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Ordfiörande
har ordet

U SKALL tnG örsöka samia det gångna året. Vår i luften
och det är bara börian av året, vintern lyser med sin

frånvaro, glädle flir många och sorg lor andra.

Våra nya arrendatorer har haft ett bra år och trivs bra i Sverige

i sin nya miljö. Svenska Turistloreningen är nu inkopplad igen

till arrender och många gäster kommer därifrån, samtidigt
har det ansökts om certifikat av KRAV-märkning, som har
godkänts bade tbr sophantering och mat.

Må1ning avÄskersbygårdens framsida har utforts av Fryksda-

lens Gille. Hyllor har monterats på övervåningen a-r Påisbybo-

den, där gamla saker placerats for visning. Många guidningar
har skett av Selma Lagerlöf-rummet m.m. Röjning av sly mel-

lan Gamla Tingsgården och Pålsbyboden har utforts.

Alla arrangemang har genomflorts tack vare trogna fantastiska

medlemmar. Medlemsresan gick denna gång till Kuiinarika
på Aplungen, mat- och vingården i Vdstra Ämtervik, där vi
serverades en god middag. Jag ser fram emot att 2020 blir ett

bra år för föreningen.
Tack alla berörda. X
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oAret som gått
Av Gerd Karlsson och Kerstin Meric

Nya arrendatorer
Det nya året började med att vi hälsade

vära nya arrendatorer, Inge Lokker och
Marco Hollander från Holland välkom-
na att driva vandrarhemmet.

Underhåll
Eftersom inga ungdomar yarit anställda
från kommunen denna sommar, har
uppgörelse tagits med arrendatorerna
att de hjälper till med gräsklippning
på hembygdsgårdens grönytor. Kodlås
har installerats på uthusens dörrar. Nya
flaggor har köpts. Hyllor till forvaring
har satts upp i Pålsbyboden. Under året
påbörjade Fryksdalens Gille målning av

Askersbygården, vilket är mycket upp-
skattat. Den 19 oktober anordnades en

städdag dar både medlemmar och frivil-
liga hjälpte till.

Bildarkivet
Sunne kommun beslutade att den enda
tjänsten på Bildarkivet skulle bort. Beske-

det blev en riktig kalldusch for hembygds-
foreningen. Bildarkiv skulle stängas, for
nu hade vi ingen personal. Tillsammans
med arbetsformedlingen och styrelsen i
hembygdsforeningen skulle det kanske gå

att anstdlla den uppsagda personen att ta
hand om bildarkivet och göra tjänster på
hembygdsgården. Styrelsen beslutade att
Lena Eriksson är en provanstdllning på
sex månader. Bildarkivet lever nu vidare
och hon hj?ilper även till med andra syss-

lor på hembygdsgården.

Årsmötet 2019

Den 9 mars hade vi årsmöte på Askers-
bygården. Årsmötesförhandlingarna
leddes av Eskil Johansson, Värmlands
hembygdsförbund.

Valborgsfirande
Valborgsmässofi randet var mycket välbe-
sökt. Talare var kommunalrådet Gunilla
Ingemyr. Sunne Manskör underhöll med
sång. Kaffesevering med bröd och våfflor
samt servering av korv med bröd.

lnfomöte om Fryksdalsleden
På aprilmötet hade vi besök av Torbjörn
§(ictorin och Tommy Bergström. Två
vandringar efter Fryksdalsleden genom-
fordes under sommaren med Kerstin Me-
ric, etappen Askerudsberget-Uddeberg.

Midsommarfirande
Midsommaraftonen var även detta året
mycket välbesökt. Folkdanslaget stod for
den traditionella dansen kring midsom-
marstången. Staffan'W'range var upp-
skattad lekledare. Barnen bjöds på glass

av Sunne Handel. I Vävartorpet vävde
InezAsskfina alster. Kaffe med midsom-
marbakelse serverades på logen. I [ant-
handeln var det fullt hus med försäljning
av både glass och godis. I Pålsbyboden

såldes korv med bröd.

Nävgrötskvällar
Fem välbesökta nävgrötskvällar hölls
under juli månad. Den 10 juli var temat
Wte ranfo rdo n, mänga utställare visade
sina fordon och underhållningen var
1950- och i960-talsinspirerad. Många
besökare har kommit och avnjutit näv-

grötskvällarna. Lanthandeln har varit
öppen och glass och godis samt hantyerk
såldes. Underhållning har det varit på
logen varje gång där det serverades kaffe
och kaka efter ndvgröten.

Kulturveckan
Kulturveckan i Sunne hölls 4-1 1 augusti.

Vi medverkade torsdag-lördag med öp-
pet hus och visning av föremål och ut-
ställningar i hembygdsgårdens byggnader.

Veteranfordonsdag
För andra året i rad ordnades en yeteran-

fordonsdag den 8 september. Många ut-
ställare kom för att visa sina fordon, det
var bilar, traktorer, motorcyklar, mope-
der och en råoljemotor. Manöverprov for
mopeder arrangerades. Fina priser utgick
till dem som besökarna röstade fram som
finaste fordon. Priserna var skänkta av

foretagen i Sunne. En mycket välbesökt
tillställning som yar uppskattad av både

utställare och besökare.

§ &,'§ § §i*§6&§; §S;e 3*t*{'}

Brasafton
Den 8 november var det brasafton med
underhållning av Sunnlåt och servering.

lulmarknaden
Den 1 december hölls julmarknaden med

utställare som hade fina alster till forsälj-
ning. Dessutom hade vi ett lotteri med
fina vinster. Risgrynsgröt med skink-
smörgås serverades.

luciafirande
Den B december hölls det traditionella
luciafirandet tillsammans med Lions
och kulturskolan. Klockan 15 serverades

kaffe med hembakat bröd och man fick
lyssna till underhållning. Lucia med följe
anlände till hembygdsgården.

Medlemsresa
Den 15 november var alla som har hjälpt
till att arbeta på hembygdsgården under
sommaren inbjudna till Kulinarika på
Aplungen i Västra Ämtervik.

Bidrag ur Margit Olssons fond
Bidrag med 20 000 kronor till Olle Gus-
tafssons bok om gårdarna i Tomthult.
Bidrag med 10 000 kronor till Inez Assk

som önskar ge ut en bok om näverstick-
ning. Boken bygger på Maria Nordvalls
vantskatt.

Besök
Den 20 juni kom en bussresa med ett
folkdanslag från Holland, cirka 35 per-
soner, på besök och ville prova på nävgröt
och fläsk. Den 8 oktober kom en grupp
från SFI på studiebesök och blev guidad
på Bildarkivet och hembygdsgården av
Lenapå Bildarkivet. Den 16 oktober kom
Klarälvdalens folkhögskola på besök till
Annefors skola.

Värmlands Hembygdsförbund
Den 9 november deltog Lena Eriksson
i Värmlands hembygdsförbunds höst-
möte, där det informerades om bidrag
att söka. X
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Februari-Mars
Stickkafd onsdagar kl. 11.00, start vecka 7 (onsdag 12 februari)
ojämna veckor, fibruari och mars.

Mars
Årsmöte i Askersbl,gården den 29 mars kl. 15.00.

Apri!
Valborgsmässofirande 30 april. Sång av Sunne Manskör och
vårtai. Kaf-feservering från kl. 17.00. Majbrasan tänds 19.15.

Midsommarafton l9 juni
13.00 Vi klär midsommarstången vidAnnefors skola. Ta med

blommor. Alla barn får låna varsin flagga och gå med i
processionen till Askersbygården.

15.00 Midsommarstången reses till musik av Sunnlåt och
Sunne Folkdansare. Dans och lek kring midsommar-
stången. Lotteri. Lanthandeln öppen. Servering av

midsommarbakeise och kaffe, varm korv. Svensk Han-
del bjuder alla barn med krans i håret på glass. De som

ar klädda i folkdräkt bjuds på kaffe.

luli
Nävgrötskvällar onsdagar i juli, kl. 18.00, följandekvållar l17,

817, 1517,2217,2917. Underhåilning och servering av nävgröt

och fläsk, kaffe och kaka.

Augusti
Kulturveckan i Sunne. Hembygdsgården har öppet hus torsdag-
lördag, mellan 11 och 15. Kaffeservering med våfflor.

lördag t5 augusti t7.00
Spelmansstämma. Spel både på scen och till dans på logen.

16.00. Allspelsövningen börjar.

September
Veteranfordonsdag med utställning, priser till finaste veteran-

fordon. Under planering.

Medlemsresa
Preliminärt i augusti, under planering.

September-November
Stickkaf€, onsdagar, start vecka 39, (onsdag 23 september)

ojämna veckor i september, oktober och november.

November
Brasafton i november med Sunnlåt och underhålining.
Kaffeservering.

December

Julmarknad och Luciafirande.
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Söndag 29 mars 15.00

Askersbygården

Vi biuder på

kaffe och smörgåstårta

L

Välkomna



Av Lena Eriksson
Onsdag l0 juli
Efter forra årets succd med veteranfordon
på hembygdsgården, bestämdes det att
vi skulle satsa på detta igen. Den första
veterandagen blev i samband med en av

sommarens nävgrötskvällar. Musikanlägg-
ningen monterades upp så vi kunde spela

musik från mobilen. Det kom många jät-
tefina och spännande fordon av alla de

slag och lyllde snart hela området runt
hembygdsgården. Pia Ehrencrona och Gö-
ran Jonasson monterade upp sitt tält, och

där lanns många retroprylar och musik
att inhandla. Det blev en lyckad dag med

strålande väder.

Söndag 8 september
Så började hösten närma sig och det var
dags att arrangera den andra veteranda-

gen. Nu i samarbete med Askersby Ka-
lasik Klubb. Nu var vi lite bättre lorbe-
redda än i fjol. Det fanns dven hamburgare

med tillbehör att köpa och detta fixade
Kalasik Klubb. De tog hit sin militära
kokvagn som eldades med ved, den stod

placerad nere vid danslogen. Där grilla-
des det för hagtryck, och det doftade så

gott över hela området. Vi serverade korv
och skrädmjölsr.åfflor ute i vagnslidret i
Pålsbyboden, och naturligtvis motti och
f-1äsk inne i Askersbygården. I lanthandeln
fanns läsk, glass och godis, samt fin hem-

slojd. På logen serverades kaffe med bröd.
Carl-Martin och Ewa från Sunne Rock'n'
Roll CIub fanns också där. Göran Jonasson
sålde CD-skivor.

Det pågick tävlingar under dagen,
såsom femkamp för moppe med olika
svårighetsgrader, och tipspromenader för
vuxne och barn. Stort tack till alla fore-
tag i Sunne som skänkte fina priser som

delades ut tiil alla vinnande fbrdon i olika
klasser, och vinnarna på tipspromenaden.
Alla deltagande fordon fick ett diplom som

Therese hade fixat som minne från dagen.

Fordonen var uppdelade i olika klasser, så-

som finaste traktor, lastbil, mc/moped, bii,
samt publikens val. Publikens favorit blev

en Volvo PY 444, årsmodell L947, agare

Lars-Åke Larsson, Lysvik. X
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FINASTE FORDONEN

Traktor
1. Pär Kareiiusson nr 12

2. Bengt Falkensjö nr 9
3. Yngve Nilsson nr 18

MC/Moped
1. Anders Olsson nr 54

2. Peter'§Testlund nr 35

3. Jonas Bergström nr 21

Lastbil
1. Jonas Bergström

Personbil
1. Donaid Kringlund nr 63

2.Johan Olsson nr 46

Publikens val
Lars-Åke Larssons

Volvo PV 444 (.PF{X345)

Moped femkamp
1. Pär Sundeskog
2. Anders Engström
3. Lars-Erik Svensson

4. Ola Karlsson

Tipspromenad vuxna
I. Morgan Larsson

2. MariaAhlqvist
3. Dan Karlsson
4. OlaKarlsson

Tipspromenad barn
1. Julle Mauritzson
2. Robin Karlsson

3. Isa Bergström
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I\E FANTASTISKA dekorationsmålade tapeterna i Askersbygårdens
lJorrr" rum samt möblerna där tarutor rk"d" av det starka råttj,rr.r.
De bleks och blir forstörda. Solljuset är mycket starkt under vår- och
sommarhalvåret. Därftir finns det rullgardiner att dra ned för fonstren.

Väggmålningarna målades år 1817 i Askersby. Det är inte dokumenterat
av vem, m€n man tror att det är Anders Dahlström, som var verksam
i Sunne med omnejd och har dekorerat i flera större hus vid den tiden.

Det påkostade rummet var något mycket fint som inte många hade råd

med. Rummet kallades grannstöga, och stod mörk och sval. Där eldades

och öppnades upp vid kalas och sammankomster.

Vi ska därfor vara mycket glada och stolta att vi har dessa unika och
ovanliga tapeter i Sunne hembygdsforening. Det finns inte många kvar.

Så därför, dra alltid ned rullgardinerna när ni lämnar lokalen!

Lena Eriksson



I 1960-TALETS början väckres tankarna

I pä arc anlägga en slalombacke i Sunne.

I tdgn kom ursprungligen från en Sunne-

ynglingvid namn Roland Einarsson. Till-
sammans med läraren Sixten Bengtsson

började han leta efter lämpliga markom-
råden for utforsåkning. Efter att ha stude-

rat en mängd olika platser bestdmde man
sigslutligen för ett område i Hånsjö, syd-

väst om sjön Rottnen, Finnfallet. Backens

Iutning och orientering i nordost gjorde
den lämplig för utförsåIning. Dessutom
fanns i den övre terrängen möjligheter att
anlägga spår for längdskidåkning.

Arbetet fortsatte med diskussioner
med de olika markägarna i områder. När
markfrågan var löst, presenterades pro-
jektet för Sunne kommuns fritidsnämnd
som ställde sig positiv.

ffiäreeeffmääm&
Ur Fryksdalens Sparbanks Jubileumsbok 1 856-2006

Av Kjell Carlsson, Sven Ceder och Lars Wennberg. Foto: Kjell Carlsson.

lnterimstyrelse
Efter kommunens positiva inställning
tillsattes en interimsqyrelse bestående av

Karl Andersson, Sixten Bengtsson, Börje
Börjars, Roland Einarsson, Martin Hä-
kansson, YngveJönsson och Sven Ritzdn.
AB Finnfallets Sportanläggning bildades.

I bör.ian av tu 1964 påbörjades arbe-
tet med att ta fram offerter for skidlift,
markarbeten m.m. Nästa steg yar att av-

verka skog, utftira erforderliga markarbe-

ten, dra fram elström, bygg" toppstuga
osv. Skidliften, som skulle vara klar i de-

cember 1964, blev en månad försenad.
Men snötillgången var riklig och i januari
1965 genomflordes en distriktstävling i
storslalom, dock utan tillgång till lift.
De tdvlande fick i stället trampa sig upp
till startplatsen. Den forsta tiden, innan
pistmaskin hade införskaffats, skedde

prepareringen genom att åkare och funk-
tionärer själva med sina skidor fick packa
ihop snön till äkbart underlag.

lnvigning
I februari 1965 ägde invigningen rum.
De närmaste åren därefter tillkom en

stuga vid parkeringen, en pistmaskin
införskaffades och ljus installerades i
backen. Åren 1968/69 byggdes ytterli-
gare en liftanläggning. Åren 1965_1970

var det gott om natursnö och anlägg-
ningen fungerade bra med många besö-

kare från hela Värmland samt även från
andra delar av Sverige. Därefter kom en

period med ganska snöfattiga vintrar.
Lren 197l-1976 td,rde hårt på ekono-
min. X
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OlIe (iurtavssom titt minm§
Av Ulla Nilsson och Kerstin Meric

blev rejrilt duschad när han stod ddr och
beskådade. Ända ntild sa han:

- Detta har ne gjort bra pöjker å ne har
tänkt på a ha vatten på slipsten å, precis
söm dä ska va.

