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En roddtur på Skacksjön år 1907.

Lilli Nilsson Där Nol (f. Carlsson på Halla) tillsammans med ku-
sinen Sara Öhlén från Göteborg. Fotot är taget utanför Fridhem 
där man rökte fläsk. Under rökningen skulle enris läggas på med 
jämna mellanrum vilket innebar långa väntetider och man fördrev 
ofta tiden med broderier.

Hagkvist, boende i lillstugan Fridhem, vid sin smedja.  

     Skacksjö fotoalbum
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I november 2002 inleddes en studiecirkel  
 på initiativ av Nykterhetsrörelsens Bildningsverk-
samhet. Studiecirkelns syfte var att samla fakta 
och minnen om Skacksjö hemman för komman-
de generationer.

Alla som medverkat i studiecirkeln har nå-
gon anknytning till Skacksjö, de flesta är boende 
på platsen eller har släktingar där. Vissa är nyin-
flyttade, andra är skacksjöbor sedan generatio-
ner. Yrken och utbildning varierar. 

Vi har inte arbetat utifrån någon direkt 
frågeställning utan främst med syftet att föra 
fram deltagarnas egna minnen av händelser och 
människor. Vi har alltså tillbringat mycket lite tid 
på olika arkiv utan har istället använt oss av våra 
egna ”inre arkiv”.  Vi vill ge en bild av Skacksjö 
hemman så som vi minns det. Tidigare insamlat 
material har använts för att fylla våra minnes-
luckor, som Daniel Engströms torpinventering 
från 1967 och artiklar publicerade i hembygdsför-
eningens tidskrift ”Östemtingen”. Lokalhistorikern 
Göran Bengtsson har också låtit oss ta del av det 
material han samlat in.

Varje medlem av cirkeln har påtagit sig 
ansvaret att skriva artiklar om ett eller flera äm-
nen beroende på tid och intresse, vilket gjort att 
deltagarnas intressen till viss del styrt urvalet av 
artiklar.

 En viktig del av arbetet är kapitlet där vi 
presenterar gårdar och torp som finns och som  
har funnits i Skacksjö och de människor som 
bott där. Oftast har  cirkelns medlemmar valt att 
skriva om sin egen gård och sin egen släkt men 
eftersom källmaterialets storlek varierar mellan 

                              INLEDNING

de olika gårdarna varierar också artiklarnas stor-
lek och innehåll. Alla boställen som finns beskriv-
na i artiklarna finns inte kvar idag, utan några har 
rivits eller flyttats men vi har valt att även redo-
visa för dessa, även om de inte ges något större 
utrymme i artiklarna.

 Fotona som presenteras i denna skrift har 
författarna själva letat fram ur sina gömmor.  

 
Att skriva en historia om historia, om män-

niskor som en gång verkat och levat är inte lätt. 
Minnet är oftast inte objektivt och uppgifter som 
vi samlat in har ibland varit motsägelsefulla, men 
vi har givetvis försökt att presentera en så korrekt  
bild av Skacksjö som möjligt. Artiklarna har  lästs 
av cirkelns övriga medlemmar för att eventuella 
felaktigheter ska kunna diskuteras och korrige-
ras, för, som en av cirkelns medlemmar sa, ”när 
man blir gammal minns man så mycket som inte 
hänt” och den risken har vi försökt att minimera.  
För säkerhets skull kan vi citera Daniel Eng-
ström, mannen bakom torpinventeringen som i 
inledningen av sitt arbete skrev: ”med reservation 
för vissa minnesfel”.

Vi hoppas att ni som läser denna skrift kom-
mer att ha lika  mycket nöje av att läsa den som 
vi hade att skriva den. Förhoppningsvis kommer 
”Skacksjö förr och nu”  att ge er en inblick i hem-
manet Skacksjö och dess historia, och om inte 
annat en trevlig stund med goda berättelser. 

Skacksjö Bygdeforskare
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Skacksjö fotoalbum

Tekla och Nils Brandell. Brandells far ägde 
gården Där Öst men Brandell bosatte sig i 
Göteborg där han arbetade som lärare. Han 
höll kvar kontakten med födelseorten genom 
sommarvillan Enbacka som byggdes på 
mark från Där Öst.

I salen Där Nol. Pojkarna i förgrunden är till 
vänster Göran Nilsson och till höger hans  
bror Erling. Längst till vänster ser vi deras 
syster Karin Nilsson. Damen som skymtar 
fram är okänd, men därnäst sitter Maja Där 
Nol som bodde i gårdens lillstuga. Nästa dam 
är mor i huset, Kristina Nilsson och brevid 
henne sitter maken Edvard Nilsson. Lillpoj-
ken längst till höger är Arvid Nilsson. Övriga 
okända.

Hugo Nilsson Där Öst med 
lekkamrat.
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Från Skacksjös äldre 
historia

av Marina Andersson

Skacksjö är beläget vid sjön Skacksjön i Östra 
Ämterviks socken, Sunne kommun, Värmland. 
Enligt uppgifter ska hemmanet varit större för 
några hundra år sedan och bestod då också av 
mark som idag tillhör grannhemman.

Skacksjö omnämns första gången i 1540 års 
jordebok och skrivs då som ”Skdzedh”. Nam-

                                1. HISTORIK

Den tidsepok vi behandlar i detta arbete ligger i ett historiskt perspektiv tämligen nära oss, 
vi vill berätta om minnen från Skacksjö, vilket gör att boken främst handlar om Skacksjö under 
1900-talet. Därför inleder vi med några tillbakablickar på Skacksjös äldre historia där laga skiftet un-
der 1850-talet var en stor händelse. Det berättas att när laga skiftet genomfördes blev lantmätaren 
som utmätte skiftet osams med ägaren till gården Där Öst och osämjan gällde strandrätten. ”Dis-
kussionen” avslutades med att en ursinnig lantmätare skrek till bonden Där Öst att han ”skulle få så 
mycket strandrätt att han kunde gå och dränka sig”. Om historien är sann, det vet ingen men faktum 
är, att av gårdarna runt sjön är det faktiskt Där Öst som har minst strandrätt. 

Karta över Skacksjön. Observera att kartan är beskuren och 
ej skalenlig.

net Skacksjö kommer av det fornnordiska  ordet 
”skag” som betyder udde och alla som sett Skack-
sjöns form förstår varför sjön fått just det namnet. 
Sedan finns förstås andra teorier. En av Skacksjös 
invånare hävdade att Skacksjön en gång i tiden 
varit alldeles rund, men så hade något hänt som 
gjort sjön alldeles ”vind och skack”.  Andra menar 
att en vikingahövding från Norge vid namn Erik 
Skakke skulle ha promenerat förbi och sagt att 
”det här är min sjö” och därifrån skulle sjön och se-
nare hemmanet fått sitt namn. I en annan version 
var det en fogde med likartat namn som skulle 
legat  bakom namnet, men det mest sannolika 
är att det är sjöns form som gett den dess namn. 
”Skacksjön” eller om man så vill  ”Uddsjön”.

Utdrag  ur domböckerna

Av de människor som bebott Skacksjö är det 
bara de senaste generationerna som kan tala till 
oss genom våra egna minnen. De äldre bebyg-
garna däremot kan bara nås genom de skriftliga 
dokument som finns bevarade, som kyrkböcker 
och domböcker. Tack vara ett gediget arbete av 
Gunnar Almqvist finns sammandrag ur fryks-
dals härads (som ju Skacksjö tillhör) domböcker 
mycket lättillgängliga och de ger oss en liten glimt 
in i det samhälle som existerade. De sammandrag 
ur domböckerna som publicerats sträcker sig från 
1602 - 1750 och jag har valt att ta upp några av 
de fall som rätten gick igenom för några hundra år 
sedan.  

År 1681 nämns en skomakare från Skacksjö. 
Hans namn var Elof Håkansson och anledningen 
till att hans namn dyker upp i domböckerna beror 
inte på brottslig verksamhet utan för att Ämterviks 
nämndemän ville ha honom till sin sockenskoma-
kare. 
       Två år senare önskar Johan Börjessons  
sterbhus få en skuld för salt återbetald. Tydligen 
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Utsikt över Skacksjön. På andra sidan sjön syns gårdarna Där Nol och Halla. Foto Anders Olsson. 

hade många i Östra Ämtervik köpt salt eftersom 
en mängd herrar radas upp från hela socknen. 
Om Johan  Börjessons sterbhus fick skulden be-
tald av den skyldige från Skacksjö får vara osagt. 
Han hette Måns Eriksson och står noterad som 
”utfattig”. 
  Året efter bryts den ekonomiska brotts-
ligheten i och med att soldaten Johan Månsson 
i Skacksjö betalar böter för lönskaläge tillsam-
mans med pigan Marit Hansdotter i Visteberg. 
Marit hade dessutom fött barn. Soldaten Måns-
son skulle visa sig vara en återfallsförbrytare för 
några år senare är änkan Anna Halvarsdotter 
med barn och fadern visar sig vara ingen mindre 
än soldaten Johan Månsson i Skacksjö som nu 
dessutom är gift. Giftemålet gör att han nu döms 

för hor istället för lönskaläget. Hustrun Ingiel Nils-
dotter ”ber för sin man som lovat bättra sig” och 
det är mycket möjligt att soldaten Månsson fak-
tiskt höll sig i herrans tukt och förmaning  i några 
år (eller om han helt enkelt undgick upptäckt). 
Men 1711 åker han fast igen för enfalt hor. Da-
men i fråga heter Anna Månsdotter, är ogift och 
bosatt i Gunnerud.  Även hon har fött barn. Den 
här gången finns ingen notering att hustrun Ingiel 
skulle ha bett för mannen utan han döms kort 
och gott till döden. Domen prövades av hovrätten 
och Johan Månsson försvinner ur handlingarna.
         En brand som inträffade våren 1719 sluta-
de i tragedi. På hösttinget 1719 stod Karin Jons-
dotter anklagad för vårdslöshet. Hon hade en 
vårdag gått ut för att mjölka kon och lämnade sitt 
arton månader gamla barn på eldstaden. Barnets 

kläder hade tagit eld och brännskadorna blivit 
så svåra att den lille dött en timme senare. Karin 
Jonsdotter döms för vårdslöshet. 
           Eld gällde också ett fall 1735, men inte 
med lika tragisk utgång, då  jägmästare Georg 
Gustaf Uggla anklagar åborna i några hemman, 
bland dem Skacksjö, för olaga svedjande. De 
åtalade frikänns eftersom de har haft skogvak-
tarens tillstånd och svedjat för bete, vilket varit 
nödvändigt på grund av missväxt.  
            Häktade placerades på fängelset i Karl-
stad och den som förde dem dit var den s k 
häradsprofossen. I domböckerna omtalas en 
häradsprofoss från Skacksjö vid namn Olof Jöns-
son. När Jönssons namn dyker upp i domböcker-
na hade han haft sin tjänst i åtskilliga år, han var 

70 år gammal. Han 
hade under sina år 
som profoss skött 
sin syssla väl enligt 
länsmannen. Men 
år 1737 får Jöns-
son uppdraget att 
forsla Per Jansson 
från Nolbytorp och 
Jon Matsson från 
Ävja till  fängelset i 
Karlstad, eftersom 
båda två häktats för 
stöld. 

Under vägen 
till Karlstad lycka-
des Per Jansson 
ta sig ur handklo-
varna och rymma. 
De två medhjälpare 
som följt transpor-
ten hade skickats 
hem över natten 
av Olof Jönsson 

och de enda som befann sig på gården där man 
övernattade var, förutom fångarna och den sjut-
tioåriga profossen, två äldre kvinnor.  En av de 
två medhjälpare som följt fångtransporten hade 
fått order av profossen att skruva åt handklo-
varna ordentligt, men verkar inte ha gjort det hårt 
nog, vilket gjorde att Jansson kunde krångla sig 
ur handklovarna och dra till skogs. Trots goda 
vitsord, hög ålder och trots att det egentligen var  
medhjälparna som slarvat med handklovarna 
ställs Jönsson ansvarig för rymningen. Han förlo-
rar sin tjänst och döms till fängelse på vatten och 
bröd.
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  Laga skiftet
Laga Skiftet påbörjades 1851 och två gårdar 

flyttades; Gården Kuul som låg mellan Halla och 
Där Nol flyttades ut till nuvarande Skacksjöängar-
na och gården mellan När Engström och Tômta 
flyttades till Tallåsen. 

Nedanstående karta är den gamla stor-
skifteskartan och i slutet av kapitlet finns kartor 
ritade 1854 då laga skiftet genomförts. Materialet 
om laga skiftet är insamlat av Kjell Haglund.
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Laga skiftet i Skacksjö 
hemman 1851–1854
År 1851 den 5:te Maj inställde sig  

undertecknad, vice Commissions Landtmätare, 
uti hemmanet Skacksjö 1 Mantal krono skatte 
beläget i Wermlands Län, Fryksdahls Nedre 
Tingslag och Östra Emterviks Socken, för att i 
anledning af Konungens Befallningshafvandes, 
här nedan, intagne förordnande verkställa Laga 
skifte på alla ägorna på detta hemman hvarvid, 
efter derom från predikstolen i Socknens kyrka, 
söndagen den 20 April uppläst kungörelse, sig 
inställde af delägarne: Per Larsson, Nils Ols-
son, Nils Larsson, Lars Aronsson, Nils Persson, 
Enkan Maja Olsdotter genom sonen Olof Olsson, 
Olof Bengtsson, Olof Andersson, Jan Nilsson, 
Olof Jansson och Jöns Andersson.

Af Rågrannarne hade tillstädeskommit, från 
hemmanet Wisteberg: Lars Svensson, Olof Ers-
son, Olof Olsson och Anders Nilsson i Wisterud.

Från Wisterud: Olof Nilsson och ofvan 
antecknade Anders Nilsson samt Lars Nilsson 
genom sonen Nils Larsson.

Från Nohlbergsviken: Nils Olsson, Nils Nils-
son och Nils Larsson.

Såsom Gode Män hade tillstädeskommit 
Nämdemännen Lars Clementsson i Södra Ås 
och Nils Jönsson i Södra Soneby.

    § 1.
För förut antecknade parter upplästes efter-

skrifne för undertecknad Landtmätare utfärdade 
förordnande jemte den derom gjorda ansökan så 
lydande:

”Till Konungens Befallningshafvande öfver 
Wermlands Län!”

”Om förordnande för v. Commissions 
Landtmätaren J. Roman, att förrätta Laga Skifte 
på alla ägorna till Hemmanet Skacksjö 1 Mantal 
kronoskatte i Fryksdahls härad och Östra Emter-
viks socken derom anhålles ödmjukast. Skacksjö 
den 4 januari 1851.

  Olof Bengtsson.

”Remitteras till vice Commissions Landtmä-
taren J.Roman, som derest laga hinder icke möta 
har att den sökta skiftesförrättningen i behörig 
ordning företaga och afsluta; men emedlertid och 
intilldess den till bemälte hemman lydande skog 
blifvit skiftad och tillträde af lotterna skett, varda 
delägarne förbjudne att samma skog till afsalu 
eller svedjande nyttja vid Tio Riksdaler banko vite 
och skadans ersättande; dock att om skogen är ;

Något bruk eller annan inrättning till un-
derstöd med timmer ved eller kol anslagen, må 

under förbudstiden, det vanliga skogsbehofvet 
af delägarna gemensamt, efter hvar och ens 
ägandelott eller hemmantal i skifteslaget till det 
anslagne behofvet afverkas:”

”Öfver emottagandet af detta förordnande 
bör Landtmätaren skyndsammeligen hitsända 
bevis”.

”Carlstad i Landscanceliet den 17 januari 
1851.

 H.F. Oldevig /C.O. de Frese”

§ 2.
På tillfrågan om något jäf i enlighet med 

3 Cap. 10  § skiftesstadgan, emot skiftesman-
nen eller Gode Männen vore att anmäla, svara-
des af alla nej och viste hvarken undertecknad 
Landtmätare eller någon af Gode Männen med 
att de i  jäfsförhållande stodo till någon af här 
antecknade parter.

§ 3.
Uppå vidare efterfrågan om någon Charta 

öfver hemmanet funnes att tillgå företeddes en 
öfver inägorna och hemskogen, som blifvit upp-
rättad år 1802 af f d Andre Landtmätaren A. F. 
Stenbeck, samt fastställd den 2 Nov. 1803, äfven 
som en öfver Utskogen hvilken blifvit upprättad år 
1803 af samme Landtmätare och fastställd den 5 
November 1804.

   
§ 4.

Såväl sökanden till förrättningen, som ock 
öfrige delägare i detta hemman påstodo, att all-
denstund Wisteberg, Wisterud och Nolbergsviken 
äro afgärda under Skacksjö, så borde de äfven 
nu ingå uti delningen och Laga skiftet således 
utsträckas till hela byalaget, hvilket återigen af 
mera nämnde hemmans delägare bestriddes på 
den grund att de flera gånger hvar för sig, skilda 
från bolbyn, undergått delningar, som laga kraft 
vunnit, hvilket de styrkte med vid detta tillfälle 
företedde Chartor som voro fastställda; och då 
Skacksjö hemmans delägare vid ett sådant för-
hållande förklarade sig afstå från sitt påstående 
så förefaller all fråga derom.

§ 5.
Vid skiftesmannens efterfrågan om Rå-

gångarne vore någon tvist underkastade, 
tillkännagåfvo jordägarne, att emellan Östra 
Granhöjderösen och Råmyren vore en tvistig 
trakt som på andra sidan angränsas af  Fölsvik, 
Östmansby och Lilla Bonäs, hvilket äfven sy-
nes af den öfver Utskogen upprättade Chartan, 
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hvarföre skiftesmannen kommer att  framdeles 
kalla nämnde hemmans delägare för att rörande 
denna fråga höras; för öfrigt förklarade delägarne 
att någon tvist med öfrige Rågrannar icke finnes.

§ 6.
Som stora odlingar blifvit verkställda sedan 

sista delningen och de gamla Chartorna äro i ett 
mindre gott skick, så att de icke kunna läggas till 
Grund för ett laga skifte, så kommer ny mätning 
att företagas, hvarvid delägarne i proportion efter 
hemmanstalet komma att med arbetsmanskap 
biträda. Något vidare förekom icke.

Skacksjö den 5:te Maj 1851.
På Embetets vägnar

 Joh Roman

Förestående protocoll är för oss uppläst 
samt varder härmed justeradt och erkändt.

Per Larsson, Nils Olsson, Nils N.L.S. Lars-
son, Lars Aronsson, Maria Olsdotter genom 
sonen Olof Olsson, Olof Bengtsson, Olof Anders-
son Jon Nilsson, Olof Jansson, Jöns Andersson,  
Nils Persson, delägare i Skacksjö. 

Anders Nilsson, Lars Svensson, Olof Eriks-
son, Olof Olsson, delägare i Wisteberg.

Olof Nilsson, Lars Nilsson genom sonen Nils 
Larsson, delägare i Wisterud.

Nils Olsson, Nils Nilsson, Nils Larsson, 
jordägare i Nohlbergsviken.

Erkännandet och egenhändiga underskrif-
terna intyga undertecknade Gode Män 

Lars Clementsson i Södra Ås 
Nils Jönsson i Soneby

År 1852 den 19  juli inställde sig åter under-
tecknad Commisions Lantmätare uti hemmanet 
Skacksjö för att, sedan mätningen numera blifvit 
fullbordad, företaga graderingen, hvarvid efter 
derom från predikstolen i Socknens kyrka, sön-
dagen den 4:de dennes uppläst kungörelse, sig 
inställde samtlige  delägare undantagandes Olof 
Olsson, som uppgavs af sjukdom vara förhindrad 
att tillstädes komma.

Såsom Gode Män hade uppå derom erhål-
len kallelse infunnit sig Lars Nilsson i Prestbohl 
och Nils Olsson i Nohlbergsviken, som vid derom 
af skiftesmannen framställd fråga förklarade 
sig hafva aflagt den i 2 Cap: 9 § skiftesstadgan 
föreskrefne ed, och emot hvilka, vid skedd efter-
frågan, något jäf icke fanns att anmäla.

§ 7.
Af rågrannarna inom socknen som blifvit kal-

lade på samma gång som förrättningens företa-
gande kungjordes hade infunnit sig:

För Wisteberg: Lars Svensson, som förevis-
te Chartan öfver nämnde hemmans inägor, hvil-
ken blifvit upprättad år 1824 af Landtmätaren N 
Kjellberg och fastställd den 23 December 1825.

För Wisterud: Lars Nilsson, hvilken före-
tedde:  

1:o den öfver bemälte hemmans inägor år 
1834 af dåvarande Förste Landtmätaren L.G. 
Örn upprättade Charta, som blifvit fastställd den 
23 December 1835, äfvensom  

2:o en öfver skogsmarken till ofvanbemälte 
båda hemman, upprättad år 1802 af Landtmä-
taren Joh. Ad. Fineman och fastställd den 2 
November 1803, å hvilken Charta fanns utmärkt 
såsom Skacksjö tillhörighet, en äng liggande norr 
om hemmanet Bråtens inägor, ett stycke vester 
om sjön Wisten, och utgörande i areal 5 Tunn-
land 8 kappland. Denna äga finnes äfven affattad 
på Skacksjö gamla utskogs Charta, som blifvit 
upprättad år 1785 af Landtmätaren Anders Rick-
enberg och fastställd den 20 Februari 1786, och 
medgafs utaf de närvarande ombuden tillhöra 
detta hemman. För öfrigt befanns Rågångarne 
emellan Skacksjö ägor å ena samt  Wistebergs 
och Wisterud å andra sidan vara fullt öfverens-
stämmande å de företedde Chartorna.

För Lilla Bonäs: Jan Olsson och Jan Bryng-
elsson, hvilka förehviste en af Landtmätaren 
Ernst Rystedt öfver skogen till bemälte hemman 
år 1790 upprättad Charta, som blifvit fastställd 
den 6 April 1791, men hvarå rågången vid an-
ställd jemförelse och undersökning befanns vara 
origtigt affattad, emedan de å densamma an-
tecknade rösens läge icke öfverensstämde med 
verkliga förhållandet hvarför nämnde jordägare 
af skiftesmannen gjorda uppmärksamma härpå, 
förklarade, att som de förmodade att den öfver 
Fölsvik och Östmansby upprättade Charta skulle 
utvisa hela den mot Skacksjö omtvistade rålinien, 
i enlighet med de anspråk som de ville framställa, 
nämligen i rak linie Granhöjdsrösen till östra kan-
ten af Råmyren. Så ville de för sin del godtaga 
den Rålinia som bemälte Charta anviste.

Från hemmanen Södra Ås, Eldebäck, 
Qvarntorp, Mosserud, Ålkärrsrud, Rud, Fölsvik 
och Östmansby hade ingen infunnit sig; och 
tillkännagåfvo Skacksjö delägare, att det endast 
vore mot de tvenne sistnämnda hemmanen 
äfvensom emot Lilla Bonäs, som den i 5 § om-
nämnde tvist funnes angående råsträckningen, 
men att emot de öfrige, rågångarne vore å ömse 
sidor erkände
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§ 8.
Skiftesmannen åtföljd af Gode Männen, 

delägarna i Bonäs och Olof Bengtsson, Nils 
Persson, Nils Larsson, Olof Andersson, Olof 
Jansson och Lars Aronsson i Skacksjö, förfogade 
sig till den omtvistade rågången och tog den 
i ögnasikte, samt föreslog parterna att genom 
förening slita tvistefrågan; men som den öfver 
Fölsvik och Östmansby befintlige Charta icke 
kunde företes, så yrkade Lilla Bonäs delägare, 
att uppskof skulle ske till dess delägarne i först-
nämnde hemman komme tillstädes och företedde 
den öfver deras hemman upprättade Charta, och 
som dagen, efter det besigtningen försiggått, var 
förliden, så kommer sammanträdet att uppskjutas 
till i morgon.

§ 9.
Den 20 juli
Sedan skiftesmannen sammanträdt med 

Gode Männen, och samtlige delägarne, undanta-
gandes Jöns Andersson och Olof Olsson, tillstä-
deskommit, föredrog undertecknad Landtmätare 
till delägarnes afgörande följande frågor:

1:o  Angående ägoutbyte med angräns-
ande hemman: Sådant anmälde delägarne skulle 
kunna verkställas med Wisteberg och Wisterud, 
på så sätt, att den äng, som Skacksjö äger, inom 
förstnämnde hemmans rågång, skulle bekom-
mas af bemälte hemman, som för densamma 
skulle gifva ersättningen åt Wisterud, utaf hvilket 
Skacksjö skulle erhålla sitt vederlag; men som 
osäkert kunde vara om detta hemman genom 
ett sådant  utbyte kunde erhålla någon fördel, så 
tillkänngåfvo delägarna sin önskan vara, att med 
afgörandet häraf skulle anstå till dess taxeringen 
hunnit försiggå och besigtning verkställas, för att 
utröna om mot kostnaden svarande nytta, genom 
ett dylikt ifrågasatt utbyte, kunde erhållas.

2:o Hvad delningsgrund som vid Laga skiftet 
skulle följas: Afgörandet af denna fråga ansågo 
delägarne likaledes skulle uppskjutas till dess 
taxeringen blifvit verkställd.

3:o Hvilka undantag af oskiftad mark som 
för delägarnes gemensamma behof kunna vara 
nödige:  Bestämmandet häraf ansågo jordägarne 
lämpligast borde  försiggå under det taxeringen 
verkställdes, hvadan förening framdeles skulle 
upprättas angående de samfällda platserna.

§ 10.
Såsom inrösningsjord blef, efter öfver-lägg-

ning med delägarne, beslutadt  skulle taxeras, 
utom åker, tomtplatser, trägårdar och ängsmark, 
äfven sådane backar, som ligga intill, eller in-
blandade emellan åkern och ängen, samt med 
nytta och förman kunna genom odling förändras 

till ettdera af dessa ägoslag, hvarigenom äfven 
gränsen emellan in- och afrösningsjorden blifver 
regulierare och till hägnad kortare och beqväma-
re;  men betes- och skogsmarken skulle deremot 
hänföras till afrösningsjorden, och som sådan 
taxeras och beräknas.   

 
§ 11.

Taxeringen företogs härefter på marken uti 
delägarnes  närvaro, då bästa jorden åsättes 1 
grad och den sämre i proportion derefter, med 
hvilket göromål oafbrutet fortsattes till och med 
den 31 dennes, då skiftesmannen i anseende till 
oundviklig närvaro vid flere utsatta Ägodelnings 
Rätter, äfvensom utlyste Lantmäterisammanträ-
den, ser sig nödsakad tillsvidare uppskjuta för-
rättningen, men kommer graderingen att fortsät-
tas så snart nämnde hinder upphört.

§ 12.
Den 23 October.
Sedan de i föregående paragraf anmärkte 

hinder upphört, hade graderingen åter blifvit 
fortsatt, men måste nu, i anseende till inträffande 
snö nu afbrytas.

 På Embetets vägnar  
Joh Roman

Förestående protokoll är för undertecknade 
uppläst samt varder härmed justerat och erkändt:

Olof Bengtsson, Lars Aronsson, Olof Ols-
son  Olof Andersson, Nils Olsson, Lars Nilsson, 
Jan Nilsson, Jöns Andersson, Olof Jonsson, Nils 
Persson, Per Larsson.

Erkännandet och egenhändiga underskrif-
terna intyga undertecknade Gode Män.

Lars Nilsson                  Nils Olofsson
 i Prestbohl                   i Nohlbergsviken

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                  

År 1853 den 1 September inställde sig 
åter undertecknad, Commissions Lantmätare, 
uti Skacksjö, för att fortsätta och afsluta grade-
ringen, som i förlidet år, i anseende till inträffande 
vinter, måste uppskjutas, hvarvid, efter derom 
i socknens kyrka, söndagen den 14 sistlidne 
augusti uppläst kungörelse, tillstädes kommo de 
vid förrättningen förut biträdande Gode Män, men 
äfvensom samtlige delägare undantagande Olof 
Olsson, som anmäldes vara å annan ort och för-
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modades icke äga kännedom om förrättningens 
fortsättande.  För att bevaka Nils Larssons rätt 
hade dess måg Lars Nilsson infunnit sig.

§ 13.
Som jordägarne för skiftesmannen anmält, 

att delägarne i hemmanen Bråten, Sund, Humle-
torp och Råbäcken, belägna inom Öfra Ulleruds 
socken, icke ville, såsom rigtig råpunkt erkänna 
den vestra rösen uti Häradsrået, hvilken är be-
lägen på bergen Öster om så kallade Råmyren, 
och som, vid affattningen å detta hemmans ägor, 
jämlikt den af Landtmätaren Stenbeck år 1803 
upprättade och den 5 November 1804 faställde 
Charta, blifvit såsom laga skillnad utmärkt och 
antecknad, så hade, med anledning deraf, 
undertecknad Landtmätare, genom utfärdad 
kungörelse, som blifvit afsänd till Övra Ulleruds 
Kyrka, för att derstädes uppläsas samma dag, 
som förrättningens företagande kungjordes i 
Socknens kyrka, till denna dag kl 10 f m kallat 
bemälte rågrannar, för att sin rätt i afseende på 
rågången bevaka; hvarvid endast tillstädes kom, 
såsom ombud för Nils Nilsson i Grängsberget, 
hvilken äger hemmanet Råbäcken, f d Riks-
dags- fullmägtigen Nils Andersson i Bäfvik, som 
anmälde att han icke vore försedd med Charta 
öfver den omtvistade rågången, äfvensom att 
anledning vore att befara, det den till Öfra Ulle-
ruds kyrka insända kungörelse, icke blifvit i laga 
tid uppläst.

Till följe af dessa underrättelser beslöt skif-
tesmannen, efter överläggning med delägarne, 
att ifrågavarande rågrannar skulle framdeles till 
nytt sammanträde uti laga ordning kallas, och 
frågan om råsträckningen tillsvidare uppskjutas.

§ 14.
Den 3 September.
Sedan graderingen denna dag blifvit slutad, 

justerades den för delägarne, äfvensom det för 
dem utvistes, hvad som blifvit hänfördt till in- och 
afrösningsjorden, utan att någon anmärkning, 
vare sig i afseende på ägograderingen eller ur-
skil-jandet af in- och afrösningsjorden avhördes.

§ 15.
Enligt upprättad förening denna dag, hafva 

jordägarne öfverenskommit:
1:o Att skatterätten skall utgöra delnings-

grunden;
2.o Hvilka samfällda platser och vägar, som 

af afskifto borde undantagas;
3:o Behållandet af gamla vägar jemte öfve-

renskommelse angående rättighet att fritt färdas 
öfver hvarandras skogsskifte, hvilket vidare 
synes af  bil. Litt. A

§ 16.
För vinnande af formlig skiftesläggning, 

anmälte jordägarne, att de önskade få soldattor-
pet, som är beläget inne i sjelfva byen, öster om 
byagatan och norr om Lars Aronssons bostad, 
samt å Chartan utmärkt med Nr 1090 – 1097 och 
för öfrigt har inägor på tvänne olika trakter dess-
utom, utbytt emot jemngodt vederlag i nordligaste 
delen af hemmanet.

Med anledning häraf kommer skiftesmannen 
att med anmälan ingå till konungens Befallnings-
hafvande på det Krono – och Regementsfullmäg-
tige måtte blifva förordnade att soldattorpets rätt 
bevaka.

Skacksjö som ofvan
På Embetets vägnar

Joh Roman

Förestående protocoll är för undertecknade 
uppläst samt varder härmed justeradt och er-
kändt.

Lars Aronsson, Olof Bengtsson, Jon Nils-
son, Olof Olsson, Lars Nilsson, Nils Olsson, Olof 
Andersson, Jöns Andersson, Olof Jonsson, Nils 
Persson, Per Larsson.

Erkännandet och egenhändiga underskrif-
terna intyga undertecknade Gode Män.

 Lars Nilsson Nils Olofsson
 i Prestbohl        i  Nohlbergsviken

År 1853 den 21 October inställde sig åter  
undertecknad, Commissions Landtmätare, uti 
Skacksjö, för att, till följe af  jordägarnes yrkande 
om utbyte af de ägor, som tillhöra Soldattorpet, 
förrättningen i sådant afseende fullfölja, sedan 
anmälan derom af skiftesmannen blifvit i veder-
börlig ordning till Konungens befallningshafvande 
ingiven, och inställde sig nu samtlige delägarne 
jemte Gode Männen.

Kungörelsen om detta sammanträde, hade 
af undertecknad Landtmätare den 23 September 
blifvit afsänd från förrättningsstället Hjerperud i 
Gunnarskogs Socken, med därå tecknad påskrift 
att den skulle uppläsas i Socknens kyrka den 2 
dennes; men enligt å densamma, af tjenstgö-
rande Pastor, tecknadt bevis synes, att den icke 
blifvit uppläst förr än söndagen den 9 dennes, 
hvilket dröjsmål vid granskning af poststämpelns 
dato, befanns häröra deraf, att den blifvit qvar-
liggande på Arvika Postcontoir. Med anledning 
häraf tillkännagaf skiftesmannen det han vore 
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nödsakad att uppskjuta förrättningen och utsätta 
nytt sammanträde såvida icke delägarne ville så-
som laglig antaga den tid, som förflutit efter kun-
görelsens uppläsande, hvarpå de allesammans 
förklarade sig vilja ingå i och för undvikande af 
uppskof med denna frågas afgörande.

För att bevaka Kongl. Majts och kronans 
rätt,  inställde sig vice Länsmannen Holmblad, 
enligt Konungens Befallningshafvandes Förord-
nande av den 14 October, och såsom Regents-
fullmägtig, Herr Capetainen O. Örn, enligt ordres 
af den 7 dennes.

     
§ 17.

Sedan skiftesmannen för ombuden förevisat 
hvilka ägor som för närvarande tillhöra soldaten, 
samt den trakt, belägen i nordvästra ändan af 
hemmanet, den vederlag skulle erhållas, och va-
rigenom soldaten skulle bekomma sina ägor uti 
ett skifte, så förklarade Regementsfullmäktigen, 
att som han ansåg det soldaten genom ett så-
dant  utbyte skulle vinna, så ville han för sin del 
detsamma medgifva, med det vilkor, att delägar-
ne i lika godt skick iordningställde de hus, som 
tillhöra soldattorpet, samt nu skulle flyttas och för 
öfvrigt ansloge så  mycket af den angränsade 
skogsmarken till betesmark åt soldaten, att han 
kunde hafva sommarbete åt tvenne kor och 
några får, samt föröfrigt gåfve soldaten full ersätt-
ning om han genom bytet undfinge sämre häftad 
jord än hvad han  för närvarande äger; uti hvilket 
anförande äfven Krono – ombudet tillkännagaf att 
han instämde, och hvarpå delägarne förklarade 
sig vilja ingå, enligt den värdering som skiftes-
mannen och Gode Männen bestämde.

§ 18.
Enligt denna dag ingången förening, bil. Litt: 

B, hafva jordägarne öfverenskommit:
1:o att afstå från ägoutbyte med angräns-

ande hemman;
2:o huru mycket som skulle anslås till betes-

skog till soldaten;
3:o på hvad sätt ersättning skall utgå till den, 

som bekommer af den mark, hvilken, genom 
borttaget vägfyllnadsämne till den omlagda vä-
gen i norra delen af hemmanet, i mer eller mindre 
mån blifvit gjord obrukbar, som åker, samt 

4:o angående nödigt utmål af mark till ett 
dragdike i östra kanten af stormossen och öfver 
Bäcknäset, som af samtlige delägarne skola 
gemensamt underhållas.

Skacksjö som ofvan
På Embetets vägnar
 Joh Roman

Förestående protocoll är för undertecknade 

uppläst samt varder härmed justeradt och er-
kändt.

Per Larsson, Lars Aronsson, Olof Bengts-
son, Jon Nilsson, Nils Olsson, Olof Olsson, Lars 
Nilsson, Olof Andersson,  Jöns Andersson, Olof 
Jönsson, Nils Persson.

Erkännandet och egenhändiga underskrif-
terna intyga undertecknade 

Gode Män.
 Lars Nilsson      Nils Olofsson
 i Prästbol           i Nohlbergsviken

År 1853 den 14 November sammanträdde 
åter undertecknad, Commissions Landtmätare, 
med de vid skiftesförrättningen i Skacksjö förut 
biträdande Gode Männen, hvarvid följande jordä-
gare tillstädeskommo, nemnligen:

Olof Bengtsson, Nils Persson, Lars Arons- 
 son genom sonen Aron Larsson och 

Olof Jansson.

§ 19.
Förmedelst uppläst kungörelse, söndagen 

den 30 October, uti socknens kyrka, hade till 
denna dag kl 9 f m rågrannarna i hemmanen 
Rud, Fölsvik, Östmansby och Lilla Bonäs blifvit 
kallade, för att höras angående den tvisteplats, 
som är belägen emellan Granhöjderösen och Rå-
myren, och varpå såväl Skacksjö, som nämnde 
hemman göra anspråk hvar för sig. 

För att bevaka berörda hemmans rätt in-
ställde sig nu: klockaren och Organisten N. Me-
lanoz  såsom ombud för hemmanet Östmansby 
samt Olof Nilsson i Fölsvik och Jan Olsson i Lilla 
Bonäs, såsom fullmägtige för dessa hemman, 
men från hemmanet Rud hade ingen kommit 
tillstädes.

§ 20.
De tvenne förstnämnde af  Ombuden inlem-

nade en så lydande handling.
     ” Utdrag af Domboken hållen vid Ordi-

narie Ting med Fryksdahls Härad, uti September 
Månad Anno 1731”

    § 128.
” Uppvistes framlidne Nils Betessons med 

samtelige den tiden varande Häradets Nämnde-
mäns, uppå Rättens befallning den 1 juni 1641 
författade Rösläggnings Instrument, derest de 
bevittnade, att Rågången emellan hemmanen 
Skacksjö och Fölsvik tagit sin begynnelse efter 
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hemmansboarnes förening å båda sidor, först i 
Skacksjön vid rösen, och derifrån i rösen nord-
vest i Granhöjden, sedan till Höjden i en rös 
och yttermera Östraste i Råmyren, som derföre  
oryggeligen skulle så hållas, att den vid 40 daler 
silfvermynt vite icke skulle klandras å någondera 
sidan, hvilket  efter begäran blef, till så mycket 
större bevis derom i framtiden, uti protocollet 
antecknat. Ut supra

 På Härads Rättens vägnar  
 Carl von Numers 

Rätteligen utdragit ur den i Härads Rättens 
Arkif förvarade Concept Dombok, betygar

På Domare Embetets vägnar  
Joh G: Ehrencrona ”

Som upplästes, hvarefter skiftesmannen 
fästande Skacksjö delägares uppmärksamhet på, 
att enligt förestående rågångsbeskrifning, den 
omtvistade platsen skulle tillhöra de angränsande 
hemmanen, efter hvilken upplysning de tillkänna-
gåfvo, att de äfven själfva insågo detsamma och 
fördenskull afstodo från sina anspråk derpå.

§ 21.
Genom i Öfra Ulleruds kyrka äfvenledes 

söndagen den 30 October uppläst kungörelse, 
hade skiftesmannen till denna dag kl. 1 eft. mid. 
kallat Bråtens, Sunds Humletorps och Råbäck-
ens delägare, att vara till mötes vid Råmyren, be-
lägen i sydvästra ändan af Skacksjö ägoområde, 
där Lilla Bonäs, Skacksjö och Råbäckens ägor 
sammanstöta; och inställde sig äfven nu, såsom 
ombud för ägaren af sistnämnda hemman: Nils 
Nilsson i Grängberget, f d Riksdagsfullmägtigen 
Nils Andersson i Bäfvik; från Humletorp: Nils 
Larsson, Håkan Ersson och Erik Ersson; från 
Sund: Gustaf Hager och drängen Olof Andersson 
såsom ombud för Lars Nilsson samt från hem-
manet Bråten: Bengt Jonsson i Flåsjöed, enligt 
fullmagt af Dömle Bruks ägares ombud, Bruksför-
valtaren A. Eckerbom.

 § 22.
För förenämnde vid detta tillfälle närvarande 

parter uppläste Skiftesmannen den af Landtmä-
taren Anders Rickenberg, i protocollet, som tillhör 
Skacksjö gamla Charta för år 1785, hvilka hand-
lingar af bemälte hemmans tillstädesvarande 
delägare vid detta tillfälle öfverlemnade, förfat-
tade  rösebeskrifvning, angående råsträckningen 
emellan Skacksjö å ena och ofvan berörde hem-
man å  andra sidan, så lydande: 

” Ifrån förenämnde Sundsås rös  N:o 16, är 
Skacksjö skog vidare belägen efter uppgången 

linia emot Ulleruds socken i Kihls Härad och 
hemmanet Bråten, Sund, Humletorp och Knutse-
rud till en rös vid N:o 18 af en upprest vise sten 
med andra omkring fästad på ett berg; derifrån 
i samma linia emot Råbäcken till Råmyren vid 
N:o19; varandes denna socken- och Bya- rå-
gång enlig med Häradssyne – Rättens förliknings 
Utslag af den 17 och 18 October 1651”, samt 
tillsporde Skacksjö tillstädesvarande Rågrannar 
om de hade något att invända emot gilltigheten 
af de råmärken, som detta protocoll omförmäler 
och hvad de deri anmärkte röserna vidkomma, 
nu besågos, hvarvid de förklarade, att de såsom 
laga skillnad ville erkänna de rösen och märken, 
som deras Chartor, af hvilka en rös besågs, som 
befanns liggande längre i norr inpå Skacksjö 
skog. Men som alla försök, att förmå parterna att 
tvisten genom förening bilägga, fruktlöst aflöpte, 
så lemnades dem  den underrättelse, att Utdrag 
af detta protocoll skulle, efter derom 14 dagar 
förut i socknarnes kyrkor uppläst kungörelse, 
jemlikt parternas öfverenskommelse öfverlemnas 
till Riksdagsman Nils Andersson i Bäfvik samt att 
den, som, med  den af skiftesmannen å Skacksjö 
Charta affattade rågång, vore missnöjd, ägde att 
inom sextio dagar, från utgifningsdagen räknadt, 
till Härads Rätten instämma, vid påföljd att, om 
sådant försummas, rågångsutstakningen ansågs 
laga kraft vunnit.

Skacksjö som ofvan
På Embetets vägnar
 Joh Roman

Förestående protocoll är för undertecknade 
uppläst samt varder härmed justeradt och er-
kändt. Skacksjö den 15 November 1853.

Per Larsson, Lars Aronsson, Olof Bengts-
son, Nils Olsson, Jan Nilsson, Olof Olsson, Lars 
Nilsson, Olof Andersson, Olof Jonsson, Jöns 
Andersson.

Erkännandet och egenhändiga underskrif-
terna intyga undertecknade Gode Män äfvensom 
att öfrige  vid sammanträdet närvarande parter 
icke tillstädeskommit vid justeringen. 

     Lars Nilsson  Nils Olofsson
     I Prestbohl  i Nohlbergsviken

År 1854 den 10 April inställde sig åter un-
dertecknad, Landtmätare, uti Skacksjö, för att 
denna förrättning vidare fullfölja, sedan anmälan 
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inkommit, att något klander icke blifvit väckt emot 
den affattade rågången, i enlighet med Skack-
sjö gamla Chartor, hvarvid, efter i laga tid skedd 
kungörelse till förrättningens företagande, tillstä-
deskommo samtlige förr antecknade delägare, 
undertagandes Olof Olsson, samt de förut biträ-
dande Gode Männen.

§ 23.
För att med delägarne kunna rådgöra om 

lämpligaste sättet för skiftetsläggningens upprät-
tande, tog Skiftesmannen och Gode Männen 
åbyggnaderna i ögonsigte, för att derefter be-
stämma hvilken af delägarne, som borde utflytta, 
alldenstund ägarnas belägenhet i förening med 
åtskilliga bostäders sammanbyggda läge intill 
hvarandra gör utflyttning för erhållande af formli-
gare och färre antal skiften nödvändig, om en för 
ägornas ordentliga brukande lämpligare indel-
ning skall kunna vinnas, hvarvid befanns, att Per 
Larssons, Lars Nilssons och Olof Bengtssons 
bostäder, som äro uppförda på ägofigurerna N:o 
708, 808 och 820, hafva, i förhållande till berörde 
delägares hemmantal för trångt utrymme samt att 
derföre en af dessa borde utflyttas.

   Med afseende dels derpå, att Lars Nils-
sons bostad är uppförd midt  emellan de bägge 
andres bostäder och dels emedan han har be-
tydligt mindre hemmanstal, finner Skiftesmannen 
och Gode Männen skäligt bestämma det Lars 
Nilsson skall utflytta, hvarvid han, på egen begä-
ran, erhåller sitt läge i norra ändan af hemmanets 
ägor, till större delen norr om den från Gårdsjö 
bruk flytande ån samt intill nordöstra delen af 
soldattorpet. Som de andra bostädernas belä-
genhet icke gör vidare utflyttning nödvändig samt 
jordmånens beskaffenhet äfven är dertill mindre 
tjenlig, så komma öfrige delägare att qvarbo 
och erhålla så få skiften, som omständigheterna 
möjligen medgifva, och kommer Skiftesman-
nen, efter att å Chartan verkställdt uträkning, 
att derom ytterligare med jordägarne och Gode 
Männen rådgöra.

§ 24.
Den 13 April.
Sedan Skiftesmannen under tiden, som 

förflutit efter sista sammanträdet, uppgjort plan 
för skiftesläggningen ej mindre å hemägorna, 
utan äfven  på en del af utängarne, utvisades 
densamma för delägarne och Gode Männen, 
hvarvid, efter rådplägning med delägarne, be-
slutades, att följande omständigheter borde vid 
skiftesläggningens upprättande på inrösningsjor-
den iakttagas.

På ägotrakten Tallåsen, som utgöres af de 
ägor, hvilka ligga söder om nya Soldattorpet och 

vester om den igenom ägorna rinnande ån, samt 
i söder sträckande sig intill de vid Skacksjöbäck-
en uppförda qvarnar, skall Per Larsson hafva 
närmast soldattorpet samt derefter söderut;

Nils Persson, Olof Bengtsson och Olof 
Andersson hvilken sednare äfven skall uptaga 
Qvarnlyckan eller figurerna N:o 186 till och med 
193. Jordmånen på denna trakt utgöres till större 
delen af hård och grund lera som blifvit ytterligare 
försämrad genom vanhäfd. 

I Österängarne, eller den ägotrakt som å 
Chartan finnes utmärkt med N:o 1520 – 1533 och 
utgöres af  sanka eller sidlänta ängar, skola här 
nedan antecknade delägare hafva sine skiften i 
följande ordning, söder ifrån räknadt:

Per Larsson, Nils Olsson, Nils Persson, Olof 
Bengtsson, Olof Andersson, Lars  Aronsson, Jan 
Nilsson, och Olof Olsson  hvilken sednare erhål-
ler sin andel af denna ängtrakt i sammanhang 
med sitt blifvande ängskifte öster om ”Bäcknä-
set”;  föröfrigt skulle af de ägor, som ligga emel-
lan den utflyttandes skifte samt berörde ängtrakt, 
Nils Persson hafva ett skifte närmast Lars Nils-
son samt sedermera derifrån och österut, Per 
Larsson, Nils Olsson, och Lars Aronsson, af 
hvilka sistnämnde Nils Olsson  skall uppföra sitt 
torp N:o 379 – 401 och Lars Aronsson det östra 
torpet, som han förr ägt, eller N:o 366 – 377.

Hvad skiftesläggningen i öfrigt vidkommer, 
så kommer beslut att derom fattas sedan denna 
härofvan antecknade plan blifvit utarbetad och för 
delägarne och Gode Männen utvist.

Skacksjö ut supra. 
På Embetets vägnar 
Joh Roman  

Förestående protocoll är för undertecknad 
uppläst samt varder härmed justeradt och er-
kändt.

Per Larsson, Lars Aronsson, Olof Bengts-
son, Nils Olsson, Jan Nilsson, Lars Nilsson, Olof 
Andersson, Olof Olsson, Jöns Andersson, Olof 
Jonsson.

     Erkännandet och egenhändiga under-
skrifterna, samt Nils Persson, utan uppgifvet 
skäl, vägrat sin underskrift, intyga undertecknade 
Gode Man.

 Lars Nilsson Nils Olofsson
  i Prestbohl  i Nohlbergsviken 



19

jorden söder ut från sin tomt samt vidare sam-
manhängande dermed den hagmark och en del 
af de inägor som ligga norr om byavägen och 
öster om ängvägen; ett skifte på Tallåsen söder 
om Per Larsson; ett i norra ängen, ett Österäng-
arna, ett i hemskogen samt ett i utskogen, eller 
tillsammans Sex.

D. Olof Bengtsson, som äger 120 Öre skatt, 
qvarbor ( Olbengtsa) samt erhåller inägorna 
söderut från bostaden jemte hagmark norr om; 
Bäckåslyckorna och ett skifte i Bäckarne sam-
manhängande i ett skifte; Bäckåslyckorna och ett 
skifte i Bäckarne sammanhängande i ett skifte; 
ett på Tallåsen; ett i Rönningen ; ett i Österäng-
arne; ett i hemskogen samt ett i Utskogen eller 
äfvenledes Sex skiften.

E. Olof Andersson som är ägare för 101 Öre 
skatt, qvarbor ( Där Väst ) och undfår de inä-
gor, som äro belägna vester om byagatan intill 
dess tomt;  ett skifte öster om vägen som leder 
till södra skogen med hagmark i sammanhang 
dermed;  ett skifte på Tallåsen samt Qvarnlycka 
jemte hagmark derintill och ängmark i Rönning-
en, allt sammanhängande;  ett i Österängarne; 
ett i hem- och ett i Utskogen, eller sammanlagdt 
Sex.

F. Lars Aronsson, som är ägare för 99 Öre 
skatt, qvarbor ( När Aron) och erhåller inägorna 
österut från tomten samt det gamla soldattorpet 
till hemskifte; ett skifte i norra ängen med hag-
mark derintill; ett i Österängarne; ett inägoskifte 
på trakten Granmyren med hagmark och torp i 
sammanhang dermed;  Ett i hem- och ett i Utsko-
gen, eller sammanlagdt sex skiften.

G. Lars Nilsson, som äger 84 Öre skatt, 
utflyttar och får alla inägorna i ett skifte på ömse 
sidor om Gårdsjöån, men större delen af de-
samma emellan berörde å och nya landsvägen, 
jemte hagmark i Åsarne sammanhängande 
dermed, äfvensom ett skifte i hemskogen eller 
tillsammans tvenne skiften.

H. Jan Nilsson som äger 52 Öre skatt qvar-
bor ( Där Opp?) och behåller till hemskifte de 
ägor som han förr ägt söder ut från sin tomt, intill 
gamla soldattorpet, samt vidare vester om bya-
gatan ett mindre skifte sammanhängande med 
det förra; ett i Rönningen med haget intill; ett i 
Österängarne samt hem- och Utskogen uti ett 
skifte eller tillhopa fyra skiften.

I. Olof Olsson, som är ägare för 40 Öre 
skatt, qvarbor ( Bråten) samt får hemägorna med 
hagmark och haglyckorna sammanhängande i 
ett skifte; dess andel af Österängarne likaledes i 
sammanhang med skiftet i norra ängen, ett skifte 
i norra hagena samt ett i hemskogen, med en del 
af inägorna norr om derintill eller sammanlagdt 
likaledes fyra skiften.

År 1854 den 18 augusti inställde sig åter 
undertecknad, Landtmätare, uti Skacksjö för att 
Laga Skifte vidare fortsätta, hvarvid, efter sönda-
gen den 30 juli uppläst kungörelse uti socknens 
kyrka, sig inställde af jordägarne: Per Larsson, 
Olof Bengtsson och Nils Olsson jemte de förut 
biträdande Gode Männen.

§ 25.
Som Skiftesmannen i anseende till påkom-

men sjukdom under resan blifvit hindrad att å 
sammanträdesstället infinna sig förr än kl.7 eft. 
mid. och hälsotillståndet är fortfarande af den 
beskaffenhet att någon embetsåtgärd under nu-
varande förhållande icke denna dag  kan vidta-
gas, så kommer sammanträde att uppskjutas till i 
morgon kl10 f m då delägarne och Gode Männen 
åter böra tillstädeskomma.

§ 26.
Den 19 augusti:
Efter det Skiftesmannens hälsa, sedan 

föregående dag, blifvit så förbättrad, att något 
hinder icke vidare mötte för förrättningens fort-
sättande, samt samtlige jordägarne och Gode 
Männen hade infunnit sig, öppnades samman-
trädet, hvarvid Skiftesmannen för delägarne och 
Gode Männen utviste den, enligt föregående 24§ 
upprättade plan till skifteslägningen öfver norra 
delen af inägorna, och afgjordes efter rådpläg-
ning med delägarne, att skiftesläggningen i sin 
helhet skulle på följande sätt uppgöras:

A. Per Larsson, som äger 160 Öre skatt, 
qvarbor (Där Nol) och erhåller till hemskifte de 
ägor, som ligga vester och söder ut från dess 
tomt, eller hvad som är beläget emellan sjön, by-
avägen och den ned till sjön uttagna nya vägen; 
hagmarken norr om sammanhängande dermed; 
Ett skifte på Tallåsen, närmast soldattorpet; ett 
i norra änden jemte hagmark norr om; ett skifte 
i Österängarne ett skifte i hemskogen och ett i 
Utskogen, eller tillsammans Sex, som är högsta 
antalet.

B. Nils Olsson som äger 140 Öre skatt, qvar-
bor (Där Ner) samt undfår i hemskifte de ägor, 
som ligga öster och söder ut från tomten, jemte 
den trekant, som omslutas af gatorna och i vidare 
sammanhang dermed en del af ägorna norr om 
sjögatan; ett skifte på trakten Bäckarne med 
hagmark, dertill ett skifte i norra ängen jemte 
hagmark i Åsarne; ett uti Österängarne; ett skifte 
i hemskogen och i stället för Utskogsskifte, den 
mindre skogstrakt, som är belägen inom Viste-
bergs rågång, eller sammanlagt likaledes Sex 
skiften.

C. Nils Persson som äger 121 Öre skatt, 
qvarbor (Där Öst) och bekommer en del af odal-
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K. Jöns Andersson som äger 23 Öre skatt, 
qvarbor ( Tomta) och bekommer hemskiftet öster 
ut från sin bostad; Korsnäsmyren med hagmark 
sammanhängande samt ett skifte i hemskogen 
eller tillsammans tre.

L. Olof Jonsson, som äger 20 Öre skatt 
qvarbor och undfår inägorna och en del af sko-
gen sammanhängande med hvarandra samt ett 
skogsskifte i Åsarnne, eller sammanlagdt tvenne 
skiften.

 
§ 27.

Den 15 September. 
Enligt den här ofvan upprättade plan för 

skiftet som denna dag blifvit för delägarne i Gode 
Männens närvaro å marken utvist, hafva 6 delä-
gare erhållit sex skiften; 2 bekommit fyra, 1 tre 
och 2 två skiften; men med afseende ej mindre 
å jordmånens olika beskaffenhet än och ägor-
nas spridda belägenhet, som förorsakar att så 
få skiften, som kongl skiftesstadgan, uti 12 Cap. 
10 §, högst tillåter Landtmätaren att, utan un-
derställning till Ägodelnings Rätt, högst utlägga, 
här i detta skifteslag icke kunna utan skada och 
lidande för de flesta jordägarne dem tilldelas, får 
skiftesmannen och Gode Mannen fördenskull en-
hälligt tillstyrka, att ifrågavarande plan för skiftet, 
hvad sjelfva skiftesantalet vidkommer, af Ägodel-
nings Rätten måtte gillas och bifallas.

Som skiftesmannen, redan innan skiftespla-
nen blef fullständig upprättad, hade sig bekant, 
att hemmanet icke kunde fördelas i så få skiften 
för alla delägarne, som skiftesstadgan medgifver, 
utan att underställning äger rum så har under-
tecknad Landtmätare, till tidens vinnande, redan 
angifvit anmälan om förhållandet till Ordföranden 
i Fryksdahls Nedre Tingslags Ägodelnings Rätt.

Skacksjö som ofvan
På Embetets vägnar
   Joh Roman

Förestående protocoll är för undertecknade 
uppläst samt varder härmed justeradt och er-
kändt.

Per Larsson, Olof Bengtsson, Nils Olsson, 
Olof Andersson, Jon Nilsson, Lars Nilsson, Olof 
Jonsson, Lars Aronsson, Olof Olsson, Jöns An-
dersson.

Erkännandet och egenhändiga underskrif-
terna Samt att Nils Persson icke kommit tillstädes 
vid protokollets uppläsande intyga underteck-
nade Gode Män.

  Lars Nilsson i Prästbohl
  Nils Olofsson  i Nohlbergsviken
År 1854 den 18 December sammanträdde 

undertecknad Landtmätare, med förr antecknade 
delägare uti Skacksjö, samt de vid förrättningen 
sednast  biträdande Gode Männen, för att, se-
dan utstakning och rösläggning af skiftena blifvit 
verkställd, uppgöra de till skiftet hörande ersätt-
ningsfrågor jordägarne emellan och förrättningen 
afsluta.

§ 28.
Uti afkunnadt Utslag den 18 nästlidne Octo-

ber har Fryksdahls  Nedre Tingslags Ägodelnings 
Rätt, vid hållet sammanträde inom skifteslaget, 
tillåtit, att högst sex skiften finge för någon delä-
gare utläggas.

§ 29.
Till delägarnes afgörande föredrog skiftes-

mannen följande frågor:
1. Angående Ståndskogs-  och Häfdeliqvi-

dens upprättande.
2. Tiden för ståndskogens afbrukning.
3. Angående tillträdet af nya skiftena.
4. Grunden för häfdeliqvidens uppgörande.
5. Rörande brukningssättet under kom-

mande året af de välhäfdade ägor, som komma 
att frånträdas i följd af skiftet.

6. Inom hvad tid den gödselskyldige skall 
betala sin skuld.

7. Inom hvad lång tid husflyttningen skall 
vara verkställd.

8. Angående bidraget till husflyttningskost-
nadens utgörande.

9. Rörande odlingsersättning; samt
10. Om stängseldelnings verkstäl-

lande och tiden inom hvilken stängsel skall vara 
uppförd, i hvilka ämnen öfverlades denna och 
följande dag, då förening om alla dessa frågor 
upprättades och underskrefs, hvarom Bilaga Litt: 
D gifver upplysning.

§ 30.
Den 19 December
 Då något vidare af förrättnings göromålen 

icke återstod att handlägga, så lemnades jordä-
garne den underrättelse att förrättningen nu vore 
slutad, samt att den, som dermed i ett eller annat 
afseende är missnöjd, äger att klander deröfver 
anföra hos Ordföranden i Ägodelnings-Rätten, 
inom sextio dagar från den dag, som skiftets-
handlingarne, efter 14 dagar derom förut skedd 
kungörelse, öfverlemnas till Per Larsson, vid 
förlust af vidare talan.

 
Skacksjö som ofvan
 På Embetets vägnar
         Joh Roman
    Förestående protocoll är för underteck-
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nade uppläst och varder härmed justeradt och 
erkänna vi såväl, att vi blifvit underrättade att 
förrättningen är slutad, som ock, att den som der-
med är missnöjd, äger att inom sextio dagar från 
den dag, som andlingarne, efter 14 dagar förut 
skedd kungörelse, hvarda öfverlemnade till Per 
Larsson, klander deröfver ingifva till Ordföranden 
i Ägodelnings Rätten om någon af oss skulle 
finna sig dertill befogad. 

 Skacksjö den 19 December 1854.
 Per Larsson, Jöns Andersson, Nils 

Olsson, Olof Andersson, Lars Aronsson, Olof 
Bengtsson, Jan Nilsson, Olof Jonsson, Lars Nils-
son, Olof Olsson, Nils Persson.

           Underskrifternas rigtighet intyga un-
dertecknade Gode Män,

           Lars Nilsson i Prästbohl
       Nils Olsson i Nohlbergsviken 

   

Litt. A
                                       
Förening emellan delägarne i hemmanet 

Skacksjö, upprättad  under Laga Skiftet år 1853.
1:o  Skatterätten eller hemmantalet kommer 

att utgöra Delningsgrunden i alla   hemmanets 
mark.

