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Så hittade Sam hem till Älgå! 
 

Jag föddes 1949. Min far växte upp i Glava Glasbruk där min 

farfar var lärare. Farmor jobbade bl a i skolbespisningar i 

Arvika. Mamma kom från Stockholm men har rötterna i Skåne 

i en prästsläkt från Sövestad. Själv kom jag trots Stockholms-

boende att tillbringa mina barndomssomrar i Glava Glasbruk. 

Kan nog alla öar i Stora Gla ännu. Det var goda somrar på 

Glasbruket.  

 

I Stockholm blev det studentexamen och Skogshögskolan för 

jägmästarutbildning med ett avbrott för militärtjänst i Boden. 

Där lärde jag mig sova i tält mitt i vintern och köra stora 

maskiner på ingenjörstrupperna. Flyg var också ett annat stort 

intresse och jag tog en trafikflygarutbildning jämsides med 

skogisstudierna. Det gällde att få in pengar till allt så jag körde taxi i Stockholm på kvällar 

och nätter med bilen full med kompendier om flyg och skog att studera medan jag väntade på 

passagerare. Det var en hårsmån från att jag istället för skogen hade valt pilotjobb på SAS. 

Erbjudandet fanns från SAS och pilotbristen var stor. Men att vara instängd i en DC-9 cockpit 

resten av livet var nog inte helt rätt för mig. Jag tackade nej. 

 

Min fru träffade jag på en fest på Skogshögskolan och det blev efter utbildningar ett forskar- 

jobb några år. Men verkligheten och Värmland lockade och till min förvåning valde 

Uddeholmsbolaget ut mig som teknisk chef för skogsteknikutvecklingen 1975 bland många 

sökande. Vi fick också barn, två flickor och en son. Flygintresset fanns också kvar och det var 

också mycket flygande bl a som delägare i ett taxiflygbolag. Uddeholm behövde mer virke 

och jag fick uppdraget att hjälpa till med mekanisering av det brittiska skogsbruket. Blev 

mycket tid i Storbritannien och på den tiden var det effektivt att flyga dit själv. Många resor 

över Nordsjön i alla väder! Jag kände mig en tid lika hemma i Storbritannien som i Sverige. 

Hela familjen var där under barnens sommarlov. Billerud gick ihop med skogsdelen av 

Uddeholm. Nu blev det många nya spännande uppdrag, bl a i Portugal, där jag utvecklade 

skogsbrand-flyget för CELBI, ett Billerudsföretag. Vi flyttade till Hammarö men jag var 

mycket i Portugal också och även i Tyskland. Barnen fick när det passade vara med Pappa på 

jobbet i t ex skogarna på Azorerna eller i cockpit i något flygplan eller hade alltid en plats på 

mitt kontor i Karlstad. 

 

Stora Enso kom efter några år och köpte Billerud, vilket jag fann dystert. Jag sa upp min tjänst 

för nya utmaningar. Startade ett eget utvecklingsföretag och fick direkt massor av jobb från 

Karlstads Energi som var i startgroparna för sitt nya fjärrvärmeverk baserat på bioenergi-

bränslen. Något som jag kunde mer än många, delvis upplärd av min far sen barnsben som 

jobbade på Stockholms Energi och så en skogsutbildning och teknik kunde jag mycket om 

också. Jag tänkte också jämt på nya uppfinningar liksom jag gör än idag. Det blev i mitt 

företag en produkt för att väga timmer på timmerbilar. En skogsbrukets ”Iphone” inspirerad 

av skog- och flygteknik med namnet LoadMaster. Helt plötsligt sålde jag 1000 enheter per år 

av denna ganska dyrbara produkt. Så det gällde att ha anställda och nytt större kontor och 

lager och massor av resor med bil och flyg över hela Europa. En nyinköpt VW Passat till mig 

år 2000 hade vid första besiktningen efter 3 år gått 36000 mil, plus en massa flygande i det 

flygplan vi hade i företaget också. (LoadMaster finns ännu i de flesta timmerbilar både inom 

och utanför Sverige) 

 

Men jag som egentligen innerst inne sökte det enkla livet och ville bo i skogen. Det här 

stämde inte längre för mig och barnen hade nu vuxit upp och hade sina egna liv. En villa på 

Sam tar en paus 



Hammarö var inte längre något som var viktigt eller ens behövdes. Jag längtade under hela 

livet egentligen mest ut till landsbygden/skogen. 

 

Jag var ute hos några kunder i Arvikatrakten och såg plötsligt en skylt på Skybergsvägen med 

texten ”Till Salu” mitt emot Älgå gård. Så blev Kölnan i min ägo. Det var 1998. Där på 

Kölnan fick jag utnyttja mina praktiska färdigheter i ett kraftigt nedgånget hus och än känner 

jag samma ro som då, när jag åker in mot Kölnan. Jag har hela livet trivts bäst med en 

hammare i ena handen och en såg i andra eller under en bil för att byta t ex en växellåda eller 

bredvid en isärtagen flygplansmotor och mecka med den går också bra eller med en lödkolv 

och bygga något elektroniskt underfundigt.  

 

Företaget sålde jag för ca 10 år sedan och frun och jag gick skilda vägar och kunde utveckla 

oss själva, bra för båda. Mitt gamla första kontor i Karlstad har jag ännu kvar och har lite nya 

projekt. Jag jobbar med t ex elbilsutveckling förutom en del jobb från Karlstads Energi som 

följt med mig. Mest jobbar jag från Kölnan, där jag byggt ett nytt litet kontor/tänkarstuga. 

Miljö- och klimatfrågor är viktiga för mig. Jag brukar säga att jag är inneboende på Kölnan 

hos hunden Rojan och katten Frasse, för säkerhetsskull har jag ett hus i Skyberg också. Man 

vet ju aldrig hur länge man är populär hos hyresvärdarna! 