Nu var det för senr att få dit avskär-
mare, så aktiviteten vid vattenhjulet blev
mycket stillsam framöyer.

Olle gick tidigt med bössan i skogen.
Som liten såg jag ibland de små skot-
ten sitta i något träd med sina röda borst
vid mormors och morfars hem. Men på
senare år var det mest skogsupplevelsen

som hägrade. Han berättade hur han tog
bössan över axeln och begav sig ut i sko-
gen. Där fick han se en ståtlig råbock
som stod helt stilla och såg på honom.
Olle tänkte att - Varför ska jag skjuta
dig? Nej, han lät bössan vara och bara
njöt av den fina naturupplevelsen. Det
blev aldrig någon mer jakt for Olle, han
rrar en sann djurvän. Han talade ofta om
hur han fått det i arv efter sin mor, Anna
Ve Broa. Och jag kan bara bekräfta. Min
adopterade gatuhund från Rumänien,
som är så skeptisk mot män, men när
Olle gick och vilade i sängen kom alltid
Shany och lade sig bredvid honom och
sedan snarkade de gott båda två.

Musikern
In i det sista skojade Olle och hOll hu-
möret uppe. På gruppboendet Hagen
brukade han underhålla såväl personal
som patienter med sina historier.

Musikintresset vdcktes tidigt och ett
stort intryck gjorde Lapp-Lisa, Anna-Lisa
Öst, när hon den 16 mars L942 sjöng
och spelade på ett åttakantigt dragspel i
Tomthults missionshus. Ett sådant drag-
spel ville Olle ha. Men det blev åtminst-
on€ ett munspel. Det blev Olle så bra på
att han spelade munspel till en del låtar i
orkestrar han var med i. Annars var det
bas som var Olles främsta instrument.
Först kontrabas och sedan elbas.

Under 1970 och -8O-talen var Olle
medlem i den populära orkestern MÅ-
Erlands rned Caroline somspelade mogen-
dans i Värmland, Dalarna, Vdstmanland,
Dalsland och Norge. Medlemmarna den
sista tiden var Pär Rinnsbo, dragspel och

§ {, §§ §;.*§&'€,;§s.& ?{i :,}{}

Olles berättelse om sin barndom
Jaglär visst ha varir en originell person
redan som liten parvel, enligt vad som
berd.ttats. Snä[ men aldrig tyst när jag
borde varit det. Jag var vissr ett bekym-
mer på de många julkalasen som forekom
då. Vid ett sådant tillfälle lär ha funnits
nägot som inte tilltalade mig i smaken.
Det lär visst ha varit sörosr, och det kom-
menterade jag högt och ljudligt:

- Ujamäjen mamma, detta går jag till
hönsa mä!

En av de vackraste barndomsmin-
nena var en söndagsskolfest i Tomthults
missionshus vid jul. Plötsligt släcktes
belysningen, bara de rvå stora julgra-
narna lyste på var sin sida om estraden.
Så öppnades dubbeldörrarna söderut
och in kom en levande getabock, iftird
sele och med en liten bjällra runt halsen.
Bocken drog en kälke som var belamrad
med paket till barnen. Självaste romte-
far var körkarl!

Uppväxten i Råbäcken nära farfars
tegelbruk och såg, inspirerade till att
bygga vattenhlul i iilven. Han och några
kamrater fick en tom kabeltrumma. Se-

dan fick de en hjulaxel av en sndll granne
som hade en smedja. Sedan skulle det
hela krönas med en slipsten. De glömde
dock att sätta på en vattenskd.rmare på
vattenhjulet, så den sndlla grannen som
inspekterade igångsättningen av det hela,
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altsax, Eskil Albinsson, altsax, tenorsax,
fiol, gitarr, Gottfrid Johnsson, gitarr,
barytonsax, dragspel, Christer Röstell,
trummor, sång, Caroline Nilsson, sång,
gitarr, Olle Gustavsson, kapellmästare,
bas, munspel.

Andra orkestrar som Olle varit med-
lem i är Fryhsdalingarna, Tre Genera-
tioner och Birgit och Gabbarna. Mellan
ären 1999 och 2009 var han verksam i
Sångarbröderrua.

Hembygds{orskaren
Olle var en hängiven hembygds- och
släktforskare och forskat på byarna ös-
ter om Sunne. Han har lett studiecirklar
och gett ut tre böcker: LöStaholms brub,
1991, Torp och sätrar öster om Björhen,
L996 och Hedråsen i Sunrue sockenf)rr och

nu, !999. Sedan 19B0-talet har han till-
hört Sunne hembygdsforening och under
mer än tio år var han dess sekreterare.
Han började tidigt att d.gna sig åt museet
påTingsgården och fick sin inskolning av
museets intendent Birger Nilsson. Med
sin sagorika berättartalang har han for-
gyllt mången tillstdllning och guidning på
hembygdsgården. I mer än 20 år har han
suttit i redaktionen för Sunne-Bygda och
bidragit med många artiklar under åren.

I Östanbjarke bygdegardsfiirening var
Olle medlem och selreterare sedan starten

och har under åren utFört mycket arbete.

Sunne Lions Clubs kulturpris har han
tilldelats två gånger for sin hembygds-
forskning och 2011 erhöll han Sveriges
hembygdsförbunds fortjänsttecken, he-
dersnål med lagerkrans.

Mycket uppskattade var §rkogårds-
vandringarna på Sunne kyrkogård som
Olle och f.d. kyrkogårdschefen Arne
Persson hade varje sommar under många
år, där de berättade om många intres-
santa livsöden. Särskilt uppskattad var
Olles berättelse om "Mor i Backen'.

Under många år var han även med i
Sunne Kyrkas bärarlag och har burit vid
180 begravningar, som noterats i Olles
välskrivna dagböcker.

Tack Olle for de ljusa minnen och dina
historier, dina berättelser du lämnat till
os§.W
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. Granhyddan iBäckalund j958. Nisse Karlsson,
dragspel, Olle Gustavsson, bas, Stig fVifr.o.,, ir;*o,;

Karl- Erik Andersson, §itarr.

Nisse Karlsson, Kjell Andersson, Olle Gustavsson,
Börje Larsson 1957.

ffi" p"MKlellAndersson'

Folkets Hus i Sunne 1958' Här ackompanjerar vi

sångaren Nils Öberg.

" ,.e,,.,€§itii§,:,

Nils Erlands med Caroline, mogendansgänget från Sunne. Bakre raden:
Crister Röstell, trummor och sång. Per Rinnsbo, eldragspel och altsax. Gott
frid Jonsson, gitarr, dragspel och barytonsax. Främre raden: Olle Gustavs-
son, kapellmästare och elbas. Caroline Nilsson, sång, gitarr. Eskil Albinsson,
altsax, tenorsax, fiol och gitarr. Foto Atelj6 Ingemar Erixon, Munkfors,

Gruppen Tre Generationer.

§ffi;
§§ffi
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Birgit och Gubbarna.



Dikter från §töpafors av Fröding och Pepa
Av KjellGöthe

Stöpafors herrgård har en spännande historia, som jag berättat om bland annat i boken Stöpafors herrgård - iverkligheten och i sa-

gansvörld.Herrgården betydde också mycket för Selma Lagerlöf när hon skrev Gösfd Eerlings saga,där hon kallade den för Lötafors.

F
pa

RAMFöR DEN öPPNA Myhrmanska
spisen i Stöpafors herrgård en trap-
upp tog Selma till sig mycket av det

grundmaterial hon använde i sin egen

fantastiska saga. Hit kom hon redan som

ung i sällskap med sin far, löjtnant Erik
Gustaf Lagerlöf och sin mor Louise La-

gerlöe fodd'§Tallroth. Eftersom hon var

halt lekte hon inte tillsammans med de

andra barnen efter middagen, utan smög

sig istället in och satte sig ned längst bak
i rummet hos de vuxna som fick kaffe

och avec. Nu sög hon åt sig av det senaste

skvallret på bygden och av alla historier

som berättades från gångna tider. I den

sprakande brasans sken kom dessa sagor

än mer ti[[ sin rätt.

NÄR HoN SENARE blev mogen författar-
inna återanvände hon mycket av detta,

blandade det med andra sägner, men lät
också sin egen fantasi flöda vidare. För-

utom i Gösta Berlirugs sagahar hon också

använt materialet i flera andra böcker.

DET ÄR INTE bara Selma Lagerlöf som

skrivit om Stöpafors, det har även Gus-

tafFröding gjort, som var där på besök

ett antal gånger. I diktsamlingen Efier'
skard publicerade han På Stöpafors, dår

Stall-Olle som var kusk figurerar i hu-

vudrollen. Stall-Olles hustru led av en

sjukdom, som gjorde att hon av och till
kände svår ångest och därfor ropade på

honom titt som tätt. Det mäktiga ekot på

stallbacken gjorde att hennes rop genljöd
över nejden, något som går igen i dikten.
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Här någraversrader ur
Frödings På Stiipafora

Gar du i skogen vid gryningstid,

njutande svalka och morgonfrid,
lyssnar på suset i gran och tall
fåglarnas kvitter och forsens fall,

störes plötsligt din harmoni

grymt av skärande klagoskri:
"Stall-Olle, Stall-Olle! "

Ögat ty.rgt av behaglig blund
efter en mättande middagsstund.

Lugn, du slumrar i en berså,

drömmar komma och drömmar gå,

Iycklig du iir fran sorgen fri.
Då far du upp i klagos[<ri:

"Sall-Olle, Stall-Olle!"

Stolt och svärmisk och översäll

gar du i parken en månskenskvdll,

flickan stöder sig på din arm

skön och :ilskv:ird och hjärtevarm,

då just mitt i ert svärmeri

ljuda de sklirande klagoskri:
"Stall-Olle, Stall-Olle!"

"Vad betyda de hemska ljud?

fu det rop från bedragen brud,

irrande omkring i skogens ämn,
ropande trolöse lilskarns namn?"

Så med bävan fråga vi.

Svaret blev endast det hemska skri:

"Stall-Olle, Stall-Olle!"

Pepa, brukspatron
och skald på Stöpa
Karl Gustaf Pettersson var brukspatro-
nen på Stöpafors, som blev skald under

signaturen Pepa. Han var ungdomsvän
med Gustaf Fröding och skaldade om
Stöpafors, den värmländska nåturen,
om original i bygden, det senare med

värme och han gaY ut diktsamlingen
Virruarr. Gustaf Pettersson rrar Fodd och

uppväxt på Stöpafors och stod som ägare

till herrgården under en period av sex år.

När han sedan gav sig av därifrån hade

han uppenbarligen svårt att s[å sig till

ro någon annanstans och kom att flytta
runt många gånger och arbeta med olika
uppgifter.

EN LADA SoM innehöll Virruarr hiua-
des på vinden i ett hus i Sunne, där han

troligen bodde de sista åren i sitt liv. Det
skall också sägas att Pepas mamma var

Emma Christina Alstermark, som til[-
hörde en välkänd värmländsk prästsläkt

med mycket kultur i blodet, särskilt vad

gäller skrivkonsten.

Någraverser ur Pepas dikt
Fr y hs da len m mi. ds orumarJiir d
Vill du se ett land, där sommarkvällen

ter sig uti sydländsk prakt,

vill du se en bygd dar i bland fjällen

fridsamhet sin grundval lagt,

där fornöjsamhet till hjärtat talar?

O - så ila då till Frykens dalar.

Vill du se ett folk av goda seder -
sökdig då till Triitiiljas land.

Främst dock giistfrihetens dygd dem leder,

som bebygga Frykens strand...

Nu till avfärd - Morgonfriska tåga

vi åstad från Kils hotell
ned till Fryksta där vi livligt fråga

efter ångaren Fryxell.

Se beundrande hur vågor löga

stränderna, som kransa Värmlands öga.

Frej Alsterlind har berömt dikten
Det är en betagande högsommarstäm-
ning som dikten ger, recensetade han.

Tilläggas kan att Pepa i forordettillVirr-
uarr nämner att dikterna genomgåtts och

rättats av hans ungdomsvän Gustaf Frö-

ding. Vänskapen dem emellan ger åter-

klang i några andra dikter. På Frödings

50-årsdag 1910 påminner Pepa honom

om gemensammaminnen:
Nog minns du när vi sturade

på Magneskog ibland,

ndr flickorna oss lurade

att smeka liten hand.

§§l§§§:*§§&'6;&§-& x{} 4}
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Mig Arep ea ).iingtan h:t ttl.1 dessa .dal&rr
där å11 nLn Levrads biista mimen sro'
ti1.l. bä}ndorshennets frj-ruul:tt lJusa saler
dd,r ärorikå fäders andar ba,
Det Ar väl e.i en drön'en flyktig hiigrin8r
stt så jag återser i nyfödd fä8rln8
Di g Batrla ,klira ,l<ärs §![pglgs§:

Deu tiick en blodvå6,mäkti8 tlrl. mltt hrErtå'
dlj? til-lfredsstä11e1§e och fröid den spred

och ja6åde på flykt den dolda slrärta
varåv nltt orosfylldå sinne ledr
dri,jag f6rsLod. ntE v&ndalisuen§ mara

ej rnera sktrll al1sniiktigt väsen vara'
§on §köv1a får det Biolta §taipefors;.

Så bl.ev d.et mlg fiirunnat §cnt ooslder'
att 5e .Dig återfå Din forna glån§
från läri6esen j'öfsvunna l.gckoiider
en solros i en yppi6 blonsterkrans I

Min tankes trolekå sL&nort uti Nord.ar'
en ofijrgätllB plats på dea:ra Jorden'
år ])1rrnin vackrå §agri.s §tönafollj

lepa.

Några anställda tar en välbehövlig paus i gröngräset utanfor herrgår-
den. Med sig har de en vevgrammofon for att lyssna till musik från
stenkakor. Trea från vänster är trotjänaren under många år, Blenda
Ohlsson, en stark profil som skötte om det mesta, bestämt, lojalt och
med kärlek.

Ett år senare skrev Pepa en hyllningsdikt,
som han läste vid Gustaf Fröding bår:

Skald! Sov under kullen
uti stilla ro,

dar i vigda mullen

retts ditt sista bo.

Stöpafors herrgård som jag minns den från min barndom, omgiven av
en lummig park. Oljemålning av min moster lnga-Lill Lundh.

Fotnoti
År 1878,blev Gustaf Peiter§son 'lPepa"
ägare till Stöpafors, som han köpte av
sin far:. Han:ågde egendomen till den .12
janqari 1,884, sarnma år som järnbiuksrö-
relsenrlades ned.

Siöpafors herrgård vintertid, hästar och slädar står framkorda

t5



Fryksdalsleden

Text och foto Kjell Göthe

I Sunne har kommunen satsat på aktivt semesterfirande i spannet mellan kultur och vandring i forntida bygd. Gräsmark bjuder
på ett stort område med vandringsleder, som vi tidigare berättat om. Den här gången tar vi med er på vandring utmed nya Fryks-

dalsleden.

Vi hade trevligt och lärde oss mycket under vandringen. Om var och en bidrar med sina specifika kunskaper i olika ämnen ger det oss ett mer-

värde, sade vandringsledaren Berit Folkesson.

