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Ovansjöbygden med Ömtbergen i bakgrunden.  
Kortet taget från Linna. Foto: Ove Johnsson

 
VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN 

Vi är glada att kunna presentera vår första verksamhetsberättelse. Den speglar tiden från starten med en 
uppbyggnadsperiod och ett intensivt första dokumentationsår. 
Första mötet hölls den 16 September 2003 i ABF-lokalen i Sysslebäck. Med på det mötet var förutom 
Kulturkoppra och Elise fem personer, som nu dokumenterar: Ingrid, Sonja, Lillemor, Ulla och Tommy. 
Utformning, innehåll, namn, omfattning, ansvar, administration, finansiering, Ja då var frågorna många och hela 
hösten och vintern gick åt till att bygga upp en organisation kring projektet samtidigt som dokumentationen 
pågick. Först fram på vårsidan kändes det rätt att gå ut med information till allmänheten. 

Dokumentationen sker på många olika sätt. 
På pastorsexpeditionen i Dalby har vi torsdagar till förfogande, där vi kan gå igenom kyrkböckerna. Uppgifter från 
ortsbor, hus- och gårdsägare får vi genom hembesök och telefonsamtal. Mycken information får vi genom att 
studera gamla fotografier. Därför är jakten på foton en viktig del i arbetet. Resultatet blir också att vi bygger upp 
en stor fotobas som förhoppningsvis då blir dokumenterad och kan komma till användning i framtiden. Ägar- och 
fastighetsuppgifter tar vi från landsarkivet i Härnösand. Äldre kyrkoboksuppgifter får vi genom mikrofilm på 
biblioteket i Sysslebäck. Biblioteket. Ja - där har vi vår ”sambands-central”. Kulturnämnden i Torsby är positiv till 
projektet och upplåter plats till vår kopieringsapparat på biblioteket i Sysslebäck. Vi får också utrymme för intern 
kommunikation inom gruppen genom ”postlådor” på biblioteket. En stor anslagstavla på biblioteket står till vårt 
förfogande. Där kan vi anslå gamla foton, som besökarna kan hjälpa till med att identifiera. Våra möten och 
träffar kan vi också ha på biblioteket. Andra lokaler där vi haft möten är ABF, Kulturkoppra och Kommunalhuset. 



Ett område, som också hör till projektet är fotografering av alla hus. Ansvarig för detta är Ove Johnsson och han 
har under sommaren lagt ner ett stort jobb när han rest runt i bygden och fotograferat  över ett halvt tusen hus. 

  
 

 
 

Dokumentationsmöte på biblioteket.
F.v. runt bordet: Ingrid, Mia, Sonja, Tage, 

Tommy, Siv, Karin, Elise och Ulla.  
Foto: Åke Westergren

  
INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN 

Kulturkoppradag 
Söndag den 9 maj 2004 
Deltog vi i en Kulturkoppradag i Ransby. Temat för dagen var ”Gör en egen bygdebok” Ett av inslagen var när 
Tommy presenterade projektet och deltagarna fick möjlighet att ställa frågor. 

 
Informationsblad 
Juni 2004 
I början på juni fick alla hushåll i Ovansjöbygden ett informationsblad hem i sin brevlåda. Syftet med detta blad 
var 
- att berätta vad projektet handlar om 
- att informera om vad som skulle komma att hända bl.a. att Ove skulle åka runt och fotografera  alla hus i 
bygden. 
- att sist men inte minst - be alla om hjälp med att leta fram gamla kort och sedan kontakta oss. 

 
Hembygdsgården 
28 juli 2004 
Vi deltog i sommarens sista viskväll på Hembygdsgården i Ransby. Det var en fin sommarkväll med sol, värme 
och storpublik. Torleif Styffe var kvällens värd och han presenterade projektet och de av oss som var där (11 st). 
Under kvällen fick vi tillfälle att dela ut vårt informationsblad till publiken och nådde då folk utanför 
Ovansjöbygden. 



  
 

Kvällens värd Torleif Styffe. 
Foto: Ove Johnsson

  

 
 

Viskväll på hembygdsgården den 28 juli 2004. 
Foto: Ove Johnsson

  

Arkivens dag 
Lördag den 13 november 2004 
Projektet deltog med ”full styrka”.  
- Vi ordnade en egen fotoutställning i två delar. 1) en på temat för dagen ”Kommunikation” där vi visade gamla 
foton från bygden med anknytning till temat. 2) en del bestod av bilder från vår dokumentation och visade hus 
och gårdar som inte finns i dag. 
- Sonja visade hur man släktforskar genom  att se på mikrofilm. 
- Eva-Barbro ordnade en utställning av egna gamla saker på temat ”Kommunikation”. 
- Ingrid underhöll med sång. 
- Vi fick också tillfälle att presentera projektet med alla hemman-ansvariga på podiet. 
- Torleif kåserade om ”Höss dä va mä kommunikationan förr i tia”. 



 

Under dagen blev det många tillfällen för oss att tala med de besökande om gammal bebyggelse och samtidigt 
efterlysa gamla foton. Många av besökarna hade också med sig foton, som vi fick låna. Det blev en mycket lyckad 
dag! 

 
TIDNINGSARTIKLAR

NWT juli 2004 
Rubrik: ”De skriver sin egen historia” 

Värmlandsbygden  oktober 2004 
Rubrik: ”Ovansjöbygden kartlägger sina gårdar” 

Dalby Församlingsblad December 2004 
Rubrik: ”Ovansjöbygden” 

  

HEMSIDA

Vi har en egen hemsida med adress: 

www.nordvarmland.com/hole 

klicka på Ovansjöbygden 

 
PROJEKTORGANISATION

Beträffande projektets organisation med ledning, ansvariga och övriga namn hänvisas till ovanstående hemsida. 

 
SAMMANFATTNING

När projektet startade var det nog ingen av oss som kunde ana vidden av det hela. Föresatserna då var att även 
en persondokumentation skulle ingå i projektet. När så dokumentationsområdet utökades till att gälla även 
Brattmon och Svansåsen samtidigt som alla torp också skulle ingå blev vi tvungna att stryka persondelen. 

Vi kan likna hela detta projekt vid en resa av något slag, t.ex bil- båt- eller flygresa. När man startar resan vet 
man målet, dit man skall komma men under resans gång måste man göra diverse ändringar. Man kanske 
behöver bränslepåfyllning (det har vi fått genom att få fler och fler dokumenterare). Ibland måste man sakta in 
farten (det gjorde vi under semesterperioden 2003 och vid gångna jul- och nyår). Ibland ändrar man kursen (det 



har vi gjort genom att styra över Brattmon och Svansåsen). Man kan heller inte säga exakt när man når målet på 
sin resa och det kan inte vi heller. Därför säger vi nu att det får ta den tid det tar. 

Vad vi med säkerhet kan säga är att det jobb, som läggs ner är enormt stort. Alla dessa engagerade deltagare, 
som med entusiasm och iver lägger timme efter timme på att göra projektet  till något stort. Och allt sker helt 
ideellt - det är fantastiskt! 
Vi vet att Ovansjöborna ser fram emot resultatet där de kan få se en del av sin bygds historia bevarad. 

 
PROJEKT  OVANSJÖBYGDEN

Ledningsgruppen 
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