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Förord 
 

Älvenäs, Vålberg och Edsvalla är tre samhällen som på olika sätt präglat min upp-
växt. Redan för 16 år sedan (år 2000) publicerade jag en skrift där jag reflekterade 
kring olika händelser i min hembygd som jag utifrån mina egna upplevelser och 
tankar tolkat och förhållit mig till. Utgåvan från år 2000 heter Vålberg – Älvenäs. En 
kulturgeografisk exkursion i en bruksort i tiden och är utgiven av Avdelningen för geo-
grafi och turism vid Karlstads universitet.  

Sedan år 1998 har jag två gånger per år haft förmånen att få bidra med artiklar till Nors 
Hembygdsblad, utgiven av Nors Hembygdsförening, där jag med kulturgeografiska för-
tecken reflekterat min hembygd. Det kulturgeografiska perspektivet är för min del naturligt 
då jag sedan drygt trettio år undervisat och forskat inom ämnesområdet på Karlstads uni-
versitet. Jag är också filosofie doktor och docent i kulturgeografi. Sedan drygt åtta år är jag 
Prorektor, dvs. rektors ställföreträdare, för Karlstads universitet som idag har cirka 16 000 
studenter. 

Vad vi kulturgeografer studerar är kanske inte helt bekant hos den breda allmänheten, 
men lite kort kan jag beskriva det som att vi intresserar oss för hur vi människor och olika 
verksamheter och platser utvecklas i relation till omvärlden. Globalisering, urbanisering, 
stadsutveckling och städers bebyggelsestrukturer, demografi samt regionala utvecklingsfrå-
gor är exempel på områden som vi kulturgeografer ägnar intresse åt. 

Min relation till Norsbygden är lång. Jag är född 1961 och har växt upp på Ingenjörsvä-
gen i Älvenäs och efter att under några år varit bosatt i Åmål, Borlänge, Karlstad och Vål-
berg är jag sedan drygt tio år tillbaka åter bosatt på Ingenjörsvägen i Älvenäs, dock i ett 
annat hus än där jag bodde som liten. 

I föreliggande bok har jag samlat ett urval av de artiklar som funnits med i Hembygds-
bladet under årens lopp. För att underlätta läsningen och strövtåget genom bygden har jag 
försökt att ”paketera” de olika artiklarna efter några teman. Jag har samtidigt tagit mig fri-
heten att göra vissa mindre justeringar i artiklarna, främst redaktionella, samt att de bilder 
som användes i de ursprungliga artiklarna i vissa fall kan vara ersatta. 

 
Så, låt oss starta vår vandring genom Norsbygden! 
 
Thomas Blom © 
Vålberg i maj 2016 
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I    PLATSEN 

Våra första invånare 
Våren har infunnits sig och flyttfåglarna har sin vana trogen återvänt till vårt land 
och till vår hembygd. Vår! Visst är det något magiskt då dagarna blir längre och vi 
känner hur vårsolens strålar värmer oss på ett alldeles speciellt sätt och ljuset med 
dess olika skiftningar, likt Skagenmålarnas alster, ger oss tillförsikt inför den annal-
kande sommaren. Tussilago i vägrenen och vitsipporna har intagit backarna. Snart är 
det liljekonvaljens tur att med all sin prakt visa att maj månad infunnit sig. Känn 
doften och upplev värmen, lyssna till ljudet från välfyllda bäckar och det speciella 
suset från nyutslagna björkkronor i vårvinden. Visst är det något speciellt med vå-
ren? Men, låt oss i tanken ännu en gång transporteras i tiden tillbaka cirka tiotusen 
år. Skulle vi då, på samma sätt som idag, kunna uppleva hur Norsälvens is spricker 
upp, knoppar brister och flyttfåglarna uppenbarar sig med budskapet att nu är det 
snart sommar? Vad fanns här innan det överhuvudtaget var aktuellt att diskutera 
industrietableringar och långt innan människor överhuvudtaget funderat på att 
denna bygd var något att satsa på? 

Tack vare en klimatförbättring för ungefär tiotusen år sedan befriades vår hem-
bygd och hela karlstadstrakten för den delen, från det mäktiga istäcke som under 
åtskilliga tiotusentals år täckt norra Europa. Efter isens avsmältning intogs terräng-
ens lägre delar av havet och endast i Molkomstrakten nådde enstaka bergspartier 
upp över den dåtida havsytan. Så snart den tunga islasten försvunnit började den 
hårt nedtyngda jordskorpan att sakta men säkert återta sin forna form. Långsamt 
stiger nu Hammarö, Arnön och Segerstahalvön upp havet. Vattenytan låg då cirka 
130 meter högre i terrängen än idag.  

Norsälven, när uppstod detta vårt blåa band genom socknen? Älvens källflöden 
består av ett flertal åar och älvar som från gränstrakterna mot Norge rinner ned till 
Frykensjöarna. Efter passagen av dessa når Norsälven in i ”våra domäner” strax 
norr om Edsvalla. Det område som avvattnas av Norsälven är faktiskt något större 
än hela Dalslands yta. För drygt 8 000 år sedan stod Frykensjöarna i öppen förbin-
delse med Vänern genom ett flertal smala sund i Kilstrakten. Vid denna tid bestod 
dagens Nor i stort sett bara av Lompberget, dock ännu enbart i form av en mindre 
ö. Så småningom, då landet allt mera höjde sig, grundades sunden upp och vattnet 
samlades i en fåra som med allt större intensitet började gräva sig ner i lerslätten. 
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Ganska snart stötte älven på fast berg vilket innebar att Frykforsen bildades. Ned-
ströms forsen fortsatte sedan älven sin färd söderut och nådde snart en ny bergs-
tröskel vid Edsvalla för femtusen år sedan. Efter denna ytterligare fors fortsatte se-
dan älven sin idoga färd genom Norsslättens finkorniga jordarter för att slutligen nå 
Vänern. Noteras bör i sammanhanget, att under vårflodens mest intensiva period 
transporteras så mycket som 200-300 ton material i form av främst sand och lera 
varje dygn i älven.  

Tiden gick och landhöjningen resulterade i att såväl Korpberget, Åstorp som 
stora delar av Segerstad nu började se dagens ljus. Vi har dock fortfarande fyratusen 
år kvar av utveckling till dags dato. Så småningom började bygden dock alltmera 
tydligt få den geografiska struktur vi idag känner igen.  

Människorna då? När kom de? Gravrösena vid Älvenäs visar på att människor 
befunnit sig i trakten redan under bronsåldern (1800-1000 f. Kr.) och äldre järnål-
dern (500 f.Kr.). Några andra mera påtagliga ”bevis” på att bygden kan ha haft fast 
bosättning, både under bronsåldern och äldre järnåldern, kommer i dagen då patron 
Nordström på vintern 1867-1868 skulle bygga en lastbrygga vid älven. Under bygget 
hämtade man sten från några stenhopar på Skutbacksudden, vid Stalingrad i Älve-
näs. Ingen visste då, eller förstod, att stenhögarna var gravar från förhistorisk tid. En 
dag fann man ett bronssvärd i en av högarna, vilket resulterade i att stenhämtningen 
direkt upphörde. Svärdet kunde senare dateras till äldre bronsåldern och finns beva-
rat på Historiska museet i Stockholm.  

Snett emot Skutbacksudden, på östra sidan av Norsälven, ligger på ett bergskrön 
tre större rösen där det största har en diameter på 30 meter och man uppskattar att 
graven innehåller 800-900 kubikmeter sten. Även vid Åstorpsberget har fynd gjorts 
som härstammar från bronsåldern. Vi kan således finna lämningar från bronsåldern i 
vår bygd i såväl Älvenäs, Vålberg som Trossnäs, vilket tyder på en relativt omfat-
tande bosättning under bronsåldern. Vi bör tillägga att under denna tid befann sig 
Norsälvens mynning i Vänern ungefär där kyrkan idag är belägen. 

Hoppar vi nu raskt fram cirka tusen år i tiden tillkom det vi benämner Rönnkul-
len, som är belägen i bostadsområdet Bårum. Denna fornlämning, för övrigt den 
största i sitt slag i Värmland, uppfördes i slutet av trehundratalet e Kr och visar tyd-
ligt på att det vid denna tid åter fanns intresse av vår bygd. Då Rönnkullen utgrävdes 
år 1966 återfanns under högens medelpunkt en halvmeterlång trästake, sannolikt en 
manlig fruktbarhetssymbol. Redan på den tiden diskuterade man tydligen metoder 
för att sörja för bygdens ”överlevnad”. Bygdens utveckling därefter är historia, som 
det brukar heta.  

I ett tiotusenårsperspektiv känns den tid det funnits människor som verkat i vår 
bygd som ändå ganska kort. Men allt är ju som bekant relativt, som Albert Einstein 
en gång så riktigt uttryckte det. Våren är ju på sitt sätt också relativ. Vadå relativ 
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undrar ni? När snön börjar smälta på taken i februari och dagarna blir allt längre, 
relativt sett, då säger vi att ”det känns vår i luften”. Rännilar efter vägarna och snön 
försvinner från gärdena. Det är mars och vi har vårdagjämning och klockan skall 
ställas fram en timma. Nu är det väl vår? Medeltemperaturen över dygnet är mellan 
0 till +10 grader Celsius. Nu är det vår, ur meteorologisk synpunkt, säger Pohlman 
på TV och vinterdäcken skall skiftas till sommardäck. Ja, nu är det väl vår och alma-
nackan visar april. ”Första maj välkommen till vår bygd igen…” Solen lyser starkt 
och emellanåt också riktigt varmt. Vinterjackan in i garderoben och fram med short-
sen. Visserligen kommer då och då ett bakslag i form av ett ymnigt, men ofta kort, 
snöfall. Det är i alla fall vår, ja nu det känns verkligen. Relativism? Vi vill på något 
sätt kunna möta våren flera gånger. Visst är det en härlig tid! Snön är borta, isen har 
lämnat älven och allt börjar åter grönska.  

Visserligen är väl islossning i Norsälven ingenting mot vad som började hända 
här för tiotusen år sedan, relativt sett. Men, vi måste glädjas av den tid som är nu. 
Relativt sett känns det faktiskt lite onödigt att alltför allvarligt bekymra sig över na-
turfilmaren Bo Landins domedagsprofetior, då han med djupa veck i pannan tittar 
oss i ögonen genom TV-rutan och säger med allvarsam ton: ”Om kanske bara tusen 
år kommer denna region i vårt land att återigen befinna sig under hundratals eller 
kanske till och med tusentals meter av inlandsis. Relativt sett är väl då islossning i 
Norsälven som en ”spik i foten”, för att anknyta till Hasse & Tages kända sketch.  

Solen står högt på himlen, björkarna grönskar, älven glittrar, vitsipporna har tagit 
över i backar och sluttningar, bilen vaxas, båten rengörs, gräset klipps för första 
gången i år. Ja, nu är det verkligen vår! 

Tankar under en vandring längs Norsälven 
”Det var en vårdagsafton i början av maj månad år 1060 eller däromkring. Luften var 
fortfarande kall och blåsig, men solen var varm och livgivande de stunder den tittade fram mellan 
de brustna skyarna. På den av det begynnande vårflödet strida Norsälven kom en högstammad 
båt, framdriven av åtta roddare. I fören stod en 40-års man, klädd i en fotsid munkkappa och en 
hätta på huvudet. Han följde med uppmärksamhet de grönskande stränderna och madmarkerna 
innanför dem. En och annan boskapshjord gick där och betade i det ännu knappa vårbetet. En 
vacker bygd, mumlade han för sig själv.”  

”Så kunde det kanske gått till, då den kristna missionen kom till vår bygd”, skri-
ver Carl Mellqvist i boken Nors socken från 1963.  

Det är inte utan att man då och då funderar över den utveckling som skett, såväl 
i vår hembygd som i övriga världen under de 365 250 dagar eller de 8 766 000 tim-
mar som förflutit sedan förra millenniumskiftet och till och med nyårsaftonen 1999. 
Det är en solig och förvånansvärd varm augustikväll 1999 och jag sitter på en 
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parkbänk vid Norsälven med Lompberget i blickfånget rakt söderut. Sista 
augustimånaden, sista hösten nalkas och flyttfåglarna lämnar oss snart för sydligare 
nejder och återkommer först nästa årtusende. I tidningar, på radio och i TV talas 
mest om ”sista” och ”största”. Dessa sista dagar på detta millennium skall såväl den 
största idrottsmannen koras, den största författaren lyftas fram och den största 
kompositören prisas.  

Undrar vad som fanns just på denna plats och vad som ägde rum just denna 
timma för exakt ett tusen år sedan? En fråga som aldrig kan besvaras, men i vår fan-
tasi kanske vi ändå kan skapa oss en bild över hur det skulle kunna se ut just här och 
just då. Kanske det var på sensommaren och inte i maj som båten med de åtta rod-
darna stävade upp i älven, för att anknyta citatet ovan. 

Jag vill därför denna sensommarkväll ta med Er på en dryg fyrakilometer lång 
vandring längs Norsälvens strand, från Håkanssons gamla bilverkstad till mynningen 
vid Vänern där vi finner Svenska Rayon AB, i syftet att finna minnen från svunnen 
tid. 

Mellan älven och Håkanssons bilverkstad (verksamheten startades för övrigt år 
1923 av smidesmästaren Hjalmar Håkansson) har, så länge jag kan minnas, en över-
given blå traktor av märket Ford 3000 stått parkerad i en ogenerad växtlighet med 
skopan höjd mot oss som i en sista hälsning. Var det kanske för femton eller kanske 
rent av för tjugo eller trettio år sedan detta jordbruksredskap senast gjorde nytta ute 
på åkrarna? En installation i metall som symbol för en tid som varit, eller bara skrot 

Vålbergs centrum med Norsälven 
Okänd fotograf 
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som någon glömt att frakta bort. En potentiell konservburk eller kanske en Volvo 
XC90? Vem vet vad som väntar en gammal traktor som skrotats och därefter ge-
nom en sofistikerad återvinningsprocess uppträder i ny skepnad? Men, kanske är det 
ändå bättre att den få stå kvar, orörd och som något av en minnesbärare inbäddad i 
grönska och med glittrande vatten som fond? 

Låt oss gå vidare mot Norsplan, centrum i Vålberg. Jag minns tydligt hur denna 
nu asfalterade gång och cykelväg bara för dryga tjugo år sedan var kantad av butiker 
fulla av liv och rörelse. Jag minns salongen, dit damerna gick för att ”lägga håret”. 
Jag minns möbelaffären, Stenbloms klädaffär (tidigare Kooperativa med bensinstat-
ion) där jag köpte mina första V-jeans med medföljande nyckelring i form av en sil-
verdollar, eller Ivar Olssons skohandel med den karaktäristiska doften av läder och 
det igenkännande plinget från den lilla mässingklockan då dörren öppnades. 

Allt detta längs Vålbergsvägen är sedan länge borta, liksom Vålbergs äldsta hus 
som dock in i det längsta ståndaktigt kämpande emot att rivas, dock tyvärr förgäves. 
Allt detta…!? Vad menar han med det, säger nu säkert den vålbergsbo som har en 
något längre livserfarenhet än undertecknad? Jag vet! Jag har valt att endast ta upp 
det jag själv minns, men för att ändå tillmötesgå de något äldre invånarna vill jag 
betona att Vålbergsvägen verkligen en gång varit ett riktigt centrumområde. Biblio-
tek, blomsterhandel, postkontor, flertalet caféer, charkuteri, bokhandel och lanthan-
del har här tidigare funnits längs denna för samhället betydelsefulla genomfartsled. 
Ja, det var länge sedan. Länge och länge förresten? Inte ur ett tusenårsperspektiv, 
men ändå… som det brukar heta.  

Minnesbärare i metall 
Foto: Thomas Blom 
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Vår vandring längs älven fortsätter söderut, men för en kort stund väljer vi att 
vika av för att titta närmare på det som ursprungligen varit en BP bensinstation. Jag 
försöker att dra mig till minnes hur det såg ut då macken fungerade och på den tiden 
då E18 och väg 45 ledde genom samhället med betydande kundunderlag som följd, 
men där sviker tyvärr minnet. Istället minns jag tydligt hur vi på 1970-talet ”hängde” 
vid macken för att träffa kompisar och köpa ”luffare” (mos och bröd) i Sundelinki-
osken. Macken står kvar, men kiosken, nej den är borta. Vi vänder tillbaka och följer 
nu Smålandsgatan mot den plats Bobinfabriken låg. Gatan fick sitt namn från att det 
var arbetare från Småland som först bosatte sig här. Denna idag öde allé vi nu vand-
rar genom var ända fram till 1970-talet ”huvudgata” i ett litet samhälle i samhället, 
där alla invånare hade en gemensam nämnare, Bobinfabriken. 

Här fanns brukshandel, skola och bostäderna som brukligt var i brukssamhällen 
hade sina egna speciella namn; Kvadraten, Hörnskacka, Stallbacken, Brödlösa, Lell-
gleja, Sågerbynninga och Bäcken. Nu är nästan alla hus från den tiden borta. Vi kan 
dock ännu se de förråd, likt små gula radhus med tillhörande röda dörrar, som fort-
farande ger oss en minnesbild av hur det kunde se ut då det här var liv och rörelse. 
Från vedförråd till kulturhistoria. Endast tiden bestämmer funktionen. Jag minns 
hur vi lekte kurragömma i de många förråden och när vi vid fyratiden på vardagsef-
termiddagarna hörde ångvisslan signalerade ”kväll” och kort därefter kunde se hur 
arbetarna på fabriken kom cyklande i sina blåa arbetskläder och med lunchväskan 
hängande över styret. Blunda och föreställ er hur det hela kunde te sig. Doften av 
fuktig ved och av gammal lump från förråden och den karaktäristiska doften från 
nyslaget gräs. Minnesbilder och illusioner från tider som varit.  

En surrealistisk upplevelse kanske en konstvetare skulle kalla den del av grinden 
som idag utgör den enda påminnelsen om att det här en gång funnits en arbetsplats 
som försörjt ett antal familjer i Vålberg. Platsen riktigt vibrerar av nostalgi och ve-
mod. Lyfter vi sedan vår blick en smula upptäcker vi den icke helt oansenliga brygga 
på cirka tjugofem meter som ännu finns kvar i älven nedanför den plats fabriken en 
gång legat. Den idag murkna träkonstruktionen med sina rostiga spikar som höjt sig 
över trävirket böljar sig fram i en sista konvulsion. En höststorm eller kanske en 
vinter till med is? Ja, sedan är det nog endast i minnet denna en gång magnifika kon-
struktion finns kvar. 

Bobinfabriken har för samhället varit så viktig att vi inte bara kan vandra vidare, 
utan att först reflektera över dess historia. Innan fabriken hamnade på den plats vi 
nu befinner oss var den belägen i Utterud, norr om Edsvalla, dessförinnan i Väster-
götland. Den första svenska fabriken för tillverkning av bobiner byggdes i Habo på 
1860-talet av en engelsk ingenjör vid namn Wesley. För att tillmötesgå den vetgirige 
vill jag nämna att företagets namn anknyter det franska "bobine" och är en rulle eller 
spole av varierande utseende och storlek och som används bl.a. vid spolning av garn 
och varpning.  
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Fabrikens maskinpark inköptes av Göteborgsgrosshandlare Lindström och flyt-
tades till Trystorp i Tångeråsa socken i Närke år 1869. Inte heller fabriken i Tång-
eråsa blev långlivad och den förvärvades år 1877 av en annan Göteborgsköpman vid 
namn Lindberg. Lindberg, som tycks ha köpt bobinmaskinerna på spekulation, säljer 
sin fabrik redan samma år till en stockholmsk destillatör, Karl Johan Öström.  

Fabriken flyttades således ytterligare en gång och den nya platsen blev nu Ut-
terud i Nor. Fabriken etablerades på västra sidan av Norsälven. Järnvägen fanns på 
andra sidan av älven. Bobinerna fick därför opraktiskt nog först transporteras med 
färja över älven innan produkterna kunde lastas på järnvägsvagnar och sändas ut på 
marknaden. För en kulturgeograf låter det naturligtvis märkligt att inte ta hänsyn till 
de infrastrukturella möjligheter som redan fanns att tillgå. Tillgång till vatten för så-
väl produktion som för kraftförsörjning samt tillgång till arbetskraft och transporter 
är som bekant mycket viktiga förutsättningar vid lokalisering av en fabrik med sådan 
tillverkning som Bobin. K. J. Öström försökte dock övertyga Vålbergs styrande om 
nödvändigheten av att bygga en liten bro över Norsälven, men hans påtryckningar 
var förgäves. Han fick aldrig gehör för sin idé. Färjetransporterna från fabriken på 
västra sidan till järnvägsförbindelsen 
på den östra sidan pågick i nästan tio 
år.  

I sammanhanget kan också note-
ras att dagpenningen för en arbetare 
vid bobinfabriken uppgick till ca 11 á 
12 öre per timma eller ungefär en 
krona och femtio öre om dagen. Vid 
Utterud fanns även några kvinnor 
anställda som kanske kom upp till 
hälften eller lite mera av vad hennes 
manliga kollega uppbar som dagsför-
tjänst. 

Relativt omgående efter att K. J. 
Öström förvärvat fabriken skänker 
han anläggningen i Utterud som en 
bröllopsgåva till sin tredje son Punkt 
Öström, som gifte sig år 1878. Som 
en parentes kan nämnas att Karl Jo-
han Öström fick tre söner. Den 
första, som avled mycket ung, fick 
namnet Primus. Följdriktigt gavs den 
andre sonen namnet Secundus och 

Grinden till jobbet 
Foto: Thomas Blom 
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som ovan framgår gavs den tredje sonen namnet Punktus, d.v.s. familjen ville även 
med namnet tydligt visa att det räckte med tre söner, därmed punkt! 

Bobintillverkningen blev även vid Utterud relativt kortvarig. En tidig höstdag, 
närmare bestämt lördagen den 1 september 1885, härjades fabriken av en omfat-
tande brand som lade fabrikens alla byggnader i aska. Efter denna olycka såg sig 
Punktus Öström om efter en annan plats för sin industri och fann en sådan vid Vål-
bergs gård. Redan i oktober 1885 inköptes Vålbergs gård som då var till salu. På 
herrgårdens mark uppfördes en ny Bobinfabrik. Den plats vi nu befinner oss på. 
Byggnationen gick så snabbt att sågen och en del av verket kunde startas upp redan 
den 26 maj år 1886.  

Historien om Bobinfabriken i Vålberg kräver en bok i sig, men jag vill ändå kort 
nämna något om dess utveckling under åren från etableringen fram till det definitiva 
slutet den 13 oktober 1978, d.v.s. 101 år efter etableringen i Utterud. 

Punktus Öströms bror Secundus ägde och drev en fabrik i Forserum i Småland 
som hade ungefär samma inriktning på tillverkningen som fabriken i Vålberg. Då 
fabriken i Forserum ödelades av en brand år 1895 övertog Punktus och fabriken i 
Vålberg många av Forserumsfabrikens kunder. Trots detta råkade Punktus i ekono-
miska svårigheter ett par år därefter, vilket innebar att han överlät verksamheten till 
sin broder Secundus. Genom Secundus introducerades Öström & Fischer som fir-

Bobinarbetare 1930 
Okänd fotograf 
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manamn. I maj 1914 avled Secundus Öström och hans äldste son Harry ledde före-
taget vidare som dess disponent. Under de år som sedan följde drabbades företaget 
av flera sorger och bedrövelser. År 1924 sattes företaget i konkurs och Wermlands-
banken, som största fordringsägare, tog över rörelsen. Mellan åren 1941 till 1947 
lades verksamheten ned helt då kriget satte stopp för exporten. ”Den enes död…”, 
som talesättet säger. Detta stopp var en av flera orsaker till etableringen av cellullfa-
briken som byggdes upp i Älvenäs och som sedermera blev Svenska Rayon AB. 

