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Två gamla bilder från den stora vallen på Hästbergssätern, som ingår i vår säterdokumentation. Som 
man ser kunde det vara mycket djur på vallen. På den undre bilden syns Skyllbäckbua. 



Styrelsen	för	Ovansjö	Bygdeförening	får	härmed	avge	följande	
berättelse	för	verksamheten	2019.	
Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av ordförende: Mats Fallbäcken, kassör: Ingrid Svanberg, 
sekreterare: Tommy Sunnanängs. Ledamöter: Sonja Haugen Svedbo, Tage Bengtsson och Lena 
Fallbäcken. Suppleanter: Karin Danielsson och Eva-Barbro Anderson. 

Möten 
Styrelsen har under året haft fyra sammanträden (årsmötet inräknat). Utöver detta har Ingrid, Sonja 
och Tommy haft en verksamhetsledande roll med ett antal icke protokollförda möten. 

Revision 
Revisor har varit Anna-Karin Hallgren. Revisorssuppleant: Inga Jansson. 

Valberedning 
Vakant 

Medlemmar 
Föreningen har under 2019 haft 108 medlemmar 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi framgår av den rapport som kassören sammanställt. 

Säterdokumentation	
Besök på sätrar 
Under året har vi besökt ett tiotal sätervallar, fotograferat och dokumenterat dessa. Eftersom många 
av vallarna ligger långt bort och inte kan nås på ett bra sätt för oss som alla är pensionärer har vi 
tagit hjälp av skogskunnigt folk som hittar på igenväxta säterstigar. Vi vill också påpeka att en stor 
del av sätrarna kan nås via skogsbilväg och vandringsleder, som vi har gott om i vår vackra bygd. Ett 
stort tack till John-Erik ”Jonte” Halvarsson och Ingemar ”Snuppe” Dahlström, som visat vägen. Tack 
också till Erik och Henrik Karlstam, som bistått med både snöskoter och fyrhjuling till sätrarna. Vi 
räknar med att kunna besöka resterande vallar under kommande sommar. 

Insamlande av foton 
En annan del av dokumentationen har varit att få tag på fotografier av säterstugor ”buor”, 
byggnader, djur och folk på vallarna. Genom insamlande av foton och fotoalbum har vi fått ett antal 
fotografier med säteranknytning. Nu skall också tilläggas att vi redan har många fotografier i vårt 
stora bildarkiv från de två tidigare bokprojekten om Ovansjöbygden. Många av dessa bilder är dock 
inte identifierade så detta arbete återstår. Vi gjorde en fotoutställning – ”Okända sätrar” som 
visades på Syssle-Träffen den 2 november. 

Identifiering av foton 
Detta har vi löst genom att bjuda in och sitta i en liten grupp med 2-3 stycken inbjudna äldre 
personer, som kan tänkas vara till hjälp med identifieringen. Personerna kan komma från någon 
gård, som haft säterbruk eller haft föräldrar eller annan släkt som jobbat på någon säter. Problemet 



är att det finns nästan inga personer kvar som har självupplevda minnen av säterbruket. Några har 
dock kunnat berätta om hur de som barn har upplevt säterbruket. 

Kartor 
Säterlivet är en mycket gammal företeelse, som går långt tillbaka i tiden, långt före 1600-talet. Vår 
målsättning är att dokumentera tillbaka till laga skifte i mitten på 1800-talet med ägares namn och 
den gård som ägde sätern. Då kommer vi in på kartor och sökande i dessa. En stor del av sommaren 
har vi försökt lära oss detta sökande och har tagit hjälp av kunnigt folk, bl.a. en pensionerad 
lantmätare och en kulturgeograf. Vi har bläddrat bland lagaskifteskartor, hemmansklyvningar och 
bland undersidorna, som ibland kan vara i tusental och hela tiden har vi lärt oss något nytt. 

Träffpunkt	Finnskoga-Dalby.	
Vi deltog i kommunens månatliga träffpunkt för seniorer på kommunalhuset och bjöd deltagarna på 
kaffe med dopp. Samtidigt offentliggjorde vi det stöd som föreningen fått från Sparbanksstiftelsen 
Alfa och som oavkortat skall gå till säterdokumentationen. 

Gustaf	Schröderskylt.	
Föreningen organiserade uppsättandet av en Gustaf Schröder-skylt på Nedergårdens lillstuga. Detta 
skedde den 7 augusti. Läs mer om uppsättandet i vår minnesfonds verksamhetsberättelse. Det var 
fonden som sponsrade det hela. 

Workshop-dag	med	Föreningen	Värmlands	Säterkultur.	
Den 22 oktober deltog Sonja, Ingrid och Tommy i en workshop-dag på Stöllets Folkhögskola. 
Introduktion av ordförande i Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, tillika vår förre 
landshövding Kenneth Johansson. En mycket intressant och givande dag. 

 	



Syssle-träffen	den	2	november.	
Vårt deltagande i Torsby Kommuns och TUAB:s stora företags- och föreningsmässa i GA-Hallen blev 
lyckat. Utöver utställningsborden bjöds besökarna på underhållning, serveringar och aktiviteter av 
skilda slag. Vi ökade vårt medlemsantal med hela 200 % genom att erbjuda köpare en gratislott i ett 
lotteri med fina skänkta  vinster. Vi fick också ett fint tillfälle att prata ”sätrar” med de många 
besökarna. Två fotoutställningar visades: ”Nordvärmländska personligheter” och ”Okända sätrar”.  
Den 2 december deltog Ingrid och Tommy  i en utvärdering och uppföljning av Syssle-träffen på 
Spishyllan i Branäs. 

 

  

 

 

 

           

 	

Ingrid skriver medlemskort på 
löpande band. 

Vår fotoutställning ”Nordvärmländska personligheter, 
som vi minns” uppskattades av de många besökarna 
vid vårt bord. 

skriver medlemskort på löpande band. 

För underhållningen stod bl.a. Maja 
Söderström, känd från julkalendern 2018. 

 

Superficktjuven och trollkarlen Robert Ace 
roade både barn och vuxna. 



Uppvaktningar	
Femtå Qvarn 
Ett mycket välkommet tillskott i vår bygds näringsliv var när Sysslebäcksbördige Henry Ketola fick 
möjlighet att överta Femtå Kvarn, som stått obrukad i 50 år. Den 19 oktober strömmade folk från 
hela bygden till kvarnen för att gratulera och inviga, däribland Ovansjö Bygdeförening.  

 

  

 

 

  

Henrys son Ludwig klipper bandet 
under överseende av invigningstalaren 
Carl-Jan Granqvist och pappa Henry. 

Sysslebäcks bördige Henry Ketola 
grattas och lyckönskas av 
Ovansjö Bygdeförening. 



Vidare har föreningen uppvaktat hela bygdens speleman Pelle Svedbo, som fyllt 80. 
Tre av våra styrelsemedlemmar har också jubilerat: Lena-60, Sonja-70 och Tage-80 och de har 
uppvaktats. 

Övrigt att notera. 
- Styrelsebeslut om att säterdokumentationen skall övergå i ett bokprojekt. 
- Beslut om medlemskap i Föreningen Värmlands Säterbruk 
- Från vårt bildarkiv har vi lånat ut bilder till två bokprojekt: 
   - Rolf Nilssons bok om Vålhalla 
   - Ida Larssons bok om Kungtäppa. 

 

Styrelsen för Ovansjö Bygdeförening tackar medlemmar, sympatisörer och bokköpare för det gångna 
verksamhetsåret. 

 


