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Nutiden är snart forntid den med 

 

En liten granplanta från Polen där 

kan växa till stora granen här 

Den blir årets symbol för framtid  

och dess stödpinne grå är forntid 

Så kan man tänka om här 

och där 

om nu och då 

rent av filosofiskt i det blå 
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Frå n redåktionen 

 
Här är nummer 6. Liksom de tidigare skrifterna i serien Be-

rättelser Förr och nu i Närkes Kil så har denna tillkommit ge-

nom flera personers bidrag. Liksom tidigare år delar vi med 

oss av egna erfarenheter och av material från oss själva och 

det som våra förfäder lämnat vidare. 

I denna skrift får vi höra Bo Sundström, följa med på skogs-

plantering och mycket mer. På cirkelträffarna har många 

från när och fjärran bidragit med pusselbitar i skriften stora 

väv. Tack ska ni ha allesammans. 

 

Kerstin Möller redaktör 

Tfn 019—28 20 65 

e-post till Kils hembygdsförening: 

kjell@brunnstorp.se 

 

 

Fotot på framsidan av Kils kyrka av för oss okänd fotograf. 

Tryckt på Örebro universitet, Örebro i november 2010 

 

Idén med skriften är att genom att sprida berättel-

ser om då tid och nutid, liksom här och där så bi-

drar vi till att ge mening och sammanhang i vår 

bygd i vår tid. Några har starka rötter sedan många 

generationer, andra är nyinflyttade och åter andra 

på tillfälligt besök. Alla lika värdefulla. 
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Bredvid den fina gamla symaskinen står en korg med stick-

ning. Månne det bli till ett par värmande raggsockor. 

 

 

Höstmötet sammanföll med årets första snöstorm. Men 18 

tappra tog sig trots det till församlingshemmet för att lyssna 

på Bo Franssons tillbakablick på 50-talet. 

Nu närmar sig 2011 då vi hoppas att traditionsenligt kola en 

mila i september. Förberedelserna börjar i så fall redan efter 

nyår. 

Kils Hembygdsförening önskar alla medlemmar och alla öv-

riga en God Jul och ett Gott Nytt 2011 

Kjell Möller  

Ordförande  
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När besökarna gick runt mellan husen behövdes paraply 

 

 

Inne i salen hade vi textilutställning. Lägg märke till alla gryt-

lappar och nygamla stolar till salsbordet. 
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Bo Sundström  

 

Vi träffas på CS en fredag eftermiddag i 

slutet av juli år 2010. Jag har kört upp 

förbi hembygdsgården, Lilla gården och 

stannar till utanför en stor ladugårds-

byggnad med skylten CS. Senare får 

jag veta av Bosse att CS firmanamn är 

Örebro Computer Service AB. Innanför den svarta ladu-

gårdsdörren kommer jag in i ett modernt kontorslandskap 

där ladugårdscharmen ömsint bevarats. Ovanför flera ar-

betsplatser hänger till exempel en sådan skylt som brukar 

hänga över kossornas bås. Bosse möter mig och vi går vi-

dare in till personalrummet. Det är det gamla körhuset på 

baksidan med stora perspektivfönster i stället för de gamla 

dörrarna men ändå insynsskyddat från vägen. 

När jag fått igång datorn kan vi börja. I detta hus är det san-

nerligen inga problem att hitta en kontakt för att plugga in 

datorn. 

 

Bo börjar raskt berätta om sin barndom och uppväxt. Bos 

föräldrar är Lennart och Astrid Sundström. Farfar och farmor 

var således David och Maria (kallad Maja) Sundström. Vi 

skrev om farfar och farmor i skriften nr 3. Där nämns även 

Bosses farfars far Gustav och farfars mor Hilda.  

Bo berättar att när han föddes bodde familjen i huset som 

kallas Kolbäcken i Falla. De flyttade snart till Hagmans, 

också i Falla. Sen byggde far huset i Frötorp och vi flyttade 
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Majken Möller separerade mjöl-

ken. På så vis fick vi grädde som 

Ulla Andersson och Henrik Ham-

marlund kärnade smör av. Mjöl-

ken kom från Henriks föräldra-

hem. Den sista gården i Kil som 

fortfarande har mjölkkor kvar. 

På teckningen en separator av 

den modell vi använde och på 

bilden nedan syns ulla och Henrik. 
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Förr i tia blev ett mycket lyckat arrangemang trots dåligt vä-

der. Vi hade ett 130-tal besökare som fick ta del av separe-

ring av mjölk, kärna smör, mala på handkvarn, gammalt sätt 

att byka och tvätta, vävning med mera. Från Tage och Berit 

Karlsson fick vi låna gamla kläder, till exempel linnen, liv-

stycken och underbyxor. Det mesta handsytt, med virkade 

spetsar och monogram. En del av kläderna hängde vi i 

bykstugan och när vädret tillät även ute på klädlinan. Ett utö-

kat arrangemang av samma slag planeras till 2012 där vi 

också hoppas kunna bjuda in skolan på besök. 

 

På bilden nedan görs takspån. Med på bilden är Karl-Åke 

Jansson, Roland Olsson, Elin Gustavsson, Rolf Karlsson 

och Björn Jansson. 
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dit 1956. Då var jag sex år. Bo har en syster som heter Ann. 

Ann bor i Örebro med sambon Olle. De har tillsammans en 

pojke och två flickor, Tim Amanda och Louise. 

Bo berättar att han också har en fostersyster som är som en 

syster. Det är Ing-Mari. Hennes föräldrar avled när hon var 6 

år. Numera bor Ing-Marie i sitt föräldrahem, sambo med Tor-

björn och de har två flickor Ellen och Sofia. 

Från Kils kyrkskola till Chalmers och jagaren 

Östergötland 
När jag började skolan fick jag åka skolskjuts till Kil. Sen 

gick jag på gymnasiet i Örebro. Det var egentligen fyraårigt 

men efter tre år hade man möjlighet att söka in på Chal-

mers. Jag kom in. När jag var 19 år flyttade jag därför till Gö-

teborg. Det var en härlig tid. Jag läste elektroteknik. Det tog 

4 år så jag var klar 1973. Därefter var det dags för lumpen. 

Det blev flottan för närkepojken från slätten. Under 15 må-

nader jan 1974 till mars 1975 var jag på Jagaren Östergöt-

land. Sen blev den lagd i malpåse och har inte hörts och 

synts sen dess. 

Efter lumpen fick jag jobb på Ericsson i Mölndal. Det var på 

Militärdivisionen som utvecklade radarmaterial för militären. 

Jag hade ju läst mycket elektronik på Chalmers. Sitta på 

kontor och vara anställd var inget som passade mig. Jag 

stod ut i ett par år. 1976 bar det av tillbaka till Kil och lant-

bruket. 

Familjen 

Under tiden på Chalmers träffade jag Inger, som gick på ar-

kitektsektionen. Vi blev ett par och gifte oss 1975. Vi fick 3 

pojkar som föddes 1977, 1980 och 1984. Den äldsta sonen 
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Axel arbetar på CS kontor i Stockholm. Olle och hans 

sambo Malena bor i Zurich i Schweiz. Olle arbetar efter dis-

putationen på ett forskningslaboratorium i Schweiz. Peter 

den yngste gifte sig i våras med Jaana. De bor i Göteborg 

och jobbar där. 

Lantbruket 

Jag blev anställd hemma1976. Jobbade enbart med lant-

bruk 3-4 år innan det utökades med bland annat datakonsul-

ting. Jag har aldrig gått någon lantbruksutbildning utan  lärt 

av min far och andra. 

När far började med grisar på 1950-talet hade han 70 gris-

platser. Frötorps lantbruk AB har idag 3,100 slaktsvinsplat-

ser. 

I början var jag som sagt anställd av min far. Sen köpte jag 

in mig med 1/3 1980. Mor, far och jag ägde var sin tredjedel. 

Far var ju rätt ung så det gick inte att gå i hans fotspår innan 

han gått ut dem. Sen bildade vi småningom ett bolag 

Frötorp Lantbruk AB där jag även ägde en tredjedel.  

