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Ordföranden har ordet
Ett år går så fort, vi skriver
redan2014. När jag nu sum-
merar året som gått, märker
jag att mycket arbete utforts
på Hembygdsgårdens om-
råde.Trädfä11ning, målning
av hus, nytt trappräcke för
att nämna något. Detta tack
vare trogna medarbetare. Vi
har haft många arrangemang

då det krävts brödbakande damer. Till alla de fem näv-

grötskvällarna har ideellt arbetande medlemmar glatt
ställt upp och stekt fläsk, kokat lingonsylt och n:ivgröt.
Det är mycket som krävs lor att dessa kväliar ska gå i lås,

men tillsammans har vi fixat det.
De som hjälpt till att bemanna de olika stationerna

när våra skolklasser besökt oss på Hembygdsgården
och Bildarkivet. TUSEN TACK TILL ALLA SOM
GJORT DETTA MÖJLIGTI Våra arrangemang har
varit välbesökta och trevliga.

Det strör,ar omkring tulister på området under som-

marhalvåret och åtskilliga av dem har uttryckt sin beund-
ran lor vår vackra Hembygdsgård. Sådant gör mig gladl

Vi hade under 2013 "Fryksdalsbanan 100 år", som
tema. Detta har vi firat med en bildutställning på Sunne
järnvägsstation, vilken besöktes och beundrades av

många. SVT \/ärn'riands Nytt besökte utställningen
på eget iniriativ och ert antal interr.juer gjordes och
r.isades i T\'.

Jag har många ideella krafter att tacka. Utan er hade

det inte fungerat. KÄNN ER UPPSKATTADE! Våra
hyresgäster på Hembygdsgården, Faa OIsson "Gott och
Blandat catering" och Sunne Vandrarhems värdinnor,
Inger Johansson och Agneta Henriksson vill jag också

tacka lor ett gott samarbetel
Inflor det nya verksamhetsåret önskar jag att yngre

krafter ville komma hit och vara med oss i arbetet. Snart

kommer en generationsväxling och då om inte förr be-

hövs ni. Innan dess behöver ni läras upp.

Ring oss om du r.ill ägna dig åt att jobba framåt for
din hembygdl Visa dina barn vägen till Hembygdsgår-

den så att de hittar hit en dag. Hit kan man komma och

hyra in sig om man vil1 ha dop, barnkalas (danslogen),

fodelsedagsfester e11er andra familj ehögtider.

Och du, nu har vi installerat en hörselslinga i As-
kersbygårdens östra rum och på dansbanan. Nu ska

alla kunna höra.

Kom gärna med och bli medlem i vår lorening du
ocksål Du väljer själv om du vill vara aktiv eller passiv,

men vad du än väljer så stödjer du oss.

- Häng med lor nu börjar-vi!

/
1 ,/"r"

,&/'rrtz'rtt{'r'aez-

llauto.rnnlc-rl hZLL Bildetuttitrct
Nu finns vi även på bottenvåningen i Anneforsskolan
Vi har c:a 50000 bilder som vi l<an hjälpa dig att söka

fram ur databasen

Öppet måndag-fredag 09.00-l 4.00
Telefon:0565-l0l 20

e-post: bildarkivet.su nne@telia.com
www.hembygd.se/sunne

\



Planerade arrangemant 2Ol4
Söndag 9 mars 15.00
Årsmöte i Askersbygården.

Stickcaf6 tisdagar I 1.00
Ojämna veckor med start vecka 7.

Ta med ditt handarbete så dricker vi kafre och strirl

Onsdag 50 april I8.00
Valborgsmässofirande. Sång av Sunne N4anskör. Vår-
talare. Kaffeserveringen öppnar 18.00. Vid rätt väder

tänds majbrasan 19.15.

Fredag 20 juni Midsommarfirande
13.00 Vi klär midsommarstången vid Ånneforssko-
lan. Ta gärna med blommor. Nytt för i ar: Alla barn
får låna varsin flagga och gå med i processionen till
Askersbygården.
15.00 Midsommarstången reses ti11 mursik;-rl Sunnlåt
och Sunne Folkdansare. Dans och lek kring midsom-
marstången. Lotteri. Lanthandein öppen. Serr ering

av midsommarbakelse och kaIli. r-arm korr'. S.,ensk

Handel b;uder alla barn rned blomsrerkrans i harer på

glass. Folkdräktsklädda bjuds på kaile.

Nävgrötskvällar med underhållning
Onsdagar i juli.217,9l7, 1617,2317, 3017 med allsång.

Kulturveckan i Sunne 5-10 augusti
Arrangemang på hembygdsgården:

Barnkulturdagen torsdag 7 augusti

Spelmansstämma 1ördag 10 augusti

Medlemsresan iAugusti

Stickcaf6 ojämna veckor
i oktober och november.

Bildvisning i Askersbygården
Tisdag 7 oktober.

Arkivens Dag
Lördag B november.

Brasafton i November.

December. Julmarknad och luciafirande.

Sunne Hembygdsförening och Bildarkivet tackar Sunne kommun, arbetsmarknadsenheten

och Margareta Kvarnström för gott samarbete under 2013.

Gåvor
Ett stort och varmt tack till alla som

skänkt gåvor till hembvgdsföreningen under 2013

Styrelsen

\ *99W. 'W

lllY
Flaggor

Sunne Hembygdslorening har inhandlat flaggor

med bidrag från Fryksdalens Sparbank och

Helmia Bil AB. Alla barn som viil får låna flaggor
på midsommarafton och gå med i processionen på

på hembygdsgården.

3 - 10 AUGUSTI 2014
Välkommen till

litteraturkvällar musikevenemang fi lmfestival
konstutställningar teater barn- och ungdomsprogram

berätta raftnar kulturvandringar
och mycket mycket mer!

Selma Lagerlöfs Litteraturpris delas ut lördag 9 augusti
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Hem bygdsfören i n gens med lem sresa
TEXT OCH BILD: INGEGENO TÖTVGREN-]ANSSON

f) nncis sor,r pönn ou ÅRux starrar vi från Freja-
Å liajerr med val ordförande Gr-rnnar Andersson vid
,,r.,ur. Men der ä,r änclå annorlunda - i år vet vi varr
le san sii,r qå,

PRicx KLocK-{\ \TT\ sr:rrtar Gunnar bLrssen. som är.

så gott som fullsiitr. \'iir glride, \lars Jans-son, talar om
vad som väntar oss på forsta anhalterr. sorn är Erlander.-
gården i R.ansäter. Där tar intendent \.larina Anderssor-r
ernot oss med orden:

- Ä så trevligt med en grupp från Sur-rnel N{arina bor
ju själv i Ostra Ämtervik och känner flertalet a\r rese-
närerna.

PÅ rrr HELT sAcorrrr sÄrr berättar Marina om
Tage Erlanders familj näl hor-r visar oss runt i skolhuset.
Hon levandegör historien på ett otroiigt sätr genom
att väva in roliga anekdoter i sitt berättande. Efter den
trevliga rundr.,andrir-rgen är vi välkomna in i museets
r-rtställningslokaler. Där är det framdukat kalle och
ljui4iga fransl<bröd för våra hungriga magar.

Roeenr |Jyeencs ursrÄrrNruc rned sina under-
fundiga tavlor: är helt suverän och man kan titta på den

hur många gånger som helst. Texten är slående. TiII
exempel damen som ligger på en bår och bärs iväg
från olycksplatsen av två ambulansmän:

- Kör mig till jobbet, jag har inte råd atr vara sjukskri-
venl Der.r makabra sanningenl

T-rcl EnITNDERS Lrv som statsminister har levan-
degiorts i museer på ett rnycket fint sätt. Hans gamla
PV stär uppstäI1d på golvet bland annat och man får
uppieva en hel del både privata och offentliga här-rdelser
från Tages tid vid rodret.

Dlcs rön Nya ÄvnNryn när Gunnar kör bussen med
glada rnedlemmar mot Karlsrad. Nu är det dags för
Cunvor Larsson att plocka fram lottringen. Lotterna går
åt som smör i sol, men dragningen får vänta. I Karlstad
skiner solen från blå himmel när vi fål en stunds egen
vandring i cenrrum innan lunchen väntar på Scandic
Hotel.

MÄrre ocn esrÅrNA tar vi oss ti1l Brigadmuseet
där vi får uppleva en ridsresa under Kalla kriget. Re-
san genom utställningen börjar i 1940-taler med tyska
ruiner, den sr.enska gatan ocl'r den efterlängtade freden.

: :tt.



Vi fortsätter in genom Sveriges försvar efter andra världskriget, det

glada 50-talet med nya sociala reformer och Folkets park. 60-talet
med byggandet av Berlinmuren, mordet på Kennedy, byggandet av

nya stridsvagnar och vapensystem. 7O-talets miljö- och kvinnorörelser,

8O-talets Ebba Grön och Tjernobylkatastrofen.

NÄn BnnuNMUREN rörr bildades ett nytt Europa, och då ansåg'
man att svenska frrsvaret kunde nedrustas. De en gång 37 armåbri-

gaderna blev till ingen vid millennieskiftet. Man blir lite tagen efter

atr ha sett allt detta måste jag säga så det känns rätt skönt att än en

gängfä sätta sig i bussen.

Nu sönyan sIEKULATToNERNA! Vi är lovade eftermiddagskaffe
också, men var? Kanske det blir där, eller där... förslagen haglarl Vi
landar till slut hemma i soldattorpet hos Mats och Ingegerd i Askersby.

Här får vi oss en lektion i hur livet under indelningsverket 1680-1901

såg ut. Mats berättar om torpets historia frän1750, om trångboddhet
och armod, men även om lycka över att många av barnen blev så fina
människor.

Kerrsr sMAKAR gpe i värmen, det är trångt och stämningen är på

topp när Mats ftirrättar dragning i lomeriet. Berit och Kjell Persson

hor till dem som kammar hem fera vinster. Men nu är det dags att
återvända till startplamen vid Frejakajen för klockan går mot 18.00.

Vr suuvrrnAR RESAN och alla känner att det har varit en toppen-

dag! Gunnars lugna, fina körning och Mats trevliga guidning har satt

guldkant runt dagen. Varmt tack! e@

Fr. v: Else-Marie, Berit, (ell, Alva, Gert och
torpet i Askersby.

David summerar dagen, i soldat- Vår guide Mats samlar ihop gruppen.

[1 u m u,:i:+., tlygC a t 2i!: | li



Anders minns sin barndom
Vi får inte glömma att ta vara på våra minnen. Tiden går ifrån oss och mycket av kunskap och lärdom från
förr, försvinner snabbt och kan gå föilorad. Därför måste vi ta vara på människor som Anders Broman,
som kommit upp i aktningsvärd ålder. Han är klar i tanken och berättar gärna. TackAnders!

TEXT OCH BiLD: INGEGPNP TÖWC-NL,N-JANSSON

A NDERS Bnouen har ett gott minne. Anders är

A fOdd på Näsena, for 89 år sedan, i Ivarsbjörke
I \.o- iå låg,rnd., Björkefors. Han berättar för
mig hur det var i barndomen och under krigsåren på
landet. Han var van att jobba med kroppen i jordbru-
ket och gillar inte "dataåldern", som han tycker örstör
ungdomarna.

- Kunde man dra tillbaka tiden så vore det bra, men
inte för långt för det var ett hårt liv på landet, säger han.

- Det b0rjade redan i skolåldern. Vi hade en halvmil
att gå till skolan. På vintern åkte vi skidor. Inne i skolsa-

len kunde det vara kallt ibland när vi kom på morgonen.

Det hände att någon spillt ut iite vatten ur hinken, som
fanns i rummet. Av kylan hade vattnet på goivet frusit
ti1l is under natten och det kunde bli gLngt. Vi barn fick
elda hela dagen i kaminen, som fanns i klassrummet.

- I tredje klass hade jag en fröken från Stöpafors, hon
hette Gunnel Gathe och var väldigt åskrädd. Det var
forstås väldigt tacksamt att skrämma henne och rätt som

det var ropade någon av oss ungar:
* Oj, jrg tror att det åskar! Då blev fröken rädd och vi

hade så roligt.

Vr sarr rvÅ ocs rvÅ i bänkarna och en gång taru-
erade vi oss med bläck min bänkkompis och jag. Gissa

om mamma biev argl "Nu går du genast och tvättar
bort bläcket, sa hon. Men det var nog äkta vara för
tatueringen, tre prickar mellan tumme och pekfinger,
finns kvar än idag, snart B0 år efter.

Jec urNNs NÄR sENsrNpN kostade 24 öre litern och
fotogenen 16 öre. Vi sålde mjölk till mejeriet i Bäck och
fick 6 öre litern. It4jölken gjorde man smör av. Mejeriet
slog igen den 1 maj 1935. Lönen for pigorna var 15 kr i
månaden och drängarna var tydligen värda mer for de

fick25-30 kr i månaden.

