Algot Stylvig Suneson 1871 - 1960

I Bankeryd, högt upp i Attarps östra del, finns en väg som bär namn efter denne man.

Vem var han?
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Algot Stylvig Suneson föddes på gården Rya
(Rödjorna) i Lommaryd 1871. Hemmet präglades av öppenhet och
nyfikenhet. Algots far läste mycket. Helst hade fadern velat bli präst.
På rusthållet Kieryd bodde mormor och morfar. Här fick Algot
kunskap om bondesamhället och samhällsfrågor i stort. Algot ärvde
lusten att studera. Han flyttade till Stockholm och utbildades till
sjukvårdare vid Svea Artilleri regemente och började sitt yrkesliv
som 17-åring. Förflyttades med Artilleribatalj 9 till Östersund 1892.
Men en framtid som soldat lockade inte.
Algot sökte anställning vid Statens
Järnvägar 1896. Fick tjänst som extra
stationskarl i Järpen, Jämtland. Blev
förflyttad till Trehörningsjö,
Ångermanland, där han blev ordinarie
stationskarl 1899. Till banvaktstugan i
Trehörningsjö hörde en liten trädgård.
Det var i den trädgården som Algots
botaniska intresse väcktes.

Algot gifte sig med Anna Viktoria Gustafsson 1901. Anna
Viktoria var född 1869. Hon kom från Norrby i Lommaryd.
Hennes far var mjölnaren i Degla kvarn. Anna och Algot kände
varandra sedan skoltiden. I Trehörningsjö föddes deras första
son Sune 1902. Båda ville söder ut i Sverige.
Algot sökte en ny tjänst vid den nyinvigda Bohusbanan. Blev
stationskarl i Dingle, Bohuslän 1 december 1903. Där föddes
ytterligare tre söner. År 1904 kom andre sonen Svante, 1906
kom den tredje sonen Torgils och 1907 i november föddes deras
fjärde son Sven.
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Den 1 juni 1908, förflyttades Algot
med familj till Groheds station.
Algot skriver: " Genom fuktig bostad,
genom kustklimatet och genom sorg
över förflyttningen blev Anna sjuk".
Läkaren konstaterade tuberkulos
"lungsot" . Läkaren förordade ett byte
av bostadsort med ett för sjukdomen
bättre klimat och luft.
Algot var ivrig och tog fasta på detta.
Mellan Kiruna och Narvik
hade Statens Järnvägar
färdigställt Malmbanan,
med invigning 1903.
Algot bytte plats och tjänst
med stationskarlen i
Rensjön, 30 km norr Kiruna
i Lappland.
För Anna blev
lapplandsluften ingen hjälp.
Familjen blev isolerad.

Rensjön är en ödslig plats! Här bodde endast några samer i sina kåtor.
Som nya på orten blev Anna och Algot inviterade till samernas bostad
i kåtan. Men samerna talade inte svenska. Något socialt umgänge blev
det därför aldrig. Anna sjuk i tuberkulos! Oftast ensam med fyra små
pojkar 6, 4, 2, 1 år. Algot var i arbete på järnvägen och med att hämta
förnödenheter.
Oron över barnen, längtade till släkt och vänner. Den kontakten
betydde mer för henne och barnen, än den eventuella bättre luften.
Efter några månader, sökte Algot en ny tjänst söder ut.
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Algot kom som stationskarl till Bankeryd 1
oktober 1908. Blev mottagen av Stinsen
Carl Carlsson (f. 1844 d. 1926). Blev tilldelad
Banvaktstugan Nr 244 som bostad. Stugan låg
söder om stationen och är nu riven.

