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Åhls hembygdsförening 
 Medlemsblad              Juni 2022 Nummer 2   Årgång 23 

Kära Hembygdsvänner  
Nu har äntligen den pandemi som styrt våra liv under ett par 

år gett med sig, får vi hoppas. Föreningens verksamhet kan 
nu återgå till det vi tidigare har sysslat med. Nu har i stället 

ett nytt elände uppstått, kriget i Ukraina. Vi får innerligen 

hoppas att detta inte ska behöva påverka vår verksamhet.  
   Sedan förra medlemsbladet har vi haft årsmöte. Tyvärr 

kunde ingen ny ordförande väljas efter Roger Arvidsson 

som sedan 2018 på ett förtjänstfullt sätt skött denna uppgift. 

Roger lämnade ordförandeskapet på grund av att han åtagit 
sig allehanda världsliga och kyrkliga uppdrag som tar upp 

all hans tid. Vi kommer att ha ett extra föreningsmöte i juni, 

se nedan, för att utse en ny ordförande. I styrelsen har vi nu 
också tre nya medlemmar som vi hoppas ska tillföra nya idéer. Dalarnas Hembygdsförbund har haft en 

”kurs” som vi haft deltagare i, vilket gett en del nya uppslag, bl a det som i sommar kommer att hända på 

Minnesgården, se nästa sida.               /Styrelsen 
 

Extra föreningsmöte 
Tisdagen 7 juni kl 19.00 på Insjöns Teater 

Ärenden: Val av ordförande för år 2022. Förslag: Sofia Angel 

                          Val av valberedning.   

Styrelsen för Åhls hembygdsförening 

 
 

  

Midsommar 2022 

Kransbindning 
Torsdag 23 juni kl 17 

Vi träffas vid Minnesgården på Vattberget för att göra iordning kransar 

och”rumpa” att pryda majstången med. 

Plocka blommor i förväg och ta med så mycket som möjligt! Björkris finns.  
Under tiden som vi arbetar finns det fika för alla åldrar och smaker.  

Trevlig samvaro och man lär sig att binda kransar. 
En aktivitet för hela familjen! 

**************************************************** 

Majstångsresning 
Midsommarafton 24 juni kl 16 

Majstången reses på Vattberget 

Långdans kring stången.    Ringlekar.       Spelmännen spelar.      

Lotteri.     Servering. 
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Åhlénpaviljongen på Hjultorget 
Historisk utställning med produkter som tillverkats/sålts i Insjön  

        Vi öppnar 28 juni och har öppet 12-16 tisdag - lördag till och 

        med 20 augusti.  

 

Gruvvandringarna 
Vandringar i det intressanta gruvområdet öster om Insjön. 

De guidade vandringarna blir onsdagar i juli.  
Samling vid fiskdammarna 1 km före Solberga kl 18.00. 

Vandringen inkl. en fikarast tar ca 2,5 timmar. Rejäla skor är bra. 

Det går utmärkt att gå leden på egen hand. Information finns längs leden. 
Gå även enskilt leden JÄRNFYRAN som utgår från Helgbobadet. 

 

 

Minnesgården på Vattberget 
Lördagen den 9, 16 och 23 juli serverar vi förmiddagsfika där  

kl. 11 – 13 för en billig penning 

Då kan man även få titta in i alla hus och de samlingar som finns där. 
***************************************************** 

Söndagen den 7 augusti på hembygdsdagen firar vi att Åhls 

hembygdsförening fyller 110 år!!! 

De första 110 besökarna bjuder vi på kaffe/saft och bakelse från 
Brödmasen. Mellan kl.10 - 16 firar vi vårt jubileum vid Minnesgården på 

Vattberget med t.ex.: *Ponnyridning *Servering av kaffe/saft och bakelse 

*Försäljning av Åhl-böcker *Barnaktiviteter med fiskdamm 

*Tipspromenad *Åhldräkten visas *Loppis-/hantverksbord  
*Lunch serveras på Insjöns hotell för 110 kr *Musikuppträdande 

*Åhlénpaviljongen öppen på Hjultorget  

*Fina erbjudande från Insjöns företagare och butiker! 

Kom och fira med oss – En dag för hela familjen! 

 

               

Kulturarvsdagen 
En del av ett arrangemang som pågår i hela Europa. 