 

Att vara ordförande i Älgå Hembygdsförening är mycket hedersamt, trivsamt, stimulerande 

(och arbetsamt) och jag uppskattar djupt alla fantastiska människor där och i bygden i övrigt 

och har nog aldrig trivts så bra som just nu. Till slut hittade jag hem till Älgå men det var en 

väldigt lång krokig och slitsam väg hit, men också spännande! Jag kommer aldrig självmant 

att flytta från Älgå. Jag känner stor avund till Er som fått växa upp här och ännu är kvar i 

bygden eller dess närhet. Jag förstår varför! 

 

Sam berättade för Märtha och Sune 

 

ÄLGÅ HEMBYGDSFÖRENING 

kallar till 

ÅRSMÖTE I FÖRSAMLINGSHEMMET  

15 mars kl 15.00 

Stadgeenliga ärenden 

Kaffeservering 

Välkomna!    Styrelsen 

 

Vill Du hyra hembygdsgården?  

 

Kontakta Sune Henriksson på telefon: 0570-260 01 eller 070-311 43 53 Du som medlem 

betalar 300 kr per tillfälle, icke medlem betalar 500 kr. Uthyrning till denna kostnad gäller 

sommarhalvåret. Under tiden 1 oktober till 30 april tillkommer en uppvärmningskostnad på 

200 kr. Betalningen sätts in på bankgiro: 5643-7361 och vid betalning anger Du namn och 

datum för uthyrningen. 

 

Vill Du vara med och hjälpa till sommaren 2020? Alla behövs! Hör av Dig till:  

Mary-Ann Jonsson, Kenneth Marklund, Lisbet Augustsson eller Märtha Albinson 

  



Vår- sommar- och höstminnen från föreningen 

 

Valborgsmässofirandet som var nytt för i år avslutade förra 

tidningen i ”hänt sen sist”. Låt dock en vacker bild påminna om 

den lyckade tillställningen.  

 

Nationaldagsfirandet lockade som vanligt och Peter Söderström 

var nationaldagstalare. Högtiden började med att fyra flickor 

spelade på sina fioler. Hans Wikstrand med vänner spred glädje 

med sitt glada musicerande. Kyrkokören sjöng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lennart har satt fyr 

Sigbjörn tar täten 

Wikstrand med vänner 

Blivande virtuoser 

Peter nationaldagstalar 



En förening utan midsommarfirande är som en badplats utan vatten. Stående inslag var 

lövning av stång, dans och lekar. Ingela var dansledare. Fira var också att föreningen öppnade 

sina portar på midsommaraftonen. Köket laddade upp, hantverksförsäljningen var på plats och 

bonadsutställning på gång i Bygdemuséet. Spiksmedjans öppethållande dröjde någon dag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hembygdsdagen med tema fiske blev ett lyckokast. En hemvändardag skulle man kunna säga. 

Idén med tema ”Fiske” tillkom på föreningssamverkansträffen. ÄSK, jakt- och fiske-

föreningen samt kyrkan var engagerade. Nu visades bl a en trollingbåt, Kjell Qvarnströms 

gamla fiskeredskap, laxtrappan. ÄSK serverade kolbullar och rökt fisk fanns att smaka. Birger 

Persson visade sin prototyp av spiksmedjans hammare och vattenhjul. Många la sina pannor i 

djupa veck då de deltog i en gissningstävlan på gamla saker. Lisbeth ledde en grupp på 

kyrkogårdsvandring. Plus 65 spred glädje med sin musik och FRG (Försvarets resursgrupp) 

presenterade sin verksamhet. Köket serverade motta och fläsk. Man kanske kan påstå att 

denna tillställning är höjdpunkten på arrangemangen vid gården.  

  

Dansen är i full gång 

Sitter tryggt på pappa Olas axlar 

Lövning av midsommarstången 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Motta och fläsk avnjuts 

Evert lagar nät 

ÄSK-are steker kolbullar 

Kjell visar gamla fiskeredskap 

Birger visar spiksmedjeprototyp 



I början på augusti hade vi musikgudstjänst med 

”den sjungande polisen” Lennart Carlsson, som 

spred glädje med sin ljuva stämma och 

gitarrspel.  

 

För andra året arrangerades familjedag där 

barnen stod i centrum. Att köra elbil och att få 

sitt ansikte målat var nog de mest populära 

inslagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Musikgudstjänst 

Populära 

ansiktsmålningar 

Gertrud, en 
trogen 

hantverkare 



Sällskapet Wermlänningarne gästade hembygdsgården. Trots mörka moln och kall vind 

spelade de agerande med glädje upp folklustspelet för en entusiastisk publik. De flesta kan 

nog historien om Erik och Anna och deras kämpande för att få varandra. 

 

 
 

Sensommarfesten med motta och fläsk har blivit en årlig tradition. Gästerna lät sig väl smaka.  

 

Nytt för året var att göra något för den äldre generationen i Älgå. Därför inbjöds till lunch 

med sill och potatis. Alla lät sig väl smaka och tillfälle att umgås gavs.. 

 

Att servera kålsoppa på marknadssöndagen var ett nytt initiativ av föreningen. Reklamblad 

delades ut i Älgå och runt 30 gäster hörsammade inbjudan. Den goda soppan Carina och Maj 

lagat uppskattades. Till kaffet blev det äppelkaka. Ett arrangemang som kanske har kommit 

för att stanna. 

