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Så har då ytterligare ett år gått i vårt projekt och vi sammanfattar verksamheten för år 2005. 

I vår förra verksamhetsberättelse skrev vi att det varit   - ”ett intensivt dokumentationsår.” 

När vi nu gör sammanfattningen kan vi konstatera att 2005 varit  - ännu intensivare! så intensiv att vi fått tagit till 
bromsen. 

Förra verksamhetsberättelsen omfattade Sept. 03 – Dec. 04. där vi under 03 hade en startperiod med 
uppbyggnad av organisationen och inkörning av verksamheten. Under hela 2004 låg dokumentationen som en 
grundverksamhet samtidigt som vi försökte att introducera och informera om projektet. 

Att 2005 blivit så intensivt beror nog delvis på att utöver husdokumentationen har det tillkommit verksamhet, 
som tagit tid. När vi ändå kontaktat folk i bygden och frågat efter gamla foton ( som vi nästan alltid fått ) har vi 
resonerat som så att det är lika bra att vi dokumenterar även personfoton när vi ändå har tillgång till sådana. Vi 
har därför vid sidan av hus- och gårdsdokumentationen gjort en persondokumentation och lagt upp ett stort 
personfotoarkiv. Detta har tagit mycken tid och kraft hos alla. Nästa del är informationsbiten. Under ett pågående 
projekt som detta är det mycket viktigt att allmänheten får information om projektet och dess verksamhet, inte 
minst då resultatet skall bli en bok, som vi hoppas att alla skall köpa. Denna information har vi stått för själva i 
form av ”öppna hus” och informationsmöten. En annan bit som vi själva har att ordna är finansieringen av 
projektet. Vi ordnade en stor auktion av skänkta medel, något som gav ett välbehövligt tillskott i kassan. Här 
gjorde Roland Karlstam och Pelle Svedbo ett jättejobb, något som vi tackar hjärtligt för. Även Nisse Melin ställde 
helhjärtat upp. 

När man så tänker tillbaka på dessa bitar förstår man att det tidvis varit hektiskt och att vi då har varit tvungna 
att skjuta på tidsgränser och målsättningar och bromsa upp. Skulle vi ha följt de första planerna skulle boken ha 
varit ute i handeln för länge sen. Som vi nu resonerar är det bättre att det inte blir ett hafsverk av boken utan att 
vi alla känner att vi har fått med det som ska vara med  och att vi under dokumentationstiden har mått bra. 

  



  
Dalbyvantar, ett av många intressanta objekt på sommarauktionen.

  

Verksamheten i projektet har under året i korthet sett ut enligt följande: 

JANUARI - MARS 
Under årets första månader jobbade vi mycket med dokumentationsregler, typ hur vi skulle skriva. Det är viktigt 
inte minst för den som skall läsa boken att vi alla har skrivit någorlunda lika. Vi planerade också ett stort ”öppet-
hus” på kommunalhuset. Vi började också ta oss an Torp-dokumentationen och lade upp riktlinjer för denna. Den 
6 Mars hade vi ett litet ”öppet-hus” med fotoutställning för PRO-föreningen på kommunalhuset.  

Vi planerade också numrerad förteckning över alla objekt och även kartor över alla områdena. Dessa kartor 
färdigställde Ingrid åt oss alla. Under denna tid började Kulturkoppra också få material från oss för inläggning. 

  

APRIL - JUNI 
Nu fick vi tillgång till de fina kartorna som Ingrid gjort. Här skall all hus , torp och gårdar inplaceras, Vi började 
också få tillbaka material från Kulturkoppra för rättning. Vi tog beslut om sommarens stora auktion och lade upp 
en organisation för denna. 

Torsdag den 5 Maj hade vi en stor dag med Öppet Hus på kommunalhuset i Sysslebäck.  
Hit kom närmare 200 personer - Fantastiskt ! 
Vi fick 
- visa vad vi dokumenterat 
- ta emot synpunkter och önskemål på dokumentationen och fotograferingen av husen. 
- få utlagda personkort identifierade 
- knyta kontakter, informera, lyssna 
Resultatet av dagen blev det vi hoppades på. Vi fick så bekräftat att bygdens folk är medvetna och intresserade 
av det vi håller på med. De ser också fram emot att få ta del av vår kommande bok. 



  
Öppet-Hus på kommunalhuset den 5 Maj 2005

 
JULI - SEPTEMBER 
Årets händelse var den stora auktionen, som vi höll den 30 Juli på Torget i Sysslebäck. Det var strålande sol . 
Trots konkurrens av bingo och andra evenemang var det folk hela dagen. Resultatet blev ett välbehövligt tillskott 
i vår kassa. Under sommarens semesterveckor hade vi ett uppehåll i möten och verksamhet. 