Vårt bidrag blir besök hos Lars-Erik Danielsson som visar Helgbo kvarn och 

den vackra vatten-oasen runt omkring den. 

Lördag 10 sept kl. 14   

(Från Insjön åker man mot Rexbo och tar till vänster vid Helgbobadet.) 
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Unikt jordbruksexperiment i Dala-skogsby  /Owe Rosén   
Red. E. Hedenström i Sv. Landsbygden. 12 juli 1949. 

(Publ. i samtliga bondeförbundets tidningar över hela Sverige) 

Sammanhängande åkerfält skapas på 

bergssluttning med röjningstraktors hjälp 

   Där var det inte tal om att skogen som på så 
många andra liknande ställen i Dalarna skulle få 

marschera fram och erövra den åkerjord som en 

gång brutits med svett och möda. Här röjdes och 

odlades det i stället och bröts ny mark att lägga i 
kultur.  

   I Solberga gick en jättetraktor fram och sopade 

undan sten och stubbar och förvandlade en till 
arealen betydande södersluttning till ett sam-

manhängande skifte. Och det jordbruk som här 

omsider skall bedrivas blir av en helt annan typ 
än det i trakten vanliga. I Solberga skall inga 

rödkullor eller kor av fjällras beta på de slutt-

ande markerna och lämna sin mjölk.  

   Nej, några tiotal biffdjur skall i stället acklima-
tiseras på denna nordliga breddgrad och bli 

högklassiga leverantörer till slakteriet.  

   Och driften av det hela blir mekaniserad till 
ytterlighet. 35 tunnland - ett stort jordbruk i 

dessa trakter - skall skötas av en enda man.  

   Mannen bakom verket i Solberga är direktör 

Ragnar Åhlén i den över hela Sveriges land 
välkända postorderfirman Åhlén & Holm i 

Stockholm.  

Det var i Insjön som detta företag startades och 
fick luft under vingarna, och dess grundare J P 

Åhlén var infödd Ålkarl.  

   Sonen Ragnar har samma starka band med Ål 
och dess folk. När han tar sig ledigt från arbetet i 

Stockholm och kommer till Insjön tycker han att 

han har kommit h e m. 

Direktör Åhlen har efter fadern övertagit dennes 
sommarställe Sjövik vid Insjöns strand ej långt 

ifrån Solberga, och sedan länge har han vid 

vistelsen där gått och funderat på om han inte 
skulle försöka med ett jordbruksexperiment i det 

underbart vackert, på 360 meter höjd, belägna 

Solberga.  
   Det skulle även innebära något av ett rädd-

ningsarbete, ty denna by, liksom snart sagt alla 

andra av samma slag, hotades med total avfolk-

ning och dess åkerjord var skogen på väg att 
återerövra. 

   Så slog direktör Åhlén till. Nu i våras rekvi-

rerades en caterpillar-röjningstraktor som med 
sin avsevärda motorstyrka inga svårigheter har 

att sopa undan sten och stubbar, och när detta 

monster framåt hösten blir klar med sin uppgift, 

är det värsta arbetet undangjort för tillskapandet 

av experimentjordbruket i Solberga. Vad som 

sedan återstår är främst uppförandet av bostad åt 
den familj som ska slå sig ned i Solberga och 

vars överhuvud skall ha ansvaret för skötseln av 

gården. Men den detaljen hänger ännu på bygg-

nadstillståndet, liksom även byggandet av 
nödiga uthus och ett kreatursstall. 

Korsningsförsök biffdjur - fjällras 

Vi låter direktör Åhlén, som hyser ett levande 
intresse för jordbruk, själv berätta mer detaljerat 

om framtidsplanerna och Solbergaprojektet. 