 

Medarbetarträffen är en årligen återkommande träff, där de som varit involverade i någon av 

föreningens aktiviteter bjuds på mat och samvaro 

 

Sedan 4 år tillbaka arrangeras spökvandring från 

hembygdsgården till spiksmedjan, för dagen omdöpt till 

Spöksmedjan. Ett 80 tal barn som vuxna vandrade en stig 

utefter Älgån, där spöken fanns. Framme vid smedjan 

bjöds på kaffe, dryck och varmkorv men framförallt 

berättades spökhistorier. Ett arrangemang som kommit för 

att stanna.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

I skrivande stund förbereds hantverksgruppens julbasar.  

Rapport från den inleder nästa års tidning. 

 

 

  

Ett lyckligt slut Delar av sällskapet 

Spöksmedjan 

Lussekattebak 



Svar på sommarens gissningstävlan 

 

I somras på hembygdsdagen hade vi en tävlan, där folk fick klura ut vad det var för gamla 

saker, som vi hade på ett bord nere vid Bygdemuséet. Det var många som gned sina geni-

knölar för att komma på vad det var för tio saker som låg på bordet. Nu ska vi reda ut vad det 

var. Titta på bilden och så börjar vi uppe i vänstra hörnet och går åt höger på varje rad. Nr 1 är 

en råttfälla från sekelskiftet. Nr 2 är en gaständare. Nr 3 är en sådan som hovslagaren hade när 

han skodde hästar. Nr 4 är ett ben som har ”kontakt” med lättklövarna på ett klövdjur - här var 

det en älg. Nr 5 är en isbjörnsklo. Nr 6 är en manick man hade till åderlåtning förr i tiden. 

Man punkterade helt enkel en ådra och tappade ur lite blod. Nr 7 är en konservöppnare av 

modell äldre. Nr 8 är en klurig liten sak som kallades snushund. En del använde den när de 

skulle snusa i näsan. Man snurrade det lilla hjulet som drog med sig lagom mängd snus från 

asken och drog in det genom näsan. Fiffigt! Nr 9 är en bakplåtstång, vilket de flesta kunde 

lista ut. Nr 10 är ett så kallat slevställ, där man kunde lägga sleven så att den höll sig kvar i 

grytan eller skålen.  

 

Detta var de rätta svaren. Nu till de som hade flest poäng. Det var ett tjugotal som gissade. 

Ingen hade tio rätt, men två stycken hade sju rätt, vilket renderar i var sin trisslott. Vinnarna är 

Mikael Persson och Lennart Andersson. 

 

Ett stort tack till Kjell och Dan Qvarnström för att Ni lånade ut Era dyrgripar till oss. 

 

Sune Henriksson 

 

 

 

  



En gång en nattvardsgång 
 

För många ungdomar idag är ordet nattvardsgång något främmande och ett overkligt ord som 

de flesta inte känner till. Men om jag säger konfirmation kanske en del börjar ana att det har 

med kristenheten och kyrkan att göra. Förr använde man även uttrycket ”att gå fram”, vilket 

hade samma innebörd. Man skulle konfirmera sig. Förr var detta nästan ett måste för 

ungdomarna, när de lämnade skolåldern, dvs när de var ca 14-15 år gamla. Det som jag nu 

skall berätta om är min mammas nattvardsgång, egentligen är det en gång i dubbel 

bemärkelse. 

 

Min mamma är född 1906 och hennes namn var Julia 

Eleonora Johannesdotter och född på Finnskogen på 

torpet Mellantomta. Hon skulle följaktligen ha ”gått och 

läst” 1920. Men så blev det inte beroende på att 

grannflickan Dagny Karlsdotter från Sättra, var ett år 

yngre. Min mamma väntade in henne. De gick således år 

1921. 

 

Berättelsen är inte uppdiktad utan jag har skrivit ned vad 

jag minns att min mamma berättade någon vinterkväll 

under 1940-talet. I ett gammalt torp ute i ödebygden 

fanns det inte så många aktiviteter att fördriva tiden med. 

Det som mest stod till buds, var när föräldrar eller andra 

personer, berättade om händelser och episoder, som timat 

under deras barndom eller från någon annan hörsägen, 

som de lagt i sitt eget minne. Både min mamma och min 

pappa hade mycket bra minnen. De hade också förmågan 

att kunna berätta på ett sådant sätt att det fastnade i mitt unga minne. 

 

Min mammas nattvardsgång började sannolikt någon gång under maj månad 1921 och 

avslutades den 3:e september samma år, då själva konfirmationen ägde rum med förhör och 

slutligen nattvardsgång med vin och oblat. Varför konfirmationen skedde så sent som i 

september är jag okunnig om. Denna brukade i normalfallet ske i samband med högtider, som 

pingst eller midsommar. Skälet kan ha varit att det blev prästbyte i församlingen just detta år. 

Komministern Karl Daniel Lagerlöf tillträdde tjänsten 1921 men avflyttade året efter till 

Filipstad. Han ersattes av komminister John Raning, som blev präst i Älgå till 1926. Själva 

undervisningen pågick två gånger i veckan, onsdagar och söndagar, under denna tid oftast 

mellan tio och fjorton. På söndagar skedde detta i samband med högmässan. 

 

Grannflickan Dagny bodde i Sättra. Min mamma Julia bodde på torpet Bastubacken. När de 

hade läsdagar träffades de vid torpet Ormängen, dit de båda hade ungefär en dryg kilometer. 

Där påbörjade de den gemensamma vandringen till sockenstugan i Stommen i Älgå. 

Vandringen gick via Västra Tomta, Linhöjden, Fröbolssäter, Vallstjärnet, Bräcka, Älgåtorpet 

ner till Sockenstugan. En nätt liten vandring på ca 14 km morgon och eftermiddag. Denna 

sträcka tillryggalades på cirka två och en halvtimme, enkel sträcka. En annan sträckning som 

ibland användes var att de från Västra Tomta följde den relativt sett nybyggda landsvägen till 

Sulvikstjärnet, där de tog av mot öster och följde Kungsvägen ner till Rudsås, där de ginade 

av till sydost mot Schostere, Kappränna till landsvägen i Vik, som de sedan följde till 

sockenstugan. Denna väg blev något längre än den föregående men de utnyttjade den i varje 

fall någon gång. 