2:o  I och för gemensamt begagnande un-
dantages från delningen följande: 

a. Till Grustag¸ En kulle på södra sidan af 
Gräsenberget, belägen på Jöns  Anderssons 
skifte En trakt i norra hemskogen på Lars Arons-
sons  och Jan Nilssons skiften. En trakt söder om 
tomten Bråten. 

b. Till Sandtag: En trakt i Jöns Anderssons 
och Olof Olssons skiften öster om södra Soldat-
lyckan. 

c. Till Lertag: En plats öster om qvarnvägen 
och intill byavägen.

d. Till Jordtag; En trakt på sydvestra ändan 
af Rismyrsmossen; en vester om Rönningen i 
östra kanten af Stormossen; en norr om bya-
vägen vid Skacksjöns utlopp, samt en plats på 
norra ändan af Korsnäsmyren;

e. Till Qvarnplats: En trakt söder om Qvarn-
lyckan, emellan vägen och Bäcken.

f. Till Sågplats: En trakt söder om före-
nämnde, emellan bäcken och vägen.

g. Till Båtplats och Wattenställe: En trakt vid 
Holsviken (Bråtviken) samt en på Olof Anders-
sons hemskifte.

h. En ny väg uttages söder om tomten Brå-
ten och ned till Holsviken tolf /12/ alnar bred; en 
från byagatan och ned till norra Wattenstället åtta 
/8/ alnar bred, en väg sex /6/ alnar bred söder om 

Nils Larssons tomt ned till Skacksjön, vid hvil-
kens strand vägen tages tio /10/ alnar bred, ifrån 
sjökanten och lika långt uppåt; från ängvägen ut-
tages en ny väg tio /10/ alnar bred, som sträcker 
sig öfver östra ändan af stormossen samt norr ut 
öfver ängarna till nya landsvägen, äfvensom en 
väg sex /6/ alnar bred uttages öfver Olof Jons-
sons tomt och norrut öfver Kulltorpet till fägatan.

3:o De vägar, som äro å nya Chartan ut-
märkte, komma att bibehållas, undantagandes 
norra ändan af ängvägen, som intagas i del-
ning; och äger dessutom en hvar af oss rättig-
het att fritt färdas öfver annans skogsskifte, der 
sådant icke utan olägenhet kan undvikas, likväl 
med skyldighet att noga tillse det led och grindar 
stängas samt ohägnad undvikas.

Sålunda öfverenskommit försäkras af 
Skacksjö den 3 September 1853.

Per Larsson, Olof Jonsson, Olof Andersson, 
Lars Aronsson, Olof Bengtsson, Nils Olsson, Jan 
Nilsson, Lars Nilsson, Jöns Andersson, Nils Pers-
son. 

Öfverenskommelsen och egenhändiga 
underskrifterna samt att Olof Olsson icke varit till 
städes vid föreningens ingående, intyga under-
tecknade Gode Män.

  
Lars Nilsson i Prästbohl
Nils Olsson i Nohlbergsviken

Litt: B.   

Förening emellan delägarne i hemmanet 
Skacksjö, upprättad under Laga Skiftet år 1853.

1:o  Något ägoutbyte med angränsande 
hemman öfverenskomma vi icke icke skall verk-
ställas.

2:o  Att oskifto undantages Soldattorpet, 
hvarjemte öster om detsammas blifvande läge, 
på så kallade Kroken, för soldatens behof anslås 
så mycket till beteshag, som vid den verkställda 
besigtningen af Gode Männen ansågs lämpligt, 
och å Chartan finnes utmärkt.

3:o Den af oss, som bekommer något af 
den mark, hvilken, i anledning af den nya vägom-
läggningen, till mer eller mindre del blifvit gjord 
obrukbar i och för borttaget vägfyllnadsämne, 
skall derföre af samtlige delägarne erhålla ersätt-
ning, som utgår enligt skiftesmannens och Gode 
Männens bestämmande.

4:o Ifrån sydvestra hörnet af Per Larssons 
rönning och norr ut efter kanten på Stormossen 
samt öfver södra delen af Lars Aronssons Bäck-
näs till råbäcken emot Wisterud, skall uttagas ett 
dragdike två /2/ alnar bredt, som af skifteslaget 
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gemensamt underhålles. Sålunda öfverenskom-
mit och beslutadt försäkras af Skacksjö den 21 
October 1853.

Per Larsson, Olof Olsson, Nils Olsson, Olof 
Bengtsson, Lars Aronsson, genom Aron Larsson, 
Nils Larsson, genom mågen Lars Nilsson, Olof 
Andersson, Jan Nilsson, Jöns Andersson, Nils 
Persson, Olof Jonsson.

Öfverenskommelsen och egenhändiga un-
derskrifterna intyga undertecknade Gode Män:

 Lars Nilsson i Prästbohl
 Nils Olofsson i Nohlbergsviken

Litt: C.                        

Förening emellan delägarne i Skacksjö, 
upprättad under Laga Skiftet derstädes år 1854.

          1:o   Tillträdet af nya skiftet skall 
verkställas sålunda, att inägorna får, i och för 
höstplöjningens verkställande, tagas i besittning 
den 1 October detta år, men skogen icke förr än 
ståndskogsliqviden är uppgjord; likväl är för hvar 
och en tillåtet att begagna sitt mulbete så länge 
hösten varar.

          2:o   I afseende på den ersättning, 
som den delägare skall erhålla, hvilken mister 
af sin välhäfdade jord är följande öfverenskom-
melse ingången:

a. Den som i följd af skiftet kommer att afstå 
rågstubb eller ett års vall, får under nästkom-
mande år taga höskörd af sådane ägor.

b. Den som mister två års vall, äger rätt 
att under nästa år antingen beså den eller taga 
höskörd deraf.

c. Den som kommer att afstå ett eller två 
års potätland får skörda detsamma uti ett år, men 
den som mister flerårigt potätland eller kålgår-
dar får taga skörd af sådan jord i tvenne år efter 
tillträdet, genom hvilken brukning gödsel – ersätt-
ningen skall anses vara erlagd.

3:o         Den som lemnar tre års vall eller 
bekommer vanhäfdad jord skall erhålla ersättning 
i gödsel enligt skiftesmannens och Gode Män-
nens bestämmande.

4:o         Äfven den inrösningsjord, som 
under skiftet särskild blifvit anslagen till förökning 
af soldattorpet utöfver hvad detsamma enligt 
ägobytet skall erhålla, förbehålla vi oss fri dispo-
sitionsrätt vid slutet af den nuvarande soldatens 
tjenstetid. Sålunda öfverenskommet försäkras af 
Skacksjö den 15 September 1854.

Per Larsson, Olof Bengtsson, Nils Olsson, 
Lars Aronsson, Olof Andersson, Jan Nilsson, 
Olof Olsson, Olof Jonsson, Jöns Andersson, Lars 
Nilsson.

Öfverenskommelsen och egenhändiga 
underskrifterna samt att Nils Persson, icke till-
städeskommit vid sammanträdet ehuru derom 
underrättad, intyga undertecknade Gode Män.

 Nils Olofsson i Nohlbergsviken
 Lars Nilsson i Prästbohl

Litt D.             
          
Förening emellan delägarne i Skacksjö, 

upprättad under Laga skiftet år 1854.
1:o  Öfverenskomma vi att Gode Män-

nen, under juni månad nästa år,  skola uppgöra 
ståndskogs- och Häfvdeliqviden oss emellan, 
med hvars åtgärder och beslut i dessa frågor vi 
föklare oss nöjde.

     2.o  Den, som får ståndskog att fordra, 
skall densamma afbruka inom  tio /10/ års förlopp 
ifrån tillträdet, vid förlust af vidare rätt dertill;  och 
iaktages under afbrukningen, att om någon ned-
hugger buskar under fyra/4/ alnars längd, sådant 
som åverkan skall anses.

     3:o  Det beslut angående tillträdet af 
nya skiftena, som fattades den 15 September, 
och innehålles uti 1 mom: af den nämnde dag 
upprättade förening bil: C, förändras sålunda: 
Att trädesjordens beredning på de nya skiftena 
får vid vanlig tid företagas nästa sommar, men 
deremot kommer de öfvriga ägorna och skogen 
att först tillträdas den 1 October nästkommande 
år dock med villkor, att efter det skogsliqviden 
blifvit uppgjord för den, som så önskar, fälla bråte 
på sina nya skogsskiften, äfvensom hvar och en 
äger rätt att begagna sitt gamla mulbete så länge 
hösten varar.

4:o    Den öfverenskommelse angående 
brukning under viss tid af den välhäfdade jor-
den, och hvarom 2 mom: uti åberopade förening 
handlar, kommer att helt och hållet upphäfvas 
samt gödselliqviden uppgöras efter följande 
grund

 a.  Den som lemnar rågstubb eller 1 års 
vall,skall derföre erhålla hälften af den gödsel i 
ersättning, som till gödningen åtgått.

b.  För två och tre års vall bekommes ¼ 
af gödseln i ersättning, beräknadt efter samma 
grund.

c.  För flerårigt potätland gifves så mycket 
gödsel i ersättning, som anses åtgått om jorden 
varit gödslad till utsåning af råg, och för två års 
potätland deremot, hälften.

d. Tomthäfd kålgårdar och vanhäfdad jord 
ersättes och betalas enligt Gode Männens be-
pröfvande och försvinner all  gödselersättning för 
jord, som blifvit häfdad annorledes än här ofvan 
sagt är.
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 5:o Om  någon, af sådan jord som han 
mister genom skiftet, under kommande året up-
plöjer och besår rågstubb eller första årets vall,är 
han förfallen till ett vite af trettiotre/33/Rdr 16 
sk banco, som tillfaller den,  hvilken genom ett 
sådant brukningssätt blifver lidande.

6:o Den gödselskyldige skall betala hälften 
av sin skuld under trädestiden nästa år och andra 
hälften vid samma tid 1856; ett lass beräknas till 
tvenne tunnor och skall innehålla god och oblan-
dad gödsel.

7:o Af de uthus, som tillhöra Lars Nilssons 
bostad, stallbyggningen vara uppförd till den 10 
juli och ladugården med loge och lador till den 1 
augusti samt öfrige hus i complett skick till den 1 
October 1856; med Soldatens hus och torphusen 
skall samma förhållande iakttagas.

8:o Kostnaden för flyttningen af Lars 
Nilssons, Soldatens och Torparne Per Anders-
sons samt Olof Perssons bostäder utgöres af oss 
alla enligt skatträtten.

9:o Såsom ersättning åt Olof Jonsson, 
hvilken, med afseende på dess hemmantal, odlat 
mer än öfrige, tillåta vi att han får uppbära hälften 
af det bidrag utaf allmänna medel, som kan blifva 

anslaget i och för flyttningen af Lars Nilssons 
bostad, samt afstå föröfrigt från alla anspråk på 
odlingsersättning.

10:o Med stängseldelningens verkstäl-
lande skall uppskjutas till nästa vår och skall 
stängsel lottarne emellan vara uppförd uti inägor 
och hagmark till den 1 augusti 1856.

Sålunda öfverenskommet försäkras af 
Skacksjö den 19 December 1854.

Olof Bengtsson, Per Larsson, Jöns Anders-
son, Olof  Andersson, Nils Olsson, Olof Jonsson, 
Olof Olsson, Jan Nilsson, Lars Aronsson, Lars 
Nilsson, Nils Persson

 Underskrifternas rigtighet intyga underteck-
nade Gode Män

Lars Nilsson i Prästbohl
Nils Olofsson i Nohlbergsviken
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        2. GÅRDAR OCH TORP I SKACKSJÖ
 I detta kapitel presenteras de gårdar och torp som finns och som funnits i Skacksjö. Till de bo-

ställen det varit möjligt har vi också  redogjort för ägarförhållanden. 
 Torpen och gårdarnas läge finns utmarkerade på följande kartor och de ställen som inte exakt 

kunnat lokaliseras finns inte utsatta på kartan utan istället har vi försökt att beskriva deras läge för att 
ge en ungefärlig bild av deras placering. Siffrorna inom parantes är de sidor där gårdarna och torpen 
finns beskrivna. Efter vissa torp finns inga siffror vilket betyder att det inte hittats mer information än 
vad som redan angivits.

Förteckning över gårdar och torp i norra 
Skacksjö

1. Öster Leråsen (73)

 2. Väster Leråsen (72)

 3. Skacksjöängarna (48)

 4. Ängbacka (78)

 5.  Asplunda (70)

 6. Tallåsen (38)

 7. Svalhålet (76)

 8. Kvarnlyckan  (71)

 9. Sandkullen, Sannkuul, Kvarnfallet eller Höganäs (77) 

10. Spångbacka eller Spängera (75)

11. Sommarstuga byggd under 1960-talet

* Torpet Tallåsen: låg granne med nuvarande Ängbacka (99).
* Tallåsbrôten: revs i början av 1930-talet. Låg cirka 300 meter norr om Svalhålet (99).
* Skacksjöängtorp: kan ha legat söder om nuvarande Skacksjöängarna (99).
* Timmeråsen: man vet inte exakt var torpet låg men teorier har framförts att det skulle ha legat      

 väster om uthusen vid nuvarande Tallåsen. 
* Mjölnerstôga: låg på Skacksjö allmänning, flyttad till Ås Brunn 1913 (77).
* Klôbben: låg på Där Nols mark efter vägen mot kvarntorp, flyttat till Smedsby (99). 
* Över Brôten: låg 100 meter norr om nuvarande Skacksjöängarna.  
* Skacksjöänghag eller Asphôlmen: låg öster om Vällingbacken efter nuvarande landsvägen. Här  

 bodde en gång Anders Persson och Kattrina Persdotter, farföräldrar till syskonen Malmqvist på  
 Getåsen.

* Kuultorpet: låg på östra sidan om nuvarande landsvägen vid allén som går ner till Skacksjö- 
  ängarna. 

* Visterudsänga: låg på gränsen till Bråtens hemman, med Vistebergs ägor omkring (99).
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Karta över norra Skacksjö. Hopskarvad och beskuren del av ekonomiska kartan blad 11D5b och 11D5c. 
Kartan är ej skalenlig. 
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Förteckning över gårdar i mellersta Skacksjö
Gårdarna som var placerade norr om Kôrsgata kallades för ”Nolergårn”. Kôrsgata är trevägs-

korsningen i ”centrala” Skacksjö och idag ligger två tämligen nybyggda hus (Kôrsgata och Sörgårn) 
på var sin sida om vägen mot Visterud. 

1. Där Nol (49)

2. Fridhem (42)

3. Berga (40)

4. Halla  eller När Carsson (45)

5. Där Öst (68)

6. Enbacka (42)

7. Sörgården (43)

8. Kôrsgata (44)

9. Där Ôpp (67)

10. Där Ner (86)

11. Lellåsen (43)

12. Kapellet (93)

13. Storåsen (44)

14. Där Väst (82)

15 När Engström (32)

16 Tomta eller Tômta (36)

17. Bråten eller Brôten (34)

18. Sjövik (33)

Nordväst om gården Där Nol låg en gång Skräddaråsen. Torpet finns inte kvar idag och är ej 
utmarkerat på dagens ekomomiska karta. Däremot finns Skräddaråsen på en äldre karta som presen-
teras på sidan 31. Samma sak gäller skolhuset som låg mellan Där Öst och Enbacka. Det plockades 
ner innan dagens ekonomiska karta uppdaterades men finns utmarkerat på sidan 31.

 
* ”Timbonäshuset”: flyttat från Timbonäs 1970. Ligger intill Hallas boningshus (47).
*  Soldatbostället: låg en gång där Sjövik ligger idag. Vid laga skiftet flyttades huset till de norra          

   delarna av hemmanet, där det så småningom fick namnet Ängbacka (se föregående 
sida).

*  Gården Där Fram: exakt placering osäker (32).
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Mellersta delarna av Skacksjö hemman. Kartan består av hopfogade och beskurna kartblad från 
ekonomiska kartan, blad 11D5b och blad 115c. Kartan ej skalenlig.
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 Förteckning över gårdar och torp i södra 
Skacksjö 

 
Gårdarna som var belägna söder om trevägskorsningen Kôrsgata kallades för ”Sönnergårn”.

Kartan över södra Skacksjö är en beskuren kopia av en äldre ekonomisk karta. Observera att en viss 
överlappning sker från föregående sidas karta. Anledningen till att vi valt denna karta istället för den 
nyare ekonomiska kartan är att många av de torp som låg i de södra delarna av Skacksjö inte finns 
kvar idag och hade försvunnit  innan den ekonomiska kartan uppdaterades. För att få bäst bild av var 
torpen låg, prestenterar vi en något äldre karta, där torp som idag är borta finns utmarkerade. 
 

1. Skräddaråsen eller Åsen: grunden finns kvar (98)

2. Skolhuset: flyttat till Norge (92)

3. Malmkviståsen (80)

4. Haga (74)

5. Ängland (90)

6. Knölan:  torpet flyttades till Lövåsen i Visterud 1918 (99)

7. Stranna: på platsen har ytterligare hus byggts  (76)

8. Där Sör i Bergbråtarna  eller När Söderkvist: togs ner och byggdes upp i Visterud i början av  
             1920- talet (95) 

9. Bergmanstorp: står idag vid Ås Brunn (95)

10. Där Öst i Bergbråtarna  eller När Hinnrick (96)

11. Hôlt (97)

12. Fryklindtorpet: revs omkring 1905 (99)

13. Bolltorp: revs i slutet av 1800-talet (98)

14. Falltorpet: gamla stugan finns inte kvar, men en ny har byggts på samma plats (91)

15. Skiftena, övre och nedre (84-85)

16. Höjden, Högda eller Sönner höjda: har flyttats (98)

* Kohaget: kan ha varit en föregångare till torpet Haga. Var bebott av Nils Larsson och Ingeborg  
  Månsdotter.

* Jönstorp: okänt vart torpet var beläget.
* Granmyra: okänt vart torpet var beläget, förmodligen på mark från Där Öst. På 1810-talet be-

bott   av Olof Nilsson och Kattrina Eriksdotter som står noterade som utfattiga.
* Kojan: en skogshuggarkoja som uppfördes av Granabolaget. Står kvar än i dag.
* Intill Stranna finns ett nyare sommarhus, byggt av Inga-Lisa och Erik Wallsten som köpte mar- 

 ken av Åke Carlsson.
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Ekonomiska kartan gjord efter 1888-1895 års mätningar. Kartan överlappar den ekonomiska kartan från föregående 
uppslag och torpet Åsen eller Skräddaråsen är utmarkerat, liksom skolhuset. Kartan är ej skalenlig.
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Aron (1820-1904) och Kajsa (1820-1902) 
Sjöqvist.

Skacksjögården Där 
Fram 

Ingen vet exakt var gården  låg, men troligen på 
åkern söder om nuvarande Enbacka. Förmod-
ligen var det den första och även den största 
gården i Skacksjö, 1/3 av hemmanet. Den kan ha 
hetat Där Fram.

Ägare från cirka 1634:
Olof Nilsson
Nils Olofsson
Måns Nilsson
Bengt Månsson

Hans Bengtsson
Nils Olofsson
Annika Larsdotter (änkan efter Nils Olofsson)
Olof Nilsson

Omkring år 1800 går gården omkull och kring-
liggande granngårdar förvärvar jorden. Gården 
Där Opp bildas av en del av ägorna från gamla 
ursprungliga Skacksjögården. Troligen blev Där 
Opp egen gård 1797.

Skacksjö 17 När 
Engströms

Tidigare kallat När Aron

Ägare från cirka 1688:
Jon Månsson
Lucka i ägarlängden på cirka 17 år.
Per Andersson
Per Persson
Nils Persson den yngre
Lars Aronsson
Anton Aronsson
Aron Antonsson
Lars Aronsson
Aron Larsson-Sjökvist och hustrun Kajsa Nils-
dotter
Anders Engström och hans hustru Matilda, 
född Sjöqvist

1924: Axel Efraim Olsson och hustrun Hanna, 
född Engström
1959: Göte Andersson och hustrun Margit, född 
Olsson
Idag: Rune Andersson

När Engströms som boningshuset ser ut idag. Huset byggdes 
1832 och är till det yttre sig tämligen likt, även om man renoverat 
inne i huset. Lönnarna som står utanför huvudbyggnaden är 
lika  gamla som huset, man hämtade skott från Munkfors vilka 
planterades 1832. Foto Anders Olsson. 
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Sjövik sommaren 2003 byggt på tomten där knektbostaden 
en gång var belägen. Foto Ulf Dahlberg. Östra Emterviks 
hembygdsförening.

   Engströmsgården
       av Margit Andersson

Gården är en släktgård och stam- 
fadern kom till Skacksjö i mitten av 1700-talet 
från Illberg i Kil. Hans namn var Anton Arons-
son. Sonen, Aron Antonsson, övertog gården 
1785 och hans son Lars Aronsson tog över 
1820. Sedan övertog hans son Aron Larsson- 
Sjökvist med hustru Kajsa Nilsdotter år 1850. 
De fick sex barn.

Dottern Matilda med make Anders Eng-
ström övertog gården 1890. De fick nio barn 
varav fem dog mellan 17 och 29 års ålder. 
Tuberkulos var orsaken till de flesta dödsfal-
len. Fyra barn överlevde och 1926 övertogs 
gården av dottern Hanna med make Axel Ols-
son och de fick fyra barn. År 1959 tog sedan 
dottern Margit med maken Göte Andersson 
över gården, de fick fyra barn och sonen Rune 
Andersson tillträdde år 1987 och driver gården 
med tillhörande jord- och skogsmark. Han har i 
dagens läge 34 mjölkkor och lika många kvigor 
i olika åldrar. Många grannar har lagt ner sina 
jordbruk vilket gör det möjligt för Rune att ar-
rendera deras jord.

Familjefoto När Engström. Övre 
raden: Anton Engström, Anders 
Engström och Jonatan Engström. 

Andra raden: Elisabet Engström 
- Björkman, Naemi Engström, 
Matilda Engström, Rut Engström 
och Maria Engström. 

Tredje raden: Daniel Engström, 
Hanna Engström-Olsson, 
Benjamin Engström. 

Sjövik 5:2

År 1989 började Göte Andersson bygga en 
villa belägen ca 100 meter norr om stamgården. 
Den blev färdig för inflyttning i juni 1991 och fick 
beteckningen 5:2 och Sjövik blev namnet. Villan 
står på en gammal knekttomt och sista knekten 
som bodde där hette Skackfelt. Huset flyttades 
när en annan knekt blivit utsedd. Göte byggde 
sin villa för att få en egen bostad för ålderdomen 
men fick cancer och avled i början av 1993. Idag 
bebos Sjövik av Margit Andersson.
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nen. Sven berättade att han, vid ett av sina sista 
besök i Skacksjö gjorde en tur till Västerhag. Han 
tog då med en tegelsten från tegelugnen som 
minne från barnaåren i Skacksjö. Den finns nu i 
hans sportstuga i Funäsdalen.

Då allt byggmaterial var på plats byggdes 
uthusen upp av bröderna Hjalmar och Isak Gus-
tavsson från granngården Tomta.

År 1933 flyttade familjen Eriksson från  
Bråten till Hökerud i Sunne. Bråten såldes den 
1 juli 1933 till Fritz (f. 1900) och Ida Carlsson 
(f.1901) från Skacksjö för 15.000 kronor. Fritz 
kom från Carlssonsgården och Ida från Där Nol i 
Skacksjö.

Fritz hade varit snickare i Grums några år 
medan Ida bodde i lillstugan Där Nol, ”Fridhem”, 
tillsammans med mamma Kristina. Dottern Doris 
föddes 1931.

Innan gården förvärvades hade makarna 
förberett ”utstyrseln” till det egna hemmet. Fritz 
var finsnickare och tillverkade en hel del möbler 
och Ida kardade ull och spann garn och vävde 
gardiner, draperier, trasmattor och dukar.

Så blev då snickare Carlsson bonden Carls-
son. Jag, Doris, var två  år vid flytten till Bråten. 
Bohaget kördes med häst och vagn från lillstu-
gan. Det har berättats för mig att då min säng 
lyftes upp på vagnen, grät jag. Jag var säkert 
nöjd då sängen kom på plats i nya hemmet. 

Arbetet på gården följde årstidernas väx-
lingar, skogsarbete på vintern och plog- och 
slåtterarbete på sommaren. En tid på 1930-talet 
höll Fritz på med torvströförsäljning. På höstarna 
tog han upp torv på Tallåsmossen. Torven skulle 
läggas i ”kupor” för torkning under sommaren, 
sedan köras hem och rivas på torvströrivare. 
Bönder från Bonäs, Råbäcken, Ås och andra 
platser kom med häst och vagn och köpte torv-
strö. En del ”gubbar” hade jutesäckar som de 
fyllde med strö. Det hände att jag fick vara med 
och hålla upp säckarna då de öste i torvströ. För 
detta arbete kunde jag få, ja 10 öre!

Skacksjö 110 Bråten
Ursprungligen avstyckad från gården  Där 

Väst
Ägare från cirka 1764:
Måns Nilsson
Nils Larsson
Olof Månsson
Olof Jonsson
Olof Persson
Olof Olsson Sahlin
Olof Eriksson och hustrun Matilda född Sahlin
Helmer Eriksson och hustrun Anna Lilly född 
Ullström
1933: Fritz Carlsson och hustrun Ida född Nilsson
Senare: Doris och Ragnar Elfstrand
Ägare idag: Anders och Tommy Elfstrand

Bråtens historia
            av Doris Elfstrand  

Enligt gamla ägarlängder skall  gården Brå-
ten vara avstyckad  från Där Väst omkring 1760. 
Namnen på ägarna efter denna avstyckning är 
följande: 

Måns Nilsson, Nils Larsson, Olof Månsson, 
Olof Jonsson, Olof Persson, Olof Olsson-Sahlin.

Dottern Matilda Olsdotter-Sahlin gifte sig 
med Olof Eriksson från Dalkarlsberg i Västman-
land. Paret Sahlin-Eriksson ägde Bråten tills 
sonen Helmer Sigfrid (f. 1882) och hans hustru 
Anna Lilly Ullström (f. 1881) från Töcksfors, över-
tog gården. Detta skedde 11 juni 1912 och lagfart 
beviljades 20 januari 1915. Köpesumman 5.000 
kronor.

Makarna Eriksson fick 6 barn: Gösta (f. 
1913), Märta (f. 1914), Olle (f. 1916), Sven (f. 
1918),  Ann-Greta (f. 1920) och Britta (f. 1922).

Lilly var lärarinna, men hon slutade som 
sådan då hon blev bondmora på Bråten och fick 
stor familj.

År 1923 inträffade en stor olycka på Bråten. 
Alla uthusen brann ned. En fotogenlampa var 
orsaken. Den hade hängts upp i svinhuset för att 
ge värme och ljus åt ”gris-soa” som fått smågri-
sar. Något föremål i lampans närhet fattade eld. 
Svinhuset, ladugårdslängan med stall och loge 
samt magasinsbyggnaden brann ned och grisar, 
kor och höns brann inne. En ko räddades ur 
lågorna men den fick senare avlivas då den var 
skadad. Hästen räddades.

Sven Helmersson, Västerås, berättade 
nyligen om branden. Han var fem år då, år 1923. 
Genast började arbetet med återuppbyggandet. 
Virke höggs på Bråtudden och sågades. Tegel 
till ladugården ”slogs” vid lerhålor vid Västerhag-
vägen. Där finns ännu rester kvar från tegelug-

Bråten idag.
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Familjen Eriksson på Bråten. Mannen med hästen är ägaren 
Helmer Eriksson och en av damerna är hans fru Lilly. Den 
sittande flickan är Helmers syster Frida som på grund av 
ett handikapp hade svårt att röra sig. De mindre barnen är 
förmodligen Helmers och Lillys son Gösta och dotter Märta.

Frisören Fritz snyggar till John Där Öst. 

Fritz kunde även hantera sax och hårklipp-
ningsmaskin. På kvällarna kom långhåriga gran-
nar och släktingar på besök Då plockades sax 
och maskin fram och ett rejält tygskynke lades 
över ”kundens” axlar och klippningen kunde 
börja. Frisörstolen var en köksstol placerad mitt 
på köksgolvet. Efter klippningen bjöd Ida på kaffe 
med dopp. Frisörkunderna brukade lägga en 
slant i min sparbössa.

Då julgrisarna i grannstugorna skulle  
slaktas, anlitades slaktare Carlsson. Slaktarblo-
det hade han i ådrorna eftersom både hans farfar 
och farfarsfar varit slaktmästare i Göteborg. Han 
slutade som slaktare på grund av besvär med 
handlederna. Grisslakten skedde för det mesta 
ute i kallt och ruskigt novemberväder.

Vintern 1942 eller 1943 hade Fritz en kol-
mila vid Stranna. Ovanför uthusen på Stranna 
fanns en gammal kolbotten, där hade kolats 
någon generation tidigare. Skräpvirke från gran-

skogen restes på den gamla kolbottnen, virket 
täcktes med kolstybb och granris, sedan tändes 
milan och fick sakta brinna i cirka tre veckor.

Ansvarig för miltändningen var Hjalmar 
Berg från Mellanviken, en duktig kolare. 

Träkolet såldes till Granabolaget i Östra Ämter-
vik. Det användes som drivmedel till bussar och 
bilar under krigsåren.

I många år använde Fölsjöns Jaktvårds-
område logen på Bråten som älgslaktbod vid 

höstens älgjakt. Då älgstyckningen var klar 
skulle jägarna i regel in i huset och dricka 
kaffe. Många är de jakthistorier som berättats 
i köket på Bråten. Ett år besökte skriftställare 
Linus Brodin älgstyckningen på Bråten och då 
sparades inte på varken jakt- fiske- eller andra 
mindre rumsrena historier. Så här kunde det 
låta när Linus diktade:

”Ja kom hit mett i älgjakta
di snudd skröttera tå all makta
mä luftbössa Kalle sköt
ett redit vackert älganöt
rolet va dä, tack för dä
å att ja feck komme mä.

Älgjakta 1952  Linus Brodin”

 Då Fritz blev för gammal för jakt flyttades 
slaktboden till Där Öst i Skacksjö.

Stort pådrag var det varje år den 6:e au-
gusti. Kräftpremiär - årets höjdpunkt. Då skulle 
allt vara klart till klockan 17.00: agn - mört, 
ficklampor, burar, håvar, hinkar och ett glatt hu-
mör. Klockan 17. 00 fick burarna läggas i sjön. 

Jag var nästan alltid med pappa Fritz och rodde 
vid utläggningen av burar vid Bråtudden och i 
viken, så jag vet om varenda stor sten och ”låga” 
d v s trädstam som ligger i vattnet. Vid stenar, lå-
gor och ris skulle burarna ligga. Burarna vittjades 
fram på natten och även på morgonen. 

Första dygnets fångst var alltid tingad 
långt i förväg. Fiskaffärerna i Sunne och Torsby 
och även ett flertal privatpersoner ville köpa 
Skacksjö kräftor. Förr fanns mycket kräftor i sjön, 
en hink fylldes snabbt. Kräftsäsongen varade 
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Fritz och Ida klappar hästen Goliat medan barnbarnet Tommy tittar 
på.

Skacksjö 111 Tômta

ägare från 1737:
Jöns Torbjörnsson
Per Nilsson
Per Jönsson
Anders Persson
Jöns Andersson
Jonas Olsson
Gustav Jonasson och hustrun Augusta född 
Sjökvist
Johan Jonasson och hustrun Hildur född Mag-
nusson i Skifte (arrenderade gården)
1955 Karin och Idor Hjalmarsson                

Tômta sommaren 2003. Foto Ulf Dahlberg. Östra Emterviks 
hembygdsförening.

också hela hösten.
Vid sidan om hemmets löpande sysslor 

ägnade Ida mycken tid till handarbeten och väv-
ning. Hon samlade även gamla bruksföremål. 
Dessa fanns till beskådande i lillstugan.

Mellan åren 1947 -1949 gjordes en omfat-

tande reparation och tillbyggnad av huset. 
Tiden gick vidare. Doris gifte sig och flyt-
tade till Kil 1954. Jordbruket drevs som 
tidigare några år, men 1964 såldes korna, 
1967 såldes hästen och hönsen nackades. 
Några år tog Kalle Där Nol hand om hö-
skörden.

År 1978 blev dottern Doris och må-
gen Ragnar Elfstrand ägare till gården och 
sedan 1999 är bröderna Tommy, född 1953 
och Anders, född 1971 ägare. Gården bru-
kas av Anders och Tommy.

Ida och Fritz bodde på Bråten till juni 
1989 då de på grund av sjukdom och hög 
ålder flyttade till Sanneruds Vårdhem i Kil. 
De avled där, Ida i maj 1991, 89 år och Fritz 
i augusti 1991, 91 år.

Anders bor på Bråten och Doris vistas 
där mest sommartid, Ragnar avled i januari 
2002.

Nedskrivet av Doris i januari 2003.
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Det gamla boningshuset på Tômta. På verandan sitter Augusta som föddes på granngården När 
Engström och som gifte sig med Gustaf Jonasson på Tômta. Kvinnan till höger är Elin på Kapellet 
tillsammans med tvillingarna Teres och Olga. Längst fram ser vi en av sönerna i huset, förmodligen 
Gideon.

 

Tômta
av Karin Hjalmarsson

Namnet kan tyda på en äldre bosättning 
på platsen. Jonas Olsson och Britta Jonasdot-
ter köpte gården 1857 av Olov Andersson och 
Maria Jönsdotter. Jonas och Britta var min farfars 
föräldrar. Britta och Jonas sålde gården 1893 till 
sin son Gustaf Johnsson för 3000 kronor. Han 
bedrev skogs-och jordbruk med boskapsskötsel 
tillsammans med sin hustru Augusta, född Sjök-
vist, från granngården När Aron i Skacksjö.

Augusta och Gustaf fick sex barn: Einar      
(f. 1892), Hjalmar (f. 1895), Isak (f. 1897), Gideon 
(f. 1899) samt tvillingarna Teres och Olga som 
föddes 1902.

Den gamla stugan revs 1914 och byggdes 
sedan upp av sönerna Hjalmar och Isak, 19 res-
pektive 17 år gamla.

Min farmor och farfar var medlemmar i mis-
sionsförsamlingen. På den tiden var det vanligt 
att tillresande pastorer bodde i hemmen, så var 
det också på Tomta.

Min farfar dog 1938. Därefter blev gården 
sterbhus. Den utarrenderades till Hildur och 
Johan Jonasson från 1939 till 1953. Min pappa 
Hjalmar Gustafsson blev ägare 1944. Han 
började att reparera boningshuset i början av 
1950-talet, men dog hastigt i september 1953. 
Min mamma Helena Gustafsson och jag blev då 
ägare. Reparationen av huset fortsatte med lejd 
arbetskraft.

Efter giftermålet med Idor Johansson från 
Visterud, flyttade vi till Tomta 1955. Eftersom 
både Idors och min pappa hette Hjalmar tog vi 
Hjalmarsson som efternamn. När vi flyttade till 
Tomta var loge och lada under halmtak som min 
farfar lagt. Efter en grundlig renovering blev det 
cementgolv och plåttak. Vi drev jord- och skogs-
bruk fram till 1975, då gården blev utarrenderad 
till Peter Pütsep i fyra år. Från 1979- 1987 fanns 
bara ungdjur på gården som vi skötte med hjälp 
av barnen: Lisbeth  (f. 1956), Inger (f.1960)  och 
tvillingarna Per och Lars (f. 1966).

Rune Andersson blev ny arrendator 1987. 
Han sköter jordbruket och har ungdjur i ladugår-
den. År 1991 köpte en av våra tvillingsöner, Lars 
Hjalmarsson, gården som femte generation, men 
Rune Andersson är fortfarande arrendator. 
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Skacksjö 112 Tallåsen 
Ägare från cirka 1778: 
Måns Månsson
Jon Olsson
Olof Jonsson
Aron Jönsson och hustrun Britta Maria Clements-
son
Från 1922: Axel Aronsson
Från cirka 1962: Linnéa och Henry Johansson
Från 1965: Ella och Birger Lindgren 

Tallåsen
           av Göran Bengtsson

Ursprungligen skulle gården, som  
senare blev Tallåsen, ha stått mellan När Eng-
ström och på Tômta i Skacksjö men någon gång 
före laga skiftet blev den utflyttad till sin nuva-
rande plats.

Strax väster om gårdens nuvarande plats 
skulle det enligt Alf Aronsson ha legat ett torp en 
gång i tiden. Forskare tror, att detta kan vara det 
gamla torpet Timmeråsen, som står omnämnt i 
domboksutdrag från 1600-talet.

Manbyggnaden på Tallåsen var en senare 
påbyggd parstuga, som sorgligt nog brann ned 
för drygt 20 år sedan. Ett kraftigt blixtnedslag di-
rekt i huset gjorde att det var helt övertänt på en 
kort stund. Lyckligtvis var det ingen hemma vid 
detta olyckliga tillfälle.

De västra uthusen byggdes 1910; ett myck-
et välgjort bygge, som utfördes av männen på 
gården. Oturligt nog lyssnade de på en dåtida 
lantbruksrådgivare, så takhöjden inne i ladugård 
och stall blev onödigt hög. Det som varit nyttig 
värme vintertid, försvann uppåt taket och hörän-
net ovanpå blev onödigt lågt.

Höet togs i äldre tider in med hjälp av en 
hästdriven s k släphiss. Från den stora gluggen 
i uthusens norra gavel var långa slanor ställda 
i lämplig lutning. Hölassen kördes fram till sla-
nornas nedre ändar. En lång stålwire löpte över 
trissor uppe i hörännets tak fram till en s k kör-
vandring. Den bestod av lodrätt stående stock, 
med något som kunde liknas vid en kabeltrumma 
överst. Stocken var försedd med glidlager i övre 
och nedre ändar. Två stockar, inte särskilt grova, 
gick ut från uthusväggen nära den södra gaveln. 
De bildade en stor, likbent, horisontellt liggande 
triangel, drygt 2,5 meter över marken. Det övre 
lagret var fästat i triangelns spets och det ned-
re i en stadig sten. Den grova, lodrätt stående 
stocken var försedd men en horisontellt liggande 

dragbom en bit över marken.
Hölassen drogs upp på rännet längs sla-

norna med wiren, som spelades upp på kabel-
trumman med hjälp av hästen, som var kopplad 
till dragbommen. När höet kommit nog långt in på 
hörännet, kopplades kroken i wirens ände loss 
och repen kring hölassbunten drogs bort.

Bortemot ett par hundra meter bort står 
Tallåsens förfallna smedja. Tjälen har hävt på 
den kraftiga stenhärden, så att skorstenen och 
den övre delen av tegelkupan rasade in i början 
av 1960-talet.

Söder om smedjan stod den timrade lin-
bastun. Den hade spåntak, som ruttnade sönder 
och sedan gick förfallet fort. År 1979 fick jag 
de skockvarv, som var användbara av Ella och 
Birger Lindgren, så det som en gång var bastun 
på Tallåsen, blev ungefär hälften av vad som blev 
timmerbod på torpet Kul  i Svenserudsätter.

Den gamla stugan på Tallåsen hade kvar en 
hel del av parstugans karaktär. Den var skarvad 
på mitten, och höjden hade nog ökats med ett 
par-tre stockvarv.

Takhöjden i nedervåningen var bara 230 
cm och stora salen upptog hela östra delen av 
stugan. Fram till omkring 1908, så var även köket 
lika stort, men det balkades av, så det blev en 
mindre kammare i den norra delen.

Den s k kôven bildade ett mindre rum mitt 
i stugans norra del. Dess södervägg flyttades 
dock mer åt söder, när ett ganska stort trapphus 
byggdes till på husets södra långsida. Tillbygget 
skedde mot slutet av 1940-talet.

Axel  Aronsson på Tallåsen var ungkarl 
ganska länge, tills nyblivna änkan Astrid lade 
beslag på honom. Den kommande utvecklingen 
gav näring åt tanterna på heta linjen.  Astrid var 

Tallåsen 2004. Foto: Marina Andersson.
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från Blekinge och trivdes inte här uppe. Så 1961 
fick Axel lov att sälja och flytta med dit ned. Efter 
detta levde han inte många år.

”I skogen blev han födder, 
bland berg och sjöar blå.
Men sedan så blev han nödder, 
att bo vid Mörrums å.”

Lite justering av E G Geijers dikt, gjord av Karl 
Bengtsson i Kvarntorp.

Själv så minns jag Axel som en snäll och 
rolig person, som brukade prata med mig, fast 
jag inte var så gammal. I början av 1950-talet 

lånade min far en häst av honom, när det skulle 
köras med tre hästar ibland.  Axel på Tallåsen var 
förnöjd av sig på något sätt: ”Dä ä så bra satt”, 
var ett uttryck, som han ofta använde.

Efter några mindre goda år för gården, så 
köptes Tallåsen 1965 av Ella och Birger Lind-
gren. Sedan gick det uppåt igen. Alla gårdens 
hus reparerades och boningshuset helrenovera-
des. Allt skedde på några få år.

Numera arrenderas gårdens åkrar av Bertil 
Sjögren.  

Tallåsens uthus. Foto Marina Andersson 2004.
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Skacksjö 115 Berga
 avstyckat från  Halla

1896: Johan Bengtsson och hustrun Maria Ols-
dotter
Cirka 1917: Henry Bengtsson och hustrun  Julia 
född Johansson
Idag: Tage Åsén med familj

Berga  i Skacksjö 
Från lanthandel via urmakeri, cykelverk    

stad och bilverkstad till konstateljé
  av Roland Bengtsson

Bergas historia börjar egentligen på den   
gård som ligger söder om vägen mellan Där Öst 
och Där Nol och som i mannaminne haft namn 
efter dess ägare. Senare hälften av aderton-
hundratalet hette gården När Olbengtsa för att 
i början av nittonhundratalet heta När Karlsson 
och senare När Arvid och idag När Hilmersson i 
andra generationen.

Olbengtsa som föddes 1829 kom till gården vid 
adertonhundratalets mitt som måg i huset. Han 
var uppenbarligen en driftig och arbetsför man, 
som utvecklade gården och bröt nya åkrar norr ut 
i skogen. Hans initialer finns uthuggna i en sten i 
stengärdesgården som löper längs vägen norrut 
mot skjutbanan. Det sägs bl a att han hade ett 
häftigt humör, som väl inte blev bättre av att bryta 
sten i nya åkrar. Han lär ha vart så argsint då han 
jobbade på sin nya åker, att pigan som skickades 
dit med mat inte vågade sig fram utan hängde 
påsen på en ”skyggårdsstör” och skyndade sig 
därifrån. Olbengtsa i Skacksjö sägs ha inspirerat 
Selma Lagerlöf att ta med en romanfigur med 
samma namn i sin diktning. 

Olbengtsa var också affärsman och drev 
lanthandel hemma på gården, en verksamhet 

som så småningom togs över av sonen Johan   
(f. 1859). Johan skaffade sig en hustru, Maria 
från torpet Granhöjda i Fölsviks hemman. Då 
också barn började komma blev det nog för 
trångt när Olbengtsa och man såg sig om efter 
annan lokalisering av lanthandeln. Det var då 
som Berga kom in i bilden. Olbengtsa dog 1899.

Johan fick ett tunnland mark av pappa 
Olbengtsa på norra sidan av vägen. Hit flyttade 
man ett hus från gården Berg i Visteberg. Möj-
ligen kan Johans bror Bernhard som var bonde 
Där Nol i Visteberg ha haft ett finger med i spelet. 
Berg i  Visteberg blev Berga i Skacksjö. Här bo-
satte sig Johan och Maria c a 1895 tillsammans 
med de barn som då var födda: Valfrid, Emelia 
och Henry. Ett fjärde barn, Rut, föddes i början av 
1900-talet.

På Berga drevs lanthandel fram till ca 1915. 
Bokföringsböcker finns bevarade från aderton-
hundratalet och visar att kunder kom från stora 
delar av socknen. Man var inte rädd för att röra 
sig på den tiden. Att gå till fots ett par mil för att 
handla var ingenting att vara rädd för. De sista 
åren var rörelsen utarrenderad till en handlare 
som hette Karlsson. Johan dog 1917.

Johans son Henry (f.1893) kom efter den ti-
dens kortvariga skolgång i urmakarlära i Karlstad 
och därefter var han anställd en tid hos en ur-
makare i Karlshamn. År 1912 kom Henry tillbaka 
hem till Berga och startade där sin rörelse Henry 
Bengtssons Urmakeri & Cykelverkstad. Med 
teknikens utveckling kom Henrys rörelse ganska 
snart att förändras allt efter som nya tekniska 
underverk gjorde sin entré i bygden. Henry köpte 
själv tillsammans med sin tremänning Gustav 
i Mosserud en T-Ford, årsmodell 1914. Med 
denna bedrevs också taxitrafik.

Så småningom blev bilar och motorcyklar 
vanligt förekommande i bygden och då framförallt 

Berga, en gång stående i Visteberg men flyttat till Skacksjö. 
Här bodde Johan Bengtsson, son till Ol’Bengtsa. 
Foto: Ulf Dahlberg. Östra Emterviks hembygdsförening.

Två grannar i samspråk. Henry Bengtsson på Berga till 
vänster och Knut Nilsson Där Nol.
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efter kriget 1945. På Berga reparerades allt mer 
motorfordon och bönderna bytte ofta ut hästar-
na mot traktorer. Först använde man Epatrakto-
rer och sådana tillverkades på Berga av gamla 
lastbilar. Henry byggde sig också egna bilar och 
inte sällan med hjälp av verktyg som han själv 
tillverkat.

Med sin förmåga att förstå teknikens  
mysterier och sitt goda handlag med såväl 
finmekanik som grovsmide blev han onekligen 
en stor tillgång för hembygden. Han tillverkade 
och lagade såväl klockor som radioapparater, ja 
det hände till och med att han lagade löständer. 
Henry var också duktig att teckna och han må-
lade tavlor i olja som tyder på fallenhet också 
för konstnärsyrket. Han dog 1960.

Något år in på 1960-talet drev också Mats, 
som gått i lära hemma hos pappa Henry bilverk-
stadsrörelse på Berga.
År 1981 såldes Berga till Tage Åsén, f d Sunne-
bo, numera bosatt i Uppsala men fritidsboende 
på Berga. Tage är bildkonstnär och många av 
hans verk har säkert tillkommit på Berga.

Nedtecknat av Julia och Henry på Bergas 
äldste son Roland, fritidsboende i ” lellstuga” 
Där Nol, Fridhem.

Lina på Berga. Lina var ogift och bodde tillsammans med 
sin syster Maries familj på Berga. Foto taget på 1940-talet 
av Knut Nilsson.
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Skacksjö 124 Fridhem 
avsöndrat från Där Nol 

Tidigare ägare:
Magnus Jonsson och hustrun Maria Magnusdot-
ter
1935: Hjalmar Hagqvist
1955: Edit Winqvist. Systern Anna var innebo-
ende och bodde kvar efter att Edit Winqvist gått 
bort.
Idag: Roland Bengtsson med familj som som-
marbostad.

Mer om Fridhem finns att läsa i kapitlet om 
Där Nol.

Skacksjö 117 Enbacka 
avstyckat från Där Öst

1902: Nils Johan Brandell
1952: Elsa Brandell-Persson
Senare: Familjen Ruben Djerf

Enbacka
                 av Marina Andersson

Avstyckades från Där Öst den 1 november 
1900 och blev sommarställe åt Nils Johan Bran-
dell som var lärare i Göteborg. Brandells far ägde 
gården Där Öst och hette Nils Aronsson, Nils Jo-
han hette egentligen Aronsson i efternamn men 
tog namnet Brandell. Brandell gifte sig med Tekla 
och paret bodde i Göteborg där han arbetade 
som lärare. Somrarna tillbringades på Enbacka. 
På ålderns höst flyttade Brandell till Karlstad 

Fridhem, en gång lillstuga tillhörande Där Nol. Foto Ulf 
Dahlberg. Östra Emterviks hembygdsförening.

Sekelskiftesvillan Enbacka som den ser ut idag. Foto Marina 
Andersson.

Nils Brandell, Enbackas ägare.

tilsammans med dottern Elsa men tillbringade 
fortfarande somrarna på Enbacka. 

Brandell var en religiös man och lite av en 
predikant. Bland annat hade han under en predi-
kan sagt att ”vägen dit opp är alltid öppen”, något 
folk  hade mycket roligt åt eftersom Brandell efter  
hustrun Teklas död blivit förtjust i Anna Nordqvist 
som ägde just - Där Opp. Enbacka ärvdes sedan 
av Elsa och Göte som i sin tur sålde stället till 
Asta Djerf. Idag ägs villan av Astas son Lennart.
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Skacksjö 171  Lellåsen 
Avsöndrad från gården Där Öst

Stugan flyttad från Asphôlmen i Bogerud
Ägare: Olof Persson Öst-
lund och hustrun Anna Olsdotter                                                          
Ägare idag är Per och Marina Hjalmarsson

               

Lellåsen
  av Göran Bengtsson

 Lellåsen var s k lillstuga till Storåsen,  
men var uppbyggd tidigare. Liksom Storåsen var 
det avsöndrat från Där Öst i Skacksjö. När bap-
tistkapellet byggdes, kom stugan på Lellåsen att 
ligga alldeles norr om kapellets utedass. Folk-
humorn, ofta mindre snäll av sig, döpte stället till 
Nola Drethus.

När jag började minnas, så hade Simon på 
Storåsen sitt skomakeri ute i lillstugan. Jag fick 
ta cykeln och åka dit med skor för att få dem 
lagade.

I rummet intill skomakarverkstaden bodde 
Simons svåger Holger Nilsson, åtminstone som-
martid. Om vintern tror jag han bodde inne i det 
stora huset.

Holger hade dåligt balanssinne. Jag minns 
hemma, när han hjälpte oss med hökörning, 

Sörgården. Ett av de nyaste husen i Skacksjö. Foto Ulf 
Dahlberg. Östra Emterviks hembygdsförening.

Lellåsen år 2003. Foto Ulf Dahlberg. Östra Emterviks 
hembyggdsförening.

föll han utan förvarning av hölasset. Det var hö 
lite högre än vingarna på vagnen och hästen 
stod still. Det var väldigt otrevligt alltsammans, 
för Holger var nära att bryta nacken. Han fick 
ligga mellan sandsäckar tills det läkte ihop efter 
operationen, utförd av den skicklige dr Lindahl i 
Torsby. Men som jag förstod det, så blev han helt 
återställd efter olyckan. Hemma såg vi till att han 
aldrig utsattes för risken att falla ner någonstans 
i fortsättningen. Men han råkade illa ut på andra 
ställen.

En höst skulle han iväg och hämta mjölk, 
troligen i Sönnergårn i Skacksjö. Han skulle gå 
över Gôbb-bäcken på en ganska smal bro. Det 
strömmande vattnet gjorde naturligtvis sitt till, 
så han kom i obalans. Enligt ett ögonvittne, som 
hörde till representanterna för skacksjöhumorn, 
så ”svajade han fram och tillbaka, värre än en 
gran i full storm”.

Sörgården
Byggdes upp 1975 på mark från där Ôpp 

och beboddes av Elna och Robert Bengtsson. 
Robert var en skicklig tecknare som brukade 
hålla teckningskurser. Nuvarande ägare är Victo-
ria Westlund och Per-Anders Hult.
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Skacksjö 116 Storåsen 
avsöndrat från Där Öst

Uppbyggt 1896 av Lars Fredrik Aronsson Östlund 
och hustrun Malvina Larsdotter
Senare: Simon Östlund och hustrun Hanna född 
Nilsson
Ägare idag: Eva och Per Måhl

Storåsen
                av Marina Andersson

Storåsen avstyckades den 4 maj 1895 från 
gården Där Öst och enligt en artikel i ”Östem-
tingen” från 1990 byggdes boningshuset 1896. 
På Storåsen bodde Malvina och Lars Östlund. 
Lars var född i Skacksjö och arbetade som 
skomakare. Det berättas att då Lars och Malvina 
gifte sig var bruden inte alltför förtjust i att lämna 
festligheterna och följa med den nye maken hem 
utan ville hellre vara kvar och fira med de andra. 
Efteråt lär hon har uttryckt sin besvikelse på föl-
jande sätt: ”va feck ja, ja feck gå in å lägg mäj mä 
Lars”. Malvina och Lars hade två söner, Simon 
och Ragnar. Simon föddes år 1895 och tog se-

Storåsen. Foto Ulf Dahlberg. Östra Emterviks 
hembygdsförening.

Kôrsgata
Byggdes upp 1976 på mark från Där Ôpp av 

Vera och Kjell- Åke Westlund som fortfarande bor 
där. Kôrsgata var tidigare en populär mötesplats 
för de yngre.

Kôrsgata ligger, som namnet antyder, vid trevägskorsningen 
i Skacksjö. Foto Ulf Dahlberg. Östra Emterviks 
hembygdsförening.

dan över Storåsen. Han arbetade som vaktmäs-
tare på skolan i Visterud och hade en rävfarm 
tillsammans med Henry Bengtsson på Berga. 
Han sålde också färsk sill och var även skoma-
kare, liksom fadern. Simon gifte sig sent, i början 
av 50-talet med Hanna Nilsson. Under Lars och 
Malvinas tid på Storåsen fanns inga djur utan de 
första korna kom till gården i och med Hannas 
och Simons giftermål. Hanna Östlund var också 
söndagsskollärarinna i Visteruds missionshus.
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vik, Fredrik bosatte sig på Spängera i Skacksjö 
och  Fritz gifte sig med Ida som var född i grann-
gården Där Nol och  flyttade till gården Bråten i 
Skacksjö. De flesta av barnen Carlsson bosatte 
sig inte speciellt långt bort från föräldrahemmet.

Boningshuset var färdigbyggt år 1860 och 
har under årens lopp genomgått många reno-
veringar. De nuvarande ekonomibyggnaderna 
uppfördes 1924 och det berättas att Carlsson och 
snickaren (och sonen) Fritz inte kunde komma 
överens om uthusdörrarnas storlek då Carlsson 
ville ha dem små medan Fritz ansåg att det var 
stora dörrar som gällde. Det blev till sist stora 
dörrar eftersom Fritz passade på att göra dör-
rarna stora vid tillfälle då Carlsson inte befann sig 
på gården. Innan de nya ekonomibyggnaderna 
uppfördes utgjorde boningshus, ekonomibygg-
nader och lillstuga en löst sammanhängande 
fyrkant. Boningshuset flankerades först av två 

Skacksjö 120 Halla
Ägare från cirka 1627:
Soldaten Elof
Jöns Olofsson
Olof Persson
Jöns Jönsson
Arvid Jönsson
Anders Bengtsson
Lars Månsson
Elof Nilsson
Olof Nilsson
Erik Jonsson
Nils Ersson
Olof Bengtsson
Erik Magnus Nilsson och hustrun Britta Maria 
Olsdotter
1903: Carl Ingemar Carlsson och hustrun Maria 
Helena född Kors
Cirka 1933: Arvid Nilsson och hustrun Rosa född 
Carlsson
1961 Kerstin och Harry Hilmersson
Ägare idag: Peter Hilmersson

När Carlssons eller 
Halla

              av Kerstin Hilmersson

         Halla eller ”När Carlsson” har   registerbe-
teckningen Skacksjö 1:20 och består av 
55 ha, varav 17 ha är åker.

Halla köptes år 1903 av  lantbruks-
inspektorn Carl Ingomar Carlsson, säl-
jare var Erik Magnus Nilsson. Carlsson 
kom ursprungligen från Göteborg men 
hade arbetat vid ett glasbruk i Finland 
där han också träffat sin fru, Maria Kors. 
Hemkommen från Finland hade han 
köpt gården Ribbenäs vid sjön Rottnen, 
men då äldsta dottern Mary skulle börja 
skolan ansågs skolan ligga för långt bort 
och istället köptes gården Halla i Skack-
sjö. Carlsson och Maria flyttade in och 
barnaskaran utökades under årens lopp. 
Mellan 1896-1912 föddes nio barn i den 
Carlssonska familjen: Mary (1896), Lilli 
(1897), Fritz (1900), Åke (1901), Hugo 
(1903), Fredrik (1904), Svea (1908), 
Rosa (1912). En dotter, Marta, hade varit 
ett sjukligt barn och dött redan vid sju 
års ålder. Yngsta dottern Rosa tog över gården 
tillsammans med maken  Arvid, Lilly gifte sig 
med Knut Nilsson i granngården Där Nol, äldsta 
dottern Mary flyttade till Mosserud i Östra Ämter-

På väg till Rut Sundkvist. I bakgrunden syns boningshuset på Halla och 
i giggen sitter Hugo Nilsson Där Öst, giggen och hästen Birka hörde 
till gården Där Öst. Bakom Hugo skymtar Kerstin på Halla och framför 
henne sitter Inger på Berga och Dagny Där Öst. Rosa Nilsson vinkar 
farväl. Fotot taget 1954.

Hallas boningshus 2005. Foto Marina Andersson.
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flygelbyggnader varav en finns kvar idag, lillstu-
gan Mekkamon. De gamla ekonomibyggnaderna 
stod placerade mittemot boningshuset. Vid upp-
förandet av de nya ekonomibyggnaderna 1924 
ändrades platsen för dessa till sin nuvarande 
placering.

Carlsson var jordbrukare, han var utbil- 
dad jordbruksinspektor men hade också olika 
förtroendeuppdrag i socknen. I hans begrav-
ningsnotis från 1933 berättas att han var ordfö-
rande i kommunnämnden och skolkassör samt 
ledamot i fattigvårdsstyrelsen,  taxeringsnämn-
den och kyrkorådet m m.  Han beskrivs i begrav-
ningsnotisen som en ”begåvad och rättskaffens 
människa” och verkar ha varit omtyckt av många. 
Både socknens fattigaste och rikaste kvinna var  
med på begravningen. Den fattigaste la ner en 
blomma och den rikaste, Selma Lagerlöf, höll 
tal.  Carlssons barn har också berättat att under 
kriget då han var ansvarig för ransoneringskorten 
kom en av socknens pampar och ville muta till 
sig ransoneringskort. Han blev dock utkastad av 
Carlsson som enligt vittnen lät mannen veta vad 
han tyckte om detta tilltag.

Efter Carlssons bortgång tog hans dotter 
Rosa och hennes man Arvid Nilsson över går-
den. Enligt  ”Svenska gods och gårdar” från 1936 
fanns på gården åtta kor, två grisar, två hästar, 
två  ungdjur och femton höns.

 Enligt Arvid och Rosas döttrar Gullan och 
Kerstin var föräldrarna ofta först med olika typer 
av nymodigheter som till exempel traktorn. En 
epatraktor införskaffad på 40-talet, liksom mjölk-
maskinen. Förklaringen till detta skulle kunna 
ligga i att Arvid helt enkelt var en person som var 
förtjust i nymodigheter. Folket på Halla var till ex-
empel de första i Skacksjö som hade dammsu-
gare. Även tuggummit skulle Arvid ha varit först  
med, efter ett besök i Karlstad.

Arvid och Rosas dotter Kerstin och hennes 
make Harry Hilmersson tog över gården efter 
Arvid och Rosa. Korna fanns kvar fram till 1972 
då de ersattes av en fårhjord. Idag finns inga djur 

Arvid, Rosa, Gullan och Kerstin på trappen.

Mekkamon som det såg ut före 
renovering.

kvar på gården och Kerstin och Harrys som Peter 
äger gården och driver företaget PH-bygg. Mar-
ken arrenderas av Rune Andersson.   

Lillstugan som hörde till gården kallades 
Mekamoon. Det något märkliga namnet ”Meka-
moon” fick huset då Maria hade besök från Fin-
land som kallade platsen för mekamoon. Enligt 
vissa källor skulle ordet betyda ”istället för”. Lill-
stugan var tidigare en affär som OI’Bengtsas son 
förestod. Det  finns inga exakta årtal för affären 
men författaren Gustaf Schröder nämner ”Skack-
sjöboden” i boken ”Jakt, fiske och vildmarksliv”. 
Schröder skriver att han i september 1889 deltog 
i en älgjakt i Skacksjö och att en av hans jakt-
kamrater köpt knallhattar i Skacksjöboden. Under 
en period användes stugan som slöjdsal då Knut 
Nilsson Där Nol var lärare. Stugan brukades 
också under 30-talet av AK- arbetare som bygg-
de väg mellan Olsäter och Vägvisaren. En familj 

”Timbonäshuset” utanför Halla. Foto Ulf Dahlberg. 
Östra Emterviks hembygdsförening.
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Arvid och Rosa Nilsson i köket på Halla. Fotot taget i början av 1930-talet.

Familjen Carlsson. Nedre raden från vänster: Rosa, Fredrik och Svea. 
Mellersta raden från vänster: Lilli, föräldrarna Maria och Carl Ingomar 
och äldsta dottern Mary. Bakre raden från vänster: Hugo, Åke och Fritz. 
Sonen Hugo gick bort vid 19 års ålder, dog liksom många andra av tbc. 
Efter hans död måste hela huset rökas ut för att förhindra smittspridning 
och den stora samling av djur som Carl Ingomar stoppat upp måste 
brännas. En dotter, Marta, förmodligen född 1898 hade dött endast sju 
år gammal. Marta föddes låghalt och hade tillbringat en del av sitt liv hos 
sin faster Ellen Carlsson i Karlstad. Vissa hävdar att Marta smittades av 
barnförlaming när man skulle behandla skadan på Karlstads sjukhus, 
en sjukdom hon aldrig hämtade sig från. Andra menar att hon dog av en 
brusten blindtarm. På baksidan av ett foto av Marta finns ett kors och 
orden ”vetenskapens offer”. Vem som skrivit är okänt.

från Stockholm hyrde också stugan under några 
somrar. Paret hette Lindberg och hade två barn. 

