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Ordförande har ordet
Nu har vi kommit till den 20:

e upplagan av Sunne Hem-
bygdsforenings årsskrift Sunne-

Bygda. Är2009 är till ända och

vi har avklarat hela årets olika
arrangemang. Vädrets makter

var med oss vid midsommar,
då vi som brukligt dansade
runt midsommarstången, till

tonerna av Sunnlåt. Kanske årets midsommarfirande

var det mest välbesökta någonsin, det var strykande

åtgång på allt.
Den årliga spelmansstämman i augusti, som är ett

samarbete mellan Sunnlåt och hembygdsföreningen

samlade många musiker trots det kraftiga regn som

kom under kvällen.

Innehåll
4 20 är med Sunne-Bygda 199l-2010
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Stor finanskris rådde i stort sett över hela världen, Sve-

rige var drabbat med lågkonjunktur och många konkur-

ser. Kanske en lordel for en liten ort som Sunne, när folk
får hålla sig hemma på semestern och gynna det fina vi
har inoln Sverige, när det gäller hembygdsgårdar och

vandrarhemsverksamhet.

Tack till alla som på olika sätt medverkat till att hem-

bygdsföreningen har kunnat genomföra det gångna

årets alla program.
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20 år rned Sunne-Bygda l99l-20f0
Kerstin Meric

nder hösten 1990 beslöts att tillsätta en redak-
tionskommittd med uppgift att göra en årsk-

rönika med olika teman. I de lorsta fem årens

*t----- - .*,.a9,,*{ro.****

redaktionsgrupp ingick Margit Olsson, Lars \flennberg,
Sven Toremark och Olle Gustafsson. Ansvarige utgivare

var foreningens initiativtagare och ordförande Hugo

Jansson som skriver i föror-
det på den lorsta årskrönikan
1991:

Vi hoppas dtt ui i det fortsatta
arbetet kan fa hjälp au uåra
medlemmar med idäer och tips

om lämpligt innehåll och gärna
hjälp med ausnitt som hjälper till
att dobumentera uår hembygd.s

historia och traditioner i koru-

mande årskrönikor. Tillsam-
mans kan ui hjälpas åt att beuara

och leuand.egöra delar au uår

$'[1 ifå rt't :rsu *ä

bygds ruänniskor och händeker
sorn riskerar ax falld i glöruska

och f)rsuinna. Det är uerkligen

en stimttler(tnde och uikrig upp-

giJi som liger framfir oss och

tilkammans sba ui klara uårt
ruå|, att i årskrönikor beuara och

sprida kunskdp om uår hembygds

historia.

OmsLaget ti I första numret från 1991
Sättning och layoutarbetet

Några ansvariga utgivare genom åren har varit OIIe
GusTafsson, Lars Miiller, Pia Eriksson och Gunnar
Andersson. Övriga som ingått i redaktionsgruppen
har varit David Myrehed, Kerstin Meric, Eva Myrdal-
Runebjer, Hans Olsson, Bengt Algotsson, Ulla-Britt
Larsson, Kjell Sundström, Marie Söhrman, Sven-Olof

Ohlsson, Annika Rytters, Pia

E,riksson, Henrik Rundqvist,
Gunnar Andersson och Mar-
tin Håkansson.

Sunne-Bygdaär 2003 blev ett
utökat nLrmmer till 44 sidor
i och med att det var Sunne

Hembygdsförenings 80-års
jubileum. Omslagsbilden, ett
foto på Askerbygården på sir-r

urspr:ungliga plats före llr-tt-
ningen till hembrgdsqard-ns
onrråde. Sidonanr:lcr 1'" ==
sidor kom i lortsättning.:: ,::
bestå. År l00i fic;5-::r::--
Bygda tin tör-ra :n:. :i . ..:.
med Taqe .\scn- ,..;k.: :lr;l-
ning Sandin: C.tft.

gjordes 1993 pä Sunne Turistbyrå men redan 1994
kom Broby Grafiska att ta över detta arbete. Tidningen
kom sedan fortsättningsvis att tryckas hos Ramströms

Tryckeri i Sunne. itr 2002 fick tidningen ett helt nytt
utseende. Nu hade utformningen lämnats över till rik-
tiga proffs när Marie Söhrman och Kjell Sundström,
KM idd i Östra Ämtervik fick utlopp sin skaparglädje
med ett mycket lyckat resultat. Ett välförtjänt tack till
dem båda lor att tidningen fick denna ansiktslyftning,
ett mera modernt utseende motsvarande dagens krav då

den även blev digitaliserad.

Tack vare digitaliseringen kan tidningar från och med

2002 iäsas på hemsidan där den kan laddas ner som

PDF-fiI.

Trogna skribenter har genom

åren ler.ererar material till tid-
ningen som möjliggjort dess

existens. och vår I-orhoppning

är att detta goda samarbete

med medverkande skrivare ska fortsätta även i framti-
den. Gärna nya unga skrivare som har något att berätta,

lor dver-r nutidsskildringar från bygden har stort värde.

Sunne-Bygda tar tacksamt emot manus om sådant som

händer i nutid och gärna med foton vilka scannas in och

återlämnas till ägaren.

Tillfället är väl valt att tacka alla som skrir.it för Sunne-

Bygda genom åren. Deras berättelser och bilder är en

kulturinsats då de blir bevarade lor kommande gene-

rationer. Att här räkna upp alla som skrivit för Sunne-

Bygda genom åren skuile ta många sidor i anspråk,
varför vi nöjer oss att rikta ett stort varmt tack till er

alla lor er stora kulturinsats. Vi hoppas på fortsatt gott
samarbete. F.§
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Planerade aktiviteter 2OfO

Söndag 14 mars 15.00
Årsmöte i Askersbygården

Stickcafi tisdagar 11.00
Ojämna veckor, med start vecka 7
16 feb. 2, 16 och 30 mars, 13 och 27 april
Ta med ditt handarbete, så dricker vi kalle och strir

Valborgsmässofirande 30 april 18.00
Brasan tänds 19.15. Sång av Sunne Manskör. Vårtalare
ej fastställd. Kalleservering öppen från 18.00

Torsdag 3 juni 18.00
Kvrkogår'dsvandring
Guider Olle Gustafsson och Arne Persson

Midsommarafton 25 |uni 13.00
\rid,\nnelorsskolan klader vi midsommarstången,
medraq giirna egna blommor. 15.00 Midsommarstång-
en reses till mr-rsik av Sunnlåt och Sunne folkdansare.
DarLs och 1ek rr-rnt stången. Lotteri och lanthandeln
öppen. Servering av midsommarbakelse och kaffe,
varmkorr.. Svensk Handel bjuder på glass till de barn
som har blor-r-rsterkrans i håret. Folkdräktsklädda biuds
pä kaffe.

Juli. Nävgrötskvällar varje onsdag
Underhå11ning av loka1a formågor

Torsdag 22 |uli 18.00
Kyrkogårdsvandring
Guider OIle Gustafsson och Arne Persson

Onsdag 4 augusti 18.00-20.00
Allsång på logen

8-15 augusti Kulturveckan i Sunne
Barnkulturdager"r. Spelmansstämma med dans på logen

och kaffeservering. Arr. Folkmusikgruppen Sunnlåt och

Su n ne Hembygdslören i rrg

Hemlig resa i augusti, datum ej bestämt

Tisdag 19 oktober 19.00
Bildvisning i Askersbygården

Lördag 13 november
Arkivens dag. Bildrrkiver öpper

Fredag 5 november 19.00
Brasafton med musik av Sunnlåt och diktläsning

December

Julmarknad och Luciafirande, datum ej bestämt

Med reseruation för euentuella ändringar.

Se riuett kommande tnnonsering



IDagbok 2OOg
Pia Eriksson, foto Ulla Olsson

Mars
Söndag 8 mars

Årsmöte i Askersbygården. Mötesordforande var Lars

§Tennberg. Omval av ordforande Gunnar Andersson.

Föreningen bjöd på kaffe och smörgåstårta.

Stickcafet drogs på begäran igång. Hembygdsgården

öppen för de som vill komma for att träffas och prata,

medan vi skapar någonting.

April
Lördag 25 april
Städdag på hembygdsgården ordnades, tyvärr var det få

som kunde komma och hjälpa till. Mest städat ute.

Valborgsmässoaft on 30 april
Traditionellt Valborgsmässofi rande med mycket folk.
Tyvärr tändes inte brasan i år heller, då vinden var lyn-
nig. Kaffeservering. Sunne Manskör sjöng under led-

ning av Lars -Wistrand. Vårtalare var Sara Karvala.

Mai
Lördag 16 maj
Vårloppis på logen med ett tiotal bord. En jämn men

tunn ström av kunder. Invigningen av Sunnes nya bib-
liotek var också idag. Kanske en kollision.

|uni
Torsdag 4 juni
Kyrkogårdsvandring med OIle Gustafsson och Arne
Persson. Tyvärr skrämde regnet bort folket.

Torsdag 18 juni
Midsommarbjörkar höggs av GunnarAndersson, Bror
Bergfeldt och Olle Gustafsson. De fraktade och satte

opp björkarna vid hembygdsgärden.

Midsommaraft on på hembygdsgården

Stången kladdes vid Anneforsskolan under ledning av

Ulla Olsson. Midsommarstången bars av sex män, foljda
av Folkmusikgruppen Sunnlåt och Sunne Folkdansare.

Dansen kring stången leddes av Camilla Kjellstrand.
Svensk Handel bjod barnen med krans i håret på glass

och folkdräktskladda bjads på kaffe. Dansuppvisning av

Sunne Folkdansare. Besök av gutar fiån Oslo, som ville
spela några melodier. Affären hölls öppen. Kaffe och

midsommarbakelse serverades, åtgången var god.

-ffi'ffi*%
luli
Näv§rötskvällar hade vi varje onsdag
Onsdag l juli
Underhållning med Ann-Charlott och Sture Dahl6n
OnsdagS juli
Underhållning med Svänggänget
Onsdag 15 iuli
Underhållning med Birgit mä göbban
Onsdag 22 j:urli

Underhållning med Kanongän get

Onsdag 29 jluJii

Underhållning med Brunskogspojkarna, Samtliga näv-

grötskvällar har vi haft god hjälp med arbete i köket och

stöket som är runt ikring en kväll med underhållning.

Torsdag 23 juli
Kyrkogårdsvandring med Olle Gustafsson och Arne
Persson. Ärrn, 

"n 
guidning där regnet avskräckte folk

flor att våga sig komma.

Augusti
Onsdag 5 augusti
Allsång på logen med Gösta Ess och Sunne-Gräsmarks

dragspelsklubb. Nävgröt och kaffe serverades. Logen var

även i år fylld av folk som trivdes.

Kulturveckan i Sunne

Barnkulturdagen. Spelmansstämma, med dans på lo-
gen och kaffeservering. Sunnlåt underhölI och stod {tir
fiolerna.

Lördag 15 augusti
Bokmässa på Hotell Selma Lagerlöf SPA. Alla var for-
undrade över att det var lite med folk som kom.

Lördag 22 aagasti
Hemliga resan hade Filipstad som slutmål

Oktober
Tisdag 20 oktober
Bildvisning med Kjell Sundström vid projektorn i As-
kersbygården. Bilder från gamla Sunne och ur Foto*

Karlssons samling. Uppskattat.



Spelmansstämma med Per-Thomas & Co

November
Fredag 6 november

Brasafton med musik och poesi. Sunnlåt spelade med-
ryckande och Pia i Bräcka läste dikter av Gunnar Ehne,
Urban Andersson och sina egna. Mycket uppskattat.

December
Söndag 6 december

Julmarknad på hembygdsgården med ett tiotal utställare.
Dragning av vårt stora jullotteri, där Inez Assk har vzivt

en fin trasmatta till högsta vinst. Det var en jämn ström
av folk. Vi bjöd på glögg och hade kaffeservering.

Söndag 13 december
Luciafirande med lucia och tärnor. Sunnlåt var också

med och underhöll i väntan på lucia. Kafreservering.
Uppskattat av både besökare och luciatåg. F$

Utförda arheten 2OO9
Nytt staket sattes upp vid parkeringen söder om recep-
tionen. Samt ett räcke i trappan mot parkeringen. En
garderob med hylla snickrades och ett tvättställ sattes

upp i utrymmet mellan kök och östra rummet. Röd-
f;irgning av dansbanan samt även blå farg dar det skulle
vara blått. 40 kilo rödflårg gick åt.

Hagströms Entrepenad planerade ut jorden, där det var

grävt för bergvärmen. Bror var med och sådde gräsfro.
Planeringen avjorden, gjordes utan betalning. Snickar-

boden rödfärgades.

Röjning av gräs och buskar vid Tingsgården. Reparation

av taket på dansbanan som Gert Svensson och Kjell Pers-

son gjorde. Ett arbete som tog två dagar att göra. Bälgen

i smedjan iordningställes, samt murning och snickring.
Målning av smedjan utvändigt med brun lasyr.

Nya vindskivor och nockplåt på Vävartorpet. Ny klin-
kers lades på golvet mot duschen under receptionen.
Arbetet utfördes av Yngve Eklund.

Olandstokarna jämnades med marken, rensade och
kantskar kanten. Pia Eriksson har tvättat luciaskjortorna

och strukit dem. Flera kvinnor har bakat bröd och
skänkt under det gångna året.

Gunnar Andersson och Bror Bergfeldt har lagt ner

mycket arbete som syns och uppskattas av de som kom-
mer till oss. Tack alla ni som hjälpt till under året.

Ett Stort tack till vår egen Kröskong David Myrehed
som plockar kröser, så att vi kan servera god, hemkokt
sylt till nävgröten. FS



Sunne BiId. oeh liudarkiv
Kerstin Meric, arhiuansuarig, foto Curt Hedquist

I oktober var det bildvisningskväll i Askersby-

gården och 14 november var det Arkivens dag

på bildarkivet med öppet hus, det blev lyckat

med mycket folk som tittade på bilder och blods

på kaffe. Många frågetecken löstes vad gäller att

känna igen personer och byggnader. Detta var

mycket värdefullt for registreringen. Vi behöver

och önskar gärna fer besök av allmänheten som

kan lämna uppgifter om bilder och känna igen

personer och byggnader.

Under 2009 har bildarkivet fått mottaga en

fotogåva om 650 små mjuknegativ tagna av

Curt Hedqvist mellan ären 7949-1954. Curt
Hedqvist arbetade då på Telegrafstationen i
Sunne. Endast en del av bilderna har Sunne-

motiv. Bo Liljemark har scannat in negativen,

men de har ej hunnit bli registrerade.

För att visa vilken spridning det finns på de

43882 bildernas ortnamn, visas här några ex-

empel vid sökning på sockennamn och antalet

bilder, men många fler socknar finns represen-

terade än vad som här nämns:

rbetet vid hembygdsföreningens bildarkiv har
Fortsatt under 2009. Siv Myr6n och Yvonne
)il/inberg har arbetat med registrering och ins-

canning av återstående glasnegativ från Foto-Karlssons

samling som nu är avklarade. Annika Bratt har under
året en kort period praktiserat på bildarkivet. Sommaren

2009 började Bo Liljemark att arbeta på bildarkivet. Vi
hälsar Bo välkommen tili oss! Bo arbetar för det mesta

hemma med inscanning av mjuknegativ från Foto-
Karlssons samling, som scannas högupplösta och bränns

på DVD-skiva, dessa fors sedan över till Sofie-databasen

for registrering.
Hittills har drygt43 882 bilder scannats in och lagrats

i Sofie-databasen. Men mycket arbete återstår efter scan-

ning med att fylla i alla uppgifter på blanketten och att
försöka få rätt namn och ort på personer samt att fylla
i klassificering.

Under det gångna året har bildarkivet lagt ut några Önskemål infor 2010 är bättre teknisk utrustning, sär-

foron på Sunne hembygdsförenings hemsida. Vår for- skilt bildskärmarna börjar bli gamla. En bärbar dator

hoppning är att vi där kan lägga ut oidentifierade bilder är ett stort behov for att kunna ha bildvisningar ute i
som besökarna kan ge oss upplysningar om. bygderna. F-§

Socken
Lysvik
Gräsmark
O. Ämtervik
V. Ämtervik
Sunne
Manskog
Fryksände

Kil
Karlstad
Munkfors
Sunnemo
Totalt

Antal bilder
200i
2921
rca7
1739

23678
35

54
67
10

21

11

32r44

Dessa visar på att det är ca 11 000 bilder som saknar

ortsnamn och ursprung.