  



Undervisningen sköttes av komminister Karl Lagerlöf alt. John Raning, som då var relativt 

sett nytillkommen präst i församlingen. När det gällde undervisningen berättade min mamma 

att det i huvudsak var om biblisk historia, bibelkunskap samt psalmverser. Mycket av detta 

skedde i form av högläsning och förhör. Trosbekännelsen och vissa böner skulle de kunna 

framföra ur minnet, som vattnet i en rinnande bäck, som min mamma uttryckte det. När de 

svarade på frågor och vid högläsning, samt vid böner, fick de alltid göra detta stående. 

Prästerna var vid den tiden mycket noga med att disciplinen hölls på en mycket hög nivå. Alla 

skulle sitta stilla och inte föra något oväsen under pågående lektioner. Bestraffningar förekom 

när någon bröt mot gängse regler, genom att de placerades i en avskild del av lokalen. Enligt 

mamman var det dock inte så vanligt att detta förekom. Prästerna var mycket auktoritära och 

hade en stor respekt bara med sin person. 

 

När konfirmationen var över aftonen den tredje september 1921 ansågs ungdomarna vuxna 

och var mer eller mindre färdiga för vuxenlivet. Så var det på den tiden så också för min 

mamma. För henne väntade ett tungt och ansvarsfullt arbete med en sjuk mamma och den 

övriga familjen. Jag tror att tankarna gick åt det hållet, när hon vandrade hem på den branta 

och slingriga stigen mot hemmet i Bastubacken denna septemberdag 1921. 

 

Jag har funderat många gånger över vilken praktisk nytta hon hade av denna nattvardsgång. 

Prästernas högtravande lektionsteknik och språkbruk tror jag inte kunde tillgodogöras av de 

flesta av ungdomarna. Vad hade det då för ett värde? Jag tror att större delen av den tidens 

fjorton-femtonåringar, liksom dagens, i huvudsak inte väntade på annat än att lektions-

timmarna skulle ta slut. Jag tror att min mamma hade haft en större och mera betydelsefull 

uppgift om hon istället varit hemma och skött om sin mamma och lagat mat åt sina syskon. 

Jag är inte troende i religiös filosofisk mening utan jag är troende i frågor, som har sin grund i 

vetenskaplig forskning och bevisföring. Men var och en är ju salig på sin tro, som det heter 

och det är jag också. 

 

Karl Gustaf Lindgren 

 

 

 

 

 

Inlämning av hantverk 2020 

 
Till Dig som tänker lämna in hantverk till försäljning 

 i hembygdsgården sommaren 2020. Jag finns på  

hembygdsgården måndagarna 18/5 och 1/6 mellan  

17.00 – 20.00 för att ta emot Dina alster. Ring gärna 

innan till Märtha – 070-320 97 76. 

 

Välkommen önskar Märtha Albinson 

 

 

 

 

På bygdeband.se ligger bilder på hus, fastigheter, personer … i Älgå församling 

 

 

 

  

Kerstin och Eva i vävartagen 



Exkursion vid Älgån 

 

Onsdagen den 25/9 kom det en buss 

full med människor som i stort sett 

kom från hela Sverige. De hade 

samlats i Karlstad för att medverka i 

något som kallades Miljööver-

vakningsdagarna i Karlstad 2019. 

Länsstyrelsen i Värmland var de 

som höll i kursen. Teoretiska delen 

lades i Karlstad och den praktiska 

delen hade de lagt bl a här i Älgån, 

som är ett Natura 2000 område, 

vilket innebär att den ska skyddas 

och bevara dess biologiska mång-

fald. Troligtvis kommer det att bli ett 

reservat. De hade gjort i ordning fyra 

stationer utefter älven. 

 

 

 

 

Station 1: Demonstration av drönare och de 

möjligheter som denna teknik ger inom miljö-

övervakningen. Den underlättar inventering av 

våtmarker när det gäller kalkning, inventering av 

vandringshinder och övervakning av svåråt-

komliga vegetationer. 

 

Station 2: Där visade man en videoräknare för fisk och andra ”vattenburna” arter. Det var 

som en stor ”lådtunnel”, som var dryga metern lång, den måste de simma genom för att ta sig 

vidare upp i älven. Inuti lådan fanns en videokamera som filmade allt som sam genom denna. 

De kunde inte simma på sidorna för det fanns ”armar” som på en ryssja, som styrde in 

fiskarna i lådan. På så vis kan man se hur stora och hur många och vilka arter som passerar. 

En nyttig låda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nere vid laxtrappan 

Datadelen av videoräknaren 
”Lådtunneln” 



Station 3: Där visades en provtagningsutrustning e DNA. Metoden är ett bra sätt om man vill 

påvisa kräftförekomst och/eller pestutbrott. Det var ett filter, som var ca 1 dm i diameter som 

man lade i vattnet och lät vattnet rinna igenom för att sedan ta upp och analysera innehållet. 

 

Station 4: Där hade man lagt ut en landgång så vi kunde gå ut och plocka upp musslor om vi 

ville. Under tiden berättades om kalkningar som gjorts uppströms. Älgsjön kalkades 1985 

med 1494 ton och 1998 med 601 ton, plus att man kalkat ca 40 ton i biflöden. Det finns ca 

160 000 musslor i älven. I Värmlands län finns det 36 kända vattendrag med flodpärlmusslor. 

Det var en mycket intressant och lärorik dag. 