Nästa stora motgång kom annandag jul år 1965. Denna dag, trots att jag knappt 
var fem år fyllda, minns jag mycket väl. Mina föräldrar och grannar gick ut och tit-
tade upp mot en himmel som var alldeles rödfärgad. Spännande för ett barn, en ka-
tastrof för den som hade Bobinfabriken som arbetsplats. Den stora torken på Bobin 
hade fattat eld och följden blev att större delen av arbetarna sades upp. Några gick i 
pension, andra fick söka sig andra sysslor. Efter branden varierade antalet anställda 
mellan 15 och 20 man. Den 15 juni 1971 är en annan milstolpe i fabrikens historia. 
Då övertogs verksamheten av sju av de anställda som också fick rätten att använda 
namnet Öström & Fischer. Sju år senare var historien Bobin till ända. Svarvarna 
stannade för sista gången och några år 
därefter revs fabriksbyggnaden. 

Vi lämnar en gammal brukskultur 
för att vandra vidare mot nästa. Vi 
kommer till det bostadsområde som i 
folkmun alltid benämnts Stalingrad. 
Jag har för mig att det verkliga nam-
net är Älvängen, men jag har aldrig 
hört någon använda det i dagligt tal. 
Vi stannar ånyo upp och jag upptäck-
er då till min förskräckelse att det fak-
tiskt var ett tag sedan jag var barn. 
Som tydlig verifikation på detta är den 
björk på cirka åtta meter som enbart i 
en stoisk envishet valt att slå rot mitt i 
en gungställning. Se figur 5.  

Växtligheten gör sig påmind om 
tidens gång och platsers föränderlig-
het. Ytterligare ett påtagligt bevis på 
detta är den rödrostfärgade SAAB av 
modell 93, som för evigt parkerats 
mitt emot gamla Älvenästvätten. Väl 
dold ett tiotal meter från älven och 

Gungan och björken 
Foto: Thomas Blom 
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granne med ett garage med raserat tak står denna bil som på femtiotalet var något av 
det lyxigaste man kunde äga som fortskaffningsmedel. Framhjulsdriven, trecylindrig 
tvåtaktsmotor på cirka 30 hästkrafter och en toppfart på 110 km/h, jo jag tackar. Vi 
kan bara ana hur stolt ägaren till denna SAAB sannolikt var då han, ja ofta var det 
faktiskt en han, kanske en dag som denna för fyrtiofem år sedan plockade fram sin 
nytvättade dyrgrip ur garaget för att ta med familjen på en utflykt till Grums eller 
kanske till och med ända till Karlstad. Inga flera mil kommer att tillryggaläggas, men 
nöjd ändå verkar detta fordon vara då den utan bakruta och intryckt tak tycks 
gömma sig i grönskan, i hopp om att i ytterligare några år bara få finnas till. 

Vi fortsätter vår färd förbi småbåtshamnen och når det gamla järnmagasinet vid 
Älvenäsparken. Äntligen, ett ur ett längre tidsperspektiv betydelsefullt minnesmärke 
som ännu finns kvar och som anknyter regionens näringsgeografiska historia. Ber 
dock att få återkomma om detta magasin i ett kapitel längre fram.  

Vi har nu nått fram till Svenska Rayon AB och den alltid lika magnifika augus-
tisolen sänker sig ner över Älvenäs. Några fritidsbåtar kommer sakta smygande upp-
för älven och eftermiddagsskiftet går hem och nattskiftet tar vid. Det var visserligen 
ett tag sedan fabriken hade cirka 1 400 anställda, men ändå… Tråden pressas fortfa-
rande fram ur dysan och vit rök från ångcentralen visar att produktionen är i full 
gång.  

Millennium, har vi egentligen inte börjat tröttna på allt prat om tusenårsskifte, 
firande och funderingar på om strykjärnet eller tvättmaskinen också fungerar den 
första januari? Varför bekymra sig i ett sådant tidsmässigt ”mikroperspektiv”? Jag är 
istället mera nyfiken på hur denna plats kan komma att gestalta sig om ytterligare 

365.250 dagar eller 
8.766.000 timmar, 
d.v.s. en augustikväll 
vid Norsälven år 2999. 
Kommer någon då 
också att företa en 
vandring mellan plat-
sen där Håkanssons 
bilverkstad idag är 
belägen och Norsäl-
vens mynning, med 
siktet inställt på svun-
nen tid? 

SAAB:ens sista vila 
Foto: Thomas Blom 
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Det stora skredet 
Surte (1950) och Tuve (1977). Ortsnamn som säkert många än idag associerar till 
jordskred och därmed också till stor förödelse och död. Om vi ser till vår egen hem-
bygd är det säkert också många som ännu idag drar sig till minnes det som hände ca 
1,5 kilometer norr om Nors kyrka och strax innan hembygdsgården tidigt på morgo-
nen lördagen den 12 april 1969. Själv har jag enbart fragmentariska minnen från 
denna händelse och då från min lågstadiefröken Barbro Persson som berättade om 
händelsen i skolan efterföljande måndag. 

Det som hände var att en sträcka av cirka 350 meter gled ner i Norsälven som då 
också till stora delar dämdes upp. Skredmassornas volym uppskattades till ca 
100 000 kubikmeter, vilket lite pedagogiskt kan översättas till att motsvara cirka 
10 000 lastbilsflak. Där skredet skedde bestod marklagret av ett 4 till 5 meter tjockt 
skikt av sand och mo som låg ovanpå ett lerlager. Friktionen däremellan var därför 
inte särskilt stark utan regn i kombination av vibrationer från vägen var sannolikt 
den utlösande faktorn till skredet. Bara några dagar efter händelsen eroderas dock 
stora mängder lera och sand bort av vattnet och en ny älvfåra skapades. Ännu idag, 
45 år efter händelsen, pratas det fortfarande om skredet, men i folkmun kanske man 
mera säger ”raset”. Jag frågade nämligen en bekant för några år sedan om var det 
nappade bäst i älven och fick då svaret, ”Åk upp till raset, där napper det görbra”! 

Om vi lämnar just denna specifika händelse och istället blickar 10 000 år tillbaka 
så var det ungefär vi denna tid som vår hembygd och hela karlstadstrakten i övrigt 
befriades från det mäktiga istäcke som under åtskilliga tiotusentals år täckt norra 
Europa. Efter isens avsmältning var det inledningsvis endast några enstaka bergspar-
tier runt Molkom som nådde upp över den dåtida havsytan. Så snart den tunga isen 
dragit sig undan började den under lång tid nedtyngda jordskorpan att sakta men 
säkert återta sin forna form. Långsamt stiger nu Hammarö, Arnön och Segersta-
halvön upp havet. Vattenytan låg då cirka 130 meter högre i terrängen än idag, vilket 
innebar att av dagens Nor var det i stort sett bara av Lompberget som stack upp 
över vattenytan i form av en mindre ö.  

Efter en tid samlades vattnet i en fåra som med allt större intensitet började 
gräva sig ner i lerslätten. Ganska snart stötte älven på fast berg och Frykforsen bilda-
des. Nedströms forsen fortsatte sedan älven sin färd söderut och nådde snart en ny 
bergströskel vid Edsvalla för cirka 5 000 år sedan. Socknens blåa band slingrade sig 
därefter söderut genom finkorniga jordarter för att slutligen rinna ut i Vänern. 

Landhöjningen fortsatte och så småningom kunde såväl Korpberget, Åstorp som 
stora delar av Segerstad nu började se dagens ljus. Noteras bör att vi nu nått fram till 
cirka 2 000 år f Kr. När började då de första invånarna att bosätta sig i Norsbygden? 
Gravrösena vid Älvenäs visar på att människor befunnit sig i trakten redan under 
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bronsåldern (1800 - 500 f. Kr.) Några andra mera påtagliga ”bevis” på att bygden 
kan ha haft fast bosättning, både under bronsåldern och under äldre järnåldern (500 
f Kr - 550 e Kr) kommer i dagen då patron Nordström på 1860-talet skulle bygga en 
brygga i älven. Under bygget hämtades sten från några stenhopar på Skutbacksud-
den. Ingen visste då, eller förstod, att stenhögarna var gravar från förhistorisk tid. 
En dag fann man ett bronssvärd i en av högarna, vilket resulterade i att stenhämt-
ningen direkt upphörde. Svärdet kunde senare dateras till äldre bronsåldern. På östra 
sidan av Norsälven finns tre större rösen där det största har en diameter på 30 meter 
och innehåller 800-900 kubikmeter sten. Även vid Åstorpsberget har fynd gjorts 
som härstammar från bronsåldern. Men, det är inte helt enkelt att avgöra om det 
egentligen under denna tid var fråga om någon fast boplats.  

Om vi hoppar fram ett antal hundra år i vår bygdehistoria framträder Rönnkullen 
i Bårum som ett mera konkret ”bevis” för mänsklig aktivitet. Rönnkullen genomgick 
för övrigt en grundlig undersökning 1965 och enligt kol 14-metoden dateras kullen 
till ca 400 år e Kr. Det är onekligen lite hisnande att tänka att det funnits människor 
i denna region under åtminstone dryga 1 600 år.  

Beträffande skredrisken längs Norsälvens ådra har under årens lopp många insat-
ser genomförts för att förhindra att händelsen år 1969 upprepas. Men, trots de 
enorma krafter rinnande vatten kan ha var strömhastigheten i Norsälven nästa obe-
fintlig när jag nyligen promenerade längs Älvgatan, parallellt med älven, genom 
”Stalingrad” och novemberduggregnet nära övergick till snö. 

Rönnkullen 
Foto: Thomas Blom 
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II    VÅRA TÄTORTER OCH DESS INVÅNARE  

Vålberg 
Position 59 24 04 nordlig bred, 13 11 03 östlig längd och 59 meter över havets yta. 
Vi befinner oss i Vålberg. Positionen anger ortens absoluta läge i världen. Men låt 
oss också ta fram kartboken ur bokhyllan och där leta rätt på Vålberg för att mera 
konkret konstatera var vi befinner oss, också i relation till andra, kanske mera kända 
platser. 

Två mil väster om centralorten Karlstad, trettiotvå mil väster om Stockholm, 
tjugotre mil öster om Oslo. Noteras bör i sammanhanget att såväl Vålberg, som det 
något mindre samhället Älvenäs, som vi också kommer att besöka i denna uppsats, 
administrativt tillhör Karlstads kommun. Ur ett kulturgeografiskt perspektiv med 
tonvikten lagd på tillgänglighet, i beaktande av såväl den geografiska sträckan som 
den tid det tar att transportera sig till och från andra noder såväl inom landet som 
till platser utomlands, finner vi att vi faktiskt befinner oss i centrum. Centrum? Sna-
rare passar väl begreppet periferi bättre in på den plats vi nu befinner oss, skulle 
säkerligen många replikera.  

Vad är egentligen periferi och vad innebär det att något är perifert? Frågan är 
inte helt enkel att besvara då det i stor utsträckning är fråga om vilket perspektiv vi 
intar. Kanske vi istället måste tala om olika typer av periferi, liksom olika typer av 
centrum? I Svenska akademiens ordlista anges betydelsen ”yttre, i omkretsen, utkant 
och oväsentlig”. I diskussioner om perifera regioner kan de tre första betydelserna 
yttre, i omkretsen och utkant vara relevanta, däremot inte betydelsen oväsentlig. Å 
andra sidan kan det inte uteslutas att en perifer region kan uppfattas som mindre 
betydelsefull av aktörer som verkar i eller utifrån ett centra. Periferi är främst ett 
uttryck för ett förhållande till något som av någon med ett visst syfte definierats som 
centralt. Periferi kan således inte heller existera utan centrum. 

En region kan definitionsmässigt befinna sig geografiskt centralt, samtidigt som 
den ekonomiskt och socialt befinner sig förhållandevis perifert. En perifer region 
kan till exempel också vara en mindre kommun som är belägen utanför pendlings-
omlandet till något av landets länscentra. Ett annat kännetecken för perifera region-
er är att de i olika avseenden befinner sig i beroendeställning till något som är 
centralt. Periferi måste således ställas i relation till något för att få en mening/
innebörd. Centrum respektive periferi är lite som nyanser i färger. Det är svårt att 
med bestämdhet avgöra exakt när en skiftning sker och samtidigt avgöra om det 
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blivit bättre eller sämre. Ett avgörande som slutligen varje enskild individ själv måste 
ta utifrån sina egna preferenser. 

Om vi nu återvänder till Vålberg kan vi konstatera att här finns såväl landsväg, 
järnväg, älv som närheten till flygplats. Faktorer som, ur en aspekt, gör oss centrala 
då tillgången till goda transportmöjligheter ofta används som kännetecken och mått 
på vad som anses vara centralt.  

Med kartboken som stöd finner vi också att såväl orterna Sundbyberg, Vologda i 
Ryssland, Kwigillingok i Alaska och Eldorado i Kanada, liksom Vålberg, är belägna 
längs den 59 breddgraden. Hur har man det på dessa platser just nu? Är det ett 
”eldorado” i orten med samma namn i norra Kanada eller är ”eldorado” här och nu, 
i Vålberg, i Värmland i Sverige?  

Den geografiska platsen och den regionala identiteten är för oss alla av stor bety-
delse. Den regionala identitet vi känner till en viss bestämd plats är uppbyggd av 
flera olika faktorer. Det kan vara av människan konstruerade fysiska attribut som 
byggnader eller naturrelaterade kännetecken som ett berg, en sjö eller kanske ett 
enskilt träd. Lokala traditioner och evenemang, liksom vissa människor vi relaterar 
till en viss plats, skapar också vår regionala identitet och ger oss en platskänsla. 
Dessa olika attribut tillsammans med lukter, ljud och andra intryck vi på olika sätt 
mottar, såväl medvetet som omedvetet, ger oss ett helhetsintryck som skapar för oss 
en närvaro till en specifik plats, även då vi inte fysiskt befinner oss där just då. Men, 
det är kanske inte vanligtvis är händelser och mänskliga relationer som vi främst 
relaterar till en viss plats? Allt efter att tiden går och vi blir äldre förändras våra min-
nesbilder. Till händelser och till relationer kan vi aldrig återvända, däremot till den 
fysiska miljön. Vi minns lättare platser, föremål och fysiska ting, liksom lukter och 
ljud, som tillsammans bildar den helhet som ger oss något av en ”mental area”. 

Det är samtidigt svårt att lyfta fram vilka enskilda attribut som är mest framträ-
dande, då de kan variera över tid och är beroende av i vilka sammanhang de uppträ-
der. Att till exempel befinna sig på en helt annan plats i världen och där känna den 
karaktäristiska doft som då och då gör sig påmind från Svenska Rayon i Älvenäs, 
kan för en viss individ kommande från Älvenäs och Vålberg, ur en aspekt, upplevas 
angenäm och hos oss kanske ge en förnimmelse av hemlängtan. Doften fungerar 
som något av en av flera ”nycklar” till våra känslor och tankar som gör att vi relate-
rar till en viss bestämd plats. Dessa associationer behöver dock naturligtvis inte alltid 
vara av positiv karaktär, men ändock ger det oss en association och en reaktion. För 
en annan individ upplevs kanske den betecknande doften som frän, stickande och 
kanske direkt obehaglig liksom att ytterligare associationer helt uteblir. Jag vill dock 
inte här i alltför positiva ordalag lyfta fram betydelsen av den blandning av kemiska 
substanser som ibland gör sig påmind i samhället. Mitt syfte är istället att betona 
betydelsen av olika receptorer som hos oss skapar en helhetskänsla, en identitet och 
samhörighet till en viss bestämd plats. 
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Innan vi påbörjar vår exkursion i samhället vill jag inleda med en kort föreläsning 
om dess historia. Vålberg och för den del också brukssamhället Älvenäs vid Norsäl-
vens mynning har anor sedan lång tid tillbaka. Låt oss därför i tanken resa tillbaka 
till år 1336 då sockennamnet Nor för första gången omnämndes i ett medeltida brev 
där det framgår att ”Lars Magnusson byter bort sina gods i Noree mot gods i Sky-
fia”, troligen Skived ett par mil norr om Karlstad. I ett annat medeltida brev från år 
1339 omnämndes ”Halworth aff Nore” som kyrkoherde just på denna plats och i ett 
tredje brev från år 1390 finner vi namnet ”Norsockn”. Hur socknen fått detta namn 
finns det dock olika meningar om. Sannolikt har namnet relation med det forn-
svenska ordet ”nor” som betyder trångt sund och som syftar på Norsälven. Norsäl-
ven har dock under historien haft olika namn. Leeran och Dagerfloden är några 
namn som omnämns. Även om älvens namn förändrats under årens lopp verkar 
sockennamnet bestått. På de plats där kyrkan idag är belägen har det tidigare funnits 
en gård som hade namnet Nor. 

Jag betonade tidigare Vålbergs centrala läge. Visserligen, men på 1500-talet då 
samhället benämndes ”Bålaberg” och kommunikationsnätet enbart bestod av några 
stigar och så naturligtvis älven förstås, är det svårt att lyfta fram platsen som central. 
Då var det inte frågan om att kunna transportera sig till Karlstad på tjugo minuter, 
som vid denna var en handelsplats med knappa 400 invånare, eller med flyg till Kö-
penhamn på cirka en timma, som redan anlades år 1167 av biskop Absalon och som 
vid denna tidpunkt redan var en etablerad universitetsstad. Köpenhamn blev huvud-
stad år 1416 och Uppsala universitet grundades år 1477. Karlstad fick vänta på sitt 
universitet i ytterligare 522 år, men vad visste då en vålbergsbo, förlåt Bålabergsbo, 
om detta?  

Förbindelsen mellan Nedre Fryken och Vänern - Norsälven - fanns redan 5 000 
f. Kr. Först under 1800-talet utgjorde dock älven, som är segelbar till Edsvalla och 
som mynnar ut i Vänern vid Älvenäs, en betydande kommunikationslänk till övriga 
världen. Edsvalla Bruk AB hade totalt sju fartyg som oavbrutet gick med trävaror till 
Göteborg. Jämförelsen med dagens skyttlar som går mellan Karlstad och Göteborg 
är slående.  

Vad Norsälven betytt för socknen kan inte nog värdesättas. Sjöar och vattendrag 
finns inte överallt och där sådana saknas har man i sockenhistoriens början fått leta 
sig fram på upptrampade stigar, över backiga berg- och grusåsar, genom sandmoar 
och andra mera höglänta marker mellan mossar och låglänta dalgångar. Man undvek 
dalgångarna, sägs det, av rädsla för vargarna. I Vålberg har man aldrig haft dessa 
bekymmer. Visserligen kanske en och annan varg smugit sig förbi, men vad gjorde 
det, vi hade ju älven.  

Några år in på 1860-talet skedde, ur Vålbergs synvinkel sett, en infrastrukturell 
revolution då järnvägen nådde samhället. Järnvägarna var i Sverige, med dess ut-
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sträckning och glesa befolkning, en förutsättning för den industriella utbyggnaden. 
Järnvägsbyggandet i vårt land är, ur internationellt jämförelse, en ganska sentida fö-
reteelse. Den svenska järnvägsutbyggnaden igångsattes på allvar under 1850-talet 
och efter några år öppnades de första stambanesträckorna för trafik. År 1860 fanns 
totalt i vårt land 53 mil järnväg. Tjugo år senare hade vi tillgång till 590 mil järnväg 
och vid sekelskiftet 1 130 mil. Vi kan här verkligen tala om en infrastrukturutveckl-
ing som i sin tur gav möjlighet för regional och lokal utveckling. Noterbart är att vi 
strax efter andra världskrigets slut hade som mest trafikerbar järnväg i Sverige, 1 670 
mil. Idag, efter diverse lönsamhetsproblem och strukturförändringar, har vi en längd 
som motsvarar den vi hade för cirka hundra år sedan.  

Edsvalla Bruk AB var visserligen beroende av goda vattenvägar, men då stats-
makterna började planera järnvägarna var man inte sen att följa utvecklingen och 
förstå betydelsen av denna innovation. Brukets ägare på 1870-talet, G. A. Wall, lyck-
ades få järnvägen dragen över Edsvalla i stället för Norsbron, som det ursprungligen 
var projekterat. Lobbying för lokal utveckling! 

Samtidigt som landtransporterna utvecklades, förbättrades också transportmöj-
ligheterna till sjöss. Segelfartygen ersättes efterhand med ångfartyg, koleldade fartyg 
och så småningom började olja användas och därmed ökade fartygens geografiska 
räckvidd markant. Ur näringslivssynvinkel betydde utvecklingen på transportområ-
det att fraktkostnaderna kraftigt sjönk, vilket gynnade den mera långväga handeln. 

Vad har då detta internationella infrastrukturella perspektiv med Vålberg att 
göra? Vålberg har under lång tid haft tillgång till goda transportvägar såväl till land 

som till sjöss och därige-
nom varit en attraktiv 
bygd. Sedan i mitten av 
1600-talet har förbindelse-
leden mellan Vålberg och 
Karlstad haft ungefär 
samma sträckning som i 
dag. Men innan ”Nors 
mosse” blivit så pass torr-
lagd att en väg kunde an-
läggas över den, mellan 
Varpnäs och kyrkan, fick 
man sannolikt färdas från 
Norsbron över Törne, 
Törnmon, Liljenäs, Mon 
och Sörmobacken.  
Nämnde jag förresten att 

Rayonloket 
Foto: Stefan Nilsson 
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det i Vålberg under mitten av 1800-talet, strax innan industrialismens genombrott 
och järnvägens expansion, fanns cirka 2 600 invånare? Som kuriosa kan noteras att 
vid samma tid hade Los Angeles cirka 5 000 invånare. Övriga likheter? Visst, Vål-
berg och Los Angeles har båda utvecklats tack vare närheten till vatten och därige-
nom haft goda möjligheter för sjötransporter och förutsättningar för handel. Vål-
berg hade för övrigt tillgång till järnväg före Los Angeles. Trots detta infrastruktu-
rella försprång hängde vi inte riktigt med den utveckling som sedan skedde i Los 
Angeles. År 1900 hade Vålberg ökat sitt invånarantal till 3 272. En ökning med 
knappa 700 invånare på 50 år. Los Angeles hade under samma tid ökat sitt invåna-
rantal till 102 000! År 1999 hade Vålbergs samhälle ett invånarantal av 3 282 perso-
ner. Av någon anledning känner jag att det inte längre är meningsfullt att fortsätta 
jämförelserna mellan ovan nämna metropoler. 

Ur kommunikationssynpunkt har vissa förändringar skett under senare tid. I bör-
jan av 1980-talet ändrades sträckningen av E18 som från att passerat genom sam-
hället numera leder betydligt sydligare genom socknen och alltmera sällan ser vi last-
fartyg i älven. De relativt få gånger det sker är det sågverket vid Norsbron som utgör 
målet. Då och då talas det dock om att järnvägen mellan Karlstad och Göteborg är 
olönsam och trafiken bör ersättas med bussar och lastbilar. Visserligen ser vi många 
gånger per dygn tåg passera på banvallen genom samhället, men det är snart tre de-
cennier sedan vi kunde se förväntansfulla människor med resväskor på perrongen 
vid Vålbergs station och höra gnisslet av inbromsande passagerartåg. ”Rayontåget” 

Järnvägsstationen i Vålberg.  
Foto: Stefan Nilsson 
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med sitt blåa diesellok med avgång kl. 14.00 från Älvenäs med ankomst 14.15 vid 
Vålbergs järnvägsstation och åter till Älvenäs varje midsommarafton undantaget. Jag 
ber att få återkommer längre fram om denna för före detta och nuvarande ortsbors 
mycket betydelsefulla och nostalgiska tur. Nej, numera reser vi Swebus och Säffle-
buss.  

Ta åter en titt i kartboken. Visst bor vi fortfarande centralt! Visserligen har äl-
vens roll spelat ut och vi kan inte längre ta tåget från Vålberg när vi skall ut i värl-
den. Men, vi har fortfarande buss nummer 601 som flera gånger dagligen passerar 
samhället på sin tur mellan Karlstad och Slottsbron!  