Å RBETET med att forverkliea iddn har
hskett i en arbetsgrupp som bestått av

deltagare från kyrkan, kommuner och
hembygdsforeningar i Kil, Sunne, Lysvik
och Torsby. Som alltid hänger det på att
det finns eldsjälar som aldrig ger upp!
När väl projektet finns på plats, ja då blir
det i bästa fall, som i det här exemplet, en

framgång. Statistiken visar att vandring-
en är uppskattad och jag vet hur skönt det
är för själen och kroppen fAr jaghar gått
en delsträcka från Askerudsberget/Sunne

till Uddeberg/Ivarsbjörke på cirka en mil
tillsammans med några vandrare.

Vl HADE trevligt och lärde oss mycket.
Vandringsledare yar Berit Folkesson och
Kerstin Meric, deltagare Jane Andersson,

Lena och Lennart Hallberg, Lillemor

Jansson Arnfeldt, Lena Larsson och Tore

Pettersson samt Jörgen Eriksson. Berit
Folkesson inledde med att säga att om

var och en bidrar med sina kunskaper i
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olika ämnen under vandringen så ger det

ett mervärde som vi alla får nytta ay. Det
är sant, tänk på det!

BERIT FOLKESSON är samordnare för
Fryksdalsleden och en långsiktig dröm
för henne och övriga aktörer är att den

skall bli så populär att den blir ett upp-
skattat turiststråk med möjlighet till
övernattning och att det finns matserve-

ringar utefter leden.

Forn-, handels- och pilgrimsled
Utmed Fryksdalsleden finns det lam-
ningar som visar att människor bott på

olika platser här redan för 10 000 år se-

dan och aft den rrar en forn-, handels- och

pilgrimsled. Här har pågått samfärdsel i
årtusenden, så byggdes kontakter mel-
lan människor och det ledde i sin tur
till ömsesidig utveckling i bygderna.
När kristendomen kom till Fryksdalen
på 1100-talet borjade också pilgrims-

' !3-i-rr , 
;

vandringar och de pågick fram till re-

formationen. Vandringarna gick norrut
till Trondheim och söderut till Skövde,

Skara eller Vadstena. När man gjorde en

pilgrimsvandring bröt man upp från var-

dagslivet med a[[a dess krarr, som redan

då kunde leda till stress, for att lära känna
sig själv. Det är något som vi nutidsmän-
niskor sannerligen också så väl behöver!

I FRYKSDALEN är forekomsten av brons-

åldersrösen placerade på den östra sidan

av Fryken särskilt talrika, cirka 200
stycken. De [igger monumentalt place-

rade på berg och andra höjder med vid
utsikt. Rösena är välbyggda och kan
innehålla kallmurningar och kistor av

sten. I samband med utgrävningar har
man också hittat personliga floremål, som

de döda fått med sig i graven. En grav ger

också genom sitt läge, innehåll och kon-
struktion information om dåtidens for-
hållanden och dess människor. I Torsby



finns det två rösen som ligger på västra

sidan om Fryken.

DU FÅR många tankar när du vandrar
bland tusenåriga gravar i form av stenrö-
sen eller rester från gamla torp på berget -
hur kunde de överleva darl Vi såg platsen
flor fattigstugan som 1åg alldeles ensam i
bergsområdet. För dem som bodde där
var livet forstås extra hårt, men det var
ändå hedervärt att befolkningen i övrigt
så gott det nu gick ftrsökte ta hand om
sina gamla och fattiga, tänker jag.

UNDER VÄR kvällsvandring passerade

vi också Björkefors herrgård, en gång
i Sintrams ägo i dikten. Här fanns ett
järnbruk som på så många andra ställen
i Fryksdalen, troligen var det ett av de

tidigaste från slutet av 1600-talet. Och
vem anade vi bakom ratten på den bil
som just skulle köra in på gårdsplanen
om inte fotbollstränaren, legenden Sven-

nrs sralv. ,R

Fryksdalsledens sträckning
KiliApertin - Hagudden
Hagudden - Östra Ämtervik
Östra Ämtervik - Sunne
Sunne - Ivarsbjörke
Ivarsbjörke - Lysvik
Lysvik- Bada
Bada- Torsby
Läs mer på www.fryksdalsleden. se

Kerstin Meric läser
Askerudsberget.

Sentida vandrare står klara infor avmarschen. Fr.v
Eriksson, Jane Andersson, Tore Pettersson, Lena

Kerstin Meric, Lennarl Hallberg, Jörgen
Larsson, Lena Hallberg och Berit Folkesson

Kaftan visar Fryksdalsledens sträckning från Kil/Apertin till Torsby

om gravrosen pa
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ffiärmm#wåäffisptreffiffiKäm#
Av Ulf Dahlberg

lJÄR TAR JAG UPP de mer eller mind-
I lre okända och borrglömda rörelser

som tidigare fanns i detta industriområde
som nu blivit Sunnes guldkust. Visserli-
gen hade några av verksamheterna vid
Verkstadsgatan sin adress till Strandvä-

gen, men jag utesluter dessa. Jag går helt
på nuvarande adresser, dven om varken

Strandvägen eller Verkstadsgatan fanns

när de första rörelserna startades. AB
Sunne Me kanisha Wrhstad låmnar jag är

sidan, även om det närmar sig halvseklet

sedan de flyttade. Likasä Bergquist Gum-
miuerkstad, den flyttade ju alldeles nyss

från Strandvägen.

DÄREMOT KOMMER JAG att nåmna Nils
Larsso n s Å h er i, D avidsvedlunds €ventu-

ella verkstad, Bäckströms Skrotmagasiru,

AB S urune Gj ateri dv Me kanis ka W r hstad,

C, H. Norbäcks Hyrstallar, Hemarus Pinn-

fabrih, Gylners Garage och Gummiuerh-

stad samt Björks Lingonrenseri. Däremot
kommer det inte att bli nägot hårresande

att läsa, det är alldeles for nytt att ta med

här. Trots detta kommer det att bli blo-
digt ändå, med tanke päJoh. Westerberg

6 Co Slakteri- & Korufabrik. Utgängs-
punkten blir torget och sedan söderut,

därmed barja r jagmed Nik Larssons Åkeri
på Fairhill nr 1, Strandvd,gen2.

DET FINNS NAGRA beröringspunkter
mellan detta och Strandhem nr 2 pätor-
get. Första är att båda tomterna köptes

samtidigt 1906, fast av olika personer.

Andra är att när konditoriet var i gång
i Strandhem nr 2 så fanns bageriet här.

ANNARS VAR DET Nils Larsson från
Gårdsjö som byggde och drev åkeri
fram till sin död 1934. Huset byggdes

19061t907, rättare sagt ett hus, om det

var nuvarande eller vilket i ordningen,
det ger jag mig inte in på att reda ut. Det
finns vissa egendomligheter angående

byggår som måste redas ut. Såpass kan
sägas att byggnation förekom här i juni
1906 som var avslutad i oktober 1907.

Totala antalet rum var då elva stycken,

eller lika många som på Gästis.

1a()

FöRUTOM AreRter HAR det även varit
kafe här. Kafäinnehavare Emma Ka-
rolina Magnusson flyttade till Sunne i
november 1919, hyrde in sig och hade

servering fram till januari 1920 då både

hon och kaf€et flyttade. Kan påpekas

att hon blev inskriven som inflyttad i
november 1919, men kan ha flyttat hit
tidigare.

! AUGUSTI 1922 annonserade entreprenör

G. Ek att han åtog sig alla slags arbeten

inom VA-ledningar och installationer.
Tills vidare var adressen åkare Larssons

hus. Rörläggaremontör Gustav AdolfAn-
dersson Ek flyttade officiellt till Sunne i
oktober 1922 och flyttade från Sunne i
april 1926. Vatten-Eken annonserade i
juli1924 igen och bodde fortårande kvar
i åkare Larssons hus.

DETTA ÄR EXEMPEL på att kyrkböckerna
är bra när det gäller att få reda på när
någon är fodd, varifrån de kommer, vart
de flyttar och när de dör.

EFTER NILS LARSSONS död sålde dnkan

fastigheten 1943 tillDavid Svedlund som

1945 låmnade in en bygglovsansökan.

Svedlund ville bygga om uthuset ftir att
kunna använda det som verkstadslokal for
bilgummiringar. Nämnden avslog ansökan

eftersom det lag for nära boningshuset.

ÄR 1945 VILLE han ändra om magasi-

net, ta upp två portar for att kunna an-

vända det som servicestation och sätta

upp eternit invändigt. Ansökan var inte
undertecknad så tydligen togs den aldrig
upp till diskussion i byggnadsnämnden.

HÄR BLIR DET ett litet steg bakåt i tiden.
i* 1936 övertog Ester Svedlund Hans-
sons Konditori i Strandhem nr 2. Hon
var ju gift med David Svedlund och ba-

geriet bör därmed flyttats över hit ef-

ter 1943 och funnits till senast 1968 då

Svedlunds Konditori övergick till att ta
bröd från Torsby.

Närmast ligger järnvägsstationen och vid östra kanten

EFTER DAVID SVEDLUNDS tid har det en-

bart varit privatbostad. Därmed dags att
gå en liten bit till fram till slangtornet och

spruthuset (Sunnes första brandstation),
men det ska inte pratas slang har. Den tan-

ken dr skrotad, i stället blir det om skrot.

KAN NÄMNAS ATT vägen som går snett

över torget är den gamla sträckningen.
Sven Bäckström började troligtvis sin
bana som skrothandlare efter att ha flyt-
tat in till municipalsamhället 1913 och

avslutade den 1919 vid sin död. Hans
skrotmagasin fanns nära slangtornet.

HÅRNÄsT BLIR DET ett längre stopp vid
AB Sunne Gjuteri (v Mekaniska Wrh-
stads @mt eftersom det varit skiftande,
nu okända, rörelser där. Något bör väl
nämnas om AB Sunne Gjuteri & Meha-

niska Wrkstal eftersom den är starten
av den verksamhet som slutar med AB
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EWE-Maskiner. Det rör sig om en över Än 1SZZ ANSöKTE Carl Norbäck om
70-ärig verksamhet på tre platser och att få uppfora ett kombinerat stall och
flera nybyggen efter bränder.

VERKSTADEN STARTADES lgOO och
drevs till 1913 då lokalen brann ned. I
samband därmed trädde bolaget i likvi-
dation. Ar 1916 startades en ny mekanisk
verkstad som byggde nytt åt sig på Verk-
stadsgatan. Johan Östlund i Bävik köpte
tomtplatsen med lokal i befintligt skick.
Tydligen använde han smedian. Ar l9l7
ville Sven Bäckström sätta upp ett tillfäl-
ligt skjul här för skrot och lump.

AR 1920 tNKoM till byggnadsnämnden en

inlaga från Johan Östlund som påtalade
att han hade tänkt fortsätta med verk-
stadsröreise, men det foll på stadsplane-

bestämmelserna.

garagebyggnad. Därmed är tiden inne
far C. H. Norbäcks Hyrstall. Det blev
tydligen inte så långvarigt, hösten 1924

fanns I Hemans suarufabrik i Norbäcks
byggnader. Svarvåbriken kallades också

Hemans Pinnfabrik. Den fanns fortfa-
rande 1926 eftersom köpingfullmäktige
beslutade att köpa spån därifrån.

KAN VARA LÄMPLIGT återigen påtala att
detta handlar om nästintill okanda och
bortglömda rörelser, mycket har tagit
flera år att få fram efter att bara sett verk-
samheten omnämnd i forbigående. C. H.
No r bäcks Hy rsta ll och Hemans P innfab ri k
är två bra exempel på just detta. Det finns
inte något utftirligt att berätta om dem,
varken när de startade eller upphörde.
Hilding Gylner köpte verkstadstomten
1934. Dd:rmed bör det vara dags far Gyl-

ners Garage och Gummiuerkstad. Begrep-

pet garage är lite oklart, på vissa ställen
betyder det bilverkstad. Troligtvis var det
vad som menades eftersom det även var
kombinerat med gummiverkstad.

ÅR 1954 KöPTE Erik Björk och EinarJo-
hansson fastigheten (visserligen är det två
tomter, men for enkelhetens skull räknar
jag dem som en). Erik Björk började som

bärgrossist 1924 eller 1926 ochsålde även

smågrisar. Han slog sig ihop med Hil-
ding Gylner. Från 1939 finns en annons
från bärfirman Aktiebolaget H. Gylner.

Efter B.iörks död fortsatte Einar Johans-
son med bärfirman in på 1970-talet, åven

om verksamhet har fortgått här, fast av

annat slag. Bergquist Gnmmiuerkstad
startades her D7l, av Henry Bergqvist.
Firman finns fortfarande, men iokalerna

blev för trånga så man byggde nya pä
Industrigatan.

t!

rv Stofiorget ligger Sunnes första brandstation och Strandvägen,



#?1!:;rr"
:t:-jrr,. .

":
Akare Nils Larssons hus vid Kotorget. Nils Larsson var fodd i Gårdsjö. Huset är byggt

DET ÅR DAGS att avsluta i andra änden
av Strandvägen, men det är bäst att varna
känsliga, det kan bli blodigt allvar. Joh.
Westerberg y'y Co Slakteri- 6 Korufabrih
får avsluta detta strövtåg i det forgångna

och bland det bortglömda. Johan \Wes-

terberg var den forste, i nutid, som hade

slakteri och i december 1911 var byg-
get nästan klart, trots att slakteriet inte
grundades förrän i juni. Om det kan
tyckas lite avsides nu, då var det långt
ifrån ära och redlighet med placeringen
långt utanfor samhället. Anledningen
var att bebyggelsen bOrjade tränga sig

inpå det gamla slakteriet och det blev
klagomål på slakterirörelsen. Ständigt
samma problem, industriområdena blir
kringbyggda och folk blir störda av att ha

industri som granne.

EFTER DENNA UTVIKNING är det dags att
återgå till den'§Testerbergska rörelsen,

slakteri, charkuteri och korvfabrik här,

med affär inne i samhältet. Är 1920 blev

å
&
,&

§.,:

1908. Erik Almgren (Gunnar Almgrens far) hade skrädderi på andra våning på 1915.

Ftred
Sedan länge nedrivet uthus vid Nils Larssons åkeri vid Kotorget.

Maskinell lingonrensning Bergqvist Gummiverkstad.
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det både ägar- och namnbyte. Carl Hult-
ström köpte rörelsen och bytte namnet
till Sunrue Slakteri- dt Charhuterifabrih.
Affären i centrum ingick också. Hult-
ströms tid blev inte så Llngvarig, 192!
överlät han allt till Bengt Modig. Vad
som hände sedan är lite oklart, men ändå

inte. I november L922 brannJohan\fles-
terbergs f,d. slakteri, bara tegelväggarna
blev kvar. Frågan är, vilket slakteri brann
ned? Bengt Modig gjorde leveranser från
sin fabrik som vanligt i februad 1923.

Senare ska enligt uppgift Eso haft bil-
verkstad här vintertid. Nu är det siut på
den industriella verksamheten, ftir tillfäl-
let i alla fall. Hur det blir i framtiden är
ju som alltid en öppen fråga.

I OCH MED detta är det dags att sätta
punkt för denna exkursion i det för-
gångna, vill bara tiliägga att den som
har uppgifter och/eller bilder om det här
eller annat, kan kontakta mig på:

lokalhistoria 15@gmail.com X E- §" OA}TLK}'I§T
Bleck. och Plåi*lageri

AU§§ä
(Yid iotgei)

Utl,5r ta&" 6i1 Bdhqrgtåd{trtrtgb. Siryltinit av ln;it{k. tlllrilllrir-
ga, av T rl*il§*r och §tryrö. (o(ra{lr. Iilil.rrrilit aa krll)lrtl{
aitl rdt lig.lskl tenn lrrhlållcs. Fiir ii!r* nr:;&§ illi lad ltli

,rket lriJrer. Ållt 1i11 tilligi!ls |fir!r,

;tone
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Modernaste maskinell
{ackhunnig persanal

utru5tn in

CYLNER
Tel. 618.