När far 1966 köpte granngården fick han inte köpa bonings-

huset, det som jag och Inger nu bor i. Vi köpte huset av 

John Ekström 1979 som då hade hand om Ella o Ernst 

Perssons affärer. 

När Ulla och Karl-Erik Andersson sålde Nygårn 1993 köpte 

Inger och jag den gården. Då dubblades antalet grisplatser 

och det blev även mer åker. Sen blev Backa till salu, då 

köpte Inger och jag det av Bengt och Annmarie Ekström. 

Sen blev det en gård i Billinge efter Ragnar Hudin och en 

som Karl och  Gustavsson hade brukat i Brobylöten. Den 
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Hembygdsföreningens arrangemang un-

der 2010. 

Våra arrangemang under året har varit hemsökta av dåligt 

väder men har trots det blivit ganska bra. 

Vårmarknaden i maj bjöd på dåligt väder men ”knallarna” 

var nöjda och sa sig vara intresserade av att komma tillbaka 

2011.På vårmarknaden introducerades ”Kilare”. En smörgås 

med sallad och skinka gjord på hembakat tunnbröd.  

 

Här står Gun Olsson, Hillevi Almquist, Gun Jansson och 

Gerd Klingvall med ryggen mot kameran och gör Kilare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hembygdsgården hade öppet hus med kaffe på Hem-

bygdsgårdarnas dag i augusti. 



46 

ten av 1900-talet har väggarna i salen täkts med tretexski-

vor. Bakom tretexen finns den gamla, 10 mm tjocka, lerkli-

ningen direkt på timmerväggen kvar. 

Innan Jul kommer nytillverkade innanfönster att monteras 

för att förbättra inomhusklimatet under vinterhalvåret. 

Mycket är gjort men mycket återstår ännu. Under nästa år 

hoppas vi kunna byta stugan sylstock in mot gården och 

laga upp sylstocken under pardörrarna på framsidan mot 

vägen. Fortsatt fönsterrenovering, rödfärgning av byggna-

derna lagning av loggolv med mera står på programmet. 

På bilden: Bergslagskaminen och ute i köket står Majken . 

Framför henne står stakkärnan och Rolf Karlsson i hatt. 
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hände på 1990 och 2000 talet. Sen köpte vi Karl-Eric Göth-

bergs åkermark i Broby 2007. Hudins och Backas bostäder 

såldes ifrån. Vi har kvar bostäderna på Brobylöten och Ny-

gårn som är uthyrda. Min far köpte en gård i Broby av Alfhild 

Andersson, änka efter Helmer Andersson som tillsmamans 

med sin bror Anders Andersson hade drivit gården innan. 

Där finns ett bostadshus som en anställd nu bor i. År 2000 

köpte jag ut de två tredjedelarna av mor och far. Sen dess 

äger Inger och jag hela Frötorp 1:12 och Hammarby 4:3 vid 

sidan av Förtorp 1:11 där vi bor. 

 

Bo berättar att han sköter grisarna var fjärde helg. Då börjar 

jag 06.30 och är där när de får mat i alla hus i Frötorp och 

sedan nere på Nygårn där har vi fem avdelningar. Jag kon-

trollerar att de är friska och ger halm i alla boxar. Det tar tre 

timmar så jag är klar ca 09.30. Utfodringen sker automatiskt 

men om det blir något fel kommer ett sms på min mobiltele-

fon. Bosse håller fram telefonen och visar en lista på larm. 

Det kommer också larm om det är för varmt, om det har bli-

vit något fel med ventilationen. Då får man snabbt ge sig dit 

och öppna dörrar och fönster. Om det står att larmet är kvit-

terat betyder det att någon redan har fixat felet. 
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Omkring år 2003 byggde vi en halmpanna. Den värmer hela 

kontoret, alla bostadshusen och svinhusen i Frötorp idag. Vi 

har också köpt ett reservelverk. Om det blir strömavbrott går 

det igång. Lyset slocknar ca 20 sek. Sen slår aggregatet på 

och strömmen kommer tillbaka i alla bostadshus, svinhusen 

och på CS. En morgon blinkade det till. Sen när jag häm-

tade tidningen märkte jag att det dundrade och då var elver-

ket i gång. 

Vi är självförsörjande på spannmål till grisarna genom att allt 

vi odlar på åkrarna går till grisarna. I morse kom Dieter 

Müller. Han undrade var det var för konstiga växter på gär-

det nere vid kurvan. Det är åker-

bönor som vi provodlar. Med 

klimatförändringen borde det gå 

att odla bönor. Men, det är ett 

experiment. Om det funkar slip-

per vi köpa sojabönor till grisar-

na. Bönorna behövs för protei-

net. Vi har odlat ärtor också 

men det måste gå 6-7 år emel-

lan varven som man kan odla 

ärtor. Soja är dyrt både miljö-

mässigt och ekonomiskt så det 

skulle vara bra om det funkar 

med åkerbönorna.  

Att vara anställd på kontor passade inte mig alls. Klarade 

bara av ett år. Från början var dataverksamheten en hobby 

som blev ett företag. Egentligen är det lantbruket som är 

grunden. Hobbyn blev ett företag. Tycker det är roligt att 

lösa problem med huvudet. Det är en bra kombination, man 

tröttnar inte. 
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lärdom man kan dra är att när man med försiktighet rotar i 

gamla hus så börjar de berätta sin historia. 

På bilden, som togs när vi hade Förr i tia i augusti syns den 

nya rundeln. 

På de plankor som man byggt mellanväggen av var det klist-

rat tidningspapper, Nerikes Allehanda från 1890. Vi kan då 

tidsbestämma att en större rust av stugan genomfördes 

1890 eller de närmaste åren därefter. Vi kan då också kon-

statera att murstocken byggdes om och Bergslagskaminen,  

Murspisen och vedspisen installerades vid samma tillfälle. 

Troligen men inte helt säkert byggdes det isolerade vinds-

rummet och det lades ett nytt köksgolv ovanpå det gamla 

golvet vid samma tillfälle. Sedan dess har det inte hänt så 

mycket mer än målning och tapetsering. Någon gång i mit- 
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Stugan och övriga byggnader 

Under våren lades taket på stugan om. Ett nytt spontat un-

dertak lades ovanför resterna av det ursprungliga torvtaket. 

Från vinden kan man fortfarande se de nävertäckta rafterna. 

Det nya undertaket läktades och hälften av det gamla en-

kupiga teglet återanvändes. För att få enhetlighet på taksi-

dorna fick vi ta gammalt enkupigt tegel från annat håll för en 

taksida. Nocken fick en täckning av furuplank. I samband 

med omläggning sattes nya takfotsbrädor, vindskivor, häng-

rännor mm. En del av byggnadernas fönster har renoveras, 

en del återstår att åtgärda. 

Murstock 

För att godkänt för eldning tvingades vi sätta slang till de tre 

eldstäderna. Vi hade ju helst villa ha kvar storpipan med sitt 

storspjäll men kompromisser måste göras. Nu kan vi elda 

varmt i stugan. Det som återstår är att försöka renovera bak-

ugnen så att den går att använda, ett arbete som får anstå 

till våren. 

El 

Flygelbyggnaderna har fått ny och säker el och smärre ju-

steringar har gjorts av elen i stugan.  

I alla byggnader har det städas i större eller mindre grad. 

Övrigt 

I magasinet har ett litet gårdsmuseum upprättats. En rundell 

med blommor har byggts upp framför huvudentrén och en 

klassisk kryddträdgård har anlagts på magasinsgaveln. 

Inne i stugan har kökets snickerier, väggar och tak renskra-

pats från den vedervärdiga plastfärgen som hamnade där 

på 1980-talet. Nu är köket målat med linoljefärg och taket 

med äggoljetempera.  

Sent nu i höst tog vi bort mellanväggen i salen i väster. En 
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Örebro Computer Service AB 

Vi går över till att tala om dataföretaget och hur det kom sig 

att bonden, började med det, även om han ju är ingenjör 

också. 