Hnnua HADE vI 5 z (l) äppelträd och jag minns särskilt
Risäter, som var så gott. Frukten använde vi i hushållet
och en del gav vi till grisarna, resten vräktes bort i älven.

Vi hade tio kor, hästar, grisar, får, getter och ett 100-tal
höns.

Maurute roc BocKRAGG ocH rÅaurr, som hon be-

redde och spann till garn. Sen band (stickade) hon varma

och slitstarka sockor och vantar till oss barn.

Jec neoe EN BRoR, Birger, och familjen tog en foster-

son, Lennart. Det har cirkulerat en hel del sommarbarn
i mitt hem och även ett finskt krigsbarn. Men när de

finska krigsbarnen blev äldre, runt 21 år, kallades de

tillbaka till Finland.

MrN nnon BrncsR var jordbrukare som jag. Han
avled när han var 90 år gammal. Jag beundrar kvin-
norna på den tiden. De fick göra allt arbete i hemmen.

Barnen skulle fostras, de syltade, saftade, bakade, vävde,

stickade med mera. De holl rent och dessutom mjölkade
de korna. Prata om heltidl

MrN uon SrcNs, var en rejäl kvinna. Hon tog hästen

in till Sunne och handlade. Hon kunde inte göra en
"hästknut" men varje gång hon kom ut ur affären så var

hästen bunden! Det var ett mysterium. Vem hade gjort
det? Gubbarna i Sunne tog genast hand om hästskiten

vilken de gödslade sina odlingar med.

Jec r<.r.x JU rNrE sÄGÅ atr man stod särskilt högt på

samhällsstegen som bonde. Men under krigsåren var
det allt många så kallade "fina" människor, som var lite
avundsjuka på oss bönder for att vi hade mat. Vi var ju
självförsörjande på potatis, kött och fäsk, ägg, mjölk, ja
i stort sett ali mat. Jag har ett minne från 1940-taiet då
"kärringera" från Munkfors kom och ville köpa mjöl i
kvarnen. Då flög väi själva den i mig, för jag var en riktig
filur och jag hällde grismjöl [finmalen havre] i påsenl
"Kärringera" {örsvann och kom aldrig tillbaka.

Vi tog vatten ur Björka älv och kokade kaffe av och tänk
så gott det blevl Det har väl aldrig smakat bättre. Undrar
varfor det var så? När jag var liten var jag med familjen
på julotta i Tomthults missionshus. Där var vi också på

paketauktion. Det var riktigt roligt!



- innan man fick ta på sig ladugårdskläderna igen och

gå ut till djuren. Vardagar bestämde pappa att vi skulle

sluta att arbeta klockan 18.00. Vi hade jobbat så mycket

vi orkade från tidiga morgonen. Klockan nio på kvällen

bröts strömmen så då fick man lägga sig eller tända ett

stearinljus. Så var det i alla gårdar.

Vro rvenNsN t BÄcr fanns det zigenare. Dar lärde

jag mig hur man enkelt nackar en höna. Jag såg hur en

zigenarkvinna snabbt drog med en käpp på marken

precis framför den hönan som skuile nackas. Vips så

loll hönan ner på marken och låg stilla, helt paralyserad.

Sen var det enkelt att ta den runt halsen och nacka den.

Ja, ANonns BRorraN minns m1'cket fr'ån gångna tider

och man ser i hans ögon att han har mt'cket visdom.

Han är glad att hans kära jordbruk lever kr.ar och sköts

av dottern Kerstin och hennes man Magnus på Näsena

Ivarsbjörke.

ANosns BoR NUMERI i en lägenhet inne i Sunne och

har det ganska bra, men visst längtar han till Ivarsbjörke

och det lir.han hade rned sin kär'a hustru Karin, som

gick bort 2009, -':

Anoers Bronran 89, berättar om svunna tider.

\/r o srrroN Å n s Årosn började jag köra i skogen. Det
kr-rr-rde bli eanska kallt ibland. Under krigsåren var det så

kallt soi-n -43 grader vid något tillfäl1e. Då låg vi pojkar

sk,rlörres för att hål1a värmen. Vinteln \924 var sträng

och likasa vintr:rrna 1945-46. Då åkte folk spark ör'er

Fn-ken i höjd med Björkefors.

DEr r--rn oFr{ K,\l,{s pälandetochengångminns jag

särskilt r'ä1. \'i rar på ert stiille där det fanns en hund. Vi
skulie bjudas pa qräddtarta och tårtan stod där grann
och fiirdieeraneracl. P1örslier fick vi se hunden göra en

attack mot tårtan. H,rn slickade i sig all gräddenl Men

r.ärdinnan bler. inre radlos. hon spritsacle på ny grädde

och bjöd så alla gäsrerna att är::. och det gjorde vil Ingen

bler.. ju dålig i magen. sa det qick bra i a1la fal1.

- Jag gick på auktior-r da och da och en gång var jag

spekulant på en väggklocka.

- Nej för Guds skull, köp inte den klockanl Den är

full av vägglössl Sa någon. laq sag att han hade rätt merr

jag ville ha klockan och köpte den ocksa f-ör 1i kr med

r.ägglösslJag 1a in den i er-r hästfrlt niir jirs åkte hem och

se, det tyckte inte lössen om, de florsr-ann helt och helletl
Klockan har jag på väggen än idag.

PÅ osx TIDEN NÄR rErepoNEN kom och det far-rns

r,äxeltelefonister, kunde man bara ringa fram till klockan
20.00, sen gick telefonisterna hem. De kunde nog lika
gärna fungerat som upplysningscentral för de fick allt
leda på mycket de, oj, oj!

NÄn lreN vÄxrs upp skulle man inte arbeta på sönda-

garna. Då klädde man sig 6n - i alla fall några timmar

Völkommen till butiken med det lillo extro!

KLÄDER FÖR ALLA FORMER STRL, 34_56
. The MASAI . Boldino . UNO o Q'neel

Olors Ullo o Ciso r Choise

Signoture t hondberg o Brondtex

Moriedol Design o Boheme

INREDNING OCH PRESENTER

Klössbols Linnevöveri . ekelunds Linnevöveri

Miliögården . NyblomKoll6n

GreenGoie . Klippon

Smide . Kerornik . Klenellglos o Leno Linderholm
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Sunnes Lucia med tärnor glorde sitt sista framträdande på hembygdsgården, En hel vecka hade de framtrdtt på rnånga olika
platser i Sunne.

Så kom Lucia till slut
TEXT OCH BILD: INGEGERD LOWGREN-IANSSON

SuNNEs LUCrA lrEo rÄRNon avslutade sitt digra pro-
gram med ett besök i Askersbvgården. Ljr-i.sets drotr-
ning lyste upp i decembermörkret. Askersbr.eården var

fulisatt när Sunnes lucia med rärnor skred in. siunsande
luciasången.

Krane JaNssox från Ingmar, r-ar årets ljr-rsbärerska.

Kan något bli vackrare? Kristallklara röster, gammal
miljö, brasan som brann, allt stämde. Klara var en m1r6[-

et r.ärdig lucia, som tog sin uppgift med stort allvar. Hon
berärrade atr när flickorna åkte i kortegen genom Sunne
tidigare pa ettermiddagen så rann tårarna nedfor hennes

kinder. Det r-ar så stort, så mäktigt så helt otroligtl

Cisrrnxa HADE en härlig stund även innan luciatåget
kom, då de underhölls av Sunnlåt med vacker musik.
Kaffe med dopp satt inte heller fel i denna kulna och
mörka decemberafton. os3

B,[fi,ElU]lll a PIRS§:0ll,§MIBI§UI,BI(§TIII
Til lverkn in g och, r€paiationer,av bgg gnadssmidC

, : . Grindär, staket och,trappor
Även finsmide som Uusstakar och ljuskronor

. ,,,,,,1...:..,....:........:......'An'rehdegården..,..,
...:.......|.:,$$§.9Ii'5UNNe

Telefon: O565-lOa43
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Dolk, upphittad på Storon i Jangen av prosten HagstrÖm. Lena Eriksson.

tr
\,

Sländtrissa. Fyndplats Södra Såneby 1917

Fornfynd är så
oerhört intressanta
LE,NAERIKSSON
BILD: TNGEGERD LÖWCREX-IANSSON

HÄn pÅ BrroeRrrvsr har jagbörjat plocka in före-

mål från Tingsgårdens samlingar, för att fotografera,

katalogisera och lägga in i datasystemet Sofie. Just nu

är jag klar med fornsamlingen. En spännande värld
med forntida verktyg såsom stenyxor, fintaskrapor och

pilspetsar. o8

T o. FrNNS rILL vARDAcs på Sunne Bildarkiv.

I J^g är eg,entligen konservatorassistent inom må-

I leriområdet. Har arbetat med olika projekt såsom

bdmålade möbler, tak- och väggmålningar i K-märkta

hus och kyrkor med mera.

Stenyxa tidig typ (Lihulttyp) från Ingeby'florden (lngeborgjorden)
funnen 1924 av OIof Persson, Bäcken, Stöpafors.

'' ,tt' t1:j.:rriir -i.t,. ;{ i::tilt;, 7:', t



Utförda arbeten 2OlI
Januari

. Puts i taket på cateringen Smått & Gott i Askersby-
gårdens källare hade släppt fick göras om. Gunnar,
Börje, Cert.

. Helrenovering av källarlokalerna på vandrarhemmer.
Gunnar, Börje, Göran.

. Inventering i fukersbr.gården. Gunnar, Anita, Göran,
ingrid, Ingegerd.

Februari
. Vårstädning av Askersbygården. Gunnar, Ingegerd.

Mars
. Sortering av brädor och tegel. Bror.
. Lufrvärmepump på Bildarkivet tagen i drift. Gunnar,

lqylmontör, Göte, Göran.
April

. Tladfållning och risbränning. Gunnar, Göran, Börje
Gert, Stig.

. Slipat och lackat golvet i ösrra rummet i Askersby-
gården. Gunnar.

. Storstädning av lanthandeln. Gunnar, Ingegerd.

. By'tt ut trasiga takpannor på stuga 1 och 2 samt Nybo
Logi, Cunnar, Göran, Bror.

Muj
. Målat och oljat bänkar. Bror.

Juni
. Sommarblommor i alla stor krukor ute fraktades till

hembygdsgården av Bror.

J"li
. Matjord lades ut på ojämnheter i gräsmattorna. Bror,

Gunnar.
Augusti-september

. Målning avNybo Logi och Nybo Kök. Gunnar, Bror,
Cert, Göran.

September
. Installation av hörselslinga i östra rummet i Askers-

bygården samt vid dansbanan.

Oktober
. Röjning vid tingshuser. Bror.
. Ventilationen i Stuga I och 2 samt Nybo Logi åt-

gärdad.
. Arrendegårdssmedjan har tillverkat trappräcken till

Askersbygården. Uppsatt av Gunnar, Göran och
Bror.

. Satt skivor för ltinstren i Vävartorpet och soldattorpet
för att skydda glasrutorna inför vintern. Gunnar,
Bror, Göran.

November
. Kört bort löv. Gunnar. Göran.

t2 j:,1-: 
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Känner du igen bilderna?
Hör av dig till Bildarkivet 0565-t0l 20

t3



Bildvisning om Fryksdalsbanan
TE\T OCH BII-D; ]NGEGERD LÖ\\'GREN.JANSSON

En tisdagskväll i oktober samlades ett 50-taltågintresserade iAskersbygården. Sunne
Bildarkiv hade tagit fram och sammanställt bilder som de har i sin databas, samt ur böcker.

,rrs -J,rrssos, Bildarkivet, lotsade oss från
darid till nutid. Sven Ceder, som när han var
liten bodde i Ingmår, samr vars far arbetade

på järnr-ägen, hade en he1 del att berätta. Hur det var
när han på den tiden fick följa med sin far till Sunne flor

broöppning, när har-r plockade mängder med smu.itron
på banvallen och om hur man fick ta hand om gräse r

som växte på bar-rr.a1len, hässja och sen ge tiI1 djuren.

EN »pr -s- rr-rxstsroR\.\ pa L,ilde ina bler isenkända
och ider-rtifierade . Pa en bild trr-ri.r,s så nlånS.i sc,r.n e rr li-
tal personer. r-ilka alla iobbade pa Sunr-re _.Iärnr äqs.r.rtior.r

Det är intressant att jämlora rned daqens anral. som är
en enda(l) och som ingen resande ens kan se.

Errnn KAFFET rocs vi med till andra avdelningen i
nurid dåvår specielle gäsr, Iokfloraren Sören Thyberg tog
vid. Sören, som bor i Skåre, med rötter i både Lysvik och
Gräsmark, kunde berätta att den enda personen som
finns på Sunne järnvägsstation, är mycket viktig för
honom som lokförare. Den personen har Sören kontakt
med i telefonen vid varje resa då han kör timmertåg
mellan Grums-Iorsby. Då måste han lorsäkra sig om
att han är ensam på banan.