§rlskas kelp*.

L§ffi§§ffiffi
k{p.§ $orrl 

"il!,ist 
{!{!lr s§*ritgr* li.ll

\ rL-.',r),, ,1..,\\'1 !r.rr'r r 5.i\ill glolii ::ul}l
rrirdr{,rrii{rr, yid §11å §a{tiilr*t Mt§t"
lånd. llmbrid i 'l'oasbr; ti*$t. Åssåes§tl,

Åx?l§§*LÅ{i§r §. §YtL§§§t
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Drömmen om Kongo
Av Ragnar Johansson

Syskonen Hanna och Teofil Ceder från Angersby i Sunne församling hade en dröm om

att få bli missionärer och att åka till Kongo (dåvarande Belgiska Kongo) för att tala

livets ord till hedningarna. År 1905 gick deras dröm i uppfyllelse.

RERAS FöRÄLDRAR Änders Olsson

lJochAnna f. Andersson flyttade från
Ransäter till Angersby, Sunne l87l ddr

de arrenderade en gård. Föräldrarna
blev omvända till Gud i början av den

stora vdckelserörelsen i senare delen av

1800-talet och barnen ficken uppfostran

i kristen anda. Hanna f. 1877 och Teofil
{.1879 foddes som fiärde och femte barn
i en syskonskara på sex barn. Anders bad

till Gud att något av barnen skulle bli
hans vittne. Hans önskan gickverkligen
i uppfrllelse, men han fick aldrig uppleva

detta. Han dog redan den 4 april 1890.

Modern, Anna, däremot överlevde alla
utom ett av barnen.

ETT AR EFTER Anders död, i april 1891,

fllttade Anna och barnen till Hasselbol,

Alster ddr en bror till henne bodde. Teo-

fil flyttade senare sanuna år vidare till en

yngre bror till hans mormor. Han blir kvar

där i sex år. Teofil slsriver i sin biografi
1905: "att under denna tid forlorade jag

friden i Gud, men ånn den åter den 14

mars 1896, dil jagpä allvar lämnade mig
åt Heren. Så llinge jag minns tillbaka har
jag t2inkt på och talat om, att jag skulle bli
predikant. Ehuru tanken på predikokallet
aidrig dog under den tid, jagvx utan frid
vaknade den likval till nytt liv efter min
omvändelse. Då började jag oclaå innerligt
längta efter, att å tala livets ord till hed-

ningarna. Men hur skulle jag bli i tillfälle
att göra detta? Jag trodde mig aga allt for
små forutsättningar for att vinna inträde i
och kunna genomgå missionsskolan. Hdr-
till kom att jag ännu enligt stadgarna var

for ung att tänka på denna skola."

Till missionsskolan
Teofil flyttade till Sunne och arbetade

som snickare vintern 1897-98. I juni
1898 reste han till Drammen i Norge,
där han arbetade inom byggnadssnickeri-

och timmermansfacken i något över två
år. Under vistelsen dar deltog han i en

liten evangelistkurs, varefter han i sä11-

tl

skap med en annan person re§te omkring
en månads tid och vittnade om Herren.
Under hela tiden hade tanken på mis-
sionsfältet stått klar. Nu hade han åldern

inne men av forut anforda skäl tänkte
han forst erbjuda sig som praktisk arbe-

tare for Kongo, ty han kunde ju även då,

menade han, "bli tifl mycken välsignelse

för hedningarna".

SEDAN TEOFIL PMTAT med perconer, som

l«inde missionsarbetet bättre och inhämtat
deras mening, beslutade han sig för att
genomgå missionsskolan. Och så i för-
tröstan på Herren vågade han det djäWa

steget att år 1900 lämna in sin ansöl<an och

han blev antagen. Under åLren 1 900-1 904
studerade han på Svenska Missionsför-
bundets missionsskola i Stockolm. Efter
utbildningen reste han omftring i Sverige

och predikade samtidigt som han samlade

in pengar till missionen.

DEN 12 MARS 1905 bOrjade Teofil ordna
med sin utrustning för resan till Kongo.

Han reste till Värmland och kom till
Forshaga den 20 mars, där hans mor
Anna bodde tillsammans med systern

Maria och hennes man. Hans mor kunde
på grund av sjukdom och kraftlöshet inte
stiga upp när han besökte henne och han
trodde att han aldrig mera skulle få se

henne i detta livet. Under de dagar han
var i Värmland åkte han runt till olika
platser och predikade. Han besökte också

sin syster Elisabeth i Sunne samt släk-

tingar och vänner. Den 6 april ätervände

han till Stockholm. Formellt avskildes

han till missionär i Uppsala den 9 april
1905. På väg till Kongo gjorde han ett
nästan tre månader långt stopp i Paris for
språkstudier. Han åkte från Stockholm
13 april 1905. "Om än mödosam, har

vistelsen i Paris varit trevlig", skriver han
i ett brev.

HANNA FLYTTAR 17 Lr gammal från Al-
ster till Karlstad 1894, och arbetar som

Hanna och Teofll Ceder innan avresan till Bel-
giska Kongo. Foto: Carl Sandels Stockholm.

piga. Hon återkommer därifrån 1898 och

bosätter sig forst hos sin mor i Hasselbol,

Alster och senare när modern och hennes

syster Maria flyttar till Grava 1899, till
sin morbror Olof Andersson på samma

ort. Hannavar fast i sin tro hela tiden till
skillnad mot Teofil som vacklade i sin tro
i ungdomsåren. I november år 1900 reser

Hanna till Uppsala. Där arbetar hon som

hushållerska på Uppsala Läns Idiotan-
stalt, i Rickomberga. Är 1902 gick hon

en sjuksköterskekurs på Akademiska
sjukhuset i Uppsala, 1902-1903 Elsa

Borgs bibelkvinnokurs, missionsskolan

1903-1904 och läsåret 1904-.1905 små-

skolelärarinneseminarium vid Ateneum
i Stockholm. Hon avskildes till missionär

den 9 juni 1905. '

NU VAR DET dags att resa till Kongo.
Hanna Ceder och två av hennes mis-
sionärskamrater, Elisabeth Dahlqvist
och Ida Larsson, reste från Malmö till
Antwerpen, Belgien, med tåg den 3.iuli
1905. Teofil kom med tåg direkt från Pa-

ris tillAntwerpen samma dag och dagen

efter stod han på järnvägsstationen där
och väntade på de andra reskamraterna.

Klockan 13 den 6 julilämnardeAntwer-
pen med ångaren Leopolduille. Resan gick
via England, Teneriffa och Sierra Leone.

De anlände till Matadi, Kongo, den 28
juli i det land de sett fram emot att få
verka i. De klev av båten och fortsatte till
missionsstationen i Londe for att vila upp

sig efter resan.

Diadia
Hanna och Teofil hade fått sin placering
i Diadia. Efter någon dag fortsatte Teofil
till Diadia. Hanna fick bli kvar i Londe

en tid på grund av att en av missionärerna

§ § : §§ *..-§&§{; §s.& *{}**.}



dar hade blivit sjuk. Den 4 september fick
hon lämna Londe for sin färd till Diadia
och kom fram den 9 september. Där träi
far hon sin bror Teofil som redan varit
där en månad. 'Jag skall ha mitt hem på

Diadia så länge Gud vi[[", skriver hon.

DEN 17 SEPTEMBER skriver Hanna i sin

dagbok. "Denna dag heter Hildegard
hela dagen. Bröderna höfio tal for syster

Hildegard (Nilsson) vid frukostbordet. I
e.m. drucko vi kaffe i mitt rum, likasom
vi ha gjort i Teofils en gång. Jag hade litet
kaffe och pepparkakor kvar som voro
från Forshaga och det smakade mycket
gott att äta och dricka därav."

TILL SIN HJÄLP på stationen hade de in-
fodda tjänare. Hanna hade i bland pro-
blem med att få dessa att göra som hon
ville. "De äro snälla men behöva alltid
ti[syn", skriver hon. Hanna skötte det
dagliga arbetet på stationen tillsammans
med tjänarna men hon var även lärare på

den skola de hade på stationen.

TEOFIL FÖRLOVADE SIG den 25 januari

1904 med AlmaJohansson, f. 1881 i
Grums. Almas mor dog när hon var liten
och ådern gifte om sig. Nyårsnatten 1900

lämnadeAlmasitt hjdrtaåt Herren och en

tid diirefter kiinde hon sig av honom kallad

att verka for honom i Kongo. Hon var då

i Stockholm ddr hon arbetade som söm-

merska. Hon gick i missionsskolan 190+
i 90 5 och Ateneum for flickor i Stockholm

1905-1906. Den25 mars i906 avskildes

hon till missiondr i lGrlskrona.

HON SKRIVER ATT hon påbörjade resan

till Kongo lördagen den 12 ma11906 från
sitt hem i Värmland och att hennes res-

kamrater Maria Persson och Per Markus
påbörjade resan från Stockholm samma

dag. De kom till Malmö på kvällen och

där var de kvar till måndag morgon när
de tog färjan över till Köpenhamn. Från

Köpenhamn reste de vidare över Själland

till Korsör, Kiel och Hamburg till Ant-
werpen. Fredagen den 8 juni kom de änt-

ligen fram till slutdestinationen Matadi.
Därifrån fortsatte de till Londe missions-

station där de vilade upp sig några dagar

innan de fortsatte till sina missionssta-

tioner. Alma började arbeta i Diadia, där
Hanna Ceder var stationerad.

DEN 22 SEPTEMBER 1906 skriver Hanna
ett brev till sina missionsvdnner i Fors-

haga och berättar att den kalla årstiden

lider mot sitt slut. I brevet berättar hon
om en auktion som de haft och att Per

Markus hade varit på Diadia och att han

och Alma 1åg sjuka i feber samtidigt. I
ett brev två dagar senare skriver hon till
predikant Forsgren att "Om jag le$er och

kommer hem, skall jag väl berätta for dig,
hur man behandlas i feber. Det är pres-

sande må du tro."

HANNA KOM ALDRIG HEM. I slutet av ok-

tober 1906 blev hon svårt sjuk och dog

den 10 november klockan tio minuter i
tre på morgonen av hematurisk feber. En

sjukdom som gör att urinen fiirgas mörk
röd och ger feber. Det ånns en medicin
som de gav henne mot sjukdomen men

den hjdlpte inte. SedanTeofil och hans

kamrater på missionsstationen gjort henne

i ordning lade de kroppen på verandan

och lade sig att sova. När dagen grydde

snickradeTeofil och S. A Floddn ihop en

kista av ohywlade mahognybräder. Kis-
tan kladde de invändigt med vitt tyg och

uwändigt med mörkblått tyg. De band

wå Lnansar av palmkvistar, blommande
orange (apelsiner), myrten och akaciasom

tillsammans med lösa blommor prydde
kistan. Klockan elva samlades missionä-

rerna och byfolket vid graven. Hanna var

den åttonde missionären som begravdes i
Diadia. Hanna blet,29 år gammai.

TEOFIL SKRIVER ett 30 sidor långt brev

hem till sin mor och syster i Forshaga och

berättar om dödsfallet och hur hennes

tillhörigheter skall fordelas enligt testa-

mentet. Enligt stadgarna skulle missions-

förbundet ha hälften av kvarlåtenska-
perna eftersom Hanna dog inom loppet
av tredje halvåret i Kongo.

STATIONEN I DIADIA [ades ner i december

1906 och Alma flyttade då till Ngada.

Hon förestod skolan där. Alma och Teo-

fil hade forberett sig for att gifta sig 1908.

Men döden kom emellan. Hon dog på eE

termiddagen den2l april 1908 avhema-

turisk feber, samma sjukdom som Hanna
avlidit av ungefär 18 månader tidigare,
och begravdes dagen efter. 'Alma hade

alltid varit frisk och stark hemma, hon
hade sagt att hon aldrig varit sjuk ftirrän

§* I § § §:...ä§§'{;§§l& *{§§{}

Alma Johansson och Teofil Ceder Ngada 10

oktober 1907. Foto formodligen Teofil Ceder.

hon kom tifl Diadia', skrevTeofil senare.

Teofil såg sin Alma sista gången den 13

februari då han påbörjade en resa ut i lan-

det. Samma dag som han fick sista brevet

frånAlma fick han också dödsbudet. När
det nådde Teofil hade det redan gått en

vecka. Alma blev 26 fu gammal.

TEOFIL ARBETADE PÅ många missions-

stationer i Kongo. Det var inte bara van-

ligt missionsarbete han sysslade med.

Eftersom han var kunnig snickare fick
han också vara med och bygga hus vid
stationerna. I ett brev till missionsvän-

nerna i Forshaga den25 januari 1908

skriver han: "Praktiskt och rent andligt
arbete växlar, men under allt är mitt må[

att göra insatser for evigheten." I samma

brev ber han om pengar till frakt for glas-

rutor som han beställt hos Handlare J.

Rendahl i Karlstad. Teofil hade beställt
glas till 12 lonster till kyrkan som de

håller på och bygger i Kibunzi. "Frak-

ten kostar nog2l3 eller mer av glaskost-

naden", skriver han. Han skriver också
"Men given i så skolen I giva med hjärtat,

ty eljest fån I ej lön!".

PROFESSOR dr Yngve Sjöstedt på Etno-
logiska Riksmuseet skriver den 27 mai
1908 till Herr Missionär Teofil Ceder,

Matadi och önskar insekter och spind-
lar. Han skickar en låda med material
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Teofil och Livia gifte sig den 29 september
191 

.1 
. Fotograf okänd.

det insamlade skall prepareras. Av brevet
framgår att de haft kontakt tidigare. Et-
nologiska museet i Stockholm har en hel
samling med foremål från Teofil Ceder.

DEN 4 OKTOBER 190B reste Teofil hem
till Sverige for att vila upp sig. Han reste

tillsammans med en annan missionär,
Per Markus, som var på väg hem efter att
ha varit i Kongo tre gånger. Hans familj
fanns i Sverige. Markus var sjuk då han
lämnade Kongo och blev allt sämre under
resan. Han dog den 15 oktober på morgo-
nen klockan 07.22 ochtimmarna innan
hade han haft 43,5'C i feber. Klockan
tio begravdes han i havet, insvept i den
engelska flaggan.

TEOFIL KOM TILL Sverige den26 oktober
1908. Strax därefter borlade han studera
på Tandläkarinstitutet i Stockholm for
att lära sig tandläkaryrket, en kurs som
avslutades i april 1909. Sina kunskaper
skulle han använda för att hjälpa sina
olyckskamrater i Kongo. Det var inte
bara hans missionärskamrater som fick
hjälp utan också andra vita och svarta
som behövde tandvård. I ett senare brev
kaflar han sig "tand-kvacksalvare" och
inte tandläkare. När han avslutat sin ut-
bildning predikade han på olika platser
i Sverige. Han var till Norrland, Got-
land och Bohuslän. Dessutom predikade
han i Värmland bland annat i Forshaga,

Munkfors och Sunne.
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I MANADSSKIFTET april/maj 1910 läm-
nar han Sverige på nytt tillsammans
med Emil Ekström och beger sig åter
till Kongo. Den 5 maj avgår båten SS

Bruxellesaille från Antwerpen och den
26 mal anländer de till Matadi, som var
slutstation på resan till Kongo. I Matadi
blevde hämtade i mindre båtar som forde

dem till Londe missionsstation. "Första

dagen i Londe barjade jag min tandlä-
karpraktik både hos de vita och de svarta
och jag skall besöka de flesta stationerna
innan jag gär dll Brazzaville (Franska

Kongo)", skriver Teofil i ett brev till mis-
sionsforbundet.