   Det är fråga om en försöksdrift, understryker 
han. Det kan ha sitt värde att få utrönt om biff-

djursdrift lämpar sig bättre i skogsbygden än 

vanligt kreatursjordbruk med mjölkproduktion 

som främsta inkomstkälla. Jag försöker med 
biffkorna, men visar det sig att lönsamheten inte 

blir vad man räknar med, så är det meningen att 

övergå till kreatursdrift av gammalt slag, att pro-
ducera mjölk, således. Det skall bli intressant se 

om biffdjuren kan acklimatisera sig och tåla de 

rätt hårda vintrarna på den här breddgraden. Det 

blir deras hittills nordligaste utpost här i landet. 
Sakkunskapen anser dock att det inte skall möta 

någon svårighet och att de kan uthärda både 

köld och snö, blott de har ett skjul att söka skydd 
i när det behövs. Avsikten är att starta med ett 

35-tal djur - 15 livdjur, 10 kvigor och lika 

många ungdjur - och de skall inköpas från 
Lindholmens gård i Vrigstads socken i Småland. 

Jag har också tänkt mig att göra försök med 

korsning mellan biffdjur och vår fjällras. Det 

kan hända att det är en hel del att vinna på ett 
sådant experiment, först och främst för att se om 

inte fjällboskapen med sina klena slaktkroppar 

genom denna korsning skulle kunna få mera 
kött på benen. Det är väl heller inte omöjligt att 

biffdjuren - om de visar sig motsvara förvänt-

ningarna - skulle kunna nyttjas för tillvara-
tagande av naturbetet på fäbodarna, som nu i 

många fall växer till ingen nytta. 

   Vad själva jordbruket i Solberga beträffar, så 

har det tillkommit genom sammanläggning av 
två egendomar och vidare arrenderar jag en del 

mark. 

   Arealen torde komma upp till 30 - 35 tunnland 
åker jämte ett 20-tal tunnland kultiverad betes-

mark. Driften på gården skall mekaniseras så 

långt som möjligt, och det är meningen att en 
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man skall kunna sköta det hela, om han vid bråd 

tid får ett handtag av sina familjemedlemmar. 
Vad som gör det möjligt att sköta egendomen 

med så lite arbetskraft är förstås att man slipper 

ifrån det tidskrävande ladugårdsarbetet — 
biffkorna mjölkas inte och klarar sig själva. 

Direktör Åhlén berättar till sist att han i fram-

tiden ämnar bygga sig en bostad längst upp på 
krönet av det berg på vars södersluttning hans 

lantbruk ligger. Och hans förklaring till att han 

gett sig in på att skapa jordbruket i Solberga var 

ungefär denna: 
   Det mesta av det en människa uträttar i livet är 

förgängligt och glöms snart, men jag tror att om 

man kan göra en insats till fromma för jorden, 
vårt jordbruk, skänker det tillfredställelse och 

har ett bestående värde.  

   Det ligger mycken sanning i de orden. 
Fem kubikmeters stenbumling åker med som 

en dans 

Uppe i Solberga är arbetet i full gång, när vi 

kommer dit. Ett dussin mannar är i arbete på 
sluttningen. En del av dem spränger sten, andra 

lägger grund till en maskinhall och på den stora 

Caterpillartraktorn sitter Göran Johansson från 
Piteå och bökar med de hundra hästkrafternas 

hjälp en ”driva” förut losstagna stubbar mot 

fältets nedre ände. Det går som en dans. Och 

som en dans har det tydligen gått att flytta undan 
stora stenbumlingar från de blivande tegarna. Vi 

finner ett block av imponerande storlek som 

”oskadliggjorts” genom att de placerats i en 
grop. Den stenen är på ungefär fem kubikmeter 

och väger någonting på tretton ton, upplystes 

det. Men alla stenar kan inte nyttjas för utjäm-
nande av terrängen. Många måste sprängas och 

bli till makadam i den stenkross som finns på ort 

och ställe. Det jobbet sköter, åtminstone borr-

ningen av hål för dynamiten, en gammal bekant 
för alla idrottsvänner 

av något äldre årgång. 

Hjalmar Andersson är 
hans namn, ”Insjön” 

kallades han, många 

terräng-SM tog han 

och fick silver på 
olympiska spelen 1912 

i Stockholm. Han var 

skäggig så här till 
vardags, men annars 

sig lik och spänstig 

som förr, se bilden. 
Solbergaföretaget unikt i sitt slag 

Det är firman Bergendahl & Höcker i 

Stockholm som åtagit sig att planera bergs-

sluttningen i Solberga och som äger den 

brummande bandtraktorn, vilken är av det 
amerikanska fabrikatet International. Vi satte 

