säker'ligen var det trollkäringen där som ridit hennel
Han pekade anklagande på bondhustrun.

- Var det rågtunnan du häftar i skuld for som du beta-
lade nu? Hon såg loraktfullt på honom. Och var inte du
rniltals borta vid skogssjöarna hela påsken på gäddfiske?
Vittnet krumbuktade sig när rätten upprepade frågan
men erkände slutligen atr så varit fallet. Rätten varnade
honom för att fara med osanning.

Ånyo åsattes kvinnan av rätten och präsrerskapet
att avbörda sig sina synder och erkänna. Men Marit
Persdotter bedyrade sin oskuld och liggande på knä an-
ropade hon under tårar Gud om hjälp och bistånd. Den
unga kvinnans förrvivlan var så gripande att många av

åhörarna sjaiva fall i gråt och även de mest förhärdade
wstnade med hatropen. Rätten sa sig inte komma någon

vart med kvinnan.
Nu infördes Ingeborg Persdotter i Persbv, av gran-

narna anklagad för trolldom. Nils Ingmarsson i Utter-
byn berättade hur hon med troliramsor och häxsalvor,

som hon skaffat genom sirt samröre med djävulen,
botat hans son som fatt ett skott genom huvudet. Per

Olofsson i Åsteby omtalade liknande om sin sf uka dot-
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Där Ost i Gunnarsby, tingshuset där häxprocessen pågick,
bär fortfarande något av den ärevördiga status som präg-
lade rättvisans högborg. Foto: Ragnar Magnusson.

ter vilken blivit frisk genom Ingeborgs trollerikonster.
Ingeborg förmanades flitigt till sanningens bekännelse
men nekade ihärdigt.

- Allt detta är avundsjukt sladder från folk som vill mej
illa, påstod hon och "protesterade på det högsta" mot
beskyllningarna. Sorlet från allmogen hade åter tilltagit
och när B0-åriga Ingiel Håkansdotter infordes haglade
okvädningsorden mot henne. Flera berusade och upp-
hetsade bråkmakare ådömdes böter och avhystes innan
lugnet någorlunda återställdes.

Enligt Lars Persson i Äteby skulle hans fyraårige dotter
fortdljt hur Ingeil fört henne och hennes lillasyster med
sig till Blakulla. Därstädes skulle barnen ått vakta den bo-
skap häxorna ridit på. Den böjda och skumögda gumman
svarade äordigt på rättens frågor men fornekade bestämt
anklagelserna hur hårt hon än ansattes. Ritren {?ireslog att
dalkullan MaritAndersdotter skulle konfronteras med de

sist anklagade. På frågan om hon sett dessa kvinnor vid
sina besök på Blåkulla svarade hon:

- Där var en sådan myckenhet med hdxor som dansade

kring djävulen och hans tron. Och svavelröken från
eldarna var så bolmande och stickande att det svårligen
gick att urskilja och känna alla som var där!

Det gick som rysningar genom allmogen när hon
fortsatte att vällustigt berätta om hur de stekte män-
niskokött på eldarna och skändade gudstron genom att
rabbla böner baklänges. Men dessvärre, hon kunde inte
med säkerhet säga om hon setr de wå kvinnorna där!

De världsliga myndigheterna hade nu inget annat art
göra än överlämna de anklagade till den prästerliga juryn
för dom. När prästerna samlats påminde herr Måns sina
ämbetsbröder om Sundsprostens allvarsord:

- Betänk att ni står inftir ett bråddjup av okunnighet
och vidskepelse!

Man enades också om att det som sagts av dalfickan
var griller och enfaldiga fantasier och inte heller kunde
man ta ett firraårigt barns utsagor på allvar. Och när
samtliga nekat till anklagelserna var prästernas dom
enig: §

- Thesse olycklige ställes på fria fotter och under Gudhs
doom lembnade! Därtill varnades dalfickan for "satans

umgänge".
Innan tinget bröts förmanades allmogen med stor

stränghet att vakta sina tungor och ine sprida rykten om
trolldom och dj ävulsdyrkan.

Med denna rättegång bröts udden av den fasansfi.rlla

farsot som var på väg ner genom de värmländska dal-
gångarna och några fer hdxprocesser hölls inte i land-
skapet det århundradet. Tack vare att Sunds pastorat
fOrfogade över wå så vidsynta män som herr Måns och

prosten Magnus Svensson blev häxbålen på Brobyhed
aldrig verklighet.

Många av herr Måns barn och ättlingar lät tala om
sig i större sammanhang. Den siste av dem blev också

den störste, den som en hel vdrld kom att fascineras av;

Selma Lagerlöf.

Ragnar Magnusson

Källor:
G. Almqvist , Fryksdals härads domböcker I 602-1700
Linus Brodin, Heru Måns i Östanås
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Min första - oeh sista - reso till Blåkulla

J a faktiskt, jag skulle till Blåkulla. När jagvar i
I 5-årsåldern ritade vi barn tranbrev som skulle

I Lrr,", på våffeldagen och påskbreven som
?fk".t"d. på påskafton. Kastade, var att öppna
ytterdörren hos grannen, kasta in breven, och
fort springa därifrån. Detta var roligt, tyckte vi
barn. Vi ritade och målade påsk-

kärringar på en kvast och som
hade sin katt och kaffekokare
med. Vad spännande artfäflyga
dit. Resan till Blåkulla gick på
torsdag kväll, for att vara där till
lordag innan resan gick hem på nat-

ten. Ja, dit skulle jag! Var Blåkulla 1åg visste jag inte,
men det spelade ingen roll. Kvasten visste - trodde jag.

Ja hur gick nu detta? Jag var nere hos en granne en

dag, Leander hette han, han hall på att såga grenar ur
äppelträdet.

- Vad gör du, frågade jag honom.

- Jo, svarade han, det är så att Jenny, AIma på Höga-
lid, Anna i Strandvik samt flera kärringar skulle åka till
Blåkulla och det räcker inte med sopkvastar så jag måste

hugga grova och starka grenar som bär dem. Skall inte
du också med, frågade han. Jo visst skulle jag det.

-Ja men gå upp i ladugården då, du kan ta kvasten som
finns där, den bär dig säkert så han.

Hej å hå vad jag sprang hem till ladugården. Mamma
satt och mjölkade, jag tog kvasten och ut på gården, satte

den mellan benen och sprang, men inte kom jag upp i
luften. Nej naturligwis skulle jag hoppa från något. Upp
på slipstenen, kvasten mellan benen, och hoppade. Neej,

det gick inte. En gång till klättrade jag upp på slipstenen
och hoppade med kvasten mellan benen och landade

naturligwis på backen. Nu var jag arg, slängde sop-

kvasten i ladugårdsvdggen så mamma blev rädd

och kom ut och frågade vad det var:

- Jag SKALL TILL BIAKULLA, skrek jag och

sprang ner till Leander och klagade och var

riktigt arg att jag inte kom iväg.