Livia Dahlström
I Sverige hade han träffat sin blivande
fru, Livia Dahlström, fodd i Sala 1878.

Från december 1908 till våren 1910 ar-
betade hon på missionsexpeditionen i
Stockholm. De forlovade sig innan Teofil
åkte tillbaka till Kongo. Livia utbildade
sig till missionär. Vid generalkonferen-
sen i Stockholm 1910 avskildes hon som
missionär. Livia lämnade Sverige den
5 september 1910, Antwerpen den 10

och var framme i Londe Kongo den 3
oktober. Hon blev placerad vidMadzia
missionsstation i Franska Kongo. "På

midsommar afton 23 juni 19 1 1 gjorde jag

mitt intåg i Brazzaville, Franska Kongo",
skriver Teofil. "Underlig kände jag mig
till mods når jag slog upp tältet på ett
hörn av tomten och tog där min bostad."

!r; t.1 ? ,ra.elo. qt..

När de hade fått upp de forsta brädhusen
kunde Teofil och Livia gifta sig och flytta
ihop. Hon kom till Bruzzaville den 22
september och den29 september gifte de

sig. Det var borgmästaren i BrazzaviLle

som vigde dem. Henning Lindgren skri-
yer att när Livia kom i slutet av september

så blev han befriad från den krävande
sysslan att ha hand om hushållet.

Missionsstationen i Brazzavllle
Under l9l2 arbetade Teofil mycket med

bygget av missionsstationen och arbetet
runt detta med all sin byråkrati. De slog
tegel och murade upp nya byggnader.
Men han hann också predika och na-

turligtvis att dra ut eller laga tänder. I
november skriver han att hade fått sin
tandläkarstol 'bch vilken skillnad det var
mor en vanlig däckstol".

TEOFIL SKRIVER ATT när han var hemma
i Sverige så bad han riksdagsman Göth-
berg i Munkfors hjälpa till att skaffa
präktiga stenverktyg särskilt avsedda för
träarbete. "I stället for stenborr beställde
jag större och mindre träkilar. Jag ville att
ungdomsföreningen i Munkfors skulle
betala verktygen men bruksftirvaltaren
svarade godhetsfullt att Uddeholms bo-
lag ville skänka dem. Det var hederligtl"

TANDLÄKARVERKSAMHETEN hade varit
ganska vittomfattande fu I9l2 och net-

toinkomsten var 490:63 kronor, skriver

Missionsstationen i Srazzaville under uppbyggnad. Fotograf okänd



I SVERIGE återforenas Livia med sin son.

De flyttar forst till Forshaga men 1923

flyttar de till Borås och L926 till Upp-
sala och senare till Stockholm. Efter sin
hemkomst deltog hon med stort intresse

i det evangeliska arbetet. Och Missions-
förbundets syforening for den yttre mis-
sionen hade i henne en trogen och ivrig
arbetare, skriverÅke Breving i tidningen
Arusgarius t952. Livia avled 195t,73 är

gammal.

TEOFIL HADE ETT önskemål att sonen

Carlo skulle fostras och bli hans efter-
trädare i Kongo. Men så blev det inte.
Sonen blev kvar i Sverige och dog för
något år sedan men hans ättlingar finns
kvar i livet.

HANNAS OCH TEOFILS mor, Anna, dog

1931 i Forshaga, 81 år gammal, hon hade

då överlevt fem av sina sex barn. Det var

bara Maria som hon bott hos i Forshaga

som var kvar. X

Teofil. Det är missionärer som gjort en

flera veckor lång resa for att få tandläkar-
hjälp. Han nämner också att de köpt en

tegelpress och med hjälp av denna hade

de sedan juli månad slagit 130 000 tegel.

I BöRJAN AV oktober 1913 reste Teofil
och Livia hem till Sverige. De kom till
Stockholm den 1 november 1913. Han
fortsätter nu sin utbildning vid Tandlä-
karinstitutet och han går ocksä fortbild-
ningskurser i franska och engelska.

DEN 3 DECEMBER 1914 fick Livia och
Teofil en son, Carlo och nio månader
senåre reser de tillbaka dll Kongo utan
sonen, som de lämnar kvar i Sverige hos

ett missionärspar i Västergötland. De

ryckte livet var för farligt för små barn
i Kongo och när de reste pågick förs-
ta världskriget. Den 7 september 1915
reser de och den 30 oktober kom de
tillbaka till Brazzaville. Teofil berättar
i ett brev från B januari 1916 att han
redan i Boma fick börja arbetet och när

de kom fram till Matadi blev han helt
överlupen av lidande människor. Han
g,iorde 27 fyllningar i en kamrats tänder
på en gång.

LIVIA OCH TEOFIL ficksin andrason,Tore,
derr 12 maj l9l7 iBrazzaville. Han dog

den23 juh, 1 9 1 B och drygt en år senare dog

Gofil. Det var den 26 jvli 1919 klockan
1.30 på morgonen. Han begravdes samma

dag klockan {yra pä eftermiddagen och
frck sin sistavila bredvid sonenTore. Teofil
blev 40 år gammal. I ett eftermdle av P A
W'estlindskriver han att "Gofils begåvning

var mångsidig. Genom sin praktiska dug-
lighet gjorde han ett fortj2instfullt arbete i
olika byggnadsforetag. Han var lika vänlig

och bestämd mot den fattige och foraktade

hedningen, 't rtr frdirt ittg lag honom ömt
om hjärtat, som mot den rike och högt
uppsatte europdn, for vilken han dock vim-

nade om sin Frdlsare och Gud. Han var en

udnad fotgdngare och gjorde mycketlånga

resor på ovanligt kort tid. Vid vara konfe-
renser har han alltid haft sitt arbetsrum i
ett hörn av konferenssalen. Han har borrat,

plomberat, gjort plåur m.m. och samtidigt
foljt med forhandlingarna och deltagit med

lika stort intresse som någon annan. Han
var en avgjord fiende till allt fusk på viket
område det än ftirekom."

EFTER TEOFILS DÖD bestämmer sig Livia
för att lämna Kongo och resa till Sve-

rige. Den 16 september l9l9 togs hen-
nes bagage till tullen. Ett kolli utgjordes
av en ark vägande 200 kg och innehål-
lande kuriositeter. "Klockan tre på ef-

termiddagen den 28 september lämnade
P. A. '§Testling med sin fru, fru Ceder,
fru Malmqvist med två små barn samt

Hulda Jansson Bruzzaville för resa till
Sverige", skriver N. G. Anvill.

Belgi§ka Kongo, nuvarände namn Demo-

kratiska republiken Kongo.

Franska Kongo, nuvarande namn Repu-

bliken Kongo.

Källortill ai'tikeln är kyrkböcker, brev till

olika perso.neri dagböckeroch kopior av

tidningarna Missionsförbundet, Bamavän-

nen ach Ansgarius. Tidningskopior och

brev fanns att läsa hos Forshaga mis-

sionsförsamling. Visst underlag har också

fotograferats hos Riksarkive-t i Marieberg,

Stoökholrn där. Hannas och Teofils privata

handlingar fi n ns arkiVerade.

Bilderna har lånats av lngemar Anders-

son, barnbarn till Hannas och Teofils

äldsta syster Elisabeth,

För den som har missionärer I släKen och

intresserad av att läsa om dem i deras

arbete kan det flnnas mycket att hämta

i tidningen Missionsförbundef . Missio-

närerna skrev till Missionsförbundet som

publicerade breven i tidningen. Den {inns

hos Kungliga biblioteket i Stockolm och

hos Riksarkivet iArninge, Stockholm. Tid-

ningen kom ut under åren 1886-1940.

Den färdigbyggda missionsstationen i Brazzaville. Fotograf okänd

§*' § §§,:-å§?§; §* 1 
"§il"-
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De första rallarna var grovarbetare i ordets äkta mening, utrustade med spett, borr och spade, muskler och äventyrslystnad. Bland dem fanns

stora grupper av värmlänningar, dalkarlar och finnar. Bilden finns i boken Hisfonbn om Sverige.

Fryksdalsbanan

§xreråges veckrast€ järxrväg
*p I

& tur gemom stt äXqta sagalamd

Av Kjell Göthe

För många år sedan genomfördes en omröstnin g om Sveriges vackraste jörnvög.Frysdalsbanan blev tvåa, linjen Torneträsk - Riks-

gränsen på Malmbanan segrade. Visst, där är vackert, men det borde varit tvärtom. För inget kan väl slå upplevelsen att åka tåg i

sakta maktätt inpå Fryken med sin vidunderliga utsikt.

E RYKSDALSBANAN kom till för att
I effektivisera transporten av virke och
andra skogsprodukter, som dittills hade

gått på Frykensjöarna. Timmersläpen och
flottarna minns många ay oss fortfarande
med nostalgi och saknad. Men tFvärr mås-

te vi acceptera att de är borta, till sist tog
lastbilarna över. Uwecklingen har sin gång,

rationell drift och ekonomi är det som i
slutänden styr oss människor, for vi vill ju
hela tiden ä det bättre. Eller hur?

Ki l-Fry ks dale ns Järnu ägs a h ti e b o lag
bildades 1909. Banbygget finansierades

till stor del av Bergslagens Järnuägar (BJ),

som fick kontrakt på att trafikera och
underhåfia banan. Trafiken kom i gång
till Sunne är 1913, till Torsby 1915.

Bergslagens Järnvägar köptes in av §/
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1948 och Fryksdalsbanan följde med i
kopet. Är 1965 beslutade KungligaJärn-
vägsstyrelsen att lägga ned persontrafi-
ken på banan, men det blev dessbättre

ett ramaskri: protester i stugorna, de-

monstrationer vid stationerna, ja till och
med i Stockholm anforda ay en kandis
som Astrid Lindgren. Hon kämpade for
omprövning av beslutet och upprättelse
för upprorsfolket. Varfor just hon kan
man undra. Jo, ftir det var under en tur pä

Fryksdalsbanan som hon fick inspiration
och iddn till sagan om Bröderna Lejon-

hi arta. Kommunpolitikern Åke Carlvik
(S), Sunne, var en förgrundsgestalt för
järnvägsupproret, som slutade med seger

och att länstrafikbolaget Värmlandstra---*-::::::*:::l:*"

Första järnvägen 1849

i..lr 1849 var en bemärkelsedag i svensk

järnvägshistoria. Då borlade godståg,
delvis dragna av hästar, gå mellan Fryken

och Klarälven, en sträcka på mindre än

en mil. Detta var Sveriges forsta järnväg,

men snart skulle utvecklingen ta fart. Då
kom ocksä en ny, stridbar och omtalad
yrkesgrupp att inta scenen, rallarna. I
deras fotspår gick senare kraftverksral-
lare och i vår tid vägarbetare iforda sina

gula västar.

De första rallarna var grovarbetare
och utrustade med spett, borr och spade,

muskler samt äventyrslystnad. De sökte

sig dit varhelst en järnväg skulle byggas.

Från när och !ärran kom de, med ett
starkt inslag av värmlänningar, dalkar-



Att åka med tåget tätt inpå naturen är verkligen en skon upplevelse. Foto. Kjell Göthe.

lar och finnar. I Värmland fanns sedan gades iddn. Dä samlades representanter

tidigare vanan att i bistra tider bege sig for socknarna i Fryksdalen i Tingshuset
ut på vandring lor att hitta arbete att i Åmberg i Sunne för att ta beslut om att
forsörja sig och familjen därhemma på. göra en förberedande utredning. 1907

Det gjorde redan många som sökte sig till gavs klartecken och aktieteckning kunde

timmerflottning i älvarna i Norrland, där påbörjas i det som hette Kil-Fryksdalens
man betalade bäst. Järnuågsaktiebolag.

Rallarna bodde tillsammans i enkla
bostäder och i gruppen skapades en stark

sammanhåIlning. Arbetslaget hade en lag-

bas, över honom fanns en avdelningsin-

genjör som hade en schaktmdstare till sin

hjdlp. Arbetet var slitsamt, det pågick fran

05.00 på morgonen till 20.00 på kvdllen,

ibland fortsatttril,ZZ.O0 ndr det behövdes.

Den som missade morgonuppställningen
förlorade som straffen fiärdedel av sin

inkomst den dagen. Maten var ensidig,

flask, bröd och kårnmjölk, sill och korv.

Fisk kunde man ibland fä genom att kasta

en dynamitladdning i ndrmaste sjö när
ingen från överhögheten såg på.

Fryksdalsbanans födelse
Fryksdalens egen historieskrivare Linus
Brodin hävdade aft der var på ett kalas

på Slottet i Sunne den 25 maj 1856 som

man första gången diskuterade att skapa

Fryksdalsbanan Kil - Sunne - Torsby.

Men tiden gick och florst 1897 forverkli-

Källor:
Fryksdalsbanan av Svante Forsaeus, Svenska Järnvägsklubben/Malungs Bot<tryckeri 1996.
Vägval och spårbyten av Mats UtbuIVSEKO 2009.
Historien om Sverige delen "Ånga och dynamit" av Herman Lindqvist, Norstedts förlag 1999.
Banguide, om Fryksdalsbanan på lnternet.

I mitten av 1911 kunde tidningen
Frybsdalen rapportera att cirka 800 man
arbetade mellan Kil och Sunne med att
bygga järnvägen. Till sin hjälp hade de

handverktyg och skottkärror. Jord och
sten fördes dit på utlagd räls i vagnar
som sköts for hand. Så man forstår vilket
hårt jobb det var. Första ordinarie tåg
anlände från Kil till Sunne den 2 augusti
1913 och självfallet hade då mycket folk
samlats for att vara med och ftra detta.

Rallarnas intåg skapade
stora motsättningar
Rallarnas intåg i bygderna skapade mot-
sättningar mellan dessa och ortsbefolk-
ningen. Det resulterade i bråk och slags-

måI, inte sällan under rusets påverkan.

En som vittnat om detta är den välkände
Matts Nilsson från När Alfred i Södra

Ås i Östra Ämtervik. Han var bl.a. ord-
förande i Östra Ämterviks hembygds-
lorening under många år och i Stiftelsen

Selma Lagerlöfs litteraturpris, dessutom

mångfaldigt belönad for sin omfattande
kulturgärning. I sin bok Tro llkarlen från
ls skriver han:

Spänningen mellan brukspojkarna
och järnvdgsbyggarna låg het i luften.
Dansen fortsatte liksom kampen om
flickorna... Under promenaden ned

till bron tänkte brukspatron August
Sundin att aldrig nfuonsin hade han

befunnit sig i eller försatt sig i en

sådan ovanlig situation som denna.

Plötsligt ropade någon "patron
kommer" och dansen stannade av.

Men folk vek inte undan som Yar

brukligt när han kom i närheten.

Över bruksfolket hade han domsrätt
men järnv{sarbetare var inte hans

folk. Deras lo.ialitet låg på annat håll
och en brukspatron var inte årligare
än andra.

Ur tidningen Fryksdolen
Dansbanan i Sunne drog till sig både

fryksdalingar och rallare och andra till-
fälliga arbetare vid det stora järnvägsbyg-

get... det skapade motsättningar, många

krävde darför att dansbanan skulle
stängas. Styrkan i det kravet ökade efter

skottlossningen mellan en järnvägsarbe-

tare från Blekinge, RudolfOlofsson, och

en Sunnebo, Bror Karlsson, i september

1913. Olofsson hade tagit en revolver från
sin forman och sköt nu ett skott som träf,
fade Karlsson i bröstet. Dessbättre vål-
lade det offret inga större skador. X
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$lof Kuålherg-nv}äycr
"råddäde" §töpafCIrs
* ättlixrgar leomr på kår& besök

Text och nutida foto Kjell Göthe. Research Kerstin Meric.

