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Vy över Näckådalen 2006 
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2006 blev ett år med full verksamhet i projektet. Utöver själva grunddokumentationen, 
som pågick hela året, kom finansieringsfrågan att ta mycket tid i projektet. Många 
bidragsansökningar sändes, de flesta med negativt resultat. En stor aktivitet som gav 
resultat var den stora sommarauktionen och loppisförsäljningarna som vi hade under 
sommaren. Bygdens befolkning skänkte frikostigt auktionsgods, som kom till nytta i 
projektet. 
 
Under året lade vi också upp en struktur av bokens innehåll. Vi började med att 
färdigställa ett område och hade detta som utgångspunkt. Val av bilder, inledningssidor, 
koll av årtal och hänvisningar var också något som vi gjorde. Korrekturläsningen började 
under 2006. 
Verksamheten kan sammanfattas enligt följande. 
 
 
 
 
 



Januari – Mars 
Under varje dag vecka 7 och 8 valde vi ut alla nya och gamla husbilder som skulle läggas 
in i boken. Beslut togs om att helt försöka färdigställa ett område för att få en bild av hur 
det skulle komma att se ut i boken.  Valet föll på Svansåsenområdet, det område som vi 
alla hjälpts åt att dokumentera. 
Bokofferter genomgicks och vi beslutade att anta CO-Prints offert. 
I övrigt handlade dokumentationen om skrivregler, smek- och öknamn. 
 
April – Juni 
Under perioden gick vi igenom Jacob Jacobssons kartor och nedskrivet material om 
bygden. Tack vare dessa dokument upptäckte vi tio stycken nya bebyggelser och 
boställen. Vi fick också veta platserna där dessa hus har stått. I vår dokumentation hade 
vi även kända hus men utan boplats. Tack vare Jacobs kartor fick vi nu reda på var dessa 
hus har legat 
Vi gjorde klart Svansåsenområdet och lämnade för inläggning. 
Vi tog beslut om att ha en ny auktion till sommaren och förberedelserna för denna 
påbörjades. 
Mycket tid lades på att försöka få finansiering till projektet. ”Tiggarbrev” sändes till alla 
företagare och föreningar i bygden. Många av våra bidragsansökningar under perioden 
fick vi avslag på bl.a. Längmanska fonden. Museiföreningen, Aagot och Christian 
Storjohanns fond och även Torsby Kommun. Fonder som vi däremot fick pengar från var 
Alfred Anderssons fond, Helmiastiftelsen och Stiftelsen Fridhem. 
 
Projektet hade också flera tidningsreportage under denna tid bl.a. i Nwt, 
Värmlandsbygden och VF, som var med oss på gårdsbesök i Nedre Svabacken i Gunneby. 
 
Juli – September 
Sommarens stora aktivitet var projektets loppisförsäljning 7 och 8 juli och auktionen den 
8 juli. Auktionsdagen bjöd på vackert väder och det kom mycket folk Försäljningarna gick 
bra och aktiviteterna gav ett fint tillskott i projektet. 
 
 
 



Bilder Från auktionen den 8 juli 2006 
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Bilder från loppisförsäljningen 
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Nu började även det stora jobbet med inskrivning och korrekturläsning av bomaterialet. 
Denna tjänst köpte projektet av Kulturkoppra i Ransby. 
 
Själva hade vi i gruppen ”kollveckor”, där vi alla under hela dagarna kollade årtal och 
hänvisningar i bokens samtliga arton områden. 
 
 
Oktober – December. 
Inläggning, korrekturläsning och rättning fortsatte. Vi genomförde och deltog i flera 
aktiviteter under hösten: 

• Arkivens dag 11 november 
• Loppisförsäljning 27 – 28 Oktober 
• Julmarknad i Ransby 3 december 
• Julmarknad i Sysslebäck 9 december. 

Våra originalillustrationer till boken som konstnärerna skänkt oss ramades in och 
användes som priser i konstlotterier under aktiviteterna – allt för att dra in pengar till 
projektet. 
 
 
Anteckningar från ARKIVENS DAG 2006, Kommunalhuset i Sysslebäck 
 
Nu har vi återigen genomfört ARKIVENS DAG i Sysslebäck. Årets tema var ”Mat och 
dryck” 
 
Dagen blev lyckad trots att det ute var uselt väder med regn och blåst. Vi hade som 
vanligt öppet mellan kl. 11.00 – 14.00. Ca 70 besökare var hos oss under denna tid. 
Våra tre ”flickor” 89 år, 90 år och 91 år var som vanligt bland våra besökare, de har varit 
med allt sedan vi hade den första arkivens dag för många år sedan. 
 
 
 

 
 
Elsie Svanberg 90 år, Elise Lindow Agnarson 91 år och Edith Jonsson 89 år på Arkivens 

Dag i November 2006 
 
 



Vår egen underhållare Pelle Svedbo ställde som vanligt upp med sitt dragspel och sjöng 
och spelade för oss lite då och då. Terje Rundberget sjöng också några sånger 
tillsammans med Pelle. 
 
Torleif Styffe hade inte möjlighet att komma till oss i år, men vi fick ändå höra några av 
hans kåserier som han spelat in på sina CD skivor ”Nô hôrtt ifrå för” och ”Tänk hôss dä 
va”, de handlade bl a om julen förr i tiden, mat från förr samt hur det var när man 
handlade i affären förr i tiden sim t ex i Dalby kyrkby där affären var öppen även 
söndagar, då kunde man höra hur det pratades i bygden ungefär såhär: ”ska du te körka 
te söndan” ”ja, je skull kanske ha hatt mä litt bommunlsgärn”, någon annan frågade 
likadant och fick till svar ”nej, je har allt tobak se jä klarä mä”. 
 
Tommy Sunnanängs ich hans medarbetare i projekt Ovansjöbygden medverkade och 
visade sitt pågående projekt som håller på att dokumenteras över hus, gårdar och torp 
som finns och har funnits i Ovansjöbygden – mellan Vingängsjön och Tåsan. En bok om 
detta kommer att ges ut, under 2007. Många kort på gamla människor fick besökarna 
hjälpa till att identifiera. Detta är något som intresserar nästan alla. 
Ovansjöbygden hade ett konstlotteri som såldes. 
1:a pris, en målning av Nisse Nilsson som vanns av Gun Jonsson, Sysslebäck 
2:a pris, en teckning av Christer Ahlgren som gick till Eva-Barbro Andersson, Sysslebäck 
 
Vi hade dukat upp ett gammalt frukostbord, ett kaffebord samt ett gammalt middagsbord 
med matservis från ett bröllop år 1908. 
 
Eva-Barbro Andersson hade som vanligt med sej gamla saker från hushållet, en stor 
docka utklädd till skogsarbetare satt också i ett hörn av salen. 
 
En tipspromenad fanns också där ca 40 personer vandrade omkring. 
1:a pris gick till Arne Carlsson, Sysslebäck 
2:a pris Lena Halvardsson, Torsby 
3:e pris Tommy Sunnanängs, Sysslebäck 
 
Vi hade som vanligt gamla tidningsurklipp och foton som liksom tidigare år verkar vara 
en mycket intressant del på arkivens dag. 
 
Vi bjöd på kaffe och saft med hembakade bullar och småkakor samt köpta pepparkakor, 
det var Britt Lindton och Malin Jansson från biblioteket som skötte serveringen. 
 
Sysslebäck 2006.11.13 
Torsby kommun / Ingrid Svanberg 
 
 
----------------------------- 
Dokumentationsgruppen har under året haft tio stycken protokollförda sammanträden. 
 
 
 