Lugnt svarade han:

- Kvasten var nog inte riktigt smord.

Det skall vara rikligt med smörja (kodynga)

på. Hem igen och sopade kvasten i dyngan och

forsökte en gång till, men damp i backen. Nu
fick det vara nog. Hade han lurat mig? Nej det

modde jag inte, men jag kanske inte var en kär-

ring än. Jagvarju bara 4-5 är. Mamma frågade mej:

- Vad skulle du ha gjort om det hade burit iväg?

-Ja, men det var ju meningen att jag skulle till Blakulla
skrek jag ursinnigt.

Ulla-Britt Larsson
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Torsdagen den l? fan. 1924

Fryksdals-Posten 1924
31l12 Sunne Köpingsfullmäktige har tagit ett beslut att
den illa beryktade "Busbacken" ska bort.

Föliande notiser är hämtade ur Sunne-Bygden

1926
3014 En flygmaskin passerade i går Sunne vid halv 5

tiden.

1/7 Bensinpris: 40 öre/l for droskbil, 42 örell for privat-
bil. Kaffe 2,75 för kilo, ost 1,40 for kilo.

Under årets älgjakt ålldes i Värmland totak229 ålgar.

618Pägrund av rådande pararyfusepidemi inställes tills
vidare alla offentliga tillställningar i Sunne Folkpark.
Parkstyrelsen.

1927
Febr. 31 personer arbetslösa i Sunne.

2914 Unggalten Svalöfs-Jackson står för betäckning
tillgänglig å Östra Amterviks ålderdomshem. Ovanligt
fin härstamning.

1929
13112 Rottneros Herrgård brinner ner till grunden.
Herrgården var byggd på 1850-talet.

1933
Östanbjörke IF - Lysviks Bollklubb 4-0.

Juli Vattenbrist, den värsta i mannaminne.

I Uddeholmsskogarna rasar Värmlands största skogs-

brand, särskilt vid Uvanå. 2000 man i släckningsarbetet
från bl. a. regementen.

Garnla tidningnotiser
1935
Semlor fyllda 8 öre, ofyllda 5 öre.

Sunne-Bygden helt är 3,50 utkommer tisdag o fredag.

På Sunne-Biografen visas Simon i Backabo med Fridolf
Rhudin.

På Teaterbiografen visas Christina med Greta Garbo.

1936
11/9 Spelnästorps Ungdomspark. Dans lördag och sön-

dag. Musik av Ekebypojkarna. Skjutbana och sedvanlig

serVering.

30110 Dans å Taikons stora inbyggda dansbana vid
samrealskolan i Sunne fr. o. m. torsdag t. o. m. söndag.

Varje dag 8-1 1, lördag B-12, söndag 7-1 1. Uppvisning
på söndag kl. 3 av stor cabaret. Musik alla dagar av

Taikons 6-manna orkester från Göteborg. Inträde 50
öre. Fri dans.

18/9 Storbygge i Sunne slutfört. De nya lokalerna för
statens samrealskola står nu Färdig efter 1,5 års forcerat

arbete. Kostnad ca 400 000:- när allt är ärdigt med
inventarier, planteringar m. m. Invigningen sker den

25 nov.

fsl§;fil*lf*,
{f. d. ÅI"}RäLIiJS,} T*L t*å

AtelJens prioelp, Modernt gedig*t o*h t*ila färstkta§*t e!*te
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7228 dlgar fålldes i Sverige. I Värmiand 633 sr.

En östämting bötade för ovarsam framfart med hästfor-
don i köpingen, 20 dagsböter ä 1 kr. Han dömdes även att
utge 1 1.50 till telegraÅ,erket ftir skador å en cykel, medan
telegramflickans krav på lorstörda ldäder ogillades.

Ll llzYi har fått en julgran på torget.

18/12 Ekorrskinn uppköpes fiir export i större och min-
dre partier till högsta dagspriser. Erikssons Järnhandel

I Värmland finns 284 personbilar, 1 I bussar, 21 lastbilar
och 51 motorcyklar.

1938
Konsums varubuss. Den rullande Speceri och Charku-
teri-butiken börjar den 5 aug. 1938 med regelbundna
turer i Fryksdalen.

15111 Justitias nya hogborg i Fryksdalen snart färdig.
Sunnes senaste storbygge, det nya tingshuset ute vid
Leran står nu snart fardlgt sedan arbetet pågått sedan 23
juli 1937. Kostnadsberäknat till 250.000 Kr.

Rekordökning av telefonabonnenter i Fryksdalen. Värm-
lands första helautomatiska teiefonväxel inrättades år

1936 i Stöpafors. Sa-mma år även i Rottnesund, Rottneros
1937.Under 1938 exp. ej mindre'dnl93 214 rikssamtal,
vilket innebär 16 496 samral mera än under 1937. Inom
området fanns vid årsskiftet 1 559 st. samtalsapparater
mot 7 427 st. Är 7937 4 184 st. radiolicenser.

1939

9/1 hölls sista sammanträdet i Åmbergs gamla tingshus
efter 1 10 år.

19l2Travtåvling på Björken lockade 700 åskådare.

l4l3 Katre2,70 pr kilo hos Bengtsson, Gettjärn.

Pingstdagen. Officiell invigning av Sommarhemmet
Sundsberg. Tälare missionär G. A. Hult och pastor Fritz
Carlsson.

1940
Vårmarknaden i Sunne inställes. Landsfiskal G. Eden-
quist har begärt hos Länsstyrelsen att markanden må
inställas. Motiveringen är de oroliga forhållandena och
risken av folksamlingar.

1613 Pä Mårbacka avled Selma Lagerlöf född 20i I 1

185B därstädes.

Mars, Annandag Påsk 1940 brann Gylleby Herrgård ner

till grunden. Herrgården drevs som pensionat och många

gäster förlorade sina ägodelar. Byggnaden var ltirsäkrad
till40 00Okr. och lösöret till 30 000 kr.

Den 3l I 12 fanns I 0 306 personer i Sunne socken.

1941

31 I I I Sunne hade 1 00 7 32 st. ransoneringskort blivit
udämnat 7940, ca 10 kort per person.

948 st. slaktlicenser for slaktning av hushållsnassar.

928 st. inköpskort på lysfotogen = 2398 I.

2616Nya Sundsbron bör bli 9 m bred + gångbanorna
vardera 7,75 m. Kostnadsberäknat 316 000 kr. för själva

bron med tillårtsvägar samt 37 600 kr for beläggning.

1817 Tånk på morgondagen. Ni som vistas på landet
men ej äro jordbrukare, grip in och hjäIp lantbrukarna
att samla nödfoder, löv och vass.