Vår illustratör Elise avsade sig vidare jobb, vilket vi respekterade. Vi är mycket tacksamma för de fem 
illustrationer som vi fått av henne. Vi tog uti med uppgiften att fixa en illustration till varje områdes 
introduktionssida och fastnade för varianten att fråga flera duktiga tecknare eller konstnärer om de gratis kan 
göra en lämplig illustration till vår bok. Något som vi också började jobba med var introduktionssidorna eller 
”hemman-sidorna” som vi populärt kallar dem. Varje ansvarig utsåg de foton som sidorna skall innehålla och 
bestämde utformningen av texten till dessa sidor. Under sommaren fick vi också tillgång till 
släktforskningsprogrammet Gen-Line på biblioteket i Sysslebäck. 

  
Sommarauktionen på Torget i Sysslebäck den 30 Juli.

OKTOBER - DECEMBER 
Nu var det dags att ta uti med offentliga byggnader. Många hade redan börjat och kommit igång med dessa men 
vi gjorde en inventering och samtidigt fick vår fotograf Ove ta uti med fotografering av byggnaderna och även de 
privathus där det behövdes fotokompletteringar. 

Från sensommaren började också jobbet med att studera Laga-skifteskartorna med tillhörande protokoll. Alla 
områden har i omgångar försetts med detta efter besök på Lantmäteriet i Karlstad där vi kunnat kopiera dessa 
handlingar. Genom dessa papper kan man se vilka gårdar som fick rivas och flyttas genom laga-skiftet i mitten på 
1800-talet. 



Höstens stora evenemang var Arkivens Dag den 12 November på kommunalhuset där vi deltog. Som anställd på 
kommunen stod ”vår” Ingrid som ansvarig för ett välordnat arrangemang, där mycket folk deltog och fick ta del 
av underhållning, föredrag och fotoutställningar. Som avslutning på året kom ekonomin in i projektet då tryckeri-, 
inläggnings och redigeringsofferterna blev aktuella. Detta är vad vi har att ta tag i under 2006 års första veckor. 

 

  
Arkivens Dag på kommunalhuset 12 November 2005.

 
Sammanfattning av året 2005 
Som tidigare sagts har året varit intensivt. Projektet har haft 16 protokollförda sammankomster  varav 7 av dessa 
fallit på ledningsgruppen och 9 på stora dokumentationsgruppen. Verksamheterna har varit förlagda till 
biblioteket, kommunalhuset och prästgården i Långav. Efter sommaren fick vi lite mindre tillgång till kyrkoarkiven 
då i stort sett torsdagarna var lediga för oss. Detta har dock räckt till då vi börjar bli klara med dessa böcker och 
det i stort sett är kompletteringar kvar. Vi har haft ett mycket bra samarbete med pastorsexpedition precis som 
med Kulturkoppra och biblioteket. På biblioteket har vi förutom ordinarie öppettider haft tillgång till mikrofilmerna 
både på kvällar och helger. 
Vi har också haft ett bra samarbete med kommunen och ABF. Vårt arbete har skett i cirkelform och därför har vi 
erhållit bidrag från ABF. 

Vi har också deltagit i kartkurs på Finnkulturcentrum i Torsby liksom uppföljningskurs i Backa där det var en bya-
kart-vandring. Vi hade också information på Hembygdsföreningens avslutningssamkväm på Utmarksmuseet i 
Ransby under hösten. Övrig information till allmänheten har utöver vad som tidigare sagts ”öppna-hus” skett 
genom flygblad i bygden och annonser i Torsby-Bladet. 

Precis som i privata livet kommer projektet inför sorg och glädje. Vi fick så erfara när vi på Pingstafton fick 
beskedet att vår projektmedarbetare och vän Åke Westergren avlidit. Han hade tidigare varit sjuk men var med 
oss på Öppet Hus så sent som en vecka innan han avled. 

Åke var med på det kort som togs av oss alla på öppet-hus-dagen och kommer således att finnas med i boken. 

Till våra glädjeämnen hör att vi fick gratulera vår illustratör och äldste medarbetare Elise på hennes 90-årsdag i 
Oktober. Ett glädjeämne var också att få hälsa Lena Fallbäcken välkommen i projektet som ansvarig för 
hemmanet Lillbergsgården och efterträdare till Åke.  



  
Nisse Melin som svingade klubban på vår auktion.

  

Nu börjar ett nytt innehållsrikt och spännande år i projektet och det ser vi verkligen fram emot. Vi som säger 
detta är: 
Siv Olsson, Lena Fallbäcken, Ulla Brodin, Lillemor Persson, Eva-Barbro Andersson,Tommy Sunnanängs, Olle 
Andersson, Ingrid Svanberg, Karin Danielsson, Anna Thorén,Tage Bengtsson, Sonja Haugen-Svedbo, Mia Larsson, 
Ove Johnsson och Elise Lindow Agnarson 
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