De hyrde senare skolhuset och använde detta 
som sommarbostad. Herr Lindberg var advokat 
och Fru Lindberg var lärarinna. En gång hade 
hon med sig en hel klass från flickskolan där hon 
arbetade och de besökte Östra Ämtervik under 

en skolresa. Två av flickorna blev kvar 
under sommaren som sommarpigor och 
anställda fanns på Halla men det var 
främst säsongsanställda som arbetade 
under vissa perioder. Under sommaren 
hyrdes sommarpigor och dessutom 
behövdes extra hjälp vid slåttern. Un-
der Arvids och Rosas tid brukade t ex 
bröderna George och Ragnar Elfstrand 
som en tid bodde på Skiftet i Skacksjö 
höra till sommarjobbarna.

Lillstugan som stod  förfallen i 
många år är nu renoverad och bebos av 
Kerstin. Den stuga som idag ligger intill 
När Carlssons är en avstyckning från 
gården. Huset flyttades från Timbonäs 
år 1970 och beboddes tidigare av Arvid 
och Rosa Nilsson. Idag använder Arvids 
och Rosas dotter Gullan huset som 
Fritidshus.
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Skacksjö 122 

Skacksjöängarna

Ägarlängder från cirka 1633:
Bengt Elofsson den yngre
Jon Elofsson den äldre
Elof Håkansson
Håkan Elofsson
Jon Elofsson den yngre
Per Arvidsson
Jöns Persson
Nils Larsson
Lars Nilsson och hans hustru Karin Nilsdotter 
1904: Jonte Wikström och hustrun Britta Stina 
Olsdotter
1915: Johan Jakob Nordström och hustrun Jo-
hanna Kristina född Holmgren
Början av 1920-talet: Nils Edgren
1925: Nils Edvard Nilsson, Johan Teodor Arons-
son och hustrun Agnes född Bengtsson
Senare tid: Karin född Aronsson och Erik Wiklund

Skacksjöängarna
              av Göran Bengtsson

 Gården hette ursprungligen På Kul  
och låg mellan Där Nol och Halla i Skacksjö. Vid 
laga skiftet fick den utflyttningsskyldighet och 
blev anvisad att byggas upp på nuvarande plats.

I slutet av 1800-talet kom ägaren att heta 
Jonte Wickström. Släkten kom från Munkfors och 
deras far hette Anders Persson, Anners Persa 
kallad.

Både fader och sönerna var riktiga slags-
kämpar och nästan varje kväll var de ute och 
slogs med pojkarna vid Bruket. Det var mörkt, 
så under ett tumult så slog en av sönerna av 
misstag till sin far. ”Nu va då att jamen i mej en tå 
minn pôjker, sôm slogg”, sade Anners Persa, när 
han stöp som en tom överrock.

Jonte Wickströms bror Axel var en ruskig 
typ, tyckte min farmor. ”Han ser ut som en mör-
dare.” Det omdömet var dessvärre med sanning-
en överensstämmande, fast ingen visste om det. 
Axels kamrat, en som hette Södergren, bekände 
det på sin dödsbädd. Han och Axel Wickström 
hade packat ihjäl en man och grävt ner honom 
i en mosse. Axel hade varit död i många år då 
hans kamrat berättade sanningen.

Jonte Wickström var en mera godmodig 

typ, men det var ingen vidare god ordning på 
gården. Ännu värre blev det, när en kringresande 
cirkus rastade i närheten. Jonte upplät stugan på 
Skacksjöängarna till cirkusarena. I stora salen 
ströddes det ut sågspån på golvet. Bänkar för 
publiken ställdes ut. Sedan drog föreställningen 
igång, bl a sprang en häst runt därinne och 
gjorde en massa konster.

Familjen Wickströms barn fick inga direkt 
snälla namn av grannarna. Det var Urscha, Lorta 
och Jädrar Anamma. Den senare var sonen. 
Trots sin ringa ålder så svor han jämt och stän-
digt, därav namnet. Wickströms sålde gården 
till familjen Nordström. Nu blev det ordning på 
gården igen.

En av sönerna, Carl Jakob var ett tekniskt 
geni. Han blev senare gift med min faster Hed-
vig. Hans syster Margareta (Greta) blev gift med 
min farbror Sigurd. Systern Ingeborg Nordström 
körde häst som den värsta karl. Därför fick hon 
öknamnet Kjol-Johan. Det var tydligen lätt att 
erhålla elaka öknamn på den tiden.

Senare köptes Skacksjöängarna upp av 
affärsmännen bröderna Edgren. Det gick som 
en förödelsens våg över Skacksjö en tid. Flera 
gårdar där, som hade stora skogsmarker, köptes 
upp av affärsmän. Så småningom återgick allt 
till det mera normala igen och Skacksjöängarna 
kom åter i bondehänder. Det var halvbröderna 
från granngården Tallåsen, som köpte gården 
tillsammans; Edvard Nilsson och Johan Aronsson

Idag är det Johans dotter Karin, som äger 
Skacksjöängarna. Åkrarna arrenderas av Jan 
Nilsson i Visteberg.

Skacksjöängarna hösten 2004. Foto Marina Andersson.
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han kunde rida in i stora salen, där han kastade 
slantar till dem som belöning. Detta har jag hört 
berättas i min ungdom av gamla skacksjöbor.

Mellan åren 1883 - 1891 ägdes gården av 
Olof Bengtsson men under 1890 -talets första del 
kom herrar Eriksson och Pettersson till Där Nol 
med Emil Eriksson som ägare. Eriksson ägde 
gården åren 1891-95.  Efter denne ägdes Där 
Nol av Anders Olsson med hustru Maria Lovisa. 
De flyttade senare till Säbytorp i Kil och sålde 
Där Nol till Axel och Nils Edgren som handlade 
med gårdar och de sålde Där Nol till min farfar 
Edvard Nilsson för 13800 kronor år 1908. 1931 
såldes gården till mina föräldrar Lilli och Knut 
Nilsson. Sonen Kalle tog över 1955 och han 
lever fortfarande den 14:e november 2002 och 
har gården kvar. Gården har nu fastighetsbeteck-
ningen Skacksjö 1:31.

Mjölkproduktionen upphörde 1961 och se-
dan bedrevs fårskötsel i 25 år med som mest 190 
tackor och lamm. Vid sidan av fårskötseln klipp-
tes får över nästan hela Värmland, från Bäck-
hammar i syd 
till Dalby i Norr. 
Även en taxken-
nel fanns under 
ett 30-tal år på 
gården, med 
kennelnamnet 
Bockbergen. Det 
var strävhåriga 
taxar som föddes 
upp i liten skala 
och utan skryt 
blev det en del 
goda drev- och 
grythundar med 
utmärkt exteriör som härjade på jaktprov och 

Skacksjö 131 Där Nol 
även kallat Norsborg

Ägare från cirka 1659:
Måns Eriksson
Bengt Månsson
Johan Nilsson
Bengt Johansson
Bengt Jansson
Arvid Nilsson
Per Månsson
Per Larsson
1873-75 Riddaren och bruksägaren Carl 
Hammarhjelm
1875-78 Teodor Nilsson (f d handlande)
1878-83 Riddaren och kapten Gustaf Linde-
qvist
1883-1891 Olof Bengtsson
1891-1895 Emil Eriksson
1895-1908 Anders Olsson och hustrun Maria 
Lovisa Jonasdotter
1909: Edvard Nilsson och hans hustru Kristina 
Jönsdotter
1922: Knut Edvin Nilsson och hans hustru Lilly 
Margareta född Karlsson
Från 1955: Karl Nilsson

Där Nol i Skacksjö 
          av Karl Där Nol

           Där Nols historia

 Gården bestod av 160 öre skatt av  
hemmanet Skacksjö och kallades  
Där Nol under Emil Erikssons ägo i slutet av 
1800-talet. Under många sekler har det funnits 
och bott folk där. Det nuvarande c a tvåhundraår-
iga huset är minst det tredje som funnits på går-
den. Tidigare var boningshus och uthus belägna 
100 meter söderut i den så kallade kalvhagen. 
Om varje hus har haft en normal livslängd är vi 
tillbaka på 1400-talet men Skacksjö har nog varit 
bebott långt tidigare.

På 1850-talet ägdes gården av Per Lars-
son och Maria Bryngelsdotter. Under åren 1873 
- 1875 ägs gården av riddaren och bruksägaren 
Hammarhjälm och mellan 1875-1877 figurerar i 
handlingarna ett par som hette Teodor och Ma-
ria Nilsson. Mellan 1878-1883 ägdes gården av 
kaptenen och riddaren Gustaf Lindequist. Det var 
förmodligen under hans tid som huset ofta be-
söktes av en baron Raab. Raab kom  ridande på 
sin häst och pigorna fick öppna dörrarna så att 

Bockbergens Nimrod och Nega. 
Teckning av Karl Där Nol.

 Ett vintrigt Där Nol. Bilden tagen i slutet av 1930-talet.
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utställningar så att taxfolket i landet visste var 
Skacksjö låg.

I början av Bockbergens historia var det min 
moder Lilli som skötte hushållet åt taxarna och 
mig. Till taxarna kokades grävling och havregröt, 
de fick dessutom behövliga vitaminer och mine-
raler. Det gick åt mycket grävling som kokades 
på spisen Där Nol. Mamma som ätit grävling 
under första världskriget sa att det var gott så 
därför lagade hon till någon middag på grävling 
till oss också och gott var det!  Det luktade gott 
under kokningen till skillnad från de rävskallar 
som jag ibland kokade för att ta till vara.

Till Där Nol hörde, till och med 1908 då far-
far Edvard köpte gården, ett markskifte öster om 
älven vid Nolbergsviken och utskog i södra delen 
av Skacksjö hemman. Axel och Nils Edgren 
behöll dessa skiften när de sålde gården till Ed-
vard. De var smarta affärsmän och erbjöd senare 
Edvard att köpa skiftena, men farfar skulle alltid 
fundera och när han funderat färdigt var det för 
sent. Edgrenarna hade funnit andra köpare och 
lika bra var väl det.

Vi har levt ett drägligt liv Där Nol ändå och 
man får ju ingenting ta med sig i kistan när man 
dör!

 Knut Där Nol

 Hösten 1908 kom farfar Edvard Nilsson,  
född 1863 och farmor Kristina Jönsdotter född 
1862 med sina nio ungar flyttandes från finnbyg-
derna i Lekvattnet. Farfars far Nils Andersson 
Orainen (f. 1832) var också med liksom en gubbe 
vid namn Kramer. Det flöt mycket finnblod i deras 
ådror. En del av dem var rätt vidskepliga och 
trodde på skrock och 
annat fanstyg. Gu’ vet 
om inte några av dem 
kunde trolla också, 
i varje fall Orainen. 
Han benämndes 
som ”en sämre kär” 
vid ett husförhör i 
Lekvattnet om det 
nu var för trolldom 
eller för att han brutit 
ett ben. Benet spjäl-
kade han själv under 
det att han läste 
en besvärjelse och 
sedan fick det själv-
läka såsom seden 
var vid denna tid. När 
farmors ungar var                                                                         
sjuka någon gång 

anlitades en trollkunnig finnkärring, Käcklätta 
(f.1825, d.1912) som barnläkare.

Min far Knut föddes 1889 i en rökstuga i 
Poptorp, Lekvattnet och flyttade i nittonårsåldern 
till Där Nol i Skacksjö tillsammans med resten 
av familjen. Han hade många strängar på sin 
lyra. Ypperlig finsnickare som han var tillverkade 
han nästan alla möbler som huset behövde: 
sängar, stolar, bord, skåp, soffor m m. En tid var 
han också slöjdlärare vid skolan i Skacksjö och i 
Visterud.

Musikalisk var han också, duktig fiolspelare 
och han gjorde även fioler. Pojkarna Helmersson 
på Bråten som var musikaliska kom ofta hem till 
honom för att få lära sig att spela fiol och en av 
pojkarna byggde sin egen fiol med hjälp av min 
pappa. En av hans vänner, Daniel Engström, 
kom ofta hem till oss med sin fiol och då spelade 
de tillsammans. På knutafton var hela stugan 
full av ”knutar” från hela socknen och då var det 
klackarna i taket så att stugan bågnade. Pappa 
spelade, stolar hivades undan, masker slängdes 
och knutarna sjöng och dansade i alla rum så att 
svetten lackade!

Så länge pappa levde kom brodern Axel, 
skollärare och klockare i Lekvattnet, med sin 
familj och gästade oss under somrarna och var 
kvar en längre tid. De hjälpte oss med en del av 
arbetet men mycket tid offrades på musiken. Det 
var mycket musik i hemmet hos Lilli och Knut vill 
jag lova! Pappa spelade också på dansbanor, 
fester och kalas runt om i bygden.

På söndagarna kunde han sitta med sin 
frimärkssamling. Min morfar Ingomar Carlsson 
som bodde i en av grannstugorna var också 
frimärkssamlare. Han var även jordbrukare och 
kommunalman och i yngre dar var han inspektor 
på en gård i Småland. Senare arbetade han som 
bokhållare på ett glasbruk och ett mejeri i Finland 
där han också fick tag på mormor, Maria Kors.

Carlsson jagade mycket i yngre år och stop-
pade också upp fåglar. Han hade även en stor 
samling fågelägg. På den tiden var det lovligt 
med sådant. Morfar var också konstnärligt lagd, 
jag har flera teckningar som han gjorde i pojkå-
ren.

Jag minns än i dag när morfar kom gående 
fast jag bara var tre år gammal när han dog. Han 
hade för det mesta med sig ett genomskinligt 
frimärkskuvert med några frimärken till pappa. 
Ibland hade han något frimärke till mig också. 
Pappa tog givetvis hand om det tills jag skulle bli 
vuxen.

I alla tider har det funnits folk som är snara 
att vara framme med sina pekpinnar. Pappa 
undgick inte sådana heller. En gubbe var framme 
och påpekade ”att det växer allt dåligt på hyvel-

Knut Nilsson Där Nol, 
fiolspelaren. Teckning av sonen 
Karl Nilsson.



51

kaser och harull”. Detta var en av flera pekpinnar 
han fick trots sin korta levnad, han blev bara 54 
år.

  Torp tillhörande Där Nol -                   
          Skräddaråsen

Ett köpekontrakt skrivet den 26 februari 
1859 visar att skräddaren Nils Jansson och hans 
hustru Cajsa Nilsdotter på ett 50-årsköp blev 
ägare till torpet Åsen med en ”längd av 41 fam-
nar och en bredd av 35 famnar beläget söder om 
den så kallade Fickängen” (numera Skrädderå-
shag) ”och sträcker sig i längd efter Skacksjön 
och söder ut efter en på marken befintlig gär-
desgård och det mot en ackorderad och till fullo 
betald summa tvåhundratrettio riksdaler Riks-
mynt.” Lägenheten fick tillträdas 25 mars 1859 
”och tilläts fri väg därifrån till byvägen som bliver 
öster om den så kallade Lillmyren. Till vedbrand 
får ej hämtas annat än kvist och nedfallna träd el-
ler sådant som jordägaren ej själv begagnar.” Per 
Larsson och Maria Bryngelsdotter, f d jordägare 
Anders Andersson i Visteberg och Olaf Anders-
son i  Fölsvik bevittnade. Senare bodde Johanna 
och Betty Nilsson samt Bettys son Axel på Åsen. 
De bodde kvar ett tag efter att 50-årsköpet gått 
ut. Axel dog mycket ung. Huset revs och sattes 
upp i Visteberg.

 Torp tillhörande Där Nol -  
Spångbacken eller Spängera

Spångbacken eller Spängera om ett tunn-
land var också ett 50-årsköp men friköptes 1908 
av Johan Sandström. På 1860-talet bodde skol-
lärare J Tyberg och hans hustru Kajsa Nilsdotter 
på  Spångbacken och de överlät till Lars Dahlin 
och hans hustru Johanna Elofsdotter.

Lillstugan Fridhem Där Nol

Lillstugan Fridhem Där Nol såldes den fjärde 
juli 1907 till Magnus Jonsson och hans hustru 
Maria (Maja Där Nol) i Visterud. Säljare var 
Anders Olsson. ”De köpte för besittning i everdlig 
tid” och priset var 500 kronor. ”Säljaren förbehöll 
sig av köparna rätten at att om han så ville att 
efter begges deras död för samma pris övertaga 
den försålda platsen men summan ökas om någ-
ra större förbättringar under tiden göres” enligt 
köpekontraktet. När återgången av köpet gjordes 
vet jag inte men min farmor Kristina tillbringade 
sina sista år i lillstugan.

Den 31 maj 1935 köptes avsöndringen Frid-
hem no 2 av Nils Hjalmar Hagkvist i Alkärrsrud till 
ett pris av 1100 kronor. Han hade varit snickare 
och höll alltid på med någonting. Bland annat 
byggde han en kaninbur. Buren byggdes i köket 
och var ganska stor och problem uppstod då den 
skulle flyttas ut. Jag var där och hjälpte till.  Bu-
ren var så stor att vi tvingades plocka isär den för 
att få den genom dörren.  En gång bakade Hag-
kvist pepparkakor och hade palmolivolja i degen.

På äldre dar gifte han sig för andra gången 
men det var ett rekordkort äktenskap. Det var 
inte många veckor mellan bröllopet och skilsmäs-
san. ”Det var att gôtt å bli å med kärringrôvla” 
tyckte han.

Posten hämtades i Haglunds affär i Visterud 
på den tiden. Efter avslutad skoldag i Visteruds 
skola brukade jag hämta posten till oss och 
Hagkvist och ibland när jag kom in med tidningen 
till Hagkvist så kunde han sitta på spisen med 
en tidning som underlag och värma sig. Senare 

gjorde han en ”kack”, en utbyggnad av tegel, mu-
rad vid sidan av spisen med eldstad och rökrör in 
i spismuren. ”Kacken” kallade han alltså denna 
skapelse och på den kunde han sitta och värma 
sig, det var ju jämnare värme på ”kacken” än på 
spisen.

En gång när vi där Nol var inbjudna till Hag-
kvist på kaffe hade vi med oss en finländsk poj-
ke, Håkan Pilaja. Det var en släkting till mamma 
och han var hos oss som krigsbarn. Han flyttade 
hem till Finland 1945. Köket hos Hagkvist var ett 
av de mest praktiska kök som jag någonsin sett. 
Det hade bland annat huggkubbe och hyvelbänk 
med allsköns verktyg i anslutning till köksbordet 
eller om  det var  tvärtom. Hyvelkaser fanns på 
golvet som tändved. Till kaffet bjöds bland annat 
på pepparkakor, de var rätt hårda så Håkan tog i 
med all sin kraft för att få isär kakan. Hammaren 
låg inom räckhåll på hyvelbänken. Hagkvist som 
såg Håkans ansträngningar sa: ”ta hammern te 
hjälp du så kanske du får isära”! På bordet fanns 

Hagkvist i sotartagen på Fridhem.
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också en del små råttlortar men dem tog vi inte 
utav.

Hagkvist gjorde också sin egen gravsten 
men av någon anledning kom stenen inte till sin 
rätta plats. Jag tror att Roland på Berga som är 
den nuvarande ägaren till Fridhem har den till 
trappsten till någon av bodarna. De sista åren av 
sitt långa liv fick Hagkvist bo på Berga där Julia 
”på Berga” Bengtsson tog hand om honom.

Efter Hagkvist har Fridhem haft flera ägare. 
Den nuvarande ägaren är Roland ”på Berga” 
Bengtsson och hans fru Anita som har huset som 
sommarbostad. Roland är också en händig man. 
Han hjälper mig mycket när jag har några pro-
blem och det har jag nästan jämt.

 Torp tillhörande Där Nol -  Klôbben

På Klôbben bodde Axel ”i Skifte” Magnus-
son ett tag. Detta berättade han en gång när han 
var hemma och skar råg med lie och året var 
1944. Han hade en ko men det var den sämsta 
biten jord som hörde till torpet.

Ett par som hette Nils Nilsson och Maria 
Persdotter figurerar också i torphandlingarna Där 
Nol år 1864.

Stugan revs före min tid och sattes upp i 
Smedsby i Östra Ämtervik. Marken har återgått 
till Där Nol. Det fanns sju tunnland åker vid Klôb-
ben men allt tillhörde inte torpet. Under mina 
föräldrars tid användes åkrarna tillsammans med 
skog som betesmark för kor och Kvarnvägen låg 
mitt i betesmarken. Där fanns två grindar som 
skulle stängas varje morgon. Det fungerade fram 
tills biltrafiken kom, då fick betesmarkerna änd-
ras.
År 1942 var jag med pappa och högg buskar i 
dikeskanterna och 1944 plöjdes åkrarna. Albin 
på Stranna var hemma och hjälpte oss och jag 
var med och högg rötter när plogen fastnade. Jag 
har själv plöjt åkrarna där med häst två gånger. 
Sista gången det plöjdes var det  Axel Högkvist 
som traktorplöjde. 1962-64 satte jag 10000 gran-
plantor där och nu växer fin granskog. Området 
gallrades 1989 och 2001 och utbytet vid sista 
gallringen var 280 fastkubikmeter, klentimmer 
och massaved på den forna åkermarken. Det 
stals en del granar till julgranar när de var i den 
storleken, platsen låg ju lämpligt till för tjuvar.    

 Pettersson

Ett par orginella stockholmsherrar bodde på 
1890-talet där Nol: Emil Eriksson hetter den ene 
och stod som ägare för gården och den andre 

var hans sambo Pettersson. De byggde ut huset 
med frunter och utsmyckningar. Vid en reparation 
och tilläggsisolering fann jag stockholmstidningar 
från 1890-talet som var fästade på väggarna för 
att hålla tillbaka mossan som var tätningsmedel 
mellan stockarna.

Efter Erikssons död kunde inte Pettersson 
bära sorgen utan tog sitt liv i den kammare som 
jag i alla år haft som sovrum. Eriksson och Pet-
tersson hade haft en ”Hôltjänta”, Emma Mag-
nusson (f.1864) som hushållerska. Emma, och 
hennes yngre syster Karolina (f. 1874) som i 
dagligt tal kallades ”hôltjäntan” även i hög ålder, 
var behjälpliga i bygden och gick dagsverken 
då det gällde tvätt, slakt, matlagning vid kalas m 
m. En gång då jag var en liten parvel minns jag 
när Emma var hemma och hjälpte mamma med 
slakt. Hon stod vid spisen och kokade slaktpro-
dukter samtidigt som hon berättade om sin tid 
som piga åt stockholmsherrarna. Med kraftfull 
röst sa hon: ”dä va att ja som kokt dödsdrycken 
ât Pettersson”. Hon hade nämligen kokat vat-
ten och burit upp detta och övriga ingredienser 
till Petterssons kvällstoddy. Den innehöll bland 
annat svavel och arsenik. Hur noggranna den ti-
dens mord och självmordsutredningar var har jag 
ingen aning om, jag har dock aldrig hört något 
om att Emma varit instämd till rättegång för med-
hjälp till självmord. Efter denna, för en parvel, 
hårresande berättelse var jag lite betänksam mot 
Emmas matlagningskonst. Korvgröten hon hade 
kokat var inte aptitlig.   

  

  Petterssons spökerier och  Kramers     
   penningar               

Några av de från Lekvattnet inflyttade till 
Där Nol var tämligen vidskepliga. Det var alltså 
ganska lätt för Skacksjöborna att skrämma upp 
de nyinflyttade lekvattningarna genom att bland 
annat berätta om Petterssons spökerier. Det 
sas nämligen att Pettersson gick igen. Jag har 
dock aldrig haft den turen att varken se eller höra 
honom, men kanske jag i nästa liv får träffa och 
prata med honom.

Kramersgubben sades vara omåttligt rik. 
Han gick alltid omkring med en bladhacka och 
sade sig plantera träd och jämna ut ojämnhe-
ter. De övriga i huset misstänkte att han gömde 
sina pengar men faktum var att när han gav upp 
andan fanns intet efter honom. Det har letats 
mycket på alla upptänkliga ställen där han kunde 
tänkas ha gömt pengarna men inte förrän 1946 
löstes problemet och samma år slutade också 
Pettersson att illfänas. Det var givetvis mammas 
allkunnige broder Fredrik på Spängera (Spång-
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Kramersgubben och Edvard Nilsson sittandes vid 
köksbordet Där Nol.

backen) som grejade båda sakerna. Han om 
någon tror jag var trollkunnig, trots att han var 
halvgöteborgare. Men den andra halvan var ju 
finsk förstås.

År 1946 och något år framåt skedde en ge-
nomgripande reparation i huset. Flera snickare, 
bland dem Fredrik, rörmontörer och målare job-
bade tidvis här. Pettersson fick ingen ro och ar-
betarna såg spår efter honom överallt. Men han 
förtog sig nog vid en dust med en av målarna, 
han har i varje fall inte hörts av sedan dess. Vid 
11-kaffet en dag diskuterades ett blindutrymme 
vägg i vägg med den kammare där Pettersson 
tog sig av daga. Utrymmet som saknade ingång 
kallades Petterssons rum. Utåt fanns och finns 
ett halvmåneformat fönster och för målningens 
skull var det lämpligt att ta loss det. Fredrik som 
var en stor historieberättare och dessutom en 
stor skälm sa att det var farligt att röra fönstret. 
En av målarna som sa sig inte tro på skrock, och 
inte förstod han sig på Fredriks humor heller, sa 
att han skulle ta ut det ändå. Fredrik som kände 
till byggkonstruktionen vidhöll ändå vådan av att 
störa Pettersson. Målaren som hade ett häftigt 
humör rusade upp från kaffebordet och ropade  
”jag ska visa dig jag”, sprang ut, hämtade en 
stege, stämjärn, brytjärn och hammare. Han drog 

ut några spik som höll fast fönstret och började 
arbeta med brytjärnet för att få loss fönstret. Men 
utan resultat. Nere på marken stod Fredrik, la in 
en pris och sa ”de ä Pettersson som håller emot 
så dä ä int lönt att du bjur te”.  Vi andra som 
stod och tittade hade respekt för den ursinnige 
målaren och tordes inte ens skratta, men roligt 
var det. Fredrik fortsatte sitt reparationsarbete 
och tog upp till blindutrymmet så att det gick att 
komma in. Fönstret var givetvis fäst på insidan 
också. 

Det tog inte slut på Fredriks historier i och 
med detta. En dag berättade han glädjestrålande 
vid matbordet att han funnit kramerspengarna  i 
spånfyllnaden på övervinden och han beställde 
omedelbart rörmontör Lidström i Västmyr till 
Spängera för att där skulle repareras, dras in vat-
ten och sättas in centralvärme nu när han hade 
fått pengar. Givetvis diskuterades efter middagen 
vem som hade rätt till pengarna. Mamma, som 
väl kände till sin brors historier, tyckte han var väl 
unt att behålla pengarna.    Som bekräftelse på 
detta la Fredrik in en rejäl pris och utbrast i ett 
skratt som bara han kunde!

Nu när de bägge mysterierna är lösta åter-
stod ett tredje som fortfarande är olöst, nämligen 
att finna brännvinsapparaten.    

Brännvinsapparaten

Rykten ute på bygden gjorde gällande att 
det skedde brännvinstillverkning Där Nol. Detta 
skedde långt innan jag föddes och ryktessprid-
ning ger sällan tillförlitliga uppgifter, vilket gör att 
jag inte har en aning om ryktena var sanna eller 
ej. Det gick i alla fall så långt att en person Där 
Nol blev instämd till lagtima vårting å tingsstället 
i Åmberg måndagen den 15 mars kl 10. Året var 
1920. Någon fällande dom blev det inte. Det är 
ju inte så underligt att brännvin behövdes för ett 
folk som kom från Lekvattnet där brännvin var en 
dagligvara, men det är en annan historia.

På alla tänkbara platser har letats efter 
brännvinsapparaten men den är och förblir borta. 
Apparaten kanske aldrig har funnits. Förmodligen 
var det en myt liksom Petterssons spökerier och 
Kramerspenningar, tror i varje fall Kalle Där Nol

 Ur några brev 1915

Där Nol har hittats några brev som farmor 
Kristina skrev till pappa då han gjorde militär-
tjänst i Skutskär. Det var en regnig sommar 
berättar hon så det blir en sen slåtter. Det första 
brevet är pessimistiskt. Hon berättar om hur folk 
dör häromkring. En kvinna dog av skräck när hon 
kom till Karlstads lasarett och en yngre kvinna 
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dog i Stockholm dit hon rest för att i hemlighet 
föda barn. De hade också varit på en mycket 
sorglig men fin begravning, det hade varit 16  
hästar vilket ansågs vara mycket fint. En löslö-
pande hund hade bitit ihjäl sju av  Kristinas får 
och dessutom förskingrat fyra. I slutet av brevet 
blir tongångarna lite muntrare, Kristina berättar 
att de hade haft besök av tre östmarksjäntor som 
varit till Hånsjö och lämnat en tvåårig flicka som 
skulle bli fosterbarn hos Kristinas bror Höjde som 
var skollärare där. Den lilla flickan fick så små-
ningom  en son som blev bollsparkeriarbetare 
och livnärde sig som proffs i Italien.

Nästa brev som är daterat 27 juli är lite 
gladare. Det regnar fortfarande så de har inte 
kunnat slå mer än ett målmella med maskin.                       
Främmande från Lekvattnet och Lysvik börjar att 
komma. De reser med båt på Fryken och farfar 
och Hjalmar hämtade vid bryggan. På Kristinada-
gen var ungdomarna Bengts-
son, Karlsson, Jonsson och 
Haglunds och uppvaktade. 
Även Högkvist var med och 
Farmor bjöd alla på kaffe.

Trots  svår huvudvärk 
som suttit i en vecka badade 
farmor bastu. Bastubadandet 
var en sed som de hade med 
sig från finnbygderna. När de 
kommit till Där Nol 1908 hade 
pappa byggt en bastu och 
alla främmande som kom på 
besök några dagar badade 
bastu. Kristina berättar: ”igår 
satt vi sex kärringar på en 
gång uppe på laven och det 
var skönt”.

Farmor berättar också 
om en skrammel till skol-
läraren Brandell som skulle fylla femtio år, men 
medan hon skriver kommer lärarinnan fru Lid-
man in som ett yrväder, hon vill hälsa till pappa, 
rycker åt sig pappret och börjar skriva. Först 
frågar hon pappa efter något som han hade lovat 
henne men som hon inte fått. Sedan fortsätter 
hon: ”nu är det härligt att leva i Skacksjö ska du 
tro, främmande och kalas i var stuga! Det ska bli 
stort gårds-släkt- och göteborgskalas i anledning 
av Brandells 50 år. Gäster kom redan igår, flera 
kommer idag och mera kommer imorgon” och 
hon hoppas att Pappa får möjligheter till något 
kalas han också!

Som ett tillägg kan jag berätta att Farmor 
Kristina hade ett mycket stort hushåll. Den stora 
familjen och Orainen och Kramersgubben, främ-
mande som nattlåg och alla luffare som var 
välkomna och fick natthärbärge. Finnar var ett 

gästvänligt folk! Farmor var van mycket folk för 
själv var hon en bland cirka 14 syskon. Hennes 
far Jöns i Örtjärnshöjda kunde inte räkna dem 
alla för de var inte stilla och alltid var någon av 
dem på skithus!         

Almanacksnoteringar 1918 
           av Edvard Där Nol

Januari. Kört 1/2 famn ved till skolhuset,  
tröskat 1125 kg hafra och senare 675 kg. 40 
grader kallt i Visterud. Tomta, Bråten å Engström 
kört snöplogen. 45 fot hafra + 158 fot hafra trös-
kat. Thöväder, thö, thö.

Februari. Marken bar. En famn ved till skol-
huset. Krisåret 1918 var svårt, lite mat, allt skulle 
köpas på kort. Vanliga arbetshästar betalades 
från 2000-4000 kr, kor 5, 6, 7 ända till 850 kr 

styck. Ett får 100 kronor och däröver. Simpla kos-
tymtyger 30 å 40 kronor metern vanliga, skor 40-
50 kr paret. Priser å spannmål av odlaren hafra 
22 öre kg, råg o vete 30 öre kg, potatis 9,5-12 kr 
för 100 kg, smör 4,5-6,45 kg, ull 7-8 kr kg, socker 
1,02 kr kg, kaffe 4 kr kg. En rull surugattobak 4 
kr, en liter brännvin 3,75, kognack 8 kr, utsädes-
hafra 45 å 50 öre kg. En slåttermaskin 500 kr, en 
arbetsvagn 325 kr, stängseltråd 2 kr kg, läder 15 
kr kg. Ett tjog ägg 6 kr.

April 1/2 famn ved till skolhuset. Skacksjön 
ren från is den 25:e, Visten ren från is den 28:e. 
Vägsyn den 29:e.

Maj. En struken fot råg väger 18 kg, en fot 
hafra väger 14 kg. Göken lät höra sig den 9:e. 
Sått det första vid Spångbacken den 13:e. Regn. 
28 grader varmt pingstdagen. Utsått 662 kg.

Juni. Åskregn, regn, regn, regn.

Bastun Där Nol. Här satt sex kärringar uppe på laven 1915. Idag finns bara ruiner 
kvar av Där Nols gamla bastu. Teckning av Karl Där Nol. 
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den 17 på morgonen, återfick hästen den 20 på 
aftonen. 5 kragar 4 veck. Tröskat. Malkort å 101 
kg råg, malet 94. Den första elektriska ljusglimten 
hade vi i Skacksjö den 19 dec. Tröskat.

Mollys minnen från 
Där Nol 

   av Molly Elfstrand

Där Nol var vi en familj på fyra per-
soner  
under min uppväxt. Pappa Knut Nilsson, 
mamma Lilli (född Carlsson), jag och 
min bror Kalle. Jag var lycklig som barn 
och allt var roligt. Speciellt roligt var det 
på sommarsöndagarna, då pappa tog 
oss med på en färd till Lillön i Skacksjön 
och där drack vi kaffe, badade och hade 
trevligt.

På sommarlovet kom våra kusiner, 
Gösta och Inga- Lisa med föräldrar från 
Lekvattnet och var hemma någon vecka 
och då var det roliga dagar. Det fanns så 
mycket att hitta på, var det dåligt väder 
och regnade så satt vi på vinden och 
läste gamla tidningar. 

I augusti var det tid att fånga kräftor 
och sedan ha kalas. En gång blev det ett 
blött kalas. Kalaset började med mid-
dag på stekt kyckling och kräftor med 

tillbehör. Det var tre herrar från Kil som kom som 
gäster och skulle fiska kräftor i Skacksjön. En av 
dem hade bott Där Nol som barn och tyckt det 
var roligt att få komma och se sjön igen och fram-
förallt dess kräftor. Det var också ganska många 
och stora kräftor som gick åt efter kycklingen. 
Många klor som inte blev urätna låg kvar bland 
skalen och det var ju en styggelse. Min bror 
Kalle var förgrymmad, det var ju han som tagit 
kräftorna. I alla fall, efter middagen gick färden 
ner till sjön, gästerna ville se att Skacksjön var 
sig lik och dessutom var man ute efter ännu fler 
kräftor. Det blev en ganska vingligt färd  eftersom 
gästerna förutom kyckling och kräftor också fått 
provsmaka ur den lilla butelj Renat som stod 
inne i köksskåpet. Vanligtvis användes buteljens 
innehåll endast för medicinskt bruk; vid tand-
värk brukade man hälla sprit över en vaddtuss 
och trycka mot den onda tanden och när jag var 
förkyld gav mamma mig en sockerbit med några 
droppar Renat. Men flaskan togs också fram vid 
högtidligare tillfällen som t ex när det kom gäster 
från Kil.

 Därför dröjde det inte länge förrän det var 

Juli. Slåttern börjar den 16:e. 1/2 famn ved 
till skolhuset. Gertrud Persdotter född den 4 au-
gusti 1843, död den 6 juli 1918.

Augusti. 378 snes råg, 50 + 53 snes vete, 
800 snes hafra. Beräknat trådkostnad till ladu-
gård och stall 28 kr, 15,5 kg tråd efter 1,80 per 
kg. Tråd för ström. Tröskning, tröskning. Av det 
tröskade sått 6 fat råg, 2 fot råg, dito 2 fot + 2 fot. 
2 112 fot vete. Råg vägg slaget 52 fot .

September. En meter lystråd väger 1 1/4 
h. Kilot kostar 1,80. 120 kg går på kilometern, 
tretrådig ledning kostar per kilometer 648 kr. Po-
tatisen 18 kg på en fot, skördat 2864 kg potatis. 
Småpotatis och ruttna 864. Mycket regn under 
hafreskörden, annars fint bärgningsväder för hö 
å råg å rågsådd. För sådden 1919, 800 kg hafre, 
3,5 hektar, vete 60 kg 0,3 har, råg 240 kg, 1,5 
har.

Oktober Tillsläpt 7 stolpar för högspännings-
ledningen samt en stötta, 5 stolpar för lågspän-
ningen, till skolhus 2, summa 13 stolpar. Kört två 
lass träd från bryggan till Wisterud, 24 ringar.

Leveransplikten till staten 3275 kg till själv-
hushållet 1088 kg, för djur 1750 kg. Malkort å 50 
kg, vete 62 kg, råg 53 kg hafra. Tröskning, trösk-
ning. Betalt Jänny Winkvist 2,25 kr, Adelia Hag-
lund 10 kr, Hilda Sandin 2,25 kr. Lidman 
lånat 30 kr och har betalt 

 November. Tröskat 90 snes en gång 180 
snes. 114 rulltobak, 2 dos snus, 4 lerpipor från 
Bärga. Kronoskatt 99 kr 4 öre. Lånt av Henry 70 
kr och betalt tillbaka. Tröskat 13 tun 4 fot hafra

December. Lånat hästen till David Winkvist 

Några syskon från Där Nol i Skacksjö. 
Bakre raden från vänster: Nestor Nilsson 
Där Nol, damen i mitten okänd, Oscar 
Nilsson i Mosserud och Knut Nilsson Där 
Nol. Den sittande damen till vänster är 
Frida Där Öst. Damen till höger är okänd.   
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en som drattade  i och blev helvåt, då han sträck-
te sig efter en kräfta. Hur länge de var kvar och 
om de fick några kräftor minns jag inte. De hade i 
alla fall åkt hem framåt morgonen.

 Där Nol var liksom de flesta andra gårdar 
en bondgård. På våren var det förutom jordbruks-
arbetet också skötsel av trädgården med plan-
tering och sådd av grönsaker och en del annat. 
Linet såddes och skulle sedan ryckas upp vid 
skörden. Sedan skulle den snesas för torkning 
innan man tröskade den. Så skulle den läggas på 
backen för rötning och innan det frös på hösten 
skulle det plockas upp och torkas. Då kunde 
det allt bli lite kallt om fingrarna. Lilli spann inte 
själv själv utan linet skickades iväg för att spin-
nas. Ullen däremot  bearbetades från början till 
slut på gården, från ull till tyg. Under hösten och 
vintern skulle vävstolen och spinnrocken vara 
uppe i köket, där det mesta av bearbetningen av 
ullen skedde. Mamma var så duktig på att väva, 
det blev både mattor, gardiner, linnevävar och 
klänningstyg. Hon fick pris och diplom för tyg och 
spunnet ullgarn.

Då kriget började måste man ha matku-
ponger och även kuponger till kläder och skor. 

Molly och mamma Lilli på söndagsutflykt.

Sjöjungfrun Molly. Foto taget i mitten av 30-talet.

Kaffe och andra importvaror gick inte att få tag 
på så istället brände man vetekli som ersättning 
och det gick ju att dricka. Jag tyckte om att sy 
kläder och  jag fick sy nytt av avlagda kläder och 
det var roligt. Dessutom hölls en mycket trevlig 
sykurs i skolhuset i Skacksjö.

  Det var en del militärer häromkring. De 
kom in i bland och tyckte om att få kaffe och bul-
lar så vi, mamma och jag, bakade ganska ofta. 
Ibland hjälpte några av dem till med skördearbe-
tet. En del av dem var musikanter och spelade 
fiol tillsammans med pappa och det var festligt. 
Man hade mörkläggningspapp för fönstren och 
det var också spännande.

Det 24 mars var det ”tranaftan”. Vi brukade 
rita tranbrev som man smög iväg och kastade 
hos vänner och bekanta. Man brukade också äta 
”tranägg”. Tranaftan firas inte idag.

Vi hade också gåskalas vilket var en av 
höstens begivenheter och jag minns det året då 
gåskalaset hölls Där Nol.

Gåsen kom från Lars Där Ner. Hans syster 
Ingeborg som var kokerska kom hem och till-
redde maten. Nu blev det ett ståhej med att duka 
långbord i rader. Det blev festligt med servetter, 
levande ljus och placeringskort som vi gjorde 
själva. Sen anlände gästerna, alla med ett glatt 
humör och letade reda på sin plats vid bordet 
och åt med god aptit. Efter mat och dryck blev 
det dans till musik från fiol och orgel som pågick 
fram till morgontimmarna. Spelades gjordes det 
också på födelsedagskalas. Vi är en ganska stor 
släkt och många bodde i Skacksjö och brukade 
gå till varandra med blommor och tårta på fö-
delsedagar. Så var det hemma också och efter 
kaffet blev det ofta dans. Pappa spelade fiol och 
faster Ida spelade på orgel, så nog fanns det 
musik hemma alltid.

Under kriget kom det många finlandsbarn till 
Sverige och vi hade en pojke som hette Håkan. 
Han var en släkting till oss på mammas sida. Hå-
kan var en snäll och trevlig gosse och vi saknade 
honom mycket då han reste tillbaka till Finland 
vid krigsslutet 1945. Vi har haft kontakt med hans 
familj efteråt och även varit till Finland och hälsat 
på dem.

Mamma brukade brygga enbärsdricka som 
vi hade till maten, och den var allt bra god på den 
tiden. Receptet var visst enris, socker, humle, 
vatten och jäst. 

Vi hade en granne i stugan Fridhem, Hjal-
mar Hagkvist. Han skulle fylla år och eftersom 
han var gammal och ensam så tyckte vi att han 
skulle firas hos oss Där Nol. Och det blev ett 
ordentligt knytkalas. Hela Skacksjö både gammal 
och ung kom med förning och det blev ett glatt 
och trevligt kalas som jag tror han tyckte om. Sin 
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mjölk och grov rågmjölskaka med gårdagskärnat 
smör och ost. Alla är nu uppe, även de mindre 
ungarna Arvid, Erling och Göran, som ännu ej är 
i skolåldern. Ida, som är yngst av flickorna, har 
börjat i Skacksjö skola och studerar för Anna Pet-
tersson. Äldst av Kristina och Edvards nio ungar 
är Knut, som är 20 år och vuxen, Nestor och Axel 
kommer därnäst. Edvards far,  Nils Andersson 
Orainen, och en släkting till Nils, ”Kramersgub-

sista tid bodde 
Hagkvist hos vår 
granne Julia på 
Berga.

Första ad-
vent började jul-
bestyren så sakta 
med julbak och 
slakt m m. Lucia 
firades i kapellet 
den trettonde de-
cember med kaffe 
och luciatåg. På 
julafton kom det in 
en stor och grann 
julgran, det blev 
nystrukna gardi-
ner för fönstren 
och rena mattor 
pålagda på de 

nyskurade golv och då blev det helg. Spänningen 
var stor inför öppnandet av paket. På juldagen 
gick vi till den trevliga söndagsskolfesten i kapel-
let, Betania. Sen gick helgen i kalasens tecken. 
Vi har alltid haft så roligt tillsammans vi släktingar 
i och utanför Skacksjö.

 En vinterdag 1909
          av Karl Nilsson, Där Nol

D et är vintermorgon i det gamla huset  
Där Nol i Skacksjö. Den stora familjen börjar 
vakna och fotogenlampan tänds. Familjen om 
inalles 13 personer är relativt nyinflyttad från ett 
litet pörte i Lekvattnets finnskogar till det i deras 
tycke stora Skacksjöhuset. Farmor Kristina tän-
der i köksspisen och en behaglig värme sprider 
sig. Natten har varit kall så hon får bryta lös 
skopan i vattenhinken vid köksdörren och knacka 
lös isen för att få vatten till att koka en kaffeslurk 
till sig och de bägge halvstora döttrarna Ellen och 
Karin innan de går med Fenixlyktan till lagårn och 
mjölkar. ”Opp med dej” ropar Kristina till en gäst 
i köket. En fårskinnsfäll i ett hörn börjar röra sig, 
därunder ligger en luffare som kom i går efter-
middag och sökte mat och logi. Är det luffarens 
morgonbön eller vad? En svordom, kanske över 
kroppens morgonfunktioner, hörs under skinnfäl-
len. Luffarna var alltid välkomna dit Nol, de var ju 
den tidens nyhetsförmedlare. Farfar Edvard kom-
mer också tassande och får sig en kaffeskvätt 
innan han går ut till stallet och hästarna.

Efter arbetet i stall och ladugård är det  
dags för frukosten, som består av havregröt med 

En kaffetår med fiolspel. Knut och Lilli Nilsson. Foto taget i 
Lillstugan Fridhem.

Håkan, krigsbarn från Finland 
framför mjölkbordet Där Nol. 
I bakgrunden Berga.
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Kronodebtsedel från 1923 gällande Edvard Nilssons 
dödsbo. En gång i tiden då skatterna skulle betalas 
gick man till byfogden med skattepengarna som 
sedan via fogden fördes vidare. Vem som var fogde 
varierade från år till år.

ben”, bor också Där Nol. Med luffaren är det 14 
personer vid frukostbordet denna morgon, gröt 
och bröd har en strykande åtgång. Vid frukost-
bordet fördelar Edvard dagssysslorna mellan 
sina söner. Knut, som är snickarkunnig och tim-
merman, ska ägna dagen åt möbelsnickeri och 
till sin hjälp har han den yngre brodern Axel, som 
också är händig med träarbete. Själv funderade 
Edvard på om de hade slut på veden i Skräd-
daråsen, han och Nestor kanske skulle ta hästen 
och köra något vedlass till Betty och Johanna, 
så att de inte fryser ihjäl och han får det på sitt 
samvete. Orainen och Kramersgubben, som inte 
orkar så mycket, har sin givna plats på vedback-
en, alltid sågar de något vedfång. Vedhämtning 
till husets sju kakelugnar och den stora köksspi-
sen får pojkarna och flickorna slåss om.

Farmor och hennes döttrar har, förutom  
ladugård, fullt upp med hushållsarbete och 
småbarn. Bröd ska bakas, smör ska kärnas, 
ostar ska ystas och kläder skulle lappas. Farmor 
är sömmerska också, så grannkvinnorna kunde 
komma för att få sömnad utförd. Vävning är alltid 
på gång liksom kardning och spinning av fårens 
ull. Det är mycket som ska utföras i fotogenlam-
pans sken.

Till middag är det den vanliga rätten, joläp-
pelstamp och sökytt (potatismos och fårkött).

Knut och Axel, som är musikaliska,  
kunde på kvällskvisten ta fram sina egenhändigt 
tillverkade fioler och spela en stund för att slippa 
höra på de gamla gubbarnas aldrig sinande Lek-
vattenhistorier. Kramersgubben var norrman och 
hade sålt sina sågverk i Norge och hade sedan 
drivit omkring som nasare på Finnskogen. Han 
och Orainen hade upplevt de hemska nödåren 
på 1830 - och  1860 -talen och rödsjukans härj-
ningar 1857 då folk dog som flugor.

Orainen hade, trots stämpeln som han  
fick av prästen vid ett husförhör, som ”en sämre 
käär”, varit en av Lekvattnets förtroendemän. 
Han var tidvis sockennämndens ordförande. I 
hans hem i Poptorp var tidvis flera rotehjon in-
hysta. Där hade ”Reska” varit och där var ”Svar-
var- maret”, som föddes 1786. Sedan 1852 och 
något år framåt var den vansinnige och farlige 
drängen på Ritaberg ”Wallis Erk” där, han som 
efter en dårkur i Karlstad blev så farlig att han 
inte längre fick gå på fri fot. Efter en tid kördes 
han till Vadstena hospital där hans vidare öde är 
okänt. Rotehjon var fattiga och orkeslösa eller 
sådana, som av andra skäl inte klarade eget bo-
ende. De utauktionerades efter beslut av socken-
stämman till lägstbjudande. Betalningen var ofta 

1 - 3 tunnor havre av fattigsäden, den tidens so-
cialvård. För Svarvarmaret hade Orainen erhållit 
en tunna havre samt tjugo riksdaler

Nog hade gubbarna historier att berätta  
alltid! En del av godnatthistorierna var nog inga 
ljuva barnsagor, men kanske det är än värre nu 
när TV spyr ut krig, mord och all ohederlighet 
som begås av höga tjänstemän och höga förtro-
endevalda.
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Familjen Edvard 
Nilssons flytt från 

Poptorp i Lekvattnet 
till Skacksjö i Östra 

Ämtervik
  av Gösta Gärdeborn

År 1888 gifte sig Edvard Nilsson från  
Poptorp i Lekvattnet med Kristina  
Jönsson från Örtjärnshöjden i samma socken. De 
övertog Edvards föräldragård i Poptorp, där de 
bosatte sig. Familjen utökades med ett nytt barn 
vartannat eller vart tredje år och år 1908 bestod 
familjen av nio barn. Den äldste sonen gavs 
namnet Knut. Det vanliga vid den tiden var att 
den förstfödde gavs namnet Nestor men Kristina 
förklarade, att hon ville knyta knut på tråden, när 
hon började sy. Följaktligen fick den förstfödde, 
som var född 1889, namnet Knut.

Nummer två i syskonskaran döptes till 
Nestor. Han var född 1891. Som nummer tre kom 
Axel, född 1893. Efter de tre första sönerna kom 
tre döttrar, Ellen, Karin och Ida. Därefter kom det 
tre nya söner. Den siste var född 1908 och gavs 
namnet Arvid.

Förutom föräldrarna och de nio barnen 
bodde Edvards far Nils Andersson-Orainen, född 
1832, som var änkeman, på gården.

En morbror till Edvard hade också bosatt 
sig i Poptorp. Denne hette Per Remelin och kom 
ursprungligen från Vinger i Norge. Han var född 
1825 och hade övertagit gården Sickastorp i Öst-
mark, där han bosatte sig. Han var gårdfarihand-
lare och kallades därför ”Kramer-Per”. Folk hade 
uppfattningen, att han blivit rik på sin affärsverk-
samhet. Enligt bouppteckningen efter hans död 
1914 fanns dock inga efterlämnade tillgångar. 
Kramer-Per tog sig namnet Kramer. 

När hans son övertog gården Sickatorp 
och gifte sig med en frälsningssoldat från Gävle, 
trivdes Kramer inte längre hemma utan gav sig ut 
på vandring och hamnade slutligen i Poptorp, där 
han tog sin bostad hos systersonen.

Det blev alltså sammanlagt 13 personer, 
som skulle samsas i det lilla boningshuset på två 
rum och kök i Poptorp. Edvard som var en driftig 
och duktig person, måste därför söka efter något 
större. Åkerlapparna i skogsbygden i Poptorp var 
också för små för att försörja 13 personer.

Barnen i familjen Nilsson var alla mycket 
duktiga och händiga. De äldsta sönerna byggde 
sig cyklar av trä. Någon trampanordning fanns 
inte på dem men de dugde mycket väl till att åka 

på från Poptorp på de branta backarna ner till 
kyrkbyn med skola och Lekvattnet-sjön. Hälarna 
fick fungera som broms. När man skulle hem 
igen fick man dra  ”cyklarna”.

Yngsta dottern Ida hade just börjat skolan i 
Lekvattnet. Det gick mycket bra, eftersom store-
bror Axel samtidigt gick i fortsättnings skolan och 
kunde ta med sig lillasyster på kälken till sko-
lan och dra henne hem igen på eftermiddagen. 
Terminen i fortsättningsskolan slutade emellertid 
några månader före den övriga skolan. När Axel 
inte kunde följa med lillasyster Ida till skolan väg-
rade hon att fortsätta.

Läraren som tydligen var en klok man och 
som visste att familjen snart skulle flytta till Östra 
Ämtervik, befriade Ida från skolgången i Lekvatt-
net. 

Själva flyttningen

När Edvard väl förvärvat gården Där Nol  
i Skacksjö för en köpesumma av 13000 kronor 
återstod själva flyttningen. En familj på sam-
manlagt 13 personer med bohag och husdjur 
skulle förflyttas cirka 95 km. Den äldste familje-
medlemmen var Per Kramer, 83 år gammal, och 
den yngste var den nyfödde sonen Arvid, ett par 
veckor gammal.

De enda allmänna kommunikationer, som 
fanns på den tiden var två ångbåtar på Fryken, 
nämligen Selma Lagerlöf och Gösta Berling. Den 
ena övernattade i Torsby och den andra i Fryk-
sta. Båtarna möttes sålunda under sin dagliga 
färd på Fryken. Järnvägen till Torsby var ännu 
inte byggd och några bussar eller bilar fanns inte 
ännu. Året var ju 1908.

Kristina med de sex minsta barnen skulle få 
ta båten Selma Lagerlöf medan de vuxna män-
nen, dit de tre äldsta sönerna också räknades, 
skulle gå landvägen med hela bohaget, husdju-
ren och allt övrigt. Den äldste av männen var Per 
Kramer, 83 år, och den yngste av dem, som gick 
landvägen var Axel, 15 år. Eftersom ingen av 
kvinnorna var tillräckligt vuxen för att gå landvä-
gen anställdes en kusin till barnen som piga. Hon 
hette Nelly Johannesson och var från Rävtorp i 
Lekvattnet. Hon var den siste över levande som 
kunde berätta om flyttningen.

Hur Kristina och de tre minsta sönerna, 
Göran, Erling och Arvid, 6 år till några veckor 
gamla, samt de tre döttrarna Ellen, Karin och Ida, 
8 till 13 år, kom till ångbåtsbryggan i Torsby, vet 
vi inget om. På något sätt måste de ha åkt med 
hästskjuts de 3 milen från Poptorp till Torsby och 
övernattat i Torsby innan ångbåten Selma Lager-
löf avgick klockan 8 på morgonen

Vi vet heller inte hur Kristina och de små 
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barnen kom från bryggan i Östra Ämtervik till 
Skacksjö. Det finns inga som helst uppgifter om 
detta. Däremot har det berättats att den 13- åriga 
Ellen hade ansvaret för den veckogamla Arvid. 
Hon hade fått en filt knuten på sin rygg. I denna 
låg Arvid.

Det är också oklart hur de sex männen och 
Nelly tog sig de 95 kilometrarna från Poptorp 
med hela möblemanget, hästar och kor kanske 
också får och höns till Skacksjö. Enligt en upp-
gift har de övernattat hos några släktingar på en 
gård i Gräsmark. En uppgift, som verkar trovärdig 
eftersom det var den kortaste vägen. Enligt en 
annan uppgift hade de övernattat i Stöpafors. 
Den uppgiften kan också vara trovärdig, eftersom 
de då kunde ha haft sällskap med Kristina och de 
små barnen till Torsby. I Stöpafors fanns också 
ett övernattningsställe, där marknadsbesökare 
från övre Fryksdalen till marknaden i Sunne bru-
kade övernatta.

En övernattning skulle också ha skett i 
närheten av Mårbacka i östra Ämtervik. Om de 
gående med hästskjutsarna hade hämtat Kristina 
och barnen vid bryggan i Östra Ämtervik, hade 
de dock inte haft någon anledning att ta vägen 
över Mårbacka. Någon klarhet i detta lär vi dock 
aldrig få.

Framme i Skacksjö

När familjen väl var framme vid målet lär  
i synnerhet den 8-åriga Ida ha tjutit av förtjusning. 
Hon ska ha sprungit runt och skrikit: ”Skall vi bo i 
detta slott?” Här fanns fyra rum och kök på nedre 
botten samt tre rum i andra våningen. Det var lite 
annorlunda än de två rum och kök de fått tränga 
ihop sig på i Poptorp. Åkerarealerna var också 
helt andra än de var vana från Poptorp. Även om 
Edvard försökte förklara anledningen till flytten, 
att han blev så trött på all snön i Poptorp så var 
an ledningen till flytten säkerligen en helt annan.

I Skacksjö fanns också rikligt med ladu-
gårdsbyggnader och andra uthus. De snickarkun-
niga bröderna inrättade snart nog en ”snickar-
bod” där ut rustningen växte snabbt.

Fortsatta livet i Skacksjö

Cirka fem år före familjen Nilsson hade  
granngården till Där Nol övertagits av Ingemar 
Carlsson och dennes familj, som flyttat från Rib-
benäs i Rottnen. Familjen bestod även där av 
nio barn, men två av dem hade dött i tidiga år. 
Ingemar Carlsson hade arbetat i Finland och där 
träffat Maria Kors med vilken han ingick äkten-

skap och fick de nio barnen. Carlssons gård 
hette egentligen Halla. Detta var ett namn som få 
kände till och som ingen använde. Gården gick 
bara under namnet ”När Carlsson”.

Närmaste granne till När Carlsson var i 
sin tur Där Öst. Där bodde en man som hette 
Jonsson och som var gift tre gånger. Han hade 
samman lagt 6 barn.

Kärlek uppstod ganska snart mellan barnen 
Där Nol och barnen När Carlsson. Äldste sonen 
Där Nol, som alltså hette Knut, gifte sig med näst 
äldsta dottern När Carlsson, Lilly. De bosatte sig 
till en början i en liten stuga intill den stora bygg-
naden Där Nol. Knut kunde tack vare sin stora 
snickarkunnighet inreda ett mycket trivsamt rum 
med kök i denna stuga

Även yngste sonen Arvid Där Nol valde sin 
hustru från granngården. Det var Rosa. De köpte 
ut Rosas föräldragård och bosatte sig där, varvid 
gården döptes om till När Arvid.

Yngsta dottern Nilsson, Ida, gifte sig med 
Fritz Carlsson, som även han kom från granngår-
den. De köpte gården Bråten några 100 meter 
söderut i Skacksjö.

Näst äldste brodern Nestor gick några hund-
ra meter längre bort och fann sin livsledsagarin-
nan i Frida Där Öst. De köpte Fridas föräldragård 
och bosatte sig där.

Amerikafeber

De som på olika sätt kunnat köpa gårdar  
i trakten, hade sin framtid tryggad. För de andra 
var yrkesvalet mera ovisst. Göran och Erling, 
de två näst yngsta valde utvandring till Amerika. 
Erling stannade kvar där, gifte sig och dog så 
småningom i det stormiga landet i väst. Göran 
återvände efter en tid och blev lantbrukare samt 
bland annat bankkamrer i Östra Ämtervik. När 
även Axel började prata om Amerika bad Edvard 
honom att tänka sig för Edvard berättade, att han 
kände det som om han förlorade varje son som 
valde att utvandra till det stora okända landet 
långt bort. Han lovade Axel att om denne ville 
utbilda sig till något yrke här hemma i Sverige 
så skulle han få låna pengar av Edvard.  Axel 
valde så att söka till lärar seminariet i Karlstad. 
Han kom in där och efter fyra års studier var han 
färdigutbildad folkskollärare. Under studietiden 
gick han bland kam raterna allmänt under smek-
namnet Skacksjö. Efter några vikariat sökte och 
fick han tjänsten som folkskollärare i sin gamla 
hemsocken Lekvatt net. Samtidigt fick han tjäns-
ten som organist i Lekvattnets kyrka. Tack vare 
hans stora musikalitet var detta inga problem för 
honom. Förutom orgel och piano behärskade han 
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också fiol. De övriga syskonen var också rikt be-
gåvade på musikens område. Knut behärskade 
fiolspelan det mycket väl.

På 1940-talet blev det populärt att byta 
släktnamn. Axel var inne på att ta namnet Skack-
sjö. Hur det nu blev så slutade det med namnet 
Gärdeborn.

Invecklat släktskapsförhållande

På grund av att tre syskon av släkten  
Nilsson valde att gifta sig med tre syskon ur släk-
ten Carlsson kunde samma person vara både 
moster och faster till samma barn. Detta för-
bryllade många som inte var helt invigda i rätta 
förhållandena.

Ida, som slapp skolgången i Lekvattnet, 
när storebror Axel inte längre kunde dra henne 
på kälke till och från skolan i Lekvattnet, fick i 
Skacksjö bara några hundra meter till sin skol-
lokal. Sedan fick nästa generation gå i samma 
skola. Under 1930-talet fanns där en lärarinna, 
som hette  Helena Gustafsson. En vikarie vid 
namn Greta Axelsson anställdes då.