Ilernligr resan
Olle Gustafsson, foto Göre Oregren och Ulla Okson

en 28 august r 07.30 startade vi fi'ån Ångbåts-
bryggan i Sunne. Bussen var en inlånad Hjerpe
Buss som ordforande Gunnar Andersson kör-

de. Vi var 41 personer som reste med. Färden gick via
Edsvalla där Anna-Lisa gick på, färden gick sedan via
Karlstad till Österviks Kapell utanför Kristinehamn.
Det var en högst sevärd plats av kulturhistoriskt värde.

Sedan kom vi fram till Kristinehamn där fiormiddags-
kaffet intogs på Ölme Diversehandel och där en mycket
god berättare talade om platsens historia.

För att åter minnas besöket vid Österviks Kapell
så bvggdes denna magnifika kyrka åren 1869-71, och

bekostades helt av greve RudolfAdelsparre (1819-1918)

och hans maka grevinnan Ida Adelsparre fodd Broms
(1827-1908). De ägde Gustafsvik herrgård. Kapellet
med skola var i lorsta hand avsedd för underlydande vid
herrgården men också för innevånarna i norra delen av

Varnums socken. Nämnas bör att detta exklusiva bygge

ritades av arkitekt A. Farell från Landskrona vilken
också var arkitekt for Sofiero Slott utanför Helsingborg.
Beträffande skolan i Österviks Kapell hade skolbarnen
redan från starten 1872 tillgång till lagad mat, vilket
torde vara den första skolan i Sverige med matbespis-

ning. Kapellsalen rymmer 110 personer.

Efter kaffet i Öime gamla handel gick färden mot Ny-
kroppa och gruvorna i Hornkullen där guide foljde med

de som önskade att gå ner i gruvan. Efter gruvbesöket åkte

vi till Hennikehammars herrgård där vi intog en mycket

välsmakande lunch i vacker miljö. Sedan gick färden till
Filipstad där vi besökte den garnla kvarnen, nu museum,

som hade en stor utställning om Nils Ferlin.

Färden gick vidare till Storbrohyttan och Munkebergs
Hembygdsgård, ägd av Filipstad Bergslags Hembygdsfor-
ening. Där fick vi guidad visning på ett sl.nnerligen trevligt

Artikeförfattaren imponerade på damerna nned sitt stenlyft i Filipstad

sätt där samtliga guider var klädda enligt modet på 1850-

talet, allt från bmkpatron till mamsellen, kökshusor och

pigor. I en annan lokal serverades vi kaflb och vå{for. Där

drogs också resans lotterier. Tiden går fort när man har

trevligt och dagen borjade lida mot sitt slut och'vi började

hemf;irden mot Sunne, som vi nådde 20.30 på kvällen.

Detta var en mycket trevlig och minnesvärd dag och

det är på sin plats att rikta ett stort och hjärtligt tack til1

Gunnar och Mona som planerat och arrangerat resan,

sorn fiöt lugnt och utan stress och med lagom långa etap-

per melian sevärdheterna. Matstä1le och kaffepauser allt
av högsta betyg. Med ett profrs bakom ratten blev resan

säker och behaglig. Tack för det Gunnar!
Tack lr4ona, du ledde denr.ra resa som tidigare på

ett lyckat och trevligt sätt, vi alla vet att en sådan dag

kräver mycket planeringsarbete för att det ska klaffa så

bra som det gjorde. Ett stort tack till alla medresenärer

som gjorde resdagen tr:evligl F.$
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Gåvor till föreningen
Nio broderihäften, färgat ullgarn samt liten hopfällbar
garnvinda från Lotta Dunås i Häljeby.

Vadmalskostym som tillhörtAnders Steånsson i Östan-
bjorke har skänkts av Ingrid Nilsson på Bengtstergatan.

TVå skrivböcker Barnens förskrifr av Emil Dahldn
gåva från Sven Ceder.

Vdvstol tillverkad i Askersby år l9l7 har vi fått från Anna
Stina Bergqvist-Mellström, Gruvgången i Karlstad.

Bildgrilva
Bildarkivet i Sunne fick for en tid sedan tre askar med
negativ efter den tidigare sunnebon Curt Hedqvist.
Han var verksam i Sunne under åren 1949-1954. Kom
hit från Landskrona och hade tjänst inom televerket med
titeln telekommissarie. Som telekommissarie var han
den styrande på telestationen i Sunne med ansvar lor
både administration och drift. Detta under en mycket
expansiv period när alla skulle ha telefon och ledningar
skulle dras.

Med sig från Landskrona hade han hustrun Mary
och barnen Lars, född 1943, och Kristina född 1945.
Han tog också med ett stort fotografiskt intresse och
hade sedan tidigare skickat bilder till olika fotografiska
tävlingar med goda resultat och hedersomnämnanden.
Motivområdet var stort men skuggspel var kanske det
som han tyckte bäst om. Intresset för fotograferingen
stod i sig under tiden som han var kvar i Sunne med
många bilder som foljd.

Efter flytten till Kristinehamn 1954 så avtog intresset

for fotograferandet med den växande familjen. I Kris-
tinehamn loddes tredje barnetUlf 1954 och familjen
var komplett.

Är 19631ämnade åmiljen Kristinehamn för att nå det
siutliga målet på resan, nämligen Västerås. Där verkade
Curt under resten av sin tid fore och efter pension. Han
avied i Västerås den20 september 2009. Lars Hedqvist,
äldsta sonen, har skänkt de ca. 600 negativen till hem-

bygdsforeningen.

Bo Liljemark

Bilder nästa sida:

1. Logen Anders Fryxell på Brobyäng
2. Flickan vid gärdesgården, Kristina Hedqvist
3. Lerälven vid Betel 1951

4. Hagt vattenstånd vid Kolsnäs 1951

5. Korsningen Storgatan-Badhusgatan
6. Brobyäng, i mitten Lars och Kristina Hedqvist. Här

omgivna av sina kompisar

ffiffi *ffi
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Skinrrargiården
- Ifelgiesäter i Gösta Berlings saga
Pia Eriksson, Bräcka. Interuju tned Lina och Joltdn Edi;t. Skiint,t7g,ir4.'7i1

kinnargården som boplats är mycket sammal. De r
1är ha varit en representant för Folkuneasläkten
som anlagt gården liksom många andra gårdar i

Fryksdalen. Enligt Fernow skulle Skinnargården förr
varit boställe för hantverkare av olika s1ag, bl. a. då
skinnberedare- därav namner. Jordeboken for t54O
upptar ett hushåI1 och det är "Lasse i Skinnargården".
F{an var antagligen en högaktad och dukrig man och
han återfinns bland Sunds frälsebönder.

Gården beboddes länge av bönder och hantverka-
re, men ftän 1640 tycks Kronan ha övertagit den. Då
bodde nämligen där "wälb. Boo Ribbingh till Säby".
Men redan 1649 kom gården åter i privat ägo, då So-
phia Stenbock står som dess ägare. Snart kommer den
återigen i Kronans ägo och därefter bebos den av en rad
militärer av högre och 1ägre grad, bl. a. av kapten Daniel
Nor6en, son till kontraktsprosten Sven Norden. Mellan
1870-1912 finns det bara arrendatorer på gården. Men
från sistnämnda år biir gården bondeägd.

Gården köptes 1933 av bröderna Erik och Olov Jo-
hansson som drev gården tillsammans. 1938 blev Erik

ensam äqare n.red hustrun Å1ma. De ic^ :1.-r- ---:::
Bengt och Britra, som är' rr-illinear. samr Er a ocr L.i..
Lars är tädd pa garden.

Gårdens areal är ca. 112 ha, därar. 4- ha aker och
resten skog och bete, samt arrenderad mark ca. 3 j ha.
Skinnargården är ett familjejordbruk med ert 50 ral kor,
plus rekrytering. Modern ladugård med modernisering
(1998) av mjölkutrustning och fodervagn.

Lars och Ulla tog över 1967 och hade mjölkproduk-
tion i 40 är, till 2007, då dottern Lina och hennes man

Johan Edin tog över. Sonen Anton (född aprii 2009)
är f ärde generationen på Skinnargården. Deras mal är

att driva gården med mjölkproduktion och arr b.'..::-.
gården i familjens ägo. De trivs på gården och -.,--::., -:-
ter hjälpen som Ulla och Lars ger dem g-n.,: - -- . -. -
och erfarenhet. F$

Källor:
Suensha Gods och G,i;rl.;, '-: --
Elsa Lin,-lskos: C., . ;
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Bilder från Askerudshergiet
Förra numret av Sunne-Bygda beskrevs nöjeslivet
i Ingmårsbygden under 1900-talets första hälft.
Infor den artikein efterforskade jag fotografier från

dansbanan eller utsiktstornet utan att lyckas få tag på

några bilder.
I ett album som Ingemar Karlsson, Sunne, överläm-

nat till Östra Emterviks hembygdsförening hittade
Marie Söhrman och Kjell Sundström några fotografier
från det utsiktstorn som Bil-Ola uppflorde vid fornläm-
ningen Tröllomman 1929. Om någon av tidningens
läsare känner igen ytterligare personer på korten så tar
jag gärna emot dessa upplysningar. FS

Suen Ceder

Översta bilder: Okänd kvinna.

Näst överst; Herrarna är t. v, Helge Hedebo, han arbetade
eventuellt på Konsum i Sunne, född 30/l 1915 i Mariefred
och avled 2B/5 1961 i Söder1älje. T. h. Erik Eriksson, Brårud,
busschaufför. Foto från 1938.

Nedersta bilden: Bakre raden fr, v. Okänd kvinna, August
Spångberg och Karolina Spångberg, båda från Bada, okänd
kvrnna, David Larsson, lokförare, född i Kil, Valter Jansson,
busschaufför, De tre kvlnnorna Jängst fram fr, v: Gunvor Lars-
son (sedermera gift med lngemar Vahlberg), okänd samt Ester
Larsson, senare gift med Valter Jansson, Gunvor och Ester
Larsson var döttrar till Hildeborg och David Larsson. lngemar
Vahlberg i Östra Ämtervik har varit behjä1plig med identifie-
rlngen,

i rt:r.lr'.l ir:r ri :tj-)
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SvenArbrnan
- err lärdornsgiigant rned konstnärsanla§
Suen Ceder, foto Kjell Swnds*ayn, KM idi

V1ånga generationer skolelever vrd Högre Fo kskolan och Samrealskclan i Sunne minns med tacksamhet och vord-
nad sin lärare Sven Arbman. Han har hos dem inpräntat kunskaper i ämnena geografi och blologi Genom sina

konstnärsta anger kunde han snabbt och lätt på svarta tavlan åskådliggöra vad som läroboken innehö . Att få följa

med honom på exkursioner ute skog och mark var för många en verklig uppleve se,

i Sunne. En tjänst som han innehade till sin pension

7947.Dårefter undervisade han nägraär som timlärare
vid samma skola.

Utöver lärargärningen ägnade han sin lediga tid till
forskning inom djur- och växtriket. Bland annat var han

en av initiativtagarna till inplantering av bäver i Sverige.

Sommaren 1922 håmtades ett bäverpar i Norge och ut-

planterades i en otillgänglig älv i norraJämtland. Bävrarna

fickbäras miltals i en trälåda avfi.raman innandenkunde
släppas fria i Bjurälvdalen. Tiots wivelsamma umalanden*

lyckades bävrarna finna sig till rätta i den nya miljön och

foröka sig. Till Värmland återkom bäve rn 1925 i augusti då

två par utsläpptes i Stora Ullen i närheten av Hagfors.

Genom Arbmans fortjänst har ett märkligt fifiblbck,
en ovanlig stenformation vid Mörttjärn öster om Bäcka-

lund, även kalladJättelyfta efter en gammal sägen, blivit
farklarad fridlyst.

Hans hembygdsintresse gjorde att han var en av stif-
tarna av Sunne Hembygdsförening. När ftireningen
bildades 1923var han dess förste sekreterare.

Under andra världskriget engagerade han sig för Fin-
lands sak och fick därfor mottaga marskalk Manner-
heims minnesmedalj.

Han yar även ekonomiskt hjälpsam mot ungakonst-
närer genom att köpa deras alster. En sådan mycket
lovande konstnär hette Gottfrid Reidner (1905-1931)

och som verkade i Sunne pä 1920-talet. Ett porträtt av

Sven Arbman fÅn 1927 är ett utmärkt prov på Reidners

konstnärstalanger.

Det mest bestående minnet av adjunkt Sv.en Arbman
är de väggmålningar han åstadkommit i sin bostad på

Hälleberget i Häljeby. I det hus som färdigställdes 1921

har han med pensel överfort motiv från djur och natur
på ett mästerligt sätt. Han har även låtit Gustav Frödings

Ett gammab bergtroll frän en klipphylla spana ner över

bygden. Sven Arbman avled på Bergskogs vårdhem 19

november 1977.38

* Från zoologerna

Sven Arbman, 1924.
Blyertsteckning utför av konstnären Gottfrid Reidner.
Tavlan lånad från Sven Ceder

ven Arbman var fodd den 28 november 1882 i
Näs församling i Jämtland. Efter studentexamen
i Umeå avlade han fiI. ämbetsexamen 1910 i äm-

nena botanik, geografi och zoologi. Efter olika vikariat
i Nederkalix, Åsele och Sundsvall kom han till Sunne
1912 och fick tjänst som e.o. lärare vid Högre Folksko-
lan. Den I juli 1932 tillträdde han en ordinarie tjänst
som adjunkt vid den nybildade statliga samrealskolan

t4



Sven och Göran möblerar om infor fotograferingen av väggmålning inspirerad av FrÖdings dikl Ett gammalt bergtroll
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Minnesmedalj och tackbrev från Gustaf Mannerheim De flesta av målningarna sträcker sig från golv till tak
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Stensiör.
Ragnar Magnusson

De forsta som bröt mark Stenslön varf nnen Lars Larsson och hustrln ngeborg år 16,10 Enligt bygde,c:=<:'=
Bickard Broman var Larsson , trots svensknamnet, finne llan hacrb äktat en hentmansägardotter Svensby, r, :a

Amtervrk Det var Svensby som t sammans med Västansjö i Srnne ägde skogarna kring Stenslön På svärfaderns
mark fick de nu s å s g ner och börla uppod ingen, Annars sku e f nnarna ha en s, k, torpesedel, utfärdad av ands-
hÖvd ngen och godkänd av häradsrätten och markägaren Först därefter f ck de bosäira ödemarken, Cftast var det
markägaren som var avog Skogen hade nte något högre värde men det var myrs åler, nävertäckt, mu betet ksom
jakt och f ske som bönderna var måna om,

Tf ., hårr liv väntade nybyggarna. Bygg, pörre.

f{ fal" skog som fick torka till nästa vår då svedjor
I-lbrändes varpå svedjerågen såddes, Tre korn under
näverskon. Hög avkastning, 80 ggr kornet vid gynnsam
väderlek. Jorden var utsugen efter två år. Blev beresmark
och ny svedja efter 20 år. Så stora arealer fordrades. Vid
järnbrukens expansion fArblods svedjandet delvis. Be-

trodda män skulle avsyna skogen och godkänna lämp-
liga ställen. Rottneros bruk förbrukade årligen 20 000
kbm kol. Detta gjorde att skogarna runtom kalhöggs.
Ur ett tingsprotokoll kunde man läsa; "Hamrarna vid
Rottneros hava legat öde i 20 år då ingen skog finnes
därtill. Restriktionerna tvingade fram uppodlingar
och de väldiga stenrösen som skymtar i skogen talar
om enorm odlarmöda. Släkten växer och 1684 delades
hemmanet. Fler finnar erhåller torpesedlar och nya torp
odlas upp.

I Stensjöforsen bygger man den forsta kvarnen i slutet
av 1600-talet Stensjön var på väg att bli en etablerad
skogsby. Så här har jag tänkt att de lorsta människornas
bosättning i Stensjön gick till.

Nybyggarna
Aprildagen var varm och solen tog hårt på de snörester
som bet sig kvar i dälderna. Smältvattnet gurglade och
porlade i bäckravinerna och gyttjan bubblade mellan
säterstigens slippriga spänger. Lars Larsson jämkade på
ryggens enorma börda och vände sig mot hustrun:

- Vi behöver pusra ut lite. Han krängde av sig pack-
ningen och sjönk ner på etr vindfälle. Är du sliten Inge-
borg? Han såg forskande på henne. Vi har nog halvan-
nan timmes väg ännu.