2719 Dans på Strandsbanan i Ivarsbjörke. Musik Gun-
nars Swingers.

Årblad hittades i Brårudsmossen på hösten 1941. Sta-

tens Historiska Museum som har fått årbladet meddelar

att det är omkring 2000 år gammalt, alltså fore Kristi
födelse.

Julgransljus. Inlämna före 10 nov. men helst omgående

beställningskupongerrna till inköpskort A for barn fodda
1927 eller senare, så erhåller Ni efter den 10 dec. ca 106

gr. d. v. s. 10 st. vaniiga julgransljus. Nath. Hedin.

1942
1613 kl. B em. Lapp-Lisa kommer till Tomthult och

onsdag den 18 i Sunne Missionshus.

7817 Edvard Persson kommer till Sunne Folkets Park
kl. 10.30.

1943
1 9/1 Minsveparen "Alvsnabben" sjösattes.

Sammanställt au Ulla-Britt Larsson
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Kartan visar Kyrkvägens sträckning från Östanås gård över Gyllebybacken till Gylleby

Gyllebybacken
i hade lämnat Katterud bakom oss på vår vand-
ring och strävade på uppför Gyllebybergets
sluttning. Skogsstigen bar spår från en tid då

hästfororna tog sig fram här. Väl uppe på höjdsträck-
ningen hade vi en bekväm Fird i den jämna terrängen.
Runt omkring stod en och annan stor risig gran. Varken
dessa eller den övriga vegetationen skuile ha tilltalat en
modern skogsbrukares öga. Då vi närmade oss vägskälet
kunde vi se resterna av en gammal stuga litet till höger
om stigen. En kraftig störtskur överraskade oss och en
stor gran gav ert välkommet hägn - långt bättre än vad
den forfallna stugan hade kunnat erbjuda.

Detta är ett minne från min barndom. Jag och min
familj företog under 193O-talets forsta hälft några sådana

promenader, då vi besökte släktingar i Häljeby. På den
lille gossens frågor om stugruinen svarade pappa arr man
kallade den Renbö bstöga.

Stigen, som man fortfarande kan spåra, leder från
Östanås över Katterud till vägskälet uppe på södra de-
len av Gyllebyberget. Där ansluter den till den gamla
landsvägen från Askersby och Angersby mot Gylleby
och Sunne kyrka.

En gammal viktig väg
Vår skogsstig var förr en allfarväg och den viktigaste
förbindelselänken mellan Sunnesundet och området
kring Östanås, Rådom och Gårdserud. I gamla lant-
mäterihandlingar kallas den l{yrkurigen. Då sunnekom-
ministrarna bodde i Östanås var detta deras väg till
Sunne kyrka. Folket i dessa bygder kunde börja ta sig
en genare väg över slätten till socknens centrum för
omkring 200 är sedan. Då torrlades markerna ösrer om

Gyliebyberget i samband med att Backatjärnskanalen
färdigställts.

Om vi i dag återvänder till vägskd"let
på Gyllebyberget möter vi en fordndrad miljö. Till r'tusrer,

alltså söder om stigen breder etr srörre kaihygge ut sig och
på norra sidan ett bestånd av resliga rimmergranar. Inne
bland stammarna finner vi en mossbelupen jordhög med
några huggna grundstenar. Det är vad som nu återstår av

den {-orfailna stugan från min barndoms strövtåg.

Stugan som en gång stod här
kan ju tyckas ha haft en enslig placering. Men om man
betänker att rvå berydelsefulla vägar förenades i vägskäler

strax intill, inser man genasr att de boende här knappast
1är ha saknat kontakt med andra människor.

Sådana här gamla boplatser brukar innehålla spår
efter flera byggnader. Så är inte ållet här. Husgrunden
jag nämnde är den enda man kan hitta. På den så kallade
Hembygdskartan från omkring 1890 finns dock en anil.-
dan om något som kan vala utedasset. Det här var alkså
inget tolp i vanlig mening uran rätt och slärt en bostad.

Det är bara på denna karta man kan hitta stdliet. Där
stär Gltllefubacken. Pä kartan till laga skiftet på Gyllebv
1 845 flnns ingenting markerat på denna plats. Huset var
alltså inte byggt då. Det är således en ganska begränsad

tid, en människoboning funnits här.

Vem har då bott i stugan?

Renböbstögavar det ju min år sa - Reinholds stuga alltså.

Då gdller det att finna denne Reinhold. Med kyrkbokens
hjälp hittar vi alldeles i grannskapet en person med
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namnet Reinholc'l. Han föddes närnligen 1826 på Gvl-
leby och hade for:ildrarna Magnus Lar-sson och Cajsa

Nilsdotter. Cajsa hade tidigare varit gift med en Karl
Stålhamn-rar men skrer.s nu. som iinka.

Reinhold N'lasnusson r.ixte upp på G141eby och var en

tid anställd på eår'der"r men gick sedan i lära hos skräd-
darmästale Gullsrröm.

I f-ebruar-i 1861 eifre sig Reinhold med Stir-ra Lars-
dotrer, fbdd 1835 i Sunnemo. Makarna rycks för:st ha

bott hos Gullsri'öm lr-ren flyttade senare samma år in
hos Reinholds mol Calsa Nilsdotter på Gyliebyback-
en. Hon hade d,r t,ott där åtskiliiga år på något slags

undantagsl-örnrån, Reinhold Magnussolr kallas sedan

undantagsäeale.
Stugan hade uoliger-r br-ggts lor Cajsas räkning. Hon

och hennes son tr-cks p;i r-r:igot sätt varit gynnade av hus-
bonden på Gr'llebr. sor.r.r d:i var lantmätare O. L.Brattdn.
Denne var måg till en ridigare ägare, Olof Olsson (sonr

anses \rara lorebilden ri11 Rik-Ola i F. A. Dahlgrens lustspel

Vtirrultinnirig,/i"ui). D-t qamla Gylleby var nu splittrat i
flera an slotter. Genom sin hustru var Bratt6n således ägare

till en del av säreriets jorc1. Det iir däflor ingen tillflillighet
att Reinholds stllg..l hade bveets norr om vål gånestig.

Marken där'äedes nämligen ;rv Brarrdn. Området söder

om stiger-r tilll"rörde -n .11111:111 av Rik-Olas arvingal.
Stina ocl'r Reinhold boclde på Gvllebvbacken i tio år

och fick där fer-n av sin:r åtta barrr. Cajsa fick uppleva sitt
första barnbarn, Jan Gustaf, fodd i lan 1862, innan hon
året diirpir lämn,rcle derta lir.et.

Skräddaren Reinhold N4agr-russon flyttade med sin
familj till Höjen 18-1 och diirifrån till Röberg 1879.
Dottern "Kalolina". fädd 1864 årerlinns senare sonl

Gyliebybacken. Katar na och hennes dotter Maria framför stugan, Fotot
är sanno lkt från 1890 talet, Fotografiet är en gåva till Sunne hembygds
förening från Lou se von Dardel.