Började närmast som en hobby i början på 1980-talet. Jag 

programmerade en dator som hette ABC 80. Jag skrev och 

lyckades sälja ett program till ett konsultföretag. Då kom jag 

i kontakt med en firma i Örebro som skulle börja sälja nya 

IBM-PC. Han hade ingen servicefirma. Vi bildade en företag 

på 50 50 basis och firman fick heta Örebro Computer Ser-

vice AB. Det heter den fortfarande. På den vägen är det 

med data verksamheten. Totalt är det 24 personer på kontor 

i Frötorp, Stockholm och Östersund. Numera är företaget 

helägt av familjen Sundström. Min son Axel är delägare i da-

taföretaget och han jobbar på Stockholmskontoret.  

 

Jag frågar vad CS gör. Vi gör program som vi säljer, säger 

Bosse. Det är till företag som vill debitera el, vatten, fjärr-

värme, renhållning eller bredband på faktura. Vi bygger, un-

derhåller och vidareutvecklar program. Omvärlden föränd-

ras. t ex fast pris och rörligt pris på el. Vi har stora kunder. 

Telge koncernen är största kunden. Ca 10 % av Sveriges 

kunder får fakturor från system som vi gjort. Vi var tidigare 

stora på taxisystem men den delen har vi sålt.  

Vi är fyra som jobbar på CS i Frötorp och bor i Kil. I början 

anställde jag en person och han jobbar fortfarande kvar och 

bor nu i Kil. Det är Hans Karlsson. Han och hans fru flyttade 

till Broby. De bor i huset som Mullers byggde och där senare 

Hugo och Majbritt Larsson bodde. Per Fredrik Löthgren har  
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jobbat här sedan han var 17 år. Då gick han i gymnasiet och 

bodde i Älgesta. Nu bor han i det lilla bruna huset nedanför 

Hembygdsgården (Antons kallas det). Mats Arvidsson har 

jobbat lika länge  på CS och bor nu i Hälleby. 

Sen har jag tre anställda i lantbruket alla tre har bott i Kil 

från början. Leif Hedlund bor i Zettermarks hus, mitt emot 

Hembygdsgården och sen är det Sebastian Penell som bor i 

Broby samt Sebastian Pelto-Piri, uppväxt i Prästgården. 

Annars är vi är mångkulturella på CS. Marian kommer från 

Sri Lanka och har jobbat här sen flera år. Eduardo är från 

Paraguay och Eggerth kommer från Island. Stockholmskon-

toret kom till på grund av Axel och Östersundskontoret kom 

till för att där fanns personer som ville jobba åt oss och inte 

ville flytta till Örebro. 

När vi träffas för intervjun är Bosse nyss hemkommen från 

Washington i USA. Där har han varit på en stor global 

Microsoft konferens. CS är så kallad guldpartner till det stora 

dataföretaget Microsoft och Bo var en av 14,000 deltagare. 

En av talarna var den förre presidenten Bill Clinton. Det var 

spännande att sitta 10 meter från honom och dessutom var 

han en duktig talare. 

Lantmännen och andra uppdrag  

Bo har och har haft många förtroendeuppdrag utanför lant-

bruket och CS. 

Jag yttrade mig väl på något möte och blev invald. I 24 år, 

fram till år 2007 var han förtroendevald i Lantmännen. Från 

styrelseledamot och styrelseordförande i Örebro lantmän. År 

2000 gick 11 föreningar ihop. Då blev jag vice ordförande i 
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att komma med skjuts liksom att de hade behållit skjuts-

brickan från 3 augusti till 9 september. För detta bötfälldes 

de. 

 

Kils Hembygdsförening 2010 

Trots att det är i mitten av november och en liten bit kvar på 

året kan vi summera årets som snart gått. 

Lilla Gården, vår hembygdsgård 

Det har varit mycken aktivitet i hembygdsföreningen under 

2010. Ett 30-tal aktiva medlemmar, ingen nämnd ingen 

glömd, har sedan tidig vår varit verksamma med att rusta 

upp Lilla Gården. Onsdagar har varit arbetsdagar och det 

har åstadkommits storverk som lyft hela gården ur törnro-

sasömnen. Med ett aktivt och generöst stöd, inte minst eko-

nomiskt, av ägarna, Bo och Inger Sundström, har vi under 

året gjort en hel del för att säkra gårdens fortlevnad och 

göra den till en bra och trevlig mötesplats för hela bygden. 

 På bilden från 

våren 2010 har 

taket ännu inte 

bytts ut. En ma-

sonitskiva på 

den ena dörren 

är bortbruten 

och under den 

skymtar den 

fina gamla spe-

geldörren. 
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Skärmarboda inrättades som tullplats efter 1622 års riksdag. 

Vid landstullen eller lilla tullen skulle tull krävas på ”alla ät-

liga, slitliga och förnötliga varor som föras till torg eller mark-

nad” 

 

 

I en förordning vid Skärmarboda gästgiveri stod att endast 

de som kommo ifrån eller till Blacksta gästgivaregård i Kil 

voro berättigade till hästombyte. Detta torde också gälla de 

som kom från Lindesberg. 

Arne Carlsson fortsätter, en gång besvärades sig en gästgi-

vare Abreham Abrehamson över Per Johnson och dennes 

son Anders, boende i Getingdalen i Kil. De hade försummat 

Lasse-Maja (1785-1845) 

ska enligt uppgift bland an-

nat ha besökt Skärmar-

boda gästgivargård på sina 

stöldräder. Lars Molin som 

han egentligen hette fick 

öknamnet efter att han vid 

något tillfälle klätt sig i kvin-

nokläder.  

Flera gånger greps han 

och fördes till fängelset på 

Örebro slott. Han rymde 

flera gånger. 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Lasse-Maja [Nerladdad 

101121]] 
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Svenska Lantmännen. Det finns en bok om lantmännen där 

denna utveckling är beskriven, säger Bosse.  

Bo har också haft ordförande poster i dotterbolag. Jag var 

med som den 1e ordförande i Agroetanol, när det drogs i 

gång. Vi pratar en stund om etanol. I all bensin i Sverige är 

det 5 % etanol inblandat säger Bosse. Det fick vi till när jag 

var i Lantmännen. I Brasilien kör man på 20 % det hade vi 

också kunnat göra i stället för att sälja E85 som bara fördy-

rar med särskilda tankar m.m..  

Ett annat uppdrag som Bo hade i 30 år var ordförande för 

Närkes Kils elektriska. Där slutade jag i maj 2010, säger 

Bosse. Jag tyckte att det kunde räcka. 

Nu har jag bara ett uppdrag kvar. Det är som kassör i När-

kes skils skytteförening. Det har jag också haft i ca 30 år. 

Det var en snäll granne, Gunnar Forsman som var min men-

tor i skytte i många år. Han var den som hade tid att ta med 

mig på träning och tävlingar. Jag blev svensk skolmästare 

när jag var ca 20 år. Gunnar var duktig att lära ut skytte.  

När Kils kyrka håller sommaröppet är det flera församlings-

bor som frivilligt och oavlönat vaktar kyrkan. Bo är en av 

dem. När jag vaktar kyrkan kan jag få spela på orgeln. Gun-

nar Wargert var min pianolärare i många år. Annars spelar 

jag mest till husbehov, sä-

ger Bosse. 

Orgeln i Kils kyrka är från 

1803. Det nuvarande ver-

ket med 20 stämmor är 

från 1960. Fotot är taget 

av Christer Söderbäck. 
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Frötorp 1:2 

Vi går över och pratar om huset som Bo och Inger bor i och 

om de skilda världarna som lantbruk och dataföretag. Jag 

tycker det är kul att jobba praktiskt, säger Bo. Jag har alltid 

hållit på och snickrat, byggt svinhus, byggt om hemma, re-

parera, svetsat osv. Det är ju mycket underhåll med så 

många byggnader. 