-Jag klarar mej. Kon också. Hon stödde den tyngande
näverkonten mot en stenbumling och grävde ner fing-
rarna i den magra f ällkons skalle. Det går.

När han arbetat vid stångjärnshamrarna i Frykforsen
hette han Hakkarinnen och lärde sig svenskspråket.
Prästen skrev in honom i kvrkboken med namnet Lars-

son när han blev måg hos bonden Erik Nilsson i Sr,ensbr..

Det var inte vanligt att finnarna gifte in sig hos svensk-

bönderna men Lars var stark och arbetsvillig och god-
kändes av bonden. Det var på dennes skogslorr i Srensjön

de nu skulle slå sig ner och bryta mark. ,{ret i-ar 1640.

Sommaren innan hade han fä11t skoqen för den iörsta
svedjan, timrat upp en enkel bostad och bundit ihop en

flotte for fisket i sjön. En hård tid låe frarnr-ör dem.

Svettiga och slitna hade de packar upp sli:a bördor
och mättat sig med gröt och surmjölk. \u ','i-:d: de på

den hoptimrade väggbänken. En avbalkirjns sk.1ide dem
från den idisslande kon.

- N.j, en bör väl komma igång. I{anntr -.iri sig.

Prova fisket. Abborrarna är i lektagen. Å'r-ic; r.de han
tidigare bundit ihop en mjärde som han -iirs-.-ann ner
mot sjön med. Suckande städade hustrun L-nl:: bland
det torftiga bohaget. Allt var så annorlun,i: :::: åräld-
rahemmets ombonade tillvaro. Hon fick i 1:rr .:e.

Såvar tiden inne. Högsommarnarren r-ar -i '-, ,,: r\-m-

den rödflammig när de styrde stegen mor :rr er=:. Dag-
gen avtecknade deras fotspår. Inte en r-inciiäi: ::llrkres.
De kunde inte få bättre väder fcir bränninEer.

De stannade upp vid hyggeskanten. Lars 1.rgg rr å

yviga grenar från en stor risgran, gav Ineebc--S den
ena och instruerade henne. Svedjan sku11e rända-. :::r
tre håll. Lars hade upplevt mängder ar. sveciio: ::=i
hembyn i Savolax och var erfaren. Soltorkade träd o;::
rishögar 1åg i en väldig bråte över fället. Det gällde at:
vara påpasslig så inte skogen antändes. Flintan sloq mol
stålet, gnistor tände spånorna och en låga fämrade r:.-.

Det knastrade när den girigt åt sig in i rishögarr:. S:*-:
slog lågorna upp på två andra ställen och elda-- r .- :--
som beräknat inåt mot varandra. Sot och 91i; :=--.:=
kring Ingeborg, hettan fick ansiktshuden a:: ..-, -. -: . .
när hon desperat jagade uppflammande .-: ,..:.: , -::r
sökte sig mot den ohuggna skogei-r. Å:,:,=,---. :--:-r:.
törsten plågade henne och benen don::::-::-. r:- -r-:-
trutet jagade hon vidare.

ti ,,1
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Framåt gryningen avtog elden, röken tätnade över sved-

jan och här och var glödde bränderna fortfarande. Ut-
tröttad sträckte Ingeborg ut sig på marken och drack
sig otörstig ur ämbaret Lars hämtat. Han strök henne

varsamt över de sotiga kinderna.

- Vi klarade det. Du slet ont jäntan min, berömde han.

Nu går vi hem och sover.

Med draglinor i en taggig granstock harvade de nästa

dag svedjan. Sotsvettiga och flåsande darrade de av

ansträngning när stockharvens pinnar blandade askan

med jord. Svedjejord!
Varsamt löste Lars upp påsen med de dyrbara råg-

kornen. Med allvarlig min började han så ut de forsta

kornen. Ingeborg iakttog honom. Der var som en helig
ritual. Hon slöt händerna i bön. Bad om regn och värme

som skulle få kornet att gro.

Efteråt bar Lars henne varsamt in i skogens skyd-

dande dunkel där de möttes i ett ömsint famntag.

Sommardagarna ville inte räcka till. Skogen falldes för
en ny svedja. Myrslåtter och lövtäckt till kofoder. Fiske

och jakt gav dem sjäiva en nödtorftig kost. Långt in på

natten bilade Lars timmer till en mänskligare bostad.

Skydd mot vinterkylan. Fordrande var han husbonden,

hustrun slet ont när väggarna skulle timras. Nöden hade

ingen lag. Magrat hade hon gjort, Ingeborg, blivit seni-

gare. Orkade mer. Än så länge. För nu var {t)rsta barnet

på väg. Deras herdestund efter svedjesådden bar frukt.
Lars såg ömsint på henne.

-Vila dej Ingeborg. Vi har hunnit långt i dag. Rör ihop
lite gröt. En blir orkeslös utan mat.

Hon log tacksamt. Han var snäll husbonden. Skonade

henne. Själv sparade han sig inte. Hon betraktade hans

massiva kroppsbyggnad. Senig, knuten. Tycktes out-
tröttlig. Den blåa, intensiva glansen i hans ögon. Det
var de ögonen hon fallit for.

Vattnet kokade och hon rörde ner det grova mjölet.

Utdrygat med finmalen mossa. De måste spara. Baka

bröd av sådor och bark. Först nästa höst gav svedjan råg.

Den artade sig bra. Bredde ut sig som en grön matta där

korna betade av de späda skotten. För sina sista daler hade

Lars köpt ännu en ko. Det behövdes. Den andra var med

kalv och stod snart i sin. Mjölet var det värre med.

Bröderna hade grinat illa när fadern stuckit åt dem

en påse. De var måna om arvet. Lars hade varsnat deras

miner och sturskt slängt ett rävskinn på bordet.

- Vi skall inte ligga till last, hade han fräst.

I kvällningen vitt.iade de fiskedonen. Älvet s laxfällor

gav två rejäla öringar och mjärdarna en stäva småfisk.

Rensning och nedsaltning. De log mot varandra. Sjön

gav dem mat. Aven om det gick hårt åt saltpåsen. Deras

överlevnad hängde på saltkornen.

Lars hade bundit ihop en smäcker bår och nästa morgon

gav de sig iväg för att hämta hem myrslåttern. Vädret

hade varit gynnsamt, starrgräset var torrt och lätthan-
terligt även om Ingeborg flämtade av ansträngning ute

på de tunggådda myrarna. Vid middagstid hade de fått
ihop en imponerande hög av örtdoftande myrgräs och

husbonden fl åsade förnöjt.

- Innan kvälien ska vi kanhända ha vinterfoder till-
räckligt. På Stormyren har vi åtskilliga bördor att hämta.

Orkar du? Han såg bekymrat på hennes putande mage.

Hon nickade jakande. Hon hade återhämtat sig under

middagsvilan.
De stannade lamslagna upp. Hässjestängerna gapade

tomma. Lars blev grym i ansiktet och viftade förbittrat
norröver.

- Satans Sälsjöfinnarl De som menade att myren låg

på deras ägor när vi skar gräset. Fast jag visade dem

rågångenl Detta skall stå dem dyrtl
Redan tjugo år tidigare hade forsta finnen, Härkinen,

börjat bryta mark i Sälsjön, halvmilen norr om Stensjön.

Hade rykte om sig som vrång och trätgirig. Tydligen såg

han Stensjöns nybyggare som inkräktare.

-Att skicka länsman på honom är inte lönt. Den saten

svär sej fri. Men betala skall han, svor Lars. Nu får vi
repa löv resten av sommaren!

Vintern blev hård. Kall och snörik. Den nya bostaden

var vältimrad och gav skydd men fisket och jakten slog

fel. Lars pulsade omkring i skogen men fick sä1lan bruka

armborstet. Det tog hårt på matförrådet. Saltfisken och

torrköttet. Kofodret krympte och blandades upp med

granris och mjölken sinade. Kläderna hängde pösiga på

deras magra kroppar. De svalt! Vid jul hade svärfadern

kommit skidande med en mjölpåse, allt han kunde
undvara. Soppan de sjöd på mossa och lövknopp gav

ringa näring. Skulle de tvingas slakta kon?

En afton hade Lars med ett desperat uttryck snört på

sig skidorna och forsvunnit utan ett ord. Fram mot nat-

ten var han tilibaks och slängde en kornpåse på bordet.

- Fått betalt {tor myrhöet, sa han korthugget. Ta fram
handkvarnen! Hans isiga ansikte avhöll henne från
frågor.

Några dagar senare prickade han två tjädertuppar
och det kom sovel på bordet. När sen orrleken borlade

var de räddade.
En aprilafton hängde Ingeborg på dörrslån och ro-

pade med en flämtning:

- Det är dags nu, hämta FinnHilkal Hon höll sig stö-

nande över den putande magen.

Skidorna fräste fram över den hårdfrusna snön. Måtte

nu trollpackan vara hemmal Jo, trollpacka skälldes hon

för. Fast en tillgångvar hon vid barnfödslar.
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Med åkermarken skogplanterad väntar gårdarna Där Upp och Där Väst på den stuiliga förgängelsen

Hon_stod redan på skidorna när han fåsande och svettig
nådde hennes ållfärdiga pörte.

-Jag kände att du var på väg. Hennes rynkiga ansikte
drogs till err tandlöst leende. Det kommer ait gå bra,
tillade hon lugnande.

. D:, blev en pojke. Faderns ögon. Intensivr blå. Inge_
borg betraktade honom fornöjt. Mannen hade varsÅt
smekt hennes kinder. Hon skulle vila nu, FinnHilka
stannade några dagar som hjälp.

En majdag steg länsman myndigt av hästen. Hälsade
med ämbetsansiktet lagt i bistra veck.

- Det ftirsvann korn ur Sälsjöfinnen uppbrutna bod i
vårvinter. Någon mötte dej samma kväll med en säck på
ryggen. Erkänner du? Länsman blängde uppfordrande.
- Nej! Kornsäcken var betaldl Lars stirrade styvsint

tillbaks.

-Jaha, ja du får svara för det här vid vårtinget. Hämt-
ning om du inte infinner dej frivilligt.

Det var trångt och varmt i rättsalen. Det gick sakta,
munhuggning och beskyllningar. Lars ,vettades i sina

otympliga kläder. Så kom då hans mål upp. Sälsjöfin-
nen yittnade om den uppbrutna boden. Grannen hur
han mötte Lars och foljt skidspåren bakåt mot förråds-
boden.

_ Lars ftirsvarade sig med att rågen varit ersättning för
höet Sälsjöfinnen stulit. Denne nekade.

- Höet har väl blåst av slanorna. Det var ju några
stormdagar, sa han och glodde fräckt.

Lars hade inga bevis och domen foll. Han hade stu-
lit en skäppa råg och då värdet översteg en halv mark
silvermynt skulle dådet plikras med döden. Domen
underställdes dock hovrättens prövning.

Lars kvarhölls i häktet, rädd och orolig. Hur skulle
Ingeborg klara skötseln därhemma? Om han nu. . . Björn
i Hån, nämndemannen, hade tröstat honom. Hovrätten
brukade mildra.

Så kom då äntligen domen: Han var benådadl Men
dryga böter skulle betalas.

Ingeborg hade haft hjälp av Finn-Hilka, mjärdarna
och laxfällorna hade gett riklig fångst och kaggar med

18



nedsaltad 6sk vittnade om deras möda. Rovor var sådda

och av det yppiga skogsbetet gav korna fet mjölk. Hans
kvinna hade inte svikit! Vdrre skulle det bli med böterna.

Fast Björn i Hån hade gett löfte om Iån i utbyte mot
skinn. Jo, han var rejäI, Hånsjöbondenl Borta vid Bak-

sjön hade Lars spårat en björnbamsing flera gånger. Fick
han honom bara inom räckhåll för armborstet så..1

På svedjan hade stråna styvnat och axen bugade full-
matade. Lars hade provtuggat några korn och hans

kantiga ansikte lyste tillfredställt. Det var skördedags!

Före tinget hade han hunnit timra upp en ria och nu
skulle den komma till pass

På kvällen vässade han skärorna målmedvetet, pro-
vade skärpan och räckte den ena till hustrun:

- I morgon du, vår forsta svedja! God växtlighet. Her-
ren har varit oss nådig. Han tog varligt hennes hand och

fick ett ljust leende som svar.

Lars arbetade snabbt och invant. Det vassa stålet fräste

genom stråna. Ingegerd hade inte vanan men händerna

arbetade rappt. Frodiga nekar samlades bakom dem.

Morgonsolen värmde deras ryggar och svettiga ansikten.

Vid svedjekanten sov lillpojken :uyggt i sin spånkorg.

När solen stod som högst lassade de kärvarna på hö-
båren och travade upp dem i rian. Lars hämtade friskt
vatten och Ingegerd kokade den hårda fasta gröten som

de vant doppade i det syrliga lingonmoset. Lillpojken
vaknade gnyende och modern la honom till bröstet och
han sög och smackade fornöjt. Mannen betraktade kvin-
nan och barnet med andakt. Hans familjl Sommaren

hade fyllt deras matförråd, fisk, snarad fågel och fet
mjölk hade gett dem muskler och hull. Hustruns bröst

välvde sig fasta och yppiga och hans blick blev sinnlig
när hon log inbjudande mot honom. Han hade en vacker

kvinna! Nä, inga dumheter nu, en hård eftermiddag
återstod.

I kvällningen hade de dragit djupa gator i svedjan när
de svettiga rätade på sina ryggar. Ändå var inte svedjan

ens halvskuren. En god skard. I vinter skulle de inte
behöva blanda bark i mjöletl

Upprymda stuvade de in sista bördan. Skrattade och
nojsade. Kände ingen trötthet. Det var skumt inne i rian
och varligt drog Lars till sig hustrun, lyfte upp henne på

en prasslade karvhag och hon lät det villigt ske. Drog
honom ömsint till sig och med växande åtrå {tirenades

de i ett hetsigt famntag.
Deras {tirsta skördedag var fullbordadl Länge, länge

bar de den med sig i sina sinnen. F-S

Jöns Perssorl
- erllllanlred
rnärkvärdig förrnågo
Arne Linnaretd

år jagvar barn hörde jag ibland från anhöriga
och grannar talas om min mormors farfarJöns
Persson ellerJöns på Tömta som han förmodli-

gen omnämndes då och hans märkvärdiga formåga att

forutsäga när någon skulle dö.

En berättelse som fastnat i mitt minne rörde en gård

dar både fadern och sonen hade samma namn. Jöns
nämnde att det skulle snart bli dodsfall i gården. Grann-

skapet förundrades och kommenterade att han inte visat

några tecken på sjukdom.

- Det är inte den äldre utan den yngre, blev det chock-

erande svaret. Inte långt därefter blev sonen hastigt sjuk

och dog.
Det hände att Jöns fick frågan hur han kunde veta

det som han talade om.

- Det säger jag inte ens till min egen hustru, blev

svaret.

Jöns forutsade också sin egen död. Laga skifte pågick

och i det skulle Tömta flyttas till NererÄnga. Hela tiden

gick han och mumlade om att han aldrig skulle komma

till det nya stället. Grannarna kommenterade att for en

gångs skull måste han ha misstagit sig, för fyttningen
hade kommit så långt att man holl på att riva de gamla

husen for att bygga upp dem vid Nerer Änga. Plötsligt

en dag ramlade en stock ner och slog ihjäl Jöns.
I dodboken kan man läsa följande:

1858 Febr. 15

h. Egaren Jöns Persson Höjen
ihjelslagen af en bjelke 71 är 4 män
begr 28 febr.

Fryksdalsord:
Pösröten

Vad heter det på svenska?
uaxlntwoua9. :tuas

§lr rl;ii:re",[. E),:Se rår 2r]OLiC,
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Johan lDalgiren
.\t,ctt Ccr/ar

ring ftrrra scl<eisl<ifret
fanns i SLrnnc en infl1.-
elseril< pcrson r.icl narnn

Johan Dalgren. Han var [<rono-
länsman i Nedre Fryksdals östra
distril<r med allt vacl de t inncbar av
åliegande som lagens foreträdare.
Han var född i Kvarnrorp i ösrra
Ärntervik. I David Myrehcds bok
G / i mra r fr,i n b.ygde n h r i ng [iry k t da -
lens domkyrka har det :inryrrs xrr

han renr av var Selnra I-ager.löf.s tLngclomssvrirnreri.
E,ft.e latr ha gcrronrgårr Sunne och ()srrrrÄrnte rviks Hiiere

l'ioll<sk«rla var hrrr err tici regenrerrsvolo,rär och hacrc lu75
rrv.lncerrrr till sergeanr. Hirn iite rviir.rcle scclan till Sr-rnne och
fick a nstri lln i r-rg p:i l< rolroliin smirnskontoret.