Sönr,N Tuvernc, som fotograferats under just en så-

dan timmertransporr av mig, berättade om TågAB där
han jobbar, om sin driftige chef Lars Yngström och om
hur han själv jämfor naruren på sträckan Sunne Torsby,
med naturen i Norge där han också kör tåg.

- Det är så oerhört vackertl Man hinner verkligen se

sig omkring eftersom man endasr får köra i 50 km/rirn,
säger Sören. När jag kör persontåg, vilke t jae ocliså gör,
rusar man fr:am i 150 kmitim och man har fulh s1å med
att kolla om man är i tid vid stationerna. Nvrt är'också
att man kan radiostyra rimmertågen. \rid start kan
man behör,a backa för atr konr ma ir-r pa rätr spar och då
manör rerar man tåqer qenont racliosrr-rninq urit-ran om
man iir ensem lokfuirar:, ILrlancl .ir m;:n rrämligen n,å.
Lrrk;r lr-ion-Lr rrch nl.1n sr:ir ut.urfö,r. D;r är oiia rva sam-
nr.:.nkopll,rcic 1ok samr kan.:kr l5 Lasrade booqicvagnar
-rier -.or-r-r ska iir-rt,rs. \;in-rnas kan att var je r agn r-äger

ca 80 ronl Derra krär-er Lirbildnine. säger Sören.

- trlan rnäste kunna leta fe1 om någor händer och
ätgärda om det krär,s. N'fan lär r.ala prakrisk.

Dpr van r.rÅNce som deltog i diskussione n etieråt och
som hade egna minnen från den tiden när-Flr-ksdalsba-
nan var relativt ny. Några hade bott länqs banan. Lars
Wennberg påminde orrr Evi Gläja och hur man firade
Fryksdalsbanans Dag under den r.eckan r-arje år. Man
enades om att tågen är viktiga och art Flr-ksdalsbanan
är en oerhört r.iktig livsnerv i Fryksdalen för både turism
och annan näring.

NrNNI Oeeanrus pendlar sträckan Sunne-Karlstad
varje dag och hon berättade att möjligheterna arr åka tåg
vid olika tider på dagen har ökat. Det är llela avgångar
nr-r, än då Ninni började pendla för några år'sedan. Detta
var en mycket trevlig kväll pä hembygdsgården. e€

r4 ,," : I a. .:. .l:



Sven Ceder, som bodde i lngmår som liten, beräitar om smult-
ronplocknrng på banvallen. Han har ocksä räfsat hop gräset

från banvallen, hässjat och gett till djuren.

Sören Thyberg, lokförare av såväl timmer- som persontåg,

berättar om nutidens tåg på Fryksdalsbanan.

Anne-Mari Gottfridsson, Gunnar Andersson, Anita Bergström, Marianne Åhman och David Myrehed lyssnar intresserat på Lars

Wennbergs inlägg.

1<



DE I UTKANTEN
TEXT OCH ILLUSTRATION: EVERT JOHANSSON, OKTOBER 2013.

RÅN sroRA LANDSVÄGEN hem till Lellänga går
den smala grusvägen rakt upp till Bytorp och där
kommer en nittigraderssväng igen innan man

kommer upp dll slätten, där mitt hem ligger. I hörnet
vid vår gård, Lellänga, är det en tyär kurva och så gör
vägen en lång runda forbi småställena på Kullen, Dal-
falla, Åsen, Änga, Backen och Nytomta. På Nytomta
bor min skolkamrat Rut, som jag hälsar på ibland, men
jag gillar inte att deras gråhund står och skäller på mig
i sin löplina ute på gården. Sesselbäcken rinner lorbi
Nytomta i dalen på sin väg ner till Fryken. Och på andra
sidan bor Ricka i huset med den slitna rödfärgen. Där
står det några skrotbilar och rostar sönder i det höga

gräset på tomten.

Vro r<onsvÄcEN upp rrrr SvenrsERUD bor Elin
Gillblad i en stuga som inte är

om målarf,irg. Det är han eller Karl Larsson på Solbacka

som målar om köken i By och tapetserar när det behövs.

Efter korsningen är det en enda lång ut{örsbacke ner
till landsvägen forbi det stora rödmålade skolhuset och
lärarbostaden med brutet tak och en pampig fruktträd-
gård. - Det är hemtama trakter och jag vet vad varenda
människa heter som bor på vägslingan runt By.

MnN BcBNTLTGEN är det inte riktigt sant. Ricka ser

jag ju aldrig och jag har aldrig varit inne i hennes hus
fast hennes dotter går i klassen över min. Och Edits
pappa har jagaldigsett. Undrar hur han ser ut. Ricka
springer ju inte heller runt i stugorna som Elin brukar
göra. Men det är som det är, varför skulle jag bry mig.
Det finns ju roligare ställen att besöka, som Västermyra,
där tant Elvira bor. På övervåningen bor den gamle
skomakaren Lars och hans fru Lina. Lars kan prata fast
han har munnen full med plugg till halvsulningen och
tant Lina är duktig på visor och ringlekar, som hon lär
barnen när vi blir inbjudna till julgransskakning. Och
borta i Mark har jag varit några gånger men där känner
jagbara skolkamraterna. På torper längre in i skogen

;:'J::ff; ;:'i,[iäå1-,'ff"; ]» U n d t ar va d
L:.'?3;l::i:i'ffi1,å'lliffi han ska sälia
i::fn: I**:::H"i1I:fi; för skräp idag" :?.?ffi:.?;il1'":,ä;*5:

bakom Mark bor tant Ellen med sin dotter och sin gamla
mor. Mift mamma pratar om Ellen ibland, men jag vet
inte hur de känner varann.

År eNone HÅttrr, mot Höjen, är det ännu svårare

att hålla reda på vad folk heter och var de bor. Det går
en dålig kArvag rakt över gärdena mellan Lellänga och

Höjen men där går sällan folk till fots. Jag har några

skolkamrater i Höjen. I skogen bortom själva byn lig-
ger några små ställen. Platsen kallas Lillhöjen, men dit
sträckre sig inte mina upptäcktsfärder.

Erc cÅNc FrcK JAG r uppDRAG av Bertil i Boa att cykla
till Liilhajen med en kasse matvarotJagfick ju en slant
for uppdraget, men det kändes lite tveksamt for det var
så långt från de gärdar jagkånde till. När jag hittat stäl-

let som jag skulle leverera varorna
till kändes det enbart obehagligt.
Men jag bet ihop och knackade på

och klev in i det stökiga köket. Fa-

miljen satt och åt middag, sill och

över påsen med varorna och sa adjö direkt.

Erq varqrrc EFTERMTDDac när mamma och jag var
ensamma i köket såg jag art Typen kom linkande över

gärdena från Höjen. Typ.. var en seg liten gubbe som

sålde tygvaror och annat smått i gårdarna. Jag kände
igen honom på gången och den stora kappsäcken han
bar i en rem över axeln.

- Jaha, sa mamma liksom for sig själv. Undrar vad han
ska sälja för skräp idag då? Typ.. hivade upp sin stora

kappsäck på köksbordet utan problem, trots att han
saknade alla fingrar utom tummen på vänsterhanden.

Han bredde ut tunna bomullstyger med {iirggranna
mönster på bordduken och trådrullar och nålkuvert och
resårband och knappar i varierande modeller.

- Jag kan ta en och en halv meter av detta tyget, sa

mamma. Det blir bra till err nytr förklä. Men tråd och
knappar har jagså det räcker.

NÄn TvpsN LoMMAT rvÄc igen bort mot Kullen och
Åsen, frågade jag mamma om hon visste vad Typ.,
yar för en koling egentligen och om hon visste var han

t6 §.u, l rr l;'re- [3y19 lia- : ?,.(A lt 4i.,



bodde. Men mamma ville inte prata om saken. Hon sa

bara kort att han egentligen hette Josefoch bodde borta
i Lillhöjen ihop med sin kvinna, Maria, spåkäringen.

Jag tänkte lor mig själv att Maria var jungfru men ändå

kanske fått en son med Josef. Av tystnaden efteråt för-
stod lag att det inte var nåt viktigt att prata om. Jag
frågade mamma

- Är de skojare eller?

- Nä, sa mamma, jag vet inte så noga. Kanske.

InraNp KoM BvNS ecsN lilla vandringsgumma in på

besök. Hon hade bylsiga kläder, en tjock kofta och ett
lutigt grått huckle på huvudet. Det var EIin Gillblad
som bodde i sin lilla stuga vid den bortesta kröken ner

till landsväger-r. Iblarrd gjorde hon sin runda runt B,v,

for att få sig en kopp kaffe eller en torftig pratstund.
Mest satt hon bara på en stol vid dör'ren och sa inte ett
ord. Men hon var alltid väikommen hemma. Hon fick
kaffe och mamma hade alltid lite sockerringar i en burk
i skafreriet "ifall det kommer nån".

DE rurrenE sorvl oör upp ibland från ingenstar-is

ville mamrna helst inte prata n-red. Hon f-örsr-ann lort
upp på ör,en,åninsen och bad oss barn .itt ta han.1 ,-rr-t-t

främlingen i köket tills han slickar rent pa talLrik.ir ,,rch

lat innan han traskade r idare . ]ae l'örstod art luGare r.r

aldrig bad om en sänq eLler en 1-röskulle art sova i om

husmor inte hade givit sirr s:rmtt'cke. En av luiTarna, som

visst hör'de hemma i Östmark, stannade flela ritnmar
och fick lov att slipa alla knivar och saxar som fanns i

huset. Det var hans tack för maten.

Sortr osnurDSFULL LITEN :roNÅRtuc hade jag säl-

1an några problem med att få vänner både bland järnn-

åriga eller gamlingar. Visst, fyltioåringarna verkade ju
ganska gamla, rnen det gick ganska bra att prata med

dom också. Och det var lätt att prata med deras gamla

öräldrar också bara man var artig och snäll. Det fanns

en vardaglig umgängeston grannarna emellan och något

elakt skvaller hörde jag aldrig. -

\,{sN, alra rrAR rNTE ralo i gemenskapenl En del, de

som bodde i utkanten såg jag sällan eiler aldrig. De r.ar

inte med på arbetsamma dagar i höskörden eller när det

var dags lor tröskning, och absol-rt inte på några kalas.

\/arfor blev dom aldrig inbjudna? De kom aldrig på tal
vid kalleborden. Min oskuldsfulia tonårsskalle bor;ade

fur-rdera vad det var lor skillnad på folk och folk. Vem
satte gränserna i umgänget? Jag ville veta men jag fick
aldr-ig några svar. Det var bara tystnad men kanske den

talade tldligare än vanligt prat. eci.;i

Butiken för alla åldrar
Glas porslin presenter

ha ndväskor, resväskor, ha ndska r

Leksaker och babyartiklar

Välkommen
fir:

ffil{iRl ' r

,+
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ina för:ildrar Axel och Anna Bergqvist och sex av mina syskon kom till Mårbacka 1919 efter tidigare
anstdllningar på gårdar i södraViirmland. Ibland var det odrägliga förhållanden, dåliga bostäder diir

råttor trivdes och där en pensionerad officer drev gården med militiirisk disciplin. Han red omkring på iigorna

och gav order till sina undersåtar, som då skulle inta givakt, då han såg ner på dem från hiistryggen. Mina
ftir:ildrar flydde från denna översittare och kom via Rottneros och Öjervik, till Mårbacka.

DnN sorr vrsADE vÄcr,N och lotsade dem till det av

Selma ägda torpet Prag, var Selmas fosterson Nils Hol-
gersson. Far fick anställning som jordbruksarbetare, men

då ladugårdskarlen blev sjuk fick far överta den sysslan

och for att komma närmare lagården fick åmiljen fvtta
till arbetarbostaden på Mårbacka. När vikariatet tog slut

flyttade mina foräldrar till Knöln, en egendom och etr
torp, som Selma köpt in. De blev boende i rorpstugan
cirka en kilometer söder om Mårbacka och där föddes
jag 1927. Jaghar således aldrig bott i arbetarbostaden,
men är väl bekant med huset och dess inneboende ge-

nom att min syster med man hade ladugårdstjänsten
under tio år och då bodde i arbetarbostaden. 1939 köpte
far och mor torpet Knöln av Selma.

Errnn SBrues eonrcÅNc flyttade familjen 1943 tlll
Sunne. Många är de berättelser och händelser, som jag
fått höra av far och mor. De beskrev sin flytt som en resa

från misär till himmelriket, syftande på den mänskliga
kontakt de upplevde med Selma Lagerlöf. Hennes stöd
i vardagen, något som jag själv fick uppleva. Under 13

år fick jagleva samtida med Selma. Denna prägling av

Selma gjorde att jag mådde dåligt av att se Selmas arbe-
tarbostad forfalla, vilket gjorde att jag varit engagerad i
detta sedan 2003.