Huset där Bo och Inger bor i fick fader Lennart inte köpa när 

han köpte marken på 1960-talet. ”Karl-larse” (Karl Johan 

Larsson) lät bygga huset. Grunden lades 1918 men Karl-

larse tyckte att murarna var alldeles för dyra. Därför stod det 

ett bra tag innan huset putsades klart omkring 1930. Det är 

för övrigt samma ritning som till mangårdsbyggnaden i 

Backa och i Algutstorp. Bara med den skillnaden att Backa 

blev större. Så stort att Frötorp får plats inne i Backa och Al-

gutstorp så stort att Backa får plats inne i det huset. Karl 

Larsson fick inga barn. Två av fosterbarnen gifte sig med 

varandra och fick sen överta gården. De hette Ernst och Ella 

Persson och de fick heller inga barn. Vi köpte huset 1979 

säger Bosse och vår son 

Peter är den enda som är 

född av några som bodde i 

huset, säger Bo. Vi hade ju 

flyttat hem 1976. De första 

åren bodde vi i det röda hu-

set tvärs över vägen. När vi 

köpte det här huset 1979 

hade Ernst och Ella flyttat 

till ett äldreboende i Adolfs-

berg. Det var ytterst nära 

att vi inte köpte det.  
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Landsvägsnätet på denna 

tid var ju obetydligt. Bara 

de vägar som ingick i gäst-

giveri och skjutstrafiknätet 

försågs med milstenar. 

Från slutet av 1800-talet 

då metersystemet började 

användas upphörde intres-

set för de otidsenliga av-

ståndsmärkena. Många 

stenar har under åren för-

svunnit beroende på att de 

inte lagskyddades förrän 

1942 då de togs in i forminneslagen. 

Arne skriver om boken ”Fullständig vägvisare genom Sveri-

ges alla provinser” av Lennart Larsson i Hovsta. Enligt Lars-

son gick färdvägen från Lindesberg och Askersund genom 

Kil. Arne skriver: Om vi följer denna väg från Lindesberg så 

låg den första gästgivargården vid Bondbyn. Här kan man 

också efter vägen se kvartsmilstenar av järn. 

Vid Skärmarboda låg nästa gästgivargård. När den öppna-

des 1642 var Henrik Larsson gästgivare där. 

Det mesta järnet fraktades från bergslagens hyttor på vinter-

föret och isar till hamnen i Arboga. Andra årstider klövjades 

malmen på hästryggar. 

Omkring 1640 var kanalen mellan Arboga och Hjälmaren 

klar. På så vis fick Örebro sjöförbindelse till Stockholm. Där-

med kunde bruken i bergslagen skeppa ut sitt järn från ham-

nen vid Skebäck och slapp den  långa transporten till Ar-

boga. 
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Inslaget om milstenarna i gästgivarförordningen löd så här. 

När vägarna således äro rensade och lagade 

skola de mätas så att alla mil bliva lika 

långa och skola 18.000 alnar utgöra en mil 

och vid var mil uppsätta stenar eller andra 

kännemärken den resande till rättelse. 

Till en början uppfördes dessa märkningar medels 

trästolpar med mycket utförlig beskrivning på uppmät-

ning, materiel, grovlek och längd på stolparna. De 

skulle också brännas vid roten. Sedan kom hållbarare 

material såsom stenar av kalk och sandsten. På 1700

-talet började det dyka upp gjutjärnsstolpar. Vilket var 

mycket vanligt i järnbergslagen då Adolf Fredrik var 

kung. Hans namn och årtalet 1766 står t.ex. på en 

stolpe straxt norr om Skärmarboda. 

I Närke finns ca. 100 halv– och helmilstenar. Nästan 

samtliga uppsatta 1781 under Gustav III:s regerings-

tid. Av dem står fyra i Kil. 

Uppsättningen av milstenarna skedde under lands-

hövdingens kontroll. På helmilstenarna har han i re-

gel sitt namn. 

Det var under den tid som Kristina var drottning i Sve-

rige (1632-1654). Då pågick ännu 30-åriga kriget. När 

Kristina tillträdde var hon bara ett barn och därför tillsat-

tes en förmyndarregering. Hon förklarades myndig 

1644 och regerade sedan i tio år innan hon abdikerade 

och konverterade till katolicismen. Hon var alltså aktiv 

regent när gästgivarförordningen stadgades. 
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Det blev dyrt. Vi visste inte om vi hade råd. Till slut köpte vi 

det i alla fall för vi hade ju all mark runt omkring. Det ångrar 

vi inte idag. 

När vi köpte var det inte renoverat sedan det byggdes. Det 

fanns en toalett och tank i källaren och direktverkande el i 

några rum. I övrigt var det totalt oförändrat. Det tog två år 

från 1979 till 1981. Jag höll på och renoverade på fritiden. 

Bröt upp golv, gjorde om elen, satte in ny panna osv. Den 2 

oktober 1981 flyttade vi tvärs över vägen. Jag fyller då så vi 

flyttade in på min 31 årsdag. Det var tuffa år med små barn, 

köpa hus och renovera.  

Det fick mig att fråga lite om Inger. Bo berättar att förutom 

barnledigheterna så har hon fortsatt arbeta. Några år var 

hon stadsarkitekt i Kungsör, efter det stadsarkitekt i Hälle-

fors och sedan år 2000 stadsbyggnadschef i Örebro 

 

Inför framtiden Biogas 
Vi byggde ett nytt svinhus i Nygårn år 2000 nu bygger vi ett 

till. Tanken är att Nygården ska värmas med en Biogas an-

läggning. Hur fick du den idén, frågar jag. Det är inte så 

svårt få den iden om man har en massa gödsel blir svaret. 

Bo hoppas, vid tiden för intervjun på att ingen överklagar an-

sökan utan att han kan få tillstånd för att använda gödsel 

från grisarna till att värma och göra el av. Det blir i så fall 

den första biogasanläggningen på gårdsnivå i Örebro län. 

Denna prototypanläggning byggs av Lantmännen Bygglant 

tillsammans med Browik. Det är förstås extra roligt att sonen 

Olle tidigt intresserade sig för biogas och han har verkligen 

inspirerat till denna satsning. 
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Jag frågar om vi kommer kunna tanka bilarna med Frötorps 

biogas. Nej det vi ska göra är inte fordonsgas, förklarar 

Bosse. För att göra fordonsgas skulle det behövas ytterli-

gare en anläggning för filtrering och rening. Men i framtiden, 

skulle man visst kunna tänka sig det om flera går samman 

om en sådan anläggning. Det är en 

stor investering som man behöver vara 

fler om. Då skulle det kanske åter nå-

gon gång i framtiden kunna bli en 

mack i Kil.  

 

Lilla gården 

Vi talar om Kils hembygdsgård, Lilla gården.  Bo börjar med 

att påpeka ett fel som smugit sig in i skriften nr 4 gs numera 

av Inger o Bo Sundström 

Jag har inga minnen av de gamla på lilla gården.  

Farmors far Axel Karlsson flyttade och bodde i Falla innan 

han gick bort. Jag har ett tidigt minne av att vi åkte hit och 

att jag fick köra traktor. Jag var nog inte mycket över tio år 

när jag fick prova. Vi hade självbindare. Jag fick köra och far 

satt bakpå bindaren. 

Ett minne med tanke på lilla gården får Bo att le. Mor och far 

tapetserade och målade för att det skulle hyras ut som som-

marställe. Det måste varit 1960 kanske 1959. Jag kommer 

ihåg att jag och min lillasyster, som var 3 år, var ensamma 

hemma. Då fick jag för mig att vi skulle gå ner till lilla går-

den. Jag bar Ann. När jag kom dit med henne blev det lite 

rabalder. 
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Någon särskild tillsyn av de intagna förekom inte. De fick 

laga sin mat bäst de kunde. Pengar till uppehället fick de 

från socknens fattigkassa. Kanske kunde de få något av de 

böter som försumliga församlingsbor fick erlägga. En del na-

turförmåner förekom. 