LJtövcr rjrinstcn sonr l<ronoliinsr.lrrrr-r var hau anlitacl av
clåtiden.s Sunne Sparbanl<. E,ficr att ha vrrrir bitr.ridande
r:il<e nsl<apsltirare scdan lB82 upprätthöll han r jiinsren
sonr räl<cnsliapsförare Lrnder- tidcn 4l12 l}g}-31112 1L)21 .

Under hela den tidcn hade sprrr.banken sina lokaler i clen
lr1.egnad, som rcvs vintern 1.955_56 och diir nu komllru-
r.ralliuse t licger

Vid derr rivrrirrgerr P.rnriffirrle, cn nrärrgd lrantl lirrgar.
fi'ån Dalercrls vcrks,tmhet både son'r länsm"n och r,ikeriskapsliirarc fclr Sunne Sparb:rnk. Dessrr
ijvc|länlnacles till SLrn.re Hertrbvgdsiörcning, sonr givir nrig i uppdr,rg att boraniserir i nrrrterialet.
hiinLlelscr ellcr iire.de n som passerar o.,.,,rr-r-, I,ir-rr,-,-,.n D.lgr=n, i.,.nr.,in* k,rrr v,rra'rirdrr art lyfias
gömmor har jag ränl<r rlrr gololl blar-rd annar SLrnnc-B1,gdcn publiccra ctt och annar. Frirst ut rir

Auktionen på handelslägenheten Haga
Irör 100 iir sccla, hi)ll's cienna a.trl<tion erligt viclståcndc l<,r.rgör'clse. Enligt vicl ar,rkrioncn uprp-,1.i,:..
köpc'sr-ttlrman lrctalas gc]ronr: "1. Hanclperinins n.recl I 000 l<i, 2. Dcn I r.riista nraj 3000 kr oc]: -t - .
fiilja,dc atlqusti :itct'stocle. av l<.pesunrr-,r,r,.,". Lf,.. ur'op sr:rn,acle der l-rögsta.,-,t-rud.r pri -ir, : -

l<[r-rbbslae frrststrillclcs. "L,ftcr en stLrn<]s lretrinkar-rdc forkiaracle Holrngrcn (säl;aren) atr der atg :, - -

l<unrieantagirslivilkct1ordcnrirvarandetillkännagafs".Såslutadeelliså1909årsauktio.prrr1-..:. .?

TffiKA

Kungörelse

Å auktion, som förrättas i Haga i sunne Tisdagen r,en

2 nästa Februari ki i2 nriddagen, lat€r Herr Handlandcn C. 0,

Holmgren derstädes i anseenrie till affly'ttning frän 0rten till

högsthjudanrlc försälja h0n0nr tillhiiriga, a Sunne kyrkoby inonr

Sunne rnunicipalsanrhälle uppfilrda hand€lslägenheteil Haga. ire.

släonde af nyrestaurerad 0ch tillhyg(rd narrbyggnarl, innehallar.

d0 handeislokal och packbnd samt attå rum och kök: ntagasif

i tva vaningar 0cl1 en ulhusbyl0narl nred källare. alla i nryr;::

Uodt skick,

l{ärmare bostämmclssr mod{lclas fiirc auktionen al :::
ren eller undartecknad.

Sunne rlen l2 Januari 1909

JOHAN DALGBEN

I ri .'.

f ---L:

i,--

Huden blir fin.
mjuk och sm::

Behaglig, cjr..'.

l0

; =. T0Fi[,]--



Ritzrnarrs seryeringi i Gräsrnark
Pia Eriksson Bräcka

T Jddemostrand i Gräsmark nuvarande byggnad

I I 6yggd1897 efter branden 1896. Enligt Suenslea

\-/ Gods orh Gårdar l962,var det 32ha,4,5 äker

och 27,5 skog. Till släkten 1904 dä Frans och Hanna
Nord köpte av Karl Andersson. Dottern Anna-Greta,
gift med Folke Ritzman, köpte 1945.

Ny fasadtegelvilla byggdes 1966, dä blev det äldre
huset tomt och då kom funderingar på att börja med

serverings verksamhet. Innan det var klart att ta i bruk
kokades och serverades det i den nyavillan, nere i gille-
stugan. Iblandvid större tillställningar kanske Ritzmans
fick låna dukar och annat som kunde fattas, for att de

skulle kunna ordna kalas. Det här var bara en kort pe-
riod innan huset och investeringar, hade gjorts lor att
kunna börja med servering och värdshusverksamhet.

Anna-Greta och Folke barlade 1968 och höll på i 12

år, då även med hjäip av Johnny och Birgit. 1 juli 1981

tog de över och har alltså haft servering vid både glädje
och sorg.

Ett säkert kort var alltid Mors dag, då skulle många
ut och äta och fira mor. Säg den som inte har ätit julbord
när Ritzmans, det är inte många. Julbord äter man ett
år här, nästa år äter man där. Men Ritzmans hade sina
många trogna gäster. De var framlorallt kända för sin
sötost, sina goda krustader och goda grahamsbullar.
Och man visste att det var hemlagat, fior det ska det vara
på ett riktigt julbord.

Även en TV-inspelning har ägt rum, i trädgården,
när en vigsel ägde rum. Sedan mat och fortäring inne

när Ritzmans. Det var när det gjordes TY om Maria och

kärleken.Värdshuset har inte direkt haft någon känning
av lågkonjunktur, livet går sin gilla gång, och var sak

har §in tid.
Mycket folk har ju passerat Ritzmans genom tiderna,

och Johnny och Birgit har sett många generationer växa

upp och även fått folja med till den sista vilan. Ibland
någon äldre granne och vän, ibland en ungdom som

alldeles för tidigt har ryckts bort.

Johnny fylldeT0 år hösten 2009, och med nya regler

om kassaapparater kändes det rätt i tiden att avsluta

verksamheten. Det har ju även blivit svårare att få tag

på råvaror till olika traditionella maträtter, som ska vara

på ett julbord. Bergqvist i Torsby var till stor hjälp, när
bl. a. en slaksida till rullkorv behövdes.

Johnny och Birgit har två fickor, Kerstin och An-
nika. Det är Annika som ska flytta in där det {?irut var

värdshus. Det mesta som Johnny och Birgit använde i sin

verksamhet har en ung Gettjärning, Per Larsson, köpt for
att kunna starta cateringfirma i Gettjärn med omnejd.

Något som Birgit ochJohnny har satt värde på, är att
de har fått vara friska. Det är det mest värdefulla för att
kunna driva ett eget företag. Framförallt Birgits stora

intresse är barnbarn och trädgårdsarbete. Hon har 15

olika arter med vitsippor och även flera backsippor, i
sin trädgård.

Julen 2010 blir det nog ett privat.fulbord inne hos

Annikal Tack for att jag fick komma till er och ställa

frågor. P$
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Borgeby Blåhandföreningls uppgång oeh fall
BerntJansson

Y\. en 17 mai 192B bildades Borgeby Blåbandfor-

I I ening (en nykterhetsbunden rörelse på kristen
LJ grund). Inspektör var troligen läraren Johan
Ramström från Ingmår och han deltog vid florsta mötet

lor att berätta om rörelsens syfte. I den ftirsta styrelsen

ingick David Jansson, Fritz Olsson, Karl Larsson, El-
vira Åhlin, Axel Bengtsson, Ellen Jansson och Hanna
Kristensson. Inträdesavgiften bestämdes till 50 öre och

märken (att sätta på blusen eller i knapphålet) skulle till-
handahållas lor en kostnad av 10 öre. Möten skulle hållas

lorsta söndagen i varje månad. Föreningen hade som

mest ett 40-tal medlemmar i varierande ålder runt 20.

Det var rill att börja med ett ambitiöst program. Först

skulle en basar (en festlig tillställning med lorsäljning

och olika andra aktiviteter) anordnas i Borgeby skola.

Här ingick bl. a. skjutbana, gissningstdvlan, teater, kafe,

konditori och fiskdamm. Bakningen skulle de kvinnliga
medlemmarna sköta om. Frida Bengtsson (som nu bor i
Stockhoim och är 102 år) skulle skaffa en docka som pris

tiil gissningstävlan samt ha hand om teateraktiviteten.
Den florsta basaren blev tydligen lyckad och nettobehåll-
ningen blev 100 kr. Därfor beslöt man om en ny basar

strax fore jul samma år (1928). Här är arbetsflordelningen

enligt protokollsboken: För konditoriet * Birgit Petters-

son och Berta Forsberg, för kafeet - Elvira Åhlin, Signe

Larsson och Ester Larsson, för smörgåsförsäljningen

- Ellen Olsson, för fiskdammen - Hedvig Myrdn, Erik
Olsson och Gustaf Larsson. Gissningstävlan gällde "en

med ärtor fylld och lorseglad faska" och till att lorestå

detta utsågs Viktor Myrdn. Vinsten var 3-4 kr. Ett

"postkontor" skulle förestås av Ellen Jansson och Sigrid

Olsson. Inträde till teaterpjäsen kostade 50 öre {tjr vuxna

och 25 öre för barn.

Nya medlemmar tillkom men flera avskiljdes "på

grund av löftesbrott" - det räckte med att man drack

en öl eller tog sig en sup. Det lorekom mycket sång och

musik - en blandad kor hade bildats och sångböcker

inköptes.
Är 1929 planerades en kurs för medlemmarna. Herr

Bolander från Karlstad skulle vara föreläsare. Men tyd-
ligen fanns inte pengar till föreläsarens arvode. Kursen

blev inställd och det var eR stor besvikelse för många,

Vid årets slut hade antalet medlemmar sjunkit dll23
- en del darfor att de flyttat. På årsmötet i januari 1930

beslöts att föreningen skulle upphöra "på grund av det

dåliga intresset både från medlemmarna och den högre

ledningen". Viktor Myrdn och Gustaf Larsson reser-

verade sig. Sekreteraren Fritz Olsson sammanfattar i

protokollet: "...kostnaden visade sig vara för stor för

vår unga forening då dess ekonomi ej ti11ät så dyra fö-
redragshållare, kursen måste därför instälias och med

detta förlamades hela intresset för föreningen som nu

fattat detta beslut". Fs

Källor: Protokollsbok för Borgebr- Blabandförening
samt medlemsmatrikel

Detta och annat från Borgebr. komrfler arr kunna iäsas i
den bok som kommer att ges ut om Södra Borgeby och

Pålsby hemman,

Iilembygdsgård€rrs hustornte rreh allt i allo
Ja, så kan man sarnmanfatta några ord öm Brör Bergfeldt, kunnig i allt oeh framsyni. i ajl s3- cerc!:el

göras oöh tittås till på hembygdsgården.

Under den tid som Bror så gott som dägligen verkat på hembygdsgården har han ut!'ä:a: --,:<3: 33:

tysta som har så stort värde, För att allt skä flyta och se vårdat ut. Till detta är Bror en si,'-=' ;3- :'3', g
person oöh lätsam i sitt väsen, en person som är allas vän.

Vad Bror skulle uppskatta är om han någon gång fick lite hjälp med diverse sysslor på iå-c., itrs!=13-,
Så Du som känner för att hjälpa Bror, hör av dig till hembygdsgården, och drick en koco <a-3 --13' :'31,'-

liga former. Slutligen ett stodr tack Bror för det du uträttar det har oerhöt stod varde:

22

Du som vill hjälpa till ring: 0565-101 20



Hn sorgilig tilldragielse i Södra Borgiehy
[nsrindartikeltillWermlandslänsridningll/l 1873förmedladauBerntJansson

Sunne ijarraarilST3
En sorglig tilldragelse timade här strax före juI, i det
hemmansegaren Jon Persson i Södra Borgeby, under
rätt ruskiga omständigheter, ljöt döden. ]on Persson som

ägde hälften i Sunne Bry,ggeri, beläget 7+ mil från hans

hem, begaf sig åkande dit en rnorgon. Der infann sig

ock en annan person som medhavde spirituosa i afsigt
att "traktera gubben", flor att under kalaset få på kredit
handla en häst av honom. Hur der pokulerades, blef

Jon Persson icke Fonän på qvällen tillreds att, åkande

efter en ung ysrer häst, och i ingalunda nyktert tillstånd,
begifva sig på hemflirden.

Han åt{roljdes af en person som lofvade att ordentligt
lora gubben tiil hemmet, men som Jon Persson tycktes

reda sig bra sjelf, iämnade personen i fråga honom ett
par hundra alnar från den byggnad där J.P. bodde. Och
kort därefter timade olyckshändelsen. Hur vid den-

samma til1gått, känner man icke, ty då en af Jon Pers-

sons drängar, uppmärksammad af hästens gnäggande,
begaf sig ut lor att efterse, hvad som var å färde, fann

han, sträx inom inkörsporten till gården, Jon Persson

ligga illa sönderslagen i hufvudet, samt utan tecken till
Iil,, hafvande öfver sig florst porten, som var ryckt af kro-
karna, och derofvanpå hästen och åkdonet kullstielpt.

Jon Persson, enkling och barnlös, var en frormögen man,

ehuru hans fömögenhet på de senare åren icke så obe-

tydligt hopsmält. Hur mycket han vid sin död egde, vet

man icke ännu, men då hans hustru för några år sedan

dog, eLb.jöd han hennes arfvingar 30000 Rd för deras

1i3 i boet.
Vi nämna detta där{tore, att Jon Persson var en man,

som sjelf arbetat sig fram i verideu.. Med undantag av

några tusen riksdaler, som hans hustru egde, hade han

aldrig ärft någon. Han började sin bana som dräng-
gosse åt den s. k. Rik-Ola på Gy11eby, hvilken han under

många somrar åtfoljt på odlingsarbete, mest i Upland,
tills han afsina löner kunnat hopspara så mycket att han

sjelf kunde blifva plöjare. Genom sådant arbete, samt

genom hästhandel samlade _fon Persson sin förmögen-
het. Som han var oäkta född, har man ännu icke klart,
om hans halfsyskon skola få ärfva honom, eiler om hans

kvarlåtenskap skola blifva danaarv, ty något testamente

hade han icke upprättat. Jon Persson var vid sin död
närmare B0 år. F§
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Ilåkan i Bobergf oeh en släktlinie frårr honom
Dauid Myrehed text och foto

Det nybildaCe hemmanet Bobergs forste ägare och hrsbonde har rönt viss uppmärksa"n'ret av oss som s ä<.':'.- ''
band.l 6OOtaetsmännskor,Eftersomlagdeardenneanfadermedmångaortsbor\r.:!Dresenterahonomoc'--
släktl nle fram t fo ket på gården Dar Öst r Boberg på 18OO-ta et

slutet av 1500-talet levde i Gettjärns hemman en av

mina lorfäder med sin familj. Han var bonde och

hette Arvid. Honom känner vi bara till fornamnet,
men hans son Håkan Arvidsson har vi desto bättre
kännedom om. I domboken for Fryksdals härad finns
en hel del att läsa om honom. Aven e.r syster, Kerstin
Arvidsdotter och en bror, Per Arvidsson omnämns. Det
är bl.a. genom sådana dokument jag har skaffat mig
kännedom om den gamla släkten. I synnerhet Håkan
florekom ofta i tingsprotokollen.

Det finns inga födelse- eller dödsdata att hitta om
dessa äldsta släktingar. Håkan kan antas vara född
omkring hundra år innan kyrkobokföringen började

fungera. Han tycks ha levat till mitten av 1600-talet.
Gettjärns hemman omfattade från början även

Boberg. Det blev tydligen vår gode Håkan som kom att
ändra på detta. De florsta uppgifterna om honom ger vid
handen att han bodde i Boberg 1,622.Däbör han ha löst

ut syskon eller andra släktingar for att komma över jord.

Detta krävde då som nu ekonomiska resurser. Han hade

nog då sedan länge varit gift med sin första hustru, som

var från Kolstakan (Kolstad) i Gunnarskog. Om den
jord makarna sålde där bråkade en del ättlingar i bortåt
hundra år framåt. Hustruns namn är okänt.