Greta Axelsson blev inneboende Där Nol. 
Hon förbryllades då av att ett barn kunde kalla 
samma person för både moster och faster. 
Hon hade en fästman, som var yrkesmilitär. När 
kriget kom blev denne inkallad till Lekvattnet, där 
han på grund av det ömsesidiga musikintresset 
blev god vän med läraren Axel. Vid något tillfälle 
berättade han då att han kände till en by i Östra 
Ämtervik, där det var en otrolig inavel. Axel, som 
väl kände till rätta förhållandet men höll god min, 
frågade om inte barnen blivit både dumma 
och egenartade på grund av denna inavel. 
Militären svarade, att det var det anmärk-
ningsvärda. För hans fästmö, som varit lärare 
i byn kunde intyga att samtliga barn var både 
normala och mycket intelligenta.

Hemlängtan

En tid efter att familjen flyttat till         
Skacksjö fick Kristina en fruktans värd längtan 
tillbaka till Lekvattnet. Hon sade, att hon inte 
ens kunde se en fågel som med säkerhet va-
rit i Lekvattnet. Edvard tog då henne med sig 
och besökte deras födelsetrakter. Efter den 
resan nämnde Kristina inte ett ord om läng-
tan till Lekvattnet. Hon insåg säkerligen det 
omöjliga att ha ett verksamt liv i Lekvattnet i 
jämförelse med vad man fått i Skacksjö.

Äntligen hemma

Bettina Berger har i 2003 års upplaga av  
tidningen Östemtingen en mycket trevlig artikel 
under just rubriken ”Äntligen hemma”. Det är 
frågan om en enda stor och välgrundad hyllning 
till Östra Ämtervik i allmänhet och Skacksjö med 
Skacksjöborna i synnerhet. Det var mycket den 
artikeln, som fick mig att skriva den artikel jag 
just nu håller på att avsluta.

Kan man tänka sig något underbarare och 
mera idylliskt än att få besöka dessa fina gårdar 
runt den vackra sjön. Alla känner alla och alla är 
goda vänner. Jag har aldrig hört talas om något 
hat eller avundsjuka i denna vackra by.

När gården Där Nol efter Edvards död sål-
des på auktion, ropades den in av sonen Knut, 
som då lämnade lillstugan och lät Kristina flytta 
in där. Jag har svårt att tänka mig något mera 
förnämligt för en åldrande person. Tänk att få 
ha sitt eget boende i närheten av sina närmaste 
och hela tiden få den kontakt och den hjälp man 
behöver.

Kan man tänka sig något mer underbart 
än att en sommardag få sitta i trädgården När 
Arvid och blicka ner över sjön. Vilken ro, vilken 
harmoni, vilken skönhet!  För mej är och förblir 
Skacksjö det underbaraste stället på jorden tack 
vare människorna, som bor där, och tack vare 
stillheten och lugnet, som råder där.

Familjen som lämnade Poptorp. Övre raden: Knut, Edvard, Nestor 
och Axel. Nedre raden: Ida, Göran, Kristina, Ellen, Karin och i knät 
Erling. Arvid var inte född ännu.
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Ut i stora världen och 
tillbaka till 
Skacksjö

av  Alf Folmer

Ellen och Agnes ville prova lyckan i Norge. 
De satte in en annons i Husmodern. Det var år 
1919. Var gräset grönare på andra sidan gränsen 
och var det här de skulle hitta den stora kärle-
ken? Resan blev ett äventyr som satte spår i 
deras liv.

Drömmar

Ellen och Agnes talade ofta om att söka 
arbete i broderlandet Norge. En dag gick Ellen 
från Där Nol i Skacksjö till sin kamrat Agnes Där 
Öst och sa: ”Vi annonserar om arbete i Kristia-
nia”. Agnes går med på förslaget. De sitter en 
stund och fantiserar och drömmer om livet på 
andra sidan gränsen. Dagen efter åker båda in 
till Sunne. I August Lindbergs missionsbokhandel 
får de hjälp till annonsen i Husmodern.

E som i Ellen 24 år och A som i Agnes 19 
år. De tror inte det är sant. Nu har dörren till den 
stora världen öppnats. Det är bara att vänta på 
svar. Den andra april finns det två svar hos bok-
handlaren. I det ena svaret står: ”En av damene 
kan få stilling som kokke i Kristiania. Ærbødigst 
Politimester Sverre Pedersen Akersgaten 110. 
Venligst skriv svar”. De öppnar med spänning det 
andra svaret. ”Kjære Wermlendsker. Begge kan 
få plass her i Kunstnerdalen Hvalstad  i Asker, 
bare et litet stykke utenfor Kristiania. Den ene 
hos mig Astrid Welhaven Heiberg. Den andre i 
nærheten hos Johan Bojer”. 

  
Ingen i Skacksjö känner till Ellens och 

Agnes planer. Tillsammans går de först till El-
lens föräldrar, sedan till Agnes föräldrar. Ingen 
har något att invända, men varnar för alla faror, 
speciellt för män som kan leda flickorna in i synd 
och fördärv.

  
Ellen och Agnes 

köper nya kläder hos 
Kahn i Sunne. Hemma 
i Skacksjö packas 
det för fullt. Det är 
svårt för flickorna att 
få en blund i ögonen. 
De skall ju ut i stora 
världen. Ingen vet vad 
som väntar. 

Äventyret börjar

Tidigt på morgo-
nen, redan klockan 
fem, står Arvid färdig 
med häst och vagn för att köra Ellen och Agnes 
till Sunne. Klockan nio går tåget till Kil, där de 
byter till Kristianiatåget. Sent på kvällen är de 
framme på Østbanestationen i Kristiania, där de 
skall ta spårvagnen till Vestbanestationen som 
ligger på andra sidan stan. Härifrån går ett tåg 
till Asker. Efter en halv timme är de framme. Det 
står  ASKER med stora bokstäver på stationshu-
set, som förresten liknar stationshuset hemma i 
Sunne. Här möts de av fru Heiberg. De övernat-
tar i hennes hem på Vakåsveien. 

  
På morgonen berättar fru Heiberg: ”Her i 

vårt hus har vi ofte og mange gjester. Min far er 
slottsforvalter hos Kong Håkon. Vi har ofte gjes-
ter som er näre kongehuset, kunstnere og venner 
fra utlandet. Jeg bestemmer at Ellen blir hos mig. 
Hun har gått husmorskole. Jeg må ha noen som 
kan lave festmat. Agnes passer utmerket hos 
Johan Bojer. Han bor aldeles intill på Kirkeveien, 
lever ett stillsamt liv och har skjelden gjæster”.  

  
Agnes blir imponerad av Bojer. När han tar 

emot är han mycket elegant klädd med vita man-
schetter, slips och kravattnål. Han är lång och 
stilig med stor mustasch och pipskägg. Han ser 
snäll ut. Nu kommer frun och barnen in. Agnes 
hälsas välkommen till det Bojerska huset. Barnen 
Thora 17 år, Randi 16 år och Halvard 14 år kom-
mer fram och hälsar.

Bland konstnärer

Nu är de båda Wärmländskorna, Ellen och 
Agnes,  installerade i var sin familj i Norge. Det är 
maj månad 1919. Första världskriget är slut. Efter 
krig och elände skall alla ta igen de förlorade 
krigsåren med knapphet på allt. 

  Nu skall man i stället glädjas åt livet. Det 

Ellen och Agnes 
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gör man hos konstnärsparet Jean och Astrid 
Welhaven Heiberg. Hennes man har nyss kom-
mit hem från Paris och fru Heiberg har nyss 
målat färdig en tavla föreställande kung Håkon. 
Det samlas konstnärer, författare och kulturper-
sonligheter till stora middagar. Tillsammans med 
fru Heiberg gör Ellen meny och inköp av råvaror. 
Ellen är 24 år och fru Heiberg 26. De bli snart 
som kamrater. 

  
Agnes är hos den berömde författaren Bojer. 

Han sitter dagarna i ända i sin skrivarstuga. Då 
är hans fru Ellen ute i trädgården. Hennes största 
intresse är botanik. Familjen är nöjd med den 
husmanskost Agnes lagar. Bojer är från Nord-
norge och van vid fisk. Agnes får lära sig många 
norska fiskrätter. Hon får också veta att Bojer 
skrivit många böcker, bott i Italien, Frankrike, 
England och att han är mycket berömd och rik. 

  
Då fru Ellen och barnen är bortresta hän-

der det att Bojer ber Agnes komma in i ”mitt 
skriverom ”. Då berättar han om sitt liv och om 
det han skriver. En gång frågade han om Agnes 
träffat Selma Lagerlöf, om hon läst något av det 
hon skrivit. Agnes hade sett Selma en gång, 
men aldrig läst något. ”Hemm säjer fôlk att dä ho 
skriver bar är lögn, att allt är påhettat och tock ä 
ittnô å läs”.  Bojer fick sig ett gott skratt. En gång 
kunde han inte låta bli att stryka Agnes över håret 
och kinden. Han säjer att hon är lika vacker som 
Marie Walewska som han har skrivit om, att hon 

Författaren Johan Bojer.

har samma vackra kropp, hållning och ansikts-
drag. Agnes kände sig för ett ögonblick helt yr 
av berömmelsen. Agnes har börjat läsa Bojers 
böcker. Det glädjer honom. Varje gång frun och 
barnen är bortresta kommer han till Agnes rum. 
Han säger så vackra saker till henne. Hon tycker 
om honom och smälter helt. Hans pipskägg kittlar 
henne i nacken och när hon stryker honom över 
den kala pannan får hon så konstiga känslor. 
Han kunde vara hennes far. Agnes är 19 år, bara 
två år äldre än hans dotter Thora, och han 48 år.

Den norske maskinisten

Både Ellen och Agnes hade sina lediga 
dagar. Någon gång åkte de till Kristiania. I Asker 
fanns det ett hotell med föreningen ”Venskaben”. 
Där var det dans. En lördag i september 1920 
när de skulle på dans, kände Agnes sig dålig. 
Hon bestämde sig för att stanna hemma. Ellen 
gick då tillsammans med en norsk väninna från 
grannhuset. Plötslig får hon se mannen, som 
hon tidigare på sommaren träffat på dans i Hem-
bygdsgården. Han ser Ellen, går direkt bort till 
henne och de svänger ut på dansgolvet. Ellen 
känner sig överlycklig  att ha mött honom igen. 
Hon kommer ihåg namnet, Edvin Folmer. ”Var 
har du varit?”  frågar hon. ”Jeg har värt til sjöss 
med en båt som heter Thordis. Jeg  er maski-
nist og kommer nyss fra Amerika”, berättar han. 
Under dansen trycker han Ellen tätt intill sig. Hon 
känner att det värmer så konstigt i hela kroppen. 
Efter sista dansen följer han Ellen hem. Det är 
mörkt och kallt där de står på kökstrappan. ”Vi 
går in till mej i mitt rum”, föreslår Ellen, ”Vi kan 
inte stå här och frysa”. Rummet ligger i anslut-
ning till köket. Ingen märker att Ellen har besök. 
Medan Edvin sitter vid det lilla bordet går Ellen ut 
i köket, kokar kaffe och gör iordning smörgåsar.

  
Edvin berättar om sin mor som är från Gö-

teborg, om sin far som är från Älvsbacka i Värm-
land och som gick till sjöss och omkom. Han 
säjer också  att han, sedan de träffades första 
gången, ständigt gått å tänkt på Ellen. Och Ellen 
säger att hon tänkt på honom. De sitter nu på 
sängkanten och strör rosor till varandra. Han kan 
inte tänka sig någon annan än Ellen. De talar om 
ödet som har fört dem samman. Känslorna för 
varandra stiger och tar överhand. Klockan fem på 
morgonen smyger sig Edvin försiktigt iväg. Ellen 
ligger kvar och bara tänker.
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      Efterlysning i norska tidningar

Tiden går. Agnes  känner då och då ett 
illamående. Hon  förstår att hon är med barn. 
Agnes gråter av förtvivlan, vad har hon ställt till 
med, låtit sig inledas i synd med en gift man. Det 
står hon inte ut med. Hon känner hur hennes 
värld börjar rasa samman. Bojer tänker litterärt 
på problemet. Han har skrivit om liknande förhål-
lande i sina romaner. Som författare hittar han en 
lösning. Han går fram till Agnes, håller om henne 
och säger lugnt: ”Du skall ikke være urolig, dette 
skall ordne sig på en fin måte, ikke et eneste 
menneske skal vite noe”. Hon känner sig strax 
lugnare. Ellen vet inget.  Men en dag säjer Ellen: 
”Jag tycker du lagt på dig, Agnes”, Agnes svarar: 
”Ja,  jag har fått sån faslig matlust”. En dag berät-
tar  Agnes att hon skall åka en tur till farföräld-
rarna i Vitsand i Sverige för att vila upp sig. Men 
Agnes åkte inte till Vitsand. Hon åkte istället till 
Lidköping. Agnes var på väg till ett privat förloss-
ningshem för obemärkta kvinnor. Agnes skulle dit 
för att föda barnet som sedan skulle adopteras 
bort. 

  
Under tiden skrev Ellen till Agnes som 

hon trodde var i Vitsand. Hon fick strax svar att 
Agnes inte var där. I Skacksjö var hon inte hel-
ler. Agnes var försvunnen.  Bojer hade rest till 
Amerika och fru Bojer visste inget. De gick till 
polisen som lovade att sända efterlysningar till 
samtliga polisstationer och att dessutom sätta in 
en efterlysningsannons i huvudstadens tidningar. 
Dagen efter står annonsen i tidningarna. Kunde 
det ha hänt något allvarligt, våldtäkt eller mord? 
Från Skacksjö kom oroliga brev varje dag. Ellen 
svarade lika ofta med tröstens ord.

Agnes kommer tillbaka

Ellen står i köket hos Heiberg. Plötslig öpp-
nas dörren. Någon ropar: ”Hej”. Ellen vänder sig 
om. Där står Agnes livs levande. ”Har ni saknat 
mig”, frågar hon. De båda kamraterna kramar om 
varann av glädje. De går in på Ellens rum. ”Var 
har du varit”, frågar Ellen. Agnes berättar hela 
historien.

  ”Det var ett fantastiskt ställe med trevliga 
läkare. Alla tog väl hand om mig. Efter tre dagar 
födde jag en pojke. De frågade om jag ville be-
hålla barnet. Jag sa nej. De frågade vem fadern 
var. Vet inte, svarade jag. Så fick  jag skriva på 
ett papper att jag godkände adoptionen” berättar 
Agnes. ”Ångrar du”, frågar Ellen. ”Ibland gör jag 
det, erkänner hon, men jag ville inte komma hem 
till Östra Ämtervik med en horunge och bli kall-

lad hora. Du vet vad baptistpastorn har predikat 
om barn utanför äktenskapet. Men jag hann att 
ge gossen ett namn, för mig heter han Johan”. 
Agnes har tårar i  ögonen. Hon tröstar sig med 
att när hon en gång gifter sig vill hon ha många 
barn. Hos Bojer är nu livet som förr, bara med 
den skillnaden att Johan Bojer är i Amerika. Alla 
var lättade över att Agnes kommit tillbaka. Ingen 
i hela världen visste något, bara Ellen. Agnes 
bestämde sig för att sluta hos Bojer och flytta 
tillbaka till Östra Ämtervik. Hon hade fått nog och 
drömde om att hitta en värmlänning att gifta sig 
med.

  
Ellen har lagt ut och det börjar synas att hon 

är med barn. Barnets far Edvin är på valfångst 
i Syd-Georgien. Det är bara fru Heiberg och 
Agnes som vet att Ellen är med barn. Vad skulle 
Ellen göra? Skulle hon resa till samma ställe 
som Agnes för att föda och adoptera bort bar-
net? Nej, Ellen hade bestämt sig för att ta på sig 
skammen att bli kallad ”hora” med en ”horunge”, 
avlad i synd. Ellen känner sig nu mycket dålig. 
Hon kräks ofta och känner som om hon skulle 
svimma. 

  ”Du må reise hjem til dine foreldrer i Wärm-
land. Dær skal du føde dit barn”, säger fru Hei-
berg. 

Ellen reser hem till Skacksjö

Det är i slutet av juni 1921. Ingen Där Nol, 
Skacksjö eller Östra Ämtervik vet att Ellen är på 
väg hem. Hon har skaffat sig snörliv och stor vid 
klänning för att inget skall synas. Sent på kvällen 
är Ellen i Sunne. Hon tar sista bussen som går 
till Visterud. Härifrån får hon gå hela vägen till 
Skacksjö. Det är en plågsam vandring. Då och 
då måste hon sätta sig ner och vila innan hon 
orkar gå vidare. Plötslig står hon i dörren Där Nol 
med resväskan. Ellen är blek som ett lik, färdig 
att svimma. ”Men är det inte Ellen, kära barn, hur 
är det fatt. Du ser sjuk ut. Kom in”, säger Ellens 
mor Kristina, som går fram och kramar om sin 
dotter. Hon börjar gråta, tar fram en stol så Ellen 
kan sätta sig. Så kommer hennes far Edvard och 
alla syskonen. Förvånat frågar de vad som har 
hänt: ”Ingenting, jag känner mej bara så trött”, 
svarar Ellen. ”Varför har du inte skrivit att du 
skulle komma hem”,  frågar syster Ida och hjälper 
Ellen av med kappan. ”Jag tror du har lagt på 
dig”, fortsätter hon. Hon får inget svar. Ellen ber 
att få lite mjölk. Hon dricker och känner sig strax 
lite bättre. Ellen säger att hon vill lägga sig.

  
Nu är Ellen i sitt gamla rum på övervåningen 
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visste något om barnets far. Det ryktades att han 
var norrman och sjöman, och hade dragit iväg 
till sjöss. Det fanns de som spred ryktet att Ellen 
inte ens visste vem som var barnets far.

  
Ellen var stolt över sitt barn. Många i Östra 

Ämtervik kom till Skacksjö för att se det oäkta 
barnet. Några kom med presenter.

Hor, synd och horunge

Men de kyrkliga menade att barnet var avlat 
i hor och synd. Det fanns de som inte såg med 
blida ögon på Ellen. Det sämsta var när Ellen kal-
lades för hora och barnet horunge. ”Alla barn är 
skapade av Gud och alla är lika”, sa Ellens mor 
Kristina. Men babtistpastorn delade inte hennes 
uppfattning. 

  
En söndag var Ellen i missionshuset. Pas-

torn predikade om barn som avlats i hor, att ”Gud 
skulle straffa, inte bara modern, utan även bar-
net”. Men han sa inget om barnets far.  ”En hel-
vetets eld skall brinna i deras själar, det är Guds 
ord”, sa pastorn, tog bibeln i sin hand, tittade 
mot församlingen och Ellen. Ord som horunge, 
straff, brinnande eld ekade i hennes öron. Ellen 
reste sig och sprang ut ur det lilla kapellet. Ellen 

Alf i mor Ellens trygga famn.

Där Nol. Hon känner plötsligt en obeskrivlig 
glädje och tacksamhet att hon är hemma. Där 
står sängen som den alltid gjort. På väggen över 
sängen Jesusbilden och diplomet för första pris 
i mjölkning. Nu känner hon sig trygg hemma hos 
sina föräldrar och alla syskonen.

  
Ellen tar av sig korsetten, känner en be-

frielse. Känner att fostret glider fram, sparkar 
tydligt. Magen är stor som en ballong. Hon läg-
ger sig i sin gamla säng och drar täcket helt upp 
till hakan. Det bankar på dörren och Ida kommer 
in, sätter sig på sängkanten. Ellen lägger sig på 
sidan så den stora magen inte skall synas. Ida 
är full av nyfikenhet. Vill veta hur Ellen har haft 
det, om flickorna blivit kära i varsin norrman och 
hur det var i Kristiania. Hon ville veta varför Ellen 
inte hade skrivit hem: ”Snälla, kan du inte be-
rätta”. Ida är envis. ”Jag skall berätta allt för dig 
imorgon, nu är jag så trött att jag vill sova”, säger 
Ellen bestämt. Ellens mor, far och syskonen 
kommer nu in för att säga god natt. Föräldrarna 
är glada för att Ellen är tillbaka, men hon ser sjuk 
ut. Ellen fick lugn och ro, men kunde inte sova, 
kände kraftiga värkar.

Ellen  föder en gosse

Det blev morgon. Värkarna kom oftare och 
starkare. Nu kunde hon inte hålla sig längre. El-
len skriker till av smärta. Ida och föräldrarna kom-
mer inrusande, vita i ansiktet av förskräckelse. 
”Vad är fatt?” säger de i munnen på varann. ”Jag 
skall föda barn”, skriker Ellen mellan värkarna.  
”Kan det vara möjligt?”, säger hennes mor och 
tar sig för pannan av förskräckelse. Ellens far vet 
inte vad han skall göra. ”Hämta barmorskan!”, 
skriker Ellen. Hon känner att vattnet börjar kom-
ma. Ida förstår situationen. Springer till Arvid som 
står med hästen på gården. ”Ta häst och vagn 
och  hämta barnmorskan i  Södra Ås, men fort. 
Ellen skall föda barn”. Arvid står som ett fråge-
tecken innan han fattar. Så kopplar det till i hans 
huvud. Det bär iväg till Ås allt vad tyglarna håller.

  
Med barnmorskan och förlossningväskan 

vid sin sida är Arvid nu tillbaka till Där Nol. Barn-
morskan hoppar av innan vagnen ens hunnit 
stanna. Hon springer med sin väska  in i huset 
och hör barnskrik. Hon kommer för sent. Ellen 
hade under tiden fött ett välskapat gossebarn. 
Det var den 29 juni 1921, kl. 11.30.

  
De närmaste dagarna var det stor uppstån-

delse i Skacksjö. Ryktet gick från hus till hus att 
Ellen hade fött ett oäkta barn och att man inte 
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sprang gråtande av förtvivlan ända till Där Nol, 
till sin nyfödde pojke, som satt i knäet på mormor 
Kristina och log med hela ansiktet när han fick se 
sin mamma. Ellen lyfter försiktig sin pojke högt 
och säger: ”Ingen helvetets eld skall nå oss, och 
ingen skall någonsin skada min lille pojke”. Och 
den lille pojken lägger sina armar om sin mors 
hals och bara ler. Det var nästan som om pojken 
förstod vad hans mamma menade.

  
Så var det tid för Ellens lille pojke att döpas. 

Han var två månader gammal. Prästen Magnus-
son drog ständigt  ut på tiden för pojkens dop. 
Det var som om han inte hade tid. Alltid kom nå-
got ivägen. Han ville inte döpa en ”horunge” i kyr-
kan. Det var som för hundra år sedan. Horungar 
skulle inte döpas. Den som inte var döpt fick 
heller inte begravas i vigd jord. De måste ligga i 
jord utanför kyrkogården. Men det var trots allt år 
1921 prästens plikt att döpa Ellens gossebarn. 

Horungen döps

Det var nu bestämt en tid. Det var en grå, 
trist dag. Med häst och vagn reste Ellen ensam 
med barnet till kyrkan. De andra var i arbete. I 
den grå sommarmorgonen kommer Ellen bäran-
de på det lilla barnet. Hon möter prästen utanför 
kyrkan. Kyligt tar han emot mor och barn. De går 
in i Östra Ämterviks kyrka fram till dopfunten. El-
len står med barnet i famnen medan prästen tar 
på sig en vit prästdräkt, över en lortig vardags-
kostym. Han hämtar en kanna med vatten som 
han häller i dopfunten. Där står nu Ellen med sitt 
barn i den stora, tomma  kyrkan. Inte en enda 
människa. Ingen vågar ställa upp som fadder, då 
de är rädda för att faderskapet inte skall fungera, 
att de kan bli skyldiga att ta hand om ”horbarnet”. 
Det spelades heller ingen psalm, som det är fö-
reskrivet vid dop, enligt kyrkans handbok. Medan 
Ellen står där med barnet börjar prästen mumla, 
utan att se på varken mor eller barn. Så säger 
prästen: ”Gud har sänt Jesus Kristus till världen 
för att rena oss från synd. Frälsaren Jesus Kris-

tus vill ta detta barn ut från mörkret och synden”. 
Så lägger prästen sin hand på gossens huvud 
och säger: ”Herren välsigne dig och bevara 
dig. Vad skall barnet heta?”. Ellen börjar tvivla 
på namnet Edvard efter sin far som hon tänkt 
sig eller Arvid efter sin broder. Hon tänker fram 
och tillbaka. Det står helt still. ”Namnet, barnets 
namn?”, frågar prästen  irriterad. Så kommer 
det som en blixt från klar himmel. Hon tar liksom 
sats innan hon ropar ut namnet så det ekar i hela 
kyrkan: ”Min pojke skall ha namnet  ALF”. Var-
för Ellen kom på det namnet vet hon inte. Hon 
berättar att det var en röst inom henne som sa 
att gossen skulle heta Alf. Så tar prästen vatten 
i sin hand medan Ellen håller gossens huvud 
över silverfatet. Prästen säger: ”Jag döper dig 
till Alf, i den helige andens namn, Amen”. Efter 
det läser prästen mycket snabbt Fader Vår. ”Ja 
nu är lille Alf döp”, sa prästen och önskade lycka 
till. Ellen kände sig mycket glad. Hon förstod inte 
var namnet kom från. Hon känner ingen med det 
namnet. Det bara kom, kanske från Gud? Alf, Alf, 
Alf, sa hon gång på gång på väg hem till mor, far 
och syskonen Där Nol. När Ellen kom hem var 
det första de frågade. ”Vad heter pojken?”  ”ALF”, 
säjer Ellen stolt. Det var ett konstigt namn tyckte 
familjen. Men nu var barnet döpt och hade ett 
namn. Men det visste inte Alfs far, som nu var på 
väg hem från Sydpolen. Edvin visste inte ens att 
han var far. 

  
Ellen Nilsson och Edvin Folmer gifte sig i 

Östra Ämtervik kyrka 8 juli 1923. Bröllopsfest Där 
Nol. Ellen, Edvin och Alf bosatte sig i Kristiania, 
som 1924 blev Oslo.

  
Agnes Jonsson kom tillbaka till Östra Äm-

tervik. Hennes dröm var att bli gift och få många 
barn. Agnes gifte sig med fanjunkaren Erik Axel 
William Rantzov. De bosatte sig i Tyringe, Skåne. 
De fick inga barn. Men någonstans finns Johan, 
som säkert heter något annat och är i samma 
ålder som Ellens Alf.  

Artikeln publicerad i Östemtingen 2003 
Östra Emterviks hembygdsförenings årsskrift.
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Skacksjö 134 
Där Opp

Ägare från 1798:
Änkan Margareta Nilsdotter
Jon Nilsson
Magnus Jonasson och hustrun Maria Nilsdotter
Familjen Winqvist
1905: Lars Magnus Sjöqvist och hustrun Katarina 
Olsdotter
1912: Jan Jansson och hustrun Emma Anders-
dotter
1931: Nils Ludvig Olsson och hustrun Helena 
Katarina född  Magnusson.
1945: Anna Nordqvist
1959: Robert Eklund
Ägare idag: Bo Andersson och hustrun Anna-
Lena, född Dahlström

     Där Ôpp i Skacksjö
              av Göran Bengtsson

 Bosse Andersson får ursäkta, men  
Där Ôpp får mig naturligtvis att tänka på Robert 
Eklund. Bosse är ju Roberts systerdotterson.

Robert Eklund var ju den ohejdade framå-
tandans man; orädd, vårdslös och rak som ett 
järnspett, både i uttalanden och åsikter.

Naturligtvis ställde han till det för sig, så han 
fick ofta slita ont i onödan, men det rörde ju inte 
honom i ryggen ens. Stark som en björn, envis 
som en åsna, vig som en katt och oöm som en 
grävling. Det blir en kombination av Robert, över-
satt till egenskaper hos varelser inom djurriket.

Det finns mycket att berätta om Robert. En 
typisk händelse var väl, när han skulle lämna in 
självdeklarationen.

John Där Öst hade hjälpt honom att de-
klarera och nu for de till Sunne för att lämna in 
deklarationen. På den tiden låg Skattekontoret 
två trappor upp, om jag inte minns fel, i det som 
är kommunhus idag.

John satt kvar ute i bilen, när Robert gick in, 
men denne var strax tillbaka igen. ”Hôlls hann du 
dätta så fort?” sade John.

”Huh! Dä va ingen sak, de hadd ju e lukk te 
släng inn et i”, sade Robert till svar.

Efter lite frågande om luckan, så förstod 
John, att Robert slängt in deklarationen i sopned-
kastet.

”Huh! Va dä tocka dyng de hadd på vägga, 
dä ä fôll ittnô ann än ja får ränn inn tebaka.”

Så småningom fick Robert tag i en vaktmäs-
tare, så att han tog sig ner i källaren. Där låg ku-
vertet bland andra sopor i behållaren, visserligen 
smutsigt och dammigt, men i övrigt välbehållet.

”Huh! Dä va dä, dä”, var Roberts korta kom-
mentar efteråt.

Samling utanför Där Ôpp med familjen Winqvist. Anders, 
Kjerstin, David, Jonhatan, Jenny, Anna, Edith, Nils och 
Hulda.   

Vattenhämtning Där Ôpp. I bakgrunden syns Enbacka, villan 
som byggdes i början av 1900-talet.
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      Skacksjö 135 Där Öst
Ägarlängd från och med cirka 1646:
Håkan Månsson
Gertrud Eriksdotter (änka)
Håkan Håkansson
Nils Håkansson
Nils Persson den äldre
Arvid Björnsson
Gertrud Nilsdotter (änka)
Nils Arvidsson
Per Nilsson
Nils Persson
Aron Nilsson
N.Chr.Jenssen i Karlstad
Anders Winkvist 
Jon Jonsson
Från 1913: Nestor Nilsson
Från 1960: John Nilsson
Senare: Hugo Nilsson
Ägare idag: Conny Emtängen och hustrun Åsa

Historia från gården 
Där Öst

  Hugo Nilsson 2003

Gården Där Öst har haft många ägare ge-
nom åren. Nuvarande mangårdsbyggnad är från 
omkring 1880. Ett äldre hus fanns som var pla-
cerad i öst-västlig riktning medan den nuvarande 
står i nord-sydlig riktning. Stallbyggnaden är från 
omkring 1875 och ladugården med loge byggdes 
1925 av bröderna Hjalmar och Isak Gustavs-
son från Tomta. En del av de personer som ägt 
gården är:

1857 Nils Persson, Aron Nilsson och hans 
hustru, sonen Nils Johan Aronsson (f.1865) gift 
med Tekla tager efternamnet Brandell.

4 maj 1895 avstyckades Storåsen till Lars 
Östlund

1 november 1900 avstyckades Enbacka, 
Brandell flyttar dit. Aron Nilsson eller Nils Johan 
Brandell säljer troligen till N. Chr. Jenssen. 

24 maj 1902 säljer Jenssen till Nils Berggren 
och Otiliana Olsson.

30 sept. 1902 säljer Nils Berggren en av-
styckning (västra sidan Storåsen) till Olof Nilsson 
i Visterud pris 400 kronor.

Okänt år säljer Nils Berggren till Anders 
Winkvist

5 december 1904 säljer Anders Winkvist 
”Där Opp” till L.M. Sjökvist i Stjärnfors. 

27 februari 1906 säljer Anders Winkvist en 

Där Öst. Foto Ulf Dahlberg. Östra Emterviks hembygdsförening.

ägotrakt på Tallåsen till Olof Edlund i Skacksjö.
17 Mars 1913 säljer syskonen Winkvist till 

Jon Jonsson (f.1863) och hans hustru Johanna  
(f. 1869) som kom från Pettertorp, Fensbol i 
Fryksände. 

29 Mars 1917 säljer Jon Jonsson till Nestor 
Nilsson som kom från Där Nol, och hans hustru 
Frida Jonsson som var dotter till Jon Jonsson.

1947 avled Frida 54 år, 1951 avled Nestor 
60 år. Barnen: John, Ruth, Dagny och Hugo 
växte upp och arbetade på gården.

1945 gifte sig Ruth med Taxichauffören Karl 
Sundkvist och flyttade till Ålkärrsrud. De hade 
bröllopet Där Öst med cirka 120 personer in-
bjudna. Frampå natten var det dans på logen till 
tonerna av en välljudande vevgrammofon. Det 
var midsommar varmt och fint så gästerna kunde 
sitta både ute och inne.

11 maj 1960 köper John gården Där Öst av  
syskonen.

Den 15 oktober 1970 råkar John ut för en 
olycka i skogen. Plötsligt låg han där, med ena 
benet avklippt och fastklämd under en trädstam 
ensam djupt inne i Skacksjöskogen. Skräcken 
grep honom för ett ögonblick, rädslan för att ligga 
där och dö. Det gav honom kraft att gripa efter 
motorsågen. Hemmansägaren John Nilsson 52 
är har ofta grunnat på hur det skulle gå om han 
skadade sig i skogen och inte kunde ta sig hem. 
Han berättade:

”Jag fick loss ena benet så att jag kom åt mo-
torsågen. Det gjorde fruktansvärt ont när jag 
drog igång sågen och sakta lirkade den intill 
det skadade benet. Det kändes som en evighet 
innan sågen arbetat igenom trädstammen, men 
plötsligt var benet loss. Ålande mig på magen 
kunde jag ta mig fram till ett par björkpinnar. Jag 
tog av mig stöveln spjälade benet med pinnarna 



69

Stor samling utanför Där Öst.

och livremmen och fick stöd så jag kunde komma 
upp.

Jag hasade mig fram under våldsam smärta 
till traktorn som stod en bra bit bort. Jag föll 
ideligen handlöst i marken. Kommen till traktorn 
segade jag mig upp fick igång den och körde 
med den friska foten genom den svåra terrängen 
hem till en granne.

Sammanlagt hade jag väl hållit på ett par 
timmar. Men det började mörkna jag bor ensam 
så ingen hade saknat mig. Grannarna ringde 
efter bil som körde mig till Karlstads lasarett.

Nu hinner jag inte röja upp i skogen innan 
snön kommer säger han. Men det värsta av allt, 
jag går miste om älgjakten.”

Den 28 Dec. 1970 avled John. Det tillstötte 
komplikationer efter operation med benet.

Den 26 oktober 1972 köper Hugo gården 
Där Öst av syskonen Ruth och Dagny. Den 4 
augusti 1989 köper Conny (Hugos son) och Åsa 
Persson. Conny och Åsa tar efternamnet Em-
tängen. 

Vi var ofta ute på sjön och fiskade. Jag kom-
mer särskilt ihåg en gång, det var på våren en 
söndagsmorgon, solen sken och det var varmt 
och fint. John och jag rodde ut till Hästryggen, en 
stor sten i sjön, där vi hade en fiskmjärde. Medan 
vi höll på där kommer Ann-Mari Där Väst med 
båten, hon trallade och sjöng och var glad som 
alltid. Hon skulle också syna en mjärde. Ann-Mari 
fick tag i flötet och började dra upp, och som 
mjärden var full av fisk så gick det ju tungt och 
när mjärden kom upp till båtkanten så knäckte 
det naturligtvis i men hon drog och drog och rätt 
som det var så gick snöret av och hon kastades 
baklänges på andra sidan båten och huvudstupa 
i sjön. Men hon kom upp som en säl och hop-
pade upp i båten. Med kraftiga tag i årorna styrde 
hon hemåt, men då hördes inget trallade.

Det är fina jaktmarker i Skacksjö. Kalle Där 
Nol var ofta med på jakt och älgjakten var väl 
det som lockade mest. De senaste 30 åren har 
vi varit på logen Där Öst och slaktat. Jag har ett 
särskilt minne av en tursam jakt.

Det var den 14 Nov. 1996 nysnö, 10 minus-
grader och sol. Jag tänkte få Conny med, men 
han tyckte inte han hade tid, så jag knallade till 
skogen själv,, gick vägen norr ut mot skjutbanan 
och mossen. Det var rådjursspår åt alla håll. Fort-
satte sedan väster ut i Backhaga. Där träffade 
jag på ett rävspår som jag följde en bit, såg att 
den hade haft en daglega och troligen skrämde 
jag upp honom.

Så gick jag söder ut mot Skacksjö tillbaka. 

Då träffa jag på ett harspår och följde det en bit, 
och finner att den gjort ett avhopp. Då står jag 
där och tittar nej omkring och se där sitter den 
uppe på en klippa, och så ”alles tot”. 

Började så gå hemåt med haren. När jag 
kommer längre upp hör jag ett skott i riktning mot 
Där Nol och tänkte då att Kalle är nog ute och 
kanske Roland med taxen Sissi. Jag fortsatte 
och kom en bit norr om Berga då plötsligt en räv 
korsar min väg. Jag släpper haren och får upp 
bössan med en hast, ”pang”, och räven ligger 
där. Jag såg att rävens ena bakben slängde när 
den kom så jag tänkte, ”aha det blev en dålig 
träff för Kalle eller Roland”. Jag var ganska stolt 
när jag tog mina byten och vandrade hemåt. 
Men jag måste nog ta vägen förbi hos Kalle så 
han får veta att jag fick räven. Men där var ingen 
hemma. När jag står där vid trappan hör jag 
någon hojta. På andra sidan vägen står Conny 
med bössan i hand och begrundar några rävspår. 
”Jasså du kom ut på jakt i alla fall” sa jag.

”Ja, jag satt inne vid skrivbordet och fick 
se en räv ner mot sjön som inte verkade riktigt 
frisk, så jag tog studsaren och kunde smyga mig 
i skotthåll. Räven satt då på en berghäll, och jag 
sköt men den sprang iväg och förbi verandan hos 
Kalle Där Nol och så en sväng förbi Berga och så 
rakt framför mig! Det kan man kalla tur”.

Det visade sig att rävens ena bakben var 
av när Conny fick se den. Connys träff var i ena 
örat, och för övrigt hade den skabb.

Så nog var det en riktig turdag!
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Skacksjö 136 torpet 
Asplunda

.
Ägare:
Olof Edlund och hustrun Matilda Olsdotter
1940: Artur Robert Gustavsson och hustrun 
Edit Sofia Johansson
1946: Josef Skoglund och hustrun Elvira född 
Hallberg
1958: Ella och Birger Lindgren
1965: Margit och Ture Persson
Ägare idag: Linda Westlund

Asplunda
               av Göran Bengtsson

 Detta torp byggdes upp av byggnads- 
snickaren Olof Edlund och han var den förste, 
som var bosatt där. Han hade varit i Stockholm 
några år, så han ville vara lite förmer av sig. 
Ursprungligen hette han Nilsson i efternamn och 
kom, tror jag, från Där Öst i Alkärrsrud.

Brodern var den skicklige byggmästaren 
Agust på Hagaby. Tillsammans byggde de upp 
flera hus i Östra Emtervik, bl a de västra uthusen 
i Kvarntorp.

Olle hade en egen personlig svordom, som 
han brukade då och då: ”De var då att själva 
hin-on.” Hin-on var alltså Hin Onde med Olle 
Edlunds språkbruk, som var lite fintaligt.

Den mest kände av dem, som kom att bo på 
Asplunda  var utan tvekan Josef Skoglund. Hans 
fru Elvira (Viran) var också en originell personlig-
het, som jag minns väl.

Även Skoglund hade sin egen svordoms-
ramsa, den hörde jag många gånger: ”Djävlar i 
min själ, tänkte jag för mej själv.”

Jag tror båda Skoglunds kom från stock-
holmstrakten från början. Några är var han trap-
per åt amerikanska armén i Alaska. Men frun slö-
sade bort nästan alla pengar som han skickade 

hem. Enligt elakt rykte på brännvin och manfolk.
Josef Skoglund var ärligheten och rakheten 

personifierad i sina uttalanden. Han och Viran 
tänkte skiljas sig från varandra, så de blev kal-
lade till Herresta av prosten Sigfrid Åkerblom. 
Efter en stunds förmaningar om beslutets allvar-
samhet, lyckades Åkerblom avstyra skilsmässan. 
Josef tog Viran i armkrok, när de gick därifrån 
med följande avskedshälsning: ”jag får väl för-
söka dras med den djävla maran.”

En tremänning till min mormor, bildhugga-
ren Christian Ericsson, fick i uppdrag att göra en 
staty. Den skulle symbolisera den mänskliga ur-
kraften i den råa styrkans gestalt. Resultatet blev 
skulpturen ”Bågspännaren”. Modell till denna var 
ingen mindre än Josef Skoglund, som spänner 
ett armborst.

Han var även backhoppare. Där hörde han 
till de bästa i Sverige en gång i tiden.

Efter en kort tids sjukdom, så avled han 
1957. Han är en av dessa personligheter, som 
jag alltid kommer att sakna. Men hans busk-lie, 
med det av honom grovt tillyxade orvet, finns på 
mitt museum.

Asplunda. Uthusen ditflyttade från Enkul  i Visterud. Uthusen 
revs under 1970-talet. Foto Marina Andersson.
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Skacksjö 139 
Kvarnlyckan 
avsöndrat från Där Väst

Ägare: Nils Månsson och hustrun Katarina Lars-
dotter
Magnus Nilsson och hustrun Maria Jonsdotter, 
efter makens död omgift med Lars Hult 1891.
Nils Johan Magnusson
Olof Edlund och hustrun Matilda Olsdotter
Gustav Eriksson och hustrun Karolina född Pet-
tersson
1920: Anton Andersson och hustrun Emma född 
Eriksson
1928: Ole Paul Olsson och hustrun Edit Maria 
Jordansson
1940: Georg Olsson och hustrun Edla född Pers-
son
1948: Ture Gunnar Persson
1949: Bror Strandberg och hustrun Märta född 
Danielsson
1954: Haldow  Andersson och Hjördis Schullstad
1965: Karin och Yngvar Gustafsson
Senare: Anders Trell

Kvarnlyckan
              av Göran Bengtsson

Här bodde en tid änkan efter ”Skräddar-
Magnus”. Lars Hult, som bodde  längre norrut på 
andra sidan älven, kom på besök ibland. Dess-
värre hade han ett medfött fel i matstrupen; det s 
k vattenlåset saknades, så andedräkten var inte 
den bästa. Änkan var arg var gång han varit där. 
Hon brukade öppna fönstren för att, som hon 
sade ”väder ut Hult-Lars”.

Men efter en tid, så ändrade hon åsikter om 
honom helt och hållet. Visserligen var han gam-
mal och grå, men ändå tydligen i sin mandoms 
fulla kraft.

Han och några småpojkar var borta vid 

Kvarnlyckan, eller mer dialektalt Kvarnlöcka. Byggdes 
på mark från Där Väst och blev så småningom bostad åt 
mjölnaren vid Kvarntorp kvarn. Idag sommarställe. Foto Ulf 
Dahlberg. Östra Emterviks hembygdsförening.

Skacksjön och badade. Lars fick syn på några 
damer, som badade näck längre bort. Trots 
sin ålder, så blev han alldeles till sig i trasorna. 
Pojkarna hade väldigt roligt åt Lars’ våldsamma 
reaktion, så de tog sig för att använda hans man-
lighet som klädhängare. Det gick bra, ända tills 
de hängde på hans kängor, då dråsade alltsam-
mans i backen.

Maria i Kvarnlöcka fick höra talas om hän-
delsen. Sedan var Hult-Lars välkommen dit och 
det dröjde inte länge förrän de gifte sig.
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Skacksjö 144 torpet 
Väster Leråsen 

avstyckat från Där Ner

Ägare: Olof Olsson och hustrun Maria He-
lena Henriksdotter
1915: Ludvig Olsson och hustrun Anna född 
Johansson
Senare: Ruth och Åke Olsson 

 Västra Leråsen, även 
kallat Väster Åsan

av Göran Bengtsson

Den gamla stugan på Leråsen stod  
längre österut, strax nordväst om den nuvarande 
källarboden. När de byggde nytt, så gick det gan-
ska sakta med bygget. När vintern kom, så hade 
de inte ens fått upp takstolarna, så bygget stod 
där för väder och vind ända till våren kom.

Folk hade ganska roligt åt när de fick en ny 
piga på Leråsen i början av 1900-talet. Exakt på 
dagen nio månader sedan hon kom dit, så födde 
hon ett barn. Så hon avancerade snabbt till ny 
husmor på stället.

Den jag tänker mest på, när jag hör talas 
om Leråsen, är min skolkamrat Lennart Ohlsson. 
Han var två år yngre än mej, men vi hade mycket 
roligt tillsammans, när vi växte upp.

Lennart var totalt omedveten om något som 
hette rädsla och försiktighet. Det resulterade ofta 
i blåmärken, näsblod, avbrutna skidor och liknan-
de. Men Lennart var ingen misslyckad våghals, 
som bara ställde till det för sig.

Om man ska se lite av humor och stôllighet i 
tillvaron och ta fram det positiva, så innehar Len-
nart ett världsrekord. Han lånade min motorcykel, 
en BMW. Det var en höstdag 1968 och han kom 
upp i 110 km/tim i den gamla Bogerudsvägen. 
Det var i backen mellan dåvarande tillfartsvägen 
till Leråsen och gamla vägen upp mot skolhuset 
från Bogerudshållet.

Dessvärre råkade hans morbror Evert i 

Väster Åsan. Det första bostadshuset stod öster om nuvarande 
byggnad och brevid den gamla stugan fanns en grop i marken med 
tak över som fungerade som ladugård åt kreaturen. Foto Marina 
Andersson.

Svenserudsätter se stollkörningen. Så det blev 
slut på vårt tävlingsåkande.

Några år senare försökte jag ta revansch, 
men det lyckades inte för mig. Nu hade jag en 
Suzuki, en riktig  getingcykel från Japan. Med 
den borde jag kunna slå det gamla världsrekor-
det, trodde jag. Men nu var den gamla oanvända 
vägen så spårig och dålig att jag misslyckades 
totalt. Det blev inte mer än 85 km/tim och det var 
nog ett skräckfärdsrekord på sitt sätt. Ett annat 
minne om Lennarts våghalsighet pratar vi om 
då och då på Tallåsen. Han och pojkarna där 
hade hjälpt Birger Lindgren med att skotta snö 
av uthustaken. Om jag inte minns fel, så var det i 
januari 1969.

Lennart  stod vid uthusgaveln uppe på tak-
nocken och tittade. Birger kom gående nedanför: 
”Där törs du i alla fall inte å hôpp ner.” Till Birgers 
förskräckelse hoppade Lennart utan tvekan; 
det var ju ganska många meter ned till marken. 
Birger hörde en sättning i kroppen på Lennart, då 
denne landade i snödrivan nedanför. Han var lite 
omtöcknad en stund, men allt gick bra.

Ella var ursinnig på Birger: ”Dä ska var du 
din kop, sôm lurer pôjken te å hôpp tocken.”

Det kanske också var något slags rekord; 
hopp från hög höjd utan fallskärm ned i snö.
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Skacksjö 146 torpet 
Öster Leråsen 

avsöndrat från När Aron

Ägare: Olof Elof Nilsson och hustrun Kajsa Nils-
dotter
Magnus Nordqvist och hustrun Britta Jonasdotter
1918: Nils Fredrik Höjer och hustrun Amanda 
född Andersdotter
Senare: Fritiof Höjer
Ännu senare: Anna-Britta och Sverre Emås   
Leråsen brann ner på 1970 - talet och byggdes 
upp igen av nuvarande ägaren Sverre Emås.

    Öster Leråsen även 
kallat Öster Åsan

   av Göran Bengtsson

Stället kallades även Skacksjöåsen och väs-
ter Åsan kallades då Leråsen. Här bodde på den 
tid jag började minnas Fritiof Höjer. Ute på källar-
kammaren bodde August Olsson. Han var bror till 
bonden på Väster Leråsen, Ludvig Olsson.

Men August var ju långt ifrån lika arbetsam 
och intelligent som Ludvig. Uppriktigt sagt, så 
fattades det nog en hel del. Han fick öknamnet 
Totten, för han talade ofta om att han var lika bra 
jägare som ”han Totten” där nere i Skåne. Det 
var greve von Tott, som han syftade på. Men han 
sade o och inte å, som namnet egentligen ska 
uttalas.

Min farbror Sigurd och August kom ofta ihop 
sig, för Sigurd retade gärna upp August. Han var 
ju ett tacksamt objekt, för han blev ursinnig.

En dag kom Sigurd åkande med släde 
österifrån förbi Boställena. Ute vid vägen där 

stod pojkarna Vist och Vistman tillsammans med 
August.

”Jaså, boställpôjkera ä ut å rör på säj, å Tot-
ten har ne mä er, ser ja”, ropade Sigurd när han 
åkte förbi.

”Ta rocken, pôjker, så ska ja ge den förban-
nade ôppsisnas odåga jämt va han förtjäner.” Så 
sade August och så sprang han ifatt släden och 
hoppade upp i den.

Sigurd märkte ingenting, förrän August 
högg honom bakifrån och delade ut några rejäla 
smockor.

Mörbultad och blåslagen i ansiktet fick 
Sigurd höra Augusts avskedshälsning: ”Nu kan 
du gå hem å häls far din, att du ha fått en rekti 
ômgang uttå August Olsson på Leråsen.”

Öster Åsan. Foto Marina Andersson.
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Skacksjö 147 Torpet 
Haga 

avstyckat från När Aron

Ägare 1879: Lars Magnus Aronsson Sjöqvist och 
hustrun Katarina Olsdotter
1903: Lars Emil Dalstrand och hustrun Juliana 
Petersdotter
1920: Nils Magnus Jonsson och hustrun Anna 
Karolina Olausson.
1925: Karl Oskar Karlsson och hustrun Ida Sofia 
Vilhelmina Karlsson
1944: Tyko Carlsson

 Avstyckades från Engströmsgården 1885 
och ägdes av Lars Aronsson - Sjökvist. I början 
av 1900-talet bodde enligt Daniel Engströms tor-
pinventering från 1967, predikant Dahlstrand på 
Haga fram till 1910. Predikanten ska ha ordnat 
frilufsgudtjänster med dop, vilket gjorde att strän-
derna söder om Bråtuden kallades ”Döperlanna”. 
Har sedan bytt ägare vid ett flertal tillfällen.

Haga
av Göran Bengtsson

Det kan vara detta torp, som kallades  
Kohaget  längre tillbaka. Här bodde en man som 
hette Tyko en gång i tiden. Han hade varit i Oslo 
på arbete en tid, därför fick han namnet Osloing-
en av Högqvistgôbben: ”Ho Julo har liksom två 
fästmänner, dä ena ä Bror i Fölsvik å dä andra ä 
han Osloingen de kaller.”

Tyko i Haga var även förlovad en tid med 
Astrid från Där Sör i Älvbäck. Hon var nybliven 
änka och körde omkring med bil ute på bygden, 
”Glada änkan” kallad. Till hennes förvåning slog 
Tyko upp förlovningen och hon fick aldrig veta 
varför.

Orsaken skulle visst vara att Astrid hade haft  
tvillingar, som avlidit strax efter födelsen. Hon 
hade aldrig sagt något om detta till Tyko, men det 
var ju sådant, som inträffat medan hon var gift. 
Det kanske var så, att han letade efter något fel 
att förstora upp för att få orsak till att göra slut.

Torpet Haga, eller enligt Engströms torpinventering 
”Döperlanna”. Foto Marina Andersson.
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Skacksjö 148 Torpet 
Spängera eller 
Spångbacka 

avstyckat från Där Nol

Ägaren 1865: Johan Tyberg och hustrun Kajsa 
Nilsdotter. Johan var förebild för Lille Ruster i 
boken ”Gösta Berlings” saga.
1872: Lars Dahlin och hustrun Johanna Elofsdot-
ter
1902: Nils Gustaf Sundqvist och hustrun Elin 
Maria Larsdotter (Hyresgäst)
1908: Johan Jonsson Sandström och hustrun 
Kajsa Larsdotter
1914: Per Johan Svensson och hustrun Kristina 
Nilsdotter (friköpte torpet)
1931: Fredrik Carlsson och hustrun Margareta 
född Gustavsson
Idag: Eva-Lena Westlund

Information om Spängera finns också i ka-
pitlet om Där Nol.

Spängera
Göran Bengtsson

Namnet kommer givetvis av att det var en 
spång över älven, som rinner ut från Skacksjön. 
Spängers-broa säger man idag om bron därnere, 
som sedan 1968 består av en stor kulvert.

Spängera är ett av de mindre och okända 
ställen, som indirekt förekommer i världslitteratu-
ren. När det talas och skrivs om platserna i Gösta 
Berlings Saga  så är det i regel de stora och fina 
herrgårdarna som omnämns. Men även de små 
grå och obetydliga torpen har sin plats i litteratu-
ren; Spängra t ex.

Här bodde en tid kavaljeren Lille Ruster. 
I verkligheten hette han Johan Thyberg, trum-
slagare i armén och även skollärare. Som det 
senare omnämns han även i boken om ”Kejsarn 
av Portugallien”, där han figurerar i ett kapitel.

En senare invånare på Spängera, Sand-
ström, ställde till det för sig, så att elden kom lös. 
Han skrek, så folk kom springande från både 
Skacksjö och Mosserud. Det brann ordenligt i 
timmerväggen på västsidan av boningshuset. 

Som så ofta, så var det gräsbränning, som or-
sakade brandtillbudet. De lyckades dock släcka, 
innan någon större skada var skedd.

Innan Greta och Fredrik Carlsson kom till 
Spängera 1931, så bodde Johan och Kristina 
Svensson där. 

 När torpet Hagalund borta i Gunnerud revs 
ned, så köpte Fredrik virke m m därifrån. Det 
resulterade i att stugan på Spängra höjdes till ett 
och ett halvtplanshus.

Mormor till Greta på Spängra var det legen-
dariska fattighjonet Möss-Maja. Hon hade flera 
barn, men hon var aldrig gift. ”Folk gnäller om 
att jag har en massa barn, men så vitt jag har 
sett, så har de behövts. Allesammans gör långa 
arbetsdagar”; ett uttalande av Möss-Maja. Hon 
själv var också en person, som inte låg på latsi-
dan när det gällde arbete. Hon gick ofta omkring 
på vägarna med strumpstickor och stack kläder 
åt barnen medan hon gick vägen fram.

Spängera eller Spångbacka. Här bodde en gång läraren 
Johan Tyberg, förebild för Lille Ruster i ”Gösta Berlings 
saga”. Tyberg nämns också i Selma Lagerlöfs memoar- 
böcker. Foto Marina Andersson.
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Skacksjö 149 torpet
Stranna 

avsöndrat från gården Bråten

Ägare: f d soldaten Nils Andersson Skackfelt och 
hustrun Anna Britta Elglund
Anders Andersson och hustrun Britta Persdotter
Gustaf Björkman och hustrun Lisa Engström

Skacksjö 164 Väster 
Tallåsen eller Svalhôlet 

avsöndrat från Där Väst

Ägare:
Olof Persson och hustrun Kerstin Nilsdotter
Per Gustav Olsson och hustrun Anna Olsdotter
1927: Axel Andersson och hustrun Hilma född 
Wästlund
1939: Åke Karlsson och hustrun Rut född Hag-
berg
1945: Herman Johansson och hustrun Elin född 
Liljemark
1963: Nils Martinsson och hustrun Helga 

Väster Tallåsen eller  
Svalhålet

  av Göran Bengtsson

Avsöndrat från Där Väst i Skacksjö. Nuva-
rande stuga byggd 1914. Den gamla stugan stod 
lite söder om den nuvarande. I början av 1900-ta-
let  verkar stugan ha fungerat som någon form av 
undantagsboende. Folk från Där Väst bodde där. 
Det tros att namnet Svalhôlet kommer från en av 

Svalhôle år 2004. Foto Marina Andersson.

Stranna ägdes av Anders och Britta Andersson. Anders 
arbetade som snickare, skomakare och stenarbetare 
och var dessutom känd som en stor rävjägare. De fyra 
barnen emigrerade till Amerika. Idag finns flera hus där 
det gamla torpet en gång stod. Foto Kjell Haglund 2004.

1923: Oskar Rudolf Gustafsson och hustrun Ma-
ria Alida född Nilsson
1943: Karl Gustaf Holmfrid Andersson och hust-
run Karolina född Hörnqvist
Okänt årtal: Anders Dahlborg
Mitten av 1950-talet: Janne Carlsson
Idag sommarbostad åt Jannes söner Per, Lars, 
Alf och Bo

de undantagsboende eftersom gumman utbrustit 
” Ôj,ôj vi gamlingar får bo här ner i detta kall å 
dragôt Svalhôl”. Namnet skulle alltså kommit från 
ett kallt drag som svepte runt huset. Den teorin är 
nog rätt med tanke på att söder om stugan står 
granskogen tät uppför bergssidan. Ett hus i skug-
gan är säkert mycket sval. En annan osäkrare 
teori skulle vara att det bodde en kvinna där som 
kallades Svala.  

Idag sommarställe som ägs av Jan Nilsson.
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Skacksjö 150 
Mjölnartorpet eller 

mjölnerstôga 
avsöndrat från Bråten

Ägare 1859: Olof Jansson Lundblad och hustrun 
Louisa Jansdotter
1862: Nils Jackobsson och hustrun Anna Elisabet 
Bergström
1863: Magnus Nilsson och hustrun Katrina Nils-

Skacksjö 152 
Kvarnfallet eller 

Sannkuul
friköpt från Skacksjö allmänning

Ägare: Erik Magnus Olsson och hustrun Britta 
Maria Jönsdotter
1918: Karl Johan Eriksson (senare lärare) och 
hustrun Anna Sofia född Larsson
1927: Oskar Högqvist och hustrun Signe Maria 
född Sjögren
1929: Herman Wästlund och hustrun Karolina 
född Eriksson
1933: Anna Kristina Hedström
1935: Anna Elisabeth Sundqvist
1943: Edvard Johansson
1954: Ragnar Sjölin och hustrun Rut född Ed-
vardsson
Ägare idag: Rune Westlund

Kvarnfallet
               av Göran Bengtsson

Kärt barn har många namn. Stället var  
även kallat Höganäs. Namnet kom sig av att 
Herman Westlund bodde där en tid. Han hade en 
påfallande hög näsa. Ett annat namn var Sann-
kul. Det kallades även för När Döv-Erk. Detta 
namn kom sig av att skomakaren Erik Olsson 
bodde där. Han var född dövstum, men han var 
en skicklig skomakare. Erik var, trots att han var 
fattig, en man som gav intryck av att vara förfinad 
på något sätt. Alltid snygg och välklädd när han 
var någonstans och hans uppträdande var bildat. 
Så många trodde, att han varit ute i den stora 
världen. Det kanske var så, att han kompense-

dotter
1873: Nils Fredrik Moström och hustrun Maria 
Olsdotter
1888: Johan Teodor Bengtsson och hustrun Vil-
helmina Solberg
1895: Bengt Bengtsson och hustrun Maria född 
Persson
1901: Olof Häggqvist
1908: Karolina Wickström

Stugan byggdes troligen upp 1858 på Skacksjö 
allmänning som bostad åt mjölnaren. Stugan flyt-
tades till Ås brunn, förmodligen 1913.

Kvarnfallet. Stugan flyttades hit omkring 1880. Den stod 
tidigare vid torpet ”Spätt-Hag” och fungerade som sjukstuga 
åt de kolerasjuka. Foto Ulf Dahlberg. Östra Emterviks  
hembygdsförening. 

rade sitt lyte med att vara en skicklig yrkesman 
och att vara välvårdad i övrigt.

Hustrun Britta fick svälja en hel del förtret 
när det kom en gårdfarihandlare på besök där. 
Varje gång han dök upp, var det samma ramsa: 
”Mor Britta var så fatti och stuga som ho satt i, 
den var knappt större än en så. Men hon var nöjd 
ändå.”

Sonen Karl Eriksson blev så småningom 
lärare i Elofsrud, Västra Ämtervik

År 1919 lät Karl bygga nya uthus på torpet. 
Snickarna fick skarva ihop brädlapparna, för han 
hade räknat ut exakt hur många kvadratmeter 
bräder det skulle gå åt. Resultatet av detta kan vi 
se än idag.
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Skacksjö 154 Bostället 
eller Ängbacka

Ägare: Soldat Olof Olsson Schack och hustrun 
Anna Jonsdotter
Lars Johan Schack och hustrun Maria Fryklind
Senare: Karl Ludvig Schack
Ägare idag: Bengt Olof Tångring

Soldatbostället i         
Skacksjö även kallat 

Ängbacka
               av Göran Bengtsson 

Här bodde Karl Schack, när jag växte  
upp. Han drev även den s k Schacksågen, som 
gick med en stor tändkulemotor.

Karl var en skicklig sågare på sin tid. Senare 
togs sågen över av Nils och Åke Där Öst i Nol-
bergsviken. Ägare nu för tiden är Åkes son, Tor-
björn Nilsson. Någon gång ibland drar han igång 
tändkulemotorn, så att man hör det välkända 
dunkandet. Ända fram emot slutet på 1950-talet 
var det så pass öppet, att när träden var avlö-
vade, så kunde man se plåttaket på uthuset när 
Schack hemifrån Kvarntorp.

Det var ett ganska nybyggt uthus, som Karl 
uppfört i slutet av 40-talet. Men näste ägare lät 
det falla ihop; även det mesta av det andra på 
bostället är på väg åt samma håll. Alltsammans 
är på väg mot total igenbuskning och allmänt 
förfall.