igång den 10 maj, säger arbetsledaren, herr 

Nilsson, och om allt går som det skall beräknas 
arbetet för vår del, d.v.s. traktorns röjnings- och 

planeringsarbete, vara klart i augusti. Hittills har 

vi åstadkommit ett sammanhängande fält på 
omkring 10 tunnland, lämpligt för traktorbruk, 

men det återstår ett minst lika stort område till 

att planera. En stor ravin gick nedför en slutt-

ning, när vi kom hit, men nu är den försvunnen. 
Det var en fördjupning på omkring 10 meters 

bredd och 3 meters djup, och i bottnen placerade 

vi de stora stenrösen som fanns utströdda över 
sluttningen. De övriga ojämnheter som fanns på 

sluttningen är nu också eliminerade. På det hela 

taget har arbetet gått bra utan större manke-
mang. Det svåraste har varit att komma till rätta 

med de talrika källflöden som fanns. När vi 

skuffade bort stenar på sådana ställen träffade vi 

på mjuk mark och det hände att banden på 
traktorn sjönk ned, medan underredet fastnade 

på stenarna. De där källorna var minnen från 

den tid då det bedrevs gruvdrift i närheten och 
fanns bebyggelse på platsen. Vi har träffat på ett 

10-tal husgrunder från den tiden. 

   Det är ingen överdrift påstå att direktör Åhléns 

initiativ att skapa ett rationellt jordbruk på slutt-
ningen i Solberga är fullständigt unikt i sitt slag. 

   Två gårdar är kvar i Solberga där folk bor året 

runt, och nu tillkommer alltså direktör Åhléns 
experimentgård. För 50 - 60 år sen var det ett 

dussintal familjer som bodde i byn, vilken t.o.m. 

hade egen skola. Avfolkningen är alltså nästan 
fullständig, men det är troligt att byn nu kommer 

att i någon mån få nytt liv. Nu finns det bra väg 

dit upp, telefonledningen har letat sig fram och 

snart kommer även elektriska ledningar att dras 
till platsen. Det är moderna bekvämligheter som 

gör livet behagligare för inbyggarna i en skogs-

by som Solberga. Givetvis kommer byn dock 
aldrig att uppleva en sådan storhetstid som för 

omkring 100 år sen, då malm bröts i de närbe-

lägna gruvorna - Blackberget, Svedjan och 

Sommarberget. Men man får vara glad för att 
byns undergång i varje fall är avvärjd. 

   Hur nu än det går med direktör Åhléns jord-

bruksexperiment i praktiken - det får vi kanske 
tillfälle övertyga oss om lite längre fram - så har 

det genom sin blotta tillkomst gett mycket av 

värde åt bygden. Och att det är ett synnerligen 
intressant experiment, därom kan man vara 

fullständigt överens med befolkningen i trakten. 
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När Holen brann  /Stenåke Petersson 

Det här är ett koncentrat av en längre artikel om 

branden i Holen. Den fullständiga texten 
kommer senare på berättelsesidan på förening-

ens hemsida, https://www.hembygd.se/ahl/ny-

sida-1  
   Större eldsvådor har ofta blivit till markörer på 

historiska tidslinjer, punkter som man minns och 

pratar om långt efter att de inträffat. Det är hän-

delser som omges med mycket dramatik och 
som oftast fört med sig ett stort mått av elände 

och väckt många känslor. 

   Åhl har förskonats från de där riktigt katastro-
fala bränderna. Förvisso har ett par sågverks-

bränder orsakat mycket stora ekonomiska och 

materiella skador. Likaså var branden som 
totalförstörde det nyrenoverade Missionshuset 

ett mycket svårt slag för föreningen och väckte 

mycket känslor i bygden.   

   Den mest omfattande brand som hemsökt Åhl 
torde dock ha varit den som inträffade 21 juni 

1888 i Holens by. Elden drabbade den del av 

byn som låg på sluttningen från Klockarbacken 
upp mot Vattberget. Fem större gårdar 

förstördes helt liksom två backstugor, totalt 20-

30 hus blev lågornas rov. Dessutom skadades en 
angränsande gård illa. Elden började i den gård 

där Fjärsmans Erik Andersson och hans familj 

bodde, litt R på kartan. Gården låg väster om 
Vintergatan där den röda länga ligger som nu 

inrymmer ett antal bostäder. Fjärsmans Eriks 

hustru, Torn Anna Ersdotter hade mycket att 

bestyra den dagen. Man skulle buffra till sin 
fäbod dagen därpå. Det var midsommar och allt 

skulle naturligtvis vara snyggt och rent hemma i 

Holen innan man drog till fäboan. Dessutom var 
hon halvvägs gången i sitt första havandeskap. 