Ärren om det på 1500-talet ånns någon boplats i den del

av Gettjärn som sedan avstyckades fär man nog se Håkan
Arvidsson som skaparen av det nya lilla hemmanet Boberg.

Håkans hem Iåg antagligen en bit sydvdst om nuvarande

Där Väst. När denna senare byggnad har uppförts är

okänt. När åstebrevet kom 1634 skattades gården som 1/8

hemman enligt domboken. (Emellertid har Geometriska

Jordeboken frän1645 uppgiften 1/3 hemman.)Att Håkan
var ensam ägare är helt klart. 1634 var Håkan redan om-

gift. Hans nya hustru hette Sigrid Bryngelsdotter.

Vi kan läsa i protokollen från hösttinget 1647 om
drängen Arvid Håkansson från Boberg - sannolikt Hå-
kans son. Denne hade lämnat sin tjänst hos fältväbeln
Anders Olsson i Vitteby i flortid. Han dömdes att åter-

betala sin husbonde hela årslegan. Ganska oskickligt,
kan man tycka.

Två söner till Flåkan är omnämnda - Arvid och Sven.

Vem av dem som är äldre framgår inte. Sven har i alla å11

Där Väst i Boberg

lort ägartraditionen vidare på qard;n s.rr:t -, - :-::
se. För detta krävdes betydande arr srät:. Ii.:: : - .

ha varit son till Håkans lorsta husrr,-1. >r-:'-, , .l:
Kolstakan. Emellertid kallas hans son. H=...
av Sigrid Bryngelsdotterr som li kan -.-.. .. .-

Om Sven Håkansson r.er r-i inte r:--:,r.,. .'.,
hette IngielJohansdotter och.-ar ri::: E- l= !'
i skuggan av - som det ser ut - en dr-i:llrl-..:,:: :: --- -

har dött relativt ung. On-i han e ns :', --,. -. -=:.:.
är oklart. Ingiel var på 1660-talei ,-'::-,a,,. :--:: l.-. ,

Bryngelssonsombenämns str-rtar :r-- -,..,=:- -i -,---
I åtskilliga år var sedan I\lans sr.'.':. r-.-.: -. -r-- r.*:r:
och husbonde i Boberg.

Innan vi går vidare i Bobergsslä;:-., j :-- j -,- ::: .: i.: p.
sin plats att ägna vår uppmarksanl-: i: .- ::l:::r.r r i

har tillgång till ur den gamle Ha-e: i:-, -issons iir-.

Om vi läser domboksanteckrLins:n. ir r art tidigaste

möte med Håkan då han 16ll år boia 6 mk(marker)

lor att han slagit Olof I Nas med;n r-rhammare. 1628

bötar han 3 mk lor att han törsummat en uppbörds-
stämma. Vid hösttinget i6l9 bötfälls han lor intrång
på grannens äng. Dessa första intryck liksom en del ar-

dem jag tänker {tormedla i fortsättningen ger lätt en bilc
av en mindre sympatisk man. Vi får emellertid ha k-': -

lor oss att man på hans tid tycks ha löst mångl r' .' .

på annat sätt än nu.
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Där Ost i Boberg

sina kusiner Håkan Svensson samt EIin och Ingeborg
Svensdöttrar med krav om ersättning. Med fog eller ej

avslår rätten yrkandet. Motiveringen är att arvet efter

Håkan i Boberg redan delats av parternas föräldrar.
Vi är framme vid 1707. En höstsöndag har Håkan

Svensson under predikotid "bärgat något hö". Han fick
böta hela 40 mk silvermynt. Hälften gick till kyrkan
och hälften till de fattiga. Håkan Svenssons hustru hette

Kirstin Svensdotter. Hon dog l7l7 eller -18.

Ar l72l fiirekom sonen OlofHåkansson i domboken.

Hans far Håkan anges då som 'talig" - var alltså avliden.

Olof föddes 1689, hans hustru, Kierstin Svensdotter

1683. Hon hette alltså lika som svärmodern.

En son till OIof och Kierstin, Sven Olsson foddes

1728.Hanblev nästa ägare på gården. Sven gifte sig med

Cherstin Jonsdotter, född 1742 i Getnäs. Cherstins far

Jon Andersson uppges vara fodd i Finland - ett finskt
inslag bland genernal

Svens och Cherstins son Nils Svensson blev den siste av

mina anfäder som föddes Där Väst. Det skedde 1779.

Nils hustru hette Katharina Jönsdotter och var fodd
1782. 1808 skedde ett skifte av hela hemmanet mellan

Nils Svensson och övriga familjen Där Väst. Nils och
Katharina byggde upp ett nytt hem som kallas Där
Öst i BoLtrg. Med säkerhet kan vi inte veta huruvida
där fanns något slag av bostad forut. Nu ägde de halva

Boberg.

Sitt nya hem prydde de unga makarna med vackra

målningar, utforda avAnders Dahlström år i818. I Ha-

gen i Hägerud och Där Nol i Östra Ingersby finns också

målningar av samme konstnär. Målningarna från Boberg

finns numera Där Sy i Hälserud. Det var i nedre våning-

en Där Ört so- dessa fanns. De är avbildadeibokenÅxel

Jansson, Hälserud- Minnen av Lars \Tennberg.

I övre våningen Där Öst fanns äldre målningar. Om
de hade målats 1808 eller om de kan vara från någon

äldre byggnad är oklart. De skall vara ut{örda av den

s.k. "sunnemålaren" - en okänd konstnär. Målningarna
finns nu på Värmlands museum. En målning förestäl-

lande Sunne kyrka finns i kopia just i Sunne kyrka.
Min släktgren lämnade Boberg med nästa genera-

tion. Nils och Katharinas son Jöns Nilsson, född 1820

hamnade så småningom "När Bubergern" i Gjutare-

gård'en. F-S

Källor:
GunnarAlmqvist:
Sammandrag au Fryksdak bärads domböcher

Sunne församlingsböcker

Kisamors giktmedel.
Lä0 grem Kvesved-stänglar, 8ff Sräm

Fläderbl+mmar, åS gräm §ennetsblad, 80
gram Trifolium, 1?CI gr*m Tallstrunt, 21"3

grem Sy*rta vinhårshlad och 213 grarrr
Pepparrat kekas i ä1 ]iter vatten tills *n-
d*st hälften återstår. Detta kontrollera*
lätta*t, om m&ä först lägger elle de torra
ingredienssrne i en kittel| fyll*r på 10 {,
liter vatten o*h därpå noggraänt mäter med
err trästi.cka, hur hfigt det står. Härpå
is}å* de resterande 10 {, liter vaiten och
alitsamman kokas så länge, att m&n ej

Att, borttå,Så, ks,rfilfi,gls,r.
Nagelr: smörjes ett par SånS+r om dagetr

med matolja, hvilken orn en stund aftorkas.
på å ä 4 veck*r bör nilgeln gen*m detta

enkla med*l vara återstä}Id.

ått färske Epp kött.
KStt s*m hål}er på att bli »a*kommet»

uppfriskas betydligt, om man Öfver natt€n
ståiller at det i fria luften på någon aval
plats.
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Vi läser vidare och finner att Håkan på samma ting till-
låter sina syskon att lösa hans lott i Gettjärn. Han åläggs

vid tinget 1632 att gödsla jord som tilldelats hans bror
Per Arvidsson i Gettjärn vid arvsskiftet efter deras far.
Dessa två senare ärenden är av en art som man oftast
stöter på i de gamla protokollen. Det rör sig om prak-
tiska göromål som man inte tycks ha lyckats komma
överens om utan att dra dem infor tinget. Men i stor
utsträckning rör det sig om egendomsaffärer och ren
myndighetsutövning. Håkans ärenden i tinget gäller
forstås också sådant men jag skall här redovisa en del
uppgifter om hans påstådda beteende som ibland är
rätt besynnerligt.

På hösttinget 1634 fick Håkan börja med att böta
for oljud vid tinget! Nästa ärende som ropades på gällde
också honom men var av mycket allvarligare slag. Det
handlade om en beskyllning från hans hustru Sigrid
Bryngelsdotter for hor med forsta hustruns syster. Lars
i Västerrottna intygade emellertid att han varit i sällskap

med Håkan den kväll det skulle ha skett. Sigrid bötfäll-
des och varnades for dylika beskyllningar, vid risk att
hon eljest forverkade sin tredning (tredjedel) i boet till
mannen och barnen.

Sigrids beskyllning mot sin man framstår ju som
synnerligen allvarlig då man betänker am den tidens lag
inneburit dödsstraffvid en fällande dom. Detverkar ha
varit i desperation som hustrun tagit detta drastiska steg.

Hon borde ju varit medveten om att hon skulle forlora
målet, då bevisen måste vara mycket starka i ett sådant
sammanhang. Man kan ju undra hur stämningen var i
det bobergska hemmet!

På samma ting påstås att Håkan forsummat vägröj-
ning. 1637 får han böta 3 mk for att han kallat Ingiel i
Portnär Iappekäring.

Kerstin Arvidsdotter i Gettjärn och brodern Håkan i
Boberg bödälldes 1646 för åverkan på varandras mark,
Håkan dessutom for att han slagit henne med ett spö.

Hösten 1648 bötade Håkan for att han slagit Måns
Elofsson i Gettjärn i huvudet med en yxa. Tre år se-

nare meddelas att Håkan har tillgripit Jöns Olofssons
i Backetorp revar och krok, som denne haft tillstånd
attlågga ut på Måns Elofssons fiskevatten. Förövaren
trodde väl det var Måns fiskeredskapl

Detta är det sista livstecknet från Håkan Arvidsson.
Ett par år tidigare hade han upplåtit brukningsrätten av

sin jord i Gettjärn till en granne - dock inte till sin måg
Erik Larsson! (Släkten är ju värst!)

Man år onekligen intrycket att Håkan i Boberg var
en rå och hänsynslös man. Emellertid torde han väl också

ha sysslat med mera konstruktiva ting än vad jag här har
återgivit. Han tycks ju ha lyckats uträtta en hel del. Så-

dant borde inte ha varit möjligt utan ett visst samarbete

åt något håll. Nådde han resultat trots eller tack vare sitt
beteende? I varje fall är det bara att konstatera att han
lämnade efter sig till ättlingarna en präktig gård som han
ba4ade lägga en stadig grund till for 400 är sedan.

När Håkan lämnade jordelivet kan vi inte med någon
noggrannhet fastslå. Men under förra hälften av 1660-
talet delades tydligen arvet efter honom, och särskilt den
omnämnde Erik i Gettjärn forekommer i protokollen.
Lite senare kan vi läsa att Håkans änka Sigrid och hen-
nes sonbarn (torde vara Håkan Svensson) har förlikts
med hennes styvdotters man Erik Larsson i Gettjärn
om brukningen avjorden. Ett och annat hade tydligen
lugnat ner sig sedan gamle Håkan gick till sina fäder.

Hemma på gården i Boberg var det den unge Håkans
styvår och formyndare Måns Bryngelsson som styrde

ännu några år. Så sent som 1685 hade dessa två enligt
noteringarna på tinget kommit överens om att ytterli-
gare två år "vara i fäIe".

På hösttinget samma år meddelas att elden har kom-
mit lös för Måns Bryngelsson i Boberg då han bränt ett
fall. Husen blev svårt skadade. Jag skall ägna några rader

åt denne man.

Vi har tidigare sett att Måns gift sig med Sven Hå-
kanssons änka Ingiel. Han fick sålunda ansvaret som

husbonde då gamle Håkan i Boberg gick bort, och
samtidigt som styvfar för unge Håkan som småningom
skulle ta över gården. I mina ögon framstår Måns som

en plikttrogen människa och arbetare. De tjänster han
gjort bobergsfamiljen tycks inte ha lönats i någon större

utsträckning enligt vad man kan bedöma, då han på
äldre dar flyttade till Berga med sin hustru. Familjen
fick tillstånd attfyra in på den lott som sedan tidigare
ägdes av hans hustru Ingiel Johansdotter. Motiveringen
var att de var "alldeles husvilla".

Håkan Svensson hade alltså tagit över gården Boberg
1687. Ar 1593 fannsytterligare en bonde i Boberg, Börje
Andersson. Det gamla arvet hade alltså börjat delas upp.
Några år senare uppges att Håkan Svensson och hans
syster Elin skiftar åker och äng mellan sig. Hon eller
hennes syster Ingeborgvar möjligen gift med Börje. Om
de hade en egen gård, vet vi inte. Om Håkan Svensson

bodde i den ursprungliga gården eller om DärVäst hade

byggts upp vet vi heller inre.

Så sent som år 1697 diskuterades fortfarande det
gamla arv Håkan i Boberg och hans ftirsta hustru fått
från Kolstakan i Gunnarskog och "för snart hundra
år sedan såIt". Vi minns ju hur mågen Erik Larsson i
Gettjärn behandlades av sin svärfar Det är nu Eriks
son Håkan Eriksson i Gettjärn som inte tycks kunna
släppa misstanken, att allt inte gått rätt till, utan stämt

§r r-:ii:rr.a..ii--r:gtle., Pit)l r(,i)
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Där Ost i Boberg

sina kusiner Håkan Svensson samt Elin och Ingeborg
Svensdöttrar med krav om ersättning. Med fog eller ej

avslår rätten yrkandet. Motiveringen är att arvet efter

Håkan i Boberg redan delats av parternas foräldrar.
Vi är framme vid 1707. En höstsöndaghar Håkan

Svensson under predikotid "bärgat något hö". Han fick
böta hela 40 mk silvermynt. Hälften gick till kyrkan
och hälften till de fattiga. Håkan Svenssons hustru hette

Kirstin Svensdotter. Hon dog 7717 eller -18.

Är l72l forekom sonen OlofHåkansson i domboken.
Hans far Håkan anges då som "salig" - var alltså avliden.

Olof föddes 1689, hans hustru, Kierstin Svensdotter

1683. Hon hette alltså lika som svärmodern.
En son till Olof och Kierstin, Sven Olsson föddes

7728.Hanblev nästa ägare på gården. Sven gifte sig med

Cherstin Jonsdotter, född 1742 i Getnäs. Cherstins far

Jon Andersson uppges vara född i Finland - ett finskt
inslag bland genernal

Svens och Cherstins son Nils Svensson blev den siste av

mina anfäder som föddes Där Väst. Det skedde 1779.

Nils hustru hette Katharina Jönsdotter och var född
1782. 1808 skedde ett skifte av hela hemmanet mellan
Nils Svensson och övriga familjen Där Väst. Nils och
Katharina byggde upp ett nytt hem som kallas Där
Öst i Boberg. Med säkerhet kan vi inte veta huruvida
där fanns något slag av bostad fiirut. Nu ägde de halva

Boberg.
Sitt nya hem prydde de unga makarna med vackra

målningar, utforda av Anders Dahlström år 1818. I Ha-

gen i Hägerud och Där Nol i Östra Ingersbyfinns också

målningar av samme konstnär. Målningarna från Boberg

finns numera Där Sy i Hälserud. Det var i nedre våning-
en Där Ö.t so- dessa fanns. De är avbildad e iboken Axel

Janss on, Hälserud - Minnen av Lars \Tennberg.
I övre våningen Där Öst fanns äldre målningar. Om

de hade målats 1808 eller om de kan vara från någon

äldre byggnad är oklart. De skall vara utftirda av den

s.k. "Sunnemålaren" - en okändkonstnär. Målningarna
finns nu på Värmlands museum. En målning förestäl-

lande Sunne kyrka finns i kopia just i Sunne kyrka.