 

 

 

 

Sune Henriksson 

 

Pimpeltävling på Vasstjärn 

 

I vintras ringde Tony Kaspersson och talade om att han hade hört sig för om det fanns något intresse av att ha en 

pimpeltävling på Vasstjärnet. Många tyckte att det lät bra, så den 9 mars bestämdes det att vi skulle samlas vid 

niotiden på parkeringen vid Vasstjärnet. Vädergudarna var inte med oss den dagen för det vräkte ned snö till en 

början och nordvästanvindarna öppnade alla spjäll. Lösningen på det våldsamma vädret blev en stor presenning 

som spändes upp efter konstens alla regler på parkeringen. Vi var 20-25 positiva och glada personer som trotsade 

vädergudarna. Det tändes en stor brasa som vi grillade och stekte allt möjligt på under hela dagen. Alltid mysigt 

att sitta runt en eld. Där dryftas många frågor vilket det gjordes här också.  

 

Efter en stund pulsade vi iväg i snön ut på isen för att 

prova fiskelyckan. Tävlandet höll på i några timmar 

med varierande resultat. Det var ingen som lyckades 

att få någon öring eller röding, men många abborrar 

var det några som fick och den som fick flest var Tony 

Kaspersson. Alla som deltog fick priser som Ulrika 

Kaspersson tiggt ihop och barnen fick godispåsar. En 

mycket trevlig (och lång, 8-9 tim) dag som jag hoppas 

återkommer i vinter också. Ännu ett bevis på att vi 

människor mår som bäst när vi får vara ute i naturen 

och göra det tillsammans med likasinnade. 

 

Sune Henriksson 

 

  

Flodpärlmussla 

Förevisning av eDNA-utrustning 

Trots vädret en helmysig dag 



Älgåvisan 4/4, C-dur, Moderato (♪=96)  

Text o Musik: Jan Burehäll oktober 2012 
 
Den 14 okt 2012 befann jag mig i Älgå på besök hos min vän Sam. Jag vaknade denna morgon ca kl 7 

i huset i Skyberg och började spela lite gitarr. Jag hittade snabbt en melodi-slinga som jag tyckte om 

och började skriva en sång. Efter en stund kom jag på att ett lämpligt tema var Älgåtrakten och ett 

lämpligt namn var ”Älgåvisan”.  

Här följer den: 

 

Storskogen smyger sig nära på, gran och fura tysta stå.  

Himlen är båd’ mörk och grå, men där ovan är den blå.  

Stillheten känns som en susande sång, den upprepas ständigt, gång på gång. 

I Älgå i Värmland man finner sitt bo, där skogarnas sus ger kraft och ro. 

 

Glafsfjorden glittrar i soligt ljus, där syns kyrkan, herrens hus. 

Lyser vit vid Älgå strand, vakar över hus och land. 

Landsvägen finner sin väg genom byn. Spiksmedjan lyser, röd för vår syn. 

I Älgå i Värmland man finner sitt bo, där skogarnas sus ger kraft och ro. 

 

Vår hembygd vi vårdar med varsam hand, nära sjö och skogens rand. 

Hembygdsgården ligger vid strand, viskar till oss – detta land, 

tillsammans vi byggt under seklernas gång, ständigt vi hör vår hembygds sång. 

I Älgå i Värmland man finner sitt bo, där skogarnas sus ger kraft och ro. 

 

Här vill jag leva i evighet, vår tid tar slut, som alla vet. 

Fick jag leva mitt liv än en gång, önskar jag åter få höra den sång, 

som skogen och sjöarna sjunger så väl, här finns historien, här finns min själ. 

I Älgå i Värmland man finner sitt bo, där skogarnas sus ger kraft och ro.  

/Jan Burehäll 

 

En dikt om årets slut 
 

Hösten är här när löven lämnar träden, och på Nordpolen börjar nog nissarna ta fram släden. 

Ja, för när hösten kommit är det inte lång tid kvar, förrän tomten på sin årliga julklappsturné drar.  

Den första söndagen i december ska första ljuset vara tänt, och ljusstakar och julstjärnor ska tändas för 

då är det första advent. 

När sedan andra ljuset tändas ska, är det dags att ut på klappjakt dra. 

För då är det bara två veckor kvar till jul, och att stressa i sista minuten är aldrig kul.  

När tredje ljuset brinner är det dags att hämta gran, orkar man inte ut i skogen gå kan man köpa en i 

stan. 

När det sedan den 23:e blir, är det uppesittarkväll och Bingolotto-lir. 

Kanske vinner man en resa, en bil eller en miljon, de flesta har nog på vinsten tappat tron. 

När man sedan vaknar dan därpå, är dagen här för stora och för små. 

Väntan på tomten är olidligt lång, och klockan tre blir soffan ganska trång. 

När Kalle och hans vänner tagit slut, de flesta barnen genom fönstret tittar ut. 

Och tillslut kommer han som väntats hela dan, och frågar om här finns några snälla barn. 

När julafton lider mot sitt slut, ser de flesta barnen nöjda ut. 

Ja för barnen är det oftast tomten som är det bästa med jul, att öppna klappar är ju ganska kul. 

Men för oss vuxna innebär julen mer än allt det där, att får umgås med familjen som man håller så kär.  

Och skulle inte året ha varit särskilt bra, då lämnar vi det bakom oss när vi nyår fira ska. 

För efter nyårsnatten när man vaknar på morgonen så börjar vintern sakta avta och det är snart vår 

igen. 

Så även om vintern kan kännas lång och grå, så är det ändå en glädjerik tid för både stora och små. 

 

Melina Jakobsson 
  



Mannen som sökte fastare mark under fötterna hamnade på Älgå 

Finnskog 

 
Han kom från bostad vid kusten, jobbar på sjön och flyttar till 

Finnskogen. Vad är det för person? Honom måste jag träffa blev mitt 

beslut. Vi var ju sommargrannar. Jag hörde traktorljud från hans gård. 