   Anna hade gjort rent spisen, lagt askan i en 

träbytta och ställt ut den i ett skjul i förviss-
ningen om att den var helt släckt. Men glöd som 

funnits kvar i askan tog sig i det dragiga skjulet 

och tände träbyttan och skjulets väggar. Därifrån 

spred sig elden på båda sidor om Vintergatan 

och upp mot berget. 
   Brandförsvaret var vid den här tiden inte 

särskilt utvecklat, även om det av socken-

stämmoprotokoll framgår att det redan på 1860-
talet fanns brandsprutor i tre av socknens byar: 

Tunsta, Sätra och Kilen och dessutom två 

sprutor vid kyrkan. Ansvaret för sprutorna låg 

på byarna. Först 1890 kom ett sockenstämmo-
beslut om gemensamt inköp av brandmaterial.  

Det som fanns att tillgå vid midsommarhelgen 

1888 förslog inte långt men med hjälp från 
andra håll gjordes ändå betydande insatser. Ur 

tidningen Dalpilen 29/6 1888 citeras följande 

utdrag ur en längre notis: ”Obetydligt med folk 
var hemma i bygden då fäbodflyttningen under 

sista tiden pågått, men med biträde av ett större 

antal Leksandsbor och av dem medhavda 

sprutor lyckades man, tack vare den rådande 
vindstillan, hejda det rasande elementet från att 

åstadkomma ännu större ödeläggelse. Det 

energiska släckningsarbetet lyckades delvis 
utmärkt bra, sedan tillräckligt antal vatten-

langare kommit i ordning. Holens två brand-

källor voro nu till stor nytta, och dem förutan 

hade släckningsarbetet kommit att te sig uselt 
nog.” 

   Bland de nedbrunna gårdarna var handlanden 

Björ Erik Anderssons den största, med affär och 
välförsett handelsvarulager. Förutom Björ Eriks 

gård var det Fjärdsman Anders Erssons, Stor 

Erik Erssons och Långbergs Olof Olssons större 
gårdar och de mindre, tillhöriga skomakaren 

Lindberg och Marits Andersgården som blev 

lågornas rov. Genom branden blev 11 familjer 

husvilla. Så vitt känt blev ingen människa 
skadad i branden fast en person tvingades hoppa 

från ett fönster i andra våningen. Däremot blev 

fem grisar och en kalv innebrända.  
   Den familj som förmodligen blev hårdast 

drabbad och dubbelt drabbad var nog Fjärsmans 

Erik Anderssons. Hans hustru, Torn Anna 
Ersdotter, var ju den som genom sin vårdslöshet 

(eller sitt oförstånd) vållat branden. Inget står 

skrivet om saken men gissningsvis blev det årets 

fäbodvistelse längre än man tänkt sig medan 
man sökte en varaktig lösning. 

   Den hittade man söder ut på Vintergatan. På 

Nedre Heden, strax söder om Larsbo stod en 
gård tom. Dit flyttade man sent på hösten 1888. 

Där föddes dottern Maria i november 1888 och 

efter henne ytterligare fyra barn fram till 1897. 

Familjen fick under åren utstå mycket 

https://www.hembygd.se/ahl/ny-sida-1
https://www.hembygd.se/ahl/ny-sida-1
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trakasserier från onda tungor och till slut orkade 

man inte mer. De sålde och flyttade till Väster-
färnebo i Västmanland där de köpte ett hemman 

i byn Häggebäcken, nära gränsen mot Dalarna. 

Där blev man bofasta och där avled Torn Anna 
1918 och Fjärsmans Erik 1926. 

   Redan vid flytten från Åhl hade man lagt till 

efternamnet Hedqvist som sedan blev familje-

namnet. Gården är fortfarande i familjens ägo. 

Dottern Maria, f 1888, blev senare missionär, 
verksam i Kina. Om det yrkesvalet (eller kanske 

snarare hennes kall) hade något som helst 

samband med hennes upplevelser som barn i en 
utsatt familj i Åhl är högst oklart.  

