
Böcker om Frykerud
Frykeruds Hembygdsförening säljer böckerna till reducerat pris. Varje bok kostar 100 kr.

Frykerud I
Innehåller artiklar, alla skrivna av frykerudsbor. Där berättas om den första kyrkan som uppfördes i Prästbol på 
1200-talet. Den byggdes till och reparerades flera gånger under århundraden som följde. Men befolkningen 
växte, och de flesta bodde nu i norra delen av Frykerud. Där växte missnöjet över den långa kyrkvägen. 
Protokoll från kyrkostämmor avslöjar upprörda röster och stora motsättningar i denna fråga, som då och då 
kom upp men bordlades. Under hela 1700-talet rådde ovänskap  och upprorsstämning i Frykerud angående 
kyrkan. När biskopen och landshövdingen biföll ansökan om reparation av den gamla kyrkan i Prästbol 
kontrade bönderna i norr med ett överklagande till K.Maj:t. De föreslog en ny kyrka i mitten av socknen. 
Hur det gick vet vi.
Vi kan också läsa om det enträgna och målmedvetna arbete som kvinnorna i Frykeruds hembygdsförening 
utförde under 1970-talet för att hitta underlag till en sockendräkt som kunde godkännas av expertisen. 
Bouppteckningar från förr granskades. Man letade på vindarna efter tyger som kunde sättas i samband med 
en eventuell sockendräkt från gamla tider. Till slut dunkade vävstolarna hos de skickliga kvinnorna i vår 
förening och vi kan nu glädja oss åt vackra sockendräkter.
Ett viktigt avsnitt handlar om hur skolorganisationen växte fram och om skolorna och lärarna från förr.
Folkrörelsernas etablering i Frykerud kan vi läsa om.
Några snickare från Frykerud byggde sågverk i Ryssland. En pojke från Karsbol blev guvernör i USA. Detta är 
några exempel på berättelser i Frykerud I.

Frykerud II
Första delen av boken har temat ”Frykerudsgårdar och människor tiden omkring 1600 till 1746”. Detta är ett 
forskningsresultat från universitetet i Göteborg av Christina Dalhede.
Avdelning II har temat ”Bland frykerudsbor i senare tid” med författare från hemorten. Folkmusiken i Frykerud 
har fått en plats i boken. Soldattorp och indelta soldater i Frykeruds socken berättas det om.
Hur hemmanet Lund som från början bestod av tre bondgårdar förvandlades till Fagerås samhälle tack vare 
järnvägens tillkomst kan vi också läsa om. Berättelser om hur bebyggelse och näringsliv i Fagerås utvecklades 
upptar stor plats i boken.

Frykerud III
Boken inleds med berättelsen om hur Frykeruds Hembygdsförening kom till. Vi kan också läsa om de exotiska 
invandrarna ”älvdalingarna” som kom till våra bygder. Kyrkan och prästerna i Frykerud presenteras. Ur 
protokoll från Sockenstämman får vi inblick i den lokala självstyrelsens historia.
I Avd II fortsätter Christina Dalhede att presentera sina forskningsresultat. ”En befolkad bygd och dess präst 
1744-1815” är titeln.

Frykerud IV
En viktig del i boken speglar det kommunala livet under de sista hundra år då Frykerud var en självständig 
kommun.
Den stora utvandringen till Amerika från våra trakter har fått en stor plats. Flera människoöden har skildrats. 
Emigrantregistrets listor över utflyttade har gett nödvändiga fakta.
De olika namn på hemman, berg, sjöar och vattendrag som förekommer i Frykerud får i boken sin förklaring. 
Minnesanteckningar och kåserier om udda personer från förr är samlade under rubriken ”Möten på vägen”.
Några artiklar och kåserier handlar om idrottslivet i Frykerud. Detta är några exempel på innehållet i boken 
som dessutom har ca 200 bilder.



Frykerud I-IV finns till försäljning på följande ställen:
Kerstin Wallin, Rörmyren, tel 0554-170 23 Iréne Fager, Gassebol, tel 0554-150 98 Biblioteken i Fagerås, tel 
0554-194 75 och Kil, tel 0554-192 02.

Iréne Fager