Nu är han hemma, tänkte jag, och vandrade iväg i ljudets riktning. Där 

var han – denne medelålders man jag var nyfiken på. Han var fullt 

engagerad med att rensa bort buskar, träd och sly. Jag talade om min 

nyfikenhet och på lördag kunde vi ses över en kopp kaffe. Där är vi 

nu. 

 

Terje Andresen är kommen från Tönsberg, några mil söder om Horten 

vid Oslofjorden. Han är sjöman, navigatör sedan 1981 på ett hjälpfartyg i försvaret. Han 

jobbar fyra veckor och sedan fyra veckor på hemmaplan. Hemmaplan är Finnskogen för Terje 

och har så varit i åtta år. 

 

Hur hittar man då det ställe han tycker är ett drömställe. Han satt på sin båt i Aberdeen i östra 

Skottland och ”rullade” på en fastighetsight på nätet. Huset kom fram. En iögonfallande fasad 

av aluminium, stål och glas. Han föll direkt. Det ska jag köpa! Jag 

ringde mäklaren som sa nej till köp utan att jag först sett 

fastigheten. Mitt beslut stod dock fast, säger Terje. Det var att åka 

till Arvika.  

 

Husköpet blev av. Nu hade Terje fått den frihet han längtade till. 

På en 50 m lång båt rådde trängsel. Fjorton män arbetade där och 

man var aldrig ensam, fortsätter Terje i sin berättelse. Jag jobbar 

kvar, men efter mina fyra arbetsveckor tar jag av mig klockan och 

bilar till ”friheten” - träd, grönska, skogar och ro.  

       

Förre ägaren hade verkligen förändrat det gamla trähuset spektakulärt och det passar Terje. 

Han är en allkonstnär, klarar det mesta själv. Han har det ena efter det andra projektet på 

gång, tar till vara det som finns och gör nytt där det behövs.  

 

Jag trivdes från första början. Jag blev så väl mottagen 

av mina nya grannar. Redan efter två dagar kom den 

närmsta grannen och hälsade välkommen och så följde 

den ene efter den andre. En hjälpande hand ger Terje 

gärna och får om han behöver. Vad mer är att önska. 

 

Jag är intresserad av husets historia, säger Terje. Tänk 

om väggarna kunde tala. Jag lovar innan vi säger hej 

att jag skall leta i mina gömmor efter fotografier. Som 

barn vistades jag och mina kompisar ofta hos tant Julia 

i Nerstuga. Min nyfikenhet på den nye grannen var 

stillad. Konstaterade att vi fått en omtänksam, glad, 

snäll… och en granne som vi kan ha glädje av. 

 

Märtha Albinson 

  

Det efterlängtade huset 

Terje i sitt esse 



En rolig pratstund med Willy Svensson  

 

Tanken att intervjua Willy Svensson väcktes av Sigbjörn 

Carlsson en dag när vi hade en arbetsdag på hembygds-

gården. Idén fick mogna lite innan vi besökte Willy och Ann-

Marie en solig, men blåsig och kall aprildag. Vi möttes av en 

glad och positiv person, som alltid när det gäller Willy, 

tycker jag. Vi satte oss vid köksbordet, som var uppdukat 

med en massa smörgåsar och en smarrig chokladkaka.  

 

Det var många frågor vi ville ha svar på så vi började liksom 

i rätt ände med födelseåret och det var 1940. Födelseorten 

var Växvik, och där bodde han i två år innan familjen 

flyttade till Hagen i Ränkesed. Han blev Hagen trogen ända 

tills han fyllde 24 år. Då bar det iväg till Bergdalen, som 

ligger i sluttningen efter gamla Sulviksvägen mellan 

Bergskurvorna och Skåran. Efter två år flyttades bopålarna till Rådane och det gamla 

stationshuset. Där bodde han i 43 år, innan han styrde kosan mot centralorten Arvika och 

stadsdelen Haga, där han och Ann-Marie tillsammans åtnjuter ålderdomens höst. 

 

Skolgången är alltid ett kärt nöje att prata om och så är fallet även med Willy. Allting kan man 

inte återge men det förekom, liksom det alltid gjort, en hel del hyss som vi skrattade gott åt. 

Hans skolgång var sju år och det var i gamla Ränkesedskolan och i gamla Sulviksskolan som 

han fick sin lärdom. Sedan kom vi in på något som är en stor del av vårt liv nämligen vårt 

dagliga arbete, vilket inkräktar en hel del på vår fritid som någon klok person sa. För Willys 

del blev det första jobbet på Idealbageriet i Arvika under två år. En fruktaffär som hette 

Pomona blev under en kort period nästa arbetsplats. Några somrar jobbade han även på 

Gördsbyns sågverk. Vinterhalvåret arbetade han tillsammans med sin far i skogen med att 

hugga och köra ut virke. År 1960 började Willy på Thermia och där stannade han i tjugosex 

år. Nästa flytt blev inte geografiskt lång för det blev till Swegon, fd Farex, och där stannade 

han fram tills han fick avgångsvederlag vid 64 års ålder. 

 

Nu har vi klarat av uppväxten, skolgången och arbetslivet. Det är 

liksom det fundamentala. Nu blir det andra bullar av, för nu ska 

vi prata bl a om jakt och ortsnamn. Jakten har alltid legat Willy 

varmt om hjärtat. Han började redan som liten att vara med sin 

far när han skulle ut och jaga. Willy var då beväpnad med en 

korkbössa som säkert blev flitigt använd. Sin debut i älgjakten 

gjorde han vid 14 års ålder. Han kommer ihåg hur tungt det var 

att dra fram de skjutna älgarna ur skogen. Det enda hjälpmedel 

man hade på den tiden var i bästa fall en häst. Han jagade älg 

fram till år 2012. Under en lång period, närmare bestämt 38 år, 

var han jaktledare. För denna gärning belönades han 2003 av 

Värmlands läns jaktvårdsförbund med en guldplakett, som han 

fick motta på Folkets Park i Arvika. På denna står det ingra-

verat ”Berömlig gärning”. Antalet älgar han skjutit och tid som 

jaktledare sammanfaller nästan. Han fällde nämligen 39 älgar.  