"Lina" på Torvåsen och sonen "Reinhold", född 1866

som hemmansägare i Mellby.

Ett grymt kvinnoöde
I Brattdns hushåll på Gvileby ånns en medhjälpare som
hette Katarina Jansdotter och kom fran Östra Ingersby.

Hon var född 1826 och hade etr barn, Maria Thuresdot-

rer, född 1858.

Som ogift mor kände Katarina skam inlor sin om-
givning. Detta var 150 år fore vår tid och man hade en

sträng och dömande syn på kr.innor som hamnat i en

sådan situation. C)m denna var en loljd av våld elier tvång

var det kanske ingen som frågade efter. Till detta kom
dotterns situation som så kallad oäkting. Vilken oerhörd
kränl«ring av ett oskyldigt barn från bland annat kyrkans

sidal För att något kunna dra sig undan omvärldens
blickar bad hon att få flytta in i stugan på Gyllebyberget,

då denna blev ledig 1871.

Familjen Brattön stilllde sigvälvillig och Katarina bosat-

te sig där som "backstusittare" med den 13-åriga Maria.
Anna Brattdn gifte sig med pastor O. Heintz 1872.

Katarina var med och arbetade då man förberedde bröl-
loppet. Hon ådrog sig då en sjukdom som ansågs bero

på att hon fork.vlt sig. Sjukdomen iedde till att hon blev

för'lamad lör rcsterr av liver.

Katarina vårdades av dottern Maria som lyckade flor-

sörja dem n-red bl. a. sömnad av olika slag. Maria höIl
utomordentligt fir"rt och rent omkring dem.

I början ar, 1890-talet var Katarina ensam skriven på
"Backen" och kallades då "understödstagerska'. Maria
som en tici titulerades "jordbruksarbeterska" stod an-
tecknad på annat ställe i kyrkboken under Gvllebl, som

inhyses, det vill säga hyresgäst.

Katarina avled 1907. Maria skall ha
försökt driva en mindre korwaruhandel i
Sunne, men utan större framgång. Hennes

vidare öde iir okänt.
Dessa människor var sannolikt de sista

som bebodde stugan. Den minnesbild jag

har av husruinen från början av 1930-talet
tyder på detta.

En stolpe med minnesplatta är uppsatt
vid resterna av stugan på Gyllebvberget. Stig
Reinholdsson från Munkfors har ombesörjt
detta och därigenom hedrat sina lorfäder
som en gång bodde i Renhöltstöga.

Dauid Myrehed
I(ällor:
Sunne församlingsböcker

Uppgifter från Elisabeth Falk, Stockholm
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Skogsparti sydväst om Klockarsatern.

Prostskogien
rostskogen är det vanliga namnet på kyrkans stora
skogsinnehav i östra Sunne. Det har en areal på
cirka 1500 hektar från Ransjön i öster till Gårdsjö-

Dyevägen i väster. I norr går gränsen motTjustersby- och

ÅIebyskogarna och i söder mot Gårdsjö- och Maggeby-

skogarna. Det är ett stort sammanhängande skifte som
i stort sett utgör en firrkant.

Torp och sätrar på skogen
Vävartorpet
Ligger i sydväst, norr om Gårdsjö, var bebott till början av

1960-talet och är numera avstyckat och såIt som sommar-
ställe. På torpet fanns åkrar på tre till §rra hektar som idag
är igenvuxna med ungskog. Srugan är väl bevarad men
Iadugård, stali och övriga hus är rivna. 300 meter öster om
torpet finns en skogsarbetarbarack och häststall.

Spiktorpet
Vid skogens västra gräns revs på 7940-talet och hade

öppna marker på cirka wå ha. I dag finns bara rester kvar
av bostadshus och byggnader.

Ransjötorpet
I sydöstra hörnet, inte långt från Ransjön, är också

avstyckat som sommarställe. Stugan och vedboden

finns kvar medan övriga byggnader är rivna. Torpet var

bebott till början av 1960-talet. De öppna markerna
var här cirka två till tre hektar som idag är igenväxta

av ungskog.

Prästsätern
Ligger cirka wå km norr om Ransjötorp. Även detta torp
är avsryckat och sålt som sommarstdlle. Stugan är i bra

skick och stall och vedbod finns kvar. Grundstenar visar

att tre till fyra övriga byggnader har funnits här. De sista

boåsta fllttade från torpet i slutet av 1930-ta1et och åk-

rarna på cirka wå hektar planterades och är igenr.-r.rxna.

Ovanfor torpet har man en underbar utsikt över Ransjön.

Nordost om Prdstsäter ligger en skogsarbetarbarack och ett

häststall. Baracken, som är riven, hade narnnet Ryssen.

Klockarsätern
I skogens norra del är högt belägen pä 315 meter över

havet. Arealen här var cirka wå ha. Stugan är välbevarad

och likaså uthusen med ladugård, stall, loge och utedass.

De sista boende här, Ola och Johanna, bodde l«zar till
7940-talet. Enligt sägnen lär det spöka i Klockarsätern.

Åmbergssätern
I nordväst, Här finns bara rester av stengrunden kvar.
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Utsyningen
Var ett torp längsr norrur invid Alebygränsen. Allr som
finns kvar är husgrunden samr rnånga och långa stenrnu-
rar som vittnaL om en slitsam odlargärning.

Skäggebergssätern
Låg cirka er.r km norr om Klockarsätern.

På skogen finns oclså många tjdrnar
Vid Gletjärn, öster om Vävartorpet, har sportfiskarna
byggt en fiskarsrusa. Björntjärn ligger på 300 meter
övel havet intill hilockarsätern. Spraggen, Lusten, Tre-
hörningen, Abborrtjärn och Hörntjdrn ligger också fint
inramade i naruren.

Rävkullen
Det höesra berqet p.,a skosen, och ligger pä 344 meter
över havet. lik;r l-röer som Tossebergsklätten.

Flera stora mos-\ar sor-n Stormossen, Högmossen, Finn-
mossen, Hässelmossen och Gubbmossen ligger mellan
skogsåsarna.

Jakten på skoeer-i är rLrarrenderad. Att den är florknippad
med kvrkan tör'srår men av namnet på några av älgpas-

sen, til1 exen-rpe1 Prästens brasa och Predikstolen.

Mycket virke drivs ut r-arje år till sågverk och annan
industri. Skoss. äsarna är väl utbyggda och kyrkan har
en produkrir- och r-iilskiirt skog.

Text v- foro -\lt;'ritt Håkdnsson

Vävaftorpet.

Klockarsätern.