Gamla och sjuka åldringar som var sängliggande fick åtnjuta 

vård inom roten—rotegång. De kunde bäras i en så kallad 

fattigmans säng mellan gårdarna och fick stanna, kanske 

fyra dagar på ett helt hemman, färre dagar på mindre går-

dar. De nämnda fattigmans sängarna kan man se i en del 

hembygdsgårdar och gårds museum. 

Denna rotegång måste för de gamla vara en mycket tung 

vandring och för oss en dyster påminnelse om förhållanden 

som förekommit i en gången tid. Rotegång förbjöds i lag 

1918. 

År 1878 inköpte socknen gården Billinge. I protokollet från 

1880 var det 52 inneboende åldringar. Denna fattiggård till-

lika ålderdomshem var i drift ända tills de överfördes till stor-

kommunens vårdhem, Ölmbrotorp i Axberg. 

Milstenar, vägar gästgivargårdar m.m. 
Arne Carlsson har skrivit . Upphovet till våra fornminnen, 

milstenarna är 1649 års gästgivarförordning och det äldsta 

beslutet om landsvägarnas mätning. Milstenarna skulle upp-

lysa resenären hur långt han färdats, vad han skulle betala 

skjutsbonden och vad han i sin tur skulle kräva i betalning 

av passageraren. 

Nu fastställdes också gamla svenska milen till en längd av 

18.000 alnar eller 6.000 famnar, vilket är lika med 10.688,5 

meter. 

javascript:void(0)
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Ja ditt namn det vill jag skära, 
Skrifva uti elfenben. 
Ja ditt namn det vill jag bära 
I mitt hjerta tills jag dör. 
 

Då jag först på kärlek tänkte, 
Var det visserligen dig. 
Då du mig ditt hjerta skänkte 
Satte jag min lit till dig. 
 

Nu har jag ändtlig segern vun-
nit 
Nu har jag fått min önskan 
fram. 
Nu har jag vatten på qvarnen 
funnit 
Som förr har stått på torra 
land. 
Med alla foglar vill jag sjunga, 
Sjunga glader med stor fröjd: 
Är du trogen intill döden, 
Går din själ till himmelshöjd. 
 

(Okänd författare) 

Den första fattigstugan 
Arne Carlsson har skrivit om det som troligen var Kils första 

fattigstuga.  

Enligt gamla protokoll och kartor låg den i Kil, norr om bron 

och väster om vägen. Där återvinningsstationen i dessa da-

gar är belägen. Fattigstugan fanns kvar på denna plats in på 

1870-talet. 

År 1781 och 1838 skrivs att huset genomgår en ombyggnad 

eller reparation. 

I protokollet för 1808 står att fattigstugan är i gott stånd och 

att åtta fattiga bodde där. 
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Andra minnen handlar om halm. All halm till grisarna lastade 
vi in på skullen på Lilla gården. Först pressades halmbalar-
na, sen lastade vi upp på vagn sen 
upp på skullen. Allt skedde med 
högaffel. Sen hämtade vi halmen 
och lastade ut den på samma sätt 
när den skulle till grisarna. Nu rör vi 
aldrig halmen. Allt sker med hjälp 
av maskiner. Vi pressar nog en 150 
- 200 ton halm nu för tiden. Det gör 
vi på ungefär samma tid som vi förr 
körde in halm till 400 grisar. 
 
Jag frågar om Bosses tankar kring att hembygdsföreningen 

nu arrenderar Lilla gården. Bosse säger, när två problem är 

varandras lösning blir det bra. Inger och jag hade pratat i 

många år om vad vi skulle göra med huset. Vi ville inte sälja 

även om vi har haft spekulan-

ter, minst ett par om året som 

velat köpa. Nu är det perfekt. 

Någon annan har initiativet och 

sen blir det kvar och används. 

Bo säger att han blir så glad 

när han åker förbi och ser det 

nya taket. Att taket är helt, det 

är det viktigaste, tycker Bosse. 

 

 

Det börjar bli sent. Alla anställda har redan gått hem. Bo sät-

ter som siste man på larmet. Han går hem och jag tar bilen 

och kör till Brunnstorp. På vägen passerar jag gärdet med 

Åkerbönorna. 
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Viola Ohlsson född Isaksson 
 

Viola och jag råkades i Vandrarens kapell uppe i Tomas-

boda söndagen den 11 juli 2010. Vi kom överens om att jag 

skulle få intervjua henne. Några dagar senare träffas vi i Vi-

olas stora kök i Bocksboda. Vi sitter vid det stora köksbordet 

som kommer från barndomshemmet i Tomasboda. Viola sit-

ter på pappa, Karls stol som ingen annan fick sitta på. Den 

har ett inristat bomärke på stolsitsen. men ingen vet vems 

märke det är. 

Barndomen i Rustorpet i Tomasboda 

Viola berättar, jag hade en fin barndom med en underbar 

mamma (Alva ) och pappa (Karl Isaksson). Tänk dig, 

mamma fick tio barn. Sonja, Alvar, Rune, Evert, Edvin, Gus-

tav, Linnea, Viola, Einar och Olov. Det var i regel två år mel-

lan oss. Mamma var född 1895 och hade Sonja och Alvar 

med sig i boet till pappa. Mamma var glad och stark. Hon 

tyckte om allt. Tänk, ha så många barn och lagårn. Vi hade 

inte elektrisk ström. Det var fotogenlampans sken. Spisen 

och bergslagskaminen elda varmt och skönt på vintern. Hon 

var med ute när skörden skulle bärgas. Då fanns inga ma-

skiner allt gjordes för hand. Pappa slog för hand och sen 

skulle det göras neker. När potatisen skulle tas upp var 

mamma också med ute. Hon var 47 år när yngsta brodern 

Olov kom till världen 1942. Då drabbades hon av reumatiskt. 

Det blev kanske för mycket för kroppen och sen räckte inte 

orken till. Då var vi så stora så vi kunde ta över grovgörat. 

Hon kämpade på ändå med det hon kunde göra och miste 

aldrig sitt glada humör. 

Pappa var jättenoga med att det skulle vara skottat. Man fick 
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om och spara vissa träd. Vi tycker att vi sköter skogen rätt 

så bra och vi vill också ha en skog som är trevlig att vara i. 

Det finns så mycket bestämmelser för bra skogsbruk så Sta-

ten behöver inte lägga allt i reservat tycker vi. Här i 

Kilsbergskanten såg det annorlunda ut förr, på 16-1700-talet 

var det nästan skoglöst på grund av alla kolmilor. Ändå har 

vi nu fått både gammelskog och stor artrikedom bland både 

växter och djur så därför tycker vi att man inte behöver vara 

rädd för att bedriva skogsbruk. 

Folkvisa, upptecknad i Kihls socken  

Ack kära du, jag är ju bunden, 
Kan ej själver lossa mig! 
Ack Herre Gud gifve, jag lefva 
kunde, 
tills den dagen, då jag finge 
dig! 
Ja, Herren Gud gifve jag lefva 
kunde, 
tills den dagen, då jag finge 
dig! 
 

Dina blå ögon de hafva mig 
lockat; 
Din gestalt har fängslat mig 
För all den kärlek, jag till dig 
burit 
Aldrig kan jag svika dig 
 

Bädda mig, bredvid din sida, 
Att jag roligt sofva må, 
Så slipper jag all sorg och 
qvida 
Då jag hos dig hvila får 

 

Har nu himlen så beslutit 
Att jag aldrig skall bli fri 
Från de band jag sjelf har knu-
tit 
Och det öde jag är uti. 
 

Fast mig synes fåfängt vara, - 
Men hvem vet hvad Gud han 
vill; 
Ty Herren, som har så 
mången parat, 
Kan ock lägga sin hand därtill. 
 

Du har fått mitt enda hjerta, 
Som jag fick utaf min mor; 
Det har gjort mig mycken 
smärta, 
Större än det någon kan tro. 
 