Under 1970-talet var vi glada om vi kunde ta tåget till Göteborg under fyra tim-
mar. Nu tar det två timmar från grannkommunen Grums. Vår flygplats och de nya 
flygförbindelserna innebär dock att vi i dag på motsvarande tid kan resa från Vål-
berg till Medelhavet. Centralt, javisst! Nästa, Mallorca! 

Centrum – samhällets hjärta 
Snöflingorna dansar lätt utanför fönstret och termometern visar på en och en halv 
grad under nollstrecket. Hösten blev detta år 2002 ovanligt kort. Sommar blev vinter 
på endast några veckor. Julen står för dörren och ännu ett år kan således läggas till 
handlingarna.  

Då jag ännu en gång fått förtroendet att bidra med en artikel till Medlemsbladet 
tänkte jag ta tillfället i 
akt att här fokusera 
det som ofta utgör 
hjärtat i ett samhälle, 
nämligen dess cent-
rum. Vilket centrum, 
undrar ni förmodlig-
en? Ja, det blir denna 
gång Vålbergs cent-
rum, d.v.s. Norsplan. 
Detta val främst be-
roende av att jag för 
en tid sedan fick 
några vykort från 
Vålberg av min lära-
rinna från lågstadiet, 
Barbro Persson, som 
förutom vykorten 

Vålbergs centrum – Norsplan – 1960-tal 
Okänd fotograf 
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också gav mig ett s.k. ”pins” med Nors kommuns vapen. Denna symbol finns för 
övrigt fortfarande att beskåda på det gamla kommunhuset, som idag bl.a. inrymmer 
Vålbergs bibliotek. Ett av de, sannolikt mycket unika, vykorten jag fick av Barbro 
Persson visar Norsplan från 1960-talet. Med detta vykort som utgångspunkt tänkte 
jag därför här bjuda in er i en diskussion om betydelsen av att det finns ett tydligt 
och livskraftigt centrum i ett samhälle. 

Som lärare och forskare i ämnet kulturgeograf kretsar ofta mycket av min verk-
samhet kring stadens rum och dess invånare. Redan under såväl den grekiska som 
den romerska antikens stadsbyggnation betonades torgets betydelse, som här ut-
gjorde stadens centrum och mötesplats ur såväl ett handels- som ur ett socialt per-
spektiv. Under den romerska antiken utvecklades ett stadsplaneideal ur de fyrkan-
tiga, symmetriskt anordnade härlägren (castra). Ur denna stadsstruktur skapades ofta 
två mot varandra vinkelräta huvudgator. Den öst-västliga kallades Decumanus och 
den nord-sydliga Cardo. Dessa gator gavs ökad bredd och förband normalt stadens 
fyra infartsportar med varandra. Där Cardo och Decumanus möttes placerades ofta 
ett torg (Forum). Inte sällan utvecklades stadsplanerna under denna tid på så sätt att 
huvudgatorna bildade något av ett T. Staden Timgad brukar i stadsgeografisk littera-

Antikens stadsplan relaterat till ett lokalt Vålbergsperspektiv 
Källa: Andersson, H.O. 1977 
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tur lyftas fram som ett paradexempel på en romersk castrum-stad. Timgad 
(Thamugadi) var en gång en blomstrande stad i Algeriet som under senare tid varit 
föremål för omfattande arkeologiska utgrävningar. 

”Tänk globalt och handla lokalt” brukar man ibland säga då regional utveckling 
diskuteras. Handla lokalt! En devis i dubbel bemärkelse som jag återkommer till. En 
något krystad övergång kan tyckas från att relatera en romersk stadsplan i Algeriet 
till Norsplan i Vålberg. Men, visst finns det vissa likheter mellan nämnd stadsplan 
och gatustrukturen i centrala Vålberg. Försök, dock med en viss fantasi till hjälp, att 
föreställa er hur gatan i öst-västlig riktning skulle kunna vara Långgatan och den 
nord-sydliga gatan utgöra Skruvstadvägen. Skärningspunkten blir då, utifrån vårt 
lokala perspektiv, Norsplan.  

”Välkommen till Vålbergs centrum” hälsar numera stora skyltar dem som anlän-
der detta Forum i samhället. En nyhet för i höst är också den staty som givits nam-
net ”Kraftsamlaren” och som sedan september tagit plats på gräsmattan framför 
Norsplan. Visst utgör Norsplan en viktig ingrediens som handelsplats och mötes-
plats i Vålberg. Dock har mycket hänt sedan Norsplan tillkom i början av 1960-talet. 
Förr fanns här livsmedelsbutiker, fotoaffär, konditori, banker (och bankomat under 
en kortare tid), tygaffär, presentaffär samt skoaffär för att nämna några. Idag finns 
här att tillgå frisör, pizzeria, ATG- och sportbutik med posttjänst, godis- och pre-
sentaffär, blomsterhandel, Glass- och korvbar, klädaffär samt bibliotek i gamla kom-
munhuset. Jodå, visst finns det en del butiker kvar trots stora förändringar och ett 
antal ännu outnyttjade kvadratmeter. Ändock har mycket av den grundläggande in-
frastruktur man kan förvänta av ett centrum försvunnit. Jag tänker då närmast på 
bank och konditori, där det senare utgör en ur social synpunkt väsentlig ingrediens. 
Möjligheten att kunna inmundiga en operabakelse och en kopp kaffe i goda vänners 
lag på ett konditori i ett samhälle av Vålbergs storlek bör vara en grundläggande rät-
tighet. Finns det inte något EU-direktiv om detta som kan åberopas?  

För att bli lite seriös ser jag det som nödvändigt för ett samhälles överlevnad att 
finna naturliga mötesplatser för sociala kontakter, där såväl små som stora frågor 
kan dryftas invånare emellan. Om vi åter relaterar till gamla tiders torg och centrum 
(ofta samma plats) var det på dessa platser som identiteten och den lokala förank-
ringen hade sin grund och också utvecklades. I dagens moderna fysiska samhälls-
struktur, med ofta externt lokaliserade köpcentra, försvinner många gånger den lo-
kala närhet som tidigare fanns. Jag vill med detta inte enbart vara kritisk till den 
centrumförskjutning som skett under senare år och som också påverkat större stä-
ders inre liv, utan istället lyfta fram betydelsen av att också kunna värna om den lo-
kala sociala miljön. ”Tänk globalt och handla lokalt” talade jag om tidigare. Visst 
ligger det mycket i detta talesätt. ”Handla lokalt” är ju något som inte minst ortens 
butiksinnehavare sannolikt skulle välkomna i större utsträckning. Men om vi ser på 
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detta uttryck ur en annan aspekt är det kanske förutsättningar för naturliga mötes-
platser vi saknar i vårt allt mera stressrelaterade samhälle, där tid för samtal och re-
flektion kan ske. Det är ju ändå de människor som lever på en ort som skapar och 
utvecklar samhället. Centrum och torget är således här en icke obetydlig plats. Dock 
kan konstateras att antikens Forum och 50- och 60 talets kafékultur idag kanske allt 
som oftast ersatts av ATG-ombud, som ur social synpunkt ändock ”spelar” en bety-
dande roll. 

Älvenäs 
Antag att vi kommer resande längs Europaväg 18 västerut från Karlstad mot 
Grums. Vi skymtar då, ett par mil efter att vi lämnat Karlstad, ett litet samhälle på 
höger sida om den högbro som leder över Norsälven. Där finner vi samhället 
Älvenäs. Älvenäs är beläget vid Norsälvens mynning till Vänern och är sammanväxt 
med det något större samhället Vålberg. Om vi inte är uppmärksamma missar vi 
såväl samhället som den fabrik, söder om bron vid Vänerns strand, som under sin 
snart sextioåriga historia kantats av såväl ekonomiska problem som 
”miljöskandaler”. Likt fågel Fenix har dock företaget gång på gång rest sig, tagit 
revansch och visat pessimisterna att än finns det glöd i företaget och en sällan 
skådad överlevnadsanda bland invånarna i brukssamhället. För att ta till en metafor 
så har fabriken varit något av samhället Älvenäs moder och har, trots sina mera eller 
mindre svårartade krämpor under årens lopp, hittills alltid tillfrisknat. Diagnosen 
detta första år på det nya millenniet är god. Aptiten har kommit åter efter att under 
1990-talet genomgått en tung medicinering, där konkurs och flera försäljningar 
ingått i rehabiliteringen. 

Låt oss återvända till tidpunkten för företagets födelse i april 1942. En fabriksan-
läggning började nu ta form och parallellt med fabriksbyggnationen började sam-
hället Älvenäs att utvecklas. Noteras bör att innan denna byggnation fanns det ingen 
bebyggelse i denna del av socknen förutom den då magnifika, men numera sedan 
länge rivna, Älvenäs gård.  

Då jag dels är född och uppvuxen i Älvenäs, dels till professionen är kulturgeo-
graf, är det omöjligt att inte reflektera över den ”urtyp” av samhällsstruktur Älvenäs 
gestaltar, där ett betydelsefullt företag utgjort hjärtat för livet i bygden.  

De svenska brukssamhällena i allmänhet var på flera sätt noggrant socialt skik-
tade. Sociala skrankor skilde brukspatronen från bokhållarna och bokhållarna från 
arbetarna. Men även bland arbetarna fanns grupper med högst varierande social pre-
stige. Det intressanta med Älvenäs är att bebyggelsestrukturen är en direkt spegling 
av företagets produktion och dess uttryckligen sociala struktur med uttalad status-
stege. I Älvenäs är inte gatorna döpta efter blommor, mineraler, författare eller se-
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dan länge hädangångna 
kungar och drottningar. 
Nej, i Älvenäs är man betyd-
ligt mera konkret. Här heter 
gatorna Tvinnaregatan, Spin-
naregatan, Vävaregatan, Sil-
kesstigen, Finullsvägen, 
Grovullsvägen och Cordvä-
gen, alla relaterade till pro-
duktionen vid Rayon. Den 
yrkesmässiga kopplingen är 
också stark genom gatunamn 
som Ingenjörsvägen och 
Förmansgatan. Vi finner 
också här gatunamn som 
Verkstadsgatan, Smedjegatan, Fabriksgatan och Bruksgatan.  

För den exkursionsdeltagare som på egen hand vill avlägga ett besök i Älvenäs är 
det lättats att nå samhället om du, strax väster om tidigare nämnda högbro över 
Norsälven, lämnar Europaväg 18. Jo, det finns en skylt som anger att det är 1 kilo-
meter till Älvenäs. Efter några hundra meters nedförslut korsar vi fabriksjärnvägs-
spåret som förbinder Rayon med stambanan i Vålberg fem kilometer norrut. Vi tar 
till vänster efter järnvägen och därmed väntar en stund med besöket på Rayon, som 
återfinns i slutet av vägen åt det andra hållet. Vi fortsätter ytterligare några hundra 
meter för att mitt emot kyrkans högborg i samhället, det röda församlingshemmet, 
ta till vänster för att nu längs Ingenjörsvägen följa den social skiktningen från social-
grupp 1 till socialgrupp 3. Det röda församlingshemmet, med tillhörande källare där 
scouterna förr höll till, får vi inte bara gå förbi utan att först konstatera att det fak-
tiskt invigdes av biskop Runestam år 1950 och vars mark skänkt av fabriken.  

Likt en stor gul kantarell tornar nu ”direktörsvillan” fram i en björkdunge på en 
höjd en bra bit över den övriga bebyggelsen och genast får vi associationer till kyr-
kans läge i den gamla medeltidsstaden, där den höjer sig majestätiskt över kreti och 
pleti. Se figur 10. Från balkongen i denna elvarumsvilla på cirka 300 kvadratmeter 
med tillhörande swimmingpool och dubbelgarage, har direktörer på Rayon under 
årens lopp kunnat inta sitt morgonkaffe och i fjärran, såväl via synintryck som via 
näsans luktorgan, få aktuell information om att produktionen varit i full gång. ”Det 
luktar pengar” brukar man i folkmun säga i bruksbygder då metylmerkaptanmoleky-
lerna seglar in i näsborrarna och där startar en serie av associationer. Storstadsmän-
niskorna har sällan förståelse för denna bruksbygdens ”eau de Cologne”. Förr kunde 
man här se såväl trädgårdsmästare husera framför villan som chauffören som put-

Ingenjörsvägen under byggnation 
Okänd fotograf 
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sade på direktörens bil. Visst, Jaguar eller BMW! ”Klart att brukspatron såväl skall 
bo som transporteras ståndsmässigt”. En given institution och således varken ovan-
lig eller frapperande i dåtidens bruksorter. 

Vi fortsätter längs Ingenjörsvägen och lämnar ”direktörsvillan” bakom oss. Likt 
ett radband möter oss nu ett antal större fastigheter, ”disponentvillor”, där villans 
storlek, avståndet till gatan, höjden över gatan samt tomternas storlekar utgör bety-
delsefulla variabler som tillsammans visar på ägarens status på företaget. I fallande 
skala förändras dock efterhand ovan nämnda variabler drastiskt, ju längre vi färdas 
längs gatan. När vi nått Ingenjörsvägen 31 är vi framme vid en byggnadsstruktur 
som föga påminner om de tidigare vi passerat. Nu har villornas kvadratmeter dras-
tiskt minskat till cirka 70 och rummen till tre. Trädgårdsmästare och chaufförer är 
nu endast ett minne blott. När vi kommit till husnummer 40 når vi en radhuslänga 
bestående av sju bostäder i kulörta färger om vardera två rum och kök med väl tillta-
gen källare. Vi är nu i ett område som Älvenäsborna i dagligt tal benämner Vinkel-
boda. 

Vinkelboda ger uttryck för vad man benämnde som en ”modern bruksmiljö” då 
det uppfördes i slutet av 1940-talet. V har nu företagit en ”resa”, såväl i rummet som 
i social statushierarki. En resa från en boendestruktur uppförd för socialgrupp 1 till 
en boendeform planerad för socialgrupp 3. Det bör dock noteras att det enbart är 
den yttre fysiska miljön vi nu iakttagit. Den inre sociala miljön, d.v.s. det som händer 
bakom väggarna i de olika villorna vi passerat, vet vi dock ingenting om. Den väl-
färd och livskvalitet invånarna i Älvenäs har upplevt och alltjämt upplever har san-
nolikt lite gemensamt med gatunumren och villornas höjd över gatuplan. Det är, vid 
en betraktelse i tidens backspegel, 
synnerligen intressant att man på 
ett sådant välplanerat och struktu-
rerat sätt byggt upp ett samhälle 
som på så många olika sätt som i 
Älvenäs anknöt till ortens nä-
ringskälla och dess inre sociala 
struktur.  

Det är dock inte bara boende-
miljön som åtskilt arbetare från 
tjänstemän. Tjänstemännen satt 
för sig i en särskild avdelning i 
matsalen på fabriken och fick 
bättre mat serverad. Den årliga 
Luciafesten anordnades utan att 
arbetarna var inbjudna. Tjänste-

”Direktörsvillan” - Ingenjörsvägen 11 
Foto: Thomas Blom 
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männen fick gratis kylskåp 
till sina lägenheter, medan 
arbetarna fick betala av 
sina ”surt förvärvade” för 
denna facilitet. Vid löneut-
betalningen fick arbetarna 
finna sig i att ibland under 
flera timmar få köa, vilket 
bidrog till att många kände 
sig provocerade och ut-
satta för maktmissbruk. 
Vi lämnar nu Ingenjörsvä-
gen och via Vävaregatan 
korsar vi Cordvägen för 
att slutligen nå Älvenäsal-

lén. Vi har nu nått fram till den andra betydande kraften, vid sidan av Rayon, som 
förenat många av Älvenäs invånare - Älvenäsvallen och Nors IK. Idrottsplatsen till-
kom även den i kölvattnet av uppförandet av fabriken. Sedan år 1946 har fotbolls-
matcherna på Älvenäsvallen varit en viktig ingrediens i föreningslivet på orten. Vid 
sidan av fotbollen bör Älvenäs bågskytteklubb, grundad 1953, uppmärksammas som 
alltsedan dess tillkomst fram till dags dato haft ett antal framstående bågskyttar som 
hävdad sig på såväl på den nationella som på den internationella arenan. Såväl OS- 
som VM deltagare har haft Älvenäs bågskytteklubb som hemma arena. För att här 
anknyta till det år bågskytteklubben grundandes så kan konstateras att till och med 
år 1953 hade 500 bostäder uppförts, de flesta i bolagets regi. Samma år sysselsatte 
fabriken 1 200 anställda. Samhället blomstrade. 

Åter mot Rayon. Vi korsar ånyo järnvägen för att bege oss till ”Parken”. Under 
hela Rayons hittillsvarande historia har ”Parken” haft en särskilt plats i hjärtat hos 
invånarna i Älvenäs. Under framförallt 1950- och 60 talet var ”Parken”, mellan Nor-
sälven och vägen, en betydande mötesplats för ortens unga under somrarna. Val-
borgsmässoaftonen med majbrasa och fyrverkeri, naturligtvis bekostat av Rayon, var 
en institution liksom det traditionella vårtalet av direktören och sång av Rayonkören. 
”Vintern rasar…” Var? Ja, denna begivenhet upphörde några år in på 1990-talet. 
Nostalgi! En kokt med brô! Senap och ketchup? Ja, å så en kaffe! Som traditionen 
bjöd, inhandlades det hela i den provisoriskt inredda kiosken i det gamla järnmagasi-
net. Vad mera? Doften av överförfriskade ortsbor. Chateau de garage och Skogs-
stjärnan, ”en får tacke”.  

Ååå…, den alltid så karaktäristiska uppskattningen från publiken när fyrverkeriet 
startade punktenligt 21.30. Vilken Älvenäsbo minns inte den traditionsenliga slut-

Vinkelboda 
Okänd fotograf 
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klämmen på fyrverkeriet, där det i eldskrift lyste SRA (Svenska Rayon Aktiebolaget) 
och applåderna ljöd genom den vårkalla luften innan det var dags att vandra hem till 
Vävaregatan, Cordvägen eller Ingenjörsvägen. Några gick direkt till nattskiftet. Bra-
san falnar. 

Dagen efter, den 1 maj, minns jag tydligt då jag som liten pojke under 60-talet 
vaknade till ett dovt mullrande som sakta övergick i spröda toner. Det var Nors mu-
sikkår. Med drillflickor i täten vandrade ekipaget genom samhället med, som sig bör, 
traditionella vårtoner på repertoaren. Särskilt denna dag vajade Rayons fana högt. 
Efter väl förrättat värv i den bleka majsolens morgonstrålar avslutade musikkåren 
sin vandring genom samhället hos direktören i ”den gula villan”, där det som bruk-
ligt just denna dag på året bjöds på kaffe med tilltugg.  

Halvannan månad senare var det dags för nästa stora evenemang i ”Parken” - 
midsommarfirandet med start kl. 14.00 på midsommaraftonen. För ortsborna har 
det under åren blivit en alltmer välkänd syn, det vill säga det blankputsade blå loket 
med de lövklädda vagnarna fullsatta med festklädda människor som sin vana trogen 
rullar mellan fabriken och Vålberg tur och retur på dryga trettio minuter. Ångvisslan 
ljuder, marschmelodier väller ut från musikkårens blänkande instrument, fladdrande 
flaggor och glatt vinkande människor kan beskådas under den korta, men ack så 
betydelsefull färd.  

Väl tillbaka i Älvenäs vandrar vi alla likt i ett lämmeltåg till ”Parken” för att in-
mundiga nybryggt kaffe med dopp och till den yngre generationen vankas glass. 
Därefter är det dags för sedvanlig dans kring midsommarstången, säcklöpning och 
pannkaksätning med sylt och grädde. Tradition, identitet och platskänsla. Naturligt-
vis! Midsommaraftonen år 2000 var det trettiosjunde året i sträck som lekledaren 
heter Åke Nordmark. Även detta en institution som knappast finner motsvarighet 
någon annanstans. Jag antar att ni redan gissat att hela evenemanget arrangeras av 
Rayon, under senare tid i samarbete med Nors IK, med betydande insatser från per-
soner anställda och före detta anställda vid företaget. Denna tradition lever kvar 
med en sällan skådad livskraft och med mina subjektiva ögon tror jag att det blir allt 
fler besökare för varje år. Midsommarafton i Älvenäsparken, hemvändarnas mötes-
plats. ”Kul att se dig, var bor du nu för tiden? Jasså, är det hennes nya man? Jag 
trodde hon var ihop med Böna. Fyra barn, det kunde man inte tro”!  

Vi lämnar ”Parken” bakom oss och beger oss nu till slutmålet för denna ”resa” 
genom en Värmländsk bruksort. Vi stannar dock upp en stund vid porten till Rayon 
och låter ögonen och tankarna svepa över de tegelröda byggnaderna där det här och 
var pyser ut vit rök. Detta företag som allt sedan fyrtiotalet satt sin totala prägel på 
ett helt samhälle, såväl vad gäller den yttre fysiska miljön som den inre sociala mil-
jön. Fysiskt i form av byggnadsstruktur och gatustruktur, socialt i form av goda ar-
betskamrater och gemenskap, men också av avundsjuka och ett visst förakt till 



32 

högre utbildning. ”Universitet, ska de vare nôtt dä. Passer det inte å jobbe på 
Rajjon?” Samtidigt har Älvenäs under nästan hela sitt hittillsvarande liv levt i skug-
gan av fabrikens ekonomiska svårigheter. Det finns dock ett talesätt i Värmland som 
heter att ”Det årner säj och årner det sig inte så kvetter det”. 

”Spinnsal, indunstningen, corden, kolsvavla, viskos, torken, modal, nylon, ung-
karlshotell, majbrasa, midsommartåg, Önsta, Delikatessen, Rajjon, Vinkelboda, Par-
ken, Höjda, Kron, Allén, Stalingrad”. Välkända termer för en Älvenäsbo som alla på 
olika sätt skapar en lokal platskänsla och en identitet. 

Solen sänker sig över Gökhöjden, det är kväll och vi lämnar Älvenäs för denna 
gång. Säkert är dock att solen i morgon åter kommer att höja sig över Lompberget 
och lysa över Älvenäs och Svenska Rayon. 

Gökhöjden 

Svanvägen, Trastvägen, Orrvägen och Tjäderstigen. Efter en relativt snabb och 
uppfriskande promenad, som säkerligen också resulterar i en något fuktig panna, har 
vi efter en dryg 800 meter lång uppförsbacke nått upp till Gökhöjden. Smaka på 
namnet. Visst låter det idylliskt. Men vad associerar vi tyvärr vanligtvis till, då denna 
del av vår hembygd kommer på tal? Lägenhetsbråk, tomma öde lägenheter med 
mögelproblem, knarkbeslag och hembränningsapparater.  

Va! är du oförskämd, utropar nu flertalet invånare boende i denna något geogra-
fiskt perifera ö av samhället. Jo, jag erkänner att jag nog nu är såväl en smula oför-
skämd som stereotyp i mina kommentarer. Men tyvärr, en smula sanning döljer sig 
faktiskt bakom denna subjektiva beskrivning.  

Framför oss ser vi radhus efter radhus, två eller tre rum och kök, som för tankar-
na till tunga industristäder i England. Inga disponentvillor! Området byggdes upp 
under slutet av 1940-talet då efterfrågan på personal till fabriken var stor. 

”Beryktad höjd” var rubriken i en tidning som damp ner i brevlådan för något år 
sedan och som var producerad av elever på Journalistlinjen vid Molkoms folkhögs-
kola. I artikelns ingress betonas att ”Gökhöjden är ett beryktat område. En motsva-
righet till Kronoparken i Karlstad. De som bor här är orternas ”hackkycklingar” 
med skvaller om missbruk och bråk. Varje ort tycks ha ett sådant område”, menar 
artikelförfattaren. Vidare i artikel kan vi såväl bokstavligt som mellan raderna läsa att 
Gökhöjden verkar vara en plats som ”Gud glömt” och där ”djungelns lag” råder. Är 
det verkligen så illa? En f.d. invånare på höjden menade att vi här har ”Sveriges 
största öppna anstalt”. 