DÅ yec oMBADS ATT sKRIVA något i Sunne-Bygda om
Mårbacka och arbetarbostaden, tänkte jag, ligg lågt och

håil tyst! Det går inte att med några rader redogöra for
åtta - nio års kamp för bevarande av Selmas kulturhus.
Ibland väcker tystnad till eftertanke. Jag konstaterar
kortfattat, att efter godkand bidragsansökan från Stif-
telsen beviljade Länsstyrelsen ett bidrag på 1,2 miljoner
kronor ftir en yttre renovering av huset. Renoveringen

påbörjades första augusti 2011.

Err sronr pRoJEKT återstod och det var den inre
renoveringen, som var kostnadsberäknad till 500000
kronor. Då det inte fanns någon kassa till detta, återstod

alltså frivilligt ideellt arbete och sponsorhjälp.

Dur<rrce HANTVERKAnB anmälde sitt intresse. Inge-

mar Bredenberg, Helmer Bäcklund, Conny Persson och

Anders Schullström. I två etapper har arbetet ut{örts
med användandet av material och pengar från givmilda
sponsorer. De har av mig fått handskrivna brev i brev-

Iådan med önskemål om ett bidrag till Selmas arbetar-

bostad. I dessa datatider får man skämmas då man tar
fram papper och penna för att meddela sig, men jag

tänkte - skulle breven överhuvudtaget bli lästa och gick
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der att 1äsa? Jag srärlites i tron då jag tänkte på Seln-ra

Lagerlöf-. Hor-r kom ju ganska långt med sina skrir.erier

med hjälp av pennan och bler. forstådd av en hel r,ärld.

Jag är nö1d om jag blir förstådd av Fryksdalingar, tänkte
jag och det blev jagl Och jag fär säga att derta ver, näst

hantverksinsatsen, det tler4igaste i hela projektet, just

detta att få stöd av a1lmänheten. Det visar att intresset

är stort {tor Selma och här gavs ett tilllälle att visa Selrna

sin uppskattning genom att delta i en bevarandeårgärd

av Selmas arbetarbostad.

DsNNa ÅrcÄnp Än Nu sLUrFöRD och allmänheten
tog tillfället i akt och besökte arbetarbostaden vid en

visning den 7 aug. 2013. Slutomdömet r.ar positir.t, det

sades många berömmancle ord och hantverkarna kunde
sträcka på sig.

Drrra BLEv EN LÅNG MEN mycket förkortad historik
ända i}ån Selmas dagar, då hon med sin lågmälcia ton,

men med största respekt, styrde och ställde bland sina

ansrällda. Hon var ständigt redo för en insats om behov

lorelag.

E,x l,prso» som passtlr ir-r pa dcr ioregact-1.1. .ll da el-t

kr.innlig joulnalist kom fär att intervjua Sehll. ScLnr:r

lät buclet meddela foljande:

- Jag är upptilgen, hon fär komma igen en annar-r dagl

Str:ax efteråt knackar buclet på igen.

- Anna på Knöln vill träffa Seln-ral

- Be Anna konrma in, sr.arade Seir-na.

OnsernN f'ILL ÄTr IrusEr står upp idag äi inre bara

en. Det statliga bidraeet, stor icleell albetsinsats, spon-

sorshjälp, inkludelande \'1ärbacliastiltelsens behleip-

lighet med att söka bidrag Lrr fbnder. plus personligt

engagemang.

Jrc uolras ,q.T'r vi därmed har gett Selma Lagerlöf

något tillbal<a av allt gott hon gjort f-ör r'år bygd och

mi.inr-riskorna som bor där'.

Nu r,ÅcÅn raöeI-sRtNc mecl ticlsenliga möb1el skärrkta

av ortsbor, som kan beses då lanclshör,ding Kenneth

Johansson inviger huset den 1 r;.a1 2014. En bok om

arbetarbostaden, skriven av förlattaren Lena Carlsson i

Landskrona, skall då vara klar For uteivning. '.;.
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Biörkenområdet
- Gh uråldrig kulturbygd

DAVID MYREHED

För ca 11 000 år sedan täcktes vår trakt av ett flera
kilometer tjockt istäcke. Den stora landisens sydkant
nådde då fortfarande Vänertrakten. Men vid denna
tid startade en kraftig klimatförbättring som på ca
1000 år gjorde nästan hela landet isfritt. Man har
beräknat att yå,ra trakter, även därefter under lång
tid, hade högre lufttemperatur än nu.

Terrängen formades av Vänerstränder
När isen smält undan kom ett ishav för en tid ar-err par
århundraden att täcka stora delar av i'år btgd. De ss r ta
låg som högst ca 188 meter ör-er der nuvarande hare r och
har lämnat efter sig er-i strar-rdlinje som r-i forriaralide kan
finna i terrängen - der-r s. k. höesta kustlinjen.

Landet, och d;irrne d hai'sbottnenr steg nu snabbt efter
att tidiqare ha r arit nertryckt av istäcket. Götaland, som
1änge r-arir isflitt, steg snabbast och nuvarande Vänerns
utlopp r.id Vänersborg-Trollhättan nådde vattenytan.

- Vänern hade bildats. Eftersom landhojningen kom
senare i Värmland, i synnerhet i norra delen, nådde
den nybildade Stor-Vänerns vatten långt norrut i vårt
landskap. Dess högsta strandlinje. lor vål bvgd ca 115

meter över ha.,.et. kan vi hitra i telr'ängen. Läget tvcks ha

r.arit tän'rliger-L oiör.indrar i mer än 500 ar. innan olik-
heter i landhöjnineer-r qjorde arr \-änervatrner började

"tippas" ur söderut och bygden småningom torrläggas.
Detta skedde succesivt och med avtagande hastighet.
För 4 500-5 000 år sedan hade vattenytan sjunkit till
Frykens nivå som sedan dess ändrats rätt obetydligt.

I de lägre liggande delarna av vår dalgång är alltså det
övre jordiagret bottenslam från Stor-Vänernl

Vdrmeböljan som åstadkom den snabba avslutningen på

nedisningen gynnade givetvis tidig invandring av både

r.äxrer, djur och människor. Värmen skall enligt upp-
gifter från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

lortlarande ha hållit i sig lor 6-7000 år sedan. Därefter
har temperaturen långsamt sjunkit, dock med inslag av

\-armare perioder.

De första invånarna anländer
När de försra människorna kom till vår bygd är svårt att
21.göra men som jag nämnde nyss fanns fiorutsättning-
arna tidigt. De allra första fryksdalingarna var nog inte
bofasta i egentlig mening. Dessa människor livnärde sig

på vad naturen bjöd. Jakt, fiske och samlande var nog

deras näringar.

För B-9 000 år sedan var klimatet gynnsamt för ett
primitivt liv i naturens hägn. Vid denna tid hade Stor-
Vänerns vatten sjunkit så pass att en landbarriär bildats
längs Frykens östra strand och delat av en ansenlig vik
eller sjö som räckte det mesta av slätten nordöst om
Sunne kr.rka. Dess yta var mer än tio gånger nuvarande
Björkens. Den var mr.,cket grr-rnd och sannolikt en fiskrik
låeelsjö. Sjön hade lorbindelse med Fryken i området där
B jörkefbrs nu ligger'.

Det är realistiskt att tänka sig mänskliga invånare i vår
bygd vid den tid då denna sjö uppstått. Det gynnsamma
klimatet gav en artrikedom i naturen som vi idag inte
finner på våra breddgrader. De första invånarna torde
haft goda lorutsättningar att skaffa sig sin bärgning.

Ännu i årtusenden framåt var det gott klimat och män-
niskorna började bli boåsta i vår trakt.

Fynd som visar på bosättning
Någon gång för 7-8 000 år sedan hade Vdnervattnet
sjunkit till en nivå så att hela området mellan Soneby och
Gjutaregården torrlades. Därigenom hade den vik bil-
dats som efter ytterligar drygt tusen år blev sjön Björken.
Från denna tid finns bevis på mänsklig verksamhet här.

Nyligen gjordes intressanta fynd i en nyplAjd åker vid
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Bronssvärdet från Gunnarsby.

Antonström, nära Björkens avloppsälv Norkan. Det
handlade om ett par fina flintforemål och en mängd
fint- och kvartsavslag samt skörbränd sten. Fynden är

nu överlämnade till Värmlands museum. Man anser att
här funnits en bosättning sedan minst 6 000 år.

Tidigare har fynd gjorts på flera ställen i bygden, även

alldeles i närheten av denna plats. De forntida bosättarna

tycks ha etablerat sig kring den trånga mynningen av

Vänerviken Björken, kanske i strategiskt syfte. - Här
kunde man bevaka trafiken till alla platser längs Björ-

kens stränder. Men även Vänerns alla stränder kunde
nåsl - Om man nu hade farkoster som var lämpliga.

Den senaste fyndplatsen visar spår av verkrygstillverk-
ning. Kvaliteten hos fintan tyder på handel med av-

lägsna trakter. Denna handel har sedan pågått genom

årtusendena och efterhand har åtskilliga produkter
kunnat utskeppas från vår bygd. Det som stenålders-

människorna vid Björken ägnade sig åt var måhända

en trevande inledning på den handelsverksamhet som

under medeltiden växte fram i Björke.

Vänervattnet drog sig undan ytterligare och Björkens

avlopp bildades vidAntonström. Nu sökte sig invånarna

västerut och kulturens tyngdpunkt kom att ligga när-

mare älvmynningen Hamna vid nuvarande Björkefors.

De minnesmärken i form av gravrösen som i huvudsak
ligger längs Frykens östra strand kom dit for omkring

3 000 år sedan - den tidsperiod vi kallar Bronsåldern.

Ett bronssvärd från denna tid har hittats i Gunnars-

bymossen säm då var en grund del av Backatjärn. En

analys av metallen har visat att kopparinslaget hade sitt

ursprung på ön Sardinien i Medelhavet.

Medeltidsgodset Biörke
För långt mer än tusen år sedan torde handelsverk-

samhet ha pågått kring "Hamna", älvmynningen vid
nuvarande Björkefors. Förnödenheter kom med båt från

sydligare trakter och det man hade att sälja skeppades

ut. Den på 1700-talet verksamme forskaren Erik Fernow

pekar på namn på platser i bygden som kan ha med

denna handel att skaffa. Vi har Gjutaregården, Skin-

nargården, Bryggegårde n, Laggargärden och Spelnäs

(Spilernä$. De sista två kan båda ha med fiske att göra.

Varenda älv hade laxfiske och fisken skulle antingen

saltas ner i laggkärl eller spilas (spjäla$ for torkning.

Det gamla Värmland knöts i siutet av 1100-talet till
det framvdxande svenska riket. Det hade tidigare varit
en provins med viss särställning som dock stått under

norskt inflytande. Dess landareal utgjorde endast en

del av vad som idag är Värmland - i huvudsak det som

senare kallades Fryksdals och Jösse härader. Det var så-

ledes under den norska tiden, verksamheten vid Björke

hade tagit sin början.

Ett rättsväsende byggdes tidigt upp med sin bas i Björkes

södra del. Tingsplatsen var Gunnarsby vid Askeruds-

bergets sydände. Det kom att representera åtminstone

hela Fryksdalen. Värmlands tidigast omnämnda lag-

män hade norskt ursprung och de hade sannolikt sin

verksamhet här och möjligen Gylleby som sin hemvist.

Vid medeltidens slut, alltså i början av 1500-talet var

ägarfamiljen i Björke fortfarande en frälsesläkt, d.v.s.

man var skattebefriad mot att ställa upp en väpnad

styrka åt kungen. 1509 hade väpnaren Ivar Nilsson av

Brattsläkten blivit ägare till hela Björke. Godset hade

då fortfarande en utbredning från Askerud i söder till
Kårud i norr och sträckte sig från Fryken till rågången

mot Råda. Det hade dock något århundrade dessförin-

nan varit berydligt större. Bogens socken vid norska

gränsen skall ha hört dit liksom områden ända upp i

Skoga i Norra Råda socken.
Antonström.

forts. t@
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Under 1500-talet skedde stora forändringar. Frälset
upphorde och godset delades upp i ett stort antal bon-
dehemman, med Ivarsbjörke som det största.

Bruksepoken
Under 1600- och 1700-talen anlades järnbruk i form
av s. k. hamrar vid Fryksdalens forsar. Till Björkefors
kom ett sådant på 1690-talet.7856 lades det ned och
smedjorna revs 1859. Även forsen vid Antonström hade
ett bruk mellan 1760 och 1830.

Brukstiden blev sålunda en ganska kort period i Björ-
kebygdens historia. Bruksherrarnas intressen hade haft
fortur under denna tid. De hade stöd från högsta riksled-
ningen for att gynna krigsmakten under srormaktstiden.
Nu kunde lantbruket återta initiativet i bygden.