3l§e"eer sae--§8,? *e€*+ 1å{FEEå§



Ilorrrtiåirn - vatterrreseryoarerr
en tidigare artikel med titeln Horntjärn - en gåtfull
skogssjö har jag berättat om en behornad fisk som
fanns i tjärnen fram till början av 1900-talet. Den
berättelsen skall i stället handla om hur tjärnens vat-
tagits i anspråk för olika ändamål genom tiderna.

Ett gammalt dammbygge
Ett srycke söder om gården Ve Dammen i Södra Borgeby
hemman, en knapp kilometer nordyäst om Horntjärn,
fanns florr en dammanläggning i Fjällbäcken, rydligen
en så kallad fångdamm. Dess vartenmagasin har legat
på Pålsbys mark och stenmuren som bildar srommen i
själva dammen finner vi just i gränslinjen mot Maggeby.
Den står där ännu rätt intakt.

Såga

Varfor har då gångna tiders bebyggare lagt ner en sådan
möda på att dämma upp Fjällbäcken? En del av svaret
får vi om vi undersöker terrängen alldeles nedanför
avtappningsöppningen i stenmuren. Där ligger nära
bäcken resterna av ett stenfundament som sannolikt
utgjort grunden till den såg som finns markerad på gamla
kartor. Även namnet på det närbelägna torper Såga talar

Karla från 1800-talet, med vissa senare tillägg. Den visar terrängen mellan Sunne kyrka
och Horntjärn, avståndet fågelvägen är 5 km.

sitt tydliga språk. Det var där Timdnsfamiljen bodde.
Husets sista invånare, Aina Haglund fly,ttade härom årer

darifrån till Sunne rärorr.
Vid den har lilla forsen torde människor ha bedrivit

verksamEet under iång tid. Liknande såganläggningar
har funnits åtminstone sedan 1600-talet. På sina håll
forekom sådana sågar när hammarsmedjorna började
anläggas i våra bygder.

Det här sågverket har inte varit i drift under der se-

naste århundradet. Det finns dock uppgifter om personer

som använt sågen tidigare. En sådan skall ha varit Per

Olsson päJaal i Maggeby.

lirg"
Vi följer bäckens vidare flird ner mot Ämtdalen och
når gården Änga. Här minns jagfrän min barndom
under forra halften av 1930-talet en mindre damm med
fungerande luckor. En smedja ånns också där nedanfor.
Smedjan i Anga hade varit i bruk fram till denna tid.
Om man använt vattenkraft till verksamheten dät r-et

jaginte.
Däremot är det helt klart att forsen har utnl-rtjats

tidigare. Där har nämligen även funnits en kvarn. Iföj-
Iigen är det den byggnaden
som senare inretts till smedja.

Den siste som bedrev naqon

egentlig kvarnrörelse där .,-ar

Olof Herman Ljungberg som
flyttade derifrån i början ar.

1890-talet. När man slutade
mala i Änga är okänt. Kvar-
nen fanns dock h'ar naqra ar

eFrer att näsre ägare ragir ör er.

Hans namn var Nils \ils-
son, skickiig smed och son
till den kände smedmäsraren

Nils Persson på Borgebvhöj-
den. Nils var alltså bror riil
Jon (Jong) Nilsson som r-id
samma tid fl1.made dll Kroken
i Södra Borgebr'. \'erksamhe-

ten upphörde då på Borgebv-
hajden.

Vi återvänder tiil den rid
då anläggningarna i Ärlga och
Ve Såga hade behov ar- r-atten

for sin verksamhet. Och r-at-

tenkraften skulle Fj ällbäcken

bestå med.

har

ten
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Stenmuren i rågången mellan Pålsby och Maggeb,y hem-
man intill Sågtorpet,

Ojämn vattentillftirsel
Vi tar oss en titt på detta lilla vattendrag som rinner upp

endast cirka 2,5 kilometer norr omÄnga i sänkan östel om

Bergskogberget. Kä1lan wcks vara vatten som springer ut
ur marken. \ärken någor-r tjärn eller ens egentlig våtmark
syns till. Det är då forståe1igt att vattenfiiringen i bäcken

är myckei, för atr inte säga helt, beroende av nedebörden.

Fö1jden blir given'is en mycket ojämn vattentillgång och

till och med perioder av total uttorkning.
Dammar vi:.r allrså helt nödr.äncliga. Kvarndammen

i Änga gjorde r'äl sirr rill mer-r utan den större fördäm-
ningen uppe i skoser-r hade man srätt sig s1ätt. Jag har

dock en känsl,r ar- arr denna srörre damn hade blrggts

lrämsr för .agen. hehor.

Emellanåt kon'r en 1ängre rorkperiod. Di l-rjä1pte inre

heller dessa åteärder.

Ännu ett projekt
Ett tillflöde rill F;äl1bäckenr en mycket Iiten bäck som

mynnar just i i-ördämningen, visade vägen tiil en lösning.

Den lilla bäcl<en kommer från sydöst, fi'ån ett litet kärr.

I samma riktning och ungel?ir 50 meter högre ligger ju
Horntjärn. Varför inte r-rtnyttja denna naturens egen

damm? Den r.äldiga moränåsen som legat där sedan

landisen smä1te har sedan l0 000 år stängt av tjärnen
åt norr. Det naturliga avloppet, Horntjärnsbäcken, har

sedan kon-rmit att ta vägen från sydspetsen nerför berget

till ån Ämtan vid Rådom.

Horntjärn är en så kallad källsjö, det vill säga den

har inget egentligt tillopp utan får sitt vatten huvud-
sakligen ur marken. Den är a1ltså inte särskilt känsiig
For torkperioder, i varje fall inte flor kortare sådana. Om
Horntjärn kunde utnyttjas hade man ailtså en säker

vattenleverantör.
Vilka de var och när det hände vet ju ingen i dag, men

dessa olorvägna människor satte i a1la fall igång med sina

På dessa mossbelupna stenar stod en gång ett sågverk
som bidrog 1111 sysselsättningen vår bygd.

enkla redskap att gräva ett väldigt dike i den grova sten i ga

moränen från nordspetsen av tjämen.
När de tagit sig igenom moränåsen sluttade marken

orclentligt och det behövdes inte så märkvärcligt dike
för att leda vattnet nrot dammen. Men på etr stäIle, i

västra kanten av ett kärr kan man se spår av ett dike som

tydligen gjorts lor att hindra vattnet från att smita ner i

skogen m,,t Änga.

Andra brukare av vattenkraften
Företaget lyckades. Man fick säkert ett gott tillflöde till
Fjällbäcken. Den tolra vären 2007 låg Horntjärns yta
ungel?ir i nir..å med botten på diket som det är i dag. Då är
man betärrka att detta var betydligt djupare på den tiden.