Min släktgren lämnade Boberg med nästa genera-

tion. Nils och Katharinas son Jöns Nilsson, född 1820

hamnade så småningom "När Bubergern" i Gjutare-

gården. F-S

Källor:
GunnarAlmqvist:
Sammandrag au Fryksclals härads dornböcker

Sunne församlingsböcker

Kisamors giktmedel,
130 grem Kvesved-stänglar, 80 Srsm

Fläderbl*mmor, S-? Sråm §ennetsblad, 80
gram Trifolium, 1?O gram Tallstrunt, ä1å
glam Syarta virrhär*hlad och g1ä gram
Pepparroi k*kas i äL liter yatten tills en-
dast hälften åtsrstår. Dett* kontrolleras
liittast, om ffiärl fiirst lägger *lla de torra
ingredienserna i en hittol, fyller på 10 {,
liter vatte* och därpå nosgrflnnt mäter med
en träetieka, hur hsgt det siår. Härpå
islå* de re*torande 10 { titer vatten och
alltsamman kokas så länge, ett man oj

Ått bortta,ga, ka,rtnaglar.
Nageln snnörjes ett par gånger offi dagen

med matolja, hvilken om en stund aftork*s.
på å å 4 vcckcr bör naseln gsn*m detta
enkla medel varä

Ått fi[rska upp kött.
Kött sam håll*r på att bli »ankommet»

uppfriskas bctydligt, om man öfver netten
ståiller at det i fria luften på någon sval
plats.
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Lars Wennber& text och foto

u är den klar och invigdl Den lilla motions-
slingan på 600 meter som sträcker sig runt
hembygdsgårdens yttergränser. Den kan an-

vändas både sommar och vinter, av både ung och gam-
mal. Den kan användas som promenadstig, löparbana
eller skidspår. Det är bara att väljal

Naturen kring Sunne Hembygdsgård hör till de

vackraste och trevligaste platserna i Sunne. Området är

stort, öppet och fritt med utomordentliga möjligheter
för "spring", lek och spel. Detta utnyttjas lyckligtvis
ofta av dagis, förskolor och skolor som finns i närheten.
Vid skolavslutningsdags på våren samlas där barn och
foräldrar fiir gemensamma aktiviteter. Det är en fröjd
att se - och höra!

Elljusbanan
Sedan åtskilliga år finns den 2,5 kilometer långa elljusbanan

vid hembygdsgården. I början pä 1970+aler, när lanthan-
deln fyttades från Butorp till hembygdsgården, inrättades

en bastu i källarplanet. Den användes då av de motionärer
som n),ttjade elljusspåret. När anläggningarna vid Kolsnäs

och Sundsberg utvecklades blev spåret vid hembygdsgår-

den ej längre så aktuellt. Numera syns där springande och

gående motionärer både sommar och vinter.

Åmbergsrundan
Eftersom den gamla elljusbanan är så pass lång och har
en del branta stigningar är den mind.re lämplig for barn.

Lars §Tennberg fick iddn att iåta anlägga en kortare
och "snällare" bana runt i närområdet. Kommunens
fritidsforvaltning ställde genast upp på id6n. Lars-Erik
Dahlström skickade ut sina mannar från Kolsnäs mo-
tionscentrum. Tomas Axelsson hade till sin hjälp Peter

Sundström, Jonas Berntsson och Marco Prica, som

byggde ett spår på 600 meter som löper i stort sett runt
Askersbygården. Terrängen är jämn med bara en liten
backe, så de allra festa klarar den utmärkt.

Invigning
Invigningen av spåret skedde i februari 2009 då en

förskoleklass från Åmbergsskolan deltog. Hembygds-
foreningens ordförande Gunnar Andersson och lilla
Nathaiie Eriksson klippte bandet och åkningen kunde ta

sin början. Runt banan finns 10 stolpar med iågt fästade

tavlor att sätta upp tipsfrågor på. Dessa användes nu
och med "frökens" hjälp löstes frågorna galant. Mitt på

banan har byggtr ett gediget vindskydd och där grillades
korv vid öppen eld under ledning av Bror Bergfeldt från
hembygdsföreningen.

Framtiden
Id6n med ett litet och lätt spår vid hembygdsgården har
visat sig vara mycket god, och många barn och även

vuxna använder det. Förhoppningsvis kommer allt fer
att leta sig upp till det fina friluftsområdet vid Askersby-

gården, när faciliteterna blir ännu mera kända. Fs

)7



Flyttblocket vid Mörttjärn, Sunne S:n, Värmland. Tuschteckning av Sven Arbman juli 1926

Mörttiärnshloeket i Sunne
ifogade penselteckning söker giva en ftireställning
om ett märkligt flyttblock, beläget i Värmland i
Sunne socken, 14 km. NNO om kyrkan.

Läget är stämningsfullt. En vacker liten vildmarkst-
järn, kallad Mörttjärn, Iigger här mellan höga backar,
täckta av lavig tallskog. Blocket ligger nästan på högsta

punkten av en lid, ett par hundra steg NV om tjärnen.
Det vilar päfyrapunkter, och sex vuxna personer torde

gott få rum under det. Blockets langd ar drygt 5 meter,
bredden 3,3 meter och tjockleken 1,75 meter. Formen
är parallellepipedisk, så att stenmassan kan uppskattas
till25 kubikmeter.

Den omgivande marken täckes av liknande mossiga

block på en yta av omk.ring tre hektar. Omgivningen
passar for sagans troll.

Turisterna känna icke till platsen. Fara finnes for att
de skola klättra upp på blocket, vilket är lagom svårt

för att fresta till tävlan; och i så åll fordärvas det vackra

mosstäcket och den trolska stämningen forloras. Ännu
ligger platsen ofördärvad.

Eventuell fridlysning av blocket jämte några omgi-
vande träd torde icke möta större hinder.

Sunne den12 november 1926

Suen Arbman

Källa: Särtryckur Sueriges Natur 7927
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Boningshuset Där Sir l;laggeby, Blden ärtagen fore 1940 av grannen Erik Persson iArvstöga. Huset revs i början av 1970-talet

Där Sy i Mtggeby - gården där l(efsaren yäxte upp
DduidMyehed

ånga ar- oss äidre ortsbor minns det vackra
gamla huset uppe på södra delen av Mag-
gebi'åsen. Bvggr-radens arkitektur vittnade

orn aktnir-rgsr,ärd ålder. Sådana sentida påfund som
rödfdrgning hade rirnrirrgen aldrig utsatts for. Ja, t. o. m.

brädfodringen som under senare tid skyddat fasaden

hade fått behålla den grå färgen, skapad av väder och
vind. Här kan man tala om trohet mot gammal bon-
dekultur.

Maggebr, är ett r-rråldrigt bondeägt skattehemman
med stora markarealer. Sannolikt var dessa ännu större
i en avlägsen tid. fian vilken vi saknar dokumentation.
I Gustar. Vasas jordebok av 1540 hette Maggebys skat-
tebonde Måns. Om han bodde Där Sy vet vi ej, men det
Itorefaller sanr-ro likt.

Där Sy upphorde som egen fastighet 1963 då Erik
Västlund flon.än ade gården av David Eriksson som blev
den siste husbonden på den gamla gården. Där Sy lades

därmed till Västlunds Lellstöga som namnet til1 trots
redan tidigare var en betydande bondgård.

Vi går tillbaka i tiden över två sekel, till 1794. Detta
år föddes Nils Jonasson Där Sy, son till Jonas Anders-
son och Marit Mattesdotter. Längre fram skall vi möta
Nils som husbonde på gården, men innan dess gör vi en

utflykt söderut i bygden.

M hälsar på hos kyrkvärden Jon Olsson i Askersby och

hans hustru Kjerstin,fansdotter. Det var deras präktiga
hem som långt senare blev Sunne Hembygdsgård. Äldsta
barnet i åmiljen, dottern Kjerstin var 20 åL 1804, då hon

gifte sig med Nils Olsson från Mellastöga i Högberg. Det
unga paret bodde några år NärJonolsan innan det bar av

till Högberg. Paret fick tre barn och bland dem skall vi
uppmärksamma sonen Jan som ltoddes dar tBtt.

Emellertid havererade äktenskapet eftel några år och

familjen splittrades. Kjerstin återvände 1811 tiil foLäld-

rahemmet i Askersby tillsammans med barnen Olof och

minstingen Jan. Senare ut{?irdades skiljebrev mellan
makarna, vilket var rätt ovanligt på den tiden.

År 1818 gifte Kjerstin Jonsdotter om sig med Nils

Jonasson Där Sy i Maggeby. Yngsta barnet, Jan hade

hon med sig vid flytten till det nya hemmet. De övriga

två, Kjerstin och Olof llyttade dit 1825. Dessutom fick
Kjerstin och Nils fyra barn tiilsammans.

Jan Nilsson fyttade 1833 vid 22 ärs ålder till sin

ltodelseby Högberg. Senare i livet framstod Jan alltmer
som ett original. Han uppmärksammades av Selma

Lagerlöfsom omnämnde honom i sin diktning. Särskilt
gäl1de detta romanen Kejsarn au Portugallien, dår Jan
helt klart var ltorebild till huvudpersonen Jan Andersson

i Skrolycka. F$
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Torparpoiken Ernil
- err levnadsbeskrivning
Suen Näsfeldt

Den här berättelsen om tnin far Emilfck jag direkt au honom då ui
höggpå samma skrfu 1939-1940. Han berättade när ui satt uid brasan

i skogen och jag antecknade uarje kuäilfi)r jag rychte det uar en leunads-

historia, uärd att beuara. När jagflyttade ti.ll Karlstad 1953 fanns an-

teckningarna med och hamnade i en låda och d.e kom fram på nytt uid

flytten till Sunne 1989. Nu 2009 har jag beslutat shriua at anteckning-

arnafi)r att ge lite inblick i en ung människas liuf;r hundra år sedan.

Emil foddes 7 november 1874 päsoldatbostället i Norra
Näs som son till soldaten nr 59 ElofNasfeldt och hans hus-

tru Kajsa Månsdotter. Emil var yngst av fem syskon, fyra
pojkar och en flicka. Han borjade skolan 1880 och gick ut
redan 1884 eftersom man bara gick fyra skolår då.

Kolvedshuggaren
Efter genomgången skola skulle nu denna parvel hjälpa
till med familjens försörjning. Tillsammans med sin
far och de äldre bröderna fick han arbeta i skogen med

kolvedshuggning och kolning.
Ar 1888 måste familjen lämna hemmet eftersom fa-

miljeådern gick i pension och torpet skulle överlämnas

till den tillträdande soldaten lor roten. TVå av barnen

hade flyttat till Stockholm, medan resten av familjen
slog sig ner på torpet Björnmyra i Boseby, f. d. solda-

ten Elof Näsfeldt benämndes nu undantagsäg"... År.t
därpå dog Emils mor Kajsa och 1890 gifte Elof om sig
med Kerstin Nilsdotter från Spelnäs.

Springpojken
I samband med familjens fyttning 1888 lämnade den
knappt L4-ärige Emil hemmet. Han hade fått ett brev
från en åster i Stockholm med erbjudande om en helt
annan sysselsättning än som kolargosse. Fastern hade

startat en antikaffär på Luntmakargatan och hon be-

hövde nu en springpojke. Emil nappade genast på erbju-

dandet och reste till huvudstaden, eftersom han hunnit
tröttna på det tunga arbetet i skogen. Springpojkens
arbete bestod i att med dragkärra hämta och leverera

möbler. För detta fick han fyra kronor i veckan, varav
fastern behall två kronor for kost och logi.

Springpojken trivdes kanske inte så bra i huvudsta-
den och då han efter två år hade sparat ihop pengar så

han kunde återvända till Värmland köpte han enkel
tågbiljett till Kil.

Bonddrängen
Väl framme i Kil satt den nu 16-ärige Emil på en mat-

servering och läste dagstidningen. Här fann han en

annons som intresserade honom. Det var en bondgård
i Rdd som behövde en dräng. Emil rev ur annonsen och

uppsökte gården. Han fick platsen där det redan fanns

en dräng vid namn Olle som också var 16 år. Gårdens

ägare, två bröder och en syster hade ärvt gården efter
sina föräldrar. Man hade många kor och två oxar som

användes till gårdens alla körslor. Systern skötte mjölk-
ningen och hushållet.

Bröderna var inte mentalt friska. Den ene brodern
dränkte sig i Norsälven medan den andre några månader

senare hängde sig på logen. Drängarna skar ner honom
och gick sedan och sa upp sig efter dessa otrevliga upp-
levelser. Olle hade nära till sitt foräldrahem som iåg i
Kil, medan Emil gick ner till Fryksta och tog båten till
hembygden.

Ett kolaräventyr i Dalarna
En tid arbetade Emil som nu hunnit bli 17 är gammal
med att köra stångjärn i Mölnbacka. Sedan hittade han
än en gång ett nytt arbete då han läste dagstidningen.
Det var en bonde i Vansbrotrakten som behavde $alp
med kolvedshuggning. Emil traskade iväg den långa

vägen till den nya arbetsplatsen, där han blev anställd.
Emil högg kolved och reste en stor mila som han

täckte med jord. Allt detta hade han ju lärt i hembyg-

dens skog. När nu milan skulle tändas blev det han som

fick detta uppdrag eftersom bonden inte hade någon

Emil Näsfeldt, cykeln inköpt under amerikavistelsen
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Soldatbostället i Norra Näs

erfarenhet av kolning. Emil tände, vaktade och skötte

milan precis som han lärt av sin far. Allt gick bra och

hans arbetsgivare kunde sälja mycket kol. Kolaren fick
bra betalt och beställning på ytterligare en mila.

Kanske blev Emil lite övermodig av framgången
med den första milan så han tummade måhända på

noggrannheten. För den här gången inträffade det som

hande kolarna då och då - milan brann upp. Nu fick
bonden inget kol och betalade därfor inget till kolaren.

För Emils del hade tre månaders arbete gått upp i rök.
Emil som nu var i8 år sökte jobb på sågverket i Vans-

bro där han genast fick börja. Men under denna vistelse i
Västerdalarna hade han också arbete i skogen med bl. a.

kolning. Han hjälpte också till med ett sågverksbygge

i Mora.

Mjölkutkörare i Chicago
I nittonårsåldern då det blev dags att mönstra fiir rekryt-
tjänstgöring uppsökte Emil hembygden igen. Innan han

blivit inkallad beslot han att resa till Amerika för att
slippa militärutbildningen. Dit bar det 1895.

Liksom för många andra svenska emigranter var
Emils mål Chicago. Det var inte lätt att få arbete men

så småningom blev han mjölkutkörare. Han fick starta
tidigt på morgonen och med två oxar körde han ut mjöl-
ken i hela stan. Det jobbet hade han i tre år.

Under tiden i Chicago hade Emil planer på att tillsam-
mans med två kamrater åka till Alaska for att gräva guld.
Det sades att det skulle gå att åka båt halva sträckan.
Det var hundratals som redan hade startat vandringen. I
samma veva fick Emil ett brev från sin broder Johan som

bodde kvar hemma hos fadern. Han ville att Emil skulle
komma hem. Fadern hade blivit änkling och var sjuklig.
Han ville träffa sonen en gång till. Emil kände sigkluven;
skulle han svika sina kamrater och avstå från Alaskaresan
fiir att i stället resa hem till ådern. Efter mycken vånda

valde han att vända hemåt. Året var då 1898.

Makarna Näsfeldt

Emil hade en cykel med sig hem till Sverige. Detta
åkdon hade då i slutet av 1800-talet blivit populärt i
Amerika. Väl hemma i Sverige fick han lov att göra

den värnpliktsqänstgöring han tidigare sluppit genom

Amerikaresan.

Sågverksarbetaren
Vid sekelskifrer reste Emil till Gävle där han kom att
arbeta som sågverksarbetare i ätta är.

Han engagerade sig i den fackliga rörelsen och var

med och grundade en avdelning av sågverksarbetarnas

fackförbund. Som facklig ledargestalt kom han att möta

många av den dåtida fackliga rörelsens stora män. Han
var med och undertecknade det avtal som gällde fram
till storstrejken i909. Efter denna tld horde han till dem

som svartlistats av arbetsgivaren och blivit avskedad.

Emil Näsfeldt nyttjade varken tobak eller alkohol
och stödde sålunda nykterhetsrörelsen. Livet igenom
var han absolutist.

Åter i hembygden
Emil återvände nu till hembygden och i fortsättningen
stannade han kvar på torpet och ägnade sig åt skogsar-

bete. Han träffade en flicka från Lekvattnet vid namn
Augusta, som dven hon växt upp i en torparfamilj. Hon
var anställd på en gästgivargård i Boseby. De gifte sig

och bosatte sig på torpet Björnmyra år 1911.

Den gamle soldaten EIof dog 1910 och ett par år

därefter fyttade sonen Johan till Sunne. Vid samma tid
sökte Emil anställning på sågverket i Tosseberg. Han
angav som merit att han arbetat på sågverk i Vansbro

och Gävle. Då faktorn hörde Gävle nämnas tittade han

upp på väggen där han hade en lista därifrån med 20

namn på svartlistade arbetare. Emils namn stod överst,

så han fick inget jobb på sågen utan det biev till att
fortsätta i skogen. FS
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I(atterud
Dauid Myrehed

\ Tagra kilometer sydöst om

I \ I Sunne kyrka ligger gården

I \ Kr,,..ri pa en"Aqdltrack-
ning väster om Mårbackavägen. Det
är särskilt den stora uthuslängan man

Iägger märke till från vägen. Gården

bildar eget skattehemman. I jorde-

böckerna från 1500-talet kan man inte

hitta Katterud. Enligt min mening in-
gick det då i Östanås hemman.