Björkefors herrgård hade uppstått under järnbrukets
tid och blivit en betydande lantgård genom att brukets
ägare lagt sig till med mark. Det hade främst gällt skog
for att tillgodose träkolsbehovet vid bruket. Den vackra
herrgården minner ännu om bruksperioden vid Björkes
forsar.

Efter att bruket städats bort i borjan av 1860-talet dröjde
det inte länge forrän sjön Hån torrlades genom atr man
sänkte avloppet vid den gamla landsvägsbron vid Björ-
kefors. En hel del jordbruksmark vanns på detta sätt. De
forsta mätningarna for delning av sådan mark gjordes
1868 av en lantmätare Laurell. Förrättningen omfat-
tade även lorsta sänkningen av sjön Björken. I början av
l92}-talet gjordes där en större sänkning som tillsam-
mans med den forsta gav srora arealer jordbruksmark.

Fågelsjön Biörken
Den grunda vattensamling som återstår av sjön efter
sänkningarna har sedan varit en välbesökt tillflykt for
sjöfågel av många arter. Och länge har naturälskare
vallfärdat till Björken för att uppleva det rika fågellivet.

Ett torn lor fågelskådning byggdes på 198O-talet på
udden nedanfor Otternäs. Ett tioral år därefter tillkom
ett mindre torn några hundra meter söder om detta.
Nyligen har ännu ett fågeltorn uppforts. Det är placerat
vid sjöns norra strand.

Problem med stickmyggol
Myggforekomsten hade länge märkts och plågan hade
hela tiden tilltagit. I början av 2000-talet hade den växt
till ett påtagligt problem. Var skulle orsakerna sökas?

Grillplatsen med regnskyddet.

Det gamla awattningssystemer fungerade nog inte så

bra längre utan nivåerna varierade med upprepade över-
svämningar som foljd. Igenväxningen med slyhindrade
också vindarna och detta i sin tur blev en faktor som
bidrog till översvämningsmyggornas trivsel.

I augusti 2004 togs de forsta sregen for att råda bot på
myggproblemet. På ett par ortsbors initiativ samlades

boende från trakten runt Björken till ett möte i Tomt-
hults missionshus som blev fullsatt.

Föreningen Siön Biörken
Under hösten bildades Föreningen Sjön Björken och
Sunne kommun kontaktades om resraurering av sjön.
Redan före årets slut hade kommunen ansöki och be-
viljats bidrag från länsstyrelsen till en förstudie om
åtgärder. Vintern och våren 2005 drogs riktlinjer upp
för arbetet och kontakter togs med markägare, ft)ren-
ingar, myndigheter och andra som kunde tänkas bli
berörda av en restaurering. I projektet ingick att röja
sjöns stränder {tir buskar och sly, stubbfräsa vissa om-
råden, bygga vandringsleder, anordna utsiktsplatser for
fågelskådning, stängsla och kontakta djurhållare, göra
mygginventering m. m. En kall och rorr vinter gjorde
att kanalerna kunde rensas så att vattensjuka områden
torkade upp.

Pengar från länsstyrelsen, kommunens hjälp och en
gedigen ideell insats från de boende runt sjön gjorde
att projektet kunde genomföras under några år med
närmast hundraprocentigt lyckat resultat. De forhatliga
stickmyggorna är fiirsvunna, betesdjuren håller mar-
kerna fria från sly och som bonus har samarbetet mellan
bygdens foreningar fiirbättrats.

Efter att det stora resraureringsprojektet fullftiljts har
man vidtagit ytterligare åtgärder, som r. ex. att forbättra
åtkomsten till sjön med ett par bilvägar och en parke-
ringsplats närmare fågeltornet på Otternäsudden. Dit
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Fornfynd från Björkenområdet,
Flintspån eller skrapa. Upphittad vid Näsena, lvarsbjörke.
Gåva till Sunne hembygdsforening från Teodor Broman 1937.

kan man nu också ta sig med rullstol. Ett regnskydd
med grillplats har anordnats nedanför Bygdegården i
Östanbjörke.

I denna kortfattade berättelse har jag försökt beskriva
Björkebygdens utyeckling från äldsta tid. Jag hoppas på

Iäsarens förståelse för att de enskilda detaljerna inte kan
fä" något större utrymme då ett så omåttande ämne skall
återges så här summariskt.

Av källmaterial kan nämnas kartor över strandnivåer
från Sveriges Geologiska Undersökning och Lantmä-
teriets terrängkarta. Jaghar Låst Folkungarnas Frybsdal
av Bo Ulfvenstierna och samtalat med ftireträdare för
Föreningen Sjön Björken. e€

Fornfynd från Björkenområdet.
Stenyo<a, skafthåls - gronsten. Funnen vid den gamla bruks-
dammen Antonström. Gåva till Sunne hembygdsförening från
Hildur Olsson 1915.

David har giort det igen!
TEXT OCH BILD: INGEGERD LÖWGREN_]ANSSON

År efter år springer han runt i skogarna som en stenget och plockar "kröser"
_ KROS.DAVID MYREHED.
Han är mannen som, trots sin ålder, ger sig ut i skogen, ensam med sin mobil och
plockar den ena litern kröser efter den andra. Han får abstinens om han inte får ge

sig ut med sin plockarel När Krös-David plockat klart, åker han till hembygdsgården
och rensar bären på rensningsmaskinen som han själv konstruerat. Men det bästa av

allt; han SKÄNKER alla kröser till hembygdsforeningenl Vilken hedersknyffell I
år har han skänkt 93(l) liter. Krös-David är en sann hembygdsvän. Lingonen kokar
sen Pia i Bräcka sylt av till Nävgrötskvällarna. På hembygdsgården i Sunne serveras

alltid NYKOKT krössylt i juli. e@
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[örälJrar rill crr \r' r- \!('Lrr-r. t. 

1.;1

Sundsberg. De t i -rr KFL--\1:s Scor-Lt-

förbr-rnc1s \,iriore1l.iger som. hade

bvggr up;r sir-r inrponerar-rde tältstad
där Hore11 Selma Lagellöl SPA och

Akka-stirdion nu ligger:. Mötet vara-

de unge{lil en vecka och allmänheten

hade tillträcle flera timmar per dag.

Jag har starka minnen av besöket.

På den lille bondsrabben imponerade
qivetvis den i'idsrriickra riiltbehr-gge1-

sen. cleltaga rna-s kL,id s e1. .1er.,Ls lu ilr-

iagr-Linq ure i det i'ia. , , En sak som

jag minr-rs sär'skilt starkt var de sm.r

diken man grävde rur-rr rälren t-ör' att

hålla ui"rdan regnvattnet.

Mötet besöktes av biskop och
landshörding men också av sådana

hojdare som prins Gustaf Adoli
greve Folke Bernadotte , prins Oskar
Bernadotte m.fl. Denna dag hölls
hembygcisfest och prins Oskar Ber-

nadotte högtidstal ade.

E,n sunnebo som ingick i den stora

arrangörsstaben var köpmannen och

hembygdsforskaren Nathan Hedin.

,|ag återger här ett textstycke av ho-
nom som Fanns i scorrtmötetr pro-
gramhäfte. Detta har vi fätt av hans

sondotter Margareta Fredriksson. qfJ

Dduid Myrebed

Nationalläger på Sundsberg 1934.

r,rtblednins l-rär hade sin nordgräns.

Det har r-rän-rligen kunnat konstateras,

atr glavtälten i reeel Iige.l närl nrtqort

tor\rmosse som r.id den tiden r-arit en

grund vattensamling, tjänlie renta\'

rill odling rv nämrrda r attcnr.irt.

Av gravar från järr"rålderstid äro de

nordligaste till fi nnandes omedelbarr

söder om Sunne köping. De är'o ej

undersökta och därför ej tidsbestärr-r-

da, men ett grav{lilt av liknande tr-p.r

last av bcrydligt \töflr unrr.rrrnirts..

be Liget nära siön Fn ke rt. .t d.f -r'.
hal virat sig härr'öra [r'.r n uiirq.lrtgcl]
mellan 300-400-talet eiier Kr

Från medelticlens Flr-ks.1.rle r"L är t'öqa

känt, uton-r att kristenclomen hir in-
flordes omkr. 1 l0O-raLe r och art tiden
n:irn-rirst därefter utt-t-L:lrkrcs al ett
llitigt kvrkoblqqande. I Sur-Lne klrka
som a\r iilder varit nLoderkr-rka. finns
ännu bevarad er-r dopfunt ir,rn n-Lirten

av 1200-talet. Eljest firins inqa andra

minnen från derrna rid än ett iåta1

diplom från lr00-t.rlcr.

Genom Konung Gustai\Xtasas jor-

debok av år 1540 lär man ett klalt
besked om bygdens utbredning och

befolkningens skattekraft denna tid.

Ett stycke historia
om ert kluvet päron ter sig

clen r.är'mländska kartbilde n,

med kärr-rhuser vid Sr.rnne i

Fryksdalen, och det ligger rrågot

symboliskt i dett:r, ty av ålder har

Fryksdalen varit en hjärtpunkt i land-

skapets andliga och materiella liv.

Näl den förste frr.ksdalingen gjorde

dalgången den är'an, såq landskapet

l-relr annorlunda urt mot nu. och det

Likr-rade r iil niirn-ri,rsr en skärgård med

sina r-nånga öar och sin vida vat-
renspeqel. Ar'redskapsfvnd från en

boplats en mi1 norr om Sunne kan
man sluta sig till att dalgången haft
bofast befolkning for mer än 6000
år sedan och art bebyggelsen här i ål-

der kan tävla med landskapets södra

och västliga de1ar. De talrika fynden
av rrindyxor visa att inflyttingama
trivts och att deras antal snabbt ökats

och vid tiden flor bronsåldern mått-
te här redan funnits en betydande
tätbygd, att döma av de många och

ståtliga gravrösen som kanta Frykens

östra strand.

Det är tänkbart, att bronsåldersfol-

i<et fur-rnit gynnsamma betingelser

för sitt uppehälle i lorekomsten av den

ritbara sjönöten, Trapa ttatartr, vars

BILDTEXT: l)EllenLundgren,2) SvantePåhlsson,3) StenDahlstedtl:evicelägerchef,4) LandshövdngAbrahamUnger,
5) Folke Bernadotte 2:e vice lägerchef, 6) Hugo Cedergren, 7) Selma Lagerlöf, B) Harald Hemmingsson,
9) Per Stefan Olsson stabschef, I O) Axel Klingenst erna, I 1) Fritz Dahlberg. Bilcl fran Ostra Ämterv ks hembygdsfÖren ng.
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och det visar sig att Sunne med sina
50 skattlagda gärdar var landskapets
folkrikaste socken. Redan då var det
sed att fryksdalingarna drogo ut på
Itirvärvsarbete till andra trakter, och
detta håller i sig ännu i dag.

Det rörliga livet, det skiftande ar-
betet vid hyttor och hamrar, i skog
och på ftltet, har gjort fryksdalingen
till en mångsidigt kunnig och därfor
gärna anlitad arbetare, som vetat att
slå sig fram till välstånd och bärg-
ning allestädes där han dragit fram.
Och när hemlängtan drivit honom
tillbaka till hans älskade "Frissdaln"
har han dit medftirt en rikedom av

nya idder och en vidgad syn på ting-
en och människolivet. Givewis har
han härvid ej kunnat bevara sin ur-
sprunglighet, men den starka kärle-
ken till hembygden har intet kunnat
rubba, och när han på nytt planterats
i hembygdens jord, har hans väsen

snabbt skjutit nya hjärterötter.

Av ålder har Fryksdalen varit jord-
bruksbygd men med 1600-talets
kraftiga utveckling av järnhante-
ringen blev även denna dalgång ett
järnbäraland. Runt om Fryken och
långt inåt skogarna växte det upp
ett stort antal "Hamrar" och med
dem lika många bruksherregårdar.
Ur den kultur som där utvecklades,
foddes sagan om Gösta Berling och
Kavaljererna.

Redan vid 1600-talets början hade om att han är forfattare till alla tiders
till dalgångensvidsträcktaskogsom- hembygdssång: Värmlandsvisan.

älla utslaget i tvisten om en bättre
rätt. Gustaf Schröder har i romanens
form skildrat dessa tvister i de klas-
siska pojkböckerna Orjaru Kajlan och

hans pojkar, Pecba Huskoinen, Paauo

Mackran och Finntorpet i Västersho-

geru, varjåmte han givit en seriä jakt-
och kulturskildringar av högt värde i
en rad böcker med olika namn. Han
var ändå över 60 år gammal när han
borjade författa!

Av krigiska hjältar har Fryksdalen
ej många, men Jon Hansson Spets

på Gylleby, som från simpel soldat
avancerade till general, är en man
som är värd att minnas. Han ligger
begraven i Sunne kyrka.