Solen sken överTossebergsklätten och 5töpafors denna dag när ättlingar till Kullberg-
Mayer kom på besök till herrgården. Det var ett fint Amerikabesök av familjen Fred

Peterson, Emily, Matthew och Deana, till vardags boende i Florida. De togs emot av
Margaretha och lngvar Bengtsson på herrgården och Kerstin Merig som vet det mesta
om vad som hänt i Stöpafors historiskt.

laED StG HADE de långväga gästerna
M många bilder fiån herrgåidsiivet törr
och det finns mycket mera i arkivet där-
hemma, fleralådor, ft)rsäkrade Fred. Bil-
derna lades ut på bordet framfor Myhr-
manska öppna spisen en ffappa upp och
så började en nostalgisk och fin tidsresa
från forr till nu med er harligt samtal
kring gammalt och nytt. Här tillfordes
nya pusselbitar till Stöpafors herrgårds
historia och om livet på bygden. Olof
Kullberg-M ayer .var ågare 1917-1923
och den som "räddade" herrgården från
fortsatt forfall när han vände en brant
nedåtgående trend. Nu blev det i stället
en rejäl nysatsning med positiva återverk
ningar for hela bygden.

Kavaliersstyret på Stöpafors
Stöpafors herrgård stod fardig 1742 och
järnbruket startades 1747. Yi gör ett

ao
/ l)

hopp fram till 1840-talet. Då bildades
ett av de märkligaste bolag som någonsin
drivit ett bruk i Värmland med självaste

biskopen Carl Adolf Agardh i Karlstad
som €n av delägarna. Det var då som ett
forftrande "kavaljersstyre" tog över på
Stöpafors och som slutade i en präktig
konkurs 1B50. Om detta berättar Selma
Lagerlöf i Gösta Berlings saga, men hon
förlade handlingen till sagans Ekebp
verklighetens Rottneros. Efter kraschen

gick Stöpafors i hand ur hand, många
ägare kom och gick. Men ingen brydde
sig om att satsa långsiktigt. De flesta nya
ägarna ville bara köpa och sälja for att
tjäna pengar på värdestegringen.

Tack och lov köptes Stöpafors herrgård
l9l7 av ingenjör Olof Fredrik Kullberg-
Mayer i Katrineholm. Han kom med
friska pengar och var beredd att satsa.

Först renoverades herrgården på ett så

pietetsfullt sätt att den åter blev en pryd-
nad for hela Fryksdalen. Han satsade vi-
dare på att modernisera jord- och skogs-

bruk och eftersom han hade ett elforetag
i Katrineholm och elektricitet var en
framtidssatsning lät han bygga Stöpafors
kraftstation, som stod fardig 1918. Den
kom att försörja medlemmar med ström
via en lokal distributionsförening, som
Kullberg-Mayer inbjöd kringliggande
bönder och boende att gå med i. Långt
över 300 hushåll gjorde det. Det låter
otroligt, men nivån finns angiven i flera
dokument och minns att landsbygden då

ännu var välbefolkad.
Ett av skilen till att så många ville gå

med i elprojektet var den stränga ranso-

neringen på belysningsfotogen, som ge-

nomfordes under forsta världskriget. På

landsbygden ville man gardera sig mot att
något liknande kunde upprepas. Kullberg-
Mayer byggde nu också upp Stöpasågen,

som forsågs med ström från kraftstationen

och detta gav bygden ett 25-tal nya arbets-

tillftllen som så vdl behövdes.

Vid den här tiden tillverkades även

lantbruksmaskiner i Stöpafors, det gjor-
des i en mindre verkstadsbyggnad ovan-
for Kyarnen, som också moderniserades.

Jordbruksmaskinerna var nog närmast
att betrakta som en rest från järnbruksti-
den, som Kullberg-Mayer fann väl värda
att satsa på. Det handlade bl.a. om slåt-

termaskiner dragna avhästar och släpräl
sor, men dven vissa handredskap.



Bakgrunden till det senare var att August
Kullberg, släktens store man, hade startat Kull-
berg dr Co lB7B, för att sälja jordbruksmaski-
ner från olika svenska tillverkare. Behovet var
stort när jordbrukec måste moderniseras och
verksamheten växte rejält. Man upprättade egna

forsälj ningskontor också utomlands. Företaget
drevs fram till 1961 när det gick upp i Bolinder
& Munktell.

Myhrmanska spisen bär inskriptionen: "Den-
na byggnad uppfordes 1742 avbergsrådet Chris-
toffer Myhrman, restaurerades av dåyarande äga-

ren ing. Olof Kullberg-Mayer och låter oss ana

den värmländska gästfriheten i dess bästa form."
Myhrman och Kullberg-Mayer hade det ge-

mensamt med dagens ägare, familjen Bengts-
son, att man vill ligga på framkant vad gäller
teknik. Bengtsson satsade till exempel tidigt
på miljömässig teknik för uppvärmning och
på robotmjölkning och nyligen gjordes en stor
investering när den allra senaste tekniken for
robot-mjölkning installerades.

OIof Kullberg-Mayer
Olof Mayer yar en framgångsrik ingenjör och
afftrsman, som efter am ha gift sig med gross-

handlare August Kullbergs dotter Amy lade till
hennes efternamn så att paret därefter kom att
heta Kullberg-Mayer. Han var lodd iÅmål 1873

och kom till Katrineholm som hälftenägare och
vd i Fredrikssons Träförädlings-aktiebolag. År
1911 blev han delägare i Katrineholms Elektri-
citetsverk där han senare blev huvudägare och
vd. Han ägde även Cathrineholms herrgård och

gårdarna Pålstorp och Sandbäcken. På Stöpafors
herrgård hade han inte tid att bo så mycket utan
en inspektor ledde den dagliga driften.

Stor donator
Olof Kullberg-Mayer var stor donator till Kull-
bergska sjukhuset i Katrineholm och var dess

ordforande, han satt i stadsfullmäktige och var
ordforande i drätselnämnden. Han gjorde en
pionjärinsats när han skänkte en rejäl summa
pengar till sina tjänstemän och arbetare så att
de kunde starta en sjuk- och understödsfond for
sina medlemmar. OIof KullbergMayer gick ur
tiden 1956.

Kullberg-Mayer sålde 1923 Stöpafors herr-
gård och dess verksamhet till Astrid och Albert
Göthe, min farfar och farmor. Ar 1954 tog fa-
miljen Bengtsson över Stöpafors herrgård. Den
är nu inne på tredje generationen med Anders
och Henrik i den verkställande ledningen och
vardagsslitet. Pappa Ingvar har med ålderns rätt
avgått som ordforande i familjebolaget. X

a%*,.*å

Fr.v. lngvar Bengtsson, Margaretha Bengtsson. Ättlingarna till Kullberg-Mayer, Fred

och Emily Peterson med Matthew och Deana. Samt Kerstin Meric, Stöpafors

Stöpafors kvarn. Vid säcken som fylls på står mjölnaren Emelie Jensen, som är fjärde
generationen i den rollen vid kvarnen, och hennes man, mjölnaren Roar Guldstein. De
satsar på att föra släkttraditionen vidare och trivs gott. Kvarnen levererar det berömda
skrädmjölet till butiker i hela landet.

Stöpafors herrgård.
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Kesan tim §verige
Av Ragnar Johansson

Ar 1923 reste Erik och Anna Eriksson från USA till Sverige på besök. Erik föddes 1875
på Erk-Persgården i Spelnäs, utvandrade till USA vid 20 års ålder och bosatte sig i Chi-
cago. Där träffade han Anna och de gifte sig 1905. Anna föddes 1882 i Chicago USA.

Hennes föräldrar, Gustaf och Anna Gallon, hade utvandrat från Bo församling i öre-
bro län 1879. Under resan skrev Anna många brev till döttrarna Genevieve.(17 å0 och
Eleanore (1 1 år), som var kvar i USA. Hon skrev dessutom en sammanfattning av resan.

I breven berättar Anna om både stora och små händelser. Breven finns bevarade och
jag har fått kopior på dem och sammanfattningen från James DeNaut, min syssling
och son till Eleanore. Erikvar min morfars bror.

EöR ERIK BLEV det att komma tillba-
I ka till sin barndoms hembygd, att få
träffa sin mor, sina syskon och alla vän-
ner och for Anna att besöka släktingar
och få se en del av det Sverige, det land
som foräldrar och syskon en gång läm-
nat. Resan startade med tåg från Chicago
fredagen den 1 juni 1923. Första sropper
gjorde de i Niagara Falls for att se på de

berömda fallen. De fortsatte sedan med
tåg till Boston i Massachusetts och såg

sig omkring på olika platser. Från Boston
tog de tåg till Providence i Rhode Island
och därifrån med båt till New York dit
de anlände på morgonen måndagen den
4 juni.I New York passade de på att se

sig omkring innan de gick ombord på
Cunardlinjens RMS Berengaria på for-
middagen den 5 juni.

FÄRDEN öVER ATLANTEN tog drygt sju
dygn. Båten gick forst till Cherbourg i
Frankrike for att släppa av och ta ombord
passagerare innan den gick till slutdes-
tinationen Southampton, England. De
kom i hamn natten mellan den 11 och
12 juni. På morgonen fortsatte de till
London och den 14 juni tog de tåget till
Hull för att åka över till Sverige dit de
kom vid midnatt lOrdag den 16 juni.

ANNA BESKRIVER i sina brev allt de upp-
levde på re san över Atlanten. Hur vädret
var och vad de gjorde om dagarna,vilken
mat de fick och vilka passagerare som de

blev bekanta med. Bland annat träffade
de på en man från Sverige som arbetade
för regeringen. Han hade varit med om
ett skeppsbrott många år tidigare och
hamnat i Shanghai. Nu hade han kom-
mit hela vägen från Kina tillsammans
med sin hustru. Hans fru var inte vit
men inte heller helkinesiska. Han tycker
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att Kina är ett fint land. Nu hade han ett
års ledighet. De träffade även på ett par
från Australien som hade varit på resa i
tre månader och tillbringat sex veckor på
havet. Till jul räknade de med att rrara

tillbaka i Australien. Under resan över
Atlanten hade det varit bra väder utan
några stormar. Men resan över Nordsjön
skulle visa sig bli värre.

IHULL klevde ombord påen av'§7'ilsonlin-
jens båtar till Göteborg och lämnade Hull
på eftermiddagen. Anna besLrev resan:

Vi klev ombord på ett ganska stort
fartyg. Rederiet hade ont om båtar så

detta dr ett ombyggt lasdarryg. En rik-
tig skorv. Båten gick så sakta, knappt
sex knop i timmen, såvi undrade när
vi skulle vara framme i Göteborg?
Miljön ombord var inte trwlig hel-
ler och det var for kallt for att vistas

på däck. Klockan 16.30 på måndag
stannade motorn. Vi låg och drev
och wå fiskebåtar kom upp och lade

sig jämsides för att kunna assistera vid
behov. Båten rullade nu från den ena

sidan till den andra. Det gick mycket
höga vagor. Efter fem timmar hade

besättningen lyckats laga motorn så att
vi kunde fortsätta resan. Om de inte
hade lyckats å igang motorn kunde
det ha gått riktigt illa. Besättningen
berättade am det varit mycket blåsigt
väder i flera dagar. Det var wå män
från regeringen med på resan. De hade

varit på en fredskonferens i l,ondon.
Under resan mådde de så dåligt att de

wingades ligga till sdngs i wå dagar.

När vi kom till Göteborg meddelade

de kaptenen att de skulle se till så att
båten blev inspekterad innan den fick
lämna Sverige. Det var så håirligt n?ir

vi siktade land.

§§ § § §.,-§*§§;*äå §§§1c{}

Anna och Erik Eriksson 1923.

BATEN KoM lN till hamnen mitt i natten
och de låg kvar på båten tills på mor-
gonen. Efter frukost gick de iland och
stannade kvar i Göteborg ett par dagar
De besökte bl.a. den stora Jubileumsut-
ställningen som pågick där. Tisdag den
19 juni fortsatte de resan med tåg till
Sunne. De kom fram så sent på kvällen
att de stannade på hotell i Sunne över
natten och på morgonen tog de bil till
Spelnäs. Torsdagen den 2I skriver Anna:

Nu är vi i pappas hem. Det dr en

underbar dag. Jag sitter ute och
torkar mitt hår. På sjön Fryken kan
man se några krusningar på Yatten-
ytan men igår låg den som en spegel.

Huset ligger en bit högre dn sjön så

utsikten är fantastisk och bergen lig-
ger bakom oss. Tvdrs över sjön kan
vi se hur körsbärs- och äppelträden
blommar. Det har varit en kall vår.

Farmor åir så lycklig över att se oss

och alla är så vänliga mot oss. Vi har
hdlsat på Erila två systrar Helga och

Johanna. De har bägge härliga barn,
knubbiga och ser bra ut. Till Helga
tog Erik och jag häst och vagn och
jag körde hästen hem. Men vdgarna
har i Sverige ärverkligen annorlunda.
Erik och hans bror Oskar har rest till
Sunne. I kviill skall vi ut på en båmrr.

DE BLEVKVAR i Spelnfu till tordagen den
28 juni då de reste vidare till Karlskoga for
att hdlsa på Erils qater Anna och hennes

man Emil Örn. Anna och Emil träffades

i USA men återvände till Sverige 1920.I
Karlskoga var det fi.rll farc De fick många

besök och de hdlsade i sin tur på manga

bekanta samt gjorde en del udlyl«er. Emils
bror med doner och son besökte dem. So-

nen lämnade senare på kvällen Karlskoga
flor am åka till Chicago. Anna skrev:



Tidigt på torsdag morgonen den 5
juli skjutsade Mr. och Mrs. Shawe

oss med motorbåt till deras sommar-

stdlle. Vi åkte på en smal d1v fram till
enlitensjö. Dettog I ochll2timme.
De har ett trevlig litet trähus vid
stranden. Vid bryggan låg stenar som

naturligt bildar en trappa upp till
huset. Huset har en veranda, gröna

fönsteduckor, kokvrå och ett stort
rum. Allt var så välplanerat. Även

en grammofon hade de. På tomten
fanns det flaggstång med den svenska

flagganoch em bord med bdnkar dar

vi senare blev serverade kaffe. När
vi kom fram så fickvi frukost. Efter
lunchen åkte vi på sjön till en damm
och ett vattenåli där det fanns en såg

och en kvarn som fortfarande var i
bruk. Vi besökte en plats där kung
Karl D( hade skurit in sina initialer
i en ek. Thädet yar stort och ihåligt
och vi undrade hur det kunde leva.

Därefter var det dags att återvända

till huset for en kopp kaffe och senare

kvdllsmat. Vi åkte tillbaka kl. 20.30
då låg åilven spegelblank

Karlskoga dr ett trevligt stdlle. Det
finns allt man behöver har. I går tog
mannen som bor på övervåningen i
Annas och Emils hu.s med oss på en

tre timmar lång tur genom kanon-
verkstäderna. Verkstäderna står stilla
nu. De har inte haft någonting att

göra på fem månader såEmil dr hem-

ma om dagarna. Vi var twmgna att
ha passerkort for att komma in där.

Här i Karlskoga finns också många

affirer, små bostadshus, stora skolor
och kyrkor. På ena sidan sjön ligger
husen ndra Yattnet. Alla som bor i
husen har en trädgård och fruktträd.
Många av husen har en gräddfiirgad

puts. De ser så trevliga ut, har fina
rum och nya möbler så det är mycket

snyggt. Det är verkligen den trevli-
gaste staden vi sett hitintills.