Gökhöjden, Kronoparken (Karlstad), Rosengård (Malmö) och Bergsjön 
(Göteborg). Några platser vi säkerligen alla känner till och som ur namnsynpunkt 
bör föra våra tankar till något idylliskt och rofyllt, men som istället tyvärr ofta ger 
oss negativa associationer.  
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Väl uppe på höj-
den sätter vi oss på 
den något spruckna 
stentrappan, utanför 
vad som för många år 
sedan var en Kon-
sumbutik, sedermera 
videobutik. Sedan 
flera år tillbaka står 
dock lokalen tom och 
öde. Trappan är 
sprucken, färgen på 
dörren har flagnat. Vi 
kan dock fortfarande 
känna doften av tall-
skog och lyssna till 
hur vinden passerar 
genom de ännu end-
ast kala grenarna i björkarna intill. Tiden går och rummet förändras. Under 1950- 
och 1960 talet däremot var här en naturlig samlingsplats för områdets invånare. Vid 
butiken möttes man och talade om väder och vind, om hur förmiddagsskiftet på 
spinnsalen förlöpt och om hur många rätt man lyckats pricka in vid den senaste 
stryktipsomgången. Nu är allt här öde och lugnt. Inga djupa diskussioner kan längre 
höras om hur världsproblemen bör lösas, utan vemodet har istället lagt sig som ett 
tungt täcke över hela området. Ett enstaka hundskall på håll, inga lekande barn, inga 
promenerande invånare utan endast ett dovt brus från framrusande bilar på Europa-
väg 18 en bit bort, där sannolikt de flesta förbipasserande bilister inte har en blek-
aste aning om vad som döljer sig i skogen intill vägen. ”Ett gammalt brukssamhälle, 
jahaja, änsendå”. 

Om vi blickar ut över Gökhöjden ser vi radhuslänga efter radhuslänga, två eller 
tre rum, ett plan eller två våningar, rött, grönt eller gult idylliskt inbäddade bland 
tallar och björkar. Kontrasterna är dock påtagliga om vi dels ser till husens kvalitet, 
dels den natursköna miljö vi befinner oss i. Vissa av husen har drabbats av mögel 
och allmänt förfall, andra har eldhärjats utan någon därefter tillstymmelse till restau-
rering, några har däremot renoverats och ger därför ett gästvänligt och tillmötesgå-
ende intryck i denna något kuperade terräng Gökhöjden utgör. 

Om vi för en stund tänker bort den vältrafikerade Europavägen och närheten till 
Vålberg, Grums och Karlstad kan vi lika gärna befinna oss i någon avlägsen by i inre 
Norrland. Ja, så känns det i alla fall då vi sitter på just denna något krackelerade 

Gökhöjden 
Foto: Ragnar Magnusson 
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trappa till den gamla konsumbutiken på Gökhöjden.  
Annat var det under 1970-talet då jag som tonåring ofta besökte kompisar på 

Gökhöjden, eller med skidor på väg till Nytorpsstugan passerade denna del av sam-
hället.  

Vi lämnar den gamla butiken bakom oss och vandrar förbi den röda panncen-
tralen med tillhörande lägenhet och minns hur vi här bakom på grusplanen om som-
rarna spelade fotboll och på vintern ishockey mot ”Höjda”, som vi kommande från 
Älvenäs kallade våra kombattanter i dessa ädla idrotter. Nu verkar det inte ha varit 
någon större aktivitet på denna plats på många år, om vi bortser från att den ogräs-
angripna grusplanen numera fungerar som uppsamlingsplats för gammalt ris och 
annat trädgårdsavfall. 

Vålberg, inklusive Gökhöjden, har i våra medier under framförallt mitten av nit-
tiotalet framstått som ett invandrarfientligt samhälle där människor från andra län-
der och världsdelar icke göra sig besvär att besöka och framförallt inte bosätta sig i. 
De minnen jag har från Vålberg och framförallt Gökhöjden är dock av helt an-
norlunda karaktär. Under 1970-talet, då jag höll till på ”Höjda”, kunde vi verkligen 
tala om ett multikulturellt samhälle där flera olika nationaliteter levde sida vid sida 
och där vi ungdomar föga brydde oss varifrån våra kompisar härstammade. Det pri-
mära för oss var att få ihop ett fotbollslag eller hockeylag eller att vi kanske bara åkte 
moped tillsammans. Puch Dakota, Suzuki, Zündapp eller Sachs flakmoppe? Ja, om 
eventuella konflikter uppstod rörde det sig i så fall om vilket mopedmärke som var 
det bästa eller vilken av modellerna som mest framgångsrikt gick att trimma. Jag tror 
inte heller att någon av oss reflekterade över om vi umgicks med Andersson och 
Gustafsson eller med Mitrovic, Julkononen, Rantonen, Sankala och Majoros. 
Gökhöjden var nog faktiskt min första riktiga kontakt med andra kulturer, dock 
utan att jag då ens reflekterade över det.  

Krokusen blommar utanför Svanvägen 2, luften känns frisk, fåglarna sjunger och 
solens varma strålar ger en förkänning till den kommande sommaren. Visst känns 
det onekligen mycket rofyllt att så här sakta få promenera på gatorna, som nästan 
samtliga bär namn efter fåglar? Varför har denna natursköna oas under flertalet av år 
verkat befinna sig på samhällets skuggsida? Inte kan det ha med platsen i sig att 
göra. 

Vem skulle idag köpa ett vykort över Gökhöjden och Älvenäs för att skicka till 
vänner och bekanta med frasen. ”Vi har nu äntligen nått fram till Gökhöjden. Solen 
lyser, vi har nära till badplatsen och allt är bara toppen. Hälsningar…?” Ingen, san-
nolikt. Förr kanske? Vykort har i varje fall funnits över detta synnerligen välplane-
rade och lummiga bostadsområde. Ett idag något historiskt vykort över en plats i 
tiden.  

Om vi för en stund leker med tanken och antar att området inte är bebyggt, utan 
att vi nu står här en solig aprildag år 2000 tillsammans med lantmätare, kommunfö-
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reträdare och landskapsarki-
tekter och myser för att vi 
nu äntligen funnit ett nytt 
område i kommunen att 
bebygga, som sannolikt kan 
bli lika intressant som sjö-
tomterna i Bergvik eller 
tomterna på Skåreberget. 
Hur skulle en annons i 
Värmlands Folkblad och 
Nya Wermlands-Tidningen 
kunna se ut för att locka 
spekulanter att köpa tomter 
i detta nya område i kom-
munen och där sedan bygga 
villor? ”Tomter erbjuds till 
försäljning i ett naturskönt 
område, endast två mil från 
Karlstads torg. Din båt läg-
ger du i Norsälvens myn-
ning till Vänern och på vin-
tern har du endast fem mi-
nuters bilresa till slalombacken. Skola, badhus, sporthall, ishockeyrink, fritidsgård, 
tennisbanor, dagligvarubutiker och restauranger. Detta rikliga utbud finns att tillgå 
såväl i Vålberg som i den närbelägna kommunen Grums. Du bor på landet, men 
ändå mycket centralt. Söker du livskvalitet? Ställ dig då i kö för tomter på Gökhöj-
den! Byggstart inom kort.”  

Ja, varför inte? Jag lämnar nu ”Kokohill”, som området i folkmun ibland be-
nämns och vandrar förbi den nu enda kvarvarande serviceinrättningen. Den gula 
postlådan i korsningen Gökhöjdsvägen och Tjäderstigen. ”Tömning vardagar kl. 
9.00”. Jo, jag tackar!  

Hur ser framtiden ut för Gökhöjden? Kommer scenariot ovan att i någon form 
bli verklighet, eller kommer området i framtiden att helt dö ut och först förvandlas 
till något av en spökstad, för att därefter björkar och tallar åter tar kommandot över 
höjden och vi är tillbaka där allting började innan etableringen av Svenska Rayon. 
Gökhöjden, en parantes i vår svenska brukshistoria!  

Har du inte varit här? Varför inte då avlägga ett besök på höjden där göken gal 
och reflektera över den natursköna miljö som här finns och fundera också över hur 
vi skulle vilja att det kan se ut här uppe.  

Flygfoto över Gökhöjden. 
Källa: Google Earth 2015 
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III    NÄRINGSVERKSAMHETER I BYGDEN 

Samhällsbyggare och entreprenörer av stora mått!  
Ivar Andersson och Kurt Svanberg är två personer som vår bygd kan vara särskilt 
stolta över. Utan dessa personers framsynthet och mod hade med stor sannolikhet 
såväl Vålberg, men framförallt Älvenäs, haft en helt annan struktur än vad som är 
fallet idag. Där Älvenäs idag är beläget kanske istället kor betat eller att granskogen 
stått tät. 

Historien kan sägas ta sin början i köket hemma hos Ivar Andersson i oktober 
1941. Ivar var arbetslös då hans arbetsplats Bobinfabriken hade tvingats stänga un-
der krigsåren, med följden att 125 personer nu var utan arbete och Vålberg riskerade 
att bli en avfolkningsort. Det som på något sätt kan sägas ändrade historiens förlopp 
för samhället var några rader i den KF ägda tidningen Vi som gav Ivar den numera 
berömda idén. Artikeln i Vi handlade om att KF sökte en plats för en planerad cel-
lullfabrik och valet stod mellan Vänersborg, Trollhättan och Karlstad. 

Den process som sedan startade kan sägas vara unik. Från det att Ivar läste noti-
sen i sitt kök till det att fabriken vid Norsälvens mynning invigdes och maskinerna 
producerade cellull tog de endast nitton månader!  

Vad hände då under de kommande nitton månaderna? Ivar planterade först sin 
idé hos Kurt Svanberg, ordförande i kommunalfullmäktige i Nors kommun. Kurt 
nappade på Ivars tankar och den 26 oktober 1941 beslutades vid kommunfullmäkti-
ges sammanträde att skriva ett brev till KF chefen Albin Johansson och där argu-
mentera för att Älvenäs är den mest lämpliga platsen för att uppgöra en cellullfabrik. 
KFs chefens son Olle Johansson fick i uppdrag att utreda möjligheten om att eta-
blera fabriken i Älvenäs. Redan den 14 november kom han till Vålberg och träffade 
bl.a. Kurt Svanberg. Ett nytt platsbesök skedde den 23 november och i december 
tog Aktiebolaget Cellulls styrelse på Stadshotellet i Karlstad beslutet att etablera fa-
briken i Älvenäs. Måndagen den 12 januari 1942 meddelades på nyheterna på radion 
kl. 18 att ” AB Cellulls nya fabrik kommer att förläggas till Älvenäs vid Norsälvens utlopp i 
Vänern och kommer att sysselsätta 300 man. Arbetet med att uppföra fabriken skall sättas i 
gång omedelbart och väntas bli klar om ett år. Ett sjuttiotal bostäder skall också byggas. Maski-
nerna beställdes i fjol, till större delen från svenska verkstäder och de beräknas kunna monteras 
medan byggnaderna uppförs. Till verkställande direktör har bolagets styrelse utsett civilingenjör 
Axel Olsson”. 

Invigningen av fabriken skedde högtidligt den 10 maj 1943 där bl.a. landshöv-
dingen i sitt tal särskild vände sig till Ivar Andersson och betonade ”hans idé och reali-
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sationen av idén är ett gott exempel på demokratisk tillvaro”. 
Därefter skedde i Vålberg, men särskilt i Älvenäs, en nära osannolik utveckling 

som ännu idag sticker ut sett utifrån ett samhällsutvecklingsperspektiv. Älvenäs med 
bostäder, affärscentrum och församlingshem växer snabbt fram i den i folkmun 
ibland benämnd Podalen. Benämningen relaterade till den vattenrika regionen i 
norra Italien läng floden Po då det understundom var ganska fuktigt i markerna där 
samhället etablerades.  

Svenska Rayon kan sägas sög upp arbetskraft från när och fjärran för att hålla 
igång produktionen då efterfrågan av cellull och sedermera nylon ständigt ökade. 
Arbetskraft kom förutom från Värmland och övriga Sverige också från Ungern, 
Portugal, Jugoslavien, Danmark och Finland för att nämna några av de många nat-
ionaliteter som representerades på fabriken. Från det att fabriken startade upp och 
tio år framåt ökade Nors kommun sin befolkning med ca 2 000.  

Vad hände då med Ivar? Nej, han gick inte tillbaka till Bobinfabriken efter det att 
fabriken öppnades igen utan kom givetvis till Rayon, där han naturligtvis fick anställ-
ningsnummer 1. Kurt Svanberg som också fick arbete på fabriken fick anställnings-
nummer 2. Ivar arbetade bland annat som portvakt men personalavdelningen och 
lönekontoret var i huvudsak hans arbetsplats inom fabriken. En av hans uppgifter 
inom lönekontoret var att inför varje avlöningstillfälle åka till banken i Karlstad och 
hämta ut pengarna i kontanter som sedan delades ut direkt i handen på arbetarna.  

Ivar kan sägas vara lite av en mångsysslare. Förutom sitt arbete på fabriken till-
verkade han trädgårdsmöbler som han sålde och han drev en kiosk tillsammans med 
sin fru Alma. Kanske det är några som kommer ihåg kiosken som var belägen mel-
lan Hjärpetangatan (Stalingrad) och där återvinningsstationen idag är belägen? För 
egen del associerar jag mera till Älvenäskiosken, där hans fru ”Alma i kiosken”, job-
bade efter att kiosken vid Stalingrad lagts ner. Ivar byggde också sitt hus på Långga-
tan 27 där han bodde fram till sin död. Ivar gick visserligen i pension efter 28 år på 
fabriken och avtackades av bl.a. företagets direktör Olle Johansson. Ja, samma Olle 
Johansson som nämns inledningsvis. Fabriken lockade dock tillbaka Ivar som tyvärr 
avled på sin post den 16 maj 1972. Ivar hade bara ett par månader dessförinnan fyllt 
67 år. 

Efter att jag dels läst om Ivars och också Kurts insatser för bygden samt även 
intervjuat Ivars barnbarn Leena Hagsmo (idag boende i Edsvalla) blir jag synnerlig-
en imponerad av det mod och initiativkraft dessa herrar visade. Samhällsbyggare på 
många andra platser brukar föräras med en staty eller en byst. Men, en informations-
tavla om vad som hände i oktober 1941 och åren därefter kanske skulle göra sig i 
Älvenäsparken? Ja, en tanke… 



38 

”Rajjon” i våra hjärtan 
Inom turismsammanhang diskuteras ofta betydelsen av att en plats ska ha en tydlig 
identitet för att locka besökare. Men, denna platsidentitet anser jag är minst lika 
viktig för alla dem som sedan lång tid på något sätt har en relation till en viss plats 
och där det finns något av en minsta gemensamma nämnare. I Vålberg och inte 
minst i Älvenäs upplever jag att denna tydliga ”gemensamma nämnare” finns – 
Svenska Rayon AB. Även bland dem som inte jobbat på fabriken och kanske inte 
heller haft någon anhörig som gjort det så har ändå många i vår bygd en relation i 
någon form till ”Rajjon”. Kanske man någon gång besökt Älvenäsparken på 
midsommarafton och då också åkt med det lövade tåget med det karaktäristiska blåa 
loket till Vålbergs gamla järnvägstation tur och retur? Eller kanske man har någon 
kylsslagen Valborgsmässoafton värmt sig vid ”majbrasan”, köpt en ”kokt i bröd” i 
det gamla magasinet vid älvkanten och lyssnat på direktör Olle Johanssons årliga 
vårtal? Eller kanske man bara känt doften av den karaktäristiska rayondoften när 
sydvindarna legat på? 

Älvenäs moderna historia kan sägas börja den 1 april 1942, vilket kan sägas vara 
startdatum för denna identitetsskapande verksamhet som sedan präglat ett helt sam-
hälle. Detta datum inköptes under kommunens förmedling hemmanet Älvenäs, be-
stående av 100 tunnland åker och 400 tunnland annan mark av ägaren Gottfrid Nils-
son för 150 000 kronor. Den 11 april undertecknades entreprenadkontraktet med 
Svenska Entreprenadaktiebolaget. En fabriksanläggning till en kostnad av drygt 12 
miljoner kronor började ta form. Fabrikens namn blev Svenska Rayon och etablera-
des för att tillgodose den stora efterfrågan på cellull 
efter krigsslutet. I och med fabrikens tillkomst skapa-
des såväl ett nytt samhälle som en mängd nya arbets-
tillfällen. Vid sidan av fabriksbyggnationen började 
samhället Älvenäs att ta form. Kommunledningen 
hade noga förberett företagets tillkomst. Man hade i 
samband med köpet av Älvenäs gård även inköpt 
mark från Vålbergs gård för järnväg och landsväg, 
liksom för tomter till bostäder. Tillsammans med före-
taget bildade kommunen ett särskilt fastighetsbolag 
med ett aktiekapital på 250 000 kronor. Bolaget bilda-
des den 21 augusti 1942 och i första omgången upp-
fördes 70 bostäder. Därefter skedde bostadsbyggandet 
i etapper ända till en bit in på 1960-talet. Bebyggelse-
strukturen i samhället uppfördes som en direkt speg-
ling av såväl företagets produktion som yrkesprofess- Ivar får en idé 

Okänd fotograf 
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ion, vilket tydligt framgår genom gatunamn som Tvinnaregatan, Spinnaregatan, Vä-
varegatan, Silkesstigen, Finullsvägen, Grovullsvägen och Cordvägen liksom hur den 
yrkesmässiga kopplingen återfinns genom Ingenjörsvägen och Förmansgatan. 

Lite historia och nostalgi som skapat en identitet och som kanske hos många 
också väcker positiva minnen till liv. Tiden måhända gör att de positiva händelserna 
framträder tydligare och de negativa trängs undan? Sannolikt skiljer sig detta från 
individ till individ och är också beroende av hur man själv drabbats av de mera ne-
gativa händelserna som tyvärr kantat företaget under årens lopp. Jag ser i sig ingen 
poäng i att här omotiverat lyfta fram de mera problematiska händelserna i fabrikens 
historia, men samtidigt visar de många problem och kriser företaget tampades med 
under dess dryga sextioåriga verksamhet (1942-2004) att det kanske är denna bruks-
historia som utgjort en grogrund för den kämpaglöd och entusiasm vi idag kan se 
hos många invånare i denna västra utpost i kommunen. Kampen om att behålla vårt 
badhus och Medborgarkontor är några konkreta exempel i närtid på den lokala mo-
bilisering som skett när ”yttre hot” uppstår. Vålberg finns för övrigt också numera 
på Facebook där det kontinuerligt rapporteras om vad som händer i vår bygd.  

På tal om kriser… efter en sökning på ”Svenska Rayon AB” i dagstidningsdata-
baser från 1981 och framåt är det tyvärr inte så många positiva nyheter som framträ-
der.  

I februari 1981 kunde vi läsa i Dagens Industri att VD vid Svenska Rayon åtalas 
för miljöbrott pga. zinkutsläpp. Några månader senare skrev TT att en brand för-
störde 300 ton massa till ett värde av 1,4 miljoner pga. en trolig svetsloppa. Senare 
samma år rapporterar också TT att 100 tjänster av befintliga 500 ska rationaliseras 
bort för att företaget ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. Pro-
duktionen ska samtidigt dras ned från 45 000 ton konstfiber till 33 000 ton. Dagens 
Industri skriver i september 1985 att KF-koncernens resultat minskat då Svenska 
Rayon haft en negativ resultatutveckling. Strax före jul 1985 skriver TT i ett press-
meddelande att Svenska Rayon på sikt ska avvecklas och att KF ska inleda ett arbete 
med att skaffa ersättningsindustri till orten. 1987 erbjöd man en premie på 8 000 kr 
till de anställda som kan tänka sig att lämna företaget och istället börja jobba på 
Gislaved AB. I augusti 1989 skriver TT att Svenska Rayon AB sålts till AB Fiberduk 
och man kan inte ge några garantier att alla 250 anställda kan få fortsatt anställning. 
1992 begärde sig företaget i konkurs men moderbolaget Fibreco AB övertar rörel-
sen.  

Listan kan fortsätta på detta sätt ganska länge, men trots att den ena krisen av-
löste den andra så fann man på lösningar så att fabriken kunde leva vidare, om än på 
lånad tid. Den 16 mars 2004 tog dock det hela slut och vi kunde läsa följande notis i 
Dagens Nyheter: 
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Men, sedan då? Nya verksamheter har eta-
blerats i vår bygd och livet går vidare. Den 
identitet som ”Rajjon” en gång skapat an-
ser jag dock finns kvar. Tydliga exempel på 
detta är att det i samband med 
”Vålbergsdagen” i augusti 2011 öppnades 
ett tillfälligt Rayonmuseum på Norsplan 
som blev mycket välbesökt. Tack vare ett 
antal målmedvetna eldsjälar, vilka de flesta 
har jobbat på Rayon, öppnas ett perma-
nent museum inom kort, nära exakt 70 år 
sedan bolagets bildande. Rayonmuseet 
finns på Ingenjörsvägen 6 i Älvenäs, en-
bart några skortenslängder från 
”Fabriken”. Jag inledde denna artikel med 
att anknyta till identitetsskapandets bety-

delse för turism. En nisch inom turismen 
som alltmera lockar besökare är industriturism, där då inte enbart bilder och föremål 
utgör kärnan i utställningen utan istället den levande berättelse som kan återges av 
dem som ”varit med”. … och det kan detta museum stoltsera med! Varmt väl-
komna till Ingenjörsvägen 6! 

Rayon anno 2012  
Foto: Thomas Blom 
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Aktiebolaget Edsvalla bruk – en arbetares vardag 
År 1856 sålde den Dicksonska firman Edsvallaverken till ett nybildat konsortium – 
Edsvalla Bolag – med delägare i tre bruk i Fryksdalen som intressenter. En viktig 
intressent i sammanhanget var Gustaf Adolf Wall från Rottneros, som också var 
disponent under åren 1865-1875 för det då nybildade Edsvalla Bruk AB. I flera 
sammanhang lyftes Walls förtjänster som disponent fram då företaget under hans 
ledning utvecklades till ett framgångsrikt företag inom såväl järn- som 
trävaruhantering. Under Walls tid inköptes också Kristinefors Bruk (1868), bada 
Bruk (1871) och Lövstaholms Bruk (1873). Bland de första större åtgärderna som 
den nytillträdda disponenten hade att ta sig an vara att lösa en större 
företagsinteckning på Bruket hos handelshuset Sven Renström & Co i Göteborg. 
Detta innebar att Wall kunde öppna en järn- och träexportfirma belägen vid 
Skeppsbron i Göteborg. Denna firma ombesörjde företagets utrikesaffärer där 
främst England utgjorde en betydelsefull kund av sågverksprodukter. I början av 
1870-talet inköptes också Pölsebo egendom på Hisingen där en större brädgård 
anlades. 1870-talet var således en lysande tid för Edsvalla Bruk som bland annat 
hade sju båtar som kontinuerligt trafikerade sträckan Edsvalla och Göteborg. 

Men, på samma sätt som det finns diskussioner kring några av dagens industrile-
dare fanns det också en skuggsida av den glans som annars omgav Gustaf Adolf 
Wall vad gäller hans ledar- och entreprenörsegenskaper. Lått oss därför närmare se 
till den arbetssituation som präglade vardagen för de anställda ”på golvet” på 
Edsvalla Bruk under företagets storhetstid. Vi leker med tanken att vi färdas bakåt i 
tiden till en söndagseftermiddag i juni år 1866. 