Bland den andliga odlingens män
äro desto fler namn att nämna, men

här skall endast erinras om några
få: Sveno Grotta, biskop i Skara
1436, förut prost i Sunne, Torsten
Rudden, död som biskop i Linköping
och stamfader ftir ätten Rudensköld,
Sven Bengtsson Elfclalius, grundaren
av Karlstads Iäroverk och sedan su-

perintendent i Karlstad, Måns Svens-

son Mariestadius, tvenne gånger er-

bjuden biskopsstol fast han avbojde.
Släkterna Lagerlöf och Fryxell ha
haft flere betydande represenranter
genom börd eller gärning knutna
till dalgången. Prosten och profes- Ja, ett härligt landskap är det och ett
sorn Anders Fryxell är ju både som glatt och rrivsamt folk och ännu har
historieskrivare och folkuppfostrare ingen ångrat sig som gjort de bådas
ett namn att minnas, att inte erinra bekantskap. .@

Det nya Värmland är starkt storin-
dustriellt betonat. Namn sådana som
Uddeholm, Mölnbacka:Trysil och
Billerud äga god klang långt utanfor
den gamla världens gränser, atr inte
nämna sådana nyare industrier som
Karlstads Mek. Verkstad ochArvika-
verken, vilka vetat att forskaffa sig en
position på världsmarknaden.

Fryksdalen har ingen storindustri
i egentlig mening, men Rorrneros
Bruks anläggningar för mek. trä-
massetillverkning är både hypermo-
dern och av en aktningsvärd kapa-
citet. I stället 6nns utefter Fryken
ett antal mindre sågverk som arbeta
både på behovssågning och export,
och man kan gott säga att det är träet,
skogarna som ger fryksdalingen hans

forsörjning. Det vakna, ftiretagsam-
ma folket utmed den långa sjön har
alltid älskat friheten och oberoendet
mer än allt annat och fryksdalingen
passar bättre som självständig före-
tagare än som nummerkarl i storin-
dustrins bataljoner. Han är händig
som ingen annan och han söker av

egen drift upp arbetstillfållena där
de finnas, men han vänder gdrna åter

för att njuta av allt det vackra som
det oforlikneliga landskapet har att
fägna hans öga med.

Nath. Hediru

råden inf yttat folk av en främmande
stam,finnarna,vilkasnartkommoDetärfcirrestenenhelradav1y-l:G,-Öffil1w/4a
att bilda en srar i sraten. De falade
ett annat språk, Ievde isolerat i sina
skogar, gifte sig inom stammen och
höllo väl samman till skydd för sig
och sitt, varigenom de kommo att stå

i motsdttning mot bygdens eger folk.
Härvid kom det ej sällan till sam-
manstötningar med bygdens folk,
därvid kniven eller lodbössan fick

sande namn ur den svenska odling-
ens historia knutna till Fryksdalen
och bland litteraturens srora namn
kunna som med varandra inbördes
besläktade nämnas: Tegndr, Lagerlöf
Fröding och Anna-Maria Lenngren,
vilka alltså har rottrådar även i Frvks-
dalens jord.
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EDBRISTEN OTSAKAdC Att

stångj ärnshamrarna place-

rades långt från malmfält
och hyttor. Det var lättare att trans-

portera tackjärnet till hamrarna än

att köra det skn-mmande koiet tili
Bergslagen.

Vro E»svaLLAFoRSARNa aniades

hammarbruket av Herman Kolthofl
som var av tysk släkt och fadern var

borgmästare i Karlstad. Kolåtgången

var 4 000 m3, ungefär B 000 m3 ved.

Han sökte tillstånd för ytterligare
en hammare men byggde den innan
tillståndet kom. Han avled strax
innan och släktingarna klarade inte
skulderna, varför bruket såldes till
Christian Nackreij, en dansk som

gift sig med den stenrika änkan ef-

ter brukspatronen Lars Andersson
Bratt i Brattfors. Han köpte både

Höglunda, tossnäs och Edsvalla.
En framsynt man som räddade Filip-
stad från att mista stadsrättigheterna,

engagerad i kyrkans upprustning och

lärnbruk i Fryksdalen
RAGNARMAGNUSSON

skänkte en dyrbar malmkrona, som

stals för några år sedan.

ErrrR HoNor.I ör'ertog sonen samr

mågen Brummer hammarverket
och blev osams, Brummer r.ar hän-
sr-nslös och bestämmande, blggde
själr- sägr.erk, knipp- och spiksmedja

nedanför hammarverket och hin-
drade dess drift. Stridigheterna
pågick iill långt efter bådas död.
Nackreijs måg Reinhold Antonsson
var riksdagsman och ordrik bråk-
makare, förlorade en process mot
Uddeholm och förlorade kyrkbyg-
gets pengar, dog utfattig 1800. Hans
brorson Reinhold, ägde Sundsbergs

gård och hade ett hemligt forhållan-
de med vackra Gustava Sandelin på

Öjervik, och testamenterade henne

sina pengar. Kärleksförbindelsen
blev förebilden till Gösta Berlings
sdg/l ay Selma Lagerlöf. Pengarna
gav möjlighet att föra stort hus på

Öjervik som blev den fornämligaste
gården i Fryksdalen. Öd"t var dock

grymt. Gustava blev sinnessjuk
och spärrades in på ett gavelrum
på Rottneros. Hon såg och hörde
hamrarna men kom aldrig ut.

An r8;; r<or'.t legendariske patron

'Wall från Rottneros och fordubblade

driften, köpte in stora skogsområden

i Östergötland och Småland och an-

Iade milslånga flottleder med värm-
länningar som flottare och skogsar-

betare. Edsvalla med Rottneros var

nu en av Sveriges största industrikon-
cerner. \Wall var en bra arbetsgivare.

Selma Lagerlöf berömde honom i ett
barns memoarer; lJnder nödåren då

man åt barkbröd fick smederna vid
Rottneros äta vetebröd och flaskl
1874lyckades Wall få järnvägen dra-

gen lorbi Edsvalla. Året efter vände

allt. §fall hade trasslat ihop sina affä-

rer med brukets och kompanjonerna
fick betala stora summor för att klara

dem från konkurs. Wall, som varit
rikast i landet dog utfattigl
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Arbetsmiljön
Förfärtaren Gustai Schröder. r'ar i
ungdomen L,ruksbokhallare och
beskriver arbersröhåilandena: Sme-
derna sick på skiher klockan ser på
söndagseitermiddasen och gick av
samma tid i-öljarrde lordag. \Iästaren
och mästersr-ennen arbetade skiftes-
vis. Klädseln r-ar mössa, en lång grov
skjorta samr srrumpor och träskor.
Soret och smursen gjorde art man
inte sor- hemma utan i "smekuja",
bredr id smedjan, ett brädskjul med
brutet tak och öppen härd samt ihop-
spikade britsar med råghalm. GIö-
dande slagg för uppr,ärmning gjorde
armosfären h.almig och het. Stanken
var obeskrir'1ig.

MÅrrroEnNa intogs i smedjan och
smeden levde avskild från familjen
hela veckan. Redan vid frrtio år var
smeden märkt av arberer, krokryg-
gig, inåtböjda knän, långa armar
med stora händer och halvdöv av
dånet. Spiksmeden hade lättare ar-
bete men sämre betalt. Han skulle
vara i arbete från fem på morgonen
till nio på kvällen, 

"lltia 
drygi tr.t-

ton timmar. Hann han inte med be-

tinget bestods han ofta med prvgel.
Ör-erskred han det. r-ankades ertra-
beralning. ofrasr i lbrm a.r- brännr-in.
r-ilket bidrog till det nedbn'rande
missbruket. Trors den hårda rillva-
ron 1'ar oftasr smederna glada och
utåtriktade. I jämförelse med övriga
arbetare var de gynnade både med
betalningen och den sociala statusen.
Genom yrkesskickligheten stod de
ett trappsteg högre i samhällsstegen.

vid spiktillverkningen
Spikhamrarna vägde 8-15 kg och
gjorde 5- 8 slag i sekunden. Råäm-
net fick man från knipphammaren
som oftast fanns i ,"-Å, lokal. De
vanligaste dimensionerna var tre eller
4 tum, men man smidde ända upp
till8 tums spik. I spiksmedjan fanns
ett reglage med vilket man reglerade

vattenhjulets hastighet. Där fanns
också en hard dar spikämnenavärm-
des. Bloss av fetvedsstickor utgjorde
belysningen. Hammarlaget besrod
av tre man - smeden, hövdaren (hu-
vudaren) och spikpojken. Smeden
var förmannen och avlönade sina
medhjälpare. Spikpojken värmde

spikämnena, fyrkantsjärn, i härden.
\riktigt var att ha jämn värme så art
lagom långa stycken värmdes varje
gång. liksom att snabbt ge smeden
den hera tenen och ra emot den an-
rända så inre arberet kom i otakt.

Annrrsrar<TEN var oerhört högt
uppdriven, de lätta hamrarna slog så

snabbt att man knappt kunde ögna
dem. Järntenens glödande ända sköts
snabbt in under hammaren, där äm-
net räcktes ut på några sekunder samt
planades och höggs av. Spikämnet
greps med en tång av Hövdaren som
stoppade in ämnet i spikdockan och
med några snabba slag formades
spikhuvudet. Tillverkningstakten
var sju sekunder per spik.

Dnr ÅrÅc sprKpoJKEN att i kväll-
ningen plocka den färdiga spiken i
räknehäckar och varje lördag upp-
tecknade bruksbokhållare antalet spik
och uppforde det på respektive smeds

konto. Veckoprestationen var 28 000
spik for att erhålla full betalning, en
arbetstakt få stod ut med. Upplär-
ningstiden tog minst två år. e@
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Byst av Oskar Asker utförd av skulptÖren Ragnar Sandberg

Sittande fr. v. Arvid Asker, OIof Asker, Maria Asker-Olsdotter, Fridolf Asker. Stående fr.v Emma Asker-Larsson, Pau Asker. Ester

Asker-Persson, Oskar Asker och Maria Asker-Sjölin. I medaljongen Alfred Asker. Bild från Beftil Asker, Kil.

Foto: August Pehrsson, Torsby. Tillhör Östra Ämterviks hembygdsförening.
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Från soldatbostället i Askersby
till Stadshuset i Stockholm
Soldaten Olof Olsson Asker tiänstgiorde som soldat för Askersby rote 1872-1891.

Källor: Släktkrönika av Bedil Asker. Artikel ur Värmlands Folkblad av Alf Folmbr. Bearbetning av Mats Jansson.

är nådde åtta barn vuxen ål-
der. Vi skafoljasonen Oskar
som föddes 1879. Brodern

Alfred hade åkt till Stockholm för
att arbeta och skrev hem till Oskar.
"Ta med pappa och Paul och kom
hit". Den stora Srockholmsutställ-
ningen höli på att bvggas på Djur-
gården och skulle inr-igas 1897. De
hall på att blgga den moskdlikande
huvudbyggnaden när det uppstod ett
tekniskt problem }lan kailade på ar-

kitekten Ferdinand Boberg, men när
han kom hade Oskar löst problemet.
15 maj 1897 invigde kung Oscar II
utställningen. Så småningom blir
Oskar gift i Stockholm och får läsa

om att stadshuset skall byggas och
Arkitekten Ragnar Östberg söker
duktigt folk. Arkitekten Ferdinand
Boberg hade berärtat l-or Östberg om
OskarAsker och han fick jobbet som

byggmästare och arbetsledare. I bor-
garrådsvåningen smyckades det med

porträttbyster av olika hantverkare,
som varit med och byggt stadshuset.

Där finns idag en porträttbyst av Os-
kar Asker utltird av skulptören Ragnar
Sandberg. Vid invigningenTg23 frck
den gamle Askersbysoldaten inbju-
dan att deltaga och se vad hans son

Oskar varit med och byggt. Soldaten

Olof Olsson Asker dog 1926 r Östra
Ämtervik, sonen Oskar dog 1973 i
Stockholm..@

Stockholmsutställningen invigdes 15 mq 1897
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Söndagspromenad.

Midsommarfirande vid Mjölkhus
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ösrrx :oo-1 samlades en grupp personer med
err gemensamr inrresse iör trakrens hisroria.
Området urqörs ar-rre hemmanr Bergskog,

Södra Borgeby och Pålsbr,. A11a rre är belägna ca tre
kilometer öster om Sunne tätort. Det har r.arit en ut-
präglad jor-dbruksbvgd med mindre lantbruk och ett
antal småforetag. Tidigare fanns här en lanthandel och
en skola, den sistnämnda iades ner lor två år sedan. Det
är en vacker bygd och det gäller också grannbyarna
Maggeby, Ostanås och Gullsby. Närheten till kommun-
centlum och den nyligen tillkomna cykelbanan (med

belysning) bidrar till en attraktiv boendemiljö.