Lördagen den 7 juli reste vi med

bil till Örebro och vidare med båt

genom Hjdlmaren, Hjiilmare kanal

och Mälaren till Stockholm. Vat-
tenvägen till Stockholm är härlig.
Kanalen hade 12 slussar och på några

platser flera tillsammans. Kanalen var

så smal att det gick att ta på björkarna

som vdxte efter kanten. Klockan sex

Erk-Pers i Spelnäs.

på morgonen den 8 juli kom vi fram

till Stockholm.

IsTocKHOLM STANNADE de fram till
onsdag den 11 juli då de tog båt till Gäv-

le. De hann med att besöka både Kung-
liga slottet och Drottningholms slott.
De fick guidade turer på bägge ställena

och de blev mycket imponerade av det

de fick se och fick berättat for sig. Anna
blev förtjust över att det var så mycket
yatten i Stockholm. Så trånga gator som

i Gamla Stan hade de aldrig sett. Det
blev även ett besök på Skansen där de såg

de gamla husen och alla djur som fanns

där. De åkte från Stockholm på eftermid-
dagen och kom till Gävle nästa morgon.
Anna tyckte att Stockholms skärgård var

mycket sevärd.

I GÄVLE mötte Annas kusiner, syskonen

Axel Gallon och Hilma Danielsson, fodd

Gallon, upp med bil. Axel bor i Sandvi-

ken och Hilma i Leksand. De fortsatte
sedan tillsammans till Sandviken. Sand-

viken är en underbar plats, men platt
konstaterar Anna, hon skrev:

Axel och hans fru Augusta har ett
mycket trevligt ställe, Hotell Linnd
med 12 rum, inglasad veranda och

en stor trädgård med bord och sto-

lar. Allt så viildigt trivsamt. Söndag

eftermiddag var det musik i två
timmar på verandan, tre fioler och

piano. Axels fru Augusta är mycket
trevlig, det känns som att vi skulle ha

kint varandra hela livet. På hotellet

var det folk i rörelse hela tiden. De

serverade också mat. Hon har tre
flickor anstdllda. Vi bodde påhotellet
och vi hade ett rum med dubbelsäng,

toalettbord, wättstdll och ett bord.

Flickorna kom in med kaffe innan

vi stigit upp. Vilket festande. Axel är

verkligen en dkta Gallon hela tiden.

Vi var i en affåir idag dåir de sålde kop-

parsaker. Jag köpte en kafFeservice av

hamrad koppar.

ERIK ocH ANNA var kvar i Sandviken till
söndagen den 15 juli då de tog tåget till
Leksand till Hilmas hem. På vägen till
Leksand stannade de till i Falun några

timmar och såg på den gamlakoppargru-
van. De gjorde flera utflykter från Lek-

sand. En dag åkte de båt till Mora och

såg var Ande rs Zornhade bott. En annan

dag tog de bil och besökte Tällberg.

HILMA HAR DET verkligen fint skriver
Anna. Hon har ett stort hus som även

inrymmer kaft där hon säljer smörgåsar

och kaffe med dopp, hon har även kara-

meller, tobak och söta drycker till salu.

Hilma har två flickor anställda, en av

dem är klädd i hembygdsdräkt varje dag,

hon ser så rar ut.

TORSDAG DEN 19 juli var det dags att
resa åter till Karlskoga. Aven om de gärna

velat stanna i Leksand längre så räckte

inte tiden till. Tågresan till Karlskoga

var krånglig. De fick byta tåg tre gånger

och vid varje byte fick de vänta ett par
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timmar. För att de skufie komma fram
i någorlunda tid så tog de bil sista biten
till Anna och Emil Örn. Måndag den 23
juli reste de tillbaka till Spelnäs, dar de

stannade till den 6 augusti. Torsdagen
den25juli skrevAnna:

Jag fick brev från er den 2l nar vivar
i Kadskoga. Det tog tre veckor for
brevet att komma fram. Igår fick vi
även brey från tant Mary. Det hade

också tagit tre veckor.
Nu är vår resa snart öyer. Tiden har

bara flugit iväg. Jag tycker verkligen
om att resa. Jag bryr mig mindre om
alla inbjudningar till en kaffestund
i varje hus men de andra tycker om
det så jag tror vi kan stå ut med det.
Erik och jag skall ut och köra hdst och
vagn i eftermiddag. Vi hade varmt
vdder när vi var i Stockholm och i
Sandviken badade vi men det var för
grunt for att vi skulle kunna simma.
Nu badarvi och fiskar och är ute och
ror på sjön Fryken. De slår gräset nu.
Allting är så sent i år. Flickorna och
jag var ute och plockade smultron
och vi skall gå till skogen och plocka
blåbär.

Farmor säger att det kdnns mycket
bra att ha oss här. Hon tyckte det var
långsamt när vi var ute och reste.

ERIK OCH ANNA tog farväl av släkten i
Spelnäs den 6 augusti. Det var säkerligen
ett tårdrypande avsked. Alla kände väl på

sig att det var sista gången de skulle ses.

Så blev det också. Anna dog 1933 och
Erik året efter. Båda deras döttrar besökte

Sverige under 1950-60-talen.

HEMRESAN GICK MED tåg till Göteborg,
stannade där i två dagar och tog sedan

nattåget till Kristiania, nuvarande Oslo,
och vidare med D.§ Stauangerfiord till.
NewYork.

Båten gick rutten Kristiania-Kristi-
ansand-Stavanger-B ergen-New York.
Anna skriver:

Båten avgick från Kristiania den
10 augusti. Vilket underbart farvdl
båten fick. Det verkade som om alla
kom for att se båten lämna hamnen.
Tusentals människor och alla hade
blommor. Båten var lastad med
blommor, mestadels rosor. Det är nu
de blommorna är som vackrast. När

öt

båten lämnade kajen spelade en blås-

orkester och det var mycket vinkande
med näsdukar både från båten och
från land. Det var så imponerande.

I sista brevet hem till döttrarna i USA
skriverAnna:

Nu har vi varit ombord i nio dagar.

För några dagar sedan seglade vi i de

norska fordarna. Det var harligt. t
går lugnade det ner sig efter tre dagar

av forskräckligt väder. Första dagen

blåste det så att det tjöt. Vi gick ut på

andra däck och gick fram till foren
av båten men var wungna att hålla
oss i relingen for annars skulle vi ha
blåst bort. Vågorna slog in över fören
och båten rörde sig upp och ner. Jag
tycker inte att båtens rörelser stör mig
men det är fä som orkar gå omkring.
Vi äter också som vanligt precis som
vi gjorde på utresan. Det dr L 4L6

passagerare ombord, valdigt många

i andra klass.

ANNA BESKREV HEMRESAN på samma
sätt som hon beskrivit resan till Europa.

Vilka de träffade ombord, vad de åt och

.! \'6, 1 iåt..1r r re ". ru

vad de gjorde om dagarna. DS Stauang-

erfiord anlinde till New York tisdag den
21 augusti. De åkte inte direkt hem till
Chicago utan togvägen över §Tashington

D. C. och räknade med att vara tillbaka i
Chicago lördagen den25 augusti. Resan

varade i nästan tre månader. X

Döttrarna Genevieve och Eleanore 1921.

DS Stavangerfjord.



Sunne
Tillbaka till framtiden

I Sunne flnns en sällsynt id6-
rikedom som gör platsen till en

av de mest företagsamma i hela
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trflamdrären och orf,ginalet
Siustaf llllilhelm Limdgrem
Av Kerstin Meric och Olle Gustavsson

Ett enkelt kors på Sunnes kyrkogård anger att "Här vilar en hemlös vandrare Gustaf
Wilhelm Lindgren 1885-1957. Han älskade livet och blommorna och friheten. Han äls-

kade de unga. Han unnade alla gott. Hans livs stolthet var att nämnas Scortt." Vem var
Gustaf Wilhelm Lindgren? Skrifterna upplyser att han föddes i Arvika den I 6/6 I 885.
Han ingick i Svenska Scoutförbundet redan 1910 och från 191 1 vistades han huvud-
sakligen i Fryksdalen. Det var således i seklets tidiga år som Lindgren gjorde sin entr6 i

Sunnes omgivningar och man kunde se honom på sina motionsrundor iförd simbp<or
och spikskor med stor energi skubba de två kilometerna mellan Sunne och Rottneros.

ET HAR BERÄTTATS att det blev nå.
got av en folksamling vid Skarpeds-

bron, ty åsynen av en halvnaken karl som
sprang efter landsvägen som en galning
utan mål och meningvar något aven sen-

sation vid denna tid. Men detta blev snart
till en daglig vara och när det på som-
maren tältades for scoutläger nedanför
Skarpedfallet, så kom Lindgren iklädd
oklanderlig scoutdräkt och intog sin plats

vid lägerelden. Han blev snart lägrets
attraktion, som höll andarnavakna med
sina högst egna lägerseder och sin totala
brist på tunghäfta.

POJKARNA TYCKTE DET var hjärtligt
roligt att munhuggas med Lindgren, ry
denne blev aldrig ond eller svarslös. Från
denna tid och framåt saknades aldrig
Lindgren på något scoutläger i Värm-
land.

MEN LINDGREN HADE i sin spirande ung-
dom hyst planer på att bli konstnär, och
for att komma i en lämplig miljö tog han
plats som trädgårdsdräng hos Gustaf
Fjrstad i Arvika. Men de gratislektioner
han hade räknat med blev aldrig arr, ry när
mdstaren en gång var borta på bjudning
tog Lindgren saken i egna händer och
sökte förbättra em vinterlandskap med
rimfrost som stod på staffliet, genom arr
måla dit €n gran och ett tdlt, hans egna

mest dlskade motiv. Det tog hus i helsike
och Lindgren åkte ut fortare än kvickt.

LINDGREN LÄR HA försökt forkovra sig
inom musiken hos Lars Zetterquist. Hur
detta avlöpte fortäljer ej historien, men
man kan ju ana. Lindgren prövade for all
del på flera mindre ansträngande arbeten

34

men det blev sällan några långa perioder.
Lindgren yar "Du" med Selma Lagerlöf
och "Hej svejs" med prins GustafAdolf
Han blev med tiden ofta omskriven i
tidningarna och från denna tid påmin-
ner en tidningsnotis. "Hanvar nämligen
syinskötare på ortens främsta hotell, och
delade rum med svinen." Därefter blev
han pannskötare for att sommartid ar-
beta på Solbacka som hönsskötare.

I LÄNSTIDNtNGEN FRAN marknadstiden
1947 fär man en del kompletterande de-

taljer till den stronga bilden av "Globe-
ffottern Lindgren, Sveriges äldste scout
och kärlekstrubadur" som infann sig på
marknaden efter sin sommarvistelse i
Klarälvdalen, där han bland mycket an-
nat hållit foredrag om luffarvisan.

NU SKULLE HAN på marknaden uppträda
med sångpå tivoli. Lindgren skulle fram-
fora luffarvisan och begärde för detta ett
gage pä25 kronor. Detta tyckte arrangö-
ren rrar i saftigaste laget så det prutades
ned till 18 kronor men i gengäld kortade
Lindgren luffarvisan med två verser.

EN GÄNG STEGADE Lindgren upp till
busskungen i norra Värmland, Gunvald

Jansson, och anhöll om frikort på alla
bussar,

- Njr, dä vet ja int, sa busskungen.
Har Lindgren något särskilt motiv for
sin begäran?

-Jo, se ja åker så lit så.

Lindgren kunde berätta hur han som
ung pojke fick folja med sin far som var
skogsarbetare. Det var ett hårt men stär-
kande vildmarksliv och ofta fick de sova

i usla kojor.

§ä §§ §:,-§§§'§i**:& *{}1å{i

MEN DET VAR SCOUTLIVET som var det
viktigaste for Lindgren och eftersom han
ville vara med på alla kiger, blev det många
mil med cykel som ej var av bdsta kvalitet
precis. Om sin cykelffird till Ingarö 1938

berättar Lindgren:

- Ja hade punktering var tredje mil,
och utan en stor mängd sockertopps-
snören att linda ringarna med, hade jag

aldrigkommit fram.

TROTS DETTA BESLÖT Lindgren att
klaga sin svåra belägenhet ftir kungen
och begärde av majestätet ett ekonomiskt
bidrag för cykelreparation. Kungen var
forst tveksam då han trodde att Lindgren
kanske skulle ha pengar till sprit. På detta
svarade Lindgren:

- Ers Majestät kan gå ner och titta på
cykeln som står på gårn.

TROTS EN VISS tveksamhet lämnade
kungen 50 kronor till nya ringar på
Lindgrens cykel, men kungens adjutant
beordrades folja med till en cykelverkstad
och se till att allt blev ordnat. Den kung-
liga femtiolappen räckte också till lykta
och kattöga samt justering av bromsen.

- Farbror dr visst ett original, sa kungen.

- Dä behöver Ers Majestät inte säga

mig, for dä sa Selma Lagerlöf te mej for
tjugofem år sen, svarade den aldrig svars-

löse Lindgren.

1
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GUSTAF LINDGREN VAR som antytts inte bara scout utan också en glad
trubadur, som ibland sjöng sina egna visor. Så här diktade han sin karlek
till friluftslive t är 1927 :

När sola börjar gå ner i väst,

dä far jag till Kolsnäs, där trivs jag bäst.

Jag slår upp mitt tält, sen bäddar jag en säng

av granris och råghalm på grönskande badd.

Och fram på mörasia när sola tittar fram
och Kolsnäsuddens äglar väcka mig med sång.

Jag vaknar i tdltet och sugen är jag då
jag önskar en brasa och kaffepetter på.

När kaffet är kokat, di ta: 1ag mig en kopp,
hembakad fryladalslimpa foljer som dopp.
Kaffet - Frylsdalspojkar - yar inget vidare gott.
Det blev förstås litt grumligt och grått.

Hör du, Fryksdalsgrabb, vill du bliva duktig och stark,

då vistas mycket ute i skog och mark.
Du fär kraft i din arm, der piggar upp ditt sinn,
du får stråIande ögon och rosor på kind.

I ALLT SOM LINDGREN företog sig lyste hans originalitet igenom. Men
ändock fanns det folk som trodde att vi inte längre hade några original
kvar i Fryksdalen, men de hade troligen aldrig bekantat sig med Gustaf
'§(. 

Lindgren .I En Fryhsdalsuisa ftän 1946 diktade han så här,
(här endast tre verser av åtta):

Ja älsker FryL<sdarn när snön äler ner,

så vit blir skogen å slätten.

Dä snöger, dä snöger allt mer å mer,

i drivera djupe sjonker ja ner.

Så snövit står Tossebergsklätten.

Ja älsker Fryl«dal'n när dä ä tö,

när pöjker smiter tyst bakom knuta,

å rätt va dä ä kommer böller 'tå snö,

de träffer i nacken e rosenrö mö

i stiill ftir te ffäffe ruta.

Ja älsker Frykensjöeras is,

mä skriskor å sköj å mä sl.«att,

å rimfrosten hänger på bj0rka.

Ja älsker Fryksdalens vinternatt,
da tusen stjärner de tinnrer glatt,

å månen han ler baköm korka.

EN GANG NÄR Gustaf hade lunginflammation lades han in på Sunne
sjukstuga. När Sven "Foto-Karlsson" hälsade på honom berättade han:

- Dä ä så fint här så man kan bli sjuk!