Gångar du dig åt lunden 
gröna, 
Skola lindar böja sig. 
All älsklings blad och blomster 
sköna 
Vill jag ströda på vägen för dig. 
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Gården i Ullavi 

Gården har varit i släkten hela tiden. När gården flyttades ut 

från Ullavi by år 1851 byggdes huset upp här. Olov Isaksson 

byggde huset. Han föddes och växte upp i Algutstorp. Han 

var bror till Carl Fredrik Isaksson i Algutstorp. Olov och hans 

hustru Maria, Kristina Isaksson fick flickorna Anna Josefina, 

Matilda Charlotta (Lotten) och Karolina Kristina. Det sägs 

om Olov Isaksmora, som hon kallades, att hon var väldigt 

duktig och driftig. 

Min pappa Bertil växte upp i Algutstorp. Han arrenderade till 

att börja denna gård och köpte den sen av sin fars kusiner, 

Anna och Lotten. När pappa flyttade hit var han ungkarl och 

systrarna hade ena halvan av huset och pappa andra hal-

van. Pappa och mamma gifte sig 1935. Jag föddes 1942 

och har två äldre bröder säger Eric. 

Förr blev sönerna lantbrukare. Jag gick till exempel på Fel-

lingsbro lantmannaskola, säger Eric. Döttrarna blev pigor 

sen gifte de sig och blev hemma. Det är bara någon gene-

ration som kvinnorna har haft förvärvsarbete. Men, min 

mamma läste på sjuksköterskeskolan. Hon var bland annat 

distriktssköterska i Almby, Mosås och senare även i Kil. Min 

faster Gunhild från Algutstorp arbetade som lärarinna i Ös-

tergötland. Karin tillhör den generation där det är mer regel 

än undantag att kvinnor har ett eget yrke.  

Naturreservat? 

På en del av vår mark ska det bildas naturreservat, det är vi 

inte så förtjusta i. Eric: de säger att det är för den biologiska 

mångfalden men man måste inte ha alla växter på alla stäl-

len, allt behöver inte finns överallt. Vi försöker vara rädda 
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tidigt lära sig skotta. Mitt framför huset blev det alltid en 

jättedriva och den fick man skotta. 

År 1951 flyttade mamma och pappa till Blankhult. Sen på 

1960-talet var det en skogvaktare som ansåg att ödetorp 

kunde bli tillhåll för dåligt folk. Därför lät han bränna ner alla 

gårdar i Tomasboda utom Kalle-Jansa torpet som scouterna 

hade  

Jag saknar vårt hem och känner mig sorgsen när jag kom-

mer till Tomasboda. Kvar finns vårt päronträd. Varje gång 

jag passerar säger jag, håll ut jag kommer tillbaka. Det är 

vanliga gråpäron. Det bar inte mycket frukt och päronen var 

tvungna att ligga väldigt länge innan de blev så mjuka att det 

gick att äta dem. Vi hade ett annat päronträd. Det bär inte 

längre frukt eller löv så det håller inte ut längre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

På kortet med päronträdet i bakgrunden står min bror Olle, 

Urban Allard, min bror Alvar, jag, min son Göran, Gösta och 

Arne. 
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Skola i Blankhult och fortsättning i Kil 

Vi gick i skolan i Blankhult. Det var en bit att gå. På vintern 

åkte vi skidor det var bra då fick man träna skidor från bör-

jan. Vi var nio stycken i skolan allt som allt. Viola visar ett 

skolkort från 1930-talet.  

 

 

 

 

 

 

 

Längst bak på bilden står lärarinnan Anna Andersson i Sko-

gatorp. Från vänster Henry och Evert Eriksson från Hytte-

backen, (vem är flickan bredvid Evert?), Karl-Erik Johans-

son som nu heter Kilsberger, Linnea Isaksson som är Violas 

syster och längst ut Britta Eriksson (varifrån kom hon?). I 

främre raden från vänster (är det Stina Eriksson?), Tell Er-

iksson och Viola. 

Vi slutade i sexan och sen gick jag två år i fortsättningssko-

lan i Kil. Man gick två årskurser, två vintrar på sex veckor. 

Då bodde jag i Falla hos faster Julia och farbror Erik i Björk-

haga för att inte ha så långt till skolan. På helgen gick eller 

åkte jag skidor till hemmet. Fortsättningsskolan var i januari, 

när den vanliga skolan hade vinterlov. Då gick vi  
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för de vill ha ljus. Nu blir det ju en massa björk. Vi minns 

flygbesprutningarna på 1970-talet, för att hindra björken. Då 

fanns det en liten flygplats i skogen uppe vid Lockhyttan 

(ganska nära hembygdsföreningens kolmila). 

Eric: nu är björken värdefull. Men det vi planterar nu är gran. 

Vi vet vi inte vad som räknas som värdefullt när den ska 

skördas. 

Vi pratar lite hit och dit om det här med att plantera skog. 

Eric säger: Det kan egentligen inte vara jobbigare för en 

svensk än en thailändare att plocka blåbär eller att plantera 

skog. Vi läste ett reportage om polska killar som planterade 

efter stormen ”Gudrun”. De planterade 1000 paperpotsplan-

tor om dagen. Vi svenskar är lite lata, lite bekväma, vi ska 

bara ha fina arbeten. Ja flikar jag i, trots att jag verkligen inte 

är praktiskt lagd. Men, lägger till att till och med jag har plan-

terat både gran och tall, i min kusins skog i norra Värmland. 

Det var roligt men slitsamt och jag har inget minne av sådan 

omsorg som Karlssons lagt ner på sina plantor. 

Karin säger: Vi har pratat med barnen om att skogen måste 

skötas och att vi inte kan sköta den i så många år till. Erics 

svägerska, Anita har skog och har tagit med sina flickor ut i 

skogen med karta och skogsstyrelsens plan för att visa hur 

det ser och vad och när skötseln ska ske. Anitas döttrar bor i 

Stockholm men måste få veta hur de ska föra arvet vidare 

och lära sig att vara rädda om 

skogen. 

Vi besöker skogsplanteringen 

samma dag som jag intervjuar 

Eric och Karin och Karin visar 

hur mycket plantan växt under 

sommaren. 
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Eric säger att efter blädningen var det en tid, där man tog 

lite här och där. Sen hade man hyggen och lämnade fröträd. 

Det är mycket kolbottnar här uppe i skogarna så på 16-1700

-talet kan det inte ha funnits så mycket skog. För ca 40 år 

sedan då började man med de stora hyggena. Det måste ha 

varit det som Skogsstyrelsen kallar exploaterande skogs-

bruk, tänker jag. Karin säger: Jag kommer inte ihåg några 

hyggen från tiden när jag var barn.  

När man hade blädningsbruk då kom inte så mycket björk 

Principer för skogsbruk 

Skogshushållning innebär att man planerar utnyttjandet av sko-

gen som resurs inom ett visst område i enlighet med uppsatta 

ramar och mål mot ett önskvärt resultat. 

 Blädningsbruk. Blädning är en gallring där skogen efter av-

verkningen är fullskiktad. En fullskiktad skog har träd i alla stor-

leksklasser, från små plantor till stora träd, i alla delar av sko-

gen, och det finns alltid fler små än stora träd. Blädningsbruk 

förutsätter skuggfördragande trädslag. I Sverige innebär det 

granskog. Vid blädning ska man behålla skiktningen i trädbe-

ståndet. Man ska vårda trädskiktet och bibehålla ett stort vir-

kesförråd jämnt fördelat över arealen, undvika att skapa eller 

utvidga luckor och alltid använda samma stickvägar. Då skapar 

man inte hyggen som är en stor föryngringsyta. 

 Trakthyggesbruk. Det mesta talar för att produktionen blir 

högre om man sköter skogen med trakthyggesbruk än med 

blädningsbruk, under förutsättning att man utnyttjar de möjlig-

heter som trakthyggesbruket ger. 