Ångvisslan ljuder! Från kl. 18.00 på söndagseftermiddagen till samma tid kom-
mande lördag, vecka efter vecka året om, var arbetstiden för stångjärnssmederna. 
Skiften var långa och mycket tunga. Vi kan se att smedernas arbetskläder utgjordes 
av en mässa, en grov skjorta, förskinn, strumpor och träskor. Oavsett om det var 
mitt i vintern och termometern visade minus 30 grader eller om det var 30 garder 
varmt på sommaren var klädseln densamma. Sin vila fick smederna i en enkel kon-
struerad byggnad som i dagligt tal benämndes ”kuja” eller ”smekuja”. Denna kuja 
bestod av bestod av fyra nakna väggar med brutet tak, öppen spis och några hopspi-
kade bräder som fungerade som sängar. Fönster saknades och uppvärmningen best-
od av glödande slagg som hämtades från smideshärdarna. I skenet från den glö-
dande slaggen kan vi skymta att det i sängarna finns råghalm löst utbredd, vilket fick 
fungera som madrass. Luften känns tät och varm och doften av fotsvett är genom-
trängande. Vi kan även se att det på arbetarnas kroppar, genom ymnig transpiration, 
bildas en form av saltkakor över rygg och skuldror. Tvagning sker i genomsnitt en 
gång per vecka, oavsett om det är nödvändigt eller inte. Tilläggas kan att i denna 
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miljö intog också smederna i huvudsak sina måltider. Som ni säkert förstår av ar-
betssituationen var smederna nästan helt och hållet skild från sina familjer under 
arbetsveckan. 

In genom dörren i kujan kommer nu smeden Antonsson efter närmare 12 tim-
mars oavbrutet arbete. Han är strax över de 40 och hårt präglad av sina snart 25 år i 
smedjan. Hans rygg är något krokig och genom den arbetsställning han under lång 
tid tvingats ha vid smidandet av järnstänger har hans ben blivit något inåtböjda. 
Hans armmuskler ser imponerande ut, men ger samtidigt ett något komiskt intryck 
då de i relation till den böjda ryggen ser ovanligt långa ut. Händerna ser respektingi-
vande ut med sin storlek och sina valkar. Även en oinvigd kan på långt håll se att 
Antonsson är hammarsmed. Förutom de yttre tecknen av hårt arbete blev smederna 
ofta hörselskadade redan i unga år. Visserligen hade såväl stångjärns- och hammars-
mederna det mycket tufft, men spiksmederna hade det ur en synvinkel, trots det 
något fysiskt lättare arbetet, det nästan ännu sämre. Spiksmedernas arbete började 
klockan 4 på morgonen och klockan 5 skulle hammaren vara i gång och fick inte 
stanna förrän klockan 9 på kvällen, med undantag för en timmas rast vid frukost 
och 1,5 timmas middagsrast samt en halvtimmas rast vid aftonvarden. Arbetstiden 
var således 14 timmar. 

Var då dessa människor särskilt olyckliga och ansåg sig utnyttjade av brukspatro-
nen? Nej, enligt noteringar från denna tid framgår att många av arbetarna på Bruket 
upplevde att de på det hela taget hade det ganska bra, sannolikt bättre än dåtidens 
jordbruksarbetare. De ansåg sig också, i jämförelse med dem, stå ett steg högre upp 
på ”samhällets statustrappa”. I relation till dagens situation har vi dock svårt att 
finna några positiva tecken i detta mycket hårda och på många sätt krävande arbete. 
Den sociala gemenskapen kan dock lyftas fram som en viktig del i att många av ar-
betarna inom detta skrå ändå orkade härda ut. 

Problem kan också uppfattas på olika sätt och ha olika dignitet för olika männi-
skor. Medan hammarsmederna på Bruket kanske oroade sig för hur de ska hålla ky-
lan ute i kujan den kommande vintern, tornade sig allt flera mörka moln upp på 
himlen för Gustaf Adolf Wall. År 1874 började konjunkturerna vika och året därpå 
kom Wall på obestånd. Samma år brann också det stora sågverket i Edsvalla. Vid en 
närmare granskning av den finansiella ställningen hos Wall framkom att såväl Walls 
egna, som Edsvalla Bruks AB:s affärer var så involverade i varandra att bolaget var 
tvunget att överta Walls alla fastigheter i Fryksdalen. Ett försök gjordes dock att 
rekonstruera företaget, men konjunkturen fortsatte att visa på en vikande trend var-
för Edsvalla Bruk AB tvingades att år 1877 ansöka om konkurs. Denna ansökan 
återtogs visserligen men år 1878 försattes Wall i personlig konkurs och två år senare 
begärdes Edsvalla Bruk AB i likvidation. 

Många blev drabbade av företagets konkurs. Allt från den enskilda spiksmeden 
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och hans familj till Edsvalla samhälle som helhet. Även Riksbanken fick sin be-
skärda del av konkursen. Det uppges att Riksbanken gjorde en av sina största förlus-
ter under hela 1880-talet på grund av denna konkurs. I samband med Walls konkurs 
och bolagets upplösande lades huvuddelen av de berörda järnbruken ned. Bada 
Bruk lades ner år 1877, Kristinefors, Stöpafors och Torsbyverken lades ned år 1878 
samt Lövstaholm och Rottneros år 1880. I Edsvalla överlevde emellertid järnhante-
ringen fram till sommaren 1908 då såväl tillverkningen i masugnen som valsverket 
lades ner. Därmed upphörde den industri som under mera än två och ett kvartssekel 
utgjort den huvudsakliga sysselsättningen i Edsvalla. Det sista minnet från järnbru-
kets dagar försvann då den vid nedre fallet belägna kvarnen brann ned hösten år 
1914. 

En ny tidsepok tar nu vid och den 20 september år 1908 startade den nyupp-
förda sulfitfabriken med en dimensionering att producera 7 500 ton 90 procentig 
oblekt massa per år, men det är en annan historia. 

Minnen av butiker som försvunnit 
I mitten av maj 2014 beslutade Konsum Värmlands förvaltningsråd att konsum-
butiken i Edsvalla ska läggas ned. Ännu en serviceinrättning lämnar därmed vår 
bygd. Det är dock inte första gången som en butik slår igen sina portar i denna del 
av kommunen och tyvärr nog inte heller den sista. Under årens lopp har många av 
invånarna i vår bygd kunnat se butiker födas, men också dö.  

Smeder vid Edsvalla bruk  
Källa: Edsvalla Bruk under 4 sekler 
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Visserligen sträcker sig mina egna minnen inte längre tillbaka än till slutet av 
1960-talet, men med hjälp av min mor har jag försökt att ändå rekapitulera några av 
alla de olika butiker och andra serviceinrättningar som under en period funnits i vår 
närhet. Jag är fullt medveten om att jag missat ett flertal verksamheter, varför ni som 
läsare mera får se denna lilla vandring genom vår bygds olika serviceinrättningar 
som ett exempel på vilket utbud som här en gång funnits och som samtidigt kanske 
väcker era tankar till liv om en svunnen tid. Ju längre tillbaka i tiden vi kommer 
desto större är givetvis risken att jag missat något.  

Dock, låt oss börja vår affärsrunda på Gökhöjden. Denna mindre enklav av Äl-
venäs hade en konsumbutik i den fastigheten som fortfarande finns kvar på vänster 
sida strax efter det att man kommer upp till Gökhöjden. Efter det att matvarubuti-
ken försvann minns jag att det under en period fanns möjlighet att här hyra videofil-
mer. Nedanför backen fanns den anrika Älvenäs restaurangen som idag inrymmer 
en kinarestaurang som, om jag förstår det hela rätt, enbart tar emot kinesiska turister 
som är på genomresa i Sverige. Inte långt därifrån låg Älvenäskiosken och i den 
byggnad som idag Rayonmuseet har sin utställningslokal fanns Konsum, Delikates-
sen (matvarubutik), hårfrisör, KaJo foto, Ester Svenssons bokhandel samt att det 
här också funnits en klädbutik. Strax bakom denna byggnad finns också en affärslo-
kal som bland annat inrymt en videobutik och en hårfrisör. Vad denna lokal ur-
sprungligen hade för hyresgäst kommer jag tyvärr inte ihåg. 

Om vi närmar oss Vålberg, men först kort stannar till vid Lärkängen, kommer 
jag mycket väl ihåg Wikmans klädbutik där jag under 1980-tal inhandlade såväl jeans 
som kavajer. I dess närhet fanns också Eklunds mataffär och därefter en ICA butik, 
liksom Lorentz radio och tv, vars lokal konverterade under de första åren på 1990-

Konsum längs 
Vålbergsvägen. 
Okänd fotograf 
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talet till att inrymma en pizzeria. Ivar Anderssons fru Alma (Ivar med idén) förestod 
en kiosk i närheten av där återvinningscentralen idag är belägen. Om vi därefter vän-
der blicken mot Folkets hus fanns där förutom en bio (en av de större i kommunen 
på sin tid) ett konditori samt även postkontor och bibliotek.  

På Vålbergsvägen 2 erbjöds lunchservering och i dess närhet fanns även Sunde-
lins manufaktur samt Sundelinkiosken. Här har det även funnits en bensinstation 
(BP) och därefter en bilverkstad. Fortsätter vi Vålbergsvägen förbi Smålandsgatan 
hade här Reinerdahl sin livsmedelsbutik. Här har det även funnits möjlighet att köpa 
vitvaror samt tanka bilen. Vidare fanns i fastigheten mellan Långgatan och Vålbergs-
vägen, i kurvan vid den numera rivna Vålbergsskolan, en pizzeria och dessförinnan 
en lunchservering. Här har det också varit möjligt att ta en fika på Olofssons kondi-
tori när det begav sig.  

Vandrar vi vidare långs älven minns vi också Erik Wiiks charkbutik, Ivar Olssons 
skomakeri, Macko skor och även här en konsumbutik med möjlighet att köpa ben-
sin. I denna tidigare konsumbutik drev sedermera Laila Stenblom klädbutiken ”Barn 
och Tonår”. Vi kunde längs Vålbergsvägen också köpa möbler, handla kött hos Brö-
derna Anderssons chark och besöka en frisör. Vidare kunde vi reparera cykeln eller 
köpa fiskeredskap hos ”Kalle på skogen”, som därefter under en tid inrymde en 
mataffär. Vi kunde också besöka Stenbäcks elektriska, handla tyger och köpa färg i 
Hanssons färghandel. Förutom de tre tidigare nämnda bensinstationerna kunde vi 
även tanka på Mobil. Kan hända att bensinstationen under en tid också varit en 
Koppartransstation? Nuvarande Preem hette tidigare Texaco och dessförinnan 
Caltex, om jag inte minns helt fel. 

I Bårum fanns ytterligare en konsumbutik som flyttades i början av 1970-talet, 
när nuvarande konsumbutik byggdes upp. Här har sedan Westlunds färg i mera mo-
dern tid haft sin verksamhet. Om vi återvänder mot älven och då till Norsplan, som 
byggdes runt 1960, har här funnits matbutiker, Carlqvist café, KaJo foto (även en 
filial i Älvenäs), blomsterhandel, Wermlandsbanken, Sparbanken, El & Bo, Aina 
Spetz stuvbiten, Modecentrum och en motsvarande Pressbyrå som också hade cy-
kelreparationer och där man kunde köpa fiskeutrustning och fiskekort. I detta se-
nare fallet är vi inne på 2000-talet. Här har också Margot haft glasskiosk och jag 
klippte mig här många gånger hos Marie-Louise Johnsén. I kommunhuset har också 
biblioteket funnits under en tid. Vi får inte heller glömma att vi hade egen polisstat-
ion och rakt över gatan fanns Lorentz Ur & Guld. 

Vi avslutar vår så kallade butiksresa i Edsvalla, som jag tyvärr har relativt få min-
nen från då det mentala avståndet mellan Edsvalla och Älvenäs var ganska stort för 
min del, om jag ser tillbaka till åtminstone 1960-talet. Det jag dock har på näthinnan 
vad gäller Edsvalla är kiosken vid järnvägsstationen, Sjögrens Livs, hotellet, ett kon-
ditori samt butiken vid Övre bruket. Jag inser givetvis att det under årens lopp fun-
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nits ett betydligt större utbud i Edsvalla, men det överlåter jag till läsarna att minnas. 
Jag antar att det även funnits butiker på Segerstad, men det är också tyvärr en vit 
fläck för min del. 

Sammanfattningsvis kan dock konstateras att förutom ett antal livsmedelsbutiker 
har vi varit relativt väl försedda med konditorier. Givetvis är det problematiskt att vi 
utarmas alltmera vad gäller livsmedelsbutiker, som naturligtvis kommer att innebära 
problem för många av inte minst våra äldre invånare som inte har tillgång till bil. 
Det jag samtidigt gärna skulle vilja slå ett slag för, och som jag tror skulle vara av 
betydelse utifrån ett attraktionsperspektiv, är om det här kunde etableras ett trevligt 
café som också kan utgöra något av en samlingsplats. Varför inte ett riktigt wiener-
café med möjlighet till uteservering under den varma årstiden som då sannolikt 
kommer att locka besökare från när och fjärran.  

Sockerdricka och Hallon Special 

Puttgarten, Flenburg, Heilegnhafen och Burg. Orter vi idag kanske mera associerar 
med gränshandel av flytande livsmedel snarare än att vi för tankarna till pittoreska 
nordtyska samhällen. Men, vad har då denna något kryptiska inledning med vår egen 
hembygd att göra? Innan jag ”landar” i vår hembygd vill jag dock fortsätta min, kan 
tyckas, något dunkla tankebana och här först ge er lite dryckesrelaterad historisk 
kunskap. 

Om vi blickar tillbaka till förra sekelskiftet fanns det i vårt land totalt 240 brygge-
rier. Varje liten by och småstad hade sitt eget lokala bryggeri med sin ofta lokala sär-
prägel. Men, efter denna bryggeritopp minskar antalet enheter successivt. Bryggeri-
näringen pålades ett antal skatter, bland annat maltskatt som år 1940 omvandlades 
till skatt på den färdiga produkten. Det var dock inte enbart beskattningen som 
gjorde livet svårare för bryggarna, utan även de omfattande försäljningsrestriktioner-
na. I det allt hårdare företagsklimatet omvandlades således den svenska bryggerinä-
ringen efterhand till något som liknar en storskalig industri med få bryggenheter och 
koncentrerad tillverkning där det globala perspektivet gick före den regionala och 
lokala identiteten. Den snabba utvecklingen av transporterna under efterkrigstiden 
innebar att många småbryggerier fick allt svårare att konkurrera på marknaden då 
det blev lönsamt att bygga storskaliga bryggerier och frakta öl och läsk allt längre 
sträckor. Dock, under 1980-talet skedde en allt tydligare motreaktion mot centrali-
seringen och ett antal små bryggerier, ofta drivna av entusiaster, etablerades på nytt 
och de gamla varumärkena med sin tydliga platsidentitet vann nu åter mark. 

Men, Årbäckskällans Bryggeri i Trossnäs och Älvenäs Läskedrycksfabrik är ty-
värr inga varumärken vi idag känner igen från hyllorna på Konsum och ICA. Om 
dessa bryggerier hade någon tillverkning av alkoholhaltiga drycker låter jag vara 
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osagt men sockerdricka, måltidsdricka 
och smaker av hallon, banan och ci-
tron kunde dessa bryggerier åt-
minstone erbjuda såväl vålbergsbor 
som edsvallabor. Tyvärr har jag inga 
uppgifter om under vilka år dessa 
bryggerier var i drift men enligt upp-
gift var Älvenäs Läskedrycksfabrik i 
drift åtminstone från 1940-talet till i 
början av 1960-talet. 

Älvenäs Läskedrycksfabrik var 
belägen på Trädgårdsgatan på Lärk-
ängen i en numera riven fastighet. På 
fasaden till bryggeriet lär ha funnits 
ett par stora metallskyltar vars motiv 
marknadsförde Loranga och Pommac och genom den ofta öppna dörren till brygge-
riet kunde man skymta drickabackar staplade på varandra och en söt doft kändes i 
luften. Vad gäller Årbäckskällans Bryggeri i Trossnäs utgår jag från att detta bryggeri 
följaktligen var belägen just i Årbäck i Trossnäs. 

Visst vore det trevligt att ännu idag kunna smaka på lokaltillverkade drycker från 
Vålberg, Älvenäs eller Edsvalla? Edsvalla Porter eller Älvenäs Lager kanske är något 
som skulle kunna konkurrera med Mariestad eller Mellerud? 

Höglunda gård - inte bara jordgubbar 
Midsommartid. Solen står i zenit över Kräftans vändkrets och de solvarma 
jordgubbarna på Höglunda gård lockar som vanligt vid denna tid på året en strid 
ström av besökare. Jag antar att det är många i vår närregion som främst associerar 
Höglunda med denna tydliga sommarrelaterade läckerhet. Det är därför inte särskilt 
förvånande att det i landet som helhet skördas ca 20 000 ton jordgubbar per år, 
vilket motsvarar 2,2 kg jordgubbar per person och år. Till detta tillkommer de 
importerade jordgubbarna vilket inte är inräknande i ovanstående.  

Jordgubbarna introducerades i Sverige under slutet av 1700-talet kallades då för 
ananassmultron efter sitt latinska namn ”Fragaria ananassa”. Ordet "jordgubbe" lär 
ha använts i svenska språket först 1841. Och… utan några andra tydliga kopplingar 
kan nämnas att endast några år därefter, 1845-46, uppfördes Höglunda gård. Bygg-
naden är unik i sitt slag och sedan 1970 är den förklarad som byggnadsminne i egen-
skap av sitt betydande kulturhistoriska värde. 

Herrgården lär ha uppförts efter ritningar av arkitekten Victor von Gegerfeldt 

Från Älvenäs läskedrycksfabrik. 
Okänd fotograf 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_spr%C3%A5ket
http://sv.wikipedia.org/wiki/1841
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKK2gKC1-cgCFURXLAodXsYOFg&url=http://www.tradera.com/item/290412/235315620/valberg-alvenas-apelsin&bvm=bv.106674449,d.bGg&psig=AFQjCNGG7XqadWeqbq5aCLDjNtWedoJumw&
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(1817-1915) som inledde sin 
karriär som officer och var 
för övrigt under en period 
löjtnant vid Värmlands fältjä-
garregemente. Det är dock 
som arkitekt som han blev 
känd. Gegerfeldt var under 
senare delen av 1800-talet 
stadsarkitekt i Göteborg och 
har ritat ett antal byggnader i 
Göteborg, varav bland annat 
Feskekôrka. I övrigt inga 
andra likheter, men vi kan se 
att både Höglunda herrgård 
och Feskekôrka har en fasad 
av gult oputsat tegel. Tegeltillverkning var också lite av Gegerfeldts specialitet och 
han tog patent på tekniken med ihåligt tegel.  

Höglunda herrgård har tydliga nygotiska influenser som inte minst för tankarna 
till England, där byggnadsstilen först fick sitt fäste. Denna arkitektoniska koppling 
blir ännu tydligare i den bemärkelsen att Höglunda herrgård uppfördes på beställ-
ning av skotten James Dickson d ä. (1784-1855) för dennes dotter och måg Caroline 
Charlotte och Carl Pontus von Rosen. James Dickson ägde vid denna tid Edsvalla 
bruk. James Dickson var en av de första som blev rik på norrländska och värm-
ländska skogar, mycket tack vare nya metoder inom skogsavverkning och träföräd-
ling. Den Dicksonska firman sålde dock Edsvallaverken 1856, efter James Dicksons 
död, till det nybildade konsortiet Edsvalla bolag. James Dickson & Company hade 
då ägt Edsvalla bruk sedan 1844. Sett utifrån ett brukshistoriskt perspektiv var det 
dock visserligen en relativt kort era som Dickson verkade i Edsvalla men tydliga 
avtryck gav dock denna industrimagnat i samhället genom främst Höglunda gård. 
Noteras bör i sammanhanget att Höglunda dock har betydligt längre historia än från 
den Dicksonska tiden. Redan under medeltiden spelade Höglunda en betydande roll 
i regionen. Sedan rådmannen Herman Kolthoff anlade den första stångjärnshamma-
ren i Edsvalla 1673 har här funnits järnbruk, tegelbruk, kvarn, träsliperi, sågverk och 
slutligen en pappersmassefabrik. Denna industriepok slutade visserligen något ab-
rupt den 1 juli 1967, men idag finns det andra verksamheter i samhället som också 
har fokus på handel och som årligen lockar en stor mängd konsumenter till bygden, 
men då är det andra varor än järn och pappersmassa som är i fokus. Helt osökt kom 
jag att tänka på den svenska filmen med Janne Carlsson ”Jordgubbar med riktig 
mjölk”. 

Höglunda gård 
Källa: vålberg.nu 

http://www.alltidgot.com/sveriges-grona-guld/
http://www.alltidgot.com/sveriges-grona-guld/
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Första, andra, tredje… 
Solen har redan gått ner och kvällsmörkret lägger sig över Edsvalla. Det är en 
dimmig novemberkväll. Men, något lugn infinner sig inte över samhället, tvärtom. 
Bilar anländer i en strid ström och möjligheten att skaffa sig en parkeringsplats 
försvåras för varje minut som går. Är det rea på Ö&B eller är det kvalmatch till 
division 5 för Edsvalla IF? Nej, det är tisdag och klockan börjar närma sig 18.00. 

Auktion i Edsvalla Folkets Hus tisdagar kl. 18.00 - 21.00 har blivit något av en 
institution. Vårsol, sommarvarmt, höstrusk eller bitande januarikyla… det spelar 
ingen roll. Folkets Hus fylls till sista plats oavsett årstid. Här är det inte fråga om att 
auktionera ut antikviteter eller gamla allmogemöbler. Nej, här är allt nytt och utbu-
det är relativt likartat vecka till vecka, dock med vissa justeringar visserligen bero-
ende på om vi närmar oss jul, påsk eller midsommar. Exakt klockan 18.00 sänker sig 
sorlet och auktionsutropare Lars-Gunnar Nilsson inleder med lite korta instruktion-
er. Sedan är showen igång. Ja, utöver själva auktionen som sådan är det något av en 
show då auktionsutroparen både med finess och humor ropar ut mattor, tyger, 
”Christina Schollin änglar”, servetter och ljuslyktor i ett rappt tempo. ”Här har jag 
en matta med sällsynt fult mönster. Vad får jag för den? 100 kronor? Ge mig ett 
bud! 20, 40, 60, 80…klubban i bordet… damen längst ner vid dörren”. ”En ljus-
stake… 150 kronor? Ge mig ett bud!  

Trots ett fullsatt Folkets Hus, som in-
nebär drygt 150 personer, är stämningen 
på topp. Många av besökarna återkommer 
varje vecka och har sina bestämda platser. 
Kön till kafeterian är ofta lång och doften 
av kokt korv, nygräddade våfflor och ny-
bryggt kaffe höjer stämningen ytterligare.  

Auktionskvällarna har inte enbart ett 
syfte till att kanske fylla bokhyllan med 
någon ny pryl eller garderoben med en ny 
scarf utan har också ett stort socialt värde. 
Besökarna får en möjlighet att mötas och 
under otvungna former byta några ord 
med varandra. Kanske prata om kom-
mande helgaktiviteter eller om helgen som 
varit. edsvallabor träffar vålbergsbor och 
man kan även stöta på besökare från Kil, 
Karlstad och ända från Säffle. Ja, drag-
ningskraften till Edsvalla på tisdagskvällar-
na är inte att förringa. 

Tisdagskväll i Edsvalla Folkets Hus 
Foto: Thomas Blom 
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Klockan börjar närma sig 21.00 och varulagret börjar tunnas ut. Priserna på utro-
pade varor har sjunkit något och som avslutning ropas ”lådan” ut. I ”lådan” finns 
diverse varor som inte lockat någon köpare tidigare på kvällen utan ropas nu istället 
ut till ”paketpris”. …100 kronor för lådan… ”knack”. Kvällen är till ända och Lars-
Gunnar Nilsson avslutar med att kort berätta om nyinkomna varor som kommer att 
auktioneras ut kommande tisdag.  

Folkets Hus töms ganska snabbt och på väg ut kan man höra diskussionerna om 
vilka bra fynd man gjort under kvällen. ”300 kr för två lampor är väl billigt? Abso-
lut… och 300 kronor för en skinnjacka är ju kanonbilligt, eller hur?” Alla verkar 
nöjda och snart är det ju tisdag igen. 