Der borde inte ha varit helt okontroversiellt att åstad-

komma ett utflöde ur Horntjärn åt norr. I det naturliga
avloppet - Horntjärr"rsbäcken hade man sannolikt en kvarn

vid Rådom. På an nat sätt kan väl inte n:rmnet Kvarndalen

tolkas. Om det lanns någon överenskommelse mellan

olika användale av Horntjärns vatten, vet jag inte.

Bi d mot söder från diket vid Horntjärns nordspets, Tjar-
nets yta skymtar i b,akgrunden. Den iigger I nivå med di-
kets botten. Tidigare var dlket säkerl djupare än nu (2007)
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Gården Änga mecl en skymt av FjälLbäcken i förgrunden.
I Änga föclcles Axel Nilsson I892. Han bodcle här när vat
tenledningsföretaget genomfördes,

Det finns rester av en liten dammanläggning vid sydspet-
sen av tjärnen. Om den gjorts iordning av kvarnägaren
vid Rådom eller av intressenterna i det norra projektet är

okänt. Eftersom anordningen kunde reglera Horntjärns
yta bör den ha varit till nytta lor båda användarna.

Sunnes vattenbehov ökar
Samhället kring frykensundet växte och man fick plo-
blem med vattenförsörjningen. Mindre varrenräkrer har
funnits på flera ställen. Till exempel lämnade kallkällor
vid Bengster en hel del varten.

Under 19OO-talets ftirsta årtionde startades dock ett
projekt som skulle komma att radikalt lösa Sunnes vat-
tenproblem flor lång tid framåt. Man bör;'ade undersöka
möjligheterna att dra en vattenledning från Horntjärn.
Då detta {-oretag beslutades måste det betraktas som en

djärv och fiamsynt satsning. Främste initiativtagaren var
klockaren i Sunne, Jonas Görling.

Jag har ibland nämnt Axel Nilsson som min sagesman

då jag berättat om Horntjärn. Då det gäller anläggningen
av vattenledningen till Sunne ligger hans uppgifter näs-
tan helt till grund lor min berättelse . Axel var född och
uppväxt i Änga intill Fjällberget och son rill Nils Nilsson
som jag nämnde tidigare i den här berättelsen. Som ton-
åring blev Axel så att säga åsyna vitme till hela arbetet.

Är en gång stacks spadarna i moränåsen vid Horntjärns
nordspets. Nu kunde man utnyttja det djupa dike de

gamla vattenbrukarna hade grd.vt. Djupt under dess bot-
ten lades det sex tum grova gjutjärnsröret som fraktats
dit i sexmeterslängder. Detta löpte sedan ert par meter
under tjärnens yta och 60 meter ut från stranden. Längst
ur vinklades rörer neråt.

Det visade sig senare atr rören inte låg tillräckligt djupt
i moränåsen flor direkt avrinning, när forbrukningen blev

stor och Horntjärns yta hade sänkts kraftigtl det blel
modut. Emellertid löste sig detta genom att ledr-rinqen

över åsen då kom att fungera som en här,ert. \ atrner
"sögs" ur tjärnen.

Ledningen lades sedan utför sluttningen srra\ norr
om Fjällberget och en filtreringsanläggning. kallad Bas-

sängen, byggdes ungefiir hahwägs ner i sluttningen mor
gården Änga. Här var genomströmningen begränsad
eftersom vattnet skulle passera ett sandfilter. Derra br-rre s

ut rned jämna mellanrum.
Nedanflor Änga finns en intressant konstruktion. en

akvedukt, vid övergången av Fjdllbäcken. Därifrån qar led-

ningen över åkrarna till Östanås där den passerar i sänkan

öster om Mellastöga. Den skär sedan igenom tr-ädgården i
Östanåsmyra som ligger mellan byarna Östanås och \ Ias-

geby och fortsätter vidare över slätten till Sunne tärort. I
en och annan gård som passerades av ledningen passade

man på att koppla in sig och {ä. kommuneLit vatren. Det
erbjöds särskilt goda villkor for dem som på ett e1ler annat

sätt kommit att drabbas av anläggningsarberena.

Det är Iätt att {breställa sig vilka svårighetel mar.r hade

att övervinna så länge arbetena försiggick i skoqsrer-

Axel Nilsson
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rängen mellan Flornriärn och Änga. Det bör ha varit
en lättnad art lå ta sig an sträckningen över åkrar och
ängar på den vidare Firden mot Sunne tätort. Ute på
slätten slapp man r'äl ifiån det mesta av både sten och

trädrötter.
Själva grävningen var ett ackordsarbete. Diket skulle

göras en meter brett upptill och en halv meter i botten.
Djupet varierade med hänsyn främst till frostrisken.
Under vägar exempelvis gick man ner till närmare wå
meter.

Under Sunneslättens mari§,,ta har vi den varviga leran.

Detta blågrå slam är ju ett minne från den tid då havet

och sedan dven Storvänern efter istiden täckte området.
Lerans bärighet är ganska obefintlig då den är fuktig.
Och det är den ju därnere i grundvattnet. Det djupa dike

som det var fräga om här, skulle snart falla ihop om det

gjordes längre än några meter. Det gjordes det alltså inte.

Man löste nämligen problemet genom att gläva fem till
sex meter iånga sträckor och lämnade däremellan någon

meter långa "broar" av orörd mark som stöd. Under
dessa borrades hål for rören i den lösa blåleran.

Med detta arbetssätt sparades ju dessutom mödan med

den jord man inte behövde fytta på.

fubetet med Horntjär'nsledningen tog nagra år. Rören hade

kör-ts ut 1 907 och det forsta vatmet nådde Surne 1 9 1 1 . Det var

Brygeriet och Sjulanrgan som forst kom i åanke. Därfor korsar

den forsta rörledningen Fryken i norra delen av samhället. Ännu
en Iedning b'yggda sedan vid Sundsbron.

Bara några år efter att Horntjärnsledningen byggts

stod Fryksdalsbanan klar. På den tiden drogs tågen med

ånglok. Dessa lorbrukade mycket vatten eftersom ångan

blåstes ut i luften. Jag minns, från min barndom i Öst-
anås, min fars kommentar då trycket ibland blev lågt i
vattenkranen: "Nu vattner de looka i Sunne."

Sedan länge har Hornt.järnsledningen spelat ut sin ro11

som Sunnes vattenleverantör. De sista förbrukarna på

östra sidan sundet kopplades dock inte bort förrän 1 988,

då vattentillflorseln från Horntjärn definidvt stängdes av.

Därefter §,lldes även denna del av kommunens lednings-

nät med vatten från Sunnes nuvarande vattenverk.