Exploaterande avverkningar utvinner de lönsamma delarna 
av beståndet, utan hänsyn till avverkningens effekter på det 
kvarvarande beståndets långsiktiga virkesproduktion. http://
www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/
SNormalPage.aspx?id=36692 Nerladdad 101107 
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som kom utifrån de mindre skolorna i fortsättningsskolan där 

nere. Vi gick för Ella-Greta, jag tyckte hon var väldigt bra. 

Andra tyckte hon var sträng. 

Söndagsskola hos tant Svea 

Man gick i söndagsskolan i Bocksboda hos tant Svea och 

Erik Johansson (Karl-Eriks föräldrar).  Varje söndag knal-

lade man dit bort. Ibland kom tant Svea hem och höll sön-

dagsskola. 

 

Söndagsskolkort, tant Svea i svart i mitten. De andra vuxna 

från någon kyrka i Örebro. Med på kortet är bland annat 

Bengt (längst till höger) och Maj (längst fram i vita förklädet) 

som bodde i Skogatorp (de flyttade sen från trakten). Viola 

står bredvid Maj. Hennes klänning var ljusblå. Det var pap-

http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=36692
http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=36692
http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=36692
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pas älsklingsfärg. Flickorna små skulle kläs i ljus blå. 

På sommaren hade missionsförbundet något som kallades 

stormöte. Det var nere hos Norelius på logen där. Det var en 

stor loge, största. I trakten. Den var lövad och det var så fint. 

Arbete hemmavid 

Efter skolan var jag hemma ett bra tag i Tomasboda. De 

äldre syskonen var utflugna, jag hade hand om ladugården, 

mjölka, separera, släppa ut korna på morgonen och ta hem 

dem på kvällen. För det mesta var de lydiga och kom hem. 

Viola minns också, som vi skrivit om tidigare att korna kunde 

springa långa vägar. 

En eller två somrar jobbade jag med flyg och brandbevak-

ning. På den tiden fanns ett högt torn i Tomasboda. 

Kvigor från Frösvidal 

Odell, de hade sina kvigor på bete där vid Kilsbergsstugan 

och Wägragårn, neranför vårt ställe i hagen. Kvigorna fick 

dispens för att gå över från ena stället till det andra. De kom 

upp med dem på försommaren från Frösvidal. De gick i ha-

garna där uppe som var inhägnade med taggtråd och stäng-

sel,. Det kom upp gubbar från Frösvidal på våren och tittade 

över stängslen så att de fungerade. Våra kor gick hela tiden 

på skogen.  Pappa gillade inte de kvigorna. Han sa att där 

nere i dalen fanns det tuberkler men inte uppe bland våra 

kor. 

Hos Allards och vid Hyttebacken 

Henry och Karin Allard var underbara fina människor, jag 

var nästan som barn i huset hos dem.Jag var ibland hos 

Henry Allard, i Almby. En gång satt jag i hans ryggsäck när 
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Längre fram skall vi röja al- och björksly och se till att plan-

torna har det bra runt sig. 

 

Återbesök i skogen 

Karin säger: Jag kom upp till hygget en dag. Då hade vi 

inte varit i skogen på ett tag, O-ringentävlingarna kom 

emellan. Gräset var högre än jag själv. Kunde inte fatta 

hur våra små plantor skulle kunna ta sig. Eric säger att det 

långa gräset skuggar också, större hot är ormbunkar och 

hallon. Längst ner på hygget var det mycket al och björk. 

Alarna har otrolig växtkraft, de växer åtminstone en meter 

om året. Lite skämtsamt säger Eric: Alen växer så det 

sprakar runt dem. För varje al man fäller blir det tio nya. 

Skörda i skogen 

Erik pratar om olika sätt för skoghushållningen. Förr hade 

man Blädningsbruk säger han. Jag vet inte riktigt vad som 

menas och söker på internet. Skogsstyrelsen skriver om 

Blädningsbruk, Trakthyggesbruk och även Exploaterande 

avverkningar. 

Förr hade de kor som gick på skogen. Eric, kommer ihåg 

att andra bönder till exempel i Tomasboda hade kor i sko-

gen. Gick man i skogen så hörde man rätt som det var en 

bjällra. Korna åt säkert upp en hel del sly, tänker Eric. 
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Men, när folk får läsa det här tror de väl att vi är tokiga. Jag 

säger att man får se det som en kulturgärning för kom-

mande generationer, då varken Eric och Karin eller deras 

barn kommer att kunna få skörda. Vi har sett två plantor 

som dött, men de var nog dåliga från början, säger Eric, an-

nars ser det fantastiskt fint ut. 

 

 

 

Eric vattnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin vattnar 
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han åkte ner till bussen. De hade stuga i Hyttebacken. Ett 

tag var jag där som hembiträde. Henry jobbade på Örebro 

kuriren och hustru Karin var rädd för troll, älgar och de 

mesta. Barnen var små, då var jag där, i veckorna, På hel-

gen sprang jag hem till Tomasboda. Då kom ju Henry upp 

så då hade hon sällskap. Det var ganska många somrar jag 

var där. 

Henry och Evert och jag 

var ju skolkamrater. Där 

nere, vid Hyttebacken 

finns ju Bocksbodasjön så 

då kilade man ner och ba-

dade.  

På kortet, som bara är 

några år gammalt, står 

mor Agda i Hyttebacken 

med handen på Violas 

axel. 

19 Vasalopp 

Viola är en hejare på att åka skidor. Skidåkningen grundla-

des tidigt i barndomen. Bland annat åkte ju Viola skidor till 

skolan i Blankhult på vintern. Viola har ställt upp i Vasalop-

pet. 

Hittills har hon åkt 19 Vasalopp. Sen har det blivit ett litet up-

pehåll. Det hände något med ryggen. Vi fällde en stor björk 

år 2007. Det var stora kubbar som vi lastade på kälken. 

Lennart drog och jag skulle skjuta på. När jag skulle skjuta 

på knäckte det till. Det var riktigt besvärligt så det blev inget  
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Vasalopp på ett par tre år. Nu börjar det räta till sig i ryggen. 

Jag tänker att någon gång ska jag ha det där 20:e Vasalop-

pet. Nu kan jag åter runda Kartlemossen. Det gjorde jag 

varje dag i vintras. Det blir i alla fall två mil tror jag, säger 

Viola.  

På bilden står Viola 

på skidor. Det är i 

fjällen nära Funäsda-

len. Där hade hon 

och Lennart tidigare 

en stuga. 

Nu på sommaren 

springer jag och sim-

mar. Jag simmar från 

det isen gått upp tills 

isen lägger locket på 

i Kalltjärn.  

Det har stått två aspar i 

diameter ca 30 cm vid 

stigen. I förrgår morse, 

när jag kom ner hade den 

ena lagt sig vid stigen 

den var genomrutten, det 

hade gått en tromb, och 

den var förklaringen till att 

aspen fällts. Kåsna kallas 

svampen från aspen som 

Viola håller i på kortet. 
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Det tog ca tre veckor att sätta plantorna, närmare bestämt 

16 arbetsdagar. När vi hade planterat sista plantan, satt vi 

ner med ryggen mot varandra. Det var den 29 maj 2010 

klockan var 15.30. Vi ville bli klara före 1 juni för sen är det 

risk för torka. Karin berättar: Jag sände sms till våra fyra 

barn. ”Vi har planterat färdigt, inte för vår skull, inte för er 

skull, inte för era barn men kanske för era barnbarns skull” 

I smsen vi fick tillbaka stod det Hurra vad ni är bra och till 

och med en liten fanfar kom det. 

I juni var det torka. I de gamla strandvallarna, där vi plante-

rat, blir det väldigt torrt, säger Eric. Vid en plantering för 30 

- 35 år sedan torkade många plantor bort. Nu bestämde vi 

oss för att vattna många plantor, så att de inte skulle dö av 

torkan. Den strida vårbäcken hade nästan torkat ut. Vi fick 

gå till de blöthål som var kvar och hämta vatten.  

Vi bar vatten från Klintabäcken. Helena och Mattias var 

hemma och vi fyra bar 

och bar. Det blev många 

vändor till och från bäck-

en. Vi vattnade ungefär 

hälften av plantorna. En 

kanna räcker till 10 då 

går det åt minst 250 kan-

nor. 