 

IV    SKOLAN, KYRKAN, FÖRSVARET, KULTUREN 
OCH NATUREN 

Historien kring ett fotografi 
Vykortets betydelse kan aldrig underskattas. Visserligen kan vi idag såväl via fax, e-
mail, SMS, MMS, Snapchat som Facebook, för att nämna några 
kommunikationskanaler, sända hälsningar till varandra på ett snabbt och bekvämt 
sätt nästan oavsett var vi befinner oss i världen. Men, ett vykort med en bild från 
den plats vi befinner oss just då, med några korta positiva fraser på baksidan, är 
ändå på något sätt ännu oöverträffat som kommunikativ identitetsbärare. 

Innan vi hade TV, Internet och det stora utbudet av resebroschyrer, resebeskriv-
ningar och resetidskrifter som idag finns att tillgå, fungerade således ofta vykort som 
en viktig informationsförmedlare och kulturbärare, där såväl fysiskt materiella se-
värdheter som människor, typiska för kulturen, avbildades med syftet att främst 
locka nya turister. Vi är dock alltjämt i många hänseenden hänvisade till de bilder 
turismproducenterna förmedlar oss och som vi ofta okritiskt konsumerar, vilka inte 
sällan är stereotypa till sin karaktär. Ett antal olika undersökningar finns att tillgå där 
vykort och resebroschyrer utgjort grunden för forskning om hur olika regioner och 
människor ”marknadsförs”.  

Vykort utgör, för en specifik region, en form av selekterat informationsfönster 
riktat till omgivningen, som i sin tur skapar förväntningar hos såväl turisten på plats, 
som hos den presumtiva turisten. Genom vykortsstudier är det bland annat möjligt 
att över tid analysera vad som i en region ansetts och anses vara betydelsefullt att 
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visa upp, d.v.s. hur förändras motiven över tid och på vilket sätt? I sammanhanget 
är det också viktigt att betona att en alltför specialiserad och kanske ibland ensidig 
och regionspecifik marknadsföring kan skapa problem ur associationssynpunkt för 
turisten. Vad finns att besöka i Pisa förutom Lutande tornet? Sannolikt väldigt 
mycket, men känner vi till det? 

”Hälsning från Vålberg”. Naturligtvis finns det vykort att tillgå från den plats vi 
nu befinner oss. Då ett vykort utgör något av en etikett för en plats eller en region 
kanske jag istället skulle ha inlett denna exkursion genom Vålberg och Älvenäs med 
att utgå från just detta vykort. Jag har dock valt att istället avsluta exkursionen med 
att, som en sammanfattning, förmedla Er denna bild. Ett vykort över en plats man 
inte tidigare känner till blir ofta meningslös och intetsägande. Texten är då sannolikt 
viktigare. Denna meningslöshet övergår dock alltmera i en identifiering och relation, 
då platsen för oss redan tidigare är känd. Minnesbilder och associationer dyker upp 
som på ett radband. Vid sidan av synintrycket tycker vi oss förnimma såväl ljud, 
lukter som känslan av att kanske vandra i det fuktiga gräset vid det gamla järnmaga-
sinet eller känslan av att stå på bryggan nedanför och känna det karaktäristiska ryck-
et då abborren biter sig fast på kroken. Vi minns värmen från brasan vid valborgs-
mässofirandet och vi tycker oss höra tonerna från ”Smågrodorna är lustiga att se…” 
Midsommarafton i Älvenäsparken!  

”Hälsning från Vålberg” 
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Den kanske ofta hurtiga texten på baksidan av vykortet får en allt mindre bety-
delse, medan bilden allt tydligare växer fram och ger oss en helhetsupplevelse. Detta 
stämmer kanske inte riktigt in på en person som alltjämt bor kvar i Vålberg, Älvenäs 
eller kanske på Gökhöjden. Däremot för en person som kanske sedan länge flyttat 
härifrån och inte har möjligheten att så ofta, eller kanske aldrig, kan återvända 
”hem” har sannolikt vykortet en helt annan betydelse. Vi kan här tala om attributen 
på vykorten som symboler som ger oss något av ett mentalt associationsattribut, där 
symbolen i sig själv efterhand kan få en underordnad betydelse och istället upplevel-
sen blir central och hos oss skapar tillfredsställelse. Det primära blir följaktligen vilka 
minnen och känslor symbolen projicerar för oss. Ett tvådimensionellt vykort kan 
således också innehålla en tredimensionell värld, dit endast de väl initierade ges in-
träde till dess innersta rum där identitet, platskänsla och förväntningar utgör golvet, 
väggarna och taket. 

Låt oss nu i mera konkreta termer återvända till vykortet från Vålberg och stu-
dera närmare vad det tre bilderna föreställer. Vi börjar denna gång i den södra delen 
av samhället, i Älvenäs. Underst till vänster på bilden finner vi det gamla järnmagasi-
net, som vi också tidigare under exkursionen passerat förbi. Magasinet utgjorde för-
varingsplats för järnprodukter från Edsvalla bruk som sedan skulle utskeppas över 
Vänern till Vänersborgs järnväg eller Göteborg. Vi kan se att det är en solid timrad 
byggnad beklädd i Falu rödfärg och med tegeltak som ”mössa”. Magasinet uppför-
des på 1700-talet och är 25 meter långt, 9,60 bredd med en höjd till nocken på 9,20. 
Väggarna består av liggande timmer, vars tjocklek varierar från 6 tum upp till 13 
tum. I väggarna finns öppningar för att släppa in dagsljuset. Samtliga har längden 35 
tum respektive 10 tum eller 87,5 gånger 25 centimeter. I varje öppning finns fastsatt 
ett uppslitsat bandjärn för att förhindra eventuella intrång. Platsen för magasinet var 
mycket lämpligt då det dels låg nära älvens mynning till Vänern, dels nära Älvenäs 
gård. Järnmagasinet utgör bland de sista resterna från den då så viktiga järnbruks-
epoken i Nors historia. Under senare tid utgjorde magasinet förråd för Svenska Ra-
yon men har idag ingen funktion att fylla förutom att fungera symbol för en svun-
nen tid. Då omfattande restaurering omgående krävs för att inte byggnaden skall 
falla samman är således dess framtid mycket osäker. 

Vi fortsätter mot Vålberg och vi förflyttar vårt intresse på vykortet till bilden 
ovanför älven och Magasinet. Vi kan här se bostadsområdet Bårum i fågelperspektiv 
från det något högre belägna bostadsområdet Åstorp. Vi kan inbäddat i sommar-
grönska skymta området Lilla Bårum med sågverket i bakgrunden på andra sidan av 
älven. Namnet Bårum förekommer första gången i jordeboken år 1540 och Lilla 
Bårum för första gången år 1564. Lilla Bårum var ett frälsetorp. Hur var det då förr i 
detta område? I Lilla Bårum efter Vålbergsvägen bodde år 1814 båtsman Jonas Lars-
son, född år 1785, och hustrun Maja i ett hus som gick under namnet Gatan. Maja 
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bedrev för övrigt lönnkrog i huset och dömdes till dryga böter, 20 riksdaler, för 
olovlig brännvinsförsäljning. Vad mera? Vi ser Moelvens sågverk som ännu idag 
lockar upp lastfartyg i älven, dock en alltmera sällsynt syn. 

Vi följer nu älven ytterligare en bit norrut, förbi Håkanssons bilverkstad som vi 
tidigare besökt och kommer så småningom till församlingen kyrka. Vi har samtidigt 
förflyttat oss till den högra delen av vykortet. Vi befinner oss nu drygt fyra kilometer 
från samhällets centrum. Lite ovanlig placering av en kyrka kan man tycka. Inte mitt 
i samhället och heller inte på en höjd som brukligt var under framförallt medeltiden. 
Från Vålberg och absolut inte från Älvenäs är det möjligt att höra klockringningen. 
Nej, vi befinner oss lite perifert kan man tycka, eller… är det kanske är det Vålberg 
som lokaliserat sig perifert gentemot kyrkan? På denna plats har ”guds hus” dock 
funnits sedan lång tid. År 1785 påbörjades arbetet med den nya kyrkan. Bygga en 
kyrka är ett omfattande arbete, inte minst på denna tid. Enligt beräkningar behövdes 
7 000 hästlass sten förutom sand och lera. Så tillkom dagsverkena vid murningen. 
Då det inte fanns varken hissar eller kranar att tillgå fick materialet bäras fram och 
upp på ställningarna. Murbruket i träbyttor och stenen på bårar av trä. För att un-
derlätta transporten av material till bygget ställdes en båt till förfogande av lagman 
Antonsson. Man kunde då hämta sten från bland annat ”Sjöviken vid Hjärpetan”. 
Sannolikt fick bronsåldersrösena vid Älvenäs också släppa till en och annan sten. 
Efter flera avbrott i byggandet, beroende av olika faktorer, invigdes slutligen den 
kyrka vi än idag kan beskåda och allra helst kanske också besöka, söndagen den 22 
september år 1799. 

Till kyrkan hör kyrkogården. Under tidernas lopp har kyrkogården flera gånger 
utvidgas för att ge plats till hädangångna församlingsbor. Den första kända utvidg-
ningen beslöts på kyrkostämman redan åtta år efter att den nya kyrkan invigts. Att 
vandra omkring på en kyrkogård är lite som att företa en resa i tiden. Gravstenarnas 
form, namnen och naturligtvis födelseår och dödsår, ger oss en förnimmelse om det 
liv och leverne som varit. Förr var det vanligt att ange yrkestitel på gravstenarna, 
vilket ytterligare förstärker den identitet och samhörighet man kan förnimma med 
f.d. församlingsbor. Häradsdomare Jansson, folkskollärare Myrén, grosshandlare 
Björkström och kantor Nilsson. Några gravar visar samma dödsdag. Vi förstår att en 
svår olycka hänt där flera församlingsbor omkommit. Alla utgör dem en viktig pus-
selbit i vår hembygds historia, liksom de olika ”platsbesök” vi gjort under vår ex-
kursion genom samhället. Noteras bör dock att vi ännu endast ”smakat” lite på det 
som finns att berätta om och erbjuda i ett samhälle i tiden. 
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Minnen från ”Gamla skolan på höjden” 
Med spänd förväntan och med en svårdefinierad känsla i magtrakten vandrar jag 
tillsammans med min mor, liksom säkerligen också ytterligare ett cirka 50 talet 
tioåringar, sakta upp mot den gamla tegelröda skolan på ”Höjden”. Det är måndag 
och almanackan visar den 23 augusti 1971. Sommarlovet är till ända liksom de lata 
dagarna då fotboll, skogen och fiske i älven utgjorde huvudsysselsättning. Klockan 
är snart 10 men det känns ändå svalt, trots att himlen är klarblå och solen redan står 
högt på himlen. På något sätt känns det som att luften har ändrat karaktär och 
hösten redan påannonserat sin ankomst. Kanske är det nervositeten eller enbart det 
nyinköpta något sträva byxorna som skaver mot huden som ger denna på något sätt 
underliga känsla. Det är spänning i luften. För min del är det den första dagen på 
mellanstadiet. De tre kommande åren skall jag tillbringa min skoltid i detta röda 
skolhus strax ovanför Folkets hus, med järnvägen och den relativt nybyggda 
Nylonfabriken som närmaste grannar.  

Jag själv liksom mina klasskamrater som idag började ett nytt läsår visste nog inte 
att skolan redan var inne på sitt 78:e år. Tomten till skolan skänktes av familjen 
Öström på Vålbergs gård och stod färdig inför höstterminstarten 1893. Från det 
första skolåret har jag inte kunnat finna några anteckningar om vilka eleverna var. 
Däremot hösten 1894 framgår av ”Hufvudbok för Vålbergs småskola” att Ruth Hil-
degard Andersson, född den 19 april 1884 gick i samma klass som Ragnhild Axelina 
Larsson, född den 23 december 1884. Två tioåringar som sannolikt också med för-

Gamla skolan i Vålberg 
Okänd fotograf 
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väntan och tillförsikt vandrade upp till den ”Gamla skolan” den första skoldagen på 
ett nytt läsår.  

Nästan 10 månader till nästa sommarlov. Avlägset? På sätt och viss för en tioå-
ring, men för ett skolhus som sett elever komma och gå under snart åtta decennier 
är det säkerligen inget märkvärdigt.  

Ute i världen har shejkdömet Bahrain förklarat sig självständigt från Storbritanni-
ens överhöghet och anslutit sig till en federation av sex emirat. Under sommaren 
avled jazzkungen Louis Armstrong två dagar efter sin 71-årsdag. I Simpevarp utan-
för Oskarshamn startar Sveriges första kärnkraftverk som skall producera elkraft för 
kommersiellt bruk.  

Jag vandrar sakta upp för stentrappan och går in i en korridor vars väggar pryds 
av gamla affischer föreställande våra fyra årstider. Kromglänsande krokar för att 
hänga ytterkläder och en träbänk som sannolikt är hämtad från gymnastikavdelning-
en är ställd efter väggen. Jag håller hårt i min skolväska och sätter mig försiktigt på 
bänken. I mindre grupper står mammorna och småpratar. Någon pappa ser jag inte 
till. Snart sitter vi där på rad, hela den klass som bara för två månader sedan vid 
skolavslutningen i juni visade stora svårigheter att såväl sitta still som att hålla ljudni-
vån på en acceptabel nivå. Nu var det ingen som sade någonting hörbart. Kanske en 
viskning, men inget mera. Alla stirrade med fokus inställt på dörren där det stod 
med vita bokstäver mot en mörkblå sammetsbotten i en inglasad liten skylt; ”Klass 
4A. Matts Nilsson”. En magister skulle vi få. I tre år på lågstadiet hade vi haft Bar-
bro Persson som lärare. Jag vill ha Barbro Persson, ingen magister sade jag tyst för 
mig själv. 

Plötsligt öppnas klassrumsdörren med ett ryck. Alla vi på bänken ryckte till och 
vaknade upp från våra dagdrömmar. Välkomna och stig in för all del, sa en man i 
mörk kostym, vit skjorta och slips. Han var inte så lång som jag hade föreställt mig. 
Något tunnhårig och kanske drygt 60 år. Jaha, strax över 50? Det var alltså Matts 
Nilsson. Jag hade hört mycket om honom av äldre kompisar. ”Akta dig om du får 
kantor Nilsson! Han är sträng han”. Jag tittade försiktigt på magistern och längtade 
plötsligt oerhört mycket efter min lågstadiefröken Barbro Persson. Hon skulle få en 
etta igen i år, det visste jag. Varför kan vi inte ha henne också i fyran? Henne känner 
vi ju och hon oss? 

Efter några veckor kände jag mig dock ganska hemma i den ”Gamla skolan”. På 
bottenvåningen huserade klass 4A och 4B. Läraren i 4B (Bengt Fornemo) hade vi i 
engelska då Matts Nilsson samtidigt undervisade i musik i Bengts klass. På övervå-
ningen gick 4C. Det var elever som kom från Norsbron, tror jag. Dem hade jag inte 
tidigare mött, men snart spelade vi alla tillsammans fotboll på grusplanen utanför 
skolan.  
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Något som imponerade djupt på en tioåring och än idag faktiskt, var Matts Nils-
sons psalmkunskaper. Visst, han var också kantor, men ändå… Efter den ofta något 
högtidliga morgonsamlingen brukade vi ibland slå i våra psalmböcker och i tur och 
ordning få ”förhöra” magistern på psalmer. Nummer 360! ”O Gud jag nödgas 
klaga…” sjöng Nilsson. Nummer 595! ”I djupet av mitt hjärta…” (Psalmboken från 
1937) Visst var det roligt att på detta sätt få lyssna till magisterns psalmkunskaper, 
men kanske ibland också ett ”fiffigt” sätt för oss elever att förlänga morgonsamling-
en och då samtidigt förkorta ämnet Oä (Orienteringsämnen) innan tiorasten tog vid. 

Ju mera jag lärde känna magister Nilsson ju mera tyckte jag om honom. Visst 
hade han kanske ett något hetsigt humör stundtals, men det gick snabbt över. På ett 
lika engagerat sätt undervisade han oss i såväl matematik som i svenska eller i relig-
ionskunskap. Jag uppskattade allt detta utom hans eget favoritämne, musik. En gång 
per år under senare delen av våren, innan betyg skulle sättas, fick vi var och en 
”sjunga upp”. På övervåningen i skolan, med ingång från baksidan, fick vi alla i klas-
sen med kanske femton minuters mellanrum gå upp till magistern där han satt vid 
sitt piano och log. ”Välj nu en sång”, sa han alltid lika entusiastiskt. I femman valde 
jag Rönnerdahl av Evert Taube. Ett totalt felval visade det sig. Hur jag än försökte 
kunde jag inte träffa tonerna med min stämma på ett njutbart sätt. Nilsson försökte 
att spela på såväl de vita tangenterna som på de svarta, men tydligen så sjöng jag i 
springorna. Ja, så kände jag det i alla fall. ”Skall vi inte ta ’Vi gå över daggstänkta 
berg”, föreslog då en härdad magister. Med samma klena resultat kämpade jag mig 
igenom även det stycket. Stackars magistern, tänkte jag. Han som får höra så mycket 
skönsång och så skall han tvingas lyssna på detta. Hur som helst räckte det till en 
trea i betyget, vilket med all sannolikhet var mycket generöst.  

Låt oss för ögonblick tänka oss tillbaka till år 1900. Detta år utkom kungl. Kun-
görelsen angående avlöning åt lärare vid folk- och småskolor. I den tillämpades lika-
lönsprincipen i fråga om grundlönen som skulle utgå med 900 kronor om året för 
både manlig och kvinnlig lärare. Till detta lades ett ålderstillägg på 150 kronor för 
manlig och 100 kronor för kvinnlig lärare efter 5, 10 och 15 års tjänstgöring. Föru-
tom lönen som då liksom idag inte alltid upplevs vara i paritet med arbetsuppgiften, 
fanns det förr en tydligare status förknippad med befattningen, liksom var fallet 
också om man jobbade inom kyrkan. När ”Gamla skolan” byggdes var det sannolikt 
en ynnest att få bli överlärare, oavsett lönen. Trots att vi nu tidsmässigt hoppar fram 
till 1970-talet fanns det ändock något speciellt över magister Nilsson som anknyter 
till tiden runt sekelskiftet. Alltid i mörk kostym och alltid välkammad. Han på något 
sätt symboliserade både kyrkan och skolan, såväl bildligt som i verkligheten. Lärare 
på vardagarna och kantor på helgerna. Ja, riktigt så uppdelat var det kanske inte all-
tid, men så uppfattades han i alla fall av oss elever på mellanstadiet. 

”Tiden går snabbt när man har trevligt”, heter det gamla talesättet. Efter alla de 
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år som förflutit kanske man visserligen bara kommer ihåg det positiva? Visst fanns 
det dagar då man inte alls hade någon lust att vandra backen upp till det gamla sten-
huset och visst fanns det dagar då man mera än andra längtade till att få börja hög-
stadiet i den ”nya” gula skolan. Ny och ny. Med ”Gamla skolan” i perspektiv kan 
även ett skolhus från 1952 uppfattas som relativt nytt. Tre år på höjden, 4A, 5A och 
6A. Det närmar sig skolavslutning i årskurs 6. Skolresa till Liseberg med tåg och vi 
får välja om vi skall läsa allmän eller särskild engelska, tyska eller franska. Vi skall 
snart lämna mellanstadiet och börja på högstadiet. Visst känner man sig lite mallig.  

Almanackan visar fredagen den 7 juni 1974. Skolavslutning! Under de knappa tre 
år som förflutit sedan jag tog sina första nervösa steg till den ”Gamla skolan” har vi 
bland annat fått en ny kung i Sverige och det amerikanska rymdlaboratoriet Skylab 
har placerats i en bana runt jorden. I mitten av juni vinner den då 18-årige Björn 
Borg sensationellt det franska öppna tennismästerskapet i Paris och prinsessan 
Christina gifter sig med Tord Magnusson. På samma sätt som min första skoldag på 
mellanstadiet känns också den sista mycket högtidlig. Förvisso en betydligt mera 
uppsluppen stämning, men också vemod att nu åter få lämna en ”trygg plats”. Det 
känns onekligen lite pirrigt att tänka på hösten och skolstart, då som högstadieelev.  

”Den blomstertid nu kommer…” Magister Nilsson spelar och sjunger med stor 
entusiasm och yviga rörelser denna välkända skolavslutningspalm på sin orgel. Be-
tygsutdelning, sedvanlig blomutdelning till magistern och tack i hand. Flickorna neg. 
Jag vandrar sakta nerför backen från den ”Gamla skolan” med betyget i ett brunt 
kuvert i höger hand. Skolan har också den lagt ytterligare tre år till handlingarna. 
Magister Nilsson kör förbi i ett dammoln med sin smattrande gamla mörkblå folk-
vagnsbubbla. Tio veckors sommarlov. Sedan börjar allvaret. Ny klassföreståndare 
och inget fast klassrum. Jag saknar redan den ”Gamla skolan” och magister Nilsson. 
Varför kan vi inte ha honom också i sjuan? Honom känner vi ju och han oss? 

Äntligen på väg 
Det är tidig söndag morgon den 28 september 1958. Det råder spänning i luften, 
åtminstone för den grupp av 26 förväntansfulla resenärer, samt en reseledare, som 
snart ska bege sig ut på en långresa till sydligare nejder. För många är det första 
gången de företar sig någon längre resa och ännu färre har tidigare varit på besök i 
något sydeuropeiskt land. Kajo-Foto i Vålberg har förevigat starten på denna 
arbetsplatsrelaterade gruppresa strax innan man med tåg och sedan med båt och 
återigen med tåg transporterade sig såväl till Dubrovnik som till Venedig. 

I första hand prioriterades platserna på resan till dem som arbetade skift på 
Svenska rayon. Fanns det därefter platser över gavs möjligheter även för andra med-
arbetare på fabriken att delta. Arbetsgivaren subventionerade en del av resan, varför 
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prislappen för just denna resa år 1958 stannade på cirka 250 kronor per person 
(motsvarar 2 950 kr i 2016 års penningvärde). Redan något år tidigare hade en grupp 
av ”rayonanställda” varit på bussresa till paris och nästan exakt ett år efter denna 
resa anordnandes en ny resa ut i världen. Denna gång med flyg till Italien och Ri-
mini. Utbudet av resor som organiserades via företaget fortsatte en bit in på 1960-
talet och då gavs möjligheter att ytterligare vidga sina vyer genom resor till bland 
annat ön Ibiza. 

Dessa så kallade ”rayonresor” var i en mening mycket unika och innovativa, så-
tillvida att denna form av sällskapsresor var ett helt nytt fenomen inom turismom-
rådet under detta decennium. Låt oss därför få en liten överblick av dessa organise-
rade semesterresor från Vålberg, satt i ett större ”charterperspektiv”. 
Ser vi till reseformen generellt kan sägas att charterresorna ökade i omfattning i och 
med överskottet av flygplan efter andra världskriget, vilket därmed påverkade den 
internationella turismen i stor utsträckning. Under 1950-talet introducerades också 
jetplanen, vilket medförde en snabb uppbyggnad och utbyggnad av charterturismen. 

I samma takt som de stora flygbolagen köpte nya plan kunde de små charterbola-
gen köpa de begagnade planen för att transportera turister till semesterorter när och 
fjärran. Under 1950-talet kan därför sägas att charterturismen hade sitt stora genom-
brott. AB Aerotransport hade visserligen börjat trafikera sträckan Stockholm – 

Snart på väg 
Foto: KaJo foto 
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Helsingfors redan i juni 1924. Dessa flygplan var emellertid inte anpassade för char-
terflyg, då de endast tog fyra passagerare, men kan ändå ses som en historisk start-
punkt för denna form av moderna gruppresor. Vi får istället vänta ända fram till 
1950 då den danske prästen Eilif Krogager arrangerade en bussresa från Tjäreborg 
till Spanien med sjuttio resenärer. Det kan sägas vara den första organiserade säll-
skapsresan från Skandinavien. Samma år erbjöd också Vladimir Raitz resor till Kor-
sika. 