Grannarna minns än idag hur Karl Schack 
var ute med den hästdrivna slåttermaskinen. När 
de kom ut från ladugården på morgonen, så hör-
de de smattret från någon av vallarna borta på 
Schacktorpet. Senare använde Karl växellådan 
och en del andra detaljer från slåttermaskinen till 
utväxling från en elmotor, som drev slipstenen.

Karl Schack var även en person, som var 
snabbtänkt och intelligent av sig. Om det be-
hövdes, så kunde hans rappa tunga klämma till 
nosen på någon, som han tyckte burit sig dumt 
åt. Borta på Ria-banan,  en dansbana, som låg 
vid landsvägskanten norr om Svenserud, var Karl 
ofta synlig i yngre dagar. Jag vet inte vad som låg 
bakom, men känner jag Karl rätt, så ansåg han 
sig nog ha rätt till att reagera. Det var många, 
som hörde vad han sade till ett kvinnfolk borta 
vid ovannämnda dansbana: ”Ôm ja såg ut sôm 
däj i syna, så skull ja int vis mäj för fôlk. Ja tycker 
att du mest å allt likkner ett obarkat kastvedsträ i 
ansekt.”

Från början låg soldatbostället intill Engströmsgården men 
flyttades så småningom till sitt nuvarande läge.
Enligt en artikel i ”Östemtingen” 1968 fanns en gång en 
rotehållningstavla uppsatt i trappuppgången i Värmlands 
regementes kanslihus. Den tavlan hade en gång suttit i 
Skacksjö hemmans soldatboställe Ängbacka. Skacksjö var 
rote nr.4 och där bodde Lars Schack (Andersson). Knekten 
skulle egentligen ha namn efter roten men eftersom man 
inte ansåg sig kunna kalla en soldat för Skack blev det 
istället Schack. Schack föddes 1857 i Östra Ämtervik, blev 
antagen 1881 och fick avsked 1908. Bostället friköptes av 
änkefru Maria Schack vilket fastställdes 1919 under jordreg.
nr. Skacksjö 1:54. Foto Marina Andersson.
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Nedanstående text om Karls mor Maria 
Schack publicerades i tidningen Fryksdalsbygden 
år 1949

”Diplom  i mjölkning till  90-åring i 
Ö Ämtervik

En av Värmlands mest vi tala och  
pigga 90-åringar är med största säkerhet, fru Ma-
ria Schack, Skacksjö, Ö. Ämtervik. Man har svårt 
föreställa sig, att det är sanning när mantalsläng-
den ger vid handen att hon i dag lördag skall fylla 
nittio år, men när hon själv bekräftar uppgiften 
måste det förstås vara riktigt.

Att fru Schack är ovanligt vi tal för, sin ålder 
framgår av det faktum, att hon ännu sköter la-
dugården hemma på gården, Det gör hon för-
resten med sådan ackuratess att hon såväl 1947 
som 1948 erhöll Mjölkpropagan dans diplom för 
prickfri mjölk. Det hade hon säkert fått i år också 
om bara inte mjölkmäng der blivit så knapp ett 
tag, att man fick inställa leveranserna.

Fru Schack är född i Skacksjö, där hon 
var den äldsta bland fyra syskon. Tidigt fick hon 
börja hjälpa mor och småsyskonen och re dan 
vid 12-13 års ålder fick hon också börja, hjälpa 
till på grann gårdarna. Vid 16 års ålder fick hon 
tjänst hos dåvarande kapte nen Theodor Nils-
son i Skacksjö. Hemmet där besöktes ofta av 
ungdomarna på Mårbacka och ”mer än en gång 
har jag, varit med och serverat Selma Lagerlöf”, 
berättar fru Schack. I åtta år var hon kvar där på 

gården och att hon var mycket duktig även då vi-
sar den då för tiden höga årslönen om 50 kronor, 
som hon hade då hon slutade där. 

År 1885 ingick hon äktenskap med solda-
ten Karl Johan Schack och makarna bosatte sig 
på den gård där fru Schack fortfarande efter 54 
år bebor. Maken dog 1909 och sedan dess har 
mor Maria och barnen skött gården. Av de fem 
barnen är nu fyra utflugna ur boet, medan den 
femte, en son, är kvar hemma.

Många glada minnen har da gens jubilar 
att berätta om från sin ungdom. Det var ganska 
van ligt att man sommartid hade log danser och 
vintertid var man i nån stuga och ordnade till med 
en svängom. Och inte var de värre att supa eller 
så, än vad de är nu tycker hon. Men radio fanns 
ju inte och inte tidningar heller i nån större ut-
sträckning, så; man fick väl heller inte reda på så 
mycket elände.

Fru Schack minns också den tiden när 
lodjur jagades i Ö. Ämtervik. Inte för att det hörde 
till vardagligheterna precis, men hon har i alla 
fall själv sett när kar larna kommit hembärande 
med sådant jaktbyte. Annars var det inte bara så 
roligt på den tiden heller. Kommunikationerna var 
besvärliga, det var för det mesta att gå hur långt 
man än skulle. Så fru Schack trivs med den nya 
tiden och alla dess påfund, den saken är klar. 
Men så är hon ock så som nämnts ungdomlig 
som en 60-åring. 

Arwe.”

Maria Schack gick bort 1957 vid 98 års ålder 
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161 Getåsen eller 
Malmqviståsen 
avsöndrat från gården Tômta

Ägare: Per Andersson och hustrun Margareta 
Månsdotter
1923: Malvina Malmqvist.
1936: Katarina Matilda Blaad (?)
1943: Arne Larsson
1956: August Rützer och hustrun Greta född 
Silberg
1966: Johan Pütsep med familj

Åsen  
- en stuga som tredubblade sig

När vi köpte “torpet” på Malmqviståsen 
dröjde det inte länge förrän vi stötte på Malvina 
Malmqvist. Först var det bara hennes vackra 
namn som fäste vår uppmärksamhet. Sedan 
fick vi ett gammalt kort - taget troligtvis lite före 
det förra sekelskiftet - där systrarna Betty och 
Malvina Malmqvist samt deras mamma poserar 
framför den lilla tvåkammarstugan, såsom den 
ursprungligen var byggd. Det händer ganska ofta 
att vi tänker på de tre damerna när vi vistas i den 
gamla delen av vårt hus.  Där vi sitter nu och 
tittar på tv hade de sitt kök. Det var här många 
livshistorier utspelade sig. 

En liten berättelse från Malvinas kök känner 
vi till:

En fin dag bestämde sig fröknarna Malm-
qvist för att bjuda ett par grannfruar på “rårevka-
las”. Det var en trevlig omväxling och Matilda När 
Engström och hennes syster, Augusta på Tômta, 
skyndade förväntansfullt till Åsen. Men de kom 
tydligen för tidigt, eftersom förberedelserna till ka-
laset inte hade börjat ännu. Åsjäntorna, som Mal-
vina och Betty kallades för tills sin död, sprang till 
potatislandet och hämtade en tvåliterskanna med 
potatis. Augusta stirrade häpet på den lilla pota-
tishögen, som skulle mätta sex kanske sju vuxna 
fruntimmer. Sedan blev hon riktigt arg. På ett 
sådant kalas hade hon aldrig bjudits förut. Vilken 
fräckhet!  Hon stormade  ut och gick hem. 

Matilda däremot gapskrattade så att tårarna 
rann. 

Nästa dag kom Augusta till sin syster När 
Engström. Hon seglade in i köket och sa: 

- Så, nu kan jag skratta, jag med!

Det finns inga uppgifter om när stugan  
på Åsen byggdes, men vi antar att det var Bettys 
och Malvinas föräldrar, som uppförde den kanske 
på 1850- eller 60-talet. På den tiden  stod Åsen 
torp på mark under Tômta. 

Per Andersson (f. 1819), som senare bytte 
släktnamnet till Malmqvist, var byggnadssnickare 
och skogshuggare. Hur fattig tiden var förstår vi, 
när vi läser att Per högg kolved till en hel mila 
utan att slipa yxan, så att den slets mindre fort. 

Per och sin hustru Margreta (“Margitta”) 
född     Månsdotter (f. 1822) hade fem barn:

Betty Kristina f. 1854
Axel f. 1859
Per Gustaf f. 1861
Emanual f. 1865  död 1868
Malvina f. 1868

Bröderna Axel och Gustaf utflyttade 1890 till 
Stockholm och arbetade i byggnadsbranschen. 
De stannade i huvudstaden och gifte sig där.

Betty och Malvina utbildade sig till söm-
merskor. Bägge två flyttade 1894 till Västanfors, 
men återvände hem till Skacksjö.

Om Margitta vet vi egentligen ingenting 
utom att hon var besvärad av nedsatt hörsel. 
Hon hade en syster, som bodde med man och 
barn på Hôlt. Systern  Kattrina blev sjuk och var 
sängliggande i 18 år, så att hon inte ens kunde 
hälsa på Margitta på Åsen. Man kan alltså före-
ställa sig att det var Margitta som vandrade upp 
till Hôlt många gånger för att se om allt stod rätt  
till däruppe.

På Åsen fanns det får och getter och de  
sistnämnda gav anledning till en namnföränd-
ring. Åsen blev till Getåsen. En tredje version var 
Malmqviståsen, antagligen när familjen antog 
efternamnet Malmqvist. 

1923 friköpte Malvina fastigheten på Åsen 
för 275 kronor från Gustaf och Augusta Jonasson 
(Jonsson) på Tômta. 

Malmqviståsen år 2005. Foto Marina Andersson.
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Systrarna Malmqvist förblev ogifta, 
men Malvina tog en fosterson till sig. Han 
hette Arne Larsson. 

När Malvina dog 1941, fanns det fyra  
arvingar. Det var brodern Axel samt den 
avlidne brodern Per Gustafs barn Nils, 
Greta och Ester. Men de var bosatta långt 
ifrån Värmland och inte intresserade av 
en liten stuga i Fryksdalen. Istället var det 
Arne Larsson som blev den nya ägaren till 
sin fostermammas hem. 1942 köpte han 
fastigheten för 825 kronor, men sålde den 
till Erik och Anna Collin när han gifte sig och 
flyttade till Nerer Skifte i Skacksjö. 

Vi hittade inga uppgifter om hur länge 
makarna Collin ägde fastigheten, men det 
finns ett köpebrev från 1956 och i det står 
att den danske målarmästaren August Rüt-
zou blev nu herre på Malmqviståsen. Han 
och hans hustru bebodde stugan endast i två år 
men ändå finns det en rolig liten historia bevarad 
om dem.

Det hände nämligen att de väntade främ-
mande från Danmark någon gång. Men eftersom 
det inte fanns tillräckligt med sovplatser fick de 
låna en säng av sin granne Ingrid Där Väst. Hon 
var väldigt hjälpsam och så frågade hon om de 
behövde något mer. 

-Jo, sa August efter ha tagit sig en liten 
funderare, en kilometer falukorv skulle nog vara 
bra, tack.

1958 kom en familj till Malmqviståsen  
som gav ett helt nytt liv till Per Anderssons  hem-
mabygge - alltså 100 år senare.

Veterinären Johan Pütsep och hans hustru 
Malle, båda härstammande från Estland,  med 
sina pojkar Peeter och Kaarel använde stugan 
först som fritidshus. När de köpte den fanns det 
en liten veranda tillbyggd. Eljest stod allt annat 
mer eller mindre i sitt ursprungliga tillstånd.

Självklart visade sig “tvårummaren” vara för 
trångt för en barnfamilj och då byggdes ett fårhus 
från Norge till på den ena sidan och  även veran-
dan integrerades som rum. I början av 70-talet 

när familjen Pütsep flyttade från Sunne till Skack-
sjö för permanent boende behövde man återigen 
större utrymme och så tillkom ett helt hus från 
Östmark på andra sidan samt ett garage. 

Men det var inte bara själva byggnaden som 
blev underkastad en stor förvandling utan även 
trädgården. Den f d betesmarken till får och get-
ter blev så småningom en utomordentligt vacker 
blomsterpark. Trädgården var en av Malles stora 
intressen, framför allt efter hennes pensionering.

Det var stor synd att Johan dog så hastigt år 
1979 och inte fick njuta längre av det lilla paradis 
som familjen hade skapat sig med så mycket 
omsorg och möda. 

Först i det nya seklet respektive millenniet 
blev det dags för ägarbyte igen. 2001 kom vi 
från Småland och blev förtjusta i “Malles hus” vid 
första ögonkastet. 

Henric och Bettina Berger-Lieuwma 
på Getåsen

Systrarna på Malmqviståsen, Malvina och Betty, tillsammans med 
modern Margitta.
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Skacksjö 162 Där Väst
Ägare från cirka 1634:
Bengt Elofsson den äldre
Per Bengtsson
Per Persson
Måns Larsson
Per Månsson
Jöns Larsson
Olof Andersson
Lars Magnus Nilsson och hustrun Maria Olsdot-
ter
Cirka 1913: Gunnar Andersson Heidenstam och 
hustrun Siri Antonia Lundén
1924: Per Eriksson och hustrun Inga Karolina 
född Larsson
1954: Karl och Ingrid Persson
Nuvarande ägare: Bo och Pernilla Persson

Gården Där Väst  
-äldst i Skacksjö?

                  av Lars Nilsson 

En av de äldre, enligt sägnen möjligen  
den äldsta gården i Skacksjö är den vid nord-
västra hörnet av Skacksjöns vattens vackert 
belägna Där Väst i Skacksjö med beteckningen 
1:62, med en bedårande utsikt över de blånande 
vattnen.

Gården som idag ägs av tredje genera-
tionen vid Där Väst, Bo Persson, omfattar 36 
hektar, därav 4,5 hektar 
åker och 31,5 hektar 
skog.

Gården kom i släk-
tens ägo den 14 februari 
1924. Då  anlände Per 
och Karolina Eriksson 
med flyttlasset per häst 
från Furukullen, vid 
Fastnäs i Klarälvdalen  
och  bytte tillsammans 
med barnen Agnes, Karl 
och Lindor Klarälvdalen 
mot Fryksdalen.

Den första kända 
mangårdsbyggnaden 
uppfördes 1895 och om-
fattade småningom två 
lägenheter i lika många 
våningar om sju rum, två kök och två hallar.

Sonen Karl Persson övertog gården efter 
sina föräldrar den 7 juli 1954 och moderniserade 
huset år 1955.

År 1939 lät Per Eriksson och hustrun ” Lina 

Där Väst” uppföra ladugård och stallbyggnad av 
sten: ekonomibyggnader med plats för sex kor, 
två hästar och ett svin.

Den första traktorn på gården: en Epatraktor 
moderniserade gården  ”Där Väst” år 1948. På 
tidigt 1950 blev gården berikad med en moder-
nare traktor, en s k grålle av märket Ferguson av 
årsmodell 1951.

Då hjälpte sönerna Karl och Lindor sina 
föräldrar på jordbruket parallellt med sitt ordinarie 
jobb  inom bussbranschen, från början knutna 
till företaget Haglund och Larsson med rötterna i 
Östra Ämtervik.

På gården Där Väst hölls djur till år 1967.
Från gården som varit betydligt större, har 

flera avstyck-
ningar gjorts. Den 
senast kända är 
hämtad från den 
24 mars 1917 
när dåvarande 
ägaren Gun-
nar  Andersson 
Hedenstam till 
gården Tomta lät 
avstycka marker 
österut från går-
den Tomta räknat.

Tidigare 
kända ägare till 
gården Där Väst 
enligt en lagfarts-
kedja:

Lars Magnus Nilsson och hustrun Maria 
Olsdotter enligt fastebref av den 16 mars 1874  å 
100 öre= 1:6.

Axel Olsson och hans hustru  Alma Olsson 
köpebref den 1 november 1911.

Där Väst. Foto Ulf Dahlberg. Östra Emterviks 
Hembygdsförening.

Gamla Där Väst. Gården renoverades under 1950-talet, men brann 
ner 1977.
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Gunnar Andersson Hedenstam köpekontrakt 
den 24 april 1913/köpebrev per 9 mars 1914.

Per Eriksson köpekontrakt den 14 februari 
1924, köpebrev 16 maj 1924.

  Karl och Ingrid Persson blev ägare till Där 
Väst den 7 juli 1954.

Bo Persson är ägare sedan  1976.

Personalia över nuvarande släkts ägare.
Per Eriksson  (1886-1970), Karolina Eriks-

son (1889-1969). Deras barn:
Agnes född 1914, Karl (1915-1985), Lindor    

( 1921-1987).
Karl (1915-1985) och Ingrid Persson (1921-

1976).
 Sonen Bo Persson (f. 1957), hans hustru 

Pernilla (f. 1964).
Deras barn: Sofia (f. 1984), Josefin  

(f.1988), Evelina (f. 1993), Elias (f. 1997) och 
Adam (f.2000).

Idag finns en byggnad- ett härbre i timmer  
väster om boningshuset, mot Skacksjön (sanno-
likt från 1700-talet) kvar som ett minne av hem-
manet Där Väst från förr.

Till det mest dramatiska från gården Där 
Väst hör en ödesdiger eldsvåda från en tidig 
smällkall morgon den 7 januari 1977.

- Oerhört dramatiskt. Med hjälp av bl a gran-
nar kunde ett par minnen från farfar och farmors 
hem i Klarälvdalen, ett stort skåp från Fastnäs 
och en moraklocka från samma by räddas kvar  
till dagens  Där Väst. I övrigt blev hemmet i prin-
cip lågornas rov, berättar Bo Persson som till-
sammans med sin far Karl, tack vare godmodiga 
grannar, fick tillbringa ett drygt år till våren 1978 
med gården Där Öst i Visterud som sin bostad, 
innan det nya boningshuset stod klart igen.

År 2000 rustade Bo Persson på nytt Där 
Väst till ett toppmodernt hem.

Sedan 1989 driver Bo Persson företaget 
Bil och Däckservice på gården Där Väst. Från 
början i garaget knutet till bostadshuset. Men 
sedan  slutet av 1990-talet med bilverkstad i den 
ombyggda stall och ladugårdsbyggnaden.

Samling Där Väst. Bakre raden från vänster: Simon Östlund, Johan Jonasson, Karl 
Elfstrand, Per Eriksson, Axel Olsson, Axel Magnusson och Otto Eklund. 

Mellersta raden: Hildur Jonasson, Hanna Olsson, Maria Eklund, Malvina Östlund och Ida 
Magnusson.

Nedersta raden: Lina Persson, Klara Elfstrand, Ida Carlsson och Ellen Folmer.
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Skacksjö 142 Skifttorp 
eller Väster Skift

eller även Över Skift 
avstyckat från Där Väst

Ägare
Olof Larsson och hustrun Katarina Olsdotter
1912: Per Persson Björkman och hustrun Kristina 
Olsdotter (Engqvist)
1922: Axel Alfred Magnusson och hustrun Ida 
född Larsson
Karl Persson
Bo Persson 

Övre Skifte 
en mysig stuga

inbäddad i granskogen

 Grannar med varandra ligger två torp- 
ställen: Öster Skifte och det betydligt större i 
areal räknat Väster Skifte, som genom åren även 
benämnts både Skifttorp och Över Skifte: 1:42 på 
mark under Där Väst i Skacksjö, avsöndrat 1873. 
Med arealen: 4 har, 44 ar samt 24 kvm.

Första ägare var  Olof Larsson ( Ol Larsa) 
timmerman från Övre Ullerud född 1839, med 
hustrun Katrina född Olsdotter också från Övre 
Ullerud, född 1840.

Som andra ägare på torpet fanns Per J 
Björkman, duktig smed och specialist på knivar, 
född 1862 och gift med Kristin född Olsson från 
Ekshärad och född år 1867. Dom fick en son Ivar 
född 1899 i Ransäter.

De  köpte Övre Skifte 1912, men överlät 
stället på Axel Magnusson - Engqvist, som själv 
härstammade från Sjöbråten i Visteberg, i början 
av 1920-talet.

”Axel i Skifte” var född 1873, hustrun Ida 
1870. På Övre Skifte höll Axel och Ida två kor, 
kalv och höns. De fick en dotter: Hildur, född 
1904 som gifte sig med Johan Jonasson, som 
var född år 1895.

De i sin tur fick två söner: Åke Thorén född 

1923 och Bertil Magnusson, född 1929, idag 
bosatt i Karlstad. På våren 1953 flyttade Axel och 
Ida ” i Skifte” med dottern Hildur och svärsonen 
Johan Jonasson till Mölnbacka. Nya ägare till 
torpet blev nu Per och Lina Eriksson, Där Väst i 
Skacksjö.

Stugan beboddes dock inte utan användes 
till olika sy- och vävkurser. Den sista som höll 
djur i den lilla ladugården var grannen Arne Lars-
son som själv hade den häst som han använde 
för skogsbruk uppstallad, alldeles i närheten av 
sin stuga ”Nerer Skifte”. Den ladugård som hörde 
till Övre Skifte trycktes in av en tuff snövinter i 
början av 1971.

Karl Persson som tog över det västra torpet 
i Skifte efter sina föräldrar Lina och Per, rustade 
upp en del och bodde där även en tid innan Karl 
avled år 1985.

Idag ägs Övre Skifte av sonen  Bo Persson 
och hustrun Pernilla och hyrs av Bos svärfar Per 
Enberg sedan slutet av 1990-talet.

LARS NILSSON

Skifttorp. Foto Marina Andersson.
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Skacksjö 168 Öster 
Skiftet eller Neder 

Skiftet 
avstyckat från När Aron

1931: Karl Elfstrand och hustrun Klara född Sö-
derqvist
1954: Lars Erik Karlsson och hustrun Ingrid född 
Elfstrand
1959: Arne Larsson och hustrun Eivor född Wäst-
lund

Stugan flyttad från ”Stranna” omkring 1923. Den 
stod öde på ”Skiftet” fram till 1928. 

Nerer Skifte i Skacksjö
 ett torp med många minnen...

 Öster Skifte,  eller Nerer Skifte, benämnt 
1:68 i Östra Ämtervik är ett av ett stort antal 
torpställen i Skacksjö hemman, ett litet torp som 
även det har sin historia.

Skifte som idag ägs av Lars och Birgitta 
Nilsson med dottern Anna, från Karlstad, men där 
båda ägarna har sina rötter inte alltför långt från 
den röda stugan med de vita knutarna, Lars med 
sin farfar uppväxt på ett torp, Ängbacken i Bävik, 
medan Birgitta har sitt hem i Askersby på en liten 
gård, något stenkast från Mårbacka, köptes av 
Lars Nilsson i maj 1970.

Från början stod stugan vid Stranna i kanten 
av Skacksjön, men plockades omkring 1920 ner 
för att byggas upp på nytt på mark under gården  
När Aron i Skacksjö, för Gustav Björkman ingift 
på samma gård. I samband med att den lilla 
torpstugan återuppbyggdes, förändrades stugan i 
och med att ett trapphus tillbyggdes.

Björkman lämnade snart trakten och under 
åren 1923 till 1928 stod Skifte öde, innan Karl 
Elfstrand och hustrun Klara köpte torpet och 
bosatte sig där med barnen Georg, Ragnar och 
Folke, vilka dock var födda vid Fölsjön, Lövåsen 
respektive Björklunda i Visterud, innan dom blev 
bosatta vid Skifte, det lilla torpet på 25 år, som 
Elfstrand på sin tid varmt värnade om och i det 
lilla uthuset som ännu idag är intakt, höll både 
getter och kaniner, delvis för familjens uppehälle. 
Jordkällaren lika oumbärlig som källan utanför 
stugan för familjen Elfstrand på sin tid, vilka 
förnödenheter sedemera användes av nästkom-
mande ägare Arne Larsson och hans familj, är 
idag lika brukbara, även om Skifte givetvis utrus

Neder Skiftet en gnistrande vinterdag.

tats med dagens alla moderniteter. Den 8 juli 
1931 skrevs Karl och Klara Elfstrand som ägare 
till Skifte. Någon kortare tid i mitten på 1950-ta-
let hyrdes stugan ut, men hann också stå öde 
något år innan Arne Larsson blev ägare till Skifte 
den 12 augusti 1959 och bodde där några år på 
1960-talet med sin hustru Eivor och deras barn.

Den 27 maj 1970 blev Lars Nilsson ägare till 
Skifte, ett litet torp som utvecklats till ett litet el-
dorado för Lars Nilssons föräldrar och sedemera 
familjen Lars Nilsson.

Från de första åren med minnen då Karl 
Elfstrand som glad och entusiastisk pensionär, 
gärna besökte torpet där han under något decen-
nium levde med sin familj. I arla morgonstund 
ville Elfstrand gärna hjälpa till med både dikning 
och ympning av äppleträd, något som han hade 
som en liten passion. 

Omkring 1975 blev Skifte något modernise-
rat, med en djupborrad brunn. Diverse upprust-
ning har givetvis förekommit under åren. Men det 
stora ombyggnadsåret blev år 2001. I stommen 
är det sköna torpstället i Skacksjö samma lilla 
stuga som den timmerstomme som en gång flyt-
tades från Stranna.

Men idag har upprustningsvågen nått Öster 
Skifte som kan räknas som fullt modernt. Det 
utedass som är  intakt från tidigt 1920-tal, är 
numera ett kuriosa, med en ombonad stuga som 
inkluderas av ett fullt modernt badrum och den 
utvändiga källan med gammaldags pump och 
ytterliggare tillbyggnader till en liten pärla i det 
vackra Östra Ämtervik, där både älgar, rådjur, 
lodjur ja även björn rör sig på de små åkrarna  
inom synhåll från Skifte.

LARS NILSSON
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Skacksjö 174 Där  Ner

Ägare från cirka 1705:
Olof Jonsson
Arvid Andersson
Per Bengtsson
Nils Andersson
Anders Nilsson
Nils Olsson
Olof Nilsson och hustrun Maria Larsdotter
1905: Nils Ludvig Olsson och hustrun Helena 
Katarina Magnusdotter
1915: Gustav och Dagmar Haglund
Lars Gustavsson och hustrun Elna född Olsson
Ägare idag: Kjell Haglund

Där Ner Gårdshistoria
  av Kjell Haglund

Mitt första besök på Där Ner var  
troligen 1932  för att tillsammans med några av  
mina kvinnliga  (annat fanns inte) kusiner beskå-
da en nyanländ tremänning -Clarence Östergren. 
Om han sov eller ännu inte börjat använda sin 
vackra tenorstämma vet jag inte men jag minns 
mycket väl hur han låg och trynade i sin säng i 
kökskammaren. Att han kom dit berodde på att 
hans föräldrar Karin och Viktor sedan något år 
arrenderade stället. Att jag kom dit berodde min-
dre på intresset för bebisar utan mer på att jag 
på Hagen i Visterud några år tidigare sett dagens 
ljus och som den nya generationens förste son 
blivit väl mottagen. När min faster Adelia fick 
bud om att tvillingar fötts utropade hon spontant: 
”Gode Gud  måtte pojken få leva!” Numera har 
Mona kommit över denna favorisering av bror 
sin.

Vid denna tid var Hagen  tämligen  fullbe-
lagt Där fanns farmor Stina och Adelia, familjen 
Gustav, Dagmar, Maggie och Sonja samt familjen 
Sigfrid, Nelly, Märta, Mona och Kjell.

Gustav var handelsmannen och Sigge var 
bonden. 

Även om sämjan var den bästa fanns  
nog hos bägge familjerna en önskan att ha sitt 
eget. När så erbjudandet kom att få köpa Där 
Ner av Nils Ludvig och Helena Olsson behövdes 
ingen längre betänketid. Köpekontrakt skrevs 
den 31 mars 1927 med Gustav och Sigfrid 
Haglundoch priset var 31 000 kr. Köpet omfat-
tade den fasta egendomen i befintligt skick med 
undantag av ett ägoskifte vid Korsgatan Skacksjö 
1:66 om 0,7580 ha samt västra delen av Backha-

get Skacksjö 1:67 om 3,6740 ha som säljarna tog 
med sig till Där Opp. Säljarna förbehöll sig  också 
rätt att under en tid av fem år från tillträdesda-
gen bebo tvenne rum i norra änden av andra 
våningen i bostadshuset samt bekomma nödig 
vedbrand därtill. Därjämte ägde säljarna rätt att 
utan ersättning tillägna sig 20 friska barrträd från 
egendomens skog, hållande 9 tum vid brösthöjd. 
Även den lösa egendomen ingick i köpet dock 
att säljarna ägde rätt att undantaga samtliga då 
befintliga höns på egendomen samt en ko och en 
kalv efter eget val. Tillträdesdag  den 1 maj 1927.

Om Helena och Nils Ludvig kom att utnyttja 
sin boenderätt på övervåningen vet jag inte men 
Nelly och Sigge kom aldrig att bosätta sig på Där 
Ner.

Orsaken var att Sigges äldste bror David 
som i unga år tog värvning vid signalregementet i 
Stockholm vid en manöver i Jämtland såg Post-
bussarnas stora betydelse för bygden. Samma 
behov fanns ju även i hembygden! Nästa gång 
han kom hem till Emtervik berättade Dagmars 
bror Gustav Larsson att de från Bössviken 1921 
besökt utställningen i Göteborg där bussar visats 
så visst var de intresserade. Och Anders Kraft 
hade ju byggt en egen buss som han körde mel-
lan Smedsby och Sunne ! Alla var övertygade – 
klart för start. Gustav Larsson och Frits Haglund 
blev de första chaufförerna. Men David hade vi-
dare vyer och ville knyta ihop flera orter i ett nät-
verk. 1926 flyttade Sigge med familj från Hagen 
för att köra buss mellan Älvsbacka och Karlstad 
och kom inte att åter bosätta sig i Emtervik.

Utan att säkert veta tror jag att Nils Ludvig 
kom att bo kvar på Där Ner även sedan Helena 
dött och därefter med Anna Nordkvist som hus-
hållerska fram till det Viktor och Karin Östergren 

Där Ner.
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kom att arrendera gården troligen 1931. De följ-
des av familjen Lars och Elna Gustavsson med 
barnen Ingrid, Margit, Karl-Axel, Anna-Greta, Ka-
rin, Kjell och Lennart samt farfar Gustav Olsson.

När Sture Haglund så bildade familj i slutet 
av 50-talet var ju han hälftenägare av Där Ner 
och flyttade  efter en del renovering dit 1961. 
Efter pappa Gustavs bortgång flyttade familjen till 
Hagen i Visterud 1971.

Min pappa Sigfrid ville som pensionär gärna 
återknyta kontakten med sin hembygd och även 
min familj som sedan några år ägde Kullsätra vid 
Arttjärn tyckte att Där Ner hade alla fördelar. Det 
negativa kunde många tycka var att nu blev Där 

Ner ett sommarviste, men ack så underbart för 
pensionärer. Det har det nu varit i över 30 år och 
jag hoppas att  ingen misstycker.

Bergbråtens Skogar har aldrig hört till Där 
Ner men ändå påverkat ägandet. 

På senhösten 1944 utlystes auktion 
på Edgrens skogsskiften Skacksjö 1:23, 
1:25, 1:40 och 1:41. Det var för släkter-
na Haglund och Larsson välkända mar-
ker och efter samråd beslöts att Hugo 
Larsson skulle bevaka auktionen som 
ombud för de sex spekulanterna. Dock 
skulle inget bud ges så länge Skack-
sjöborna själva bjöd. Men det gjorde de 
inte. Hugo Larssons bud blev det sista 
-102500 kronor. Och Skacksjöborna var 
ej heller intresserade att överta budet.

Den 2 augusti 1945 förvärvades 
från Gunnar Andersson Hedenstams 
sterbhus Skacksjö 1:63 om 76,8 ha för 
42200 kronor. 

Den 10 december 1973 köptes av 
Lantbruksnämnden Skacksjö 1:19 s k 

Udde-holmsskiftet (f d Jensens) om 37,8 ha för 
55000 kronor.

Kojan byggdes, om jag minns rätt, 1946 av 
Kvarnström i Humletorp. Den hade sex enkla 
kojer och var avsedd för  skogsarbetare. En tid 
ingick även en kocka i laget. Om hon var gift med 
någon av huggarna vet jag inte men de stannade 
även kvar över julen. Vilken otrolig människa! Att 
under så primitiva förhållanden bo och hushålla 
för sex personer! Inget eget rum där inte.

När bilägandet blev mer allmänt  förlorade 
Kojan sin betydelse för skogsarbetet och det 
blev mera vid jakt och bärplockning den kom till 
användning. Pappa Sigge och Gustav Larsson 

installerade sig där under älgjakten, 
men fler var det vid småviltjakten 
på hösten då man för att passa på 
haren skulle veta  var Olles Bôtt 
och Eriks Bôtt låg. Då var det fest 
i Kojan ! Lars i Bössvika var oftast 
kocken och var det sicklingtid van-
kades både seckling och fläsk. Med  
bytet var det inte så angeläget utan 
det var samvaron. En av veteraner-
na hävdade efter en mindre fram-
gångsrik jaktdag att vore det bara 
att gå till skogen och hämta  kött – 
då skickade man frugan.

Genom transaktioner inom 
den ursprungliga ägargruppen hade 
ägarförhållande  1988 förändrats så 
att Sture Haglund och Sigfrid Hag-
lunds arvingar var hälftenägare av 
såväl Bergbråtens skogar som Där 

Ner. Vi ansåg det då lämpligt att separera ägan-
det på så sätt att Sture köpte vår del i Bergbråten 
och vi  hans del i Där Ner. Eftersom jag och min 
familj mest har utnyttjat Där Ner och jag är road 
av att snickra och dona har Märta och Mona låtit 

Ingrid, Margit, Doris och tvillingarna Lennart och Kjell.

 Familj framför Där Ner. Den enda person på fotot som är bekant för oss 
är den svartklädda damen i mitten. Hennes namn är Anna Höjde, hon var 
släkt med familjen Nilsson Där Nol, gift med Kristina Nilssons bror Jan.
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Arbetet och livet 
på gården Där Ner i 

Skacksjö åren 1936–
1961

  av Ingrid Håkansson, 
  Arrendegården Sunne

Elna och Lars Gustafsson kom 
en marsdag 1936 åkande bl a med 
häst och vagn och sin familj på fyra 
barn Margit, Ingrid, Karl-Axel och An-
na-Greta samt farfar Gustaf till gården 
Där Ner. Gården skulle arrenderas av 
ägaren Gustaf Haglund. Hur många 
hektar arrendet utgjorde vet jag inte 
men på gården fanns ett stort tvåvå-
ningshus, stall, vangslider, magasin, 
vedbod, ladugård, snickarbod en bod 
där mjöl och fläsk förvarades samt en 
jordkällare. 

Familjen utökades efter 1 år med 
en flicka, Karin, efter ytterligare några 
år 1942, föddes tvillingpojkarna Kjell 
och Lennart. Nu bestod fam. av mor, 
far, farfar och sju barn. På grund av 
den stora familjen hade vi pigor an-
ställda. Nanny Lundberg var den som 

Familjen Gustavsson. Sittande från vänster: Lars, Elna, Anna-Greta, Nanny 
Lundberg och Karin. Stående Ingrid, Karl-Axel och Margit.

mig köpa byggnaderna, men de skall alltid känna 
sig hemma där ändå.

Där Ner i april 2003 efter vad Kjell Haglund vet 
och tror.

var hos oss längst, hon slutade 1946. Sen blev 
det ingen mer piga.

I stallet fanns två hästar och i ladugården 
åtta-tio kor, en tjur och ungdjur, två grisar samt 
ett antal höns till husbehov. Korna mjölkades för 
hand. Mjölken kyldes i flaskor och sänktes ner i 
en källa bakom ladugården. Mjölkbilen kom varje 
dag och hämtade flaskorna. Gården försörjde 
familjen men inte mer, det fanns inte mycket 
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pengar eller saker men där fanns kärlek och 
omhändertagande. Alltid mat på bordet, enkelt 
men gott.  Isgäddan från Skacksjön och tillagad 
av mor, kan vi barn inte glömma.

Hela och rena var vi alltid, fastän det var 
långt mellan tvättdagarna. Höst och vår var det 
tvättdagar vid sjön, alltid vid bryggan ”Där Väst.” 
Jag ser för min inre syn ännu idag alla dessa klä-
der på tork i solsken vid sjön. Jag och min syster 
Margit blev duktiga på mattvätt och mattskölj-
ning. Vi lånade Per och Lina ”Där Västs” eka och 
rodde med mattorna hängande efter. Mattorna 
blev rena och vi hade roligt.

Det nordvästra rummet på övervåningen i 
huset, blev farfar Gustafs rum till 1945 då han 
dog. I rummet fanns en kakelugn som farfar 
eldade i så det värmde lång väg. Farfar stod för 
all huggen ved till huset. Han var en piprökare av 
stora mått. Röken låg för det mesta tät i rummet 
varmt som i en bastu och vi barn sittande på 
stolar, pallar och i sängen lyssnande varje kväll 
till ett stycke ur bibeln, ibland en psalm. När un-
derhållningen var över fick vi varsin eucalyptusta-
blett. Samma sak år ut och år in. Efteråt förstår vi 
att detta gav trygghet och ett lugn som inte finns i 
dagens samhälle.

Mor och far arbetade och slet på jordbru-
ket, i ladugården och på vintern i skogen med 
utkörning av timmer och ved åt Gustav Haglund. 
Dagarna blev långa och arbetsamma för dem 
båda. Vi barn fick tidigt lära oss ta hand om var-
andra samt hjälpa till i hushållet och i arbetet på 
gården.

Det fanns inga bekvämligheter varken ute 
eller inne. Vatten till djuren pumpades upp inne i 
ladugården. Vattenledning och pump inne i huset 
ordnades inte förrän i slutet av 40-talet. Vattnet 
sinade många gånger i båda brunnarna så vatt-
net måste köras från Skacksjön i stora kar, både 
till folk och fä.

Åkrarna bar sin skörd av hö, havre,  korn 
och råg. Gödseln efter djuren kördes ut varje 
vår före sådd. Det var bara ta greppet lasta full 
kärran eller gödselspridaren och sprida ut den på 
gärdena. På hösten skördades säden. Far körde 
hästen med slåttermaskinen, lade fina högar som 
skulle bindas upp till kärvar. Kärvarna ställdes 
upp och sattes senare på störar för att torka. Se-
nare på hösten tröskades säden på logen. Går-
dens folk samt många andra var med på trösk-
ningen. Grannarna hjälptes åt, gick till varandra, 

hade en social samvaro, samtidigt som säden 
blev tröskad. Man kan se det så nu efteråt.

Åkrarna var spridda, en del långt borta, 
vilket gjorde det ännu arbetsammare. Korna 
skulle efter morgonmjölkningen ut på bete, ibland 
ända ner till Visten. Arrendet nere vid Visten och 
i Visterud tror jag kom till senare, var ett utökat 
arrende från gården i Visterud.

Vi hade utägor långt bort mot Skacksjö-
ängarna, även det gjorde arbetet mer tidskrä-
vande. Vid höhässjningen var det för oss barn 
att gå med mat och kaffe till dom som jobbade. 
Senare fick även vi delta i arbetet med hässj-
ning och hemkörning av höet, det blev många 
vändor med häst och vagn. Omkring 1950 kom 
höfläkten i bruk på gården som gjorde arbetet lite 
lättare men fy så mycket dammigare. 1955 köpte 
far traktor, vid ungefär samma tid fick vi mjölk-
maskin. Två stora händelser av modernisering 
av jordbruket. I trädgården hade vi potatis och 
grönsaksland. Potatis hade vi så det räckte hela 
vintern och grönsakslandet gav oss grönsaker 
som vi förvarade i jordkällaren på gården. Grön-
sakslandet var mors domäner och där skördades 
fina giftfria grönsaker.

Varje vår och höst var det slakt av gris. Allt 
togs tillvara på en gris. Mor var duktig på att ut-
nyttja alla delar på en gris. Det lagades blodrätter 
t ex bröd som torkades, koktes och åts med fläsk 
och vit sås. Potatiskorv och fläskkorv samt syltor 
av olika slag. Sen blev det nedsaltning av fläsk, 
fläskkött och korv. Efter några år blev det konser-
vering som gällde. Vid slakt skulle smakbitar ges 
till olika människor Vi barn fick bland annat gå till 
Karolina och Emma i ”Hôlt” med lite av slaktma-
ten. Fastän vi var många som skulle mättas var 
far och mor noga med att ge med sig av vad som 
fanns.

1961 avslutades epoken på gården ”Där 
Ner”. Sture Haglund skulle överta bruket av går-
den. Familjen Elna och Lars Gustafsson fick flytta 
till Råmyren i Sunne. Karin, Kjell och Lennart var 
de av barnen som var kvar i hemmet, de andra 
hade redan flyttat ut till olika delar av vårt land.

Detta nedskrivet av Ingrid Håkansson som 
hon upplevde sin tid på gården  i Skacksjö. 
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Torpet Gräsenberg 
eller Ängland

50-års köp under gården Där Ner

Bebyggare: Olof Olsson och hustrun Maria Lars-
dotter

Stugan revs omkring 1910. Den stod när-
mare sjön än dagens sommarstuga som ägs av 
familjen Haglund i Visterud.

Gräsenberg 
även kallat Ängland

Det var troligen på det här torpet, som  
de hörde ropen på hjälp utifrån sjön den 22 no-
vember 1867. Kvinnan på torpet Gräsenberg var 
ensam hemma med två små barn. Hon hörde rop 
på hjälp i mörkret, men ville inte lämna barnen 
ensamma. Troligen var det väl någon landstry-
kare eller liknande, som förirrat sig ut på sjön i 
mörkret och gått ner sig på svag is.

Öster om Stor-Öa ska det vara någonting  
som gör isen svag. Min farbror Sigurd berättade 
om att Skacksjön skulle ha underjordisk förbin-
delse med Mosseruds-mossen. Det skulle vara 
ett s k kommunicerande kärl, vilket gjorde att den 
tämligen lilla Skacksjön hade en extra vattenre-
serv.

År 1906 (?) skulle det ha varit en väldig tork-
sommar, så vattnet tog slut för de flesta kvarnar. 
Men Skacksjökvarnen hade vatten tack vare 
Skacksjöns extra vattenreserv. Så folk kom långa 
vägar till min farfar för att få mala.

Min far pratade om att isen öster om Stor-
Öa var svagare men att den vägen var genare, 
när han körde virke med doning till Rudsviken. 
Det brukade knaka i isen, men det gick bra.

 Även andra personer har berättat om ett 

underligt fenomen öster om Stor-Öa. Det skulle 
finnas en liten virvel i vattnet där någonstans. 
Släppte man en träpinne i vattnet, snurrade den 
runt. Ibland kunde den även sugas ned ochför-
svinna. Kan det vara samma sak, som min far-
bror berättade om? Enligt honom, så var sjön så 
låg torkåret 1914, att man kunde se någon sorts 
öppning i sjöbottnen.

Nu åter till torpet Gräsenberg och kvällen, 
då rop hördes utifrån den isbelagda sjön. Då 
kvinnan som bodde där, senare fick veta vem 
som omkommit ute på sjön, skulle hon ha be-
klagat sig. Tänk, om hon anat, att det var Per 
Nilsson i Kvarntorp, som ropat därute. Då skulle 
hon ha gjort allt hon kunnat för att skynda till 
hans hjälp. Enligt Gustaf i Mosserud, så är Per i 
Kvarntorp den ende, som i modern tid drunknat i 
Skacksjön.

Det finns berättelser om att en person, som 
fallit i Skacksjön, skulle ha flutit upp i Fryken. 
Men jag har hört sägas, att de trodde, att han 
blivit förvirrad efter drunkningstillbudet. När han 
tagit sig upp ur vattnet, så hade han irrat omkring 
och så småningom fallit i Fryken och omkommit 
där.  

Ängland. Foto Marina Andersson.
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Fall eller Falltôrp 
50-års köp på mark till Där Väst

Bebyggare: Per Persson och hustrun Britta 
Månsdotter
På senare år har Fall blivit uppbyggt igen
Bebyggare: Mats Martinsson och hustru Lola
Ägare idag: Åke Nilsson och hustrun Berit

Fall
   av Åke Nilsson

Fallet var tidigare ett torp, som finns om-
nämnt i torpinventeringen*, och detta torps bygg-
nader revs (okänt när). Området användes sedan 
som potatisåker av Där Väst till vilket marken 
hörde.

1982 köpte Mats Martinsson en villatomt på 
området och byggde ett Faluhus på tomten. Det 
till huset hörande garaget inreddes till pannrum 
och TV-rum varför ett fristående garage, som 
också inrymde en oisolerad vedbod byggdes se-
nare. Mats sambo Lola Andersson är en mycket 
trädgårdsintresserad person, varför ett mycket 
stort och engagerat arbete lades ner på tomtens 
iordningställande. 1986 beslutades att Lolas mor 
Thordis Andersson också skulle flytta till Fall. 
Man köpte då ytterligare en tomt, nästan lika 
stor som den första och tomterna lades ihop. På 
denna nya tomtdel byggdes en lillstuga med två 
små rum och ett litet kök samt dusch/WC. Dess-
utom byggdes för denna lillstuga en liten vedbod. 
Under 80-talet (osäkert vilket år) byggdes också 
en jordkällare. Som överbyggnad på denna sat-
tes en ditfraktad timrad bod. Fastigheten såldes i 
juli 2000 till Peter Eriksson och Ann-Louise Karls-

Fall. Foto Kjell Haglund.

son. Deras boende på Fall blev kortvarigt och de 
sålde i Augusti 2001 fastigheten till Berit och Åke 
Nilsson.

Under 2002 plockades källarens överbygg-
nad ned och kommer att uppstå som grindstuga 
i Humletorp (vid Trollebo). En ny byggnad över 
såväl källare som trappa till den byggdes samma 
år. Denna byggnads tak är speciellt eftersom 
södra taksidan lutar hela 55 grader och innehål-
ler en solfångare.

* Enligt torpinventeringen  beboddes falltôrp 
av Per och Britta. Per var timmerman och spå-
man. Det sägs att Per en julhelg spått ”lenväder” 
som till hans glädje slog in. Följden av ”lenvädret” 
blev takdropp i köket, vilket inte bekymrade Per 
som låg kvar i sängen den dagen och lyssnade 
på takdroppet. Han hade vid ett annat tillfälle 
spått ”storyr” vilket inte inträffade. När han vid 
kyrkbacken blev påmind om detta replikerade 
han ”kära du, det är meningen att det ska snöa, 
men det är så kallt att det orkar inte”.
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andra strumpor, och detta fick då tjänstgöra 
som boxhandskar. Då hösten kom skulle det bli 
mera organiserad träning i skolhuset. Med stor 
entusiasm såg vi fram emot detta, för man hade 
lovat skaffa boxhandskar åt oss. Kvällen kom och 
premiären skulle ske, hur kvalificeringen gått till 

minns jag inte 
men i finalen 
skulle en släk-
ting och jag 
mötas. Det var 
sagt att vi inte 
fick slå mot 
huvudet, men 
för att hålla min 
motståndare 
på avstånd så 
slog jag så kal-
lade uppercuts 
framför honom. 
Men så bar det 
sig inte bättre 
än att min 
motståndare 
satsade mot 
mig på samma 
gång som jag 
slog min upper-
cuts. Det blev 

det första och sista slaget med de nya handskar-
na. Uppercuten tog precis på hakspetsen till följd 
att han blev liggande på golvet. Det första som 
den utslagne sa: var är tänderna? Tandskydd 
behövdes inte, man skulle inte slå mot huvudet. 

Skolhuset 
på mark från Där Öst

1895: Karolina Wilhelmina Rinnblad, lärarinna.
1902: Anders Winqvist lärare och hustrun Kerstin 
född Andersson
1911: Johan Jonasson Lidman (kantor och ledare 
för den Lidmanska kören) och hustrun Lilly Karo-
lina född Löfgren, lärarinna
1919: Anna Helena Andersson som var lärarinna 
och maken Hjalmar Gustavsson (1931)
1947: Bostad åt  Viktor Östergren och hans 
hustru Karin, född Nilsson på gården Där Nol 
i Skacksjö. När Familjen Östergren flyttade in 
hade skolan varit nerlagd några år. 

 Min tid i Skacksjö
Jag, Clarence Anders Evard Östergren, föd-

des den 28 september 1932 på övervåningen i 
nord västra hörnet på tvåvåningshuset Där Ner i 
Skacksjö. Mina föräldrar Karin och Viktor Öster-
gren arrenderade gården av syskonen Haglund 
I Visterud. Är osäker på om jag var två eller tre 
år då vi flyttade till min pappas föräldrahem på 
Enkullen i Visterud. Mina första två år i skolan 
gick jag på Hagaby, lärarinna var Helen Gustafs-
son, mamma till Karin Hjalmarsson. Helena hade 
varit lärarinna i Skacksjö gamla skolhus. Tredje 
klassen började jag i Visterud, där var det Sara 
Olsson som var lärare, men eftersom min pappa 
tog ett arrende på Bårumrs Gård i Vålberg så 
blev resten av min skoltid där, detta var på våren 
1943. Vistelsen där blev inte långvarig, redan 
1947 återvände vi till hembygden i Skacksjö. Min 
pappa köpte gamla skolhuset i Skacksjö för att 
bo där under tiden som bostadshuset Där Ôpp i 
Mosserud renoverades. Gården där hade köpts 
av Dagmar och Gustaf Skogfelt, det var Dagmars 
hem. 1949 var renoveringen klar och vi kunde 
flytta till Mosserud. Vi ungdomar började då att 
använda det gamla skolhuset som typ ungdoms-
lokal, någon organiserad fritidsverksamhet blev 
det aldrig. Vi hann aldrig att komma igång på 
riktigt för det råkade sluta i bedrövelse. Under 
sommaren hade vi haft olika idrottsaktiviteter 
bland annat häcklöpning och spjutkastning 
i   trädgården hos Kalle Där Nol, på Berga hade 
vi spänt upp rep mellan några äppelträd som 
skulle föreställa en boxningsring. Någon utrust-
ning för detta ändamål fans inte, men vi hade 
strumpor på händerna som var stoppade med 

En notis från boxningsmatchen i den 
lokala pressen.

Skolan i Skacksjö. Människorna på bilden är okända men 
foto togs förmodligen under Anna Petterssons tid som 
lärarinna, alltså mellan 1905-1919. Skolhuset beboddes 
åren 1911-1919 av kantor och Fru Lidman. Lidman 
grundade den första kören i Skacksjö 1911, till en början 
en manskör som senare också började ta in damer. Man 
uppträdde bland annat i kyrkan och på vårdhemmet i 
Gunnerud.
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Kapellet
Uppbyggt  1903 på mark från Där Öst

Inneboende vaktmästare: Eleonora (Elin) Nilsson

Kapellet
Östra Ämterviks Baptistförsamling

Östra Ämterviks Baptistförsamling bilda-
des år 1880 med 17 medlemmar. Den första 
ordföranden var J Holmgren och var bosatt vid 
Hagalund. 1907 avled han, ny ordförande blev O 
Nilsson. 

Medlemsantalet ökade och 1913 var de 46. 
1907 bildades en ungdomsförening som hette 
”Förgät mig ej”. År 1924 upplöstes föreningen ef-
tersom många av ungdomarna flyttade och några 
dog i lungsoten som härjade. 1930 var medlems-
antalet 14 stycken.

Ordförande efter O Nilsson blev N Berglund 
och efter honom L E Dahlstrand och sedan An-
ders Engström som var ordförande fram till 1923, 
då han hastigt avled.
 1926 blev Axel Olsson ordförande fram 
till 1965 och därefter Göte Andersson till 1983. 

Dagens kapell, uppsatt i Ekshärad.

Strax efter frågade han vad han heter, vilket 
upprepades gång på gång. Men motståndaren 
kom på benen så småningom. Då tog jag honom 
med mej och gick hem till hans föräldrar. Det blev 
några dagars sjukhusvistelse för honom. Tänk att 
något så roligt skulle sluta på ett så sorgligt sätt, 
handskarna har aldrig mer använts, och våra 
aktiviteter tog slut.

Det gamla skolhuset plockades ned och sål-
des för att åter byggas upp på Näsådden utanför 
Oslo och där tjänstgöra som fast bostad.  I Norge 
kunde man efter kriget bygga hus om  man hade 
en gammal stomme. Den nya ägaren till Skack-
sjö gamla skola heter Rolf Hansen om jag inte 
minns fel.

Så var epoken Skacksjö skola till ända. 
Tänk om allt som där har hänt varit dokumente-
rat, från skolan där barnen hade landsvägen ut-
anför farstukvisten, berghällarna på andra sidan 
vägen var barnens lekplats, där bland annat John 
Där Öst gick på händerna upp och ned på dessa 
berghällar.

Detta var i korta drag mitt minne av Skack-
sjö Gamla Skolhus.

Bjälverud  den 12 februari 2004, Clarence 
Östergren.

Församlingen upphörde 1983 och hade då bara 
två medlemmar och övergick då till Visteruds 
Missionsförsamling.

Skacksjö kapell byggdes 1903 och var 
möteslokal fram till 1970. År 1904 startade sön-
dagsskoleverksamhet fram till 1915 och därefter 
uppehåll till 1921. Axel Olsson var söndagssko-
lelärare från 1926. Omkring 1960 blev det allians 
med missionsförsamlingen.

Verksamheten i kapellet utfördes av med-
lemmarna med undantag för L E Dahlstrand som 
var utbildad pastor.

Många pastorer och missionärer kom och 
besökte församlingen. De bodde då hemma hos 



94

Elin, vaktmästare och inneboende på kapellet i Skacksjö. 
Elin verkade inte höga tankar om artigheten och hyfsen 
hos de boende i Skacksjö. Hon berättade en gång att att 
hon hade fått besök, en man hade kommit till kapellet och 
gått upp för grusgången. Men Elin menade att han kunde 
inte ha kommit från de här trakterna, han lyfte ju till och 
med på hatten.

Hanna och Axel Olsson. Mycket intres-
sant för oss ungdomar som fick höra 
mycket från olika delar av vårt land och 
olika delar av missionsländerna, som 
Kongo, Indien och Kina.

Många var det som kom till kapellet 
klockan tio på förmiddagen. Söndags-
skolefest var det på juldagen klockan 
tre.  Axel kunde varken sjunga eller spela 
orgel, men alltid var det någon som kom 
och hjälpte till med orgeln, bland annat 
Doris Carlsson Elfstrand. Mycket folk 
kom till denna fest. Vi ungdomar tyckte 
också att det var roligt att få stå på talar-
stolen och sjunga de härliga julsångerna. 
Kaffeservering, med kaffe kokt i köket en trappa 
upp. Fram till 1945 bodde en vaktmästarinna där, 
Elin Nilsson var hennes namn.

Tredje dagen jul hade vi också en julfest 
med auktion på handarbeten, paket, godsaker 
och med kaffeservering. Med medverkan av 
Hembygdskören.

Luciafester förekom också med många 
festdeltagare. En liten tid fanns också GK för 
ungdomarna.

Tidens tand gnager heter det, så även med 
Skacksjö Kapell. I slutet av 1960-talet blev det 
svår att elda och få det varmt i kapellet så mö-
tena hade vi hemma hos oss i Skacksjö.

1994 såldes kapellet till ett par makar från 
Stockholm, vilka plockade ner huset och byggde 
upp det i Ekshärad.

Margit  Andersson ”När Engströms”.

Kapellet som det såg ut under skacksjötiden.



95

Där Sör i Bergbrôtan
 50-års köp på mark till Halla

Bebyggare: Nils Magnus Henriksson Söderqvist 
och hustrun Karolina Nilsdotter.
Stugan blev nedriven omkring 1920 och flyttad till 
Enkul i Visterud.
 

Enligt Daniel Engströms torpinventering 
var Bergbråten ett torpställe under Olbengtsa i 
Skacksjö. Nils Söderkvist som bebodde torpet 
blev granne med sitt barndomshem När Hinrick. 
Nils var byggnadssnickare, liksom brodern Al-
fred och reste ofta ut på arbete, vilket var vanligt 
bland fryksdalingarna.
 Medan mannen arbetade borta fick den 
äkta hälften ta hand om hem och barn. Enligt 
Engströms inventering var Nils fru ”mor Kari” 
en duglig och arbetsam person som såg till att 
det fanns mat på bordet åt sig själv och de två 
barnen, sonen Elmer som dog 1910 och dottern 
Marie som gifte sig med Alfred Elfstrand.
 Nils Söderkvist fick tillbringa sina sista år 
på vårdhemmet i Gunnerud där han inte trivdes. 
Så fort han fick chansen gav han sig av mot 
Skacksjö och stugan.

Bergmanstorp eller 
Mellansstôga 

50-års köp på mark till  Halla

Bebyggare: Nils Nilsson Bergman och hustrun 
Maria Persdotter
År 1912 flyttades stugan till ”Lillbo” vid Ås Brunn 
av Hilda Eriksson.
 

Enligt Daniel Engströms torpinventering låg 
Bergmanstorp på Olbengtsas mark och på tor-
pet bodde Nils Bergman och hans hustru Marja. 
Engström berättar att Bergman var skogshug-
gare och spåman och att han som ung alltid 
sjöng  och var glad. Han lär ha varit en mästare i 
att vissla och fick namnet ”Blister-Nirs” eftersom 
han drillade takten vid danserna  när spelman 
saknades.

 Med åren blev Nils tyst och nedböjd.
Hustrun Marja låg lam i många år. Nils dog på 
Östra Ämterviks vårdhem omkring 1912. Stugan 
revs och uppfördes som annex vid Ås Brunn.
 

Där Öst i Bergbråtarna. Huset står kvar än i dag men används inte. 
Fotot: Folke Elfstrand 1997. 
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 Alfred  dog på hösten 1948 och i tidningen 
publicerades den här dikten skriven av Hildur 
Johnsson

 Alfred Henriksson i Bergbråtarna. 
Foto: Knut Nilsson 1940.

Hildur var född på Skiftet i Skacksjö som 
Hildur Magnusson och gifte sig senare med Jo-
han Jonasson på Tômta.

Där Öst i Bergbrôtan 
50-års köp på mark till Där Öst

Bebyggare: Henrik Nilsson och hustrun Maria 
Nilsdotter                                              
Alfred Henriksson, 1867-1948

 Där Öst i Bergbrôtan eller När Hinnrick 
som stället också kallades, fanns enligt Eng-
ströms torpinventering fyra syskon. Två av dem, 
Anna och Alfred gifte sig inte utan bodde kvar på 
torpet. Systern Lina gifte sig och flyttade till Väs-
tra Ämtervik och brodern Nils flyttade till grann-
torpet Där Sör i Bergbrôtera. Både Alfred och 
Nils var byggnadssnickare och Alfred tillhörde ett 
bygglag som byggde linbanor i mellersta Sverige. 

Där Öst i Bergbrôtan var kanske inte det 
modernaste hemmet i Skacksjö. Ett av rummen 
i stugan bestod bara av ett jordgolv, men det 
man saknar i bekvämlighet får man kompensera 
med gästfrihet.  Alfred Henriksson verkar ha varit 
mycket mån om sina gäster. När han fick besök 
brukade han alltid vända blad på den tidning som 
låg på bordet som duk så att gästerna skulle få 
en fräsch oanvänd sidan att sitta vid.
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Hôlt
 50-års köp på mark till Där Nol

Bebyggare: Magnus Eriksson och hustrun Ka-
trina Månsdotter
Cirka 1910: Emma Magnusson och Karolin Mag-
nusson 
Stugan står kvar än idag, men är inte bebodd.

Hôlt
              av Göran Bengtsson

Här bodde systrarna Karolin, som  
tjänade som kokerska, och Emma, som var 
potatisskalerska m m, när det var kalas i Skack-
sjö med omnejd. Efternamnet på dem båda var 
Magnusdotter.

Om jag minns rätt, så var det Emma, som 
hade dåligt samvete, sedan hon varit piga en 
tid Där Nol i Skacksjö. Hon hade fått ett recept 
av herr Pettersson, vilket hon följt till punkt och 
pricka. Det visade sig, att det var självmords-
blandningen, som han tog livet av sig med se-

Systrarna på Hôlt, Karolin till vänster och Emma till Höger tillsammans med Alfred på 
Bergbråtarna. Karolin var festkokerska i Skacksjö och en uppskattad sådan. Vad som kanske 
inte var lika populärt var det evinnerliga näsdropp hon led av som hon helt enkelt torkade av på 
handen, även då hon stod och lagade mat. Fotot taget 1940 av Knut Nilsson.

Hôlt. Fotot taget 1997 av Folke Elfstrand.

nare på kvällen. 
Enligt Daniel Engströms torpinventering 

fanns fyra syskon på Hôlt: tvillingarna Emma och 
Emil samt Karolin och Magnus. Föräldrarna till 
dessa fyra hette Magnus och Kattrina. Kattrina 
var enligt Engström en sjuklig människa, sänglig-
gande efter barnsängar. Det berättas att hon inte 
kunde besöka Skacksjögården på arton år trots 
att hennes syster, Margitta på Åsen bodde där.
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Torpet Sönner Höjda
50-års köp på mark till Halla

Bebyggare: Nils Jansson och hustrun Karin Lars-
dotter
1905: August Nilsson och hustrun Matilda Jonas-
dotter
1912: F d soldaten Nils Wist. Han är inneboende 
hos den legendariska ”Kristin i Högda” det vill 
säga Kristina Andersdotter
Stugan blev flyttad till Mon i Deje på 1920-talet.