I en skattebok från 1503 som bru-
kar kallas Sten Sture den äldres jorde-

bok representeras hemmanet Östanås

av rvå skattebönder Brynol i Ösmnås

och Per Haluordsson. Var och en av

dessa skattade for sig. Att de bodde på

var sitt ställe i hemmanet är naturligt
att tänka sig - alltså en i Katterud och

en i Östanås.
Denna uppdelning av skattebördan

på två personer är rätt unikt och tyder

kanske på en begynnande söndring
av det gamla Ostanås. Den definitiva
delningen kom 1506 då någon fick
fastebrev (lagfartsbevis) på det avsön-

drade Katterud. Dess skattekraft an-

gavs till 1/4 hemman eller 240 skat-

teören. Östanås fick behålla status av

helt hemman, d. v. s. 960 öre.

För en gammal samhörighet med

Östanås talar bl. a. de gamla kar-
torna. Så sent som under iS0O-talet
bildade de båda hemmanen tillsam-
mans en samlad kartbild både i Laga

skiftet och på den s. k. hembygdskar-

tan. I geometriska jordeboken från
1645 tas Katterud och Östanås upp

på samma kartblad. Det gamla Öst-
anås var ett kronohemman liksom
området västerut, alltså Koltorp, Gyl-
leby, Gyllebybråten (Arvidstorp) och

Häljeby. Allt detta låg under kronan
och var ibland frälsejord.

Koltorp tycks ha haft ett slags

fristående ställning i den gamla ti-
den. Att det legat under kronan vet

vi. Men det var nog inte underställt
Gylleby förrän 1650 i samband med

att Jon Hansson fick sin donation
av drottningen. Ett skattefritt kro-
notorp mellan Katterud och Gyl-
lebyberget, ailtså. Det finns gam-
mal tradition i Katterud som pekar

på Koltorp som en gammal del av

Katterud. Detta bygger på bevarade

kartor och övriga dokument från ti-
digare ägare.

Vem ägde och bebodde
Katterud i äldre tid?
Nu skall jag försöka redovisa det jag

lyckats utforska om boende- och
ägarforhållanden i Katterud fram till
vår tid. Det kan tyvarr delvis bli en

ganska tråkig uppräkning av fakta.
Som jag nämnde blev Katterud

eget hemman 1,606. Vem som då

fick fastebrev (lagfart) är okänt men

troligen var hans namn Christopher.
Detta namn finns under Katterud
i den s. k. Hjonelagslängden från
1610. TVå personer finns i hushållet
men inget tjänstefolk. En anteckning
"huusarm" är svårtolkad men borde

innebära brister i boendet. Gården
kallas i den nämnda mantalsläng-
den "Kasterud" medan den i Geo-

metriska jordeboken frän 1645 kallas
I\-Jattarocl .

1652 förvårvades Katterud av Su-

perintendenten (biskopen) Sven EIE

dalius Camdn som tidigare varit prost

i Sunne. Då hade året dessförinnan

kaplanen (komministern) Magnus
Schivedius flyttat in i Östanås gård.

Nu blev de ju inte grannar i vanlig
mening eftersom biskopen inte bo-
satte sig i Katterud utan lät en åbo
(arrendator) bebo och bruka gården.

Man kan i domboken läsa att 1656

utstakades rågången mellan Katterud
och Ostanås i närvaro av Herr Måns i
Östanås och Mäster Måns i Prostgår-

den for sin svärfar biskopen.

Häradshövdingen på Dal, Israel

Pleningsköld hade en dotter som

hette Christina. Hon gifte sig med

biskopens son Erland. De bodde
på Västsjö i Ovre Ullerud. Erlands
arv efter sin far var ansenligt. Salig

biskopen hade varit stor jordägare.

Erland Cam€n dog tidigt och efter-

lämnade en ung änka och en dotter,

Sara fodd 1670.

Bland Christinas tiilgångar ingick
Katterud. Detta sålde hon 1670 till
överste Jonas Gyllenspets på Gyl-
leby. Vid det laget var denne chef
lor Nerke - Värmlands regemente.

Köpesumman var anmärkningsvärt
1åg - 50 riksdaler.

Ar 1680 ingickJonas Gyllenspets

adertonårige son Petter äktenskap
med denna åtskilliga år äldre dam.

Petter Gyllenspets far, generalen,

hade dött och Petter skulle nu överta
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Gylleby och lösa ut sina medarving-
ar. Säkert kom den rika bruden som

en räddande ängel.

En anteckning från 1689 talar om
att Christina Pleningsköld då fortfa-
rande stod som Katteruds ägare.

En forskare har formodat att någon

krigsman bodde i Katterud på 1690-

talet. Han grundade detta antagande

på att några militärpersoner bevistat

ett barndop 7692.Det är nog rimligt
att tänka sig någon millitär befålsper-

son i Katterud då Gyllenspetsfamiljen
var ägare till gården.

Katterud bjöds tydligen ut till for-
säljning längre fram på 1690-talet ty
1696 forsökte kaplanen Sven Frykner
få lagfart på gården. Han gifte sig

året därpå med prästdottern Kata-
rina Lagerlöf i Östanås. Frykner var
son till den gamle Per kiockare och

således svåger med Bengt Vigelius
som nu övertagit klockartjänsten.
Ännu 1702 fortsatte Frykner att söka

lagfart men hänvisades till kronan
eftersom han inte hade någon bords-

rätt i hemmanet.
Det som inte lyckades för Frykner

gick tydligen bättre for hans prästkol-
lega i Östanås, Magnus Öhman. Så

småningom stod makarn, Öh.nrn
som ägare till Katterud. De båda
hemmanen hade alltså återförenats

under en och samma ägare. I ett gå-

vobrev frän 1739 skänkte Magnus
Öh-r.r och hans maka gården Kat-
rerud rill sin dorter Krisrina Öhman
och hennes man Bruksbokhållaren
Anders Fredsberg. Dessa hade ingått
äktenskap två år tidigare. Villkoret
för gåvan var att de skulle lösa ut
Kristinas syskon. D etta skedde 17 42.

Hela gården värderades dä till 420
riksdaler. Fru Kristina dog1752 och
Anders Fredsberg gifte om sig med

pigan Elisabeth (Lisk) Mattesdotter
från Katterud.

Fredsbergs dotter i forsta äktenska-

pet, Kajsa, blev 1767 gift med skräd-

daremästare Erland Carlgren, fodd
l74l i Arvika. Kajsa dog redan året

därpå och 1770 gifte Erland om sig

med Karin Jönsdotter från Toneby.

Anders Fredsberg avledl773. So-

nen Karl, ftidd 1750 hade bl. a. dot-
ternAnna-Stina, fodd 1781 som gifte
sig med den 30 år äldre urmakaren
Elof Jonsson från Bräcka. Elof dog

1812 och änkan gifte om sig med
Per Persson, född 1788 i Gårdsjö.
Erland Carlgren flyttade 1797 med
sin hustru till Södra Borgeby.

Andreas, född U79, en son till
Karl Fredsberg, gifte sig med Stina
Sofia Gråberg. De flyttade 1805 till
Annefors och 1809 flyttadeAndreas
far, Karl efter.

Det är som synes människor av

olika yrkeskategorier som bott i Kat-
terud. Förutom ägare ur högre stånd

och personer med manschettyrken är

flera hantverksskrå som skrädderi,
urmakeri och smide representerade.

Detta är alltså människor med an-

nan yrkesinriktning än jordbruk.
Men jordbruket har givetvis skötts

av personer på mera undanskymd
plats i den offentliga folkbokforing-
en. När man går igenom tillgängliga
handlingar får man ett intryck av ett
herresäte i liten skala.

Katterud blir ett bondehemman
Dessa förhållanden gällde i varje fall
till en bit in på 1800-ta1et. Det var då

Anna Stina Fredsbergs andre make,

Per Persson blev hemmansägare i
Katterud. Sedan dess har gården
innehafts av lantbrukande hem-
mansägare. Per Persson stannade till
början av 1840-talet.

Under samma tid bodde också

torparen Gustaf Erlandsson i hem-

manet. Jag betraktar honom som

ågare av en begränsad del i Katterud,
liksom Elof Jonssons dotter Maria,
vilken gifte sig med spiksmeden
Bengt Nyqvist från Frykerud. Dessa

makar bodde i Katterud under några

år på 1830-talet. Bengt är den ene av

de två smeder jag hittat i Katterud.
1854 kom hemmansägaren Adolf

Fredrik Ljungberg, fodd 1819 i Eks-

härad med sin familj. De stannade

trll 1874 och bosatte sig sedan i Ar-
vidstorp.

Under 1860-talet bodde smeden

Nils Persson här med sin åmilj. De
kom närmast från Haga i Gårdsjö.
Nils är känd som smeden på Borge-

byhojda, dit familjen sedan fyttade.
Nils Persson blev antagligen den siste

smeden i Katteruds gamla smedja.

Från Ytterhogdal kom 1874hem-
mansägaren Erik Larsson med sin
familj. En son, Lars Eriksson tog
snart över gården och föräldrarna
fyttade till Lysvik, som var bådas

födelseort. Lars stannade bara några

år i Katterud.
Från mitten av 1880-talet och fram

till 1901 var Jan Enberg hemmansä-

gare i Katterud. Jan var född 1835

och hustrun KajsaJansdotter 1834.

Näste ägare var Lars Larsson, fodd
1843 och hustrun Maria Olsdotter,
{ödd 1840. De kom från Bollnäs.

Efter några år tillträdde som ägare

Anders Larsson som var född 1877

i Norra Ny och hans hustru Kajsa

Jonsson, född 1BB0 i Dalby.
År 1918 kom Julius August Hen-

riksson, som hemmansägare till Kat-
terud. Han var lodd 1884 och hus-

trun Alotha Halvarsson 1885, båda

från Finnskoga.

Under Henrikssons tid byggdes den

präktiga uthuslängan fardig. Bygget

hade påbörjats av den forre ägaren.

Redan 19221ämnades gården över

till Per Mktor och Anna Sofia Nor-
gren samt Per Gustafoch Beda Elisa-

beth Jansson. Fruarna var systrar.

Efter Gustafs alltfor tidiga bortgång
fick hans änka Beda 1925 ny lagfart pä

halva Katterud. I januari 1934 övertog

makarnaNorgren även hennes del och

blev nu ensamägare av gården.

Katterud fortfarande i familjen
Norgrens ägo genom sonsonen Per

Olof och hustrun Gunnel. Per Olof
tog vid efter foräldrarna Algot och
Ann-Mari. FS
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Bakknivarna
Gösta Miller, artileeln publicerad med tillstånd au Annika Miller och KarinAndersson

et var i Fryksdalen, åren efter sekelskiftet. I
tätorten Sundsvik rådde ett rörligt liv dagarna

i genom. Handel och köpenskap hade koncen-

trerats hit efter läng tid tillbaka. Sundsvikvar en stapel-

plats med elva båtbryggor och flera faktorier ftir så gott
som allt handelsgods till hela Fryksdalen och hästfororna

med eftertraktade flornödenheter rullade i en jämn ström
ut över grannsocknarna. Industrialismen hade redan

gjort sitt intåg kanske i större utsträckning än på mången

annan plats av samma storleksordning i vårt land.

Där fanns Sunne Bryggeri, välutrustat och tidsenligt
med ett fyrtiotal anställda. Sunne gjuteri och meka-

niska verkstad, berömt for sina kvalitetsarbeten, med ett
tjugofemtal skickliga arbetare, nyuppförda Sundsviks

ångsåg som körde dubbla skift om tio timmar med en

sammanlagd arbetsstyrka pä 130 man. Yllefabriken
vid Torvnäs var framgångsrik och ett fyrtiotal män och
kvinnor hade sin urkomsr harifrån. I närliggande Rott-
neros var det stordrift, pappersmassan gick på export
och de berömda lantbruksmaskinerna spreds över hela

vårt land och långt därutanfor.
Selkungen på Björsbyholm var en baddare. Han vi-

sade sina produkter på utställningar över hela Europa
och där blev fina priser och stora order. Till Rysslands

tsar, Sydamerikas matadorer och till själve Kaiser Frans

Josef i §fien och hans arm6. På Björsbyholm satt fyrtio
sadelmakare och gjorde selar och runtom i bygderna

stod smederna och smidde beslag. I Klockargården änns
fabriken for tillhörande bogträ, världens största fabrik i
sitt slag fram till 1935. Och så alla hantverkare sedan.

Och i Arneby byggdes ett nytt sågverk och ett stort
tegelbruk. Det rörde sig överallt. Vid Kvarngatan hade

den gamla kvarnen moderniserats och bytt namn,
Sunne elektriska kvarn, nu med el-drift från eget kraft-
verk drivet av Sundsbergsbordige Oskar Svedlunds
gasgenerator.

Theodor Bergholtz återvänder
Detta och mycket mera såg garvarsonen Theodor Berg-

holtz från Lersjöfors, väster om Sunne, när han efter att

under några år ha prövat sin lycka på andra arbetsfält
nu återvänt till Sunne.

Han hade varit i Eskilstuna på en fabrik för stål-

manufaktur och visste en hel del om eggverktyg och

slipning. Sedan han sist var hemma hade man flyttat
de båda fyglarna från slottet och placerat dem bakom
kvarnen. Var det kanske för att folkhumorn kallat fly-
gelbyggnaderna för burar som de nu placerats på en

mindre framträdande plats. Alltnog, Bergholtz såg att

den ena av burarna var tom och efter flyttningen fått
en placering som möjliggjorde överföring av mekanisk

kraft från kvarnen.
Tänk om man skulle florsöka. Själv hade han ju lärt

sig en hel del i Eskilstuna och hans kamrat där, Carl
Uggla, var en mästare på smidning och härdning. Hade

han inte gjort en rakkniv åt Bergholtz som överträffade

allt annat som han prövat i den vägen. Tänk om man

skulle forsöka. Försöka att göra rakknivar i Sunne. Rak-

knivar som skulle bli bättre än andra och därför köpas

över hela världen.

Fabriken byggs upp
Bergholtz forhörde sig om lokalerna och om kraftforsörj-
ningen. Det var inte omöjligt. En av delägarna i kvarnen

var villig att hjälpa till på hyggligavillkor. Brevledes fick
Carl Uggla i Eskilstuna del av Bergholtz idder och han

blev genast intresserad. Uggla hade inga pengar att satsa

men han kunde konsten och hade kanske ytterligare en

man på känn som nog skulle folja med och hjalpa till,
men dock utan pengar. Bergholtz hade tre bröder som

arbetade hos fadern i hans garveri i Lersjöfors där det

drevs i forhållandevis stor skala under det aktningsvärda

namnet av Fryksdalens Läderindustribolag. Bröderna

§, r [I]:n:s.i ljlrgc,lar 2:;tllli-;



understödde av allt att döma Bergholtz i hans rakknivs-
planer. Så tillkom firman Theodor Bergholtz & Co,
Rakknivsfabrik, Sunne, Sweden. Carl Uggla kom från
Eskilstunaoch tillsammans inrättade nu Bergholtz och
Uggla lokalerna i kvarnburen för industri.

Väggar flyttades och smideshärdar murades, rvå av

burens fyra rum i nederplanet blev smidesavdelning
och de andra två blev slipsal. En axelledning drogs över
från kvarnen rakt genom väggarna och drivkraften yar

klar. På överplanet hade man utrymme for montering
och expedition samt ett litet kontor. Stålet kom från
Sandviken, kolet från Arneby, slipmedel och stenar från
Tyskland.

De första rakknivarna
Så smiddes de forsta rakknivarna, härdades, slipades och
polerades, försågs med en stämpel, Th Bergholtz & Co,
Sunne, Sweden, monterades i skaft av ebonit eller ben
som importerats från Tyskland och var därmed klara for
forsäljning. De synades noga och prövades misstänkt-
samt av spekulanter och köpare med styva skägg. Men
se, kvalitdn var god och bettet överraskande bra. Det
blev ingen svårighet att avyttra produktionen, i ftirsta
hand genom annonser i pressen lite då och då. Senare

kom även en i Sunne boende handelsresande att medfora
knivarna som sidokollektion.