 

Eftersom han varit mycket i skogen och jagat har han sett många platser som gemene man 

bara hört talas om. Jag ska bara nämna några som Willy berättade om. Det var Matensjale,  

  

En välförtjänd plakett 



som låg bakom gamla station i Rådane. Det var den gamla marknadsplatsen, där det även 

hade funnits en dansbana. Hästjärnvägen byggdes på tjugotalet och den gick från Ränken ned 

till Sulviken. Man transporterade mycket virke som kom från andra sidan Ränken ned till 

hamnen i Sulvik. Det var inte problemfritt när det började gå ner mot hamnen för den tunga 

lasten måste man bromsa på ett eller annat sätt för hästarna orkade inte hålla emot. Det finns 

många ställen till men jag nämner bara några namn t ex Simas Hôl, Masonitkojan, Jättefoten, 

Rö Backe och Stutöge. 

 

Det var väldigt roligt - det var tätt mellan skratten - att höra Willy berätta om allt han varit 

med om. Han har haft ett händelserikt liv och jag antar att de som varit i hans närhet har inte 

haft det tråkigt. Så vi tackar Willy och Ann-Marie för en trevlig pratstund och god fika. 

 

Sigbjörn Carlsson och Sune Henriksson. 

 

 

 

Ännu en veteran i föreningen 

 

Nu har vi kommit till den tredje veteranen i föreningen och det är 

Elly Skoog. Hon bor i Älgå Stom, Skogsbo en bit bortom Älgå 

kyrka om du åker mot Glava. Hon är känd för våra läsare för jag 

skrev om henne för tre år sedan i Älgåbygden. En minnesvärd och 

trevlig intervju. Det blir gammal skåpmat när det gäller historiken, 

eftersom den redan är nedskriven men vi tar en repetition. 

 

Hon föddes på Sofielund i Skyberg, där hon bodde i ca ett och ett 

halvt år. Efter många år och diverse flyttningar hamnade hon där 

hon bor idag. Om jag ska nämna något om hennes arbetsliv så får vi 

gå tillbaka till när hon var 17 år. Då sökte hon jobb i Arvika. Hon 

fick fyra jobb att välja på. Hon valde Vattenfabriken Svea i Haga, 

där hon bl a fick koka sockerlag som var basen i 

dricktillverkningen. Efter det var hon hemma i några år och hjälpte 

sin mamma och farfar och farmor på Sofielund. År 1946 är ett år 

som ligger henne varmt om hjärtat - det var då hon gifte sig med Erik. Tre år senare fick de en 

dotter som heter Margareta. 

 

Alltid roligt att prata med Elly för hon är så positiv och har så mycket att delge oss. Hon 

berättar med inlevelse hur det var när hon och systern Iris fick gå över Älgsjön på vintern 

tillsammans med sin pappa för att ”lö”kastved. Hon var 14-15 år när hon var med sin farfar 

Anders Olsson på Skybergssågen och provade på att ”såga” och ”kanta”. Där fick hon också 

göra takstickor vid takstickemaskinen. Den lilla biten som blev kvar när man gjorde stickor 

kallades ”steckekôbben”. Den var viktig för den fick man ta med sig hem och elda med i 

spisen. Antar att det blev en hel del sådana. En gång om året hade man något som de kallade 

Sågeräkning, för sågen var ett aktiebolag där bl a Billerud och Axels-Kalle hade aktier. Om 

bokslutet utföll med vinst blev det middag hemma hos Anders Olsson. 

 

Jag skulle kunna berätta mycket mer men det får räcka för den här gången. Tack Elly för en 

trevlig pratstund. 

 

Sune Henriksson 

 

  



 
De tre först rätta lösningarna belönas med varsitt presentkort till Hembygdsgårdens servering. 

 
Sänd lösningen senast 1 april 2020 till  

 

Älgå Hembygdsförening 

Älgå Stom 

Hembygdsgården 1 

671 93 Arvika  

 

 

 

 

  



KORSORDSNYCKEL  

 

Lodrätt  

1.  Präst-och författarsläkt 

2.  Har kluvna stjärtar 

3.  Har många kanaler 

5.  Romersk sex 

7.  Annuell  

10. Farkost 

11. Företag för personbefordran 

12. Militärt uttryck för motståndare 

13. Restprodukt vid ostproduktion 

14. Public relations 

16. Metalliskt grundämne 

17. Färdmedel för billösa  

18. Lagerkvist-författare 

19. Har vi alla  

21. Nisch 

22. Maka  

23. Dygnsdel 

25. Festföreställning 

26. Moses äldre bror 

29. Halva bara 

31. Bakverk i bestämd form 

33. Tyskt tvåhjuligt fordon 

34. Fråga eller grunt övergångsställe  

38. Hindrar blödning 

39. Utför  

42. Ett sätt att komma fram 

 

 

 

MINNESFOND 
 

Hembygdsföreningens kondoleanser kan beställas per tel 076-804 97 02 senast två dagar före 

begravningsdagen 

Minimigåvan är 100 kr.  

Bankgiro 5643-7361. Vid betalning ange ”Blomsterfond” och namnuppgifter för dig/er och 

den du/ni hedrar!  

Älgå Hembygdsförenings blomsterfond,  

c/o Sonja Karlsson, Björkfallsgatan 5D, 671 60 Arvika. 

Behållningen går oavkortat till Hembygdsgårdens underhåll. 