 
Folkmängd i Åhl med omnejd     / Hans Hellström 

Folkmängden i Leksands kommun ökar, 

särskilt mycket i Åhl.  

Statistiska Centralbyrån (SCB) har nu publicerat 

2021 års uppgifter om folkmängden per distrikt 
– den nya benämningen på socken. Där framgår 

att under 2021 har antalet invånare i Leksands 

kommun ökat med inte mindre än 211 personer. 

Det är en stor förändring jämfört med de två 
närmast föregående åren då antalet invånare 

minskade. Vad beror denna utveckling på? Jo, 

trots att det har fötts väldigt få barn, endast 113, 
och att många har dött, 175 personer, har en stor 

inflyttning påverkat utvecklingen. Från övriga 

Dalarna har 336 personer flyttat in medan 277 
har flyttat ut. Därigenom har Leksand ”vunnit” 

59 personer från andra kommuner i länet. Från 

övriga Sverige har ett inflyttningsöverskott på 
inte mindre än 156 personer uppstått. Det var 

556 som flyttade till kommunen från övriga 

Sverige och 400 som flyttade ut. Även 

inflyttning från utlandet var positiv, 84 personer 
flyttade in från utlandet, jämfört med att endast 

33 personer flyttade ut. (Uppgifterna finns 

endast tillgängliga på kommunnivå, så därför 
går det inte att se dessa detaljer för utvecklingen 

i Åhl.) 

   
 Utvecklingen totalt per distrikt: 

 Distrikt dec 2017 dec 2018 dec 2019 dec 2020 dec 2021 

 Leksand 10390 10499 10540            10560 10731 

 Djura     644     638     639   649     656 

 Siljansnäs   1848   1833   1818 1858    1858 

 Åhl   2772   2853   2822 2748   2777 

 Kommunen 15654 15823 15819            15815 16022 

Härav framgår att Åhls relativt stora 

minskning under två år sedan år 2018 nu 

förbyttes i en ökning på 29 personer år 

2021. Jämfört med för fyra år sedan är dock 

folkmängden oförändrad. Orsaken till detta 

är väl att inga bostäder byggs här, vilket 

medför att de som önskar flytta från sin villa 

till en lägenhet måste flytta till Noret. Även 

Djura ökade något medan Siljansnäs hade 

oförändrad folkmängd.   

   I diagrammet nedan kan man se hur folk-

mängden utvecklat sig i Åhl på senare år. 
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Även för hela Dalarna noteras en liten 

folkökning på 711 personer till 288 387 

personer. Detta har uppstått genom att fler 

har flyttat in än ut. Negativt är, liksom i 

Leksand, att det är fler som dött än fötts.  

   I våra grannkommuner Gagnef och 

Rättvik har också folkmängden ökat, men 

Rättvik har också problemet med få födda 

och många som dött. Gagnef verkar ha 

kommit in i en ny fas i befolknings-

strukturen med fler födda än döda. I flera av 

de f d städerna, bl a Borlänge, har 

folkmängden minskat. 

 
Insjön i Stockholm  /Hans Hellström 

 
Ni har säkert läst att Insjöns Väveri har fått en 

plats på NK i Stockholm. Det måste ses, tyckte 
jag, och tog en promenad dit när jag var i stan 

senast. Som på bilden här såg det ut. 

    
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

   Som granne med välkända varumärken från 

både Sverige och utlandet visas en stor mängd 
av alla de kvalitetsprodukter som sedan 1947 

vävts på det anrika väveriet i Insjön. 

   Nu är det inte heller första gången som företag 

från Insjön har exponerats på NK. Under Silja 
Textilateljéers storhetstid på 1950- till 1970-talet 

fanns alltid en monter med Siljaslipsar på NK. 

     
Den legendariske Insjöföretagaren Bertil 

Willhans berättade följande: ”Jag besökte i 

början av 1950-talet NK i Stockholm och hade 
med en liten serie hushållsartiklar i trä från John 

Udd i Sätra. På NK uppskattade man kvaliteten 

på produkterna men undrade om det inte gick att 

också få fram dockmöbler. Jag framförde idén 
till Udd som genast startade med att göra några 

prover.  

