
Sunds	  kyrkbys	  byalag.	  Historien	  om	  en	  by.	  År	  och	  ögonblick	  i	  Sunds	  kyrkby	  i	  Ydre.	  

(Utgivare	  är	  byalaget.	  Tryckt:	  CO-‐Print	  i	  EU,	  2014)	  

	  

”Alla	  små	  byar	  i	  vårt	  land	  har	  sin	  egen	  berättelse”,	  säger	  man	  i	  förordet	  till	  boken	  om	  

Sunds	  kyrkby	  i	  Ydre	  kommun.	  Platsen	  har	  fått	  sitt	  namn	  från	  det	  sund	  som	  förbinder	  två	  

sjöar	  med	  varandra.	  Sunds	  kyrkbys	  byalag	  har	  nu	  samlat	  byns	  historia	  i	  en	  bok	  som	  är	  

både	  vacker,	  tänkvärd	  och	  underhållande.	  Här	  möter	  vi	  porträtt	  av	  personer	  från	  då	  och	  

nu,	  historiska	  berättelser,	  skrönor	  och	  barndomsminnen.	  Lustfyllt	  och	  detaljrikt	  berättas	  

det	  om	  enskilda	  hus,	  djurliv	  och	  insekter.	  Till	  och	  med	  ett	  träd	  får	  sitt	  eget	  kapitel:	  

Likeken,	  som	  började	  gro	  mitt	  i	  byn	  på	  1200-‐talet.	  På	  ett	  underfundigt	  sätt	  väver	  man	  

samman	  bygdens	  geografi	  och	  topografi	  med	  berättelser	  som	  ägt	  rum	  och	  ibland	  också	  

dragit	  nytta	  av	  naturens	  utseende,	  som	  mästertjuven	  Selo	  på	  1800-‐talet	  vilken	  tog	  sin	  

tillflykt	  till	  en	  grotta	  i	  skogarna	  öster	  om	  Lilla	  Sundsjön.	  

Det	  kapitel	  som	  griper	  mig	  allra	  mest	  är	  berättelsen	  om	  Laila	  Johansson	  som	  kastar	  

Sunds	  kyrkby	  ut	  i	  stora	  världen.	  Laila	  kom	  som	  krigsbarn	  från	  Finland	  under	  andra	  

världskriget	  och	  är	  idag	  bosatt	  i	  byn.	  I	  ett	  kapitel	  skildras	  gripande	  resan	  från	  ett	  

sönderbombat	  Helsingfors	  till	  Sverige	  och	  bygden	  och	  en	  ”Sverigemamma”	  som	  inte	  var	  

kapabel	  att	  ta	  emot	  ett	  traumatiserat	  barn.	  Det	  ger	  en	  tanke	  till	  framtidens	  bygdeböcker	  

som	  kommer	  att	  rymma	  berättelser	  från	  Iran,	  Irak,	  Syrien	  och	  Somalia.	  Alla	  byar	  är	  

också	  en	  del	  av	  världen	  som	  helhet.	  	  

Detta	  är	  en	  vacker	  och	  välskriven	  bok	  att	  försjunka	  i.	  En	  tidshistoria	  från	  forntid	  till	  vår	  

egen	  samtid.	  Ibland	  stör	  det	  mig	  att	  så	  många	  texter	  är	  anonyma	  utan	  att	  författarens	  

namn	  blir	  nämnt.	  Med	  några	  få	  undantag	  är	  det	  den	  kollektiva	  rösten	  som	  gör	  sig	  hörd	  i	  

berättelserna.	  En	  bra	  berättelse	  är	  värd	  sitt	  författarnamn.	  För	  här	  finns	  inga	  texter	  att	  

skämmas	  över.	  Men	  det	  förtar	  inte	  läsupplevelsen.	  Kanske	  en	  utmärkt	  guide	  för	  

sommarens	  bilutflykter.	  
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