Sönner Högda
                av Göran Bengtsson

Detta torp låg långt borta på Skacksjösko-
gen i området, där Skacksjö möter Humletorp 
och Visteruds skog.

Där bodde på sin tid den legendariska Kris-
tin i Högda, hon kallades även Gris-Kristin.  Folk 
sade, att hon fick ungar i lika stor mängd som 
soa. Dessvärre var det väl inte så värst många 
av barnen, som hade samma far, men Kristin såg 

Torpet Bôlltôrp eller Bostället
     50-års köp på mark från Där Ner

Bebyggare: 
Jonas Persson och hustrun Kajsa Nilsdotter
1882: Lars Nilsson och hustrun Ida Jonasdotter

Stugan revs förmodligen redan i slutet av 1800-
talet. Enligt Daniel Engsträms torpinventering 
beboddes Bôlltorp av familjer som emigrerade till 
Amerika runt sekelskiftet.

Småtorp i Skacksjö
Många av de torp som en gång funnits i 

Skacksjö finns inte kvar idag och deras placering 
är i många fall okänd. Vi har lyckats skrapa ihop 
lite material om dessa torp, om inget annat anges 
är informationen samlad av Göran Bengtsson.

Skräddaråsen eller Ormåsen 
  på mark till Där Nol

Bebyggare:
Skräddare Nils Jonsson och hustrun Kajsa Nils-
dotter
1912: Betty Nilsdotter (sömmerska)

Stugan blev senare flyttad till Visteberg som bo-
stad åt Oskar Mattson i Sjötorp. Troligen omkring 
1919. Mer om Skräddaråsen finns i kapitlet Där 
Nol.

till att alla som blev födda även blev döpta. Ord-
ning och reda skulle det vara, åtminstone i det 
avseendet.

När den siste av dem var född, så gick hon 
till prästen med honom för att få honom döpt. 
Prästen, Peter Werme, började förmana henne 
för hennes leverne, men hon tog ordet från ho-
nom: ”Nu ska inte kyrkoherden komm mä na hal 
orl, för ser kyrkoherden, den här pôjken, då ska 
bli min ålderdoms tröst, dä.” Och så blev det.

Det berättas, att en torksommar, så blev det 
slut på vattnet i källan när Kristin. Ensam bar hon 
hinkar med vatten från sjön Visten flera gånger 
om dagen, för att hennes ko skulle få vatten. Ned 
till Visten var det över en kilometer och brant 
uppförsbacke på hemvägen.

För att få lite extra inkomster hade hon tagit 
hand om gamle soldaten Wist som inhyseshjon. 
Men han blev nog mer eller mindre behandlad 
som en inventarie i huset. En gång när hon 
stekte pannkakor till barnen, så råkade en pann-
kaka falla ned på golvet. Då skulle den gamle 
avdankade knekten ha sagt: (fintaligt) ”Nu ser 
jag, att även jag får en pannkaka.”
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Skacksjö 113 torpet Tallåsen 
  
Ägare:
Magnus Nilsson och hustrun Maria Olsdotter

Låg granne med nuvarande bostället Ängbacka 
på mark från Där Nol. Marken ägs idag av Göran 
Bengtsson.

Skacksjöängtorp
  
Kan ha legat cirka hundra meter söder om 

den nuvarande gården Skacksjöängarna. En 
piga här födde 1822 ett utomäktenskaplig barn. 
Barnets far var dräng på Mårbacka hos Selma 
Lagerlöfs farfar Daniel, förebild för kavaljeren 
Liljecrona.

Skacksjö 114 torpet  Visterudsänga
  
Ägare:
Olof Andersson och hustrun Lisa Olsdotter   
 

Markområdet ligger på gränsen mot Bråtens 
hemman, med Vistebergs ägor på övriga sidor. 
Stugan revs troligen omkring 1910.

Tallåsbrôten  eller Ôsta Âlva 
på mark till gården Tallåsen

Bebyggare: Jan Larsson och hustrun Kattrina 
Larsdotter

I början av 1930-talet blev stugan riven och 
blev ladugård på Åsmanstorp

Under mina första skolår stod det ett stort 
lövträd ute på åkern vid Tallåsbrôten. Mot det 
stod en masa hässjvirke uppställt. Det var en 
trevlig syn, som syntes väl, när jag tittade österut 
från den södra delen av Lerbråtarna.

De som bodde på torpet hade ingen häst så 
de spadvände sina åkrar för hand.

Torpet Knölan

Bebyggare: Nils Persson född 1830 och hustru 
Kajsa Månsdotter
Senare boende var Alfred och Mari Elfstrand

Enligt Engströms torpinventering beboddes 
torpet av ”Nolingsmor” under 1870-80-talen. Knö-
lan förvärvades vid sekelskiftet av Mari och Alfred  
Elfstrand. År 1918 flyttades stugan till Lövåsen i 
Visterud. Lär ha varit en s k backstuga.

Torpet Fryklindtorp
  50-årsköp på mark till Där Öst

Bebyggare: Erik Nilsson Fryklind och hustrun 
Anna Persdotter.

Enligt Daniel Engströms torpinventering var 
ägaren Fryklind blind och sköttes om av sin fru 
Anna som i sin tur var förvärkt och böjd. Deras 
barn bosatte sig i Fryksdalen och i Deje.
Stugan revs cirka 1905.     

Dammyrshag eller Klôbben
      50-års köp på mark till Där Nol

Bebyggare: Anders Jonsson och hustrun Maria 
Larsdotter.
Senare: Petter Svensson och hustrun Sofia An-
dersdotter.

Stugan blev så småningom flyttad till Smedsby.
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  3. NÄRINGSLIV OCH UTBILDNING
Näringslivet i Skacksjö har länge dominerats av jord- och skogsbruk; man högg och kolade och ar-
betade på åkrarna, men dessutom dyker några andra yrkesgrupper upp i handlingarna om Skacksjö. 
Den förste skomakare som noterats hette Elof Håkansson och nämns i domböcker från 1681. Namnet 
finns i gården Kuuls ägarlängd, gården som flyttades vid laga skiftet. Senare tiders skomakare hittar 
vi på Storåsen där både Lars Östlund och sonen Simon arbetade inom yrket. Skomakare skulle det 
också ha funnits på Stranna, Anders Andersson, och vid kvarnfallet hette skomakaren Erik Olsson.
          Skräddare fanns också i Skacksjö. Torpet skräddaråsen fick sitt namn av det yrke som den 
boende på torpet, Nils Jonsson, hade och på samma torp bodde senare sömmerskan Betty Nilsdotter. 
Kläder kunde också beställas hos Molly Nilsson Där Nol.     

  Några kvinnor, som t ex Karolin och Emma Magnusson i Hôlt, försörjde sig som festkokerskor. 
De var också behjälplig vid tvätt, slakt och andra tillfällen då extra arbetskraft behövdes. 

Många lämnade också hemmet för att arbeta som snickare, byggnadsarbetare, timmermän i 
olika delar av Sverige, som t ex bröderna Henriksson från Bergbråtarna som byggde linbanor.

Gårdssmedjor fanns många i Skacksjö, man skötte enklare smide hemma. Där Nol smidde 
man i brygghuset och utanför Berga kan man fortfarande se grunden efter den gamla smedjan som 
började förfalla redan i början av 1900-talet. Vid Tallåsen står rester av den gamla smedjan kvar och 
även utanför Tômta fanns en smedja. Den enda smed vi hittat i handlingarna är Per Björkman, en 
gång boende i övre Skiftet, men även Henry Bengtsson på Berga brukade utföra smidesarbete som 
”hemmasmederna” inte klarade av. Bengtsson verkar dock inte ha använt den gamla smedja vi kan 
se resterna av utanför gården Berga. Henry Bengtsson var en mångsidig man som bland annat hade 
verkstad på Berga men idag görs inga reparationer på Berga, huset har övertagits av konstnären 
Åsén. Vill man ha bilen lagad få man istället bege sig till Där Väst i Skacksjö, till Bo Persson.

 En såg finns än i dag i Skacksjö även om lokaliseringen inte är den samma. Den gamla ”schack-
sågen” i norra Skacksjö är nerlagd, den nya tillhör gården Där Öst.  

Skacksjöbönderna ägde också en kvarn i Kvarnforsen och den siste mjölnaren hette Nils Fredrik 
Moström.

Jord- och skogsbruk
i Skacksjö

  Marina Andersson

De vanligaste näringsgrenarna i Skacksjö 
har länge varit, liksom i andra lantortshemman, 
jord - och skogsbruket.  

Under vintern körde man timmer över 
Skacksjön och via Skacksjödalen mot Fryken där 
det  transporterades vidare. Man körde också 
kastved till Deje över Visten då man körde upp 
vid Arnäs (kastved var enmeterslängder som 
användes till ved). Ibland kunde det vara många 
ekipage som körde över Vistens is, många 
gånger uppemot 70 stycken.

Att köra timmer på isen kunde vara ett 
riskabelt företag och ekipage har kört ner sig, 
speciellt mot vårkanten kunde isarna vara för-

rädiska. Timmerkörning var en vintersyssla och 
hushållsveden skulle helst vara färdig till påsk, 
innan utearbetet började.

En annan del av skogsbruket var kolningen. 
I Skacksjö finns spår efter några gamla kolmilor. 
Under 1940-talet kolade Fritz Carlsson på Bråten 
vid Stranna och på platsen fanns redan en kolar-
mila som använts något tidigare. Vid Bergbråtar-
na fanns  kolbottnar  ”Eriks bôtt” och Olles bôtt” 
och i norra delen av Skacksjö, vid Åsarna, fanns 
den så kallade ”Kaffekokarbôtten”. Träkolet som 
producerades transporterades till Munkfors och 
kolet användes bland annat till gengas.

Jordbruksenheterna har främst bestått av 
”tvåhästegendomar”. I en bouppteckning från 
Där Nol från 1922 noteras att det på gården 
fanns sju kor, tre kvigor, tre kalvar, tre hästar, en 
tjur, femton höns, ett svin, nio får och fyra lamm. 
Granngården Halla eller När Carlssons ägde 
enligt ”Svenska gods och gårdar” från 1936, åtta 
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kor, två grisar, två hästar, två ungdjur och femton 
höns, medan det på gården När Engström år 
1925 fanns sex mjölkkor, två ungdjur, två hästar, 
åtta får och tolv höns.

 I februari-mars skulle stallgödseln ut, vilket 
inte var något lätt arbete. Gödseln var ofta frusen 
och kördes ut för hand. När jordbruket moder-
niserades började man använda sig av gödsel-
spridare även om de mindre åkrarna fortfarande 
gödslades för hand. 

Under våren genomfördes det vanliga vår-
bruket med vårplöjning om man inte hade plöjt 
föregående höst, följt av harvning och sådd. Om 
sådden finns följande ramsa: ”När Tiburtius är 
klar och skar ska man så när det bär, är Tiburtius 
kall och våt ska man så när man kommer åt”. 

I Skacksjö liksom på övriga platser i Östra 
Ämtervik såddes havre, korn och råg.  Rovor och 
potatis var också viktiga grödor.  Råg och vete 
såddes på hösten. Köksträdgårdarna var kvinnor-
nas område. Lin odlades, men inte i några större 
mängder och i Skacksjö var det främst gården 
Där Nol som stod för linproduktionen

I juni och juli var det slåtter och mot sen-
sommaren och hösten skulle säden skördas och 
höstrågen och höstvetet skulle sås. De åkrar som 
låg i träda skulle harvas för att få bort ogräset. 

Under hösten skulle man slakta. Slaktare i 
Skacksjö var Axel Högkvist och även Fritz Carls-
son på Bråten arbetade som slaktare.

Knut Nilsson Där Nol bakom harven. 
Framför harven går mor och dotter, 
Nora och Freja. 

Nestor Nilsson Där Öst vid självbindaren.

Efterhand har jordbrukets dominans minskar 
och idag är gården När Engström den enda gård 
i Skacksjö som fortfarande har kor. Gårdarna 
Halla och Där Nol övergick till att föda upp får, på 
dessa gårdar förekom fåravel i många år, vilken 
idag är nedlagd.
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Ängar ägor och lador i 
Skacksjö

     av Göran Bengtsson

Långt borta på Skacksjöskogen vid rået 
mot Fölsvik låg en äng med lada ”Löcka” kallad, 
en gång uppodlad av Jonas Jonsson på Tômta. 
Även söder om Ängland skulle det ha funnits 
ängar med lador. Ma-an är en myrmark som lig-
ger mellan Åshaget och Skiftet mellan vägen och 
kraftledningen och användes som område för 
myrslåtter. Maderna blir det på rikssvenska och 
ska vara den nordligaste platsen i Sverige som 
kallas så.

Vid laga skiftet hade gården Där Nol stora 
utmarker. Mellan Tallåsbrôten och Ängbacka 
hade de en loge med två lador. Det var det som 
kom att kallas Tallåslon. Den bestod av en timrad 
loge med timrad lada västerut och en lada av 
bräder i den östra delen och skulle ha stått väster 
om nuvarande gården Tallåsen en gång i tiden. 
Förföll och revs 1983. 

Där Nol hade också mark norr om den s k 
Slipstensvinna efter Kvarnvägen eller Kavelb-
rolôcka. Även ängsmark söder om nuvarande 
Skacksjöängarna hörde dit; där fanns även flera 
lador på båda sidor om Gårdsjöälven och flera 

Sista slåtterdagen i augusti 1942. Frej står och betar medan folket Där Nol, Lilli Nilsson och barnen 
Karl och Molly, tar en paus. Bilden är tagen på Där Nols åkrar vid Skräddaråsen där en gång torpet 
med samma namn låg. På andra sidan sjön syns Mosserud.

gårdar i Skacksjö hade ängar där. Där Nol hade 
också en åker söder om Spängera som kallades 
Foglôcka. Söder om Spängersbron, vid sjön lig-
ger Logelôcka. Med gräns mot Nolbergsviken i 
öster och Vistebergs boställmarker i söder ligger 
Österängarna. På Där Nols marker ligger också 
Gillermyra. 

Där Ner hade också stora marker, hela om-
rådet vid nuvarande Leråsen hörde dit.

Ett hundratal meter söder om Ängland ligger 
Korpnäslôcka med en lada och väster om sjön 
ligger Strandänga med lada.

Där Öst hade också en del namngivna 
utmarker, t ex Ravlöcka som låg öster om nuva-
rande vägen mot skjutbanan.

Också gården Halla har en mängd åkerlap-
par och ängar i området vid nuvarande skjutba-
nan: Rönningen, Bäckåsen, Bäckåslôcka. De 
hade även ängar vid Gårdsjöälven, vid Skacksjö-
ängarna och Tallåsen. Det berättas att Lilli Karls-
son på Halla (senare bosatt Där Nol) brukade 
valla får på de ängarna i sin tidiga ungdom.



104

Mossar och 
torvupptagning

  av Göran Bengtsson

Den utan jämförelse största Mossen inom 
Skacksjö hemman är Tallåsmossen. Flera min-
dre mossar finns ju, men dessa är nog mest att 
beteckna som myrar, men kanske det även tagits 
upp torv på dessa i äldre tider.

Torvupptagningen på Tallåsmossen var gan-
ska omfattande. De flesta gårdar verkar ha haft 
torvlador där. Själv minns jag några av dem från 
slutet av 1950-talet. Några var bara rester av ett 
skjul, förmodligen rester av lador till Brôten och 
Där Ner, kanske till någon av de andra ladorna 
också.

Kvar fanns då den största ladan, tillhörig 
Tallåsen. Den byggdes upp av den gamla logen  
på gården och hade, som de andra ladorna, 
halmtak.  Även Skacksjöängarna hade en stor 
torvlada, belägen längre bort vid nordsidan av 
mossen.

En bit ut i den norra delen av mossens 
västsida fanns en lada som Robert Eklund hade 
byggt upp. Troligen hade han, liksom vi i Kvarn-
torp fått arrendera en del av Tallåsens mark. 
Roberts lada hade inga direkta väggar, den var 
bara uppstolpad med ett tak över.

Vår lada var uppbygd 1947. Innan dess 
hade vi lånat ett hörn i Tallåsens stora lada. Så 
småningom rasade en av ladorna ihop; halm-
taken blev gistna och sedan gick förfallet fort. I 
början av 1960-talet började taket på vår lada gå 
sönder så far min, han sådde råg på en åker för 
att få halm att reparera med. Rågen tröskades i 
den gamla rågtunnan, ett tröskverk som inköp-
tes från Nolbergsviken 1918. Till takläggning 
tröskades halmen på tvären så inte stråna går 
av. Något rensverk fanns inte i den gamla hem-
tillverkade rågtunnan, så jag fick stå och veva 
kastharpan en hel dag för att rensa rågkornen 
från ogräs och agnar. Det var ju tröttsamt, så jag 
sa åt min far, att det vore väl bättre att köra det 
som skulle rensas genom det vanliga tröskverket. 
”Gnäll inte för småsaker! En annan fick minsann 
stå här och veva i veckvis innan man ens var torr 

bakom öronen.” (Översatt till svenska minus en 
del kraftuttryck).

Reparationen av halmtaket kallades visst 
halvsulning om jag inte minns fel. Tydligen var 
det så att ny halm lades ovanpå den gamla. För 
ändamålet  lånades en nål, jag tror det var från 
Skacksjöängarna och Gustaf Eriksson anlitades 
till hjälp; han kunde konsten att reparera halmtak.

Jag var förstås själv med och tog upp torv när jag 
vuxit till nog för att klara av det. Min far stod på 
en planka nere i torvbrottet och skar ut torvstyck-
en i lämplig storlek med en spade. Själv stod jag 
på den tämligen fasta marken och drog upp den 
blöta torven med en klohacka. Vi brukade ta en 
förmiddag åt gången med en kafferast i torvla-
dan. Jag är inte så väldigt förtjust i kaffe, men 
konstigt nog fick det en helt annan smak där nere  
vid mossen.

När torven hade legat och torkat en tid, 
skulle den vändas. Efter ännu en tid skulle de 
kupas för att torka ur ännu bättre. Att kupa torven 
gick så till att man ställde två torvstycken mot 
varandra som ett upp och nervänt V och sedan la 
man ett torvstycke ovanpå som ett tak. Fram på 
sensommaren brukade vi bära in torven i ladan 
och på vintern när mossen var frusen kördes 
torven hem till logen. I regel kördes det med 
en dyngryss, som var försedd med stora vingar 
av bräder för att få med så mycket  som möjligt 
i ett   lass. Sedan drogs torvströrivaren fram. 
Motorn som användes till tröskverket vändes ett 
halvt varv för att ge rätt rotationsriktning. Den 
var placerad uppe på lorännet, så den var inte 
i vägen för arbetet. Hjulet inne i torvströrivaren 
var försedd med järnpiggar på ena sidan som 
rev sönder torven med ett kraftigt dån. På hjulets 
andra sida satt vinkeljärn; de verkade som en 
fläkt, så att det rivna torvströet sprutade ut ur en 
trätrumma och samlades i en hög längre bort i 
den norra ladan. 

Torvströet var bra att använda till strö i ladu-
gården. Tillsammans med gödseln därifrån var 
det även jordförbättring på åkrarna.

På flera ställen fanns det s k  jordtagsmyrar. 
Därifrån kördes myrjord ut på åkrarna. Ofta var 
dessa myrar allmänningar på hemmanets mar-
ker. 
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 Skogsshantering
                    av Hugo Nilsson

År 1945 köpte Nestor Nilsson en såg  
som var placerad norr om Där Ner i Skacksjö. 
B-3 sågen med sågklinga 1100 mm var byggd på 
Edfors mekaniska verkstad, Nederede och var 
i drift till och med 1957. Under de senare åren 
drevs sågen av Nestors söner John och Hugo. 
År 1948 förekom spånspingning eftersom man 
byggde ett magasin och lade spåntak. Idag finns 
ett sågverk Där Öst som drivs av Hugo Nilssons 

 Sjukvård
                        av Marina Andersson

Skacksjö hade ingen form av fattigvård eller 
ålderdomshem utan det närmaste ”hemmet” låg 
i Gunnerud. Vid sjukdom var det ofta någon av 
”festkokerskorna” Karolin och Emma Magnusson 
i Hôlt samt Klara Elfstrand som bodde i grann-
hemmanet Visterud, som var behjälpliga, liksom 
Dagmar Haglund. Festkokerskorna verkade ha 
någon form av ”alltiallo- funktion” och ryckte in 
där det kunde behövas, hjälpte bland annat till 
att svepa döda. 

”BB-födslar” blev vanliga först en bit in på 
1900-talet och innan dess föddes de flesta barn 
hemma. I Skacksjö bodde ingen barnmorska 
utan man fick kalla på Fru Nilsson i Ås. Hennes 
efterträdare hette Hanna Björkman och hon var 
gift med predikant Björkman. Det första barn som 

Elsa Brandell, boende på Enbacka började sin bana 
som slöjdlärarinna men blev så småningom hemsyster i 
Östra Ämtervik. Att vara hemsyster  innebar att ta hand 
om alla de arbetsuppgifter som vårdtagaren inte orkade 
med som t ex jordbruksarbete. Här sitter dock Elsa 
Brandell och mjölkar kon hemma på Enbacka. Kanske 
inte den största jordbruksenheten i Skacksjö. Villan 
byggdes upp i början av 1900-talet och där bedrevs 
egentligen inte jordbruk men ägaren Nils Brandells mor 
Kattrina ägde en ko.

son Conny Nilsson-Emtengen vilket startades 
1998 och drivs med en scania lastbilsmotor die-
sel.

Fasta kolplatser har förekommit, liksom tjär-
bränning. Märken efter tjärdalen finns beläget ca 
200 meter öster om ladugården Där Öst i Skack-
sjö. Där Öst kom första motorsågen i bruk 1957 
och ungefär samtidigt slutade man att använda 
hästar i skogsbruket. Det första traktorn på går-
den där Öst var en Volvo T21 från 1948. Byttes 
1965 till en Ferguson MF30 vilken fortfarande är i 
bruk år 2003.

Hanna Björkman hjälpte till världen i Skacksjö 
var Karl Nilsson Där Nol år 1930 och faktum är 
att den sista ”hemmafödseln” i Skacksjö skedde 
också Där Nol då Karls systerson Bo föddes 
1949. Även här var Hanna Björkman barnmor-
ska.

Östra Ämterviks kommun hade från slutet av 
1940-talet hemsystrar anställda som ryckte in vid 
behov hos kommunens invånare. Hemsystrar-
nas arbetsuppgifter var inte bara koncentrerade 
till sjukvårdsuppgifter och det nödvändigaste 
hemarbetet utan det krävdes av systrarna att de 
skulle kunna ta  hand om alla de sysslor som 
förekom på en gård. Kunde husmodern på grund 
av sjukdom inte gå ut och mjölka korna var det 
hemsystrarnas ansvar att göra detta. Efter hand 
byttes hemsystersystemet ut mot den hemtjänst 
vi har idag.
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       Elitidrottsman som
        satsade på rävar

Josef Skoglund på Asplunda blev inte  
kändis för sina rävars skull. Nej namnet Josef 
Skoglund, Stockholmare till ursprunget, hade 
istället gjort sig ett vida känt namn som elitidrotts-
man. Inte minst som en av landets främsta back-
hoppare på tidigt 1900-tal, tävlande för Djurgår-
dens IF. Skoglund stod också modell för mycket 
välkända skulptören Christian Eriksson, broder till 
” Elis i Tasere”, och står idag staty i Rottnerospar-
ken som bågspännaren.

Sägnerna i samband med rävindustrin i Asp-
lunda är flera. Bland annat lär fru Skoglund och  
Astrid Johansson på Lerbråtarna ha haft ett och 
annat att säga varandra, när Astrid  ”på Lerbrå-
tarna” hade vägarna förbi  Asplunda...

Skomakare och rävfarmare

Simon Östlund var inte bara rävfarmare.  
Nej Östlund var även en plikttrogen skomakare 
och mången, både Visteruds- och Skacksjöbo, 
var gång efter annan till Simon för att få sina skor 
i trim.

Jobbet som rävfarmare var långtifrån någon 
sinnekur. Rävarna skulle ha sin dagliga utspis-
ning. För att skaffa mat köpte Östlund avfall från 
slakteriet i Kil, som kom i tunga trätunnor. Johan-
nes Högqvist, som körde bussen hade det tuffa 
nöjet att sköta avlastningen vid Gustav Haglunds 
affär.

 -Eftersom jag bodde alldeles i närheten 
fick jag ofta hjälpa Högqvist med att lossa räv-

maten. Simon 
hade sedan en 
specialkärra som 
han fraktade de 
otympliga tun-
norna hem till 
Storåsen, minns 
Idor Hjalmarsson 
som även han väl 
erinrar sig både 
rävarnas ylande i 
åratal och lika väl 
minns den fräna 
rävluften från 
både Platinarävar 
och Silverrävar.

Josef Skoglund och 
Simon Östlund

Två kända rävfarmare i Skacksjö

Vid sidan av jord och skogsbruk har  
några Skacksjöbor försökt stärka sin ekonomi 
med diverse udda sysselsättningar. Med början 
runt det andra världskriget, var det tämligen 
lukrativt att driva rävfarm.

Skinnhandlare från olika trakter strålade 
samman inte minst vid marknader i Sunne, både 
sent på hösten, ofta i november, men även i 
början av året för göra sina inköp.

Två familjer från Skacksjö som drev räv-
farm emellanåt i betydande skala, var Simon 
Östlund på Storåsen som bodde där med sin 
Hanna under decennier, samt  Josef Skoglund 
och hustrun Elvira som kom flytt-andes från Sta-
vik till Asplunda runt 1950. Med sig från Stavik 
hade de en rävfarm som bestod av blårävar.

Simon Östlund ägnade sig åt uppfödning av 
två sorters rävar, platinarävar samt silverrävar. 
Den senare sorten dominerade Östlunds upp-
födning som tog sin början i slutet av 1930-talet.

Det var tillsammans med Henry Bengtsson 
på Berga som Östlund startade verksamheten. 
Då kom de första djuren via predikanten Gustav 
Björkman i Ås till Storåsen.

Uppfödningen utvecklades efterhand och 
var vissa tider riktigt stor, mellan 30-40 djur.

Då hade Simon Östlund sex burar med 
platinarävar och dussinet fullt med silverrävar. 
Rävhonorna födde ofta fyra valpar.

Rävuppfödningen var givetvis inte populär 
på alla håll. Det luktade fränt och inte sällan var 
det ett häftigt ylande, inte minst när det var dags 
för utfodring.

- Trots 
att jag bodde 
en bra bit ifrån 
rävfarmen vid 
Storåsen, kände 
jag ofta den 
fräna rävlukten 
och hörde väl 
rävarnas ylande. 
Inte minst när de 
var i parningsti-
der, minns Karl 
Nilsson i gården 
”Där Nol”.

Rävhantering. Teckning av Karl Nilsson Där Nol.
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Rävjakt. Skytten är Karl Nilsson Där Nol. Fotot taget någon gång under 1940-talet.

Östlund var samtidigt noga med att hålla 
så hög klass på sina rävar som möjligt. Ju äd-
lare ras, desto bättre skinn och i slutändan det 
bästa priset. För att hålla rävrasen fri från inavel 
så hade Simon Östlund kontakt med en räv-
uppfödare i Olsäter och lånade där helt enkelt 
attraktiva rävhanar. Svårast var det förstås med 
transporten från Olsäter och till Skacksjö med 
de lånade djuren, eftersom Östlund ägde varken 
häst än mindre en traktor. Grannen Per Eriksson  
Där Väst hade däremot en häst som Simon fick 
låna för resan till Olsäter  för att både hämta och 
returnera rävhannarna efter parningstidens slut.

God medhjälpare

Simon Östlund hade en  lika pålitlig som 
god medhjälpare i mångsysslaren Fredrik Karls-
son på ” Spängera” när det var dags för rävslakt,  
ett mäktigt jobb att både skjuta rävarna med 
salongsgevär, sno djuren, samt skrapa och torka 
rävskinnen. Desto bättre tempo på själva räv-
slakten och alla bisysslor, desto större klass på 

skinnen och därmed ett bättre pris på skinnmark-
naden.

Rävfarmarna Josef Skoglund och Simon 
Östlund hade förstås sina kontakter vida omkring 
för att avyttra rävskinnen. Priserna följde efterfrå-
gan och kvalité.

Men en välkänd uppköpare av rävskinn som 
under ett antal år troget mötte upp när det var 
dags för skinnmarknad i Sunne, hade sin hemvist 
i Högboda.

Omkring andra världskriget var rävindustrin i 
Skacksjö som intensivast. Runt 1954 tog epoken 
slut både hos Simon på Storåsen och vid Asp-
lunda.

Något som mer än en Skacksjöbo- som känt 
den fräna aromen länge- med tacksamhet note-
rade...

Lars Nilsson
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Kommunikationer, 
kvarnar och kraftverk 

av  Göran Bengtsson

De första busslinjerna som fanns i  
trakten utgick från grannhemmanet Visterud och 
gick mellan Visterud och Sunne. Efterhand bör-
jade bussen också gå till Skacksjö. Vid Där Nol 
fanns en vändplats där bussen brukade vända 
och brevid vändplatsen stod den hästdragna 
snöplogen. I slutet av 1940-talet kom den första 
skolskjutsen, idag går fortfarande skolskjutsen 
genom Skacksjö och man kan också ta sig till 
närmaste samhälle Sunne men bussen går bara 
två dar i veckan. Dessutom finns en linje som går 
till den lokala affären, Prästbols handel, en dag i 
veckan.

Kvarnar ägda av skacksjöborna finns 
nämnda ända sedan 1600-talet och var belägna 
efter Kvarntorpsälven. Området tillhör Klarälvens 
avrinningsområde trots att det rent geografiskt 
är beläget i Fryksdalen. Men vattnet rinner alltså 
mot Klarälven, inte mot Fryken.

Kvarntorpälven rinner idag som gräns mel-
lan Skacksjö och Kvarntorps ägor men vissa av 
dessa ägor verkar ursprungligen komma från 
Skacksjö. Enligt lantmätare Ahrvidssons karta 
från 1646 verkar Skacksjö äga markområden 
på västra sidan Kvarntorpsälven. Tre kvarnar är 
utritade på denna karta och kvarn nummer två 
benämns ”Skacksjö Kvarn”. På storskifteskartan 
från 1789 finns Skacksjö sågplats utritad i fall 
nummer två. Enligt denna karta har Skacksjö 
flera fall i älven. Platsen där Skacksjö Såg skulle 
ha legat blev senare platsen för Mossseruds- 
kvarnen, vars grundstenar finns kvar än idag. 
Enligt muntliga källor skulle Mosserudskvarnen 
stått oanvänd redan på 1860-talet och användes 
då av tre gamla tanter som höll till där med illegal 
hembränning.

År 1858 slog sig bönder från Skacksjö, 
Fölsvik och Rud samman och byggde Skacksjö 
tullmjölkvarn. Tull innebar att den av bönderna 
anställde mjölnaren fick ta en viss mängd mjöl 
eller säd som betalning. Kvarnen var belägen 
i det översta fallet i älven och en kraftig sten-
damm, den s k Lelldammen låg strax ovanför 
fallet. Dammen låg knappt en kilometer från bron 
i Skacksjö (Spängersbroa). När inte kvarnen var 
igång dämdes Skacksjön upp för att spara på 
vattnet. Sjön reglerades av Sjödammen som låg 
på samma ställe som den nuvarande dammen, 
vilken för övrigt byggdes 1918. Den gamla sjö-
dammen, före 1918, bestod av en stenvalvbro 
försedd med timrade jordkar på sydsidan.

Kvarnen drevs av två stora vattenhjul och 

båda var s k överfallshjul, d v s vattnet ström-
made ner över hjulen uppifrån. Kvarnhjulen var 
ca två meter i diam. Själva kvarnhuset var av 
timmer, en gång i tiden rödfärgat, stod på östra 
sidan av älven och vattenhjulen gick i ute i själva 
älvfåran. Till kvarnen hörde också en stuga som 
bostad till mjölnaren. Den låg uppe vid vägen, på 
dess östra sida, ca 50 meter söder om det som 
vanligen kallades Döv-Erks stuga. Uthusen som 
hörde till Döv-Erk-torpet, stod sydväst om den 
stugan, medan uthusen till mjölnarstugan stod en 
bra bit åt nordväst. Det blir norr om de nuvarande 
uthusen på Kvarnfallet, som Döv-Erks stuga 
kallades en gång. Andra namn är Sand-Kul och 
Höganäs.

Kvarnen såldes 1888 till JT Bengtsson och 
lades ner 1909 efter ett brott på ena hjulaxeln. En 
ny kvarn byggdes längre ner i älven år 1912.

Efter hand gjorde elektriciteten sitt intåg  
och Ö:a Ämterviks Electricitetsförening bildades. 
Kvarnen, liksom byggnader och fallrätt, köptes 
av föreningen år 1917. Den första elektriciteten i 
Skacksjö kom från kraftstationen i kvarnforsen år 
1919. Kraftverket i kvarnforsen hade ofta pro-
blem med att få vattnet att räcka till. När det var 
dåligt med vatten drevs generatorn av en diesel-
motor. Men det fanns fler metoder än uppdäm-
ning vid vattenrikare perioder. Vid Spängersbroa 
monterades en dieseldriven pump upp och valvet 
i bron stängdes mot sjön. Pumpen drog upp vat-
ten som fick forsa ned i älven genom en ränna. 
Före dieselmotorns tid skulle det ha funnits en 
eldriven pump uppe vid sjön. ”Folkhumorn” hade 
roligt åt företaget sägs det. ”De har en eldriven 
pump, som ska ge vatten åt kraftstationen så de 
får ström till pumpen” sa de.

Med tanke på vattentillgången kan man ju 
fråga sig varför inte elektricitetsföreningen ville 
anlägga sin kraftstation i Gårdsjöälven istället. 
Där var ju tillgången på vatten minst tre gånger 
så stor som i Kvarntorp. Troligtvis var de inte 
medvetna om hur liten vattenmängd de hade 
att röra sig med. Det ser man ju själv idag. Vid 
höstregn och vårflod forsar vattnet väldeliga, men 
under en torr sommar sipprar bara en liten rännil 
fram. För att spara vatten stängdes kraftstationen 
av nattetid men det gick åt för mycket vatten i alla 
fall. En blinkning i ljuset förvarnade att snart bröts 
strömmen för natten.

Jämfört med vad som hände vårvintern 
1940 så var vattenbristen bara ett irritationsmo-
ment. Då inträffade vad som skulle bli början till 
slutet för Östra Ämterviks Elektricitetsförening. 
Uppe på kraftstationens vind låg gamla jute-
säckar och annat eldfängt bråte. Dessutom hade 
råttorna en torr och lämplig boplats däruppe. De 
oskyddade elkablarnas isolering var mumsmums 



109

för råttorna, men de föll på eget grepp och tog 
kraftstationen med sig i fallet. En natt blev det 
kortslutning däruppe på vinden med en ödeläg-
gande eldsvåda som följd. Mjölnaren i Kvarn-
lyckan, som dessutom var maskinist i kraftstatio-
nen, vaknade av att något inte stod rätt till. Han 
tittade ut genom fönstret och såg blåeldslågor 
slå upp från kraftstationen. Han skyndade  upp 
till dammen och slog av vattnet men vattnet i den 
långa tuben fortsatte att rinna fram till morgonen. 
Lagren i både generatorn och turbinen skar ihop 
av värmen. Det gnisslade och vren så det hördes 
lång väg i natten. Långt borta i nordväst hördes 
ljudet av något som påminde om stora vägarbe-
ten. Det var tyskarna som bombade sönder Elve-
rum till grus och ruiner. Så jämfört med vad som 
hände ute i stora världen var ju eldsvådan en 
bagatell. När det dagades den där aprilmorgonen 
1940 var hela kraftstationen en utbränd rykande 
ruin. Röjningsarbetet leddes av Olof Ulfeldt. Han 
ordnade även så att högspänningsnätet fick 
ström från Dejefors efter några dagar.

Kraftstationen renoverades efter branden. 
Lagren byttes ut och generatorn lindades om. 
Men i början av 1950-talet var tiden ute för elför-
eningen i Östra Ämtervik. Kvarnen med bostad 
hade de sålt ifrån sig några år tidigare men nu 
blev också allt det andra uppköpt av Rottneros 
kraftaktiebolag. De drev kraftstationen ett par 
år och lade sedan ner den. Kraftstationen revs 
1956. Om försäljningen av kraftbolaget och 
diverse andra neddragningar i Skacksjö finns en 
dikt skriven av ”Östergöken”.

Sockenkrönika på  vers från Östra Emtervik
 Melodi: Axel Öman.

Uti de östra delarna av Östra Emtervik
har vi med åren blivit på gamla minnen rik,
det som vi ärvt från fädren och som de vårdat har
nu blivit överflödigt, blott minnena finns kvar.

På banan bortom hallarna vår ungdom dansa 
lätt,
när Petter på sitt dragspel klämde i med en pol-
kett.
Nu är det full orkester med flera sorters spel,
när som det ordnas fester i socknens västra del.

Förr fanns det många kossor som beta vår skog
och levnadsglada flickor som mjölken från dem 
drog.
Nu finns det mjölkmaskiner men på en stadig bil,
allt fler kossor åker sista färden mot Kil.

Förr ägde vi en skola uti vår fagra bygd
där våra barn fick lära sig både vett och dygd.
Där Sara och Helena fick rätta deras fel,
nu båda fått förflyttning till socknens västra del.

En kraftstation vi ägde med ett eget vattenfall
som gav oss ljus i mörkret, nu är dess saga all.
Förr skällde vi på Haglund, när ljuset gick sin kos
nu får vi ödmjukt hänvända oss till Rottneros

Nog känns det konstigt när allting från oss far
från öster till väster det ständigt strömen drar.
Men vi har ändå något som ej de andra har
vi har kristidsnämnden i våra bygder kvar!

Nu de som vid styret har uppfyllt sin mission
och får i stillhet njuta utav sin folkpension.
Men vi har kvar den trösten, om allting här slår 
fel

att bostad redan ordnats i sock-
nens västra del.

Östergöken

 

Kraftstationen byggdes år 1919 och revs 
1956. Foto Knut Nilsson.
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Lite väghistoria
                 av Göran Bengtsson 

Byvägen, som går genom Skacksjö, har  
sannolikt medeltida anor. Naturligtvis var det 
väl inte mer än en enkel gång- och ridstig från 
början.

Den ingår i den väg, som går över Brattber-
get, norr om den nuvarande vägen och som av 
forskare anses som den äldsta kyrkvägen i öst-
västlig riktning.

På 1600-talet skulle det ha byggts ny väg 
över Brattberget, men hur långt österut vägen 
ändrades, vet vi inte. Klart är i alla fall, att den 
gamla vägen från kyrkan skulle ha delat sig drygt 
en halv kilometer väster om Mosserud, i en nord-
lig och en sydlig sträckning. Längs den nordliga 
delen ligger ju den gamla kiststenen, där likbärar-
na skulle ha satt ner sina kistor för att vila på den 
ibland mödosamma vägen mot kyrkogården. Den 
sydliga delen av vägen är alltså den väg, som 
kom att bli bygata genom Noler-gårn i Skacksjö. 
Det finns teorier om att den inte skulle ha svängt 

av åt öster vid nuvarande Kôrsgata, utan vikt av 
mot Visterud längre norrut.

Hur vägförbindelserna har gått i äldre tider, 
är naturligtvis väldigt svårt att säga idag, men 
bygdeforskare har givetvis sina teorier. Ofta har 
de olika uppfattningar, sanningen kommer väl 
fram, när man lyckats med att förflytta sig fortare 
än ljuset. När man passerar ”ljusvallen”, så ska, 
enligt vetenskapsmännen, tiden gå bakåt. 

Den kyrka, som vi  tror kan vara den första 
här på östra sidan av Fryken, kallas på gamla 
kartor Munk-kyrkan. Det finns forskare, som tror, 

Tidig bilism i Skacksjö. Mannen bakom ratten har inte kunnat identifieras, men 
byggnaden i bakgrunden är Där Nol.

att det funnits någon form av munkhärbärge eller 
liknande i området vid nuvarande Medskog, d v s 
mitt på skogen längs vägen mellan Klarälven och 
Fryken. 

Var det så, så kanske den allra första kyrk-
liga verksamheten i det som senare skulle bli 
Östra Emtervik, skedde inom det, som var gamla 
Skacksjös område. Skacksjö var ju mycket större 
långt tillbaka. Då omfattade det även nuvarande 
Visteberg, Sandviken, Visterud, Nolbergsviken 
och halva Bogerud. Det innebär att t ex  Med-
skog och Sandmon också hörde till Skacksjö.

Det skulle ju ha funnits ett kloster i närheten 
av Deje. Namnet Deje lär ju betyda något, som 
har med gammal kyrklig verksamhet att göra.

En del forskare frågar sig var munkarna, 
som Munkkyrkan blev uppkallad efter, kom ifrån. 
Var det längs Fryken? Eller kom de längs vägen 
österifrån, längs med vägen genom Skacksjö och 
över Brattberget? Var kanske den gamla vägen 
i öst-väst förbindelse från kyrka till kyrka? Det 
är frågor jag hört framkastas av olika bygdefors-
kare. Helt klart är det i alla fall, att Skacksjö har 
en medeltida historia.

Färdas man norrut från Skack-
sjö, längs vägen mot Lerbråtarna, 
passerar man en gammal osynlig 
psykologisk gräns. Den skulle ha 
gått någonstans söder om översta 
kvarnbacken. Söder om gränslinjen 
skulle allt ha blivit både trevligare 
och bättre på alla sätt. Norr därom 
var det bara skvaller, avundsjuka 
och ont förtal. Ännu längre norrut 
skulle det ha varit ännu värre. 
Sedan gammalt, så hade området 
Lerbråtarna särskilt dåligt rykte. En 
skacksjöbo gjorde följande utta-
lande: ”det går väl an med Kvarn-
torp, det är bara det att så fort man 
slänger ögonen norrut, så ser man 
denna fördömdade Lerbråten.”

Mycket av det berodde på – 
enligt min faster Thyra – att det var 
stor omsättning på folk på Lerbrå-
ten. Det var många utifrån som 

bosatte sig där, och det gav ju upphov till mycket 
prat, både om dem och sinsemellan dem.

Det som man i dagligt tal kallar gamla 
landsvägen,  på forskarspråk 1761 års landsväg, 
är längs några kilometer hemmansgräns mellan 
Skacksjö och Alkärrsrud.

Om man kommer norrifrån längs med kvarn-
vägen, så passerar men nedre och sedan övre 
kvarnbacken. Den övre kvarbacken avslutas med 
den västra svängen i Slipstensvinna. Där gick i 
äldre tider en väg rakt söderut. Den passerade 
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Skacksjövägen med villan Enbacka som bakgrund. Damerna på bilden är okända.

strax väster om torpet Klôbben eller Dammyr-
shag, som det egentligen hette. Namnet Klôbben 
kom sig av att det ofta var många ungdomar som 
samlades där om kvällar och helger.

Ovan nämnda väg kom längre söderut fram 
på byvägen väster om torpet Spängra. Vägen 
var väl inte i bästa skick, den hade i början av 
1900-talet tydliga hjulspår efter vagnar och kär-
ror. Men så såg ju de flesta vägarna ut på den 
tiden.

Kvarnvägen mellan svängarna i Slipstens-
vinna blev delvis uppbyggd på gärdesgårdar; en 
vanlig metod vid vägbyggen förr i tiden, där det 
var sankmark. Det gick till så, att det sattes upp 
två parallella gärdesgårdar, där vägen skulle gå 
fram. Sedan fälldes de mot varandra, så att de 
bildade underlag för vägen.

Inom Skacksjö hemman, är det inte bara 
vid torpet Spängera, som man möter världslit-
teraturen. Om man läser Gösta Berlings Saga, 
så kan man förstå, vilken väg det syftas på, där 
det beskrivs hur Elisabeth Dohna flyr från Borg 
(Herresta). Det står, att hon 
lämnade sitt hem i nattens 
mörker och gick den ensliga 
vägen mot öster, där hon 
inte hade några släktingar 
och ingen älskad vän. Enligt 
vad jag själv tror, så är det 
vägen österut från Prästbol 
mot Visterud som det syftas 
på.

Gustaf Nilsson i Mos-
serud berättade, att Selma 
Lagerlöf själv passerade 
gående på vägen förbi Mos-
serud många gånger i sin 
ungdomstid. Enligt honom 
skulle hon ha gått gent över 
skogen från Södra Ås och 
kommit fram omedelbart 
väster om där Eva-Lis och 
Krister Carlsson bor idag. 

 Förr i tiden, innan det blev dansbanor 
uppbyggda lite här och var borta i skogen, så 
samlades ungdomarna till ringlekar. En plats för 
sådant inom Skacksjö hemman var trehörningen 
som bildades av Kvarnvägen och vägen förbi 
kvarnlyckan. Alltså väster om där kvarnlyck-
källan ligger idag. Detta var alltså innan kvarn-
vägen byggdes om i nedre Kvarnbacken. Folk 
österifrån som skulle till kvarnen, färdades vägen 
förbi Kvarnlyckan, så även det var en stor väg 
då. Dess anslutning till Skacksjö Kvarnväg bil-
dade ett jättestort Y, för folk for ju både norrut 
och söderut i korsningen. Där mellan vägarna var 
det en uppröjd plan i lagom storlek, så där var 

det ofta stor samling på lördagskvällarna. Skulle 
tro att det var något av Skacksjös svar på ”Dans 
borti vägen”. Detta höll på i flera år, men så blev 
det bråkigheter där av någon anledning. Troligen 
var det folk utifrån, som kom dit och de, som 
hörde till traktens folk, ville inte ha konkurrens. 
Så min farfar stoppade både dans och ringlekar 
och så var det slut med det nöjet.

Så vitt jag vet, så har det endast funnits 
en uppbyggd dansbana på Skacksjö hemmans 
mark. Det var dansbanan, som låg strax söder 
om gamla landsvägen, halvvägs uppe i den s k 
Langbacken. Bogerudsbanan kallades den, men 
den låg på mark som hör till Skacksjö-ängarna.

Även här möter Skacksjö lite av den stora 
världen. Det var i början av 1920-talet. Astrid, se-
nare bosatt på Lerbråten, är med vid dansbanan. 
Också Selma Lagerlöfs fosterson Nils Holgers-
son är där.

Astrid berättar: ”Dänna brevôln odåga stog 
där å bröt säj å skröt för jäntan, te på köp, så va 
urschlingen fintali tåss sä. ’Det är jag, som är den 

verkliga Nils Holgersson. Han på gåsen var bara 
uppdiktad’.

Detta stod han vid Bogeruds dansbana och 
skröt om. Allt enligt Astrid på Lerbråten. Men hon 
mindes honom från tiden i skolan och allt han 
ställde till. Så hon var inte särskilt imponerad av 
honom.

När dansen var slut, så ville Nils till råga på 
allt följa Astrid hem till Älvbäck. ”Ja ä minnsann 
innt intresserad tå däj, din dyngsäck”, sade Astrid 
och tog sin cykel och trampade därifrån i full fart.

Nils Holgersson ryckte till sig en cykel från 
någon och tog upp förföljandet. Men Astrid var 
vältränad av arbete, så hon drog ifrån. Nils för-
sökte med en genväg, men Astrid kom först fram 
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På väg hem från körövning på gården När Engströms i kanske lite 
lugnare takt än den vådliga färd som beskrivs i artikeln. Stående från 
vänster: Henry Axelsson, Folke Elfstrand, Margit Axelsson, Lindor 
Persson, Doris Carlsson, Molly Nilsson och Dagny  Nilsson. Foto 
Margit Andersson, född Olsson.

På tur. I baksätet sitter Henry Bengtsson på Berga och Nestor Nilsson Där Nol, senare 
boende Där Öst i Skacksjö. Herrarna fram är okända. Henry var, enligt en artikel i 
Fryksdalsbygden, en av de första i Östra Ämtervik som hade bil. Han skaffade en Ford, 
förmodligen år 1918.

dit Sör i Älvbäck. Hon skyndade sig in och 
låste ytterdörren. ”Sän feck han stå där å 
dunner bäst han ville”, var Astrids slutkom-
mentar.

En annan händelse, som också an-
knyter till gamla vägen från Skacksjö förbi 
kvarnarna, hände en vinter. Det var blankis 
efter vägen och norr om Klôbben kom fru 
Sundin på Vinteråsen gående. Hon var på 
väg hem och hanns upp av Olle Larsson 
på Bostället i Korterud. Han åkte spark 
och skulle åt samma håll, så han bjöd på 
skjuts.

Det blev en färd, som fru Sundin 
aldrig skulle glömma. Olle hade en stadig 
stålspark. Han var stark och oförvägen, så 
han släppte på för fullt utför Kvarnback-
arna.

Farten drevs upp, så tårarna rann ur 
ögonen, men Olle följde vägen, som om 
sparken hade gått på räls. Av bara farten, 
så gick det upp för alla motlut, ända till 
dess att vägen jämnar ut borta på Lerbrå-
tarna.

Fru Sundin var både stum och stel av 
skräck, men Olle konstaterade belåtet, att det blir 
god fart med extra tyngd på sparken. 
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Historien om Skacksjö 
Skola

En av eleverna berättar...

Någon gång på 1860-talet uppfördes  
Skacksjö skola och kom att användas till un-
dervisning i cirka 80 år fram till 1939. Den var 
belägen mellan gårdarna Enbacka och Där Öst 
i Skacksjö, på västra sidan om vägen, alldeles 
intill vägkanten. På andra sidan vägen fanns 
tillhörande uthus med både vedbod och dass.

Skolhuset - en ansenlig rödmålad byggnad 
-   bestod av en stor skolsal; dessutom ett rum 
och kök som bostad för tjänstgörande lärare. Den 
historiska första läraren på skolan hette Johan 
Thyberg; född i Karlstad den 14 juni 1812. Thy-
berg bodde på torpet ”Spängra” från 1865, fick 
antagligen den första anställningen vid Skacksjö 
skola året efter, men flyttade till Arvidstorp 1872. 
Thyberg var också förebild för kavaljeren ”Lille 
Ruster” i Gösta Berlings saga. 

I skolundervisningens barndom i Östra 
Ämtervik var läsåret indelat i tre terminer: höst-
termin, vårtermin och sommartermin, bestämmel-
ser som dock härrör från slutet av 1800-talet och 
möjligen tidigt 1900-tal.

På skolan i Skacksjö fanns småskola (klass 
ett och två) men även tre, fyra, fem och sex, fram 
till 1931.

År 1932 hyrde Östra Ämterviks kommun 
Visteruds Missionshus för skolundervisning då 
skolan i Skacksjö helt enkelt blev för trångbodd. 
På det viset höll klass ett och två till i Skacksjö, 
medan övriga klasser, inklusive obligatorisk fort-

sättningsundervisning om två gånger sex veckor 
fördelat på två olika år, fick sin lärdom i Visterud.

Många är förstås de minnen som passerat 
revy hos entusiastiska elever från nejderna runt 
Skacksjö, genom decenniernas gång. En av de 
elever som har mycket att berätta om både från 
småskolan i Skacksjö och som mera mogen elev 
i Visterud och  med sitt hem nära granne med 
missionshuset är Idor Hjalmarsson på Tomta.

- Jo nog har jag ett antal minnesbilder kvar 
från skolan i Skacksjö;  både från själva skolhu-
set och av undervisningen där jag gick för min 
blivande svärmor Helena Gustafsson.  När vi 
kom till skolan på morgonen och årstiden krävde 

vedeldning hade fröken Helena redan gjort 
fyr i den stora järnkaminen.  Det hände 
någon enstaka gång att vi elever fick hjälpa 
till att bära in ved och även hämta någon 
vattenhink från källan på den närbelägna 
gården Enbacka. Annars började vi som re-
gel skoldagen med psalmsång:  ”Din klara 
sol går åter upp” sjöng vi ofta.

Tack vare att fröken Helena själv hade 
köpt en orgel till skolan mjukade vi upp 
våra röster under orgelmusik, en orgel som 
fortfarande finns sparad i Visterud, fortsät-
ter Idor, som under sina två år i Skacksjö 
skola, 1933 och 1934, var en av femton 
elever: åtta i första klass och sju i andra 
klass, femton skulle få plats, men jag vet att 
det i skolan ibland varit både tjugofem och 
trettio elever.
- Vi hade första rasten - som jag tror var 

på tio minuter, klockan 9- och en andra klockan 
10. Frukostrasten - en halv timma- den hade vi 
klockan 11. 

På några yttre bänkrader i själva skolsa-
len plockade vi fram skolmaten, den bestod av 
medhavda smörgåsar och en mjölkbutelj. Någon 
matbespisning i skolan existerade inte på den 
tiden.

Klockan 11.30 började lektionerna igen och 
höll på till framåt klockan två.

På lördagarna var det också skolundervis-
ning, dock inte längre än till klockan 13 minns 
Idor Hjalmarsson.

Skolan  fick elektricitet 1919...

Skolhuset i Skacksjö hade använts  
under flera decennier när lärarna äntligen fick 
möjlighet att undervisa sina elever i elljus. Ett 
stort ögonblick inte bara för skolbarnen i Skack-
sjö när elkraften för första gången kunde nyttjas. 
Året var 1919.

Skolelever från 1936. Från vänster: Karin Gustafsson, Gunvor 
Persson, Ella Collin, Ingrid Jonsson, Margit Axelsson, Inga-Britt 
Larsson, Åke Nilsson, Bertil Magnusson och Göte Högkvist. 
Bakom skolbarnen står lärarinnan Helena Gustafsson och Fred 
Tyberg.
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Fick första lärarjobbet i Skacksjö skola...

Till trotjänarna i skolan i Skacksjö, med  
lärartjänst under 20 år fram till det skolan stäng-
des för gott 1939, hörde Helena Andersson, 
sedemera gift Gustafsson. Helena- född 1896- 
kom som ung (23 år) till Skacksjö och sitt första 
lärarjobb som nyutexaminerad vid seminariet i 
Kristinehamn:

- Der var lite ödsligt här uppe. Och inte 
mycket materiell hjälp till undervisning heller. 
Svarta tavlan, en pekpinne, en kateder, en räk-
neram och några bibliska planscher, var i stort 
allt som mötte en lärare i Skacksjö på en tiden,  
berättar Helena Gustafsson i en intervju med 
Fryksdals-Bygden  i samband med sin 90-årsdag 
1986.

Resten fick lärarna själva hitta på i undervis-
ningssynpunkt på den tiden.

Minns läseboken

Läsning, räkning och kristendom var en del 
av ämnena från skolan i Skacksjö som Idor Hjal-
marsson gärna erinrar sig;
- Första läseboken, Sörgården, var en kär egen-
dom i dubbelbänken, där vi hade 
en urdjupning dels för ett bläckhorn, 
dels för ett fack där vi hade plats för 
våra pennor.

Några verkliga klenoder från 
skolan i Skacksjö var några av Sel-
ma Lagerlöf själv signerade böcker: 
”Gösta Berlings saga”, vilka förfat-
tarinnan skänkte till byskolan men 
som dessvärre ingen med säkerhet 
vet vart dom tog vägen när skolan 
i Skacksjö stängdes för gott 1939, 
året innan Selma Lagerlöf lämnade 
det jordiska.

Skojigt på rasterna

Eleverna hade självklart sina 
påhitt på rasterna. När årstiden tillät 
ville pojkarna givetvis känna på olika 
snabba fortskaffningsmedel:

- Nestor Nilsson och sonen John hade en 
backe med härlig lutning som dom använde för 
att forsla virke. Vi  pojkar som vintertid kom till 
skolan på en sparkstötting ville givetvis prova 
våra fartvidunder i den Nilssonska backen.

- Jag lovar att det gick undan med besked 
när vi släppte loss. Backen var vidsträckt och inte 

så lite jobbig att ta sig tillbaks i. Alla gånger hann 
vi inte tillbaks under vår ganska korta rast.  Det 
var förstås mindre populärt hos fröken Gustavs-
son, förklarar Idor Hjalmarsson som även minns 
skidtävlingar vid Skacksjö skola:

- Skoltrappan och vägen nedanför var i stort 
ett.  Därför släppte vi på för fullt i trappan, över 
vägen och full sprut ut i terrängen.

- Till vår skola hade förresten Värmlands 
Skidförbund skänkt två par skidor: ett par korta 
och ett par längre för lite äldre elever. Nu gällde 
det bara att vara överens om vem eller vilka som 
skulle ge sig iväg på skidorna först. Ofta turades 
vi om att åka. Det gick bra det också, erinrar sig 
Idor.

Gymnastik förekom också även om det var 
ganska provisorisk undervisning;

- Vi satt ofta på skolgolvet  och utförde olika 
rörelser så gott det gick. Även utanför skolan  
försökte vi röra på oss. Ett populärt ställe var den 
berghall i direkt anslutning till skolan, som var så 
utformad att regnvattnet stod kvar. Gissa om vi 
elever var riktigt våta mer än en gång, efter ett 
skojigt pass på den lilla bergknalle som än i dag 
minner om det som glatt eleverna stort under 
decennier och som Idor Hjalmarsson och hustrun 
Karin som bodde hos sin mor i skolan - utan att 
någon gång har läst i just Skacksjö skola - än 

idag kastar en blick åt när dom åker förbi platsen 
där skolan stod halvannan kilometer från deras 
hem Tomta idag.

Skolelever, stående från vänster: första pojken okänd, Folke Molander, 
John Nilsson Där Öst, Albin Oskarsson Stranna, Olle Helmersson Bråten, 
Karl Persson Där Väst, Hugo Molander, Uno Oskarsson Stranna, Helena 
Andersson, Herbert Larsson Skifte. Sittande från vänster: Stig Andersson 
Ve Lellsten, Gösta Olsson På Jal, nästa person okänd, Teres Gustavsson 
Bergvik, Gunhild Bengtsson Bråten, Agnes Persson Där Väst, Märta 
Helmersson Bråten.
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Examen något stort

Examensdagen i Skacksjö skola var  
något alldeles extra; 

- Det vill jag lova. Skolan och skolsalen 
var pyntat med både liljekonvaljer, syrener och 
utslagna björkar.

- Och barnen var förstås examensklädda.
-  Absolut, ljuva minnen för livet, förklarar  

Idor.
I  byskolornas barndom hände det att sam-

ma lärare fick alternera mellan både Skacksjö, 
Bogerud och Råbäckens skola i andra ändan av 
Östra Ämtervik. Det finns anteckningar från 1874 
med sammanlagt 158 elever samtidigt vid de tre 
nämnda skolorna. För att samma lärare skulle 
hinna med all undervisning, var som tidigare an-
tytts i artikeln läsåret uppdelat i tre terminer. En 
annan dokumentation klargör att året efter-1875- 
fanns 147 elever i tre olika skolroten i Östra 
Ämtervik.

I Bogerud fick 58 elever sin undervisning, 
i Skacksjö 53 och i den lilla skolan i Bonäs 36 
barn.

Epoken tog slut

Examensdagen vid Skacksjö skola i juni  
1939, blev den sista. Helena Gustavsson fick sin 
tjänst flyttad till Hagaby skola.

En tid användes skolan till både olika basa-
rer, idrottsevenemang för unga atleter, ja även 
någon form av danstillställningar, innan skolhuset 
blev till salu.

I början av november 1947 utlystes till auk-
tion. Viktor Östergren och hans hustru Karin som 
kom flyttande från Vålberg bjöd bäst och blev 
nya ägare till den skola, där dom bodde tillsam-
mans med sonen Clarence. Redan efter ett par 
år köpte Östergren gården i Mosserud, den forna 
skolan blev öde i ungefär ett år innan den helt 
enkelt plockades ner. Timret från Skacksjö skola 
lade grunden till en bostad åt en skeppsredare i 
självaste Oslo...

Sista småskoleeleverna

I samband med alla minnen från Skacksjö 
skola passar det förstås bra att räkna upp elev-
erna från klass 1 och klass 2 vid avskedet till 
skolan på våren 1939. Klass I: Maj-Britt Carls-
son - Wikström, Doris Carlsson - Elfstrand, Ingrid 
Gustafsson - Håkansson, Margit Gustafsson - 

Jonsson, Owe Thyberg. Klass 2: Hugo Nilsson, 
Karl Nilsson, Birgit Axelsson och Maj Larsson. 

LARS NILSSON
Berättat av Idor Hjalmarsson

Lärarlegender under 
mer än 80 år med 
Skacksjö skola!