 

På bilden hämtar Karin 

vatten 
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Det är ett drygt arbete att plantera och efter en planterings-

dag var hela kroppen mör. Karin skriver i dagboken på 

kvällen, att de är trötta. 

Karin hackar hål och gör plats för granplantan. 

 

 

Karin och 

Eric sitter 

på varsin 

stubbe i en 

välbehövlig 

kaffepaus.  
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Karlssons i Ullavi planterar skog och lär oss 

steg för steg 
 

Vi träffas i köket hos Karin och Eric Karlsson i Ullavi en 

dag i början på augusti år 2010. Det är en vacker högsom-

mardag. Karin och Eric har precis hämtat sig efter hektiskt 

funktionärsarbete med O-ringen som detta år genomförts i 

Örebro-trakten. Men, det är inte O-ringen vi har samlats för 

att prata om utan ett annat viktigt arbete, nämligen skogs-

bruk. Eric har varit jord- och skogsbrukande bonde i hela 

sitt vuxna liv Karin har varit kostekonom/utbildare. I år har 

de förenats i ett gemensamt skogsbruksprojekt. Generöst 

bjuder de oss läsare att få ta del av hela skogsplanterings-

processen, tankar kring skog och skogsbruk samt famil-

jens fotografier. 

När pappa köpte gården 1928 var det mycket avverknings-

skog. Han avverkade för att kunna finansiera köpet av går-

den. Då lämnade han stora frötallar kvar. Den skog vi av-

verkade nu var ca 100 år. Eric säger: Man kan nästan 

säga att vi har misskött skogen tidigare, när jag hade 70 

mjölkkor då blev skogen eftersatt. Jag hade inte tid med 

skogen. Vi avverkade bara för att få virke till reparationer 

och nybyggnation men plantering och annan skogsvård 

blev eftersatt. De sista 10 åren har vi hunnit lite mer och 

tycker att det är rätt så roligt.  

Efter en avverkning omkring 1970 planterade Skogsvårds-

styrelsen på uppdrag av oss 18000 plantor som inte var 

behandlade mot snytbaggar. Det blev nästan bara 10% 

kvar efter snytbaggens härjningar. Efter det stödplanterade 

vi själva behandlade plantor som klarade sig bra. Den sko 
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gen är nu 10-15 meter hög och vi tycker att den är fin. 

Efter en slutavverkning 2008 valde vi nu 2010 att plantera 

4-åriga behandlade granplantor. Vi väljer gran framför tall 

för att älgen gillar tall bäst. Vi vill inte att våra plantor skall 

bli älgmat.  

På bilden: Helena, Eric och Magnus högst upp i backen. 

Vårvintern 2010. Långt där nere skymtar det snötäckta 

slättlandskapet. Runt familjen Karlsson ligger granris kvar 

efter den nyligen genomförda avverkningen. 

 

Bilden på snytbaggen från http://
www.naturresursprogrammet.se/
bilder/Snytbagge.jpg (Nerladdad 
101107) 
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På bilden ser vi en 

nöjd Eric som har hit-

tat en bra pinne. 

På vissa bitar var jor-

den lite mager, då bar 

vi dit lite extra jord för 

att ge plantan bättre 

förutsättningar. Vi la 

ett par nävar jord till 

de plantor som behöv-

de det. Det hade vi lärt oss av farbror Bengt. Det tar mycket 

tid, att ge extra jord men det blir bra resultat. Förra gången 

vi planterade var det en kolbotten i närheten, då tog vi jord 

där. 

På bilden nedanför ser vi hur Eric står vid skottkärran med 

extra jord till plantorna. 

http://www.naturresursprogrammet.se/bilder/Snytbagge.jpg
http://www.naturresursprogrammet.se/bilder/Snytbagge.jpg
http://www.naturresursprogrammet.se/bilder/Snytbagge.jpg
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Vid själva planteringen har vi en hacka som vi hackar hål i 

marken med. När vi planterat trampar vi till runt plantan.  

Karin har skrivit om planteringsbestyren i sin dagbok. ”Vi 

planterar idag igen. Det blev 1200 på två dagar men då 

var Daniel och Teresia hemma och hjälpte till.  

Karin och Eric har fyra barn som alla är vuxna och ut-

flugna. Dottern Helena och hennes pojkvän var hemma en 

helg och hjälpte till med planteringen. En annan helg var 

sonen Daniel och hans Teresia hemma. Sonen Magnus 

kunde inte komma, han bor ju i Storuman och dottern Ma-

ria var höggravid. 

På bilden står Helena 

bland vitsipporna och 

spanar efter var hon 

ska sätta nästa planta. 

Plantorna står i rader 

med ett mellanrum på 

cirka 2,5 meter åt alla 

håll. 

 

Vi satte en pinne vid 

varje planta, det gör 

det lättare att hitta 

plantorna när vi kom-

mer tillbaka för att 

pyssla om dem. Vi tog 

pinnar som låg på 

marken i närheten. Det var gott om pinnar kvar på hygget 

så det fanns många att välja på. 
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Fotografi av hygget som planterades i maj 2010, fotograferat 

nerifrån vägen och upp mot branten. 

  

 

 

Svenska skogsplantor AB:s plantguide: 

  

Gran är det bästa valet till bördig mark. 

  

Täckrots plantor sitter i en liten näringsberikad torvklump. De 

plantorna är 1 till 1½ år. 

Barrotsplantor är som namnet visar en planta utan medföl-

jande jordklump. Rötterna är välförgrenade och det finns 

många finrötter. Det är kraftigare plantor som har växt på fri-

land i 3-4 år. 

TePlus är en planta som är en kombination av barrots- och 

täckrotsplantor. Den odlas fram som en liten täckrotsplanta, 

men omskolas till en barrotsplanta och växer på friland i ett till 

två år. 

(http://www.skogsplantor.se/templates/Page.aspx?id=132 Ner-
laddad 101107) 

http://www.skogsplantor.se/templates/Page.aspx?id=132
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Eric berättar: Den 6 maj 2010 hämtade jag de första plan-

torna från plantskolan i Hallsberg där vi hade beställt 5000 

barrotsplantor av gran. Vi hämtade hem dem i fyra om-

gångar för på plantskolan står plantorna i kyllager så de 

har det bättre där. Vi valde 

stora barrotsplantor, cirka 

20-25cm höga. En del 

granfrön är polska men sås 

och skolas om här. De 

plantor vi köpte är av 

polska frön, som etiketten 

på säckarna visar. 

De plantor vi köpte var 4 år 

och hade skolats om en gång. Dessa stora plantor tål gräs 

och ormbunkar bättre. Min farbror Bengt planterade myck-

et på 1960-talet säger Eric. Vi har lärt av honom att orm-

bunkar inte är bra för det lägger sig runt och på plantorna. 

Farbror Bengt satte en pinne vid varje planta för att på så 

sätt lättare se plantorna när det skulle röjas runt dem. 

På bilden ligger granplantorna kvar i de täta säckarna. Eric 

sitter i bilens 

baklucka och 

byter om till 

stövlar. På 

vägen står re-

dan hinken 

som plantorna 

ska läggas i 

och så förstås 

kaffekorgen. 
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Bild Vi började 

med att ta plan-

torna ur säckar-

na och lägga 

dem i blöt, så att 

rötterna skulle 

kunna suga åt 

sig vatten. Plan-

torna var hop-

bundna i små 

knippen. 

Nästa steg var att lägga knippena på en stubbe och hugga 

av de längsta rötterna så att rötterna inte viker sig i plante-

ringsgropen. Se-

dan lade vi plan-

torna i hinkar 

med lite vatten 

på botten. Hin-

ken bär vi med 

oss när vi går 

runt och plante-

rar. 

På bilden står 

Karin med yxan 

redo att hugga av 

rötter mot en 

gammal stubbe. I 

hinken står redan 

några knippen 

med plantor. 

 