 
Om Du vill skriva till föreningen har vi adress: 

Älgå Hembygdsförening Älgå Stom Hembygdsgården 671 93 Arvika 

 

 

  

 

Vågrätt 

 1.  Tassdjur 

 4.  Föra egendom vidare 

 6.  I samband med klagan 

 8.  Finns för både kol och el. 

 9.  Bronsplats 

11. Grumlighet i viss kroppsdel 

12. Avhuda djur  

14. Grekiskans 16:e bokstav 

15. Är Grönland 

18. Skönsjungande fransyska 

20. Abrahams fru 

22. Stängsel 

23. Underskrift av tilläggsavsändare 

24. Känd kvinnlig ”rockare” på 60-talet 

27. Före retur 

28. Munlig 

30. Annan form av skära 

31. Rullar boll i dalalag 

32. Brev från en viss samlingsplats  

34. Del av ett utbildningsår 

35. Vill affärsidkare gärna ha 

36. Ytenhet 

37. Platt metalltråd 

40. Kallas Utbildningsradio 

41. Tvekamper 

43. Handelsvaluta i Tyskland 

44. No Name 

 



Älgsjöns Fvof  sommaren 2019  
 

Fredag den 26/7 var det dags för årets fisketävling på Älgsjön. Det mönstrades ett tjog båtar till start och 

tävlingen började. På land stod funktionärer kvar som fixar med priser och korv som finns till försäljning, alla 

bidrar med något. 

 

Efter några timmar på sjön börjar båtarna att dra sig mot Spässerud igen för invägning och prat om fisket. När 

invägningen är gjord så visar det sig att på tredje plats kom båten med Mattias Albrektsson som kapten med 

vikten 2,65 kg och på andra plats Team Ericson med vikten 2,98 kg. På första plats kom 2019 den båt som flera 

år varit nära första plats, nämligen Team Eneroth med bröderna Arwid och Aron i sällskap med den äldre 

generationen med vikten 5,52 kg. Ett stort 

och välförtjänt grattis och se nu till att hålla 

vandringspriset skinande blankt! Ingen har 

ännu kunnat få två inteckningar i pokalen 

utan vi har 3 olika namn på den och det krävs  

ju 3 inteckningar för att få behålla den för 

gott. Efter att de 3 första fått sina pris så 

lottades det ut priser till samtliga båtar. Jag 

vill rikta ett stort tack till alla som är med och 

bidrar till denna tävling på något sätt och 

riktar ett varm tack till våra sponsorer: Ica 

Sulvikingen, Colorama jakt o vildmark, 

Mellanskog, Arvika Fiskecenter, Work 

Design, Älgå Elarbeten, WÜRTH, Pågen, 

Polarbröd, Delab, Glafva Skogsvård, VSV 

Skog, Bysnickarn, Macken Glava, Pizzeria 

Glava, Eurospeed, Stiftelsen Glaskogen, Gla 

Forest Outdoor, Eva-Britt. 

 

I övrigt har det varit en händelserik sommar för föreningen. Vi har jobbat med att uppdatera vårt register för 

fiskerätter. Arbetet har letts av Evert Andersson med hjälp av 

styrelsens medlemmar. Ett stort tack för Everts engagemang i detta 

och vi hoppas bli klara under vintern även om detta är något som 

ständigt är under förändring då fastigheter byter ägare. Vidare har 

ett arbete med att förbättra laxtrappan i Älgån genomförts på 

inrådan av Länsstyrelsen. Det har skapats en Sättare vid nedersta 

steget i trappan för att skapa en vattenstråle i V-form för fisken att 

gå i. Tack till Krister Ericson som bidrog med virke och sågning av 

stocken och transport av densamma. En kamera för att kunna räkna 

hur mycket fisk som går upp från Glafsfjorden för lek i Älgån har 

funnits på plats. Detta har ombesörjts av Länsstyrelsen! Det har 

även lagts ned mycket tid på att försöka säkerställa att vi inte har 

signalkräfta i våra vatten, då det förut varande beslutet om kräftpest 

hävdes i maj. Vi sökte och beviljades pengar via Länsstyrelsen för 

att återinföra flodkräfta i Älgsjön och Älgån. Vi sökte ett tillstånd 

för att sätta ut flodkräfta igen och beställde kräftor från en odlare 

och en dag i september kom dessa. Tillsammans med Jenny 

Monsén, som är kräftansvarig på Länsstyrelsen, sattes det ut flodkräftor på ett flertal ställen, och faller detta väl 

ut så ämnar vi fortsätta med att plantera ut kräftor nästa höst. Då skulle man kunna tänka sig att den som har 

fiskerätt skulle kunna anmäla sitt intresse att vara med och köpa kräftor till just sitt hemman och plats, samtidigt 

kommer vi att fortsätta söka bidrag för utplantering då det är mycket kostsamt att köpa kräftor. Det är nu ytterst 

viktigt att vi alla hindrar att sprida signalkräftan och kräftpest!!!! Förhindra detta genom att inte sätta ut 

signalkräfta, inte flytta båtar mellan vattendrag utan att desinficera dessa genom att tvätta båten med en 

blandning 3:1 T-röd och vatten, låta båt och redskap vara helt torra i 24 h, se till att inte ha vatten i båten från 

annan sjö som sedan töms ut i Älgsjön! Använd endast betesfisk från Älgsjön. Det finns bra information om 

kräftor på våra anslagstavlor längs sjön.  

 

Nu önskar vi alla fiskeintresserade en fin vinter med ett bra vinterfiske med grov abborre, och så ser vi fram 

emot nästa vår och sommar! 

 

Vid tangentbordet Torbjörn Ericson ordf . Älgsjöns FVOF  

 

Nya Sättaren 

Årets vinnare i fisketävlingen 