Det såg lovande ut och affärerna blomstrade. Efterfrå-
gan steg och allt fer bemärkta köpare lämnade skriftliga
intyg på rakknivarnas goda egenskaper. Tillverknings-
kapaciteten räckte inte till, man måste utvidga med
mera maskiner. Därfor inköptes något för den tiden så

modernt som en f äderhammare. Denna maskin ankom
välembalerad med båt till bryggan vid Sundsvik och
fraktades under bevakning till verkstaden vid kvarnen.
De smeder som i eget intresse försökt att få se något av

det märkvärdiga, fickvända hem med oforrättat ärende.

En dylik maskin måste förbli en hemlighet. Tillverk-
ningen fick nu bättre fart och några av ortens söner
anställdes som medhjälpare. Det gick efter beräkning.
Knivarna hade fått marknad över hela landet och man
väntade mycket av en just påbörjad liten export.

Men - med ökad produkdon foljde kravet på mera
rörelsekapital. Dar hade Berghokz ruknat fel och han
kom därför rätr snart att få kämpa med ekonomiska
svårigheter. Världens bästa rakkniv sålde sig inte själv.

Försäljning och administration kostade pengar. Kraft-
forsörjningen från kvarnen var ofta avbruten flera tim-
mar om dagen for nödiga justeringar och reparationer av

det nymodiga kraftverket. Ett sådant driftstopp kunde
komma mycket olämpligt, till exempel mitt i en härd-
ningsprocess, och medftirde en viss kassation av knivar.

De anställda arbetade på ackord och klagade
bittert över driftstoppen. Trots alla svårigheter
kunde do?k Bergholtz tack vare en noggrann
kontroll av knivarna hålla kvaliteten hög och
skapa ett gott renommd for sin firma.

Ekonomiska svårigheter
De ekonomiska svårigheterna blev dessvärre inte
mindre och efter ett par år var Bergholtz tvungen
att rekonstruera sitt foretag. Han hade haft sina
vänner som bidragit med Iån och goda råd även-

som med försäljning. En bolagsbildning kom
till stånd i slutet av 7905, då fem intressenter
jämte Bergholtz ombildade den gamla firman
till bolag utan att ändra firmanamnet. Det ti-
digare eventueila kompanjonskapet med Uggla
och bröderna synes ha upphört mer eller mindre
av sig själv. Uggla var nu anställd. Bolagsmännens skyl-

digheter och förhållananden i övrigt fastställdes och

beseglades genom ett detaljerat kontrakt. Enligt detta
erhöll Bergholtz en årslön på hela tusen kronor. Så kom
en ny period med mera aktiv verksamhet, En av bolags-

männen besökte flera av landets grossister och lyckades

göra forhållandevis stora avslut. Man deltog i den stora

industriutställningen i Lund 1907 dår Th. Bergholtz 8c

Co, i Sunne tilldelades stort diplom for sina fornämliga
fabrikat.

Ny fart på företaget
Under ett par år efter boldgsbildningen synes foretaget

ha gått bra och vissa maskinella förbättringar foretogs.

Arbetsstyrkan höll sig omkring 10 personer. Kraftflor-
sörjningen var fortfarande besvärlig och trots att man
1907 installerat en egen elmotor inom verkstaden fore-

kom täta avbrott i driften. De anställda var missnöjda,
det var ju ackordlön och en konfliktliknande situation
uppstod 1908 med så bestämda krav från arbetarnas sida

att arbetsfreden allvarligt stördes under en kort tid.
Ett besvärligt moment i tillverkningen var härd-

ningen, Det yar här som knivarna fick sina goda egen-

skaper. Uggla var en mästare i denna konst. Men trots
detta uppstod en viss kassation, ståler blev ftjr hårt eller

for mjukt. Felaktigheterna framkom forst i slipning och
polering, men den kasserade kniven skilde sig utseende-

mässigt inte mycket från den perfekta. Dessa kasserade

knivar lades åt sidan för att senare kunna omarbetas till
en ny modell efter omhärdning. Med den ökade pro-

- r - '-,i..J"r - ,*l
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duktionen blev även lagret av kasserade knivar större. En
av bolagsmännen kom då, tydligen helt på eget bevåg,

på iddn att sälja dessa knivar med någon rabatt eller till
köpare som han bedömde som mindre kvalitetsmed-
vetna. Pengar behövdes och här var en möjlighet. Men
resultatet lät inte vänta på sig. Reklamationerna började
strömma in, och med dessa hade rakknivarnas goda
rykte allvarligt skadats. Rakknivarna var ju för varje
mansperson ett oerhört viktigt redskap på den tiden
och den flitiga användningen gav tillfille till så gott som
dagligakommentarer man och man emellan.

Skadad goodwill
Det skulle visa sig omöjligt att reparera den skadade
goodwillen. Det började knaka i bolaget fogar. Härtill
bidrog även det florhållandet att var och en av bolags-
männen, med undantag av Bergholtz, hade sin utkomst
ordnad genom annan verksamhet. Driften avtog efter

hand. Uggla tog anställning hos SJ som signalreparatör

och Bergholtz stod snart ensam. Storstrejken pågick i
landet och konjunkturerna var urusla. Bolaget trädde i
likvidation och maskiner och verktyg kom att försäljas
på auktion 1910.

Bergholtz var besviken. Han hade ingen möjlighet at få
en ny fart på sin rörelse. Han flyttade från Fryksdalen och
slog sig ner på Hammarö nära Skoghall där han därefter

brukade en mindre lantgård under esten av sitt liv. Loka-
lerna, buren, revs någon gång under forstavärldskriget.

Så slutade en episod i Sunnes historia. En i sig själv

lovande friretagsamhet som säkert skuile ha kunnat
utvecklas till större och bättre om inte olyckliga om-
ständigheter och stridiga intressen fått ta överhanden.

Som en sällsynthet, en kuriositet glamd i byråns gamla

Iåda, kan man än idag någon gång träffa på en rakkniv
där fabriksstämpeln tydligt anger det klingande namnet

Th Bergholtz & Co, Sunne, Sweden. R§

RAKKNIVFABRIK I SUNNE
Bröderna Bergholtz ral<l<nivverkstad flyttas i dagar

till municipalsamhället, där den placeras

i ena flygeln till det så kallade Slottet,
vill<en dess ägare, hr Svedlund,

låtit rulla från dess ursprungliga plats

till den öppna planen på södra sidan kvarnverl<et.

Man tänker driva maskinerna medelst en axelledning

med l<varnens gasverl<.
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Hugo Jansson 2/7 1923-21/6 2oag Ester Jansson l/l 0 I 92'1-l 7 /B 2aAg

Till rninnet av llugio och Ester Janssrrn
Olle GustaJison, foto Marie Söhrnran

är sommaren stod i sin vackrasre fdgring 2009
nådde oss br-rdet att Hugo Jansson lämnat oss.

En lespekterad stämn'ra har tystnat. En krafi-
natur har gått r-rl tiden. En länk i kultr.rrgemenskapen
har brustit.

Hugo var en person som redan i sin ungdom axlade
ledarrollen i en lång rad florenir-rgar ocb. verksarnheter.
Där han med tyngcl och kraft verkade. Plikttrogen och
ansvarskännande och redo var hans kär.rnerecken.

I den långa raden av uppdrag sorn lades på Hu-
gos axlar, må nämnas, vice ordlorande i Sunne Hem-
bygdsförening från är 1979 och som dess ordförande
åren 1985-1998. En tid av 1iv1ig verksamher med flera
nyb;,ggnadsprojekt samt den omfattande driften av

hembvgdsgården och vandrarhemsverksamheten, där
Hugos organisatior-rsförmåga \rar en ovärcler:lig till-
gång'

Under heia denna tid hade makai'r Ester stått vid Hu-
gos sida och aktivt delragir i arbetet. Åren 1992-1998

var de fiireståndare ör Vandrarhemsverksamheten som

uncier 1990-talet väsentligt utökades genom tillkomsten
av n)ra byggnader och renovering ar, äldre.

Vävgruppen startade Ester 1990, vilken hon ledde till
1998. Ester har lagt ner ett mycker stort värc{efullt arbete

som Askersbygår'dens vrirdinna under åren.

Ester och Hugo fick 2000 motta Värmlands Hem-
bygdsflorbrinds r,älflortjänta diplom och hedersnå1 flor sitt
strävsatnma arbete inom hembygdsrörelsen.

Bal<orn Hugos till synes allvarliga utstrålning fanns
en stor portion humor. Och ej sällan skrattades hjäLtligt
när något av den r,ärmländska stölligheten kor-r-r fram.

Hugo var också en erkänt stor berättare med god kän-
nedom om bygd och människor som han på ett målande
språk kunde låta passera revy.

När vi nr-r blickar tillbaka på gånget år, ett år av sorg

och saknad då Hugo och Ester lämnade oss, står vi nu
alla i stor tacksamhetsskuld for Ert uppoffrande och
stora ledarskap i hembygdsföreningen genorrr åren. F.S
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Flitiga damer på Stickcafeet, från vänster Ann-Katrln Johans-
son, LaiLa Axe sson, Gunhild Högberg. Längst n t ll höger Anita

Jonasson, Solve g Olsson och lnez Assk,

Steckeaf6
Pia i Brricka text och foto

ltbrr-rari drogg vi igang mä steckcafd på hembygds-

gårn. Dä va iitter att Inez Assk hadd fråg mej öm

vi inr ktrnn börj mä dä. Ätrer e i iss grönrring å öv-

verslag mä mej själv, tänkt ja att dä går nog bra. För rolit
skull dä att bli, clä va bar tia öm r1gäär. Men vi öppnen

dörra å hadd dl ) den öppen sfisen å kaffet va på gang.

Nu feck de kom de som vil1va mä på ste.kcafe. Å, dä

kom fler stycker-r mä en gang, ett 20 tal, bruker vi å va.

M stecker, broderer åverker, tar dä er-r har {tor hänneran.

Kaliske kan dä bli gjort dä som ha 1ögg läng i nön körg å

int ble å förut. Nu fär en inspiration te å gör klart dä gam-
rnel å börj på nö nytt. Dä finns se myck fint å gäär :i se my
{int garn å köp. Ja nu binner ja alit va ja kan när ja ve ter.en

sitter, ätter att ha hö1l mä ifrå binninga i 25 år. F.s

Ulla Olssons kolakakor
ca 100 st

gräddas i 200 grader

400 g rumsvarmt smör'

3 hg socker

5 hg vetemjöl
3 tsk bikarbonat
3 msk vaniljsocker
1% dl siLap hälften ljus/mörk

Banda samrnan alla ingredienser och
rulla till 9-10 fingertjocka längder.

Grädda till önskad f;irg.
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Ävikens
ELEKTftISKA VAFFELJARN
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Frasvåfflor
2 ägg,

I 1/e dl vetten,
3 dl mjöI,
3 msk skirat smör,
3 dl tjock eur eller eöt grädde,
rivet ekal ev en halv citron,
TiIl gräddningeu: Smör,

Viepa eamman mjölet och vattnet. Yispa aer äggen i
Bmeteu. Det ekirade smöret och citrouskslet röree rer.
Så också den tjocka grädder viepad till hårt ekum.
Desea våflor, ej aå fmeiga eom gräddvåfilorua, rer"
verss medar de äro varma och spröil*.

Äggvåfflor
2 ägs,
4 dl mjölk,
4 r/z dl vetemjöI,
1 tsk bakpulver,
1 dl emält smör,
1 tsk salt,
2 mek socker.

§teck caf6
Steck-cafd på hembygdsgårn
Vi har i höst å vi hadd på vårn
Vi skull trälIes å diskuter
Mä e binning å mycke mer

Då blir strömper -vant å schal

Steckan går å smala mal
Va gäår du å får ja se

Men va fint, höss blir dä re

E beskrivning sen ho ger

En vill bar gör mer å mer
ldöan finns där rirr å rärr

På binning blir en aldri mätt

Nej dä finns se myck en kan gåär

Steck te onger, steck te khår
A garnan ä se grann å fin
Dä finns i bomull - ull å lin

Ja den som binninga kom på
Va ett geni - nu som då
Ett hantverk som passer gammel som ong
Kanske ska vi 1ägg öpp e binning te vår kong

Pia i Bräcka
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KM id6/K.iell StmdrtröflI
Gunne{udstörpr:6 :

eeo§6, Ö*raÅn1te{Yik
0§65-303 2L .

kjell@km:ide,se',':.,.'

www.knride.se

Komplett för dig
I butiken får du inspiration, tips och id6er när du

ska fräscha upp ditt badrum eller byta värme-

system. Vårt nära samarbete med bl.a. Filtrena

inom vattenrening gör att vi kan erbjuda ett brett

sortiment av vattenf ilter,

Genom er-farna rådgivare och besiktningsmän,

rör-, el, kylinstallatörer, borrare och grävare. Vi

har ett nära samarbete med de största byggföre-
tagen på or1en. Du behöver bara ett telefonnum-

mer för hela entreprenaden.

Välkomna till

Torsby

Enarsvägen 2

68534 TORSBY

0560-1 00 44

Sunne

Järnvägsgatan B

68630 SUNNE

0565-1 38 1 8

www.vvshuset.nu

Etoblerol 1917

Box55 68622SUNNE

Sundgoton 1 3

Tel: 0565-140 50

Fox:0565-7,l 15 25

ffiffiffiee'pmrremrfu*P
,ffiffiffiffisr,rne,m.
itffi' F+naffinerr& #rurcr- ffi

OPPET ALLA DAGAR
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. Beställningstrafik

.5ällskapsresor

. Linjetrafik

0565-689450
Holmby 2, 68693 SUNNE

--).-^arr---T =i-----J --J-a t
-a-,--1-f .-- /--r- l -U-rltYtUJtJt

GUMNfTVERKSTAD AB SUNNE 0565-7 I 14 35
,a,-,rrrrr2ara,rrrat rrrr?

- 

Industrigatan 9,686 30 SLTNNE 

-

däclr och fäIgar
till allt som rullar

J{.nl itooona nTlat"ri ab
GEITJÄRN

Utför all slags måleriarbeten
Tel.0565-43 I 00

Anders 070-543 1073
Lars 070-543 1000

Kontorsmateriel - Embal lage - Torkpapper
Dricka - Konfektyr- Snabbmat

Norrgårdsgatan 9 A
686 35 SUNNE

Tel. 0565-100 87

www.sunnegrossisten.com

I.;.: ;;,,g.'- :',"j.J. L,1--- : I I
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Carlssons Rör
i Sunne AB

Reparation' Oljebrånnare
Installation '

- SUNNE 0565-71 12 55
TORSBY 0560- 1 20 60

- 
vt urröR 

-Tronsporter r Moskinorbeten
Krossning ov berg . Vqggrusning

_ vI LEVERERAR _
MAKADAM. GRUS. SAND

MATJORD. TÄCKBARK
CONTA]NERUTHYRNING

www.lbcwetcrb, se

t

Vatten
Pannor

Service
Värme
Avlopp

O

o

et
SUI.i}dE TORSB}
0-ri5;t35 :$ !]5ti!- r:ii 4ri

I.IAfiFf}RS
0:-:;{i-1fn qil

- Hem och Industri -

ENTREPRENAD AB
§UNNE

0565-1 27 19,120 17

trlobit. Atlon:070-6 4497 AO

OMBUD FÖR
NORSK HYDRO

Mellby 26, 686 91 Sunne

lE 0565-311 19, 070-573 39 59

42



77:en4z Soua. rB
r'auaaäalr,n

Beställningstrafik
Linjetrafik

Skolskjutsar

Lars Hjerpe 0565-850 ?8
www.hjerpebuss.se

BROBY
b€F

e -"Scffi
FARGHALL

GÖR ETT BE,SÖK

HOS OSS

DET LÖNAR SIG

Bryggaregatan 3

SUNNE
TeI0565-107 20
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Vrtlkornna tiii

F{ E.M BYG T} § F O RET{IT'{ GH,}d 5

§ä§sff§$K
Söndag 14 mars tr<t. 15.fiS
på Askersbl gårdcn

Ilrogra rn:
Å rs mri r*sflorh a ndl ingar

Vi b]ur{er på kaife *ch srnirrgåstå;:ta

I*trant:,erksalster iottas ut till ctre nrecllrmn:ar

som kommer till årsmötet
.1

I lai\rrlnU,Ar :tvl ClsCIl

ÅRSMÖTE 2OI O

Ramströms Tryckeri AB, Sunne 20.1 0
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