Under närmare ett helt sekel hann förstås 
många lärare att ge barnen i  Skacksjö med 
omnejd sin undervisning, från tidigt 1860-tal fram 
till skolans domedag i och med vårterminens slut 
1939.

Göran Bengtsson är historikern som aldrig 
gör sig bet att  gräva i Östra Ämterviks historie-
böcker. Genom ett praktfullt arkivjobb har ”Göran 
i Kvarntorp” lyckats väl i jakten på lärarlegender-
na i Skacksjö genom decenniernas gång.

Folkskollärare i nämnda ordning i Skacksjö

 Johan Thyberg född 14 juni 1812 i Karlstad. 
Han bodde på torpet ”Spängra” från 1865 och 
flyttade 1872 till Arvidstorp. Thyberg som var 
förebild för ” Lille Ruster” i Gösta Berlings saga, 
avled den 9 mars 1877.

Jonas Jonsson-Melin född 22 september 
1844 på gården ”Jaal” i Gunnerud. Han var lärare 
från 1872 till 1878. 1876 fick Jonsson en varning 
av skolrådet för sina sympatier med frikyrkorörel-
sen.

 N.J. Lundell var i tjänst sommar- och höst-
terminen 1878.

Johan Hugo Andersson född den 18 sep-
tember 1856 i Stora Kil. Lärare från 1979 till vår- 
och höstterminen 1881.

 N.J. Sjöqvist i tjänst sommarterminen 1881.
Olof Fredrik Thegerström född 29 septem-

ber 1855 i Väse. Lärare från 1882 t o m sommar-
terminen 1895.

Carolina ( Karin) Vilhelmina Rinnblad född 
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30 oktober 1867. Lärare från höstterminen 
1895 till höstterminen 1901.

 Anders Winqvist född 17 februari 
1854 död den 18 november 1906. Han var 
ofta sjuklig och därför var det ofta vikarier i 
flera perioder. Dock finns inga namngivna.

 Lilly Karolina Lidman född Lövgren 
född den 7 februari 1874 i Katarina för-
samling i Stockholm. Hon kom till Skacksjö 
1910. Gift med kantorn i Östra Ämtervik: 
Johan Jonassson -Lidman. Fru Lidman 
blev sedemera lärare på Hagaby där sko-
lan började verksamheten 1936.

Småskollärare i Skacksjö

 Sofia Aurora Melanoz född den 12 septem-
ber 1852 i By, Östra Ämtervik. Hon inledde vid 17 
års ålder-1869- sin lärarbana vid samma ålder 
som sin far Nils Melanoz, samma legend som 
var den första läraren någonsin i Östra Ämtervik. 
Sofia Aurora undervisade först i skolan i Fölsvik, 
men kom omkring 1870 till Skacksjö där fröken 
Melanoz jobbade till hon gick i pension.

Anna Kristina Petersson född 10 maj 1879 i   
Väse. Hon efterträdde Sofia Melanoz som små-
skollärare omkring 1905.

Anna Helena Andersson senare gift Gus-
tafsson. Född 25 april 1896 i Eda. Helena börja-
de som småskollärare i Skacksjö 1919 och hade 
tjänst på skolan till den upphörde vid vårtermi-
nens slut 1939. 

                                 
                                        LARS NILSSON

Tvättdagar i Skacksjö
  av Marina Andersson

Idag lever vi i ett samhälle där olika tek-
niska innovationer har gjort vardagslivet tämli-
gen lätthanterligt. Vi behöver oftast bara trycka 
på en knapp eller vrida på en kran så får vi ljus, 
rinnande vatten, värme. Behöver vi matvaror 
eller kläder är det bara att gå till närmaste af-
fär och köpa, blir kläderna smutsiga slänger 
vi dem i tvättmaskinen och sen i torktumlaren. 
Men vi behöver inte gå tillbaka många år för att 
upptäcka en helt annan situation, där vardagliga 
ting som vi idag gör med lätthet faktiskt tog både 
tid och arbetskraft, som    t ex  tvätt.  I Skacksjö 
skedde en stor del av tvättandet i Skacksjön. 
I Bråtviken, strax söder om den plats där sim-
skolan är belägen idag fanns den tvättplats som 
de södra gårdarna i Skacksjö använde sig av. 
Vid stranden finns några berghallar och där var 
bryggan belägen. Tvättbryggan fanns kvar en bit 
in på 1950-talet då tvättmaskinerna började tas 
i bruk. Vid stranden fanns också grytor att tvätta 
i, liksom klädstreck att torka tvätten på.  Sköljde 
tvätten gjorde man i sjön, rodde ut i ekor och lät  
tvätten släpa efter.

Vissa tjänade pengar på att tvätta som Lina 

Tvättdag. Bilden tagen vid Enbacka.

Eriksson, Där Väst som bland annat tvättade åt 
handlare Haglund i Visterud och åt Brandells på 
Enbacka.

 I de norra delarna av Skacksjö drog man 
inte ner till sjön för att tvätta. Där Nol skedde all 
tvätt i brygghuset och sköljvatten hämtades vid 
källan.
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Mjölkhämtning och 
post 

av Margit Andersson

På 1930-talet började mjölkbönderna skicka 
mjölken till mejeriet i Sunne. Någon mjölkbil 
fanns inte, utan mjölken skickades i flaska med 
buss till Sunne kl 7.15 på morgonen. Omkring 
klockan 12 kom bussen tillbaka med skummjöl-
ken.

Så småningom blev en mjölkbil stationär, 
först i Visterud sedan i Bössviken i början av 
1940-talet. Under krigsåren på 40-talet fick inte 
bilen stanna vid varje mjölkbord. Avståndet mel-
lan gårdarna mättes och det blev ett mjölkbord 
mitt emellan gårdarna. Det fanns fyra gårdar i 
södra Skacksjö.

Omkring 1960 blev mejeriet i Sunne nedlagt, 
mjölken kördes då till mejeriet i Munkfors.

År 1966 blev de första mjölktankbilarna 
insatta. Mats Carlsson, Olsäter körde den första 
tankbilen, plus en del flaskor. Efter en del år blev 
det slut på flaskkörningen. Mejeriet i Munkfors 
lades ner och det blev Karlstads mejeri som 
övertog leveranserna och även tankbilarna.

Post

På 1930-talet kom ingen postbil till Skack-
sjö, den stannade vid Haglunds affär i Visterud. 
Vi i södra Skacksjö hade varsin postvecka. 
Hos Lina och Per Eriksson fanns en posthylla 
uppsatt i köket. Post som skulle skickas kunde 
lämnas hos dem. Den som då hade postveckan 
hämtade avgående post och och en postväska. 
Efter att ha fått posten i Visterud lämnade vi den 
Där Väst. Där kunde grannarna hämta sin post. 
Omkring början av 1950-talet fick vi en postlåda. 
Enok Jönsson som postköraren hette lämnade 
av post i var och ens låda.
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Simskolan och 
badplatsen i Skacksjö 

av Kerstin Hilmersson, 
nedtecknat av Marina Andersson

År 1951 startade simskolan i Skacksjö och 
den var belägen då, liksom idag, vid stranden 
nedanför Där Väst. Man hade från kommunens 
håll undersökt olika stränder i Skacksjö, bland 
annat stranden nedanför När Carlssons, men 
valet föll till slut på stranden Där Väst. Att ha 
simskolan på sin strand kunde många gånger 
vara besvärligt, speciellt som vägen till stranden 
gick över Där Västs gårdsplan men efter hand 
drogs vägen om och badgäster och simskoleele-
ver behöver idag inte gå över gårdsplanen Där 
Väst utan kan följa den stig som löper vid sidan 
av gården.

En av de som gick i simskola det första året 
var Kerstin Hilmersson som tillsammans med 
omkring tio andra barn lärde sig simma år 1951. 
Kerstin berättar att under de första åren fanns 
inget omklädningsrum utan detta byggdes se-
nare. Under sommaren 2003 har man byggt ett 
nytt omklädningsrum eftersom tiden gått hårt åt 
det gamla. Förutom omklädningsrum saknades  
också ett hopptorn, vilket gjorde att simskoleele-
verna fick åka till Kolsnäs då man skulle lära sig 

dyka. Senare byggdes ett hopptorn i Bonäs så 
Skacksjöeleverna fick åka dit istället och någon 
gång under 70-talet byggdes slutligen hopptornet 
i Skacksjö.

Den förste simlärararen hette Åke Lunnö 
och han arbetade också som lärare i Östanby 
skola. Simlärare nummer två var en dam som 
hette Margit Nordmark. Hon hyrde ett rum på 
Enbacka under somrarna då hon arbetade som 
simlärare. Fröken Nordmark var en mycket popu-
lär och omsvärmad dam och saknaden var stor 
när hon efter några år som simlärare slutade.

Den första avslutningen i Skacksjö höll på 
att sluta i en tragedi berättar Kerstin. Man hade 
en uppvisning där barnen skulle forma en orm, d 
v s man skulle simma i en lång rad efter varan-
dra. Tyvärr kom ”ormen” ut på djupt vatten och 
en av nybörjarna fick panik då han inte kunde 
känna botten under sig. Som tur var kunde några 
andra simskoleelever, bland dem Kerstins sys-
ter Gullan, tillsammans med läraren hjälpa den 
panikslagne simmaren upp och det hela slutade 
lyckligt. Även en gäddattack har inträffat under 
simskolans existens men även om en del blod 
spilldes slutade också detta drama lyckligt.

Simskolan finns givetvis kvar än i dag och 
stranden drar mängder av människor, något som 
vi som försökt fått en plats på stranden en varm 
sommardag kan vittna om.

Simskoleelever år 1952. Från vänster: de två första pojkarna är okända, förmodligen 
sommarbarn på någon gård. Liggande framför ekan är Kjell och Lennart Där Ner och bakom 
dem skymtar en pojke som förmodligen tillhör familjen Djerf på Enbacka. I mössa Rune 
Westlund och därefter Hasse Högkvist, Kerstin Nilsson och Inger Bengtsson.            
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Studiecirklar - populärt 
sätt

att förkovra sig i 
Skacksjö

                  av Lars Nilsson

 Nu för tiden är det modernt att förkovra 
sig inom alla yrkesområden. Förr fanns möjlighe-
ten att läsa upp sig eller också börja ett för delta-
garen helt nytt ämnesområde i olika studiecirklar. 
Skacksjö har givetvis inte utgjort något undantag;
vid slutet av andra världskriget var det populärt 
med cirkelutbildning i stugorna Skacksjö.
Många bybor fanns med när den första cirkeln 
startade i skolhuset i Visterud 1944. Deltagarna 
ville gärna ha Sara Olsson, lärarinna i Visterud, 
som själv bodde i närbelägna Hagen, som första 
ledare.

Ämnena var åtskilliga under ett knappt tiotal 
år som olika cirklar blomstrade för fullt i L.T:s 
korrespondentskola vilken hade sin expedition i
Stockholm dit olika kursprov efter diverse hem-
läxor sändes in. Minst tio deltagare var det i varje 
cirkel, där deltagarna under vintermånaderna 
samlades hemma hos olika elever.
Idor Hjalmarsson har sina slutbetyg kvar från 
cirklarna åren 1946-1947.

 Henry Axelsson ledde 1946 en cirkel i ämnet  
”Praktisk räkning med ekvationslära”. En kurs 
som omfattade 12 kvällar, medan John Nilsson 
1947 svarade för en cirkel i deklarationskunskap.
- Cirklarna var väldigt intressanta och jag ville 
gärna vara med. Första kursen missade jag 
ingen träff i, men när jag 1947 gjorde ” lumpen” 
på I2 var det lite svårare att hinna med varje 
gång. Jag är i varje fall avprickad vid åtta av elva 
tillfällen, berättar Idor Hjalmarsson, som kan visa 
upp ett betyg från maj 1947.
En kurs hade ” Barnavård” som ämne, med Ka-
rin, gift Wikström, som ledare.

En annan cirkel hade epitetet ”Skogsgården 
växer” och ytterligare en helt enkelt under be-
nämningen ”Skogsbruket”.
Deltagarna upplevde givetvis cirkelträffarna, där 
John Nilsson tillhörde de flitigare ledarna som 
både lärorika, men även ett sätt att träffas under
smågemytliga former.
Ett glatt tillfälle var hos Bengtssons i Kvarntorp, 
när det var dags för kaffepaus och Thyra Sund-
ström myntade orden;
- Ni ska äta de här kakorna med andakt. Det är 
nämligen fyraöreskakor...
Ett ansenligt pris för ett litet  finbröd för ungefär 
60 år sedan...

Sykursdeltagare. Övre raden från vänster: Rosa Nilsson Halla, Rut Sundkvist Där Öst, Karin Hjalmarsson på 
Tomta, Astrid i Vika, Ingrid  Persson Där Väst. Nedre raden: Karin Där Ner, Dagmar Haglund, Lina Där Väst, 
Elsa Brandell som ledde kursen och slutligen Maj i Vika.
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Lilli Nilsson och dottern Molly ute på åkern. Lillis man Knut Nilsson dog i början av 1940-talet 
och Lilli skötte gården med hjälp av barnen Karl och Molly.

Lilli Nilssons far, Carl Ingomar Carlsson som ung. Carlsson 
köpte gården Halla i Skacksjö i början av 1900-talet.

Skacksjö fotoalbum
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                   4. JAKT OCH FISKE
Skacksjö är en skogsbygd och skogen har alltid varit viktig. Man har kolat, kört timmer och dess-

utom har jakten haft en stor betydelsen. Det fanns ett ekonomiskt intresse, viltkött i förrådet sa man 
inte nej till. Samtidigt har jakten, liksom fisket haft en enorm betydelse som fritidssysselsättning. Och 
där det finns jägare finns det naturligtvis jakthistorier. . . . . . 

Profiler som mötts 
runt Skacksjön

  av Lars ”Tvåan” Nilsson

Johan i Bråten tog storgäddorna - Men den 
största besten är kvar i Skacksjön...

 
 Karl ”där Nol” i Skacksjö, alias Karl Nils-
son har varit en hängiven fiskare under alla år. 
På det viset har han haft förmånen att på den 
vackra Skacksjön träffa en rad storfiskare under 
decenniernas gång. I spåren av alla som på ett 
eller annat sätt ordnat sin middagsmat  runt Bä-
vikön, Storön eller Lillöa följer förstås mer än en 
dråplig fiskehistoria. Karl har samtidigt tagit tillfäl-

let i akt att  med färg och pensel föreviga några 
av profilerna till eftervärlden.

På ett konstverk i finrummet ”Där Nol” kan 
Kalle både visa upp och relatera en  vinter i slutet 
av 1940-talet när han träffade två verkliga kän-
disar på sin tid från varsin sida av Skacksjöns 
stränder.

Med en av sina kära hästar som kombinera-
de arbetet i skogen med tävlingar både på sjöisar 
i Fryksdalen och Färjestad möttes Rudolf Ring-
holm från Nordista i Bävik och Johan Nilsson, 
”Johan i Bråten”, på isen utanför Bävikön.

Ringholm med endera segerhästen från 
Skacksjön 1932 Lilltösa eller hennes dotter 
Rocky, båda samtidigt prima skogshästar. Då 
hade Arne Ringholm samma vinter,1947, grovav-
verkat på Bävikön medan pappa Rudolf såg till 

att timret kom till farbara vägar.
Johan för sin del var ute på en av hundra-

tals fiskerundor på Skacksjön där han upplevde 
många år på jakt efter abborre och gädda om det 
nu inte var med bössan i högsta hugg.

Johan Nilsson, skogvaktare i Norrland en 
tid, kom tillbaks till Fryksdalen, öppnade affär 
i Gårdsjö, men blev småningom anställd som 
skogvaktare av Östra Ämterviks församling 
och hamnade på det viset på det lilla torpstället 
Bråten ett par stenkast från Skacksjön, där han 
levde med sin familj.

Medan Ringholm kom med sitt timmerlass, 
hade Johan i vanlig ordning sparken full av präk-
tiga abborrar;

- Många påstod att det var vedträd Johan 
lastat på sparken. Men jag vet. Det var bamseab-
borrar på ett kilo och mer, välstuvade på spark-
stöttingen, från styret ned till böjen på medarna. 
Men självfallet var många rekordabborrar ur 
Skacksjöns februarivatten stelfrusna under kalla 
1940-talsvintrar, minns Karl Nilsson.

 Flera storgäddor

För ”Johan i Bråten” var det ingen sensa- 
tion när han fångade någon av storgäddorna i 
Skacksjön.

En historia, sann eller inte, kan Karl Nils-
son relatera när Johan med sin pimpel fick ett 
riktigt tjoddnapp. Gäddan kom till hålet i isen, 
men inte längre. Gäddan var helt enkelt för stor. 
Goda råd var förstås dyra. Med ena handen fick 
Johan ett kraftigt tag om gäddans huvud. Med 
den andra handen högg han för glatta livet med 
yxan. Det gällde att få hålet stort nog för att klara 
gäddan och några dagars middagsmat i Bråten, 
där familjen hade god hjälp att livnära sig tack 
vare den enda mjökkossan som torpet bärgade, 
jämte Johans flitiga fiskafänge. Den gången vann 
Johan över gäddan.

En annan gädda som Karl Nilsson väl minns 
storyn om är en av Johan Nilssons verkliga 
Skacksjö-bamsar. Johan satt på grundet strax 
norr om Bävikön, samma prima fiskeställe som 
Nils Nilsson i Mosserud fortfarande har markerat 
för. Johan som vanligt klädd i slokhatt , en stor 
rock och båten välfylld med abborrar. Längre in 

Clarence Östergren, Karl Nilsson och Nils Nilsson.
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Johan i Bråten. En målning av Karl Nilsson med kommentaren: dåligt 
fiske, bara halv spark.

i Gunnerudsviken satt Oskar Berglund, ”Oskar i 
Sjömyrshag”, som mest ägnade sig åt sommar-
fiske, och försökte lura abborrarna med sin ljuva 
sång.

Johan skulle i samma tur vittja en ryssja när 
storgäddan plötsligt var hans. Om det var för att 
skaffa vittnen till gäddans storlek, eller i försälj-
ningssyfte, förtäljer inte historien. Men i varje fall 
tog ”Johan i Bråten” gäddan  med till Ester Back-
lund i syskonen  Backlunds affär i Gunneruds-
torp, för att få svart på vitt om att gäddan vägde 
sina modiga 15 kilo.

- Det är en tid som aldrig kommer igen, 
analyserar  ”Karl där Nol” de ljuvliga åren på 
Skacksjöns vatten med storfiskare som ”Johan i 
Bråten”, ”Fredrik på Spängera”, och ”Oskar i Sjö-
myrshag”. Allt var så stilla på vår vackra sjö. Inte 
ett enda lilla motorknatter och inte en enda liten 
svallvåg, så långt ögat och örat nådde...

Svårflörtad rekordgädda

En annan bamsegädda som det fortfarande 
inte har gått att lura är rekordfisken som både 
”Axel i Skifte”, Oskar Berglund och inte minst 
Karl Nilsson själv förgäves försökt lura. Axel i 
Skifte-som tillbringade mången dag i närheten 
av härliga fiskeställen nära Korpnäsudden- hade 
rekordgäddan i stort sett i säcken utan att lyckas 
knyta till.

Oskar Berglund var ute med sin roddbåt och 
sitt spö, när gäddan högg:

- Det var en ruskigt stor gädda, som var 
stark nog att få med sig ”Oskar i Sjömyrshag” 
på en oväntad tur över Skacksjön. När gäddan 
var inne på andra varvet runt sjön med Berglund 
och hans eka på släp hamnade dom i en rejäl 
vase utanför Mosserudslandet. Då brast linan på 
Oskar spö. Och gäddan klarade ännu ett krisartat 
tillfälle.

Tredje äventyret med rekordgäddan 
i Skacksjön det upplevde Karl Nilsson 
själv:

- Det var för fem, sex år sedan. 
Jag hade varit ute mellan Korpnäs och 
Storön och kollat minkfällor. Jag hade 
min kanot  och mitt spinnspö och var 
samtidigt utrustad med ett nyligen inköpt 
teleobjektiv för att kunna fotografera sjö-
fågel, när storgäddan åter var på humör.

- Några dramatiska ögonblick. Gäd-
dan var på väg att få övertag på min ka-
not.  Jag var ju tvungen att rädda teleob-
jektivet från vattendjupet och lyckades.

Men gäddan- rekordstor och lika 
stark- slet sig. Och finns fortfarande kvar 
i vattnen runt Storöa, försäkrar Karl Nils-
son.

En av de verkliga storfiskarna under massor 
av år var Fredrik Karlsson på Spängera.

- Fredrik var helt suverän på pimpelfiske. 
Med Bergmanspirk och senrev, var han något av 
rekordfiskare på Skacksjön.

En som gått i Fredriks berömda fiskarskola 
är ”Nils i Mosserud”:

- Fredrik höll mig alltid med rejält med fiske-
doning.  Ibland var det som förgjort att kunna lura 
abborren.  Men jag lovar att Fredrik på Spängera 
han, lämnade aldrig båten och fisketuren utan 
byte...

Ovanliga fiskgäster

Under krigsåren fanns gott om  
militärer i Östra Ämtervik. Både i församlings-
hemmet och i det gamla missionshuset i Gunne-
rud, som försvann i en våldsam eldsvåda, bodde 
mängder av militärer som var inkallade. Några 
var intresserade av fiske.

Första Maj 1940, efter en riktigt kall vinter 
dök en kapten och en löjtnant upp på gården hos 
Gustav Nilsson i Mosserud.

- I praktiken landlöst vid Skacksjöns strän-
der, men bra is längre ut på sjön.

Gustav hjälpte de båda militärerna, som 
band sina ridhästar i stallväggen i Mosserud, 
ut på isen med hjälp av några plankor. De till-
bringade sedan några timmar med vårvinterfiske 
på Skacksjön, innan de båda militära höjdarna 
sadlade på sina hästar igen och vände åter mot 
Gunneruds missionshus.

 Med eller utan abborrar som deras enda 
minne av Skacksjön, förtäljer inte historien...
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Kräftorna kom och 
försvann igen

Två olika historier om hur kräftorna som  
dog ut, kom åter till Skacksjön.

För många med anknytning till Skacksjöns 
sköna vatten leder den 7 augusti tillbaks till min-
nen för livet. Vem minns inte första turen ut på 
den vackra sjön som sträcker sig från  Bävik-Öst-
mansby och Fölsviksskogarna i söder till Skack-
sjö i norr, med den lilla båten laddad med både 
håvar, ficklampor och förnödenheter för  några 
nattliga timmar. Målet var att försöka överlista 
årets skörd av kräftor på Bävikön, Storön, Lillön 
eller kanske stränderna runt Gunnerudsviken. 
Något som ibland kan vara rena mysteriet.

Dels beroende på vädret tidigare under 
året, dels minkens härjningar med de åtråvärda 
skaldjuren längs Skacksjöns stränder. Men hur 
kom egentligen kräftorna tillbaks till den sällsynt 
vackra sjön, något som det också går en hel del 
historier om? En mycket trovärdig person var 
Gustav Nilsson i Mosserud, hembygdskämpe 
av format, hemmansägare, kommunalman och 
inte minst en inbiten fiskare. ”Gustav i Mosserud” 
hade en genuin fiskekamrat i ”Henry på Berga” 
alias Henry Bengtsson. Under många, många år 
gjorde de sina kap på Skacksjön.

En gång rustade de för kräftkalas. Vi befin-
ner oss på tidigt 1900-tal, kanske strax innan  
första världskriget. Dom hade tillsammans varit 
och lovligt fiskat kräftor i Kvarntorpsälvens för-
längning ut i sjön Visten. Skörden var god och 
sumpen i Skacksjön fylld till bristningsgränsen. 
Plötsligt drog busvädret fram över Skacksjö. 
Ungefär som den julidag 1896 när Freja förliste i 
Bössviken.

-Gustav berättade för mig att kräftorna var 
sumpade i en gammaldags sump, en trälåda 
med masssor av borrade småhål. Sumpen 
försvann med stormen över Skacksjön. Inget 
ont som inte hade något gott med sig.  Kräftorna 
var hux flux tillbaks i det vatten, där de efter-
sökta skaldjuren enligt Gustav fanns redan på 
1700-talets slut för att utrotas och vara försvunna 
ur Skacksjön i mer än 100 år innan Gustav och 
Henry oväntat kunde påbörja utplanteringen igen, 
avslöjar Karl Nilsson konstnären, och författaren 
som ibland både målar och skriver under signatu-
ren ” Karl där Nol”.

Mamma Lills version finns också
Karl Nilsson, 73, som tillbringat i praktiken  

hela livet vid Skacksjöns stränder har även en 

annan version av hur kräftorna kom tillbaks till de 
vackra vattnen i Östra Ämtervik.

- Det var min mor Lilli, själv inbiten fiskare 
inte minst av kräftor som berättade för mig när 
några av hennes yngre syskon gav sig iväg på 
olovligt fiskafänge av de spännande skaldjuren 
till samma vatten i Kvarntorpsälven som Gustav 
Nilsson och Henry Bengtsson.

Kvällen och natten innan den högtidliga 
kräftpremiären, under flera decennier förlagd till 
den 7 augusti för att löpa månaden ut, hade poj-
karna helt enkelt varit på tjuvfiske. Bytet hade de 
med sig hem till gården Halla i Skacksjö, där min 
morfar Ingomar Karlsson, en sträng och rättskaf-
fens man, anade oråd kräftpremiärens morgon. 
Pojkarna såg nämligen både trötta och sömniga 
ut. Dom var väl 12-13 år och tålde kanske inte 
de nattliga bravaderna. Morfar började söka i en 
källare och fann där gott om kräftor. Pojkarna 
nekade förgäves, fick smisk för sitt olovliga fiska-
fänge och tvingades sedan att tömma sina kräftor 
i Skacksjön. På det viset kom de svarta läckerhe-
terna enligt mor Lilli tillbaks till Skacksjön. Under 
den rätta augustiaftonen fick hennes bröder 
enligt min mor åter tillfälle att fiska kräftor i älven.  
Morfar sorterade förstås. De lovliga fick pojkarna 
ta hand om, medan de som inte höll måttet ham-
nade i Skacksjön, berättar Karl Nilsson, som har 
fiskehistorier i mängder från alla ljuvliga år i de 
glittrande vackra vattnen.

Rekordår på 1930- och 1940-talen

De riktigt digra åren med kräftor i Skack- 
sjön är enligt Karl Nilsson från 1930 fram till 
1940-talets slut.

- Som smågrabb var jag ofta med min mor 
på fiskafänge. En båt, karbidlampa som lämnade 
mycket bättre ljus än en ficklampa, samt ett antal 
kräfthåvar och en undervattenshåv, var det som 
krävdes. Vi var ofta borta bara någon timme, 
men kunde lätt fylla en 15-litershink.

Det var tider det minns Karl Nilsson som 
även har andra sköna minnen från de riktigt goda 
kräftåren runt Skacksjön.

Riktiga proffs

Några riktiga proffs i kräftfiskesamman- 
hang när det verkligen begav sig var Nils Nilsson 
i Mosserud, Clarence Östergren, Fritz på Bråten, 
Gustav på Stranna och inte minst Karl där Nol 
själv.

Gustav på Stranna, som hela livet ägnade 
sig åt fiskafänge i Skacksjön var den perfekta 
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uppdragsmannen när det gällde att placera kräft-
burarna på rätt ställe i rätt tid:

- Vi kontaktade Gustav. Han visste exakt 
vart dom hade fiskat kvällen och natten innan. 
Det stället var det ju säkrast att undvika. När vi 
sedan skulle ut med kräftburarna, var det ofta 
rena klappjakten på att komma först till bästa 
stället. Clarence och Nils hade en gemensam 
båt och kapprodde med varsin åra. Ofta Göksten 
förbi mot Bävikön eller stränderna runt Gunne-
rudsviken där det ofta var största möjligheterna 
till några riktiga kap. Fritz på Bråten, han hade 
alltid sina egna  stränder runt Skacksjödalen 
och Gunnerudsviken. För min del kunde jag inte 
hänga med Nils och Clarence i deras klappjakt 
på tjoddställena, men hann ändå med att fiska 
mina kräftor.  Inte sällan gjorde vi goda affärer 
med både två fiskhandlare i Sunne och en i 
Torsby som ringde ofta under kräftmånaden. Jag 
lovar att Skacksjökräftorna vissa riktigt bra fis-

keår, förgyllde mången fest i Fryksdalen. Några 
år under de kräftrika tiderna på 1940-talet och 
in på 1950-talet innan det blev en ny nedgång, 
som kanske under år 2002, var det inte ovanligt 
att någon riktigt riklig kräftnatt gav proffsstyrkan  
kanske tio tjog skaldjur som lön för mödan, minns 
Karl Nilsson.

Artikelförfattaren har upplevt många augus-
tinätter på den natursköna Bävikön som Arne 
Ringholm i Bäviks gäst och kan intyga att sam-
varon runt den öppna elden och sökandet efter 
kräftor är något av höjdpunkten på sommaren, 
även om det bara krälar ett halvt tjog kräftor på 
hinkens botten på väg hem till Skifte igen efter 
den nattliga utflykten...

Lars Nilsson

Tre mycket flitiga fiskare samspråkar om fisket som det var förr. Clarence Ö, Nils N och Karl N.
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  Älgjakter på 
50-talet

  av Karl Nilsson

Om det var i slutet av 40-talet eller  
början av 50-talet är osäkert. Jag deltog inte i 
älgjakten på den tiden. Det var en oktoberdag 
och jag gick och plöjde på trakten När Arvid. Efter 
avslutad dag och hästarna var installade ringde 
Idor Hjalmarsson och undrade om jag kunde ord-
na hemtransport på en älg som han hade skjutit 
när han skulle gå hem för att mjölka. Jaktintres-
serad som jag var tog jag cykeln till Bråten för att 
där ta Fritz´ häst, den egna tyckte jag behövde 
vila efter en dag framför plogen. På Brôten letade 
jag fram vagn och en kastvedsdråg med kälke. 
Fritz hade ännu ej kommit ur skogen. Älgen låg 
någonstans sydväst om Strannmyra. Vid uthusen 
vid Stranna bytte jag vagn mot kälke och dråg 
och tog den gångstig som då fanns och gick 
öster om Strannmyra. Det började mörkna och 
mörkret kommer fort en höstkväll. Det var några 
gubbar kvar vid älgen som skulle hjälpa mig. På 
deras rop hittade jag och hästen fram i det tillta-
gande mörkret. Någon ficklampa hade jag dumt 
nog inte tagit med mig. Hur det nu var så lastade 
vi på och band fast älgen med kättingar. Nu var 
kvällen nattsvart och det gällde att ta ut kursen 
hemåt. Då visade det sig att gubbarna var totalt 
vilse och inte kunde skilja på norr och söder. 
Vilka alla var kommer jag inte ihåg men Fredrik 
på Spängera och Daniel Engström var med och 
de argumenterade kraftigt att de kände skogen 
och ville åt sydväst och jag framhöll att jag hade 
kommit från rakt motsatt håll och var envis och 
stenhård på att jag hade rätt. Med tändstickor 
försöktes att leta efter de spår som blivit efter 
häst och dråg. Vi kom i alla fall ned till Stranna 
där omlastning skedde och älgen tippades så 
småningom av på logen på Brôten.

En annan älgjakt som jag i hög grad  
bidrog till fast jag inte var med på jakten, min 
svåger Folke utnyttjade då jakträtten på älg Där 
Nol. Jag plöjde i trädgården och älgjakten pågick 
för fullt. Året var 1952. Det är alltså 50 år sedan 
så jag kan berätta det nu. Fönstret öppnades 
och mamma ropade att det kommer en älg sim-
mande från Brôtudden till Skräderåshag. Hon 
hade pratat i telefon med Ida på Brôten som 
hade fått syn på älgen. De hade fått för sig att 
den var skadad och därför kastat sig i sjön och 
att jag skulle gå ut och avliva den. Jag sprang 
in och valde mellan två olagliga vapen, tog det 
ena och rusade ut. Samvetet var rymligt eller 
intet på den tiden. Mamma tog reda på hästen. 
Tänkte först springa till sjön och möta där men 

insåg att jag var i tidsnöd och sprang mot norra 
ändan av Skräddaråsen för att passa där. När jag 
kom nedanför lagårn fick jag se älgen, en ko, och 
tyckte mig se att den haltade. Den sprang över 
ett Skräddaråsgärde, sikten var god eftersom 
norra delen av Skrädderåshag var kalhugget. Jag 
var trehundra meter efter och satte av i ett cirka 
fyrahundrameters sprinterlopp till norr om Lillmy-
ren. Vid framkomsten fick jag se älgen där den 
sprang vid kanten av holmen och stannade cirka 
100 meter från mig. Jag gick snabbt ner i knästå-
ende, flåsade och sköt. Vid skottet vek älgen in i 
skogen. Nytt språng till krönet av Spångbacken 
och där fick jag se Maj-Britt tvätta mattor nere vid 
älven och hon gastade något om att det var en 
älg i holmen, jo nu skrämde hon förstås älgen så 
den vände och jag sprang till Skrädderåsen för 
att möta upp där men ingen älg syntes till och när 
jag hämtat andan någotsånär gick jag och tittade 
på skottplatsen och där i skogskanten låg älgen. 
10 meter hade den gått efter skottet, som satt 
där det skulle. Det var en gallko och jag bedyrar 
att den inte haft kalv sista året, den var för övrigt 
utan synliga skador så varför jag tyckte att den 
haltade vet jag ej.

Nu vidtog arbetet, någon kniv hade jag 
inte fått med mig i hastigheten så jag gick in på 
Spängera för att låna, men Fredrick var på älg-
jakt och hade knivarna med sig, där fanns blott 
en kökskniv. Tyvärr var den för slö så jag var 
tvungen att springa hem till Där Nol för att hämta 
lite bättre redskap. Samtidigt berättade jag för 
mamma att uppdraget var utfört och hon försökte 
att per telefon få tag i någon som kunde komma 
och hjälpa mig med bytet. Nästan alla ”kärer” var 
ju i skogen men Axel Olsson var hemma och han 
kom och vi tog ur älgen. Därefter var jag hem 
efter häst och vagn för att transportera den till 
logen på Brôten som då var slaktbod. Under ti-
den kom hundföraren med hund. Det var troligen 
Ragnar i Annefors som var ”hundkär”. Vi backade 
in vagnen på logen och stjälpte av älgen, det 
var lite blod kvar i bröst- och bukhålan som rann 

Foto Karl Nilsson.
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ut på loggolvet. Några jägare hade kommit från 
skogen och jag fick en liten reprimand för dålig 
urtagning och därefter vidtog efterräkningar för 
jakten.

Erik Collin som var rejäl jaktledare och de 
snabba handlingarnas man utdömde omedelbart 
domen: ”Jaha, jag ska ha två och femtio av dig 
så har du jaktkort på älg”. Det var skillnaden på 
jaktkort på småvilt och jaktkort för all jakt. Jag tror 
att priset för all jakt var 7.50. Något som helst tal 
om det olaga jaktvapnet var det aldrig, men jak-
ten skedde ju på egen mark trots att Folke hade 
älgjaktsrätten och lovlig tid var det och statligt 
jaktkort hade jag, så långt var det ju lagligt. Efter 
styckningen fick jag en hink älgkött, jag tror att 
Axel Olsson fick en bit också.

Vid ett julkalas i Kvarntorp där älgjakten  

Fritz Karlsson på Bråten.

kom på tal och alla jägare hade reda på alla 
älgkor som skjutits i socknen kom talet in på 
gallkon som jag hade skjutit, sa några jägare från 
grannlaget Ås-Mosserud att det var inte första 
gången som ”gallkor med kalv” hade skjutits i 
Fölsjölaget som Skacksjö tillhörde. Det var ju så 
förr att grannlagen var ena riktiga banditer och 
själva var vi fullkomliga men det förekommer ju 
än i dag att sådant ofogsskytte på älgjakten sker 
i Fölsjölaget.

Vid samma kalas fick jag höra rävfarmaren 
och före detta elitidrottssmannen Josef Skoglund 
berätta sin fantastiska historia när han luffade 
tvärsöver Amerika. Det fanns berättare förr som 
hade upplevt de mest fantastiska saker!
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hyresgäster som jag i tankarna förpassade till 
Nordiska skinnaktionens skinnkartong.

Jag åker längst en bäckravin där snön har 
böjt ner slyskogen, ungbjörkar och sälg och står 
med både rot och topp i backen och utgör där-
med förnämligt viltfoder. Spår av rådjur visar att 
de redan varit framme och provsmakat. Bara 
nu inte snön blir allt för djup så att de blir helt 
insnöade. Fiffi som sitter i ryggsäcken har fått 
rådjursvittring i näsan, kränger och vill ut, men 
nu är det allt bäst att hundar, även om de är små 
inte kommer lösa i markerna. Rådjuren ska vara i 
fred och spara energi så att de klarar vintern.

Blöt av svett och snö når jag så småningom 
grytet, terrängen är såpass kuperad att jag går av 
skidorna, laddar bössan och ringar grytet, går för-
siktigt upp på en bergknöl varifrån jag vet att jag 
kan se ett par grytmynningar, kanske räven ligger 
som en röd kudde utanför. Nej, någon räv syns 
inte till men däremot några spår vid en mynning. 
När jag har ringat grytet och inte träffat på varken 
in eller utspår går jag fram för att kolla spåren 
vid grytmynningen, kanske räven legat över här i 
natt? Vid närmare undersökning visar det sig att 
en grävling har varit ute ett par meter från hålet. 
Ja då var det inget här att hämta. Jag går tillbaka 
till skidorna och fortsätter färden, tre gryt till visar 
sig vara tomma på räv.
  Mot eftermiddagen är jag åter hemma  

En kräftfiskehistoria 
     av Karl Nilsson

 Socknens fjärdingsman fick rycka ut för 
att klarlägga ett misstänkt fall av tjuvfiske på 
kräftor i Skacksjön. Det var inte så lätt av vara 
fjärdingsman alla gånger då någon försökte att 
misstänkliggöra socknens hederliga befolkning. 
Alltnog, det var i södra Skacksjö detta hände för 
många år sedan. De aktuella personerna är döda 
sedan länge. Okynnesungarna som var upphov 
till detta och förmodligen ovetandes om vad de 
förorsakade lever fortfarande.

Några kräftburar låg kvar vid badstranden 
sedan förra årets kräftfiske, det blir ju så ibland 
att fiskeredskap blir kvarglömda och att båtar inte 
dras upp på land när vintern kommer för brått på. 
Några ungar hade fått syn på burarna och roat 
sig med att kasta ut dem i vattnet före den 7:e 
augusti som var den tidens första lovliga kräftfis-
kedag. Något bete fanns inte i burarna så något 

 En snöovädersdag 
       av Karl Nilsson

 Året är endast några dagar gammalt  
och en ordentlig snövinter verkar  
vara i antågande. Nära en veckas kyla och snö-
fall har bytts ut mot nollgradigt snöfall som gjort 
naturen vackrare än det vackraste julkort. Kraft-
verksbolagets mannar har under gårdagen och 
natten slitit hund och gjort ett berömvärt arbete 
med att röja upp nedfallen skog över ledningarna 
och därmed möjliggjort ljus och värme i husen 
och kyla i frysboxarna. Endast som räv - och 
grytjägare kan jag glädjas åt väderleken och 
naturen när jag vid morgonvällingen planläg-
ger dagens arbete. Vid sådant här väder brukar 
räven söka skydd i gryt så att idag finns endast 
plats för rävjakt.

Jag är revanschsugen också för en miss-
lyckad jakt i förra veckan när jag i - 18 grader och 
yrsnö sköt ett bomskott på en räv som strävhårs-
taxen Fiffi serverade mig. Sådana gånger skäms 
man inför taxen.

Skidorna sjunker djupt i snön och vallan 
är nog inte den bästa för det klabbar stundtals 
under skidorna när jag startar dagens grytrunda. 
Ett större gryt i ”mina” jaktmarkers utkant har stor 
dragningskraft på mig, jag har inte varit där under 
säsongen så där är det orört och har säkert röda 

hot mot kräftstammen var det inte. Men det är 
underligt att det finns folk till allting, någon hade 
känt sig manad att anmäla tjuvfiske på kräftor. 
Fjärdingsmannen var ju pliktskyldig att undersöka 
saken och for därför att uppsöka det aktuella stäl-
let och där göra förhör om det eventuella fisket.

Den gamle odalbonden som knappast 
dragit en fisk ur sjön var hemma medan sonen 
som ägde burarna arbetade på annan ort, så 
det blev därför fadern som fick stå till svars vid 
utfrågningen. Han viste inte någonting om någon 
kräftfångst men svarade ändå ”je ha int tej mer 
än e krävekk i hel mitt livå henn ha prästen löv 
mej å ta”: Därmed var den rättegången slutförd 
till fjärdingsmannens stora belåtenhet.

Det var fjärdingsmannen som berättade 
detta för mig. Vi hade ett gemensamt intresse 
han och jag, nämligen rävjakt och fiske. Vid sidan 
av alla rävhistorier kunde en och annan historia 
om bygdens kriminalitet också komma fram ur 
hans rika liv!
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och dricker te men jag får ingen ro för det finns 
ett gryt till, ”Engberget” som jag måste titta till. 
Fiffi slängde ut två rävar samtidigt där i början 
av december, men vem vet kanske är det bebott 
idag också. I alla fall är det bäst att förvissa sig 
om saken. Jag tar skidorna över sjön och ringar 
grytet. Avklarad ringning visar ett inspår och jag 
tänker att trägen vinner.

Jag plockar på mig en extra Helly Hansen-
tröja, tar Fiffi ur ryggsäcken och bär henne under 
armen när jag går upp på grytet. Här är det vack-
ert, lätt snöfall och träden är snöhöljda, sten-
blocken har stora snökuddar över sig, stammar 
och stenar är silvergrå av rim, det är rena sago-
landskapet. Något troll ser jag visserligen inte 
men jag vet att en räv finns inne i berget under 
mig och jag har en för ändamålet absolut topp-
tax i famnen, vad mer kan jag begära. Taxen är 
exteriört ingen fullträff och hon har inga som helst 
meriter från utställning eller jaktprov, men även 
en sådan grå vardagstax kan vara till stor glädje 
för sin ägare. Jag släpper Fiffi när jag kommer 
upp på skjutplats, hon åker kana i snön nedför 
ett stenblock och simmar sedan ner i ett av de 
många hålen. Rävfebern värmer min blöta kropp, 
det känns varmt ända upp i halsen när jag svagt 
hör Fiffis stridsrop. Taxskallet försvinner ner i dju-
pet, räven löper undan. Snart hörs skallet tydligt i 
bortre ändan av grytet för att sedan tvärtysta. Rä-
ven är på gång igen, nu gäller det att vara skärpt! 
Efter några minuters spänd förväntan lyser det 
frodigt rävrött ur en mynning och ut mot stupet 
och skyddande skog, men snön är djup och 
räven rör sig som i ultrarapid så jag hinner ett 
lätt skott och döden är ögonblicklig. Fiffi är strax 
framme och luggar bytet av hjärtans lust under 
det att jag klappar om och berömmer henne. 
Det är säsongens tionde räv för henne och ändå 
tillbringade hon början av jaktsäsongen på djur-
sjukhus för operation. En taksamhetens tanke 

Karl ”Kalle Där Nol” Nilsson.
Jägare, fiskare, konstnär, skribent m. m.

går till de flickor som jobbar med djurambulansen 
i Karlstad och som för en billig penning ombesör-
jer transporter av sjuka hundar, veterinärbeställ-
ning mm. då ägaren själv inte har möjligheter till 
detta. Tydligen finns det ännu ett fåtal idealister i 
vår penninghungrande och stressade värld! Efter 
ordentlig omskakning av räven låter sig Fiffi nöjd 
och belåten stoppas i ryggsäcken och när jag 
knyter säcken runt hennes hals slickar hon mig i 
ansiktet av samförstånd. När jag därefter knyter 
fast räven under ryggsäcken ser hon lycklig ut 
och ler. Något sådant känner även jag!

Under hemfärden i skymningen funderar jag 
hur jag kan finna ett sådant nöje i att dagen lång 
i dåligt skidföre åka skidor med en tax i ryggsäck-
en, är det möjligen samarbetet mellan jägare och 
hund som är orsaken? I snart 30 vintrar har jag 
utnyttjat nästan alla busvädersdagar till rävjakt, 
ändå är jag lika omättlig!

Ja det var då det, någon gång i slutet av 
70-talet. Fiffi föddes 1967 i Bäckebron av jaktligt 
mycket välmeriterade föräldrar, fader Ch Jakt-
sportens Pucko, moder Bockbergens Tjejen.
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Älgjakt i Skacksjö 1892
  av Sten Raab genom Karl Nilsson

På den gamla goda tiden då jaktglädjen var 
utan hämningar och Östra Ämterviks storjägare  
Sten Raab och bröderna Schullström, Tage och  
Alfred var i Gräsmark på harjakt tillsammans med 
björnjägaren Gustaf Schröder. Det var paus i 
skjutandet och hungern skulle stillas och magen 
skulle få ett skrovmål som bestod av inkokt ål, 
torkad gädda, älgbiff från Skacksjö och supen 
skön. Då ville naturligtvis björnjägaren veta vem 
som hade skjutit älgen som nu var biff och Alfred 
förklarade ”än har ja mat i mun men vid kaffegö-
ken ska ja dra pasacha”. När starkt skogskaffe 
var urdrucket och piporna tända börjar Alfred 
berätta om sin lyckade älgjakt.

”Skacksjögubbarna hade  haft en älgfamilj 
under sommaren och hösten på sina skogar och 
sände bud till oss att komma och hjälpa dem 
att skjuta djuren. Tidigt nästa morgon drog vi 
till skogs, bror Tage,  jag och Raab jämte några 
skacksjögubbar. Som hundförare den gamle 
älgskytten Nils i Burarna med den beryktade 
älghunden Jäger. Nils följde hunden och jag 
valde min hållplats utmed sjön där jag även hade 

Scen från en dramatisk älgjakt. Kolteckning av Karl Nilsson.

min båt tillhanda i händelse älgarna skulle gå i 
sjön, vilket de ofta gjorde. Det dröjde länge och 
ingenting hände och jag började räkna till hundra 
två, tre, fem, tusen o s v, jag betraktade en skock 
änder som kom simmande längst sjöstranden 
men så kom en fiskare, jag ropade då ivrigt åt 
honom att avlägsna sig då jag var rädd att han 
skulle skrämma älgarna men gubben ville inte 
höra. Ett skott hördes avlägset och nu var kanske 
älgarna i farten och fiskargubben ska ligga därute 
och plumsa mitt för näsan på mig. ”Skynn dej hit 
får du en stor sup” ropade jag. Den spiken tog 
ögonblickligen efter några minuter tar jag gubben 
i raggen, nu förstår han mig, slänger i sig supen 
och ror så årorna stå som sprättbågar på befall-
ning en god bit bortom udden där han ska söka 
mota älgarna om de vilja gå över där.

Pang, pang, nu smäller det inte långt ifrån 
mig men glädjande nog fortsätter det ytterst 
häftiga drevet  och det tycks svänga ned mot 
sjön men o ve och fasa, det går nu helt tydligt på 
andra sidan den plats där jag förmodar fiskegub-
ben befinner sig nu skrämmer han naturligtvis 
älgarna från mig. Till min oväntade glädje hör 
jag gubbens kraftiga rop: ”kutt öjenblicklia i båta, 
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Vintervy från Skacksjö där en dramatisk älgjakt en gång utspelade sig.  

älga ä i sjöa,ja motén, ja motén, ja mot en på ann 
sia.” 

Det tövar icke förrän jag sitter i båten och 
med kraftiga årtag ilande snabbt närmar mig ud-
den.

En härlig syn öppnar sig nu för mina tjusta  
jägarögon, en vildmarkstavla värd en Liljefors 
pensel, där kommer en ståtlig stor älgtjur med 
väldig hornkrona simmande så att vattnet forsar 
vitt om bogen rätt ut i sjön, på andra sidan om 
älgen ilar pilsnabbt den lilla fiskarbåten allt under 
gubbens ivriga glädjeskri ”ja. motén, nu ä han 
vår! Skjut för fasen, skjut, skjut!”.

 ”Nej” ropar jag, ”håll dig bara på andra 
sidan tjuren så att han ej går utåt sjön, jag motar 
honom från denna och först då han går i land får 
han kulan”.

Älgen är nu som man säger mellan två 
eldar, han kan omöjligen undkomma mig, jag är 
säker på min sak, skottet blir helt lätt synnerligast 
då jag nu dragit mig såpass långt på sidan om 
djuret att jag kommer att få bogen klar. Den av-
görande stunden är inne, älgen har fått fast mark 
under fötterna, det ståtliga djuret reser sig allt 
mer och mer ur vattnet, bogen ligger klar, studsa-
ren vilar stadigt vid axeln och med säkert korn på 
rätta dödsfläcken låter jag det skarpa skottet gå. 
Älgen reser sig hastigt på bakbenen, famlar med 
frambenen i luften, försöker förgäves taga ännu 

ett språng men ramlar stendöd överända i själva 
strandkanten.

 Fiskargubben som jag först tänkte helt och 
hållet skulle fördärva jakten, han har däremot 
gjort mig den allra största tjänst, ty hade icke han 
varit hade nog älgen i skydd av udden säkerligen 
fått alltför stort försprång innan jag hunnit ut i sjön 
och fått syn på honom.

Ni kunna nog förstå att den hjälpsamme 
fiskargubben blev ärligen belönad med en duktig 
älgstek och en så pass stor slaktsup att han såg 
sju solar på en gång, detta var han ju  värd och 
nu måste även jag skölja strupen”  slutar den 
gamle älgjägaren Alfred Schullström sin skildring 
av höstens älgjakt.

Berättelsen är delvis hämtad ur Sten Raabs 
bok ”Med Schröder på värmländska jaktstigar”.

Baron Raab som var en väldig prickskytt 
och jägare ägde Mårbacka en period i slutet av 
1800-talet och besökte ofta Skacksjö. När han 
besökte Där Nol där det var höga dörrar och 
högt i tak steg han inte av sin ridhäst utan red 
in i stora salen och först där steg han av hästen 
och slängde slantar till pigorna och de fick leda ut 
hästen till stallet.
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Matvanor och 
fiskeminnen

  av Kalle Där Nol

Förr fiskades det i varje hushåll till  
husbehov. Det var i huvudsak på våren vid fis-
kens lektid som de största fångsterna togs. Vid 
islossningen lekte gäddan och då skulle ryssjor-
na ut. För att vara med från lekens början såga-
des vakar upp i isen för att ge plats åt ryssjorna. 
Gäddan lekte tidigt i Skacksjön, oftast medan 
isen låg kvar. Varje hushåll hade en eller flera 
ryssjor. I Skacksjö åts det mycket gädda på vå-
ren, kokt pepparrotsgädda, stekt och ugnsstekt 
gädda. Den stekta gäddan kunde konserveras. 
Jag minns att mamma hade många glasburkar 
med konserverad gädda i källaren.

På en gård vid Skacksjön torkades gädda 
till lutfisk, kanske var den inte sämre än den 
köpta lutfisken. Lutfisk vid jul var en fasa för mig. 
Vitsåsen med peppar på potatisen utan lutfisk 
var ju gott förstås.

Under regnvädersdagar på sommaren rod-
des drag för gäddfångst och man kunde se flera 
båtar som var ute samtidigt. En av de flitigaste 
dragroddarna var Fritz på Bråten. Man kände 
igen bråtbåten på långt håll tack vare Fritz takt-
fasta årtag. Han brukade ro runt sjön. En gång 
blev han fördröjd, gäddan var på hugget och vid 
Bävikön fick han en gädda på varje varv han 
gjorde runt ön, då är det inte lätt att sluta men 
kanske båten började gå tungt med all fångst!

På vintern användes ståndkrok och gädd-
saxar. Jag såg en vidunderligt stor gädda som 

gamle Karlsson i Haga hade fått på ståndkrok vid 
Storöa. Det var någon gång i början av 1940-ta-
let. Han använde isbill och kunde därmed hugga 
upp tillräckligt stort hål för att få upp den stora 
gäddan.

I början av maj lekte abborren, då gällde  
det att få mjärdarna i sjön. Ett till ett par hundra 
abborrar var inte ovanligt i en fångst om man 
rodde till öarna och grunden däromkring och lade 
ut. Fiske med ståltrådsmjärdar förbjöds något år 
på 50-talet. Det hade den effekten att mjärdfisket 
ökade, så många mjärdar, som det var de åren, 
har det nog aldrig varit i Skacksjön, varken förr 
eller senare. Förbudet upphörde efter ett par år 
och då lugnade fisket ner sig. Jag råkar ha koll 
på detta för att jag tillverkade mjärdar. Jag hade 
tagit över tillverkningen efter Fredrik på Späng-
era. Det första förbudsåret gjorde jag arton 
stycken och det var rekord för mig. En del hade 
respekt för förbudet men smög sig till fiske ändå. 
Jag minns när storfiskaren Axel på hemväg med 
en hink abborrar mötte Julius. Julius hade varit 
skogvaktare eller kronojägare och därför hade 
Axel lite respekt för den han mötte så han släng-
de hinken in i skogen och där spreds en lång rad 
med sprattlande abborrar. Julius sneglade på 
fisken och frågade hur fisket går. ”Nej, jag fiskar 
inget” blev svaret. Julius, som såg mild och snäll 
ut, frågade försynt och stillsamt ”blir det ingenting 
i mjärden heller?”

Stekt abborre med lingonsylt och potatis är 
en delikatess. Mamma berättade om en gubbe, 
som var fast övertygad om att abborren lekte två 
gånger. Första gången lektes den vanliga leken 
med artfränderna och den andra gången lekte 

abborren mört. Gub-
ben hade rätt till viss 
del, för vid mörtle-
ken samlas stora 
abborrar i skydd av 
riset i vasarna och 
gör anfall mot den 
lekande mörten, har 
storkalas och äter 
sig proppmätta på 
dem.

Vid mörtleken 
lades grovmaskiga 
nät utanför vasarna 
och man slog puls, 
det vill säga man 
rodde med båten 
innanför vasen och 
ut mot nätet och 
plaskade, därvid 
skrämdes abbor-
ren i nät och någon Fiskare. Lilli Nilsson och sonen Kalle på abborrfiske 1941. Foto Knut Nilsson.
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gädda kunde också följa med 
på köpet. Denna fiskemetod 
var dock inte så vanlig. Stor 
abborre kunde också metas 
om man hade en bit mört på 
kroken. Stor abborre kokades 
i dill och åts med dillsås. Dill 
torkades och förvarades i stora 
kärvar under taket på visthus-
boden.

Nätfiske under den varma 
årstiden undveks förr, på grund 
av Skacksjöns varma vatten, 
som gjorde att de på nätet fast-
nade abborrarna dog inom ett 
par timmar. Det var av ondo att 
fiska bort granna abborrar, som 
var blacka i färgen och svullna 
efter en sommarnatt i nätet. Det 
var beklagligt att få en massa fisk 
på det viset, ingen åt sådan fisk.

Nätfisket har ökat i Skacksjön på senare år 
och det nätfiskas till och med på sommaren. Det 
är misshushållning på en naturtillgång. Först fram 
i oktober är vattnet så pass avkylt att nätabbor-
rarna är pigga och livliga vid morgonens vittjning.

Mörten fiskades inte till mat, däremot  
kokades den till hönsmat. Det fisket var obetyd-
ligt. Ett mörtfiske, som jag såg resultatet av  är 
nog den största fångst, som någonsin dragits upp 
ur Skacksjön. Det var Där Opp, Anna Nordqvist 
bodde där och Nils Brandell (f 1865) hjälpte hen-
ne ibland. Fredrik på Spängera hade gjort mjär-
den. Fredrik, den spjuvern, sade att han hade 
gjort mjärden för mört, han tyckte av någon an-
ledning att mört dugde åt Anna. Lars Gustavsson 
Där Ner lade ut mjärden och han ställde den på 
en halvt nedsjunken vase, det var jämt att vattnet 
gick över mjärden. Lars tänkte nog på mört han 
också när han lade ut. Mörten lekte och Brandell 
skulle hämta den eventuella fångsten. Han kunde 
inte rubba mjärden, den var full av fisk. Det blev 
Lars Där Ner, som fick rycka ut och till sin hjälp 

Efter fisket ska det rensas. Lilli och Kalle tillsammans med dottern i huset, 
Molly. Katten hjälper också till. Foto Knut Nilsson.

hade han troligen Arne Larsson, Malmkviståsen. 
De band fast den tunga mjärden på en stång och 
bar mörtfångsten på axlarna mellan sig till Där 
Opp. De höll på att tömma fångsten när jag kom 
förbi, om jag varit till skolan eller till Haglund och 
handlat, minns jag ej. Där var baljor och hinkar 
fulla med mört och det var mört överallt i tusen-
tal. Det skulle visa sig senare att detta var enda 
gången den mjärden gav fångst, men det visste 
Fredrik förut! Det var något av hokus pokus över 
den av mig högt dyrkade morbrodern. Han var ju 
min läromästare i fiske, jakt och skogsarbete.
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Symötet
av Molly Elfstrand

För länge sedan brukade kvinnorna i byg-
den gå till varandra på symöten till fromma för 
missionen. Följande symöte utspelade sig under 
början av 50-talet och hölls hos min svärmor 
Klara Elfstrand  i Skiftet. Ett par hundar var 
Skacksjös gårdvarar. De kände väl till befolk-
ningen och då de inte hade något jaktintresse 
och inte sprang bort var de för det mesta lösa 
och fick därför gå med till symöten o dyl. Den ene 
hunden var stadgad, hette Tass och var av rasen 
Springer Spaniel. Tass hörde hemma Där Väst. 
Den andre var Tass son Bill, en blandras mellan 
springer spaniel, gråhund och stövare. Bill bodde 
Där Nol och var lite av en bohem. När symötet 
började var Tass redan på plats innan Bill steg in 
men eftersom de kände varandra sedan tidigare 
var allt frid och fröjd och sytanterna började sitt 
arbete och höll på ett tag innan den stora kala-

Hanna Olsson När Engströms och Klara Elfstrand i Skiftet med strumpstickning. 

5. FÖRENINGSLIV, SPORTEVENEMANG OCH 
ANDRA NÖJEN

Skacksjöborna lär ha varit (och kanske fortfarande är) ett nöjeslystet folk som gärna umgicks och 
ställde till fester. De kunde dessutom skryta med att ha både musiker och festkokerskor. Knut Nils-
son Där Nol var en duktig fiolspelar och behövde man någon som lagade mat till festen fanns ju alltid 
Karolin i Hôlt. En granne lär ha sagt att :”dä hörs på långt hôll när nôn frå Skacksjö kommer åknas på 
cykel. Hel tia gnissler dä i käja ’kalas, kalas, kalas’.” 

Men Skacksjöborna träffades inte bara vid festligare tillfällen utan man umgicks också genom 
de föreningar som fanns i Skacksjö. Baptistförsamlingen hade olika sammankomster och dessutom 
kunde man ju alltid delta i olika sportevenemang och ibland förenades nytta med nöje då Skacksjös 
damer träffades för att diskutera, dricka kaffe och samtidigt göra lite nytta genom att  handarbeta.

baliken utbröt. Mamma (Lilli 
Nilsson Där Nol) klappade 
Tass och det tyckte Bill var 
opassande och började morra 
vilket fick Tass att svara med 
samma mynt. Jag skulle leda 
ut Bill men då kom Tass och 
röt så jag släppte taget. Då 
var kalabaliken igång, stolar 
vältes och sykärringar tjöt och 
flög omkring som yra höns 
runt väggarna. Hundarna 
slogs som lejon. Elna Där 
Ner, Dagmar på Hagen och 
Marie på Lövåsen flög upp 
och satte sig på ryggstödet 
på en soffa. Mamma och Lina 
Där Väst som var resoluta 

fruntimmer och nog inte ens skydde själva Fan 
om så skulle vara, grep de stridande far och son 
och fick ut dem. Där lugnade de sig. Tass tyckte 
väl att han behövde ge sin ouppfostrade son en 
avbasning i uppfostrande syfte. Men hundarnas 
oljud var ingenting mot det kärringkackel som 
sedan utbröt när hundarna var ute. Hur det gick 
med det fortsatta sömnadsarbetet minns jag inte, 
förmodligen kunde vi inte samla oss till någon-
ting.