Text &foto Dauid Myrehed

Y-. 7rilooonö nnåteri ab
GETTJARN

Utför all slags måleriarbeten
Tel,0565-43 I 00

Anders A7A-543 lA73
Lars 070-543 | 000
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En garnrnal lanthandel herättan
T\ et står en gammal lanthandel på hembygds-

U :,r,'ffi l i;ä"Läi*xr3;:ff.ä,-*,ä 3:
liten skröna om forna dar.Jaggår uppför dom kraftiga
stenarna som bildar trapp, jag närmar mig en utsirad dörr
med små fönster, jag öppnar dörren, ett litet pling talar
om för innehavaren att en kund har kommit. Jag står
en stund innanför dörren och insuper atmosären med
syn och smakintryck från gamla tiders lanthandel. Hur
mycket var det inte som var oåtkomligt för somliga, en

dröm, lor andra en nödvändig vardagsvara.

Jag smyger in i hörnet på en

bänk som var aysedd att vila på
för trötta ben som gått många
kilometer for att handla det vik-
tigaste. Nu tar åntasin över, jag

fiorsvinner, nu är det handlarn

Johan som är i blickpunkten.

Johan var en rekorderlig khär
som man sa, han var inte den
som skodde sig på andra. Han
forsökte i möiligasre mån hjdJpa

de han visste hade det knapert.
Han kände hela bygden med
alla boende så han visste vad

han hade på andra sidan disken. Han var lite ar. bank-
man, jurist, afärsman, skrivkunnig och räknekunnig r-ar

han till hjalp for fattig som rik.
Ett forsynt skrammel vid dörren ftirkunnar att en kund

hade kommit. Det var Katrin På Mon, en liten skinntorr
gumma som såg bekymrad och rädd ut, och undra på

det, hon var gift med en suput te khär som det inte r-ar

ordning på for fem öre. Han var inte välsedd i brgden,
för det mesta drog han bara runt och söp och gjorde inte
ett jota, det var Katrin som höll ihop hemmet så gott det

gick genom att sy, sticka och väva. Kvinnfolken kunde
nog göra det mesta själva men

det var en iiten outralad hjdlp-
verksamhet detta, man lisste
hur hon hade det och just nu
behövde hon lite salt och ringar
till konserveringsburkarna. Jo-
han gav henne det hon skulle
ha under forsök till samtal men
hon såg skuldmedvetet ned i
golvet och svarade knappt.

Johan visste att några pengar

skulle han troligrvis inte fä men
han var inte bekymrad. Han
skrev i boken, där nästan alla
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Interiör från anthandeln. Foto Lars Wennberg,

namn i socknen far-rns. Han visste att hon knaprade av Nu var Oskar och Svea på väg med häst och vagn ti1l

på summan så gott hon kunde. utängarna for att sätta upp stängsel och därflor behövde

Pling, en ny kund. Nu står det en luggsliten figur inn- de nu wå rullar taggtråd och nya zinkor. Johan tyckte

an för åörren, det är Sven Där Nol. Sven var en säregen det val roligt att språka med ungdomarna och drog ut

khär. Han bodde ensam i en liten stuga nord på skogen, lite extra på expedieringen.

där han förre sten sällan var. AIItid ute på språng, mest Svea var en gladlynt och trevlig ficka och hon vil1e nog

det där med tvätt var något for veklingar. Han skulle nu Detta visste Johan så väl så han försökte med lock och

ha lite snus och tobak. Han kände lite på ert par gum- pock få reda på om de hade gjort några framsteg på den

mistövlar som stod på disken, men srällde r-red dem fort fronten, allt under det att Oskar bara muttrade något

när han fick reda på priset. Det fick gå med bötter till ohörbart och Svea rodnade ända ut i örsnibbarna. TiIl

dom gamla. Sven fiskade upp en sliten portmonnä ur slut slank det ur Oskar att han skulle minsann inte gå

fi.Laq betalade och var ute ur affären innan Johan hann som dräng när Vilhelm På Änga i all sin tid. Nej han

art blinka. Ganska förvånad över Sven Där Nol stängde hade hört att de nog skulle Lrehöva folk på bruket fram

Johan kassalådan av trä medan han muttrade för sig på. Då minsann skulle han inte bo i en liten utstuga på

själv, var får han pengar ifrån den där filuren. bygda så sant som han hette Oskar. Med den salvan loste

Nu skramlade det av vagnshjul mot vägens grus. Sta- han Svea framför sig ut genom dörren och snart rullade

diga hästhovar trampade fram till afftiren där en slana var vagnen iväg bortåt vägen. Det sista man såg var Svea som

.rpp.",, för att binda hästarna i. Prroo, lät det utanfcir satt längst bak på vagnen och dinglade med benen lika

och strax hördes muntra röster, dörren gick upp och sorglös som vanligt.

in tumlade två ungdomar. Det var Vilhelm På Ängas Nu vaknar jag upp ur min åntasi inne i hörnet. Johan

dräng och piga, Oskar och Svea. Vilhelm På Änga var har dragit sig tillbaka till det inre kontoret och nu ser jag

traktens storbonde. Han hade råd med både dräng och en gammal lanthandel som numera fär vala ett museum

piga. Gården Änga hade den bördigaste jorden i socknen, med många saker som kan förvåna nlltidens människor.

men han var också en sryv bonde det kunde ingen säga Och inte vet jag, kanske min lilla skröna har hänt någon

något annar. Handlarn och Wilhelm var goda kumpaner gång under en lanthandels tid. Om inte, ja så blir det

och gjorde goda aff:irer tillsammans. De brukade också bara just det - en skröna.

vara b.judna på samma kalas många gånger. Det blev lite

högre status på kalasen på det viset. Göran Jonasson
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Fiskare med bloss, här något beskuren. Konstnär okänd

Sehna Lagierlöfrummet
på Tingisgården i Arnberg

den gamlaTingsgården i Sunne, som Selma Lagerlöf
nämner på fera ställen i sitt föråttarskap, inrättades
på sin tid ett Selma Lagerlöfsrum. Den kände hem-

bygdsforskaren Nathan Hedin i Sunne (1880-1969)
kände författarinnan väl. Efter hennes bortgång for-
värvade han en del loremål med anknytning till Mår-
backa. Naturligt nog intresserade han sig for att skapa

ett minnesrum över henne i Sunne Hembygdsfiorenings
museum påTingsgården. Ä,ren andra personer donerade

- och i vissa fall deponerade - välvilligt föremål och
möbler till hembygdsfioreningen. Här visas några bilder
med direkt anknytning till Selma Lageriöf med anled-
ning av 150-årsjubileet 2008.

Klockan
Golvur med Mora-verk som stått i köket på Mårbacka
under löjtnant Lagerlöfs rid och som Selma Lagerlöf
bekräftat är den köksklocka som Greppa, Agrippa
Prestberg, prövade sina ärdigheter på en gång om året.
Klockan inköpt Där Ner i Mårbacka av Nathan Hedin.
Deponerad av Nathan Hedin, Sunne.