Turister från Sverige kunde för första gången åka på charterresa till Mallorca år 
1952. Resan arrangerades av Brodin Touring och gick med buss och flyg. År 1953 
arrangerade Skyways ”sällskapsflyg” från Kastrup till Palma de Mallorca. Idén med 
att arrangera prisvärda flygresor till Mallorca för svenska semesterfirare fick flygkap-
tenen Göte Rosén i början av 1950-talet. Hans försök att intressera svenska reseby-
råer för sina planer var dock till att börja med inte krönta av någon större framgång. 
Möjligheten att kunna samla ihop ett trettiotal intresserade resenärer att resa till Mal-
lorca med en DC 3:a ansågs vara alltför orealistisk. Ett första tecken på att sällskaps-
resor med flyg skulle kunna bli framtidens melodi kom när den så kallade 
”Busskungen från Örebro”, Knut Oskar Gustavsson, nappade på Roséns idé. Efter 
en hel del planerande lyfte dock det första charterplanet i Gustavssons regi mot 
Mallorca den 23 mars 1954 från Stockholm. Med på planet fanns 26 passagerare. 
Resan tog cirka 12 timmar inkluderande mellanlandningar i Göteborg, Malmö, 
Stuttgart och Marseille. Resan kostade 1 080 kronor och i det priset ingick hotell och 
helpension. Om vi räknar om detta pris till 2015 års prisnivå motsvarar det cirka 
15 000 kronor enligt Konsumentprisindex. 

I Sverige inledde Vingresor sina resor till Mallorca år 1956. För övrigt är Mal-
lorca ett resmål som Vingresor under alla år sedan dess haft med i sitt utbud. I slutet 
av decennium hade också den danske reseentreprenören Simon Spies arrangerat sin 
första resa med tåg till Barcelona och vidare med båt till Mallorca. År 1961 bildade 
”ICA-kurirens resor”, som senare bytte namn till ”Fritidsresor” med flygbolaget 
”Scanair” som flygoperativt ansvarig. Premiärflyget, som var en DC 7, tog 85 passa-
gerare från Köpenhamn till Aten på fem och en halvtimma. ”Nyman & Schultz” 
startade år 1962 ”Club 33” för dem mellan 18 och 33 år och får med sig cirka 3 000 
resenärer första året. 

Sett utifrån detta perspektiv var givetvis initiativet av Svenska Rayon, att på detta 
sätt bidra till att vidga vyerna för de anställda, synnerligen innovativt. Jag kan därför 
mycket väl tänka mig att när gruppen på bilden sedan återvände till Vålberg sönda-
gen den 12 oktober fanns minnen och erfarenheter för livet med i bagaget. 



60 

217 år i församlingens tjänst 
I Sverige finns det cirka 3 700 kyrkobyggnader. Två av dessa ligger i vår församling. 
Jag har dock i denna artikel valt att fokusera Nors kyrka. Segerstads kyrka får kanske 
belysas i en kommande betraktelse över vår hembygd? Om vi ser till hur Nors kyrka 
är lokaliserad finns där en viss avvikelse i relation till den traditionella lokaliseringen 
av kyrkor. Alltsedan medeltiden har det varit vanligt att kyrkan byggdes mitt i byn 
och om möjligt också på en höjd så att invånarna kunde såväl se kyrkan som höra 
klockringningen. Tydliga exempel på detta är domkyrkorna i Karlstad, Mariestad 
och Luleå. Likaså Storkyrkan i Gamla stan i Stockholm har denna typiska centrala 
upphöjda lokalisering. Beträffande Nors kyrka ligger den varken i de centrala 
delarna av Vålberg eller Edsvalla eller på en höjd, men utifrån ett geografiskt 
församlingsperspektiv är den ändock relativt centralt belägen.  

Den nuvarande platsen har haft en kyrkobyggnad alltsedan 1300-talet, även om 

Nors kyrka  
Foto: Thomas Blom 
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den ursprungliga kyrkan var belägen något nordväst om den nuvarande och då 
också något närmare älven. Den gamla kyrkan revs år 1796 då samtidigt uppföran-
den av dagens kyrka inleddes under ledning av murarmästare Sven Hertz. Visserli-
gen hade det varit en diskussion om att församlingen behövde en ny kyrka under 
ganska lång tid, men av ekonomiska skäl drog processen ut på tiden. Byggnationen 
gick relativt snabbt och enbart två år efter byggstarten invigdes den nya kyrkan. Där-
efter har vissa tillbyggnationer skett i olika omgångar som till exempel sakristian som 
tillkom 1859 och samma år blev altaruppsatsen och predikstolen klar. Den spira 
som vi i dag kan se pryda kyrktornet är från 1904.  

Kyrkobyggnader generellt är intressanta ur arkitektonisk synvinkel då de är en 
spegel av tidsandan och den modernitet som då var aktuell. Nors kyrka har en tydlig 
gustaviansk prägel, medan predikstolen är av senklassicistisk stil. Bänkarna i kyrkan 
är tidstypiska från sekelskiftet 1900 och dopfunten i täljsten med dopskål i mässig 
har en typisk medeltida utformning och är också tillverkad på 1200-talet. Lillklockan 
är från 1673 och storklockan från 1741. Korfönstrets glasmålningar är från 1934 och 
orgeln, med sina 24 stämmor och två manualer, är från 1974. Många olika årtal som 
samtidigt visar på kyrkans många stilbildningar, vilket också tar med besökaren på 
något av en tidsresa. 

I debatten om religiositeten i dagens samhälle anges ofta att sekulariseringen i allt 
större utsträckning präglar vår tillvaro. Visserligen kan vi se av den statistik Svenska 
kyrkan redovisar att antalet medlemmar minskat betydligt de senaste 45 åren. År 
1972 var 95 procent av Sveriges befolkning medlemmar i Svenska kyrkan. År 2014 
var motsvarande andel 65 procent. Men frågan är om det verkligen är så att vi i 
mindre utsträckning idag är religiösa än för 30-40 år sedan? Kanske det istället hand-
lar om att det idag finns något av en ”osynlig religion” som innebär att det hos 
många ändå finns en religiös övertygelse, men att det inte uttrycks av ett medlem-
skap i ett organiserat samfund? 

Beträffande religiositet har jag under några år forskat om pilgrimsvandringens 
betydelse utifrån ett turistperspektiv. Jag har särskilt studerat pilgrimsleden till Santi-
ago de Compostela i Spanien, dit årligen ett par miljoner besökare anländer. Många 
av dessa besökare har dock enbart vandrat en kortare del av den cirka 80 mil långa 
leden eller att de kommit direkt till Santiago de Compostela. Huvudmålet för såväl 
pilgrimerna som för övriga besökare i staden är katedralen, som för övrigt ligger 
mitt i staden, där enligt berättelsen Jakobs (en av Jesus 12 apostlar) reliker finns i ett 
silverskrin under altaret.  

Samtidigt som det förs en diskussion om den allt ökade sekulariseringen i vårt 
samhälle kan vi samtidigt se att antalet pilgrimer till Santiago de Compostela ökar år 
från år. Det finns, förutom nämnd pilgrimsled, också ett flertal andra leder världen 
över som sett en ökning av antalet vandrare under senare år. Denna till synes para-
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doxala utveckling visar på, anser jag, att det ändå finns ett intresse av en andlighet 
som inte alltid kanske kan benämnas som religiös i traditionell mening. Jag har i min 
forskning benämnt det som att vi istället söker en ”sakral upplevelse”, vilket kan ha 
många olika innebörder beroende av vem som definierar upplevelsen. 

Om vi återvänder till Nors kyrka och till dess historia som sträcker sig över 800 
år, om vi ser till de olika föremål som finns i kyrkan, kanske enbart byggnaden i sig 
med dess lokalisering invid Norsälven i kombination med stillheten, växtligheten 
och i fjärran kanske koltrastens melankoliska sång kan ge upphov till en sakral upp-
levelse även hos den mest sekulariserade? 

Hembygdsföreningens födelse 
Några enstaka stackmoln visar sig visserligen i söder, men det ser ut att bli en vacker 
dag. Björkarna vid kyrkan väntar dock ytterligare några dagar innan de blottar sina 
karaktäristiska ljusgröna blad, som äntligen ger oss en föraning av den kommande 
sommaren. Lyssnar vi riktigt noga kan vi också höra hur rännilen från den blötsnö 
som föll i förrgår kväll sakta, likt en mask på sin krok, slingrar sig ned för 
grusgången. Vinterns grepp släpper alltmera taget och våren tar vid. Almanackan 
visar söndagen den 17 april 1932. 

Strax intill ingången i kyrkan, med Norsälvens stilla flöde i bakgrunden, kan vi 
skönja tre allvarsamma män med händerna knäppta på ryggen konverserande med 
varandra. Går vi närmare ser vi att det är vår kontraktsprost Carl Mellkvist, folkskol-
lärararen Johan Emil Myrén och intendenten vid Värmlands museum professor 
Helge Kjellin. Vår prost ser betydligt äldre ut än sina 43 år där han myndigt står och 
blickar ut över kyrkogården och utöver Varpnäs vidsträckta åkermarker. Vi vänder 
oss om och ser då hur ett antal av våra församlingsbor något blygt, men ändå be-
stämt, passerar förbi de tre herrarna för att därefter ta plats i kyrkbänkarna. 

Hm, ett drygt fyrtiotal skulle jag uppskatta det till, säger Myrén samtidigt som 
han lyfter hatten för fjärdingsman Henning Eriksson. Kanske 75 öre är något högt 
inträde, mumlar Mellkvist. Åja, föredrag av undertecknad samt underhållning av 
hembygdskören är gott nog, replikerar Kjellin med en viss tillstymmelse av irritation. 
Visserligen är arbetslösheten hög här i socknen och några har det mycket knapert, 
men jag tycker inte vi tagit ut något överpris, betonar Mellkvist för att ljuta olja på 
den begynnande ekonomiska kontroversen. 

Efter en kortare introduktion av prosten inleder därefter professor Kjellin ett 
inspirerande föredrag om hembygdsrörelsen och de uppgifter som en blivande hem-
bygdsföreningen kunde får. Jag ber om ursäkt! Jag glömde berättade att syftet med 
aftonens sammankomst vara att starta upp en hembygdsförening i Nors socken. 

Efter Kjellins föredrag och inspirerande vårsånger från hembygdskören var det 
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så dags att bilda Nors hembygdsförening – en viktig milstolpe i socknens historia. 
Alla närvarande församlingsbor antecknande sig som medlemmar. En interimssty-
relse tillsattes med Mellkvist som given ordförande. Till vice ordförande utsågs Jo-
han Emil Myrén och hans kollega Ivan Edsjö från Vålberg valdes till sekreterare. 
Agronom George Nilsson från Varpnäs tog på sig kassörsuppdraget och till styrel-
sen invaldes också hemmansägare Axel Olsson från Törne, fjärdingsman Henning 
Eriksson från Åstorp samt nämndeman Johan Nilsson från Rudsta. Med ett klubb-
slag var nu Norshembygdsförening bildad. 

Kassör Georg Nilsson fick dock en något brydsam start på sitt uppdrag då det 
framgick av räkenskaperna att dagens sammankomst visade på ett underskott på 
nära 40 kronor. Detta trots att hembygdskören medverkade gratis. Kanske vi gav 
vår käre professor Kjellin ett något högt honorar, spekulerade Mellkvist för sig själv 
när han såg Nilssons något förtvivlade ansiktsuttryck. Nåväl, dags att gå vidare. För 
att dels stärka föreningens kassa, dels också för att väcka intresse i bygden för före-
ningens verksamhet och därmed vinna nya medlemmar inleddes en rad så kallade 
hembygdsaftnar i skolhuset och i Folkets hus i såväl Edsvalla som i Vålberg. Före-
drag, sång och musik var återkommande programpunkter som i huvudsak ombe-
sörjdes av ledamöterna i styrelsen och naturligtvis av den allt större gruppen med-
lemmar i föreningen. Vanligtvis sattes avgiften 50 öre i inträde för vuxna och 25 öre 
för barn, men då ingick också kaffe med dopp i priset. Tack vare energiskt arbete, 
inte minst av damerna i föreningen, visade bokslutet för verksamhetsåret 1933 ett 
överskott på 184 kronor och 45 öre. 

Låt oss för ett ögonblick återvända till etableringsåret och närmare bestämt till 
den 4 december. Föreningen hade denna dag sin första årsstämma och styrelsen lade 
fram förslag till stadgar. Ingen hade något att invända varför stadgarna direkt kunde 
fastställas. Den interimsstyrelse som bildades den 17 april fick fortsatt förtroende 
och blev nu föreningens ordinarie styrelse, dock med tillägget att lantbrukaren Karl 
Jansson från Smedstad och lärarinnan fröken Elin Eriksson från Edsvalla tillkom 
som nya styrelseledamöter. 

Ordförande Carl Mellkvist betonade vid föreningsstämman att det var viktigt att 
medlemmarna tittade i sina gömmor hemma om det där fanns några gamla föremål 
som de kunde bidra med och som kunde påminna om svunna tider i vår hembygd. 
Resultatet lät inte vänta på sig. Redan vid sommarfesten år 1934 hade så mycket 
som närmare 300 föremål inkommit varför en liten utställning av föremålen ägde 
rum i en av barackerna på trossnäs fält. ”Socknen är synnerligen rik på fornlämning-
ar”, konstaterade Mellkvist mycket nöjt då han blickade ut över utställningsföremå-
len. 

Föreningen nöjde sig dock inte enbart med att samla på sig materiella minnen 
utan man betonade också vikten av att dokumentera folkminnen, seder och bruk. 
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Därför blev den sockenfilm som Ivan Edsjö, Richard Danielsson och Johan Eriks-
son premiärvisade år 1935. Filmen utgjorde ett tvärsnitt av livet i socknen under 
1930-talets första år. 

Allt tydligare började samtidigt röster att höjas om att man i föreningen behövde 
ha en hembygdsgård. En medlem föreslog att man skulle inleda en diskussion med 
ägarna till Malma gård då det där fanns ett lämpligt objekt – den gamla mangårds-
byggnaden. Det visade sig dock att byggnaden var i ett bedrövligt skick och väntade 
i stort sett enbart på att rivas. Diskussionerna inleddes emellertid och rivningspla-
nerna lades på is. Så småningom blev det affär och föreningen blev ägare till byggna-
den för 5 500 kronor (år 1935). Byggnaden kunde naturligtvis inte stå kvar på 
Malma utan det inleddes ett intensivt arbete med att försöka finna en lämplig plats 
att placera denna nu nya hembygdsgård. Till Mellkvists förnöjsamhet fann man en 
plats vid en liten glänta vid Norsälven på Nors prästgårds skogsmark. Platsen har 
sedan gammalt gått under namnet ”Prostens hage” och var ett omtyckt tillhåll under 
somrarna för manskapet från Värmlands regemente. Området uppläts på arrende av 
Nors pastorat till en årlig avgift på 25 kronor. Den byggnad som nu tillfallit i före-
ningens ägo har sitt ursprung från år 1717 och uppfördes av dåvarande ägarna till 
Malma, kaptenen och sedermera överstelöjtnanten vid Närke-Värmlands regemente 
Gustaf Silversvärd. 

Hembygdsgården under uppförande år 1937 
Okänd fotograf 
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Föreningens initiativtagare och också förste ordförande Carl Mellkvist skrev till 
föreningens tjugoårsjubileum 1952 krönikespelet ”Gammelgården”. Mellkvist spe-
lade själv huvudrollen som överste Silversvärd och överstinnan spelades av hans 
hustru Gerda Mellkvist. Kungens kurir spelades av Åke Larsson.  

Nors hembygdsförening utvecklades sedan successivt under årens lopp och är 
fortfarande en för bygden viktig traditions- och kulturbärare där historia förenar 
nutid och där våra rötter hålls synliga i den alltmera globaliserade värld vi lever i. 

12 km österut – marsch! 
I samband med att Värmland förlorade sitt sista regemente 2005 ställde regeringen 
50 miljoner till förfogande för omställningsåtgärder. Det var en angelägen åtgärd för 
att i första hand kunna ge berörda regioner möjligheter att utveckla nya 
verksamheter. Men, låt oss blicka tillbaka 100 år i tiden och samtidigt fokusera vår 
egen hembygd som mellan åren 1834 och 1913 härbärgerade Värmlands regemente, 
då benämnt I22, på Trossnäs fält. Nämnas bör också i sammanhanget att Värmlands 
fältjägarkår också hade sin hemvist på denna plats från 1831 till 1902, då kåren slogs 
ihop med Hallands bataljon och flyttade till Vaxholm. Hur var då livet på Trossnäs 
under denna period och vad hände sen?  

Under den tiden som en av landets viktiga försvarsanläggningar var lokaliserade i 
vår socken utvecklades Trossnäs till något av en mindre stad. Här fanns kokhus, 
tvätthus, fyra matsalar, proviantmagasin, maskinhus, musikkasern, officerspaviljong, 
chefspaviljong, soldathem och sjukhus, vilket för övrigt fortfarande finns kvar. To-
talt fanns det cirka 100 byggnader i Trossnäs som på olika sätt hade direkt koppling 
till den militära verksamheten och härbärgerade som mest ungefär 2 500 värnplik-
tiga. 

Under de sjuttio år som värmlänningarna sommarövades i vår socken utveckla-
des ett rikt socialt och kulturellt liv, inte minst runt midsommartid. I Erik Fridstedts 
bok om livet på Trossnäs kan vi läsa att ”På söndagarna kom folk från när och fjärran för 
att hälsa på beväringar eller rekryter, det blev ett muntert folkliv. Där fanns positiv med 
’dansergôbber’. Där fanns positiv med apor eller fåglar som delade ut lyckobrev”. Vidare framgår 
att ”Medförda brännvinsförråd bidrog nog till att stämningen blev hög och bullersam. Man kunde 
se beväringar vingla fram med armarna om livet på två jäntor. Från herrgårdarna i trakten 
kommo fullpackade droskor och vurstar, man ville se folklivet, höra på musiken och hälsa på be-
kanta bland officerarna”. Visst var det liv och rörelse på Trossnäs under denna tid! Re-
staurangverksamheten var en särskilt viktig ingrediens inom försvarsorganisationen 
då inte minst officerarnas måltider var något extravagans. Vad sägs om till exempel 
följande standardingredienser avseende förplägnad under en dag för en officer; 
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brännvin, smör och bröd samt varmrätt till frukost, brännvin och tre olika rätter till 
middag och kvällssupén skulle bestå av brännvinsbord och två rätter mat. Detta ju-
sterades dock efter en tid med den innebörden att brännvin inte längre serverades 
till frukost. Kanske det var tur att Sverige under denna tid inte befann sig i krig! 

Dock, de värnpliktiga drillades till att vara väl förberedda att sättas in i strid eller 
på annat sätt bistå vid uppkomna kriser. Och… en kris blev ett faktum söndagen 
den 2 juli 1865 då en brand uppstod hos bagare Eriksson i Karlstad. Nu kunde be-
väringarna på Trossnäs göra en viktig insats. Borgmästaren sände en kurir till Tross-
näs och begärde hjälp för att rädda staden undan eldens lågor. Men icke, borgmäs-
tarens namnteckning räcke inte för att rekvirera militär hjälp utan det krävdes under-
skrift av landshövdingen. Trots det kaos som rådde i staden kunde den återvän-
dande kuriren nå fram till landshövdingen och slutligen få en underskrift. Kuriren 
återvände till Trossnäs och manskapet började marschera de dryga 12 kilometrarna 
in till staden för att vid ankomsten bara kunna konstatera att staden låg i aska. Även 
om inte militären hann medverka i släckningsarbetet gjorde de en viktig insats i ef-
terarbetet genom att bistå med tält och andra förnödenheter till dem som blivit 
hemlösa. 

Åter till livet i Trossnäs. Under senare den delen av 1800-talet intensifierades 

Trossnäs fält var länge även en omtyckt nöjesplats 
Okänd fotograf 
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försvarsdebatten där ett av kraven var att beväringarnas övningstid skulle ökas be-
tydligt. Övningarna på Trossnäs ansågs inte hålla för vinterförläggning utan istället 
krävdes att en ny regementsanläggning skulle byggas upp i centrala Karlstad. Samti-
digt ansågs att svenska försvaret hade blivit föråldrat och att organisationen var inef-
fektiv. Övningarna på Trossnäs bestod mest i exercis medan skjutövningarna var 
relativt få och också bristfälligt genomförda. Allmän värnplikt infördes 1901 med en 
övningstid på totalt 240 dagar och sommarövningsplatserna ansågs nu inte längre 
ändamålsenliga.  

I NWT den 11 januari 1913 gick att läsa att regementschefen överste Uggla tog 
emot regementet på kaserngården och de nyuppförda byggnaderna kunde tas i bruk. 
Under de närmast kommande åren byggdes regementsområdet på Sandbäckshöjden 
successivt ut och såväl byggnader som material från Trossnäs transporterades med 
båt via Norsälven, Vänern och Klarälven till Norra Sandbäcken. Regementet i Karl-
stad växte medan Trossnäs gick in i en törnrosasömn, dock för att under bered-
skapsåren 1939-45 tillfälligt vakna till liv. Idag när man vandrar omkring på det 
gamla militärområdet i Trossnäs är det svårt att föreställa sig att det här en gång varit 
plats som sjudit av liv och rörelse och som i många stycken också fungerat som ett 
eget samhälle. Nej, några miljoner från staten gavs inte till vår socken eller direkt till 
Trossnäs när flytten av regementet till Karlstad var ett faktum för 100 år sedan.  

Mycket vatten har runnit förbi i Norsälven nedanför vår hembygdsgård sedan 
denna tid, men visst har verksamheten i Trossnäs under sin sjuttioåriga historia på 
olika sätt haft betydelse för vår socken. Undrar till exempel hur många av invånare i 
vår socken idag som kan tacka I22 i Trossnäs för att de överhuvudtaget finns till? 

Arnäs udde – en rekreationsplats nära dig  
Efter en lång, snörik och kall vinter och också kylig vår har nu äntligen åter 
sommaren anlänt till våra breddgrader. Många känner kanske ändå en viss osäkerhet 
om vilken sommar vi kommer att få. Sval och regnig eller torr och varm? Många har 
sannolikt redan planerat hur de tänkt tillbringa sin lediga tid de kommande 
månaderna. Några väljer att resa bort medan andra istället vill njuta av det utbud 
som finns i vår absoluta närmiljö. Om vi väljer att försöka tillgodose den sistnämnda 
gruppen vill jag här ta tillfället i akt att lyfta fram en plats i vår socken som jag 
upplever erbjuder såväl ett högt rekreationsvärde som ett betydande 
turistattraktionsvärde – Arnäs udde. Denna udde vid Segerstads sydöstra spets 
erbjuder mäktiga naturupplevelser oavsett årstid. Hela området är skyddat som 
naturreservat, vilket innebär att skärgården i stort sett här är oexploaterad. Vintertid 
kan man antingen snöra på sig långfärdsskridskorna, eller om man önskar sig en 
något lugnare aktivitet, vända ansiktet mot den bleka vintersolen och låta pirken 



68 

arbeta sakta upp och ned i borrhålet. Är vinden kylig så kan man kura ihop sig i 
något av de många vindskydd som finns att tillgå och då också kanske tända en 
brasa, eller varför inte tända i kaminen i vindskyddet på Hamnholmarna om man är 
rejält frusen. Är det högsommar bör man istället sätta sig vid klipporna som sluttar 
ned mot Vänerns blåa vatten och förnimma ljudet i fjärran av de segel som sträcks i 
vinden på de många segelbåtar som passerar en bit därifrån på sig väg till eller ifrån 
Mörudden eller Lillängshamnen. I fjärran hörs också en dov och något vemodig sus 
från de tio etthundra meter höga vindkraftverken som ståtar på Gässlingegrundet 
och vars respektive rotorblad sveper över en yta som motsvarar en fotbollsplan. 