Dnr stroeDEs EN sruDrECrRKBr bestående av 15

medlemmar och sammankomsterna hölls for det mesta

på skolhuset. Syftet var i huvudsak att dokumentera
vilka människor som bott i bygden under det gångna
seklet, dvs. 1900-talet. Efter hand hamnade vi 1ängre

tillbaks i tiden och en del ar-
kivforskning blev nödvändig.
Tidigt väcktes tanken på att
sammanställa resultatet i en bok

- en bok som gav en inblick i
hur lir.et var {tirr på landsbyg-
den och i skolan. Vi hoppades
att boken skulle bli till glädje
för många - och det blev den.

Sven på Hörn vann cykelr.

Errrn E\ TrD rrrRrrr \rr att det krävdes en orga-

niserad ibrm lbr verksamherenl dels för att kunna ge

ut boken och dels ibr art bedrir-a annan r.erksamhet

av hembr-gdsr-årdande natur. Därt-ör bildades är 2009
Södra Borgeby Blgdefrirening och initiativtagaren till
studiecirkeln, Anna-Lena Nilsson där Sr.i Pålsb,v, blev

ordflorande. Boken Bergskog, Södra Borgeby och Pålsby

blev en succd och den innehåller ett rikt bildmaterial, ca

700 bilder. Bygdeforeningens hemsida har också ett om-

fattande galleri med hundratals bilder från {torr och nu.

BvcosrönsNrNGEN HAR NU FUNNITS i drygt fyra
år och aktiviteterna har varit många: Adventsfirande
med grantändning, tipspromenader med nävgröt och

fläsk, träffar vid Borgebysätern med kolbullar som

lockbete, midsommarfirande vid Mjölkhus och den

populära söndagspromenaden under årets sommar och

höst. Gullsbyrundan och Östanåsrundan lockade
många besökare, inte minst från Sunne. Det blev en

gemytlig samvaro med fika och i genomsnitt kom ett
sjuttiotal personer. En cykel lottades ut och av intäkterna
skänktes 5 000 kr till Julia Lindgrens minnesfond. Vi
är nog alla överens om att söndagspromenaden har varit
mycket givande inte minst med tanke på alla möten och

samtal med nya människor över en kopp kaffe med gott
hembakat bröd. ed
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Krig ute i världen - och i Lerhålan
Ur boken Bostölletav Askersbysonen Gunnar lansson (1928-2009)

Några bilder dyker upp
ur mitt minne
Det är kväll, dagens sysslor är av-

klarade. Ute i lagården sover hönsen

på sina pinnar, de fyra korna ligger
och idisslar. Freja, vår häst, har fått
nattfoder och det låter så gott när
hon står och tuggar. Pappa har kom-
mit in, tvättat sig och satt sig med en

tidning. Mamma sitter och stoppar

strumpor eller ftster en knapp i ett
livsstycke.

MrN snon Årn och jag ligger och
småpratar i kökssoffan och kikar då

och då över kanten. Pappa hittar all-
tid något intressant i tidningen och

läser högt en liten stund. Så pratar
mamma och pappa lite då och då

och vi i soffan somnar så gott. Och
de andra syskonen dä? Ja, de ligger i
kökskammaren, fler rum fanns inte.

UrB r sroRA vÄnroeN börjar det

bli oroligt. Mussolini angrep Abes-

sinien 1935. Detta upprörde mamma
och pappa. De mindes alla hemska

skildringar från första världskriget,
som ju inte ens var tjugo år avläg-

set i tiden. De pratade om striderna
vid Marne och Verdun, jag och Åke
greps av detta. Att nu busen Mus-
solini skulle angripa Haile Selassie i
Abessinien och bomba och använda

gas mot hans oskyddade folk, det var

verkligen forskräckligt, att dessutom
bomba en svensk ambulans, som var
försedd med ett rött kors, var rent
bedrövligtl

Åou oc*r 1ac har pratat om detta:

så små som vi var, sju och nio år, kan
vi ju inte ha suttit och läst krigsskild-
ringar i \Termlandstidningen utan
det måste ha varit pappas högläsning,

som fångade oss. Vi lärde oss att

Haile Selassie också kallades Negus,

att huvudstaden i Abessinien hette
Addis Abeba och arr näst största sta-

den hette Harar. Att två av Neguses

befåihavare hette Ras Desta och Ras

Kassa och att en av Musses generaler

hette Badoglio.

Knrcnr sPRTDER src till Lerhålan.
Lerhålan var en stor grop där man

forr hade tagit upp lera for att göra

tegel av. När vi var små var gropen
vatten§,lld och utgjorde en skapligt
stor damm, där vi hade mycket skoj

både sommar och vinter.

Pappa HÅDE GIoRT en jättefin
modell av ångaren Selma Lagerlöf
och den lekte vi med i Lerhålan. Sen

hade vi ett halvfärdigt fult båtskrov,

grundmålat med en brunaktig flårg.

Det var Dykaren. Vi brukade kasta

ner den i vattnet så den dök, men den

kom strax upp igen.

EN söNoec vid den här tiden var
Åke och jag där och lekte. Jag minns
att )ag var söndagsklädd i sjömans-
jacka. Helt plötsligt var vi i Abes-
sinien. Den stiliga båten Selma var
Neguses och Dykaren var Musses.

Nu skulle Musse få så han teg. Jag
tog en snes och tryckte till så hårt
jag kunde mot Dykarens däck, för
att klämma fast den för gott i botten-

slammet, men snesen halkade och jag

stod på huvudet i vattnet. Ake hjälpte

mig tröstande hem och jag minns
att mamma inte ställde några frågor.

EN eNNaN rlro från den här ti-
den: Söndagsmorgon. Mamma har
kokat barnagröt och lagt i en rejäl
smörklick i varje grötportion. Åke
och jag sitter och experimenterar lite
med det smälta smöret, forsöker leda

det i kanaler eller rent av i en tunnel
under gröten.

Pappa rrAR HITTÅI någon intres-
sant artikel sr Frubtodlaren eller
Bitidningen eller Jordbrubet och dess

binärirugar. Han läser högt en stund.

Just Allers hade en period bilagor,
som handlade om intressanta saker

t. ex. Berömda Upptäcktsfärder el-
ler Världens $u underuerb. Det sista

minns jag åscinerade Åke och mig:
De hängande trädgårdarna i BaL,y-

lon, fyrtornet Faros utan{iir Alexan-
dria eller Mausoldet i Halikarnassos.

Ju krångligare namn desto lättare
fastnade de i huvudet och det be-

rodde naturligtvis till stor del på att
vi var två. Vi kastade konstiga namn
och uttryck mellan oss.

Desse söuoacsnroRGNÅR när alla

var samlade står det ett fint skimmer
kring. @
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Arne Linnarud - till minne
vÄnpNs sKTRASTE rro 2013 lämnade oss Arne Linnarud
i stor sorg och saknad. Arnes vagga stod i Höjen, men han
växte upp i Hälserud. Han utbildade sig till lärare och som

sådan tjänstgjorde han på flera platser, längsta tiden nere i Ystad,
varifrån han återvände hem till Värmland 1988.

AnNns sroRA FRTTTDsTNTRESSE var släkt- och bygdeforskning
och han utgav 1990 sitt omfattande arbete Ministerialböcker for
Sunne, omåttande födde, vigde, döde ären 1669_1721. Darmed
åstadkom han en "lathund" {tjr andra forskare genom sin renskrift
av dessa kyrkoarkivalier från äldsta bevarandetid.

HeN ronrs,rrrr oröRTRUTET sitt omfattande arbete som nu
gällde åren 1727-1758,1759-1774 och \775-1793 och då inte
bara Sunne utan även Lvsviks forsamling. Han hade ej enbart
exekverat originalakrernas innehåll utan är'en kompletterat ma-
terialet med intresser'äckande tabeiler och diagram ör'er befolk-
ningsutvecklingen. Därti1l gjorde han kartor och kommenterad
bebyggelseförteckning samt redor-isade de dopnamn som var
vanligast under 1600- och 1-00-raien.

Srrrrr-rsr-rrr\r\GE\-- är en or-ärderlig hjälp for alla
släkt- och bi-gdeforskare. \-i är många som känner till
i'ilket tidsödande och i många fällsmåm omöjliga arbete
det kan vara att rätt ryda de äldsta k1,r[6arkivalierna och
dess krångliga skrivstil.

Jac ueor rönMÅNeN att räknaArne som gammal god
vän, en person som man såg upp till, inte blott för hans

stora kunskap, utan också för den mjuka vänskapliga
person han var. När man som amatör i släkt- och bygde-
forskning många gånger ställdes inför problem, kändes
det tryggt att ha honom att vända sig ti1l. Till detta var
det högtidsstunder att bara sitta och prata med Arne,
som förutom sin stora kunskap hade en stor portion
humor - äkta värmländsk humor, när den är som bäst.

MeN r<ex TycKA attArne Linnarud borde ha tilldelats
ett pris och varmt erkännande for det enträgna arbete
han nedlagt - en kulturgärning som är ovärderlig nu
och för kommande generarioner.

EN coo ocu evuÅrrrN vÄN har lämnat oss och vi
står i stor tacksamhetsskuld for de forskningsresultat
som kommit oss till del. Vi ska alla i stor tacksamhet
varmt vårda ditt minne. e@

Olle Gustafsson
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Var tid har sin bonad
- v?r bonad har sin tid

Text och bild ur: AOwOEIACUT Dl4 samtlands bok BONADERav Noomi Augustsson.

www. ica-historien. se_

sAMMANFATTNTNG AV MATS IANSSoN Foro INGEGEnp IöwGREN-JANSSON

MoncoNsruNDEN HAR srN BoNAD och aftonstunden sin. Världslrig och l'cistider har sina bona-

der. Det finns en bonad ftir varje tillfäIle. Bondetåget lgl4har sin bonad,,ett stycke svensk historia

i plattsöm och stjzilkstygn. Varitir broderade man bonader? Genom -7ttva\a 
en speciell bonadstext

kunde man visa ått .til[rirrgstagande, att man var kristligt sinnad eller att man var fosterlandwän.

Man kunde predika, varna, fOr-ro" och uppmuntravarandra och man kunde säga något av sina in-

nersta tankar utan att ens höja rösten.

till såväl här som fotta. Och att de

önskade försvarsfrågans lösning i
dess helhet detta år.

KrocreN Nlo samlades deltagarna

till gudstjänst. Värmlänningarna i
Kungsholms kyrka, klockan tio tå-

gade man från kyrkorna mot slot-

tet, Där kungssången spelades och

kungen holl tal om att han delade

bondetågets uppfattning och att for-

svarsfrågan måste lösas snart i hela

sin omfattning. Kungen utbragte
ett leve för fosterlandet och psal-

men Vår Gud är oss en uäldig borg

sjöngs. Klockan arton samlades man

till en fosterländsk fest på Skansen

klockan halv nio på kvällen började

landskapsfesterna på olika hotell.
Värmlänningarna festade på Strand

Hotell. Till samtliga deltagare i tåget

lät kungen utdela en minnesmedalj.

Bondetågets huvudbandr och land-

skapsfanor förvaras nu i Livrustkam-
maren.

NÄn söNonnNe återvände hem och

berättade om allt de varit med om i
huvudstaden, kanske en bondkvinna

broderade denna bonad. @

Dnr van ETT BoNDETÅc r9r4.
"Upp med fanan vart det bar, hall
den hela lifvet kär, bär den högt så

högt du kan det, för det dyra foster-

landet." En odalrrran klädd i sämsk-

skinn och knätofs lyfter fanan så

högt han kan. Han är en represen-

tant för den svenska allmogen som

deklarerade att över varje parti står

fosterlandet. Under parollen "Med
Gud och Sveriges allmoge för kon-
ung och fosterland" samlades 30 000

bönder den 6 februari 1914.

BoNoerÅcer organiserades av

en kommittd i Uppsala under led-
ning av grosshandlaren Jard Emil
Frykberg t862-1923, född i Gö-
teborg, men uppväxt i Värmland.
Han blev handelsbiträde i Uppsala
och senare minut- och grosshand-
lare. Handelsrörelsen utvidgades till
Stockholm. Han närde id6er om att
samla de privata handlarna till kamp
mot konsumentkooperationen. Han
startade Svenska Varor (SV) 1922.

Utvecklingen ledde framåt till da-

gens ICA-rörelse. Bondetåget var en

demonstration, som genomfördes
den 5 februarilgl4 i Stockholm av

över 30 000 bönder, som uppvaktade

kung Gustav V. Manifestationen var

em uttryck for en konservativ kritik
av Karl Staafs liberala regerings for-

svarspolitik.