"... Pappa uet nog likdså brut

som ui andra att Prästberg

inte förstår sig på klocle-

lagning, men i alla fall
låter ban honom stdnna
hrir flera dar och ställa
med haksklockan. ... Oclt
när Prästberg hommer på
uåren och begär arbete låter
pappd honom ta itu med
bökslelockan på nytt... IVär
ban äntligen är ftrdig och

har satr upp klockan på uäg-

gen, så brukar pendeln suänga, ända tilk Prästberg har
hunnit zpp till landsuägen, men sedan stannar den...
"Ur: Ett bdrns memoarer.

Tävla Fiskare med bloss
Oljetryck, gåva från Nathan Hedin. Vid besök i Stock-
holm hos morbror Oriel och moster Georgina skrev
Selma Lagerlöf:
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Golvuret På väggen ovanför taffeln hanger Adingssons pennteckningar. Framför taffeln står taburetten. Till
höger, soffan som ursprungligen fanns på Lagerlöfsgården i Falun.

"Orn jag bara ktuzde låta bli att trinka på ett ställe,

där det inte hänger några andra taulor på uäggarna

ön 'Fiskare uid bloss'.,. sont ui harfitt som julpreruie

från Familjjournalen och Förr och Nu". L)r: Dagbok

fi)r Selma Ottilia Louisa Lagerlöf

Byst Selma Lagerlöf
Utfard av Hedda Grönqvist, Gylleby 7924.

Thburetten
K-lädsel broderad av Ellen Lundgren.

Pennteckningarna
"Kusin Kristoffer" och "Örerste Beerencreutz" är teck-
nade och skänkta av Erling Arlingsson 195-.

Soffan
Den har fram till 1918 stått i Jerusalemsrummet på
Lagerlöfsgården i Falun. Den flyttades sedan till Mår-
backa och fick ny klädsel, samma kladsel som nuvarande

soffan i salongen. Köptes av Ellen Lundgren den 27
mars 1943, hon var husforeståndarinna på Mårbacka.
Soffan inköptes efter hennes död av fru Fanny Huss,

Sunne, som skänkte möblerna till Lagerlöfsrummet på
Tingsgården.

Text och y'y Lars Wennberg
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SunneTurism 056516770

VI HAR ATTERNATIVEN
SPANNMÅL. PELLETS O VED

- VARMEPUMPAR. OLJA

VI FIXAR ALLT I
PANNRUM. BADRUM
TVÄTTSTUGA. KÖK

u SÄLJER FöLJANDE FABRIKAT
ECO-TEC . PELLEX. VEDSOL. BAXI

AUTOTERM . NIBE . PULSONEX. CTC

Butik och kontor öppet
Mån- Tis- & Torsdagar 16.15-l8.OO

=:..:,E=i 
-'<1=.1:!::

: :1.:+1' _'::::::i 
-:

=,= 
§lJ,rlr1.lJll 

=':=:i, ja.j ,;'::.. :l

=-r§Ij 
LI\{[ lÅ(i 1] liLll ltS .==

.=:i ii: 
='.:=i: Jlll;l .lllrl/:ll l.! ! 

=j:.='++ :=-
_.. .=:::.r.:i_j::=

toas)§zooa
or

STIFTELSEN

SELMA LAGERLÖFS
LITTERATURPRIS

SUNNE VVS
oLJESU$rVrCU
Järnvägsgatan I 686 30 Sunne

Tel, 0565-138 18, 070-661 38 19

Fax. 0565-135 65

Eloblero+ 1917

Box 55 68622 SUNNE

'+m Sundgoton 13

n:=':::-=

!6 Ter: 0565-l4o 5o

;:$ Fox: 0565-/l l5 25
l :..):,1 ;....
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' Beställningstrafik

. Sällskapsresor

. Linjetrafik

0565-68 94 50
Holmby 2, 68693 SUNNE

---,--ara----- --- a.ff 
-J --JAJ --1----f ,-- 

--r-s -ubrlYYJtJ,
GUMMIVERKSTAD AB SUNNE 0565.71 14 35
,rrrrrrr2r,rrraFzrrrrZ

- 

Industrigatan 9, 686 30 SUNNE

däclr och fälgar
till allt som rullar

SU NNC

3ro5§rsten
Företags- och Föreningsleverantören

i Fryksdalen

Kontorsmateriel - Embal lage - Torkpapper
Dricka - Konfel§r - Snabbmat

Norrgårdsgatan 9 A
686 35 SUNNE

Te|.0565-100 87

www.sun negross isten.com

41
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Elinstallation
Elgrossist

Service

Brårudsalldn 8

68624 SUNNE

Tel0565-1,78 50
Fax0565-178 65

§nnnellygder 20OS
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Mellby 26,686 91 Sunne

8 0565-311 19, 070-573 39 59

ärnbolpget
SUNNE TORSBY I{AGFfiRS
l];ii:-l3§2{i 0;i;i}-1f!}4al {}i,ilrl?l)r},i

- Hem och Industri -

ENTPEPRENAD AB
§UNNE

0565-1 27 19,120 17

Mobit. Ättsn: 07O-6 44 97 OO

omeuo röR
NORSK HYDRO

Carlssons Rör
i Sunne AB

Reparation
Installation

Vatten
Pannor

Oljebrännare
Service
Värme
Avlopp

SUNNE 0565-7 t 1255
TORSBY 0560- 1 20 60

- 
vI UTFoR 

-Tronsporter . Mcxskinqrbeten
Krossning ov berg . Väggrusning

- 
vI LEVERERAR 

-MAKADAM. GRUS'SAND
MATJORD. TÄCKBARK
CCNTAINERUTHYRN]NG

www,lbcwetqb,se
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Beställningstrafik
tinjetrafik

Skols\iutsar

Lars Hjerpe 0565-850 78

wwwhjerpebuss.se

-butik med vitYoror
och hushållsopporoter

Hos oss finner du allt inom:
El &WS-material
Belysn ingsa rmatu r

Bad ru msrn red n ing
Bygg in red n ingsdetaljer
El & Handverktyg
Nyckeltillverkning m.m m.m

Vi utför med egna montörer:
lnstallationer & service inom EL - WS - KYL

Badhusgatan 7,5unne
Tel.0565 - '178 70

www.akesel.se . info@akesel.se

EL & BYGS ÅE

ffiffiffiffiffi

HelrniaBil

BROBY M
tuffiffiffiFARGHALL &

GÖR ETT BESÖK
HOS OSS

DET LÖNAR SIG

Bryggaregatan 3

SUNNE
Tel0565-107 20

Seraa*ee-åå;rg*å** 3S{}&



Välkomna till
H E,M BYG D S F O RE.I\T I h{ G EI{ S

Söndag 9 mars kl. 15.00
på Askersbygården

Progra*r:
A rsrnöres [o rhau d lingar
Vi bjuder på ka{}b och smörgåståma

Sryrelsen

ÅnsnaöTn 2oog

Bamstroms Tryckeri AB 2008
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