,)l)
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NOTISER

Fryksdals-Bygden den 3 sepr. 1957

Gustaf Lindgren
Den 29 augusti avled Sveriges dldste scout, Frytrsdalsoriginalet

Gustaf Lindgren, på Gunneruds vårdhem i Östra Amtervik,
där han vårdats under senare tid. Med Lindgrens bortgång har

ett verkligt original gått ur tiden. Han var mycket omskriven i
tidningarna i samband med de julhdlsningar han varje år sände

till konungen och han dök som regel upp på F-B omLring nyår

och forevisade stolt de svarsskrivelser han fått genom konungens

handsekreterare. Lindgren var vid sin bortgång 72 är ochhade
alltså sedan fem år tillbaka varit berättigad dll folkpension. Han
saknade emellertid mantalsskrivningsort och någon pension har
han aldrig kvitterat ut. Han var en vagabond som helst forfl1t-
tade sig emellan olika orter och genom något handtag här och
där tjänade ihop lite till sitt uppehdlle. Scoutrörelsen tillh0rde
Lindgren sedan långt tillbaka och att fä kla sig i scoutuniformer
och vistas på scouting var verkliga högtidsstunder flor honom.

Fryksdals-Bygden den I0 sept. 1957

Jordfästning
Vandraren och originalet Gustaf Lindgren jordfästes på lör-
dagen i Sunne. Fabrikör Gösta Miller och köpman Per Hedin
yar prestaverande och 

.i 
ordfdstningen forrättades av kyrkoherde

Viktor Rydinge. Köpman Nathan Hedin talade vackert om
den bortgångne och efter honom lade många vänner ner en

blomstergärd. Fabrikör Gösta Miller tackade sist alla dem
som mött upp och giort Gustaf Lindgrens sista fdrd så vacker
och stämningsfull och allra sist spelade doktor Claes Hälldn,
Värm landsu isaa på tvärfl ö.jt.

xx+

Källor:
Tillhörlgheter och dokument efter Gustaf W. Lindgren i Sunne hembygdförenings arkiv.

En värmlännrng berattar, Nathan Hedin, I949,
Fryksdals Bygden. Aftiklar, notiser och dödsannons.
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Kus och brus på marknadstorg
aa,- säg vad har du i din korg...?

Av Kjell Göthe

Marknaden var förr efterlängtad, ett sätt att enkelt kunna byta eller sälja varor och inte minst att koppla av på. Men den var noga

reglerad i lag. Marknaden på Åmbergsheden nordväst om Sunne gick också under namnet EviGlöja.

laotoesrANoet begärde atr fä an-
IJordna den i början av 1730-talet på
initiativ av Per Persson i Östmark. Men
förslaget godtogs inte av Kommerskol-
legium då. När det återkom är 1738
tillstyrktes det. Därefter holk Åmbergs-
hedens marknad regelbundet och den
blev snabbt en succ6. Så småningom
utvecklades den till Värmlands största
lantmarknad och besöktes av som mest

cirka 30 000 personer var gång under sin
glansperiod på 1840-taler

Då var den riktigt stor, så stor att tiden
till och med kom att beräknas efter den.
När man träffades kunde det nämligen
låta så här:

- Hur gammal är pojken?

- Han blir sex år två veckor fore Åm-
bergsheden.

,1ö

Marknaden pågick till en början en

hel vecka. Men tidigt kom det klagomål
till landshövdingen på der alltför lös-
släppta marknadslivet, bland annat från
kyrkoherdenJohan Fryxell, som i en an-

mälan beskrev ett syndigt leverne inom
pastorarets gränser där det gick vilt till;
slagsmål och synd florerade fritt, skrev

han forsLräckt.

Svårt att klara skörden
Oclaå husbönderna klagade över att pi-
gor och drängar inte formådde att utfora
sitt arbete på hela veckan som markna-
den pågick "Och som sädesbärgningen
infaller vid denna tid i september så ger

marknadens längd bestående skador och
forluster för oss", hette det i böndernas

inlaga.

Överheten däremot vände sig särskilt
mot försäljning av brännvin, konjak,
toddy och punsch. Sockenstämmorna i
Östra Ämtervih Västra Ämtervik, Gräs-

mark, Frylsände, Östmark, Vitsand och

Lysvik instämde i Fryxells protest. Där-
för beslutade landshövdingen att korta
marknadstiden. Sista fredagen i septem-

ber skulle den inledas och den fick pågå

under två dagar. Detta meddelades i en

skrivelse till Kornmerskollegium, som yt-
terst hade att övervaka att reglerna följdes

- och till allmänheten.
Vi hoppar lite framåt i tiden. Markna-

derna var vid sekelskiftet 1900 verkligen
livliga tillställningar. Om Torsbymär-
ten heter det i en skildring att dit kom
man ända från norra Finnbygden med

sina djur. Finnkorna var små i växten,

Åmbergsheds marknad, ,Evi Gläija, 1867. Trägravyr efter teckning av F. de Glimes. Publlcerad i lllustrerad tidning 2515 1867.



men hade rykte om sig att mjölka mycket
och de var därfor eftertraktade. Män-
niskor kom för att byta eller sälja, det
såldes hästar och getter i stor omfattning.
Andra varor som bjöds ut var smör, mes-

ost, allehanda hemmagjorda prylar som

träskedar, slevar och träkäri. Besökarna

köpte också varor av olika slag som tyger,
porslin och lerkrukor.

I mera modern tid tillkom nöjesin-
slag som karusell, skjutbanor och cirkus,
kasperteater och positivspelare, spåkvin-
nor, sångare, starka män som prövade sin

styrka mot publiken och skälmar.
Nils Ferlin, vår store skald från Filip-

stad, skildrar senare dders Oxbälja, som

halls där, i en dikt:

Rus och brus och marknadstorg,
kom låt oss höral

Har du varor i din korg
till att salufora?

Jättedam och lilleputt
rop och villervalia.
Sexbent ko och trebent tupp
här finns allt for allal

5å bekräftades en affär
För att bekräfta en affär på marknaden,

det kunde röra sig om köp eller blte av

häst eller andra kreatur, tog man varandra
i hand när överenskommelsen var k1ar.

En tredje person skulle så slå isär de båda

händerna som ett bevis på att afPären var

genomlord och att den nu gällde. Den
var därmed lagstadgad och gick inte att
komma ur. Det ånns på den tiden forstås

heller ingen ångervecka att äberopa.

Till marknaden kom också de som

bara ville slå sig lösa och fira och det kun-
de gå hett dll. Fjärdingsman måste därfor
finnas på plats for att hjälpa till att över-

vaka ordningen och till sin hjälp hade

han särskilt inkallade ordningsvakter.

Slagsmålet på Broby marknad
Nu till en klassisk värmländsk mark-
nadshistoria. Den stora drabbningen på

Broby marknad, som Selma Lagerlöf be-

rättar om i Gösta Berlings saga,intraffade
alldeles på riktigt någon gång i början på

1800-talet på Åmbergshedmärten.
Den urstarke Jan Ersson, född 1743

och dod 1828, var en osedvanligt stor-

vuxen och kraftig man som få vågade

utmana. Linus Brodin berättar att Jan
Ersson i Toltan i Brunskog var den star-

kaste karlen i hela Värmland sedan de

berömda "Yå.gga i Billinge" och "Busen

i Bäck" återforenats med sina fädet Ja,
"Peckeresguten" i Gräsmark med norskt
påbrå, var också urstark. Det var fbrres-

ten han som blev berömd också därlor
att han var så fattig och inte hade råd

med någon häst, utan själv måste dra
sin malmsläde melian Bergslagen och
bruken i Fryksdalen.

Några rusiga karlar hade blivit rejält
osams på Åmbergsheden och börjat leva

röyare. De trakasserade dem som sålde

vid stånden, stjälpte omkull vagnar och

gav sig på alla som vågade sticka upp.
Marknadsvakterna stod maktlösa. Då
tog den alimänt fruktade Jan Ersson be-

fälet och gjorde slut på fejden, sedan han
ryckt till sig en kärrstol från ett åkdon
och ropat åt kvinnor och barn att springa

åt landsvägen till och hålla sig undan.

- Kom inte tillbaka förrän det här är

avklarat, tillade han.

Sopade rent
Som om den tunga stolen varit en solfiä-
der viftade han runt med den och de som

inte snabbt sprang därifrån sopades un-
dan lika fort som torra löv i höststormen.

När hela marknadsplatsen var totalt ren-

sopad från slagskämpar och bråkstakar,

som nu i skrämda hopar i stället gömde

sig bakom prästgårdens och tingshusets

längor, återställde sig lugnet. Är det nå-

gon somviil bråka och ta emot mer stryk
så stig fram nu, ropade Jan Ersson med

hög stämma. Men ingen syntes till som

var pigg på det.
En reflektion till sist: Det är inte utan

att vi dven i vår tid skulle behöva några

Jan Ersson for att hålla ordning och reda

på allmän plats och bidra till allmänhe-
tens väibehövliga trygghet. X

Marknaden i Sunne fanns 1902 vid Storgatan

'l{ i
. _):-,



sun.ne
qrosstste n
'-)-Företogsleverantören i Fry[sdalen

Kontorsmateriel - Emballage - Torkpapper
Dricka - KonfekVr - Snabbmat

Norrgårdsgatan 9 A
686 35 SUNNE

Tel.0565-100 87

\^A Al/.sunnegrossisten.com

I samarbete med vårt dotterbolag

-&=*
ffim'4 ffi#w#ffi*åstrs

åk'Hos oss hittar ni drömresan

* Vi skräddarsyr även resor
för grupper och föreningar

os65-92122
Transportvägen 2

68631 SUNNE

wwwjonssonsbuss.se
www.go4adventure.se

ffin[L
t] Dtr

*Reklarnfotdrar *Hemsidor
Yk vykort * Annonser

ft tidningar *? aitanyra

* Boklayout

KjellSunds*öm
0565-303 20 .070-351 28 32

kjell@km-ide.se . www.km-ide.se

Cortn$s

Vi har ett stort utbud av produkter och

foder passande för de allra
flesta sällskapsdjuren

BRYGGARGATAN 3.686 30 SUNNE
carinaskloklos.se .072-555 59 33

cari nasklo.klos@g mail.com

4A



ffi*ruruw.,§ räae ru acs ru€sr:{

--f--aJa----- a-- l.JJ-J --J-A -J1\--e J.-- 
'-r- 

a -ubrlYYJt-,
GUMMIVERKSTAD AB SUNNE 0565-7114 35

- 

Industrigatan 9, 686 30 SUNNE 

-

däck och fälgar
till allt som rullar

TIII]IIIIGAR
I FRYKSIIATE]T!

Glass
Böcker
Te ilösvikt
med mera

GENEROSA OPPETTIDER
MÅN-FRE 0600-1 800, lön-Sötrt 0800-1 5oo

&uu*mn w ffi
KUARIIGAIAI| 3 . 0565-12945

Vykort
Godis
Choklad
Dricka

MÅNDAG-FREDAG 8-1 7

LÖRDAG 1O-13

4



#7wp&sru#
^§Acxraåa,{ra*

BestäIlningstrafi"k

Liqjetrafi.k
Skolskiutsar

Lars Hjerpe 0565-850 78
www.I{erpebuss. se

I RANUNGERS T
l,- rnÄDGARDSSERUICE =l -

§?& §§ ?4? §?

RANUNGERs er-- a rRÄocÅRossrnvtce ee
TONERUD I72

685 94 ROTTNEROS

42



Per Eriksson Hellman från Östanbjörke välkänd som Lugg-Per. Han

trivdes allra bäst hemma i Fryksdalen, där han sågs spela på sin

kära spelpipa, "tallpipa uttå rönn". Foto: Axel Aurelius, Sunne.

Lugg-Per
- Udda men älskad musiker

En berättelse av Nathan Hedin, bearbetad av Kjell Göthe, som

använt sig av den värmländska traditionen att låta fantasin flö-
da vidare för att berättelsen skall bli ännu mer njutbar.

ET BÄSTA med den värmländska berättartraditionen,
inte minst den i Fryksdalen, är att vi fått möta så många

spännande och originella människor, som vågat vara sig själva.

De bemöttes ofta fint trots att de var udda och de tilläts att ta

plats i gemenskapen.

EN AV MINA åvoriter bland dessa är Lugg-Pea den lille gub-
ben med de många medaljerna på bröstet och en plåt som

en polisbricka i sin skärmmössa, som det stod "Per Hellman
musikdirektör" på. Namnet Lugg-Per var han själv inte fortjust
i. Han hade fått det efter sin forsta fru, som kallades Lugga.

Om du ville få honom på riktigt gott humör, så sade du "mu-

sikdirektör Hellman". Det gjorde alltid prosten Nordenson
i Sunne. Men for att göra namnfrågan ännu mer invecklad,
inskriven i kyrkoboken var Lugg-Per som Per Eriksson.

HAN TRIVDES bäst hemma i Fryksdalen, där han sågs spela

på sin kära spelpipa, "tallpipa uttå rönn", det var han mycket
noga med. Uppträdde han i Klarälvdalen kallades han oftast

Källa: Vägarnas och viddernas Värmland av Nathan Hedin.

for "Tallpipgubben". Lugg-Per var gemytlig och trivsam och

svag for smicker, vem är inte det? Han levde för sin konst och

spelade lite varstans i bygderna. Som tack fick han flornöden-

heter eller pengar, de forra lade han i en säck, som han alltid
bar på ryggen.

HAN RESTE också i Norrland, där han jobbade på sågverk

på dagen och spelade om kvällen och han var tjugo somrar

hos bönderna i Orsa. Där fick han24 skilling om dagen och

allting fritt. Han trivdes gott och långmjölken var så tjock att
skeden stod for sig själv, berättade han. Under tiden var Marja,
hustrun som var tjugo år äldre, hemma och skötte kon och

utvidgade ägorna genom nyodling.

Trossnäs fält
En gång kom Lugg-Per till tossnäs Pålt, där han brukade spela

for beväringen under deras möten, men gick lite fel och kom
till "de gröne", som stod for Fältjägarna och där kördes han

bort genast. Ge dig iväg till "de blå", sade man till honom.

Lugg-Per lydde snällt, men möttes där av en barsk vakt, som

bad honom dra åt hvte... Då svarade han saktmodigt och med

glimten i ögat att "därifrån kommer jag, men di visa mej hit".

DET BLEV förbimarsch och fanor och klingande spel från
musikkåren och Lugg-Per ville vara med forstås och ställde

sig i ledet, men blev avvisad. Då blev han ledsen. Men han

fick dessbättre upprättelse senare på dagen, när han inbjöds

att spela för officerarna på mässen under lunchen och berätta

sina historier. Då fick han både mat och dryck och man sam-

lade dessutom in en slant till honom som blev ett rejält tack.

Det är klart att han efter detta blev på sitt allra bästa humör.

EN DAG mötte Lugg-Per i Sunne fotografAxel Aurelius, som

tog med honom in i sin ateljd och fotograferade hans pittoreska

person och av det blev det sedan vykort, som sålde som smör

i solsken för han var ju känd vida omkring. Vid ett tillfdlle
spelade Lugg-Per hos hantverkarna i Munkfors på en fest.

Någon sade att han spelade väI, men tillade att du är minsann
inte lika bra som Lugg-Per som vi hört i Sunne. Och det sade

man förstås för att Lugg-Per inte tyckte om sitt smeknamn.

NU UTKÄMPADE han en hård strid med sig själv. Först bet han
ihop, så bet han ihop igen, men till sist kunde han inte hålla

sig utan utbrast:

- Men Lugg-Per, dä ä alk ja dä!

Då utbröt en dånande applåd bland de församlade till ära

och uppskattning flor Per Eriksson, fodd i Lysvik 1823 och död
i Sunne 29 )anuai l9l2 efter en hjärnblödning. X

Knapp och medalj som tillhört Lugg-Per.
Gåva till Sunne hembygdsförening från L. M. Westergren, Brårud
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