Skytteföreningen
av Karl Nilsson 

Skacksjö har inte haft någon egen  
skytteförening men några skacksjöbor var  
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Skytteföreningen firar 50-årsjubileum. Nedre 
raden från vänster: Mary Nilsson, Mosserud. 
Mary föddes på Halla i Skacksjö. Brevid henne 
står brodern Fritz Karlsson som senare flyttade till 
Bråten i Skacksjö. Därefter ser vi Verner Olsson, 
Visterberg. Segraren i jubileums- tävlingen var 
näste man, Ture Nilsson från Visterud. Brevid 
honom står Gustav Nilsson, Mosserud och 
tusenkonstnären Henry Bengtsson på Berga i 
Skacksjö.
I den bakre raden finns Oskar Olsson, Visteberg, 
Hjalmar Berg, Mellanviken, Petrus Bäcklund, 
Visterud, Viktor Östergren Mosserud, Gustav 
Haglund, Visterud och Vilhelm Olsson, Visteberg.

medlemmar i Visteruds skytteförening där flera 
av skacksjöborna varit drivande. Visteruds skjut-
bana ligger delvis på skacksjömark. Bästa skyt-
ten på 1940 och 50-talen var Lars Gustafsson 
och på 60-talet dominerade Harry Hilmersson. 
Lars söner Karl-Axel och Kjell nådde sina största 
framgångar sedan de flyttat från Skacksjö. Karl-
Axel blev 1962 lagvärldsmästare på 60 skott 
liggande 50 meter. Tävlingen gick i Kairo. Han 
hade några svenska rekord under 60-talet och 
han var t ex förste svensk som nådde den ma-
giska gränsen 1150 poäng på helmatch (40 skott 
liggande + 40 skott stående + 40 skott knäståen-
de, ett mycket krävande skytte). Karl-Axel nådde 
även utmärkelsen ”stor grabb” i sportskytte.

Harry Hilmerssons son Peter har varit en 
mycket framgångsrik skytt. Han är nu drivande 
ungdomsledare i luftgevärsskytte. Det övriga 
skyttet för numera en tynande tillvaro.

Under krigsvintrarna på 40-talet var det stor 
aktivitet vid ”England” vid Skacksjön där Gustav 
Haglund upplät sin sportstuga till föreningen. Där 
anordnades på söndagarna prov för skidskytte-
märket i olika valörer. Det var 6 kilometer skidåk-
ning och 12 skott skytte på 200 meters avstånd. 
Målen var uppsatta på sjön med Korpnäs som 
bakgrund.

Det anordnades också prov för ett riksskid-
märke för en mils skidlöpning. Deltagare kom 
från hela socknen. Duschmöjligheter fanns inte 
och en del av åkarna rullade och tvagade sig i 
snön efter loppet. Gamla gubbar som bröderna 
Nestor och Knut Nilsson, Gustaf Haglund, Oscar 
Håkansson m fl åkte. Min far Knut Nilsson åkte 
givetvis med egentillverkad utrustning, långa 
breda tjärstrukna björkskidor och grova stavar. 
Publiken var mestadels fulltalig och i stugan 
serverades kaffe som kvinnorna i bygden bidrog 
med. Man fick se storfräsare som till exempel 
Lindor Persson, Där Väst, Bernt Nilsson, Älvbäck 
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Lindor Persson Där Väst på cykel och John Nilsson Där Öst i 
gröngräset, två skickliga skyttar.

(senare trea på DM femmilen) och bröderna 
Kjell och Jean Sundkvist i Mosserud. Det var 
söndagsnöje dä!  Vid skjutbanan, fältskytte och 
skidfältskyttetävlingar med start vid skolhuset 
anordnades också. Senare med start Där Öst 
och ibland Där Nol. Bland annat gick flera krets-
mästerskaptävlingar med start Där Nol. I början 
av 80-talet arrangerades ett förbundsmästerskap 
i skidfältskjutning med start i Skrädderåsen.

1955 var ett bra skytteår, då vann nämligen 
Hugo Nilsson värmlands förbundsmästerskap 
i skidfältskjutning och några veckor senare tog 
jag, Karl Nilsson, hem fryksdalsmästerskapet i 
samma gren. Det var många deltagare på den 
tidens skidskyttetävlingar men de båda mästarna 
från Skacksjö gladde sig nog mest åt att klå ärke-
rivalerna John Karlsson och Arne Ringholm från 
Bävik i grannföreningen Östra Ämtervik. Senare 
slogs de båda föreningarna ihop till Visteruds 
skytteföreningen.
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Stor travtävling på 
Skacksjön

Stora travtävlingar på Skacksjön i februari 
1932. Tösa, Lill Tösa och Lorda tog Ämterviks-
segrar

Travhästar både till uppfödning och tävling 
har sedan slutet av 1800-talet varit något av en 
passion i Östra Ömtervik. Redan 1910 finns en 
storseger dokumenterad till klassiska brunnsvi-
ken i Stockholm genom bildsköna Silkesocka och 
Magnus Sundström från Gunnerudstorp.

Hästkarlar både i Skacksjö och byarna strax 
utanför, var många. Bröderna Krispin Anders-
son i Mosserud och namnen David från Sten i 
Visterud, var två nästgårds Skacksjö. Nya gene-
rationer som Krispins dotter Dagmar, sedemera 
Skogfeldt, och Stig Andersson som tog över efter 
pappa David och blev en legend redan under sin 
levnad efter att ha varit med på Färjestad premi-
äråret 1936 som dubbel segerkusk, för att följa 
travet i ur och skur på Karlstadbanan fram till sin 
bortgång år 2001.

Ett annat stort namn inom travet i Östra 
Ämtervik är David Winqvist som tillhörde staben 
som 1935 åkte Värmland runt för att sälja aktier 
till Karlstadbanans tillkomst. Winqvist sågs ofta 
på cykel runt Fryksdalen i detta viktiga ärende.

Travtävlingar på sjöarna runt om i Värmland 
där travets vagga stod på Kyrkvikens is i Arvika 
1882 var upprinnelsen till den miljonindustri varje 
svensk travbana utvecklats till, där vi gärna näm-
ner Fryksdalens Travsällskaps fadderbana Fär-
jestad med gedigna hästkarlar från Fryksdalen 
ständigt på jakt efter segrar allt sedan premiären 
den femte april 1936, då flera kuskar från Östra  
Ämtervik deltog, men där enda segern denna 
historiska söndag gick till Sunne och David Sved-
lund genom Tyr Jakson i lanthästloppet.

Självfallet har det funnits krafter för att tävla 

även på den vackra Skacksjön. Åtminstone tre 
tävlingar, två i slutet av 1920-talet och en tredje 
en februarisöndag 1932, där har vi nöjet att 
presentera loppen i detalj tack vare gulnande 
tidningsurklipp från Britta Klier med rötterna i 
Mosserud, Östra Ämtervik.

En som har minnesbilder från tävlingen vin-
tern 1932 är Idor Hjalmarsson, själv med hästar, 
dock inte travare under många år.

-En av hästarna som tävlade och vann hette 
Irroysen, ett varmblod ägt av Gustaf Skogfeldt 
i Råda men körd av hustrun Dagmar som hade 
sina rötter från Där Opp i Mosserud. Det jag har 
de klaraste minnena av är annars så otroligt svårt 
det var att ta sig till själva banan vid Bråtudden 
mot Mosserud. Isen var spegelblank. Jag följde 
mor Jenny. Pappa Hjalmar som var funktionär var 
tvungen att ta sig dit före oss. Tack vare en spark 
och framförallt genom de lite äldre pojkarna 
Gunno Andersson och Elis Sundholms försorg, 
vilka hade skridskor som färdmedel, tog vi oss 
till slut ut till banan. Jag minns ännu idag vilken 
snabbtur på sparken jag fick ut till den nylagda 
isovalen, minns Idor Hjalmarsson.

Tidningsartikeln från tävlingen på Skacksjön 
berättar om: ”Lyckade tävlingar under stor pu-
bliktillslutning, där främst fru Dagmar Skogfeldts 
flotta körning i sista loppet, där hon med segran-
de Irroysen uppnådde den utmärkta tiden 3,53 
över 2000 m med 404 meters tillägg”.

Omräknat till kilometertid travade Irroysen 
1.37,1 på blankisen.

Råda-valacken som var enda varmblodet 
på Skacksjön var född 1917 och vid segern på 
Skacksjön 15 år gammal. Idag får varmbloden 
tävla t o m 12 års ålder, medan ston pensioneras 
efter sitt tionde levnadsår.

Alla östämtingar som hade möjligheter tävla-
de förstås denna vackra vintersöndag på Skack-
sjön. Första segern, den gick till Hugo Larsson i 
Bössviken med Tösa som vann treårsloppet på 
kilometertiden 2,27. Tvåa var en annan hästkarl 
från trakten, Oskar Håkansson i Humletorp med 
Skrymta och trea Levi Olsson i Bössviken med 
Tora.

I  Avelsloppet startade Hugo Larsson på nytt 
med Tösa och slutade tvåa, medan David  An-
dersson i Visterud med Anne Majsa blev fyra och 
S Jonsson med Tyra slutade femma.

I ett nordsvenskt snabblopp visade hemma-
stjärnan Lorda, den bildsköna fuxan född 1917, 
körd av Krispin Andersson i Mosserud, att seger-
formen satt där genom att vinna lätt före Pleve 
med Olov ”Krusmon” Larsson från Ambjörby. I 
samma lopp tävlade avelshingsten Eclipse, ägd 
av Gustav Sundström i Gunnerudstorp och Ru-
dolf Ringholm i Bävik. Eclipse, enligt uppgift född 

Rudolf Ringholm och Lill Tösa. 
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1910 och köpt till Östra Ämtervik 1930, startade 
alltså vid 22 års ålder på Skacksjön och slutade 
på en fjärde plats.

Ytterligare Ämterviksseger

Lanthästloppen följde under flera decennier 
tävlingarna både på istrav och när det var frågan 
om stora tävlingar på Färjestad och i Årjäng.

Denna eftermiddags uppgörelse för lant-
hästarna där deltagarna försvann till ”vanliga” 
lopp när dom sänkte till bättre än 2.05 - gick till 
Lill Tösa och Rudolf Ringholm från Bävik. Trots 
att Lill Tösa någon månad senare nedkom med 
sin förstfödda Lilleklipp, kunde Bäviksstoet och 
Ringholm visa konkurrenterna bakhovarna i 
överlägsen stil på tiden 2.18,5. Samma Lill Tösa 
som tillhörde segerhästarna premiäråret på Fär-
jestad där hon som snabbast sänkte sitt rekord 
till 1.55,9.

Huvudloppet, med besök av en av få varm-
blodiga travare i Klarälvdalen och Fryksdalen, 
slutade med en bejublad seger genom Irroysen 
och Dagmar Skogfeldt. Dagmar, fröken Anders-
son från Mosserud i Östra Ämtervik i massor av 
segerlopp, innan hon ingick det äkta ståndet med 
maken Gustav, också en hästkarl av dignitet, 
möttes av eftermiddagens verkliga ovationer när 
Irroysen från 404 meters tillägg hämtade in tät-
hästarna och avgjorde i överlägsen stil på 3,53. 
Dagmar blev förstås inte mindre populär av att 
hon förpassade sin far Krispin med Lorda till an-
draplatsen, långt före trean Lill Tösa som tidigare 
hade vunnit lanthäst-loppet.

Eclipse som tävlade vid 22 års ålder på 
Skacksjön, var en järnhäst. Vid 20 års ålder 
1930-körde Gustav Sundström landsvägen från 
Borlänge till Östra Ämtervik med hingsten, som 
mellanlandade i Molkom denna försommardag 
och lyckliggjorde ett antal ston.

Vintern därpå, 1931, var Eclipse tillbaks 
från Östra Ämtervik till Molkom. Han gjorde som 
21-åring tre starter samma eftermiddag med 
hundraprocentig utdelning. Vann först två gånger 
med Gustav  Sundström, innan fröken Dagmar 
Andersson kastade sig upp åt ”grannen” Sund-
ström i damloppet och vann lätt ett 1500-meters-
lopp med Eclipse. Snacka om järnhästar i Östra 
Ämtervik...

Som alltid vid istraven runt om i Värmland 
följdes februari-travet 1932 på Skacksjön av 
traditionell prisutdelning. Tummelplats var hos 
Krispin Andersson Där Opp i Mosserud där delta-
garna enligt tidningsartikeln blevo mottagna med 
stor gästfrihet.

Ingen tvekan om att travet i Östra Ämtervik 
på några gårdar står lika intensivt i fokus som för 
70 år sedan.

På gården Sten i Visterud ser Kjell Anders-
son och sonen Henrik till att travsporten är lika 
högaktuell som när  Kjells farfar David Andersson 
och då 15-åriga sonen Stig följde Ann Majsas 
framgångar både på Skacksjön och Dunderängs-
viken i Sunne...

Resultat från tävlingar på Skacksjön i  
februari 1932

Lopp 1: Unghästlopp födda 1929: 1000 m. 
1) Tösa, Hugo Larsson Östra Ämtervik, 2.27, 2) 
Skrymta, Oskar Håkansson, Östra Ämervik, 2.29, 
3) Tora, Levi Olsson, Östra Ämtervik, 2.42.

Lopp 2: Hästar födda 1928. 1500 m. 1) 
Pleve, Olov Larsson, Ambjörby, 3.03, 2) Sture 
Skrymer, I Karlsson, Köla, 3.07, 3) Gill, Lennarts-
son, Ransäter 4.02.

Avelsloppet: 1500 m. 1) Baglar, Evert Ed-
gren Ransäter, 3,19, 2) Tösa, Hugo Larsson 
Östra Ämtervik, 3,21, 3) Skrymta, Oskar Håkans-
son, Östra Ämtervik, 3,36, 4) Anne Majsa, David 
Andersson, Östra Ämtervik, 3,43. 5) Tyra, S 
Jonsson, Östra Ämtervik, 4,08.

Nordsvenskt lopp: 1) Lorda, Krispin Anders-
son, Östra Ämtervik, 4,02, 2) Pleve, Olov Lars-
son, Ambjörby, 4,04, 3) Lill Tora, I Karlsson, Köla 
4,08, 4) Eclipse, Gustav Sundström, Östra Äm-
tervik, 4,21.

Lanthästlopp: 1) Lill Tösa, Rudolf Ringholm, 
Östra Ämtervik, 4,37, 2) Blacken, E Andersson 
Ransäter, 4,52, 3) Vendla, A Persson Ransäter 
4,55.

Sjätte loppet: 2 000 m. 1) Irroysen, G Skog-
feldt Råda, kör Dagmar Skogfeldt 3,53 (tillägg 
404 m), 2) Lorda, Krispin Andersson, 4,02 (till-
lägg 80m), 3) Lill Tösa, Rudolf Ringholm, Östra 
Ämtervik 4,11, 4) Baglar, Evert Edgren, Ransäter 
4,36.

LARS NILSSON

Lorda och Krispin Andersson.
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Emterviksmästerskapet 
i spark/skridskor

av Lars Nilsson

På trettondagen 1990 avgjordes EM i spark/
skridsko för första gången på Skacksjöns is.
IS Emtarnas festkommitté bestämde redan 
vintern innan att tävlingen skulle ha sin premiär. 
Men mot vädrets makter står man sig slätt och 
så blev det som det blev. Arrangörerna bestämde 
tidigt att göra ett nytt försök kommande vinter.
Vädergudarna var inte på sitt bästa humör in på 
år 1990 heller. Men med ett istäcke på 35 centi-
meter gick det att genomföra  EM:et som stod för 
Emterviks-mästerskapet i spark/skridskor.
Reglerna var solklara.
1) Minst en spark per lag.
2) Ta sig runt banan på minsta möjliga tid.
13 lag från olika byar i Östra Ämtervik hade hör-
sammat kallelsen till Skacksjöns is, där tävlingen 

gick av stapeln i Mosserudsviken. De flesta lagen 
hade valt att presentera en sparkåkare och två 
lagdelar med mästerliga skridskoåkare. Treman-
nalag betydde att ett segrande lag skulle
utkristalliseras i en stafettävling på Skacksjön där 
sträckan var 350 meter. 

Efter två heat med sex respektive sju lag i 
varje försök gick de tre bästa lagen vidare till en 
A-final. Övriga fick starta i B-finalen där de två 
främsta sedan fick en ny chans att vara med i 
A-finalen.
Skacksjö hade givetvis sitt lag med: fattas bara 
annat. Peter Hilmersson och Conny Emtängen 
hade sällskap av Eva Lena Vestlund i sin trio. 
Grannbyn Visterud mötte upp med Kjell Anders-
son, Rickard Forslund och Thomas Persson.
Prästbol och Högberg fanns givetvis represen-
terat på Skacksjöns is, där de yttre förutsätt-
ningarna ingalunda var dom bästa trots att ar-
rangemanget var förlagt till en normalt kylslagen 
årstid. Snön på isen hade nämligen smält, januari 

till trots, till en riktig issörjasoppa.
Hårda och blöta tag på Skacksjöns is, där stäm-
ningen var på topp och en strykande åtgång av 
nygrillad korv, mellan de olika heaten. Ett segran-
de lag i den prestigefyllda stafettävlingen skulle 
givetvis hyllas. Det kämpades friskt på många 
håll. Men snabbast på Skacksjön denna
trettonde dag jul 1990 var trion Jan och Peter 
Nilsson, brödraparet från Ängåsen i Gunnerud, 
tillsammans med kusinen Svenne Andersson; 
– Massor med prestige i en kul stafettävling på 
Skacksjön. Jag var 22 år vid den tiden och hade 
fin grundkondition i benen från fotbollen i IS Em-
tarna, där jag spelade i A-laget redan vid 13 års 
ålder.
– Själv åkte jag skridskor minns jag. Vi tram-
pade gasen i botten från första stund i vårt lag 
och ryckte åt oss ledningen. Annars så spelade 
det inte någon roll vilken taktik man valde på de 
första sträckorna. Det gällde ju att vara först i mål 
med laget.
– En kul match i matchen tycker jag mig minnas. 
Grannen Leif Backlund hade sitt lag.  Det gällde 
ju för Jan, Peter och mig att vara före ”lag Back-
lund”, myser Svenne Andersson när han drar sig 
till minnes den festliga vinterstafetten på Skack-
sjön och fortsätter;
- Jag skulle inte ha något emot att ställa upp i en 
ny byastafett på Skacksjön någon solig vinter-
söndag, om någon bara tar tag i den biten, slutar 
Svenne Andersson.

Den dramatiska starten på EM i spark/skridskor 1990.

Bröderna Jan och Peter 
Nilsson samt kusinen 
Svenne Andersson. Foto 
Gunbritt Westholm.
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 1940 och 
1950-talsminnen från 

bandyvintrar på 
 Skacksjön

     av Clarence Östergren

I slutet av 1940-och början av 1950-talet var 
vi några ungdomar i  Skacksjö med omnejd som 
tyckte att vi även vintertid skulle bedriva någon 
form av lagspel. Därför började vi med att spela 
bandy på Skacksjöns is. På den tiden var det ofta 
långa kalla höstar så kärnisen växte sig tjock, 
ofta nästan metertjock. Den första bärkraftiga 
isen var på Älvbäckstjärn belägen nordväst om 
Kvarntorp.

Vi kallade tjärnen för S:t Moritz is. Den var 
ju OS-stad 1948. Därför lekte vi med tanken att vi 
spelade landskamp på tjärnen mellan Skacksjö 
och Ås = Sverige-Finland.

Det var höjdpunkten på senhösten att där 
få möta Stig ”på Kul”, Per  ”i Kvarna”, Ivar ”på 
Knöln”, Kurt ” i Arvidstorp” med flera.

Så småningom bildade vi ett gemensamt lag 
som tog namnet IS Emtarna. Något riktigt serie-
spel blev det aldrig. Vi spelade vänskapsmatcher 
mot Mellby, Ingmår och Lysvik.

Tidningsartiklar visar Emtarna-Lysvik: 1-3, 
Ingmår-Emtarna på Frykens is vid Leran 10-0 
och Emtarna-Mellby 3-4, där Fryksdals-Bygden 
skrev följande: ” Vid en vänskapsmatch i bandy 
på söndagen på Skacksjön segrade Mellby över 
IS Emtarna med uddamålet av sju efter ledning 
med 2-1 i paus. Gästerna hade ledningen med 
2-0 till halvlekens sista minut då centerhalv Cla-
rence Östergren reducerade.

Omedelbart efter paus kom kvitteringen 
genom centerforward: Åke Lunnö, men gäs-
terna tog ledningen och ökade till 4-2 varefter 
Kurt Olsson fastställde slutresultatet. Av Mellbys 
mål gjorde centerforward Kjell Örtqvist, senare 
fotbollsstrateg i IS Emtarna, två stycken. Bäst i 
Emtarnas lag var Åke Lunnö samt Kurt Olsson. 
I Mellby Kjell Örtqvist, samt dess målvakt och 
vänsterinner. Folke Elfstrand dömde matchen.”

Resultaten fäste vi oss inte så mycket vid. 
Det väsentliga var gemenskapen och roskullen 
med den fina lagkamratandan. Vi hade roligt. Så 
ska sporten vara.

Då ingen statistik och vidare dokumenta-
tion finnes så är det svårt att exakt komma ihåg 
laguppställningen, men sammanställningen var 
lika som brukligt i fotboll; målvakt, två backar, tre 
halvbackar och fem forwards.

Backarna tog hand om motståndarnas yttrar, 

halvbackarna mötte innerforwards och center-
halven eliminerade centern i motståndarlaget.

 Legendariskt bandylag

Vårt lag, med reservation för viss minnes-
förlust, via en tillbakablick 50 år i tiden. Det finns 
säkert fler Östämtingar som tillhör laget med 
festliga minnen från Skacksjöns is.

Målvakt: Karl-Axel Gustavsson Där Ner i  
  Skacksjö.

Högerback: Gunnar Larsson i Säljvålen.
Vänsterback: Hugo Olsson på Mårbacka.
Högerhalv: John Persson i Ängbråtsbacken.
Centerhalv: Clarence Östergren i Mosserud.
Vänsterhalv: Per Eriksson på Kvarna i Ås.
Högerytter: Arne Larsson på Malmqviståsen 

i
 Skacksjö.
Högerinner: Georg Elfstrand i Skifte, Skack 

 sjö.
Centerforward: Åke Lunnö, lärare  på   

 Östanby skola med förflutet i Karlstad-
Göta.

Vänsterinner: Kurt Olsson i Arvidstorp.
Vänsterytter: Matz Bengtsson på Berga,  

  Skacksjö.
Reserver: Hugo Nilsson Där Öst i Skacksjö 

och Karl Axel Axelsson, Knutserud. Reservmål-
vakt: Ivar Jansson på Knöln i Ås.

Artikelförfattare: Clarence Östergren, född 
28 september 1932 på den nordväster kammern, 
på övervåningen Där Ner i Skacksjö.

Artikelförfattaren i ett helt annat sammanhang. 

   



140

   Tillställningar och 
fester 

  av Marina Andersson

  I Skacksjö fanns några kvinnor som var  
behjälpliga inom de flesta områden och bland 
annat anlitade man dem som hjälpredor vid 
bröllop och andra festligheter. Först och främst 
kan nämnas Karolin Magnusson i Hôlt som 
var festkokerska. Karolin skötte matlagningen 
och hennes syster Emma skötte andra detaljer 
som att diska. Något yngre än Karolin var Klara 
Elfstrand som efterhand tog över som festkoker-
ska. Hennes köttbullar var legendariska. Dessa 
damer hjälpte till vid olika sorters tillställningar 
som bröllop och födelsedagsfester. Vigslarna 
genomfördes hemma på gårdarna, i brudens 
hem men kyrkbröllopen blev vanligare en bit in 
på 1900-talet. En tradition som hörde
samman med bröllopen var att männen vid bröl-

lopfestens slut skulle rycka flugan av varandra 
och det gällde att ha kvar flugan så länge som 
möjligt. Det berättas att många kvinnor sa åt sina 
män att ta av flugan mot slutet av kvällen så den 
inte skulle bli förstörd.

Ett mycket omtalat äktenskap i Skacksjö var 
det mellan Hjalmar Hagkvist och hans fru. Äkten-
skapet blev kort, de gifte sig för att ganska snart 
skilja sig, till dåvarande prästen Åkerbloms stora 
förskräckelse. Äktenskapet verkar dock inte ha 
varit speciellt lyckligt. Båda två brukade besöka 
grannarna Där Nol och inför grannarna bedrev 
de förtalskampanjer mot varandra. Hagkvist som 
var en religiös man berättade att hans fru var ett 

Guds straff. Han hade nämligen arbetat vid Ås 
brunn som snickare och där hade han träffat en 
fin stockholmsfröken som drack brunn i Ås. Hon 
var vacker och elegant med både handskar och 
parasoll. Snickaren och den fina stockholms-
fröken började talas vid och för Hagkvist var 
det ett tecken från Gud att detta var den kvinna 
som valts ut åt honom. Men problemet var att 
Hagkvist tyckte att stockholmsdamen var för fin 
för honom så något äktenskap mellan dessa två 
blev det inte och efterhand gifte han sig med en 
annan kvinna. Men äktenskapet blir olyckligt och 
förklaringen till detta är enligt Hagkvist att Gud 
straffade honom för att han inte gifte sig med den 
eleganta stockholmsdamen som Gud valt ut åt 
honom. 

Om Herr och fru Hagkvist skiljsmässa har 
signaturen ”Lasse” publicerat en berättelse om i 
Fryksdalsbygen och historien kallades för ”Den 
kärleken”:

”Vi läser allt som oftast i dagspressen om 
korta äktenskap med skiljsmässor ute  i den stora 
världen: men även en fryksdalssocken får nu 
vara med på ett hörn när det gäller rekord i korta 
äktenskap. För gubben Kvist ska skilja sig efter 
endast några veckors äktenskap. Förhistorien till 
denna uppseendeväckande skiljsmässoaffär är 
följande:

När Kvist blev änkling för tolv år sedan ägde 
han en förmögenhet i  bank som kan skrivas med 
femsiffrigt tal. Men änkemansståndet tyckte gub-
ben var för trist. Det var icke gott för mannen att 
vara allena.  Alltnog, någon vecka efter gummans 
bortgång, genomgick Kvist, med rakknivens 
hjälp, en föryngringskur, sedan finna vi honom på 
giljarstråt. Alla bygdens Evor uppvaktades med 
sparbanksboken och giftemålsanbud, lärarinnor, 
barnmorskor, änkor, hemmadöttrar m fl ingen 
blev överhoppad. Gubben hade fått den uppfatt-
ningen  att han för penningens magnetiska kraft 
skulle ingen kvinnan kunna motstå hans anbud. 
Men o ve, efter att ha  vänt och noga studerat 
bankbokens blad och summerat, adderat, divi-
derat  kronor med ålder; fick han  alltid ett svagt 
nej till svar, troligen i förhoppningen att en yngre 
upplaga av släktet homo skulle ha mod att upp-
träda på valplatsen: De kvinnorna, de kvinnorna, 
förkasta en redig förmiddagsfriare med en mängd 
sekiner vilket ej vill veta av något smyg bakom 
knuten oaktat att kronisk karltorka grasserat i 
årtionden. Troligen skulle Kvist lyckas bättre i 
äktenskap med någon av bygdens döttrar än vad 
som nu blev fallet, när han måste vända
sig till högan nord för att få sina känslor besva-
rade.

Molly och Folkes bröllop 1948.  Brudnäbb  var brudens 
kusin Kerstin Nilsson på Halla som senare gifte sig med 
Harry Hilmersson.
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Kvist hade hunnit bli 
77 år innan han mötte sitt 
livs största tragedi i form 
av en ljuvelig fröken på 
60 vårar från nordlanden. 
Fröken Norrsken var fattig 
på mynt men ägare av 
tvenne fullväxts döttrar. 
Och norrskensflammans 
sken förblindade gubbens 
ögon. Han föll på sina 
darrande knän, höll fram 
sin bankbok och frågade 
med självande stämma. 
Vill du mej ta för denna! 
Hon svarade på stunden 
Ja tack och sjöng en strof. 
Här är gudagott att vara 
o  s v. Nu går vi till prästen 
på stunden sa Norrskens-
flamman. Han har fått 
vänta i hela 12 år på sin 
Rakel, Jacob behövde ej 
vänta mer än 7 år. Gubben 
Kvist  var, i sjunde him-
melen Han såg det hägrande Kanan, detta Fata 
Morgana om vilket han så länge hade drömt, gå i 
uppfyllelse. Och hand i hand i kort galopp 
bar det av till prästen. 
 En söndag i advent förkunnades för de  
häpna församlingsborna, att gamla Kvist och 
Norrskenet skulle ingå i det kristliga äkta stån-
det. Vigsel följ de omedelbart efter lysning med 
bröllop och dans i gammal god stil. Urmakaren 
uppvaktade brud paret med en blandad kör som 
bland annat sjöng ”Önskevisa” av Söderman m 
fl. Tal höllos av bl a en måg till bruden som i ett 
anförande uttryckte egna och släktens belåten-
het med tanke på bankboken och att bruden falt 
en säkrad ändalykt. Artisten Kvist ut bringade i en 
40-procentig skål leve för brudparet  o s  v.  Allt 
var fröjd och gamman, men säg en lycka som 
vara beständiga! Ty redan efter någon veckas 
har moniskt äktenskap började en viss kyla in-
tränga i det Kvistska hemmet och temperaturen 
sjönk med katastrofal hastighet för var dag. För 
närvarande är den så låg att en Celsius ej räcker 
till och en av sprit vill ej gubben Kvist veta av för 
han går i Valdenströms kapell och tager sig en 
lur varje söndag. Ja, så har det gått! Norrskens-
flammans trolska sken har ej för mått hålla Kvists 
varma kärleks låga vid liv mer än någon vecka. 
Och nu följer fortsättningen vid häradsrätten.

Lasse.”

Samling Där Nol på ”knutaftan”. Från vänster sitter Molly Nilsson, född Där Nol, med 
kusinen på Halla, Kerstin, i famnen. I bakgrunden skymtar Clarence Östergren och 
framför honom står hans mor Karin Östergren. De bodde under en period  i skolhuset i 
Skacksjö. Damen i mitten är Mary Nilsson i Mosserud som föddes på Halla och därefter 
sitter  hennes dotter Ingrid Nilsson. Nästa dam är Rosa Nilsson på Halla och framför 
fönstret står Lilli Nilsson Där Nol och därefter Julia på Berga. Framför Lilli skymtar Rut 
Sundkvist och längst fram ser vi Karl Där Nol med Mats på Berga i famnen och slutligen 
Inger på Berga.

Andra äktenskap i Skacksjö blev förhopp-
ningsvis lyckligare. 

Kyrkan i Östra Amtervik renoverades i slutet 
av 40-talet och det första lyckliga paret som gifte 
sig i den nyrestaurerade kyrkan var Molly Nils-
son från Där Nol i Skacksjö och Folke Elfstrand 
vars föräldrar Karl och Klara hade bott på Skiftet i 
Skacksjö innan de flyttade till Björklunda i Viste-
rud. Molly och Folke gifte sig på midsommarafton 
1948 och Molly var den första att bära den nya 
brudkronan som skänkts till församlingen i sam-
band med renoveringen.

Giftermålet var en stor händelse och det 
berättas att omkring ett hundratal gäster var in-
bjudna till bröllopet. Släkten Nilsson Där Nol kom 
ursprungligen från Lekvattnet och många släk-
tingar hade rest till Skacksjö för att bevittna bröl-
lopet. Dessutom dök det upp oinbjudna gäster, 
så kallade koksare eller löpare som ville ta en titt 
på bruden och få sig en sup. De mera långväga 
gästerna blev inhysta Där Nol och i andra gårdar 
i Skacksjö.

För att transportera gäster från Skacksjö till 
kyrkan lejde man Johannes Högkvist som kom 
med bussen och forslade gästerna till kyrkan. Ef-
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ter ceremonin skjutsade han tillbaka bröllopsföljet 
till Där Nol.

Ansvarig för maten var inte några av de 
vanliga festkkokerskorna. Klara Elfstrand som ju 
normalt lagade mat var brudgummens mor och 
skulle inte behöva stå framför spisen på sonens 
bröllop. Istället anlitades en kvinna från Lekvatt-
net vid namn Klara Brant, eller Klara Stup som 
hon kallades av vissa. Maten var det inget fel på, 
med ett undantag. Till dessert skulle serveras 
glass och glassen skulle ligga i saltbad för att ky-
las. Tyvärr var apparaten där glassen kyldes inte 
tät, salt läckte in och smaken blev därefter. En av 
damerna kommenterade att ”denna ha fäll aldrig 
lag’ mat förut, glassen ä ju salt”. Men de flesta 
tog det hela med gott humör.

Efter middagen bjöds det till dans vid  
logen Där Nol. Spelmän var Verner Johansson 
på Lerbråtarna och Rune Olsson i Kvarna. Det 
berättas att bruden öppnade dansen - med sin 
kusin Alf Folmer. Brudgummen Folkes dansta-
langer räckte inte  för att få första dansen tillsam-
mans med sin nyblivna fru.

Nästa dag firade man annandagsbröllop, vil-
ket innebar att man bjöd in alla som arbetat med 
bröllopet så att de också skulle få sig en riktig 
fest. När sedan festligheterna var över lämnades 
kronan tillbaka till kyrkan. Mollys brudklänning 
hade hon själv sytt och brudslöjan var hennes 
mors. Efter hand drog sig också släktingarna 
tillbaka hemåt.

Givetvis hände fler festliga saker än bröl-
lop. Den 24:e mars var det ”tranaftan”, då man 
åt tranägg och ritade tranbrev som man sedan 
slängde hos varandra, ungefär som vi idag kastar 
påskbrev. Skacksjöborna hade också ett gåska-
las varje höst där de olika gårdarna turades om 
att stå som värd för kalaset. Julen var givetvis en 
stor högtid med mycket firande. Lucia firades i 
kapellet och luciafirandet skapade sömproblem 
hos vissa. Axel, boende i Skiftet hade en dag 
gått till Där Väst för att hämta posten (de södra 
gårdarna i Skacksjö hämtade sin post Där Väst). 
Väl där träffade han Per Där Väst som berättade 
att han inte hade fått en blund i ögonen eftersom 
han inte visste vilken luciakandidat han skulle 
rösta på. Vem var vackrast?

 Om luciafirandet i kapellet har följande dikt 
av Hildur Jonsson på Tômta skrivits:
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Enligt författaren Gustaf Schröder som ofta 
jagade i Skacksjö och andra hemman i Östra 
Ämtervik kunde de flesta tillfällen utnyttjas för att 
få festa om. I sin bok ”Jakt, fiske och vildmarks-
liv” återberättar Schröder jaktupplevelser som 
hans gode vän Alfred haft.  Alfreds berättelse 
utspelar sig hösten år 1860 och han berättar 
att han blivit inbjuden på husförhör hos en vän i 
hemmanet Skacksjö. Att bli inbjuden på husför-
hör låter kanske inte speciellt festligt men Alfred 
berättar att:

 ”Den tidens husförhör voro i visst fall ej lika 
med nutidens. Ungdomens hörande i sin kristen-
domskunskap och uppskivningen av personalen 
på hemmanet för mantalsskrivning voro de-
samma som nu, men skillnaden var den, att vid 
den tidens husförhör serverades ett dundrande 
kalas av den husbonde, hos vilken förrättningen 
försiggick, varvid ungdomen bjöds på kaffe och  

Bröllop Där Väst. Brudparet är Ingrid och Karl Persson och 
brudtärnorna är Eva Johansson, Anna Uddman och Karls 
syster Agnes Persson. Brudnäbb, Putte Haglund.

och de äldre på mat och dryck. Detta bruk är nu 
bortlagt, sedan husförhören hålles i skolhusen, 
och ej såsom förr i  tur hos hemmansåborna. Jag 
var naturligtvis bjuden på kalaset, men ej på hus-
förhöret, med vilket jag ej hade något att skaffa, 
emedan jag var bosatt i ett annat hemman.”

Under husförhöret ägnade sig Alfred åt att 
jaga räv tillsammans med jakthunden Spela (som 
han tidigare samma år betalat trettio kronor för). 
Men räven var listig och det dröjde timmar innan 
räven är skjuten och Alfred kunde dra sig vidare 
mot ”husförhörskalaset”.  Alfred berättar:  

”Något sent kom jag till kalaset i Skacksjö, 
men blev det oaktat väl förplägad med både mat 
och dryck såsom ersättning, för att jag hjälpt mat-
mödrarna av med en hönstjuv.”  

Husförhör i Gustaf 
Schröder och Karl 
Nilssons tappning. 
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En Stålfågels 
mellanlandning på 

Skacksjön 
Skrivet av Sven Lundberg ”Sven i Lellänga” 

någon gång i slutet av fyrtiotalet. Nedtecknat 
från originalet av ”Roland på Berga” i december 
månad 1999.

Inte alla dagar inträffar den sensationen att 
luftens musketörer gör trakten den äran, men 
detta inträffade verkligen en dag utan minsta för-
varning, då ett av Herr Osterman i Stockholm till-
hörigt plan sänkte sig över vår gyllene bygd och 
sedermera på Skacksjöns skrovliga is gjorde en 
säkerligen riskfull landning, ty för undertecknad 
ter det sig som en gåta hur dessa rymdbetvinga-
re kunde veta om det skulle bära eller brista.
      Undertecknad själv stod ute på gårdsplanen 
då plötsligt nämnda plan kom susande över 
skogen och gjorde tydliga ansatser att nå rätt 
kurs på Skacksjön. Jag anade ugglor i mossen 
och då nu planet jämt innan det forsvann ur min 
åsyn där jag stod och spanade väst åt Skack- 
sjöns horisont gjorde en sista högersväng för 
babord för att sedan med ett mäktigt motorrus 
tystna var det inte något att ta miste på. Jag 
kastade mig upp på min stålräv och brakade 
iväg gent över snett för att fortast möjligt nå 
Skacksjös flygfält. Svettig och forväntansfull 
nådde jag äntligen Skacksjön, jämt i lagom 
tid hann jag fram för att bevittna slutfinalen 
av första uppstigningen. Med avslagen motor 
seglade planet tyst och smidigt ned på isen för 
att genast stå till tjänst för flera flygbitna. Men 
att sådana inte växer på trän i dessa nejder fick 
piloterna minsann erfara. Med något stänk av 
vemod och med mord i blicken gick den ene av 
stockholmskisarna omkring bland den fåtaliga 
publiken och med alla lockelser försökte lätta 
lite på plånisen. Nämnda ekenkis liknade enligt 
mitt tycke en punschdrucken och illa behandlad 

proffsboxare som fått nog av det hårda gamet 
och sökt sig till mera fridfullt än riskfyllt arbete. 
Den alltid humorfulle och repliksnabbe Åke Torén 
var en av de tre passagerare som gjorde första 
flygronden över hembygden och han försäkrade 
med väl valda ord hur härligt det kändes att 
guppa fram på himlavågrna och samtidigt bekika 
en del av de fryksdalska skogarna från ovan.

Men hur härligt det nu än kändes och hur 
roligt det nu än var så var det ändå marigt för 
herrar flygare att få någon att nappa på kroken. 
Undertecknad själv blev givetvis antastad många 
gånger, men trots många övertalningsförsök 
stannade jag helst på Moder Jord, men med litet 
humanare priser hade nog flera och även jag 
gjort en tripp uti det blå. Ja dom var ju till och 
med så envisa, att jag var tänkt be dom dra dit 
pepparn växer om dom inte höll ihop krokodilklaf-
farna ett tag.. 

Hur den ekonomiske Torén kunde göra ett 
sådant inbrott i sin tillknäppta penningpung ver-
kar otroligt. Även gamle Axel i Skiftet tillfrågades 
om han inte ville betvinga atmostaren, men det 
blev givetvis ett rungande nej från hans sida. Han 
menade väl som så, att hade han klivit omkring 
på Moder Jord i sitt långa liv förut i alla sina da-
gar så kan han väl inte behöva möta sitt öde just 
i detta av herr Osterman ägda luftskepp.

Det såg inte ut som det skulle bli någon mer 
uppstigning ty det fattade en kallblodig emigrant 
då plötsligt fröken Ingrid Nilsson, Mosserud dök 
upp och räddade situationen. Utan minsta tvekan 
sällade hon sig till den flygbitna lilla skaran och 
så lyfte då planet för att gå ut på en nöjestripp 
över Gösta Berlings förlovade land. Men maski-
nen dröjde sig ej länge i fjärran och 7 minuter 
efter starten från Moder Is landade maskinen för 
andra gången. Åter en uppstigning gjordes och 
sedan stävade maskinen mot fIämmande hamn. 
Vi jordvarelser som stod kvar och spanade mot 
en liten bortdragande punkt i fjärran hade fått oss 
en minnesrik stund mitt i den grå vardagen och 
mer elIer mindre belåtna med sin gratistittning 
vandrade var och en åt sitt håll.

Sven Lundberg
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Många trovärdiga personer har berättat att 
de sett livs levande folk som gått omkring och 
sedan varit borta, vintertid utan att lämna ett spår 
efter sig i snön. Kan detta ha något att göra med 
den gamla kyrkvägen österifrån? Längs med den 
bars ju likkistor till kyrkogården. Vi har flera tro-
värdiga berättelser om att likbärarna grävde ner 
alltför tunga döda personer i närheten av vägarna 
här och var. Var det lång väg och tungt att bära 
så grävdes liket ner någonstans där det passade. 
Innan de kom fram till kyrkogården fyllde de kis-
tan med jord och sten till lämplig vikt. Att spöka 
borde väl vara en lämplig sysselsättning för så-
dana som inte blivit begravda på kyrkogården?

Söder om smedjan som låg vid den  
gamla vägen från Skacksjö mot Tallåsen låg en 
gammal timrad linbastu. Söder om bastun, uppe 
i skogen finns en tjärdalsten, alltså en tämligen 
stor flat sten med skåror inhuggna. När man 
gjorde tjära till husbehov fyllde man en upp och 
nedvänd järngryta med ved. Den placerades på 
stenhällen och sedan eldade man kring den. Trä-
tjäran som bildades rann ut längs med skärorna i 
stenen och samlades upp i ett lämpligt kärl. I det 
området har folk sett ett ljussken som förflyttat 
sig.

Gården Tallåsen hemsöktes av ett spökande 
liktåg år 1867 eller 1868. Det var nödår och miss-
växt, folk blandade bark i brödet. Brödet sma-
kade beskt men gick att äta berättade min mors 
farfar. Frampå hösten när det blivit skymning kom 
ett helt tyst liktåg gående längs vägen söderifrån 
från Mosserud. Det passerade Kvarntorp och 
fortsatte nedför backarna förbi Kvarnlyckan. Lik-
tåget sågs flera gånger och folk drog sig givetvis 
undan. Nödår och bekymmer och detta spö-
kande varsel, till råga på allt annat elände. Men 
en dräng i Kvarntorp som hette Gudmund var 
inte förskräckt av sig. Han tänkte som så: ”var 
ifrån de kommer vet jag inte. Men även om det 
är spöken så måste de ju ta vägen någonstans”. 
Så han följde efter liktåget som så småningom 
stannade bakom magasinet vid Tallåsen. Där tog 
de bort locket från likkistan och sköt in den under 
magasingolvet. Sedan drog de ur trätappar som 
satt i förut borrade hål och lät en lagom mängd 

Skrock och spöken
av  Göran Bengtsson

I  Skacksjö fanns liksom på andra platser  
berättelser om spöken och oförklarliga  
händelser. På gården Där Nol sades gubben Pet-
tersson spöka och även Där Öst skulle det finnas 
något slags gårdsspöke.

På vägen norr om Kvarnlyckan i backen ner 
mot Svalhålet har många hört steg bakom sig. 
Men då man vänt sig om har stegen plötsligt tyst-
nat och ingen har varit där. När man fortsatt att 
gå kom den osynlige följeslagaren tillbaka igen. 
Detta spökeri hade dock en naturlig förklaring. 
Vid längre torrperioder bildade jorden i vägen ett 
tomrum ovanför berghällen som fanns längre ner 
under markytan. I detta tomrum bildades ekot av 
ens egna steg.

En annan märklig företeelse som också 
hade en helt naturlig förklaring kunde man stöta 
på vid torpet Svalhålet. Fenomenet kallades 
Kvälls-vaal och innebar att om man klöv ved sent 
på kvällen kunde man höra hur det fortsatte att 
klyva ved hela natten. Orsaken till detta skulle 
vara att ekot av ljudet först nådde Alvbäcksberget 
i väster och sedan fortsatte att studsa mellan ber-
gen. Nu för tiden har skogen vuxit upp på flera 
ställen som tidigare var öppen mark, vilket gjort 
att fenomenet försvunnit.

I södra delen av Kvarnvägen, knappt två-
hundra meter in på vägen från byvägen räknat, 
fanns något värre. Vid den så kallade Rav-åsen 
kunde man råka ut för ”Ravåskärringa”. Hon bru-
kade stoppa hästarna, men om man selade av 
och kikade genom öglorna i betslet kunde man 
se henne. Upptäckte hon att hon var upptäckt 
brukade hon ge sig av och försvann inåt skogen.

Efter Kvarnvägen, där torpet Klôbben legat 
har också något oförklarligt observerats. I början 
av 1900-talet var min farmor på väg hem från ett 
kalas i Skacksjö. Plötsligt får hon se en storväxt 
man framför sig. Hon undrade givetvis vem det 
kunde vara så hon ökade på stegen mer och mer 
för att hinna ifatt honom. Men hur hon än skynda-
de sig så höll den okände precis samma avstånd 
utan att han syntes gå något raskare. Plötsligt 
var han borta, lika oväntat som han dykt upp. Det 
är flera som sett en storväxt man då och då längs 
vägen i det här området. Senaste gången han 
observerades var omkring 1960.

            6. ANNAT SMÅTT OCH GOTT
Det dyker alltid upp saker, i det här fallet berättelser, som inte riktigt passar under någon rubrik. 

Därför har vi valt att ge dessa ”odefinierbara” berättelser ett eget kapitel.    
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säd rinna ner i kistan. Sedan locket åter lagts på 
så bar de hem kistan i skydd av nattens mörker.

Jag vet inte om det var fler gårdar som hem-
söktes av det ”spökande liktåget”. Men det var ju 
i alla fall ännu ett spökeri som visade sig ha en 
helt naturlig förklaring.

Förutom historier om spöken berättas också 
om andra övernaturliga väsen. 

Den siste mjölnaren som var anställd av 
skacksjöbönderna hette Fredrik Moström. Han 
berättade att en gång stod kvarnen still när han 
drog på vattnet. Då fick han syn på en liten grå 
gubbe som höll fast vattenhjulet. Ingen vanlig 
människa hade orkat något sådant, det var ju 
åtskilliga hundra kilos kraft som släpptes fram. 

Moström stängde av vattnet och gick hem för 
resten av dagen. Att reta småfolket kunde sluta 
illa, både för honom själv och för kvarnen.

Passade man sig inte i skymningen, utan 
var ute för länge kunde man råka ut för ”kväll-
vecken” och på trettondagsafton skulle man akta 
sig ”trettne-geten”. På julnatten var det viktigt att 
alla grindar i stängsel och uthus var stängda, an-
nars kunde ”ott-soa”  ta sig in.

Det var också mycket viktigt att ta på sig hö-
ger skodon först. Här går att göra en jämförelse 
med de liturgiska reglerna i kyrkan. Ljuständning 
t ex ska ske från höger till vänster. Från mörker 
till ljus.

Ett möte med skogsrån. En av skacksjös skogshuggare berättade att han en gång sett skogsrån åka skridskor på 
timmerstockarna vid Spåkarihöjda. Även Axel i Skiftet hävdade att ”skogsråa” hade visat sig för honom, borta vid Ravåsen. 
Kolteckning av Karl Nilsson.
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Hett på Lellöa
  av Karl Nilsson
  

 Det var någon gång i andra 
halvan av 1940-talet. Arvid kom in och 
sa att det ryker på Lellöa. Han och 
Fredrik hade varit ute och höll på med 
något arbete då de upptäckte röken. 
Bud utgick till det övriga Skacksjö och 
vi gav oss iväg omedelbart med hinkar 
och yxor och tog roddbåt, ett säkert 
fortskaffningsmedel på sjön. Några 
från södra Skacksjö kom också och 
vi satte igång med langning av vat-
tenhinkar. Lindor Persson Där Väst 
som var fräsus i Skacksjö var med 
och dirigerade oss och han stod själv 
ute i vattnet och fyllde hinkarna. Så 
småningom kom en båt med aktersnur-
ran knattrande från norr med två pas-
sagerare, det var Gustav i Mosserud 
och Kajland på Mårbacka. Gustav gick 
upp på ön och inspekterade och han beslöt att 
han och Kajland skulle fara och hämta socknens 
motorspruta. De steg i sin snabbgående farkost, 
sköt ut från land och skulle starta motorn. Gustav 
ryckte och ryckte i snöret. Det blåste svag nordlig 
bris och motorn var inte alls med på noterna och 
båten drev med vinden in i Skacksjödalen i rakt 
motsatt riktning, där höll den till ett tag, det var 
väl reparation förstår jag men den lyckades inte. 
Så småningom kom båten roende i sakta mak 
och passerade Lellöa på sin färd mot Mosserud. 
Vi andra som arbetade så svetten rann, svor en 
ramsa eller två över brandsprutehämtarna. Elden 
höll sig till marknivå, det brann i ris och rötter, det 
var ett drygt släckningsarbete. Så småningom 
fick vi bukt med elden men några spruthämtare 
eller spruta såg vi inte röken av!

Elden hade uppstått vid en eldplats på ön, 
släckningen efter en kaffebrasa hade varit brist-
fällig. Det visade sig att det var socknens fjär-
dingsman med flamma som hade varit där och 
varit lite för eldiga av sig.

Några dagar senare var Gustav dit med 
fjärdingsmannen för fjärdingen skulle skriva en 
promemoria över branden och dess orsak. Gus-
tav berättade senare för mig om denna brand-
syn. Det var rätt mustiga kommentarer över den 
ovanligt tystlåtne polisen.

Under några år var jag rätt ofta i Mosserud 
och hjälpte min moster Mary och Gustav sedan 
de blivit gamla, jag var något av en gårdskarl där. 
Då fick jag höra mycket, för en berättare av guds 
nåde var den minnesgode Gustav!

Efter novemberstormen - 69 var jag i Mos-
serud och högg upp vindfällen. Stormen hade 
fällt mycket skog för Gustav, bland annat ett 
bestånd med mycket grovt grantimmer låg slätt i 
flera våningar. Rotstälporna var höga som lad-
väggar och ovanpå dem låg stammar i ett enda 
virrvarr. Gustav kom ofta och inspekterade min 
huggning. En dag när han var där stannade jag 
motorsågen ett ögonblick för att se var jag hade 
Gustav. Jag hajade till när jag fick se den 81 
-årige gubben på en jättestam 3-4 meter ovan 
marken där han stod och stödde sig på sin yxa 
och han ropade till mig: ”fangen, ja har väl aldrig 
vôr sô högt ôpp å kvest förr”.

En grogg på verandan med Knut Nilsson, Gustav Nilsson, Ingrid Nilsson, 
Mary Nilsson och Gustav Långström. Fotot är taget på verandan i 
Mosserud, Skacksjös grannhemman. Mary var född på Halla i Skacksjö 
och gifte sig med Gustav Nilsson som bodde i Mosserud, ett stenkast från 
barndomshemmet Halla. Mannen längst till vänster på fotot, Knut Nilsson 
Där Nol  i Skacksjö, är Marys svåger, han var gift med Marys syster Lilly.  
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Ragnarök i Skacksjö 

av Karl Nilsson

För länge sen hyrd ett stockholmspar, Gun-
nar och Elisabet Lindberg, ”Mekamon”, lillstugan 
När Arvid som sommarbostad. Gunnar var advo-
kat och Elisabet lärare.

 De hade två ungar, Torun och Anders
Familjen var en frisk fläkt i Skacksjö och 

man levde upp när Lindbergarna kom och det var 
sommar.

Då Skacksjö skolhus blev tillgängligt hyrdes 
huset av Lindberg. Vi ungar i Skacksjö, som var 
ungefär jämngamla med Torun och Anders, fick 
prima lekkamrater i dem. Anders hette Per som 
andranamn och på Per-dagen hade Gunnar och 
Elisabet ett saftkalas för oss Skacksjö-ungar. Jag 
minns när modern Elisabet berättade för  mam-
ma hur hon hade saftat Skacksjös alla ungar. 

Gunnar hade en fosterbror, Paul Nilsson, 
senare Piltz. Piltz var konstnär. Han hade viss 
anknytning till Östra Ämtervik, men det ska jag 
inte gå in på här för det har skrivits mycket om 
honom i konstlitteraturen.

Saftkalaset i Skacksjö. Övre raden: Margit och Ingrid 
Där Ner, Dagny Där Öst, Torun Lindberg, Doris 
Carlsson på Bråten. Mellersta raden: Karl Nilsson 
Där Nol, Anders Lindberg, Hugo Nilsson Där Öst och 
Roland Bengtsson på Berga. Nedre raden: Karin 
Gustafsson, Anna-Greta Gustavsson Där Ner, Kerstin 
Carlsson När Arvid och Inger Bengtsson på Berga.

Piltz hade många syskon, en trasslig barn-
dom och kom som fosterbarn till det Lindbergska 
hemmet i Sunne där fadern Lindberg var bok-
handlare.

Piltz hade en bil som han använde på sina 
konstresor utomlands. Bilen kallade han för Rag-
narök och den fick vevas igång. På den tiden var 
det bara Henry på Berga som hade bil av skack-
sjöborna. Såg man en bil var det endera djurlä-
karen eller doktorn som var ute  på sjukresa, och 
det var sällan. Både djur och människor verkade 
vara friska på den tiden. Men på somrarna kunde 
Paul Piltz med Ragnarök dyka upp. Vilken sensa-
tion, en konstnär  i Skacksjö, det var något det. 
Och han hade bil och hade varit i Frankrike och 
i Grekland och nu var han här  i Skacksjö. Tänk 
att få se en konstnär  som vevade igång Ragna-
rök för att bjuda sin färgstarka bror på en åktur 
genom byn!

I Sunne fanns förr ett café, Nya Konditoriet 
där väggarna pryddes med målningar av Piltz. 
Jag  brukade gå in där och dricka kaffe när jag 
var i Sunne bara för att beundra Piltz målningar, 
de föreställde skogsarbetare och flottare som 
sysslade med timmerflottning. Piltz gjorde sig 
känd för att vara Finnskogens målare, men 
många av hans tavlor var också från hans ut-
landsresor.

Beträffande Ragnaröks vidare öden kom 
bilen efter en del år tillbaks till Skacksjö och 
visade upp sig, kanske en del service behövdes 
också.  Anders Lindberg hade blivit vuxen och 
köpt den nästan världsberömda Ragnarök av 
Piltz. Anders hälsade på hos sin gamla kamrater 
på Berga. Ruth Bengtsson, Stockholmsbo men 
född på Berga, syster till Henry hälsade på i sitt 
barndomshem, men skulle hem till Stockholm. 
Det passade bra tyckte Anders: ” då får du åka 
med mig”.

Vid avfärden när Anders mörkskäggig och 
Ruth med sin vita kvinnohy satte sig i Ragnarök 
fälldes en kommentar av bröderna Bengtsson, 
Roland eller Mats jag vet inte vilken, vad stock-
holmarna skulle tro när ekipaget kommer rull-
lande in i Stockholm.

Något ska vara hemligt, så också kommen-
taren!

Jag som i barndomen  beundrade konstnä-
rer råkar nu ha turen att bo granne med en stor 
konstnär, Tage Åsén.

Tage Åsén konstnär på Berga

Född jämtlänning 1943, uppväxt i Sunne 
numera omväxlande bosatt på Berga i Skacksjö 
och Uppsala. Stor konstnär som lyckats leva på 
sin målning.
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Vintervy över Skacksjö, en inspirationskälla för Skacksjökonstnärerna.

Forden Ragnarök med en stolt poserande Anders Lindberg år 1953.

Målar helst i olja och akryl. Han arbetar 
också med grafik. Började måla redan i ungdo-
men efter att Tor Ivar Andersson övertalat honom 
att måla. Tage gick en kurs i målning för Tor Ivar 
när han var 13 år och sedan dess har han målat. 
Utöver Tor Ivars lärdom är han autodidakt, nämli-
gen självlärd.

Tage som är en känd konstnär har haft 

utställningar runt om i Europa, bland 
annat i Finland, Danmark, Tyskland, 
Frankrike och t o m i  dåvarande 
Östtyskland. Givetvis har han ställt ut 
sin konst på ett flertal platser runt om 
i Sverige till exempel i Laisvall och 
Stekenjokk.

Motiv på tavlorna är bland an-
nat gamla byggnader från Sunne 
och Uppsala och en del tavlor där 
bilderna kommenterar den  politiska 
situationen.

Jag har sett underfundiga tavlor 
av honom, till exempel ”Makten och 
Härligheten” där Uppsala domkyrka 
som med sina två torn har det ena 
tornet klätt i en militärrock med en 

massa ordnar. Det andra tornet klätt i en direk-
törsrock.

I en tidning ”Svensk Idrott”  såg jag en tavla 
av Åsén med terränglöpare, där en löpare slad-
dar efter, han hade gått in i väggen. Eller var det 
terrängen som gjorde att ett träd hastigt kom upp 
ur löparbanan och slingrar sig kring löparens 
ben?

Tage trodde att han hade tavlan med på en 
utställning om idrott för länge sedan.

Tavlor med porträtt av mer eller mindre 
kända Östämtingar ingår också i produktionen. 
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 Skacksjöbor 
med konstintresse

av Karl ”Där Nol” Nilsson

Andra Skacksjöbor med intresse för måleri 
var bland andra Henry Bengtsson som bodde 
nästan hela sitt liv på Berga och i ungdomsåren 
målade med olja. Jag minns en stor målning av 
honom som jag aldrig försummade att titta på då 
jag var inne på Berga. Den föreställde spelande 
tjädertuppar i den för tjäder typiska spelterräng-
en. Tavlan var för mina ögon magnifik! 

En Munkforsbo, Robert Bengtsson flyttade 
till Skacksjö och bodde till sin död på Sörgården. 
Han målade av gårdar och natur och höll kurser i 
måleri.

Hanna Olsson, När Engström, började måla 
på gamla dar. Hennes produktion bestod huvud-
sakligen av mycket vackra blomstermålningar.

Ida Karlsson, På Bråten, var en tecknerska 
med schvung och hon var dessutom något av en 
textilkonstnärinna. Maken Fritz slöjdade i trä och 
näver med den äran.

Mågen till Per och Lina Eriksson, Där Väst,  
Tor Ivar Andersson, gift med Agnes, var en er-
känd konstnär, en av Värmlands största.

En konstnär på gång men inte bosatt i 
Skacksjö är Anna Karlsson, vars farfar och far-
mor var Fredrik och Greta på Spängera. 

Gerd Yngvesson, Haga, är något av en 
konstexpert och hon är en av de drivande i 
Fryksdals Nedre Konstförening. Några duktiga 
fotografer kan också nämnas. De är dock utflyt-
tade. 
 Två mycket skickliga naturfotografer, 
Kjell Gustafsson, som bodde Där Ner och Jonny 

Karlsson på Spängera. De har tillbringat många 
timmar i tålmodig väntan, för att få sina lyckade 
bilder.

Alf Folmer, norrman och finnättling till bör-
den och med Där Nol i Skacksjö som sin födelse-
plats är känd för sina utmärkta och uppskattade 
människobilder.

Ett exempel på en naturfotografs tålmodiga 
väntan såg jag en gång när jag kom cyklande 
över Skacksjön vårvinteris. Jag hade varit på 
Bäviksskogen i hopp om att få en bild av någon 
tjäder. Ett av mina många misslyckanden. Mor-
gonen var gråkall med åtskilliga minusgrader. 
När jag kom utanför Bråtens Västerhag började 
en stor tuva i slänten att röra sig och ut ur tuvan 
kryper en karl, det var Jonny på Spängera som 
var där för att fotografera orrspel. Vid den tiden 
var det gott om skogsfågel. Ett 40-tal orrar kunde 
spela på isen eller åkersluttningen ner mot sjön 
mot Västerhag.

Jonny hade riggat upp ett par säckar som 
skydd och hade varit där och suttit hopkrupen 
i god tid före gryningen. Hans ansiktsfärg var 
ingen levandes, men han rörde sig dock. Hans 
prat var kraxigt, mellan de av köld hackande 
tänderna.
 Har du inte frusit, frågade jag?
Jo, det blev allt lite kallt nu när jag börj å rör på 
mej!

Som synes är det ett stort konstintresse i 
byn Skacksjö. Men det är ju en konstnär i varje 
människa och det kan ta sitt uttryck på många 
vis.

Vad är konst? För mig är det ett väl utfört arbete 
av vilket slag det vara må!
                   





Skacksjöhöst. Där Nols ägor sett från Skacksjön. Karl Nilsson, akvarell.

Skacksjö förr och nu är resultatet av en studiecirkel genomförd i 
samrarbete med studieförbundet NBV. Skriften innehåller artiklar 
om hemmanet Skacksjö i Östra Ämterviks socken. Artiklarna hand-
lar om det dagliga livet i Skacksjö förr och nu, om jakt och fiske, om 
gårdar och platser skrock och spöken.

Den tryckta upplagan av boken utkom 10 september 2005.