För att kunna njuta av denna del av vår hembygd följer du vägen förbi Torsvi-
kens camping och fortsätter därefter söderut och följer väganvisningarna till Arnäs 
udde. Väl framme finns en relativt väl tilltagen parkeringsplats där dels information 
finns om floran och faunan i naturreservatet, dels informeras om vilka olika vand-
ringsleder som finns att välja mellan. Från parkeringsplatsen kan du nu antingen ta 
en promenad till Arnäs udde rakt söderut 
eller välja den mera östliga stigen till On-
sösundet och/eller Hamnholmarna, vilka 
är ca 1,4 km långa vardera.  

Vid Hamnholmarna finns både vind-
skydd och toalett och vid Onsösundet 
finns ”Barnens skog” – ett område som 
inbjuder till lek med hinderbana och här 
finns också en mindre sandstrand. Note-
ras skall i sammanhanget att flera av le-
derna också är handikappanpassade. 
Spången ut till Hamnholmarna gör det 
möjligt att uppleva öarna utanför Arnäs 
udde utan att behöva ha tillgång till nå-
gon form av flytetyg. 

Denna del av vår hembygd karaktäri-
seras i sin helhet av bergiga magra klipp-
stränder med relativt artfattiga hällmarks-
tallskogar som den dominerande vegetat-
ionstypen. Arnäs udde består av en rull-
stensås som är bevuxen med hedtallskog. 
Vid Åsundaöns nordvästra strand finns 
för övrigt sex jättegrytor som är värda ett 
besök. Ser vi till artrikedomen bland flo-
ran och faunan kan vi här få uppleva ett 

Spången till Hamnholmarna med 
vindskydd på halva vägen 

Foto: Thomas Blom 
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flera arter som annars 
bara återfinns i havs-
miljö. Roskarl och 
strandskata är ett par 
exempel på detta. 
Så... varför inte fira 
den ankommande 
midsommarhe l gen 
med att tidigt på mor-
gonen, med kaffekor-
gen under armen, 
vandra spången ut till 
Hamnholmarna och 
där i lugn och ro be-
trakta hur dagen gryr 
och känna alla lukter, 
lyssna till gryningens 

fågelsång och förhoppningsvis också känna morgonsolens strålar värma mot huden. 
Men, även om vädrets makter inte alltid visar upp sin bästa sida finns som sagt här 
ett väl tilltaget vindskydd att krypa in under.  

 

Vinterminnen från Nytorpstugan  
Jag har i en tidigare artikel tagit upp idrottens olika uttryck i bygden. Vanligtvis 
tänker vi då kanske närmast på etablerade föreningar som till exempel Nors IK, 
Edsvalla IF, Älvenäs Bågskytteklubb, Älvenäs Pistolskytteklubb, BK Vålberg 
Innebandy och Älvenäs Tennisklubb. Vid sidan av dessa klubbar finns det också 
andra mera eller mindre organiserade verksamheter som på olika sätt bidragit till 
folkhälsan. Ett exempel på detta som jag minns mycket väl från min uppväxt i 
Älvenäs är Nytorpstugan. 

Varje vinter var Nytorpstugan, strax intill badplatsen Hundholmen, målet för 
såväl dem som valde att åka skidspåret från Älvenäsvallen över Gökhöjden eller 
istället valde att vandra grusvägen förbi pistolskyttebanan och rayontippen. Flera tog 
sig givetvis dit också med bil. För egen del valde jag ofta skidorna, om underlaget 
tillät. Om jag inte minns helt fel var det framförallt söndagarna under januari till och 
med mars som var den dag i veckan som lockade flest besökare. Stugan var då öp-
pen och brasan tänd, vilket gav möjligheter till att grilla korv och även köpa saft och 
kaffe. För att kunna erbjuda denna service fanns det stugvärdar som delade upp an-

Arnäs udde sett från nordost 
Foto: Thomas Blom 
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svaret att hålla stugan öppen. 
Förutom att det alltid var liv och rörelse i och kring stugan dessa söndagar var 

det även en viss aktivitet på isen vid Hundholmen, några hundra meter från stugan. 
Här åkte jag själv skridskor och jag minns att det ofta fanns ett antal personer som 
pimplade ute på isen. Visserligen är förändringarna relativt långsamma vad gäller 
klimatförändringen, men de minnesbilder jag har från framförallt 1970-talet är att 
det ofta var möjligt att under vinterhalvåret faktiskt åka skidor till Nytorp relativt 
frekvent. I början av 1980-talet var den nya sträckningen av E18 klar över Gökhöj-
den, vilket samtidigt innebar att det blev något mera problematiskt att ta sig till Ny-
torp med skidor. Nu känns det som att det endast är ett par gånger per decennium 
som vi har såpass snörika vintrar att skidåkning utan konstsnö är möjlig. Detta fak-
tum är i sig kanske en bidragande orsak till att denna mötesplats invid Hundholmen 
inte längre är ett besöksmål för framförallt de boende i Älvenäs och Vålberg? En 
annan viktig faktor för att denna typ av verksamheter ska kunna fungera i ett sam-
hälle är att det finns ett engagemang och inte minst eldsjälar som utan egen vinning 
vill bidra till att på olika sätt skapa en träffpunkt och en gemenskap. Beträffande 
Nytorpstugan var givetvis de olika stugvärdarna mycket viktiga för att kunna hålla 
öppet och inte minst dem som var något av spindeln i nätet för att organisera det 
hela. Om jag inte missminner mig var det bland annat Kjell och Lena Gård som 
utgjorde denna nod vad gäller Nytorpstugan, där också Friluftsfrämjandet var en 
viktig bakomliggande aktör i sammanhanget. 

För en tid sedan åkte jag den tyvärr idag mycket sönderkörda vägen fram till Ny-
torpstugan för att framförallt återuppväcka minnesbilderna jag hade från sjuttiotalet. 
Ja, stugan finns kvar om än i ett relativt dåligt skick. Samtidigt kan vi se från fotogra-

Nytorpstugan anno 1950 
Okänd fotograf.  
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fiet från år 1950 att stugan redan då var i behov av en viss översyn. Men, kanske det 
ändå finns någon möjlighet att stugan på nytt kan ges en chans att bli en samlings-
plats för invånarna i samhället? Varför inte börja med att anordna tipspromenader 
som avslutas med korvgrillning och kaffe vid stugan? Det finns säkert en hel del 
idéer om hur denna plats vid Vänerns närhet skulle kunna utvecklas för att åter bli 
en del av vårt friluftslivsutbud i samhället? Solstrålarna i bilden från 2014 får därför 
illustrera det ljus som kanske kan tändas på nytt och att Nytorpstugan därmed får en 
renässans. 

Nytorpstugan interiör anno 
2014 

Foto: Thomas Blom 

Nytorpstugan anno 2014 
Foto: Thomas Blom 
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V    INFRASTRUKTURENS BETYDELSE 

För Norsbygden - i tiden 
Vålbergs centrum har i viss utsträckning bytt skepnad. Under hösten har Långgatan 
varit en byggarbetsplats som understundom inte alltid varit helt lätt att navigera sig 
fram på. Fartdämpande åtgärder har vidtagits, nya bussfiler med tillhörande 
hållplatser och en ny gång- och cykelbana har skapats. Sammantaget en investering 
på ca 17 miljoner.  

Förutom de trafiksäkerhetsrelaterade åtgärderna ger denna satsning samtidigt 
något av en signal om att Karlstads kommun är något större än regionen mellan 
Bergvik och Välsviken. Vad gäller storlek, sett utifrån ett befolkningsperspektiv, står 
sig vår kommun bra i relation till många andra kommuner i länet. I kommunen bor 
idag (2016) cirka 89 300 invånare. Sedan 1986 har kommunens invånarantal ökat 
från 74 700 invånare. Visserligen inte någon markant ökning under 27 år i relation 
till våra storstadsregioner, men alltjämt en ökning och då med nära 20 procent. Om 
vi samtidigt tittar på en annan del av Karlstad, Vålberg och Edsvalla, har under mot-
svarande tid Vålberg minskat sin befolkning med 15 procent medan Edsvalla enbart 
tappat 3 procent av befolkningen under 27 år.  

I diskussionerna om att locka invånare till en plats betonas oftast betydelsen av 
att kunna erbjuda en bra boendemiljö, där närhet finns till såväl service som till na-
tur och kultur. Platsens offentliga rum är inte heller en oväsentlig faktor i samman-
hanget. Med offentligt rum avses till exempel de vardagliga platserna där vi går och 
handlar, besöker biblioteket, idrottshallen eller går på kafé. Det offentliga rummet 
tillsammans med ortens yttre fysiska struktur ger sammantaget, vad vi skulle kunna 
benämna, ortens karaktär och själ. 

Denna karaktär och själ är viktiga aspekter för att skapa en trivsel och också sam-
hörighet. Jag nämnde inledningsvis att förändringen på Långgatan är något av en 
signal… ja, en signal att det ”är värt att kôstes på”. Likaså i Edsvalla har det under 
året också skett vissa förändringar av den fysiska yttermiljön. I augusti invigdes den 
nya parken vid stationsområdet som förhoppningsvis kan bli något av en naturlig 
mötesplats i centrum. Den nya parken har såväl ett gångstråk, sittplatser, belysning, 
träd och en del som är terrasserad. Det är också möjligt att bese konstverket ”Black 
Buttom” som är en skulptur av järn och sten som ska symbolisera att det här en 
gång fanns ett av Värmlands första järnbruk. 

Dessa förändringar är inte oväsentliga, även om det säkerligen finns önskemål 
bland många av våra sockenmedborgare på också andra och även större satsningar. 
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Nya attraktiva bostadsområden har diskuterats. Några kanske mera spektakulära än 
andra. I ett av de förslag som presenterats föreslås 20 nya bostäder på höjden mellan 
Lärkängen och Älvenäs. Ser vi till den byggnation som pågår vid inre hamn i Karl-
stad och tänker oss motsvarande höghus i Älvenäs, med utsikt över såväl Vänern i 
söder som de öppna landskapet mot Segerstad i öster, skulle det onekligen väcka ett 
visst intresse. Likaså skulle det vara möjligt att kunna nyttja närheten till Norsälven 
genom att längs älvbrinken skapa av en upplyst strandpromenad, varför inte i form 
av en lång brygga, som förbinder Stalingrad och Smålandsgatan?  

Genom att skapa attraktiva fysiska miljöer, såväl utifrån ett boendeperspektiv 
som utifrån ett rekreationsperspektiv kan det bidra till att öka intresset för vår bygd, 
även sett utifrån ett inflyttningsperspektiv. Ju flera invånare, desto större möjlighet 
att locka till oss nya verksamheter i olika former. Ja, det är onekligen viktigt att få 
igång en positiv utvecklingsspiral.  

Jag får ibland höra av vänner (från Karlstad) att Vålberg och Edsvalla ligger nå-
got perifert. Perifert till vad, kan man då undra? Dock med hänsyn tagen till var vi 
bor i vår socken är tiden för att resa med bil till såväl Karlstad, Kil och Grums mel-
lan 10-20 minuter. Sett utifrån det perspektivet uppfattar jag det som att vi istället 

Nya bussomstigningsplatsen längs Långgatan. 
Foto: Thomas Blom 
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bor synnerligen centralt. Som en jämförelse i sammanhanget kan nämnas att resti-
den med bil från Kronoparkens villaområde till Bergvik är ca 15 minuter. Om jag 
fortsätter med lite resestatistik kan nämnas att det med stadsbuss tar 21 minuter att 
resa från Stockfallet till Stora torget. Lägger vi på enbart 9 minuter (!) i restid kom-
mer vi från Karlstads centrum till Vålbergs centrum. Med denna enkla räkneövning 
vill jag mera sätta ljuset på att problematiken gällande utflyttning från och svårighet-
er att locka nya invånare till främst Vålberg, Älvenäs och Edsvalla inte primärt är en 
geografisk fråga utan snarare en mental känslomässig fråga. Det är snarare 
”varumärket” som behöver stärkas, som en marknadsförare sannolikt skulle uttryckt 
det. Hur kan vi då stärka vårt varumärke? Ett sätt är att konkret visa på och kommu-
nicera de positiva saker som händer i vår bygd. En bra och givetvis trovärdig berät-
telse om de många saker som här finns och pågår är oerhört viktigt att lägga kraft 
på. Ser vi till utbudet vad gäller möjligheter för t.ex. idrottsaktiviteter, skola, biblio-
tek, närhet till affärer i såväl Vålberg och Edsvalla som till omkringliggande sam-
hällen, naturen där älven och Vänern utgör en viktig tillgång och inte minst kommu-
nikationsmöjligheterna är det onekligen lite svårt att samtidigt se att intresset att 
flytta till vår bygd är så pass svag som den de facto är.  

Är det månntro fortfarande ”brukskulturen” med dess olika inneboende faktorer 
som fortfarande finns kvar i minnet hos många när Vålberg och Edsvalla kommer 
på tal? En viktig utmaning är kanske att mera tydligt berätta om det som vi idag här 
kan erbjuda liksom om det som vi vill utveckla framgent. De investeringar som tidi-
gare nämnts är också viktiga delar i berättelsen då det faktiskt är något på gång i 
denna del av kommunen och mera kommer det att bli! 

Infrastrukturutveckling på gott och ont 
I början av november 2010 åkte jag med bil till Stockholm och tänkte då, som jag 
ofta gör när jag ska besöka huvudstaden i något ärende, stanna till vid vägkrogen i 
Hummelsta strax väster om Enköping, för att ta en kopp kaffe och vila lite innan 
den täta stockholmstrafiken tar vid. Jag antar att många av er som väljer att köra bil 
till Stockholm längs E18 är lika välbekanta med detta rastställe som restaurangen i 
Brålanda längs E45. Döm av min förvåning när jag plötsligt upptäckte att jag inte 
längre passerade förbi vägkrogen och tillhörande bensinstation. En nyinvigd 
motorväg med hastighetsbegränsning på 120 km/h gjorde att jag istället mycket 
raskt närmade mig Kungsängen och betydligt snabbare än brukligt nådde jag 
Stockholm. 

Förbättrad infrastruktur som innebär såväl kortare restid som kortare sträcka är 
ju något de flesta av oss önskar. Men, vad kommer att hända med restaurangen i 
Hummelsta och vad innebär denna nya vägsträckning för annan serviceverksamhet 
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som varit beroende av de många tusentals bilister som varje dygn passerat förbi 
denna plats? Mina tankar går då i första hand till Segmon som innan den förändrade 
vägsträckningen av E18/E45 också kunde stoltsera med en klassisk korvkiosk, strax 
intill vid järnvägen, där många förbipasserade stannade till för att vila och köpa en 
grillad special och en Pucko. 

I början av oktober 1983 invigdes den nya vägsträckningen förbi Grums och 
Vålberg. Istället för att all trafik längs europavägen passerade genom dessa båda 
samhällen kunde vi nu istället mellan Gruvöns bruk och Björknäsmotet åka på en 14 
kilometer lång ny vägsträcka som ur ett perspektiv ”flyttade” Grums närmare Karl-
stad, eller tvärtom för den som så önskar. Denna nya vägsträcka var en betydande 
infrastruktursatsning som kostade 95 miljoner kronor. Totalt flyttades berg och sten 
som motsvarade 80 000 fullastade lastbilar. Konstruktionen av vägen krävde således 
många olika konstruktionstekniska lösningar. Avsnittet Medskog-Älvenäs består till 
stor del av berg vilket krävde ett omfattande sprängningsarbete. Den östra sidan av 
älven består till stor del av sandbankar, momark och deltaområden som istället inne-
bar ett omfattande pålningsarbete. Sammanlagt har 5 mil pålar slagits ner i marken 
för att ge en väg utan sättningar och därtill sex kilometer dagvattenledningar och 1 
500 meter vägtrummor. En särskilt viktig komponent för denna nya vägsträckning 
var bron över Norsälven som är 500 meter lång, 13 meter bred och har en segelfri 
höjd på 20 meter. Noteras kan att Norsälvens bredd under bron endast är 50 meter. 
Med Tjörnbroolyckan (januari 1980) i relativt färskt minne placerade man bropelar-
na på land för att undvika att någon båt kan kollidera med bron. 

Sett utifrån ett Vålbergsperspektiv fick vi givetvis en betydligt lugnare tillvaro i 
samhället då huvuddelen av trafiken leds utanför samhället. För några år sedan såg 
jag statistik på att det passerar 11 000 fordon varje dygn vid Nyängen. En del av 
denna trafik följer visserligen E45 och skulle visserligen kunna göra av avstickare till 
Vålberg vid Skruvstadskorset, om intresse finns. Låt oss leka med tanken att vägen 
inte byggts, utan att all trafik fortfarande passerade genom Vålberg och Norsbron. 
Vilka effekter skulle det ha på efterfrågan på service i Vålberg? Kanske en större 
korvkiosk utanför brandstationen som etablerat sig som ett klassiskt rastställe på väg 
mellan Oslo-Stockholm? En nattöppen Preemstation med tillhörande restaurang? 
Ett välbesökt Norsplan med ett rikt utbud av olika butiker? Ett hotell där gamla 
Folkets Hus är beläget? Ja…tanken kan sväva iväg ibland, men annorlunda hade det 
säkert varit i Vålberg… på både gott och ont givetvis.  

Som jag inledningsvis nämnde så fick jag inte något kaffe i Hummelsta, men det 
kompenserade jag genom att istället ta en fika på det välrenommerade kaféet Vete-
Katten på Kungsgatan 55 i Stockholm. Ja…ett sådant kafé skulle finnas på Nors-
plan! 
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Vattnets betydelse 
”Sanitas per Aquam” betyder "hälsa genom vatten" på latin. Ibland påstås det, dock 
felaktigt, att ordet spa, som vi vanligtvis förknippar med flotta hotell, avkoppling 
och kanske god mat och dryck, är en förkortning av nämnda latinska uttryck. Spa 
kommer istället ursprungligen från den belgiska kurorten Spa. Men, vad har då Spa 
med vår bygd att göra? Den gemensamma nämnaren är vatten. Dels slingrar sig 
Norsälven genom vår bygd, dels har vi en betydande strandlinje med Europas tredje 
största sötvattensjö, efter Ladoga och Onega i Ryssland. Vatten som 
transportmedium har under historien alltid varit viktig. ”Vatten förenar människor”, 
sa man ofta förr. Idag är det kanske mera så att vatten utgör en gräns eller till och 
med en barriär mellan människor. Vatten är, hur som helst, grunden för såväl allt liv 
som för handel och transport och inte minst för trivsel och avkoppling. 

Varje dag åker ett antal tusen personer på E18 och bron över Norsälven vid dess 
utflöde i Vänern. Undrar om någon av dem reflekterar över att denna insjö har en 
yta av 5.893 km2 och att det i sjön finns ca 22.000 öar och skär. Strandlinjen har en 
sträcka på cirka 200 mil och maxdjupen är 107 m och medeldjupet är 27 m. Vattnet 
i Vänern ger dricksvatten till ca 10 procent av landets befolkning.  

Men, låt oss återgå till Norsälven. För någon månad sedan pratade jag med en 
student som kommer från Recife i Brasilien och är sedan tre år är bosatt i Karlstad. I 
en diskussion oss emellan om vad som kan förena två personer som tidigare aldrig 
möts och som kommer från två olika länder i två olika kontinenter, kom vi fram till 
att det är vattnet. Man får en något hisnande känsla när vi kom fram till att studen-
ten Ancelmo från Recife faktiskt kan segla från sin hemstad och ända upp till kraft-
stationen i Edsvalla, utan att behöva ta upp båten. Visst förenar vatten, om man här 
skall vara lite filosofisk. 

Norsälven har historiskt sett varit en viktigt transportled ut till Vänern från bl.a. 
gamla Edsvalla bruk och Bobinfabriken. Vid slutet av 1700-talet fick lantmäteriet i 
Värmland en befallning av Kungl. Maj:t att undersöka möjligheterna att förbinda 
Frykensjöarna med Vänern. Utredningen visade att det skulle vara svårt att gå den 
naturliga vägen via Norsälven då det där fanns ett flertal skattlagda mjölkvarnar, 
sågar, bruk och flera vattenverk. Utredningen visade då att det vore lämpligare att 
gräva en kanal från Fryken till sjön Visten och sedan till Klarälven. På denna sträcka 
krävdes endast en sluss. År 1855 var dock Norsälven intressant på nytt och nu före-
slog några bruksägare runt Fryken att Norsälven antingen bör byggas ut med ett 
antal slussar, för att därigenom komma åt nivåskillnaden mellan Nedre Fryken och 
Vänern, eller att en järnväg anläggs från Fryken till Norsälvens mynning. Major Lil-
jehöök hade ett förslag på ett kanalbygge som enligt hans beräkning skulle kosta 
nära 1,3 miljoner riksdaler. Bruksägarna hoppades klara av ett bygge om man fick 
hälften i statsbidrag. Diskussionerna fortsatte sedan under senare delen av 1800-talet 
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och 1901 presenterades en utredning som förordade en kanal från Frykensjöarna via 
Norsälven till Vänern för fartyg på cirka 600 ton. Hela leden beräknades då kosta 
drygt 6 miljoner kronor. Inte heller denna gång förverkligades dock de stolta planer-
na. Under 1950-talet togs förslaget från 1900-talets början upp ännu en gång. En del 
arbeten hade nu utförts som skulle förenkla förverkligandet. När man tittade när-
mare på förslaget beräknades att det skulle krävas en investering på mellan 25 till 30 
miljoner kronor. För dessa pengar skulle man kunna få en farled för fartyg som 
skulle kunna leverera gods direkt till och från den europeiska kontinenten. 

Ja, planer har alltid funnits och vissa har som vi vet inte förverkligats. Idag fun-
gerar istället Norsälven mestadels som transportled för fritidsbåtar ut till Vänern 
eller som fiskevatten, där förutom gädda och abborre även lax trivs gott.  

Vatten innebär, som jag inledningsvis nämnde, både fördelar och nackdelar. Vi 
vill gärna bo vid vatten då vatten hos många ger en känsla av harmoni, samtidigt 
som vatten idag är ett hett diskussionsämne såväl lokalt som globalt. Jag tänker då 
särskilt på diskussionen om klimatets förändring där scenarier om glaciäravsmät-
ningar innebär att havets nivå höjs och stora landområden världens över ställs under 
vatten. Vi har även kunnat ta del av de olika utredningar som presenterats av medi-
erna om vad som skulle hända med Karlstad om Vänerns vattennivå skulle stiga. 
Vilka effekterna skulle bli för vår bygd om Norsälvens nivå höjs har dock inte disku-
terats lika intensivt, men visst kommer vi att på olika sätt märka om vårt blåa band 
genom bygden svämmar över sina breddar.  

Vatten förenar, inledde jag med att säga. Lite metaforiskt kan uttryckas att Nors-
älven faktiskt på olika sätt binder ihop Edsvalla, Vålberg, Älvenäs och Segerstad och 
därmed förenar socknen. Dock har våra vattenvägar som kommunikationslänkar 
tappat i betydelse, om vi jämför med hur situationen var för etthundra år sedan. 
Idag är det istället vårt vägnät som diskuteras vad gäller inte minst investeringar och 
då fokuseras asfalt istället för slussar. Jag inledde med att notera vår bygds strate-
giska läge vid Värnen. Vi kan också stoltsera med att Nors socken faktiskt numera 
kan skryta med att ha två Europavägar som korsar bygden, E18 och E45. E45 är för 
övrigt den längsta nordsydliga europavägen med sina 492 mil. E45 börjar i Karesu-
ando och slutar i Gela på Sicilien. Nämnas kan samtidigt att E18 börjar i Craigavon 
på Nordirland och slutar i Sankt Petersburg i Ryssland och är totalt 189 mil lång. 
Så…inte bara vatten förenar människor utan faktiskt också asfalt, även om det inte 
är lika intressant att sitta och meditera över som vatten. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Karesuando
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karesuando
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gela
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sicilien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Craigavon
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nordirland
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Petersburg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ryssland
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Norsälven vid småbåtshamnen i Älvenäs 
Foto: Thomas Blom 
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