 
Efter en vecka var jag tillbaka på NK, där 

inköpschefen blev lyrisk över de vackra 

proverna. Det blev order direkt.” Så startade den 

omfattande tillverkningen av dockskåpsmöbler 
som under många år drevs i Sätra och fanns till 

salu på bl a NK. 

 
På vägen till NK gick jag längs Sveavägen och 

kom plötsligt förbi denna ”Insjöbutik”: 

  Clas Ohlson Lab Store, som funnits här sedan 
2018, har 

som upp-

gift att testa 
produkter i 

samarbete 

med 

kunderna. 
Här kan 

man också 

nyttja Clas 
Fixare som 

hjälper 

kunderna 
med alle-

handa 

tjänster i 

hemmet. Man kan tänka sig att packcykeln 
utanför strax åker iväg för att hjälpa någon 

Stockholmare med tummen mitt i handen. 

   Innan jag på promenaden var framme vid NK 
passerade jag också Clas Ohlsons stora butik på 

Drottninggatan och Åhlén-varuhuset strax intill.    

Mycket Insjön blev det……..  
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Avsändare               
Åhls hembygdsförening                                                               
Hjultorget 1                                                                                    
 793 41 Insjön 

 
Åhldräkter i parti och minut  /Stenåke Petersson 
För första gången i rad arrangerade Åhls 

hembygdförenings Dräktkommitté 2 april en 

köp- och säljdag för Åhldräkten. Ett tillfälle för 

sådana som hade överskott av dräktdelar att 
möta sådana som saknade en eller flera dräkt-

delar och att göra upp sina affärer. Ett 63-tal 

köpare hade sökt sig till Teatern i Insjön där ett 
9-tal säljare tog emot med välfyllda bord. 

Affärer gjordes upp i bästa samförstånd under 

mycket prat och skratt. För den sugne serverades 
fika och varmkorv och erbjöds böcker och CD 

ur hembygdsföreningens rika sortiment.  

   På plats fanns flera dräktkunniga som kunde 

ge goda råd om allt från hur man stärker 
brodyren på hättorna till hur färgen på för-

klädena ska se ut nu när det går mot påsk. Det 

blev några eftermiddagstimmar med mycket av 

såväl återseendes glädje som inspiration till att 

damma av och åter börja bära Åhls fina socken-
dräkt. Just detta: att hålla dräkten vid liv och att 

stimulera till ökat användande av den, är ett par 

av Dräktkommitténs viktiga uppgifter. En annan 
uppgift är att anordna kurser för dem som själva 

vill lära sig sy nytt eller göra nödvändiga änd-

ringar. Åhldräkten har, som de flesta andra 
sockendräkter, den märkliga egenskapen att den 

krymper när den hänger oanvänd i garderober 

eller på vindar. 

Som sagt: För första gången i rad! Fortsättning 
lär följa.  

 

 
Är du intresserad av att deltaga i en sykurs för Åhldräkten till hösten? 

Anmäl i så fall ditt intresse, och vad du vill sy, till Britt-Marie Andersson,  

tel 070-378 68 85. Detta för att vi ska kunna planera. 

    /Åhldräktskommittén  

 
 

Besök oss på hemsidan och Facebook 

På hemsidan www.hembygd.se/ahl finns nu en lång rad intressanta 

berättelser från Åhl. Tips om program och våra böcker som man kan 
köpa kan du också hitta där. 

På Facebook hittar du Åhls hembygdsförening fotoarkiv med många 

roliga bilder och notiser från Åhl. 

Där finns också en officiell sida Åhls hembygdsförening att besöka. 
På Youtube kan du titta på gamla och nyare filmer från Åhl, som Ove 

Andersson lagt upp. En del är det Ove själv som spelat in. Sök på 

Ove Andersson. 
 

                Konstiga saker i Åhl 
Det finns möjlighet att lämna in förslag på vad bilderna i årets 

almanacka föreställer. Några personer har lämnat förslag, rätt 

eller fel. Korrekt svar på månaderna hittills är:  

Jan: man drack mjölk. Febr: man putsade skor. Mars: man 

malde potatis. April: man malde kaffe. Maj: man hällde i 

grädde för att göra ost.  

http://www.hembygd.se/ahl