KuNceN eNsrör sIc till demon-

stranternas krav i det så kallade
borggårdstalet vilket ledde till en

konstitutionell kris, den så kallade

borggårdskrisen. Tåget samlade del-

tagare fränhela Sverige och leddes av

Grosshandlaren J. E. Frykberg och

lantbrukaren Uno V. Nyberg.

r 37o Yärmlänningar och Dals-
länningar kom med extratåg. De
inkvarterades i kaserner, skolor och
framforallt i hem. Den 6 februarivar
över 32 000 personer från borgerliga
partier samlade i Stockholm. Bön-

derna tågade landskapsvis, många

i nationaldräkt, under standar och
fanor genom flaggprydda gator, upp

till slottets borggård. Där forklarade
ledaren Uno Nyberg inför kungen

och kungahusets medlemmar, att de

i en årlig tid, liksom i tidig historia,
samlat sig omkring kungen. Anled-
ningen var att de ansåg att tidens

allvar krävde av dem att ge pengar
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Jul på Mårbacka. Foio: Kjell Sundström

Iul på Mårbacka - från vardag till fest
HILDING BERGQVIST

Vi förflyttar oss till 1950-talet för att ta det av Selma Lagerlöfs iulfirande med folket

LocKÄN r6 på julaf-
tonen var allt gårdens
folk inbjudna till Selmas

välpyntade och upplysta
barndomshem, meilan 60-70 per'
soner. Torpstugorna tömdes på folk
och doften av stearin, frukt och ny-

bakat bröd, strömmade emot oss vid
enrrdn, där Selma stod och hälsade

oss välkomna. Hon riktigt strålade

av lycka över att ha sina anställda
hos sig. Detta var bland det bästa

hon visste, hon stortrivdes liksom vi.

I srone sALoNGEN ståtade den fina

granen med äpplen, kulor och glit-
ter, granen som vi skulle dansa runt
senare. Men forst skulle vi bjudas på

kaffe med tott tilltugg och saft till
barnen. Efter fortäringen samlades

alla, med Selma i spetsen, i salongen

där julklapparna skulle delas ut.
Seima satte sig vid fygeln med en

betydande trave julklappar intill sig.

Hon läste namnet på varje paket och

var och en fick gå fram och hämta sitt

paket ur hennes varma hand.

Vr eenN IICK vANTAn och strum-

por och familjerna fick också nytto-
saker till hemmet. Efter detta hände

det att Selma satte sig vid flygeln
och spelade någon julsång. Sen drog

Sigrid Kajland igång dansen kring
granen. Då njöt Selma for hon tyckte

om att se barnen dansa.

Jurr,N 193 8 blev annorlunda då Sel-

ma befann sig hos sin syster Gerda i

Falun. Men vi, hennes undersåtar På

Mårbacka, blev inte bortglömdal In-
spektor Raoul Kajland fick i uppdrag

att med häst och släde köra runt till
torpen med julklappar. Den julen

fick alla barn en sparbanksbok med

insatta fem kronor. Det var 17 barn
och Selma satt i Falun och kom ihåg

namnen på samtligal Att få fira jul
med Selma var en fantastisk uPPle-

velse for en statarpojke och jag 6ck

vara med i tio jular. Utöver julfiran-
det bjad Selma till midsommarfi-
rande med långbord i Mårbackas

fina trädgård. .€

36 2iirIr.;



,7-z-* P/./P. //3-{.

,fr;*:"2-7J*;*t
* ^Zr.-Z,JT:/A* *, Y* o**fuZr b/: Å.7Jc*>* *r z*,e- J/**?&*foZ"

*.**" of /* J-t/.,"*."^-".--z*.*t p7/t4^t

l;-/^z^: ^J4 2.tu) // /^ rt Z* ,7**LJ-/-./. J // /* /; :.4"t*-
ZZ; -ZeA;'t;-/ ///./
/./+aar- ,@ * .,-7/ L *.^r*

/f ** J--"f-*J.t-*)4'/-)r7, * ;t-r/-Z^ /* L7*rt^Z/,-z"V^V*, "rz7-" )*-i%*2./.-za

/* "'rt-z/,2"7V- _4, "* ,/.*za 7 V^-^2" ./-eJ* ;; ,rt. 2-'rz J ./*J)* ,.fr*z-;z (Z;"
y**;2"^*) 4 J ru-"/r? ,fi*",1*-"*-Fa* *Z q** /*,* /;r^z f^_,*;; /:t"a_

f*4 -.r'*- /^; A:-- ,R^zz,nY/. "8",,2-2. ,iz*-,!* -lr,/ f*y-,* _r'*Z-f; Z^"/* .4.z.aa{ e a^- .z%=: -sJ-./^ /* z*/;* fi;z§*** ^å^ ,./*;/*zLhzz r*z f* -da J *-«-y'21- ;/** /: ålz " ; */.ql ^ r_4,* Zz-* /*^J* ?*-( * /;^-.--,e 4* * 
^"_ry. *, ,J "z-t-Åi*-h;^^,:l:::,,;f*izf :-:: r'*,./"J-/,,(/*. J-/:o":, t- z^^ ,3;/"_ i**

-zh: /J-/* - /--z"J-zJ* /7 4"2* "#/.tu2/.-zz//.'Z#-'Z*7w"-^*:*

7: z* w*/-z- ":a;zz-** 3J-/* .J */'*J,2.).zlq* * Z-7J*>* J ,y*
/ty-e,.z ,/"-za ^* *;;a ^t4* r'--"?*p* "zz-g..z r*:/r:r/; /*// /*"t^zfr* /Tfr;/.- *ffi" *L%,tu^;;aa Lza "zzazk zz!* *"2.a.;zqi; Åz.tz;a ,**.a.*i *o*-i./-J /,q- - /*J ,7*/t7au/^J;t* *;zz/a,*;

-YZ x-a,;z-,./*zzpu J-: ä4* f* A ,-4- *;- "".J "zd;;<- /-';12 /- ,-*z-
7;z/ 4z *;,/*7u* LL "l;l*Z-L"** el-* .*r-;.ä *J d@ /-.zz-*| riZ ^*-z fr **'l-It2-2, -r'aL "&: "' "/*::'&. ;;-l- ,:)_ - ä "z z-p z,l*;"r'.J tz--;r^
*./^- oJu Z-/*^;;* r./*zz * /JV.-*;:-.,2:*1;q Zz.t Z4l* *A f -*.at;zz
^-/-/* z./* .-,Y?,*;Z fq "#åt-Z.a; /^* *

§- "* "/*a z* z/* *L,
/2,*:"/"/.--a*
s J* &a,*
sfiz-*&a"* Jz-
4 /^/"*-/z *z y;u
J-,fr-J*;a-
6 AJ*
/*-oa"*(*@
/d 6a-?aa4a

7 -y'-.2 *z Fza^,/z 
f,*^,z_,R-Z J Z:*

// fJ f,J**^JZL
/t. fza* 3*"* -'Z-,r-
-/z*: /t 7*a/*

-ä* ; &z*: /*7 , ;,.ä-^^/*- -.J * *Z:* *;J* ,./*z * Z, f*4 Z;z-l*;za*
ZJITJ',. a ;'zi:-a-p * ä* Lu* .' r/.* r.,/.-"1* fuz* -zz- ,i* *z ,/*; ,: z.z-*-
/å *frf:"^?: 

,.) 
)*"Lp z. Z-7J.*>^ */* *J;L;TÅ/*-- -*-f,*p*"2-a

itu e ^-:ZZ Z; fl-
Å-7Joa*,"%:%*

/.2-* 4-q

L
(§

a
O)
.cc
E:o
ao
o)

_o
Eo

-C
a
f<-
C)

E

(§

U)

9
a
C
C

o
I
m

37



En vecka efter vår medlemsresa bjöds vi alla in till en supertrevlig återföreningsfest på

hembygdsgården. Göran Jonasson hade till dess diktat föliande.

Man hade nu svängt lite söderut och Kaxi ropade till
gässlingarna: - Se, här nere ligger ett ställe som heter

Mårbacka. Här skapades ni i boklig form för länge sen

och nu ska ni fora historien vidare, inte som gässlingar,

men kanske som hembygdsfolk, vad vet jag?

Yxi hade nu svängt lite österut för att komma närmre

den stora älven, som skymtade i fiärran' - Vi följer

den! sa Yxi, för den ska rinna förbi nästa ställe som

vi ska till, tror jag, sa han sen med lite darr på näb-

ben. Jo, mycket riktigt, där nere vid en kyrka, stod en

kvinna och viftade ivrigt med forklädet. Yxi gjorde

en vid sväng över kyrktornet för att riktigt visa upp

resenärerna så hon skulle se, att här kom det minsann

Fryksdalingar!

§jrnan,. iorn tog ernot oss;,hon hette ftirresten Ma-

Hösttur
FOTO: KIELL SUNDSTRÖM

Morgonen var lite grå och mulen. Akka sträckte

på halsen och passade samtidigt på att skaka

daggen ut f ädrarna. Likadant gjorde Yxi och Kaxi,

hennes närmaste i rangordning.

Med buller och bång försökte de tre

gemensamt att få liv även i de morgontrötta
gässlingarna. Det var sagt att man skulle göra en

liten extratur innan det bar av på den långa

resan til1 varmare trakter.

Med lite morgontrötta vingslag började de lyfta

från sitt viste vid Frykens strand. Det gick lite tungt
för alla hade de sett till att stoppa krävan full.
Man kunde ju inte veta hur dagen skulle bli.



Riktningen tog Yxi ut genom att han ställde sig på

gårdsttrnet och sträckte näbben mot skyn. Då såg man
hur näbben sakta vred sig i clen liktning man skuIle
åka. Yxi påstod att det 1-rade r-rågot med maqnetisn-r att
göra. Under mr-cket stönande och stankande lämnade
man malken och toq kuls på den hägrande srora sraden

somsvntesilliirlan.

Under inilr-gningen gjorde Yxi en liten 1or, lorbi en

ar' \\-är'mla nds viktigaste o ch lornämsta byggnader,
Lör-belgs Lila Arenal Detta var fint gjort av Yxi. Jag
hoppas han blir belönad med Akkas stora fågelpris av

rredje f1äderns storlek

Innan framkomsten och lanclnir-rger-r såg Akka lite
lagorn strängt på sina gässlingar och sa; - Nu får ni
lite tid for er själva, men ni fär lova atr inre srä1la till
med något rackaltygl Med dessa lörrn.rningar s1äp;-rs5

alla gässlingar lösa, och vips så fölsvann .r1La .on.r fr.,
för vinden.

Oron gnagde i Akkas sinne och hon skulle bara ha

vetar att några direkt fastnade i speldjävulens hemska

garn. En del fullkomligt rusade runt i shoppingen'
labvr-inter. De glömde både tid och rum, men så kom
också några försent till uppsamlingsplatsenl Där fick
de känna ar. Kaxis förmanande blick.

I(axi frågade flocken om de var hungriga och,fick ett
vilr kacklarrde rill svrr. - Kom då. sa han, jag vet etr
ställe dar det ti nn. i äldier 6n nate. Men då får ni lova

attstoppakrär.ani.,11.r;serrb1iro;i.;:xi::$i|}!..|,|;........

Därefter hamnade man på ett ställc diil r.r,:iir kuii'1,:

se vapen, fältsjukhus, 1<rig och eländr, riri il ,JirJ{r;:! lrirrl

det var på 50, 60 och 70-talen.

Där'eftel lr.fte man for hcmf:ird. Spänrrirl.ri l':rr ,iui.
föl n'ran r-al iovad en påfyllning rill i lii;i, .r r', '' l''i,:rr

där är'det nogl".'p6j inte där helier-'', 'ni,:i-, ri,,,.. .,r

ju snalt hen-Ln-ral" Då siigel Akka p1öisliri, i r -:.
ut att bli re gn. r'i m;isre nog ta skrrdd. Jag r .t . r , I . .

Däl nere pa en q.rrdspl,rn stod en .s\rår1 ocir r irl':,i.
och under br-L11er och b;urg sil iirncla.ie man rLiell.n 1i,..,

och äppeirr'äd. Och nrrtr i :rLitiho,o stoC, svallclr !)i,l
välkomnade al1a.

Akka, som rydligen känd..i: .ri: i.rr .r irrr :r,.1

och bjöd alla att ta för sig. Ri!:--- '.,,.i. , . L,

och så många sorn rröjligt tog sk,'.r. ,r

Iiari, sonr inte alls var så kaxig, kröir i.i- -.
iak.t. \ied :rnclla orcl val det bar-a l.iår.tr: ---.
-' 

-:. :- kr ;,. r L-,;.

ruili
I
11:i. rl

liq!i

. -t,.1-r

-\ l-rl :li- >;: 
"r.:.-: 

-.- -, qL;l

iii. !.1 lltrll -1.,-r:-1.,r!1- i l -r
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behör.de sralia ri11rarra rlier valdgåstandet, ll.,l's. 1-:,-rlr

skr,Llle med de andra pa ttattklubb. Snipp slr.rpl-r :tiirtt
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