Förändringar i familjen
Anna kom den 1 november med barnen till
Bankeryd. Hennes hälsa blev sämre. En syster
till Algot, kom till hjälp.
Anna Viktoria Suneson dog den 12 juni 1909.
Hon fick sin grav på Bankeryds kyrkogård, söder
om kyrkan. Algot skriver:
"Grävaren, Ringaren & Kyrkvaktmästaren
Oskar Andersson (f.1887 d.1965), Tubbarp,
grävde graven. Han uppträdde vid graven iklädd
högtidsdräkten med hög hatt. Han och
medhjälparen erhöll en bunke ostkaka och mat av
gravölet som sed är. Han erhöll också kontant 5
kr. Begravningsgudstjänsten förrättades av
prosten Johan Syrén. Hans hustru Lotten, med fler från prästgården, sjöng vid graven."
Algot markerade graven med en mindre huggen sten som han hittat utefter Järnvägen.
Graven med den lilla stenen finns kvar. Långt senare har monterats en liten skylt med namn
och datum.
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Bankeryd observerade den nye stationskarlens situation. Han blev väl omhändertagen i
prästgården. I det nya stationssamhället bodde Selma och Henning Landén. Selma (f.1876
d.1934) var en praktisk och handlingskraftig kvinna. Hon såg och förstod att Algot inte skulle
klara de små pojkarna, som lämnades ensamma i banvaktstugan när Algot gick i tjänst.
Selmas väninna, änkan Alma Håkansson (f. 1875 d. 1945) bodde i Aledal och försörjde sig
med "herrskapstvätt" och som hushållerska hos familjen Engström på Tomtebo, (Klosters
fabriker). Selma såg till så att Alma gick till banvaktstugan för att hjälpa Algot med barnen.
Algot tog tacksamt emot! Det berättas: "Stationskarlen gick på järnvägen från banvaktstugan
till Aledal, med en stor bukett blommor för att uppvakta och tycke uppstod! "
Det blev ett nytt äktenskap 1911. Nu med Alma Rebecka
Svensson-Håkansson. Alma hade från sitt tidigare
äktenskap två barn, Greta f.1900 och Astrid f.1902.
Alma Svensson med sina två
döttrar Greta och Astrid
fotot från 1906
Med Algot fick Alma ytterligare två flickor. Torborg
(f.1911 d. 1995) och Sigrid (f. 1915 d. 1998).
Det blev trångt i banvaktstugan. Närmsta granne var Attarps säteri där riksdagsmannen Erik
Räf residerade. Erik Räf var affärsman, lät stycka av mark från gården. För att göra området
attraktivt lät Räf nyåret 1900, plantera Ek, Bok och Lärk i Attarps betesängar upp mot skogen
i öster. Där ovan järnvägen sålde Erik Räf tomter. Kunderna var bättre bemedlade personer.
Algot bad om att få köpa backstugan Högalund. Algot fick nej. Räfs tanke var att tomterna i
första hand skulle gå till "herrskap". Erik Räf förstod nog att Algot inte skulle kunna betala
önskad köpeskilling.
Så kom Första världskriget. Räfs tomtaffärer avstannade. Räf erbjöd då Algot att köpa två
tunnland mark (ca 10.000 kvadratmeter) söder om backstugan Högalund under Attarp.
Där finns fortfarande en naturlig vattenkälla!

Trädgården
1915 blev Algot ägare till en STOR trädgård, Ekeberga. Här fick Algot möjlighet att utveckla
sitt botaniska intresse. Med fria resor på järnvägen, hade han möjligheten att hämta och samla
växter från många olika platser i Sverige. Algot köpte via post, fröer från Tyskland.
Handelsträdgården i Dalvik Jönköping, blev en viktig leverantör av växter till trädgården.
Efter eget huvud anlade Algot nu sin egen trädgård!
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I sitt arbete med att odla upp trädgården stötte
han på ovanligt många fynd från de människor
som levt och bott runt den naturliga vattenkällan
på tomten. Verktyg och handkvarnar från
stenålder. Algot anmälde sina fynd och kapten
Bror Kugelberg Riksantikvarieämbetet,
registrerade Ekeberga som en Stenåldersboplats.

Bankeryds Järnvägsstation var händelsernas centrum !
Algot berättar:
"Här såg man alla som kom eller reste.
Hit kom och härifrån gick posten.
Ankommande post sorterades och delades
ut av järnvägens personal. Det gav oss alla
namn på bygdens befolkning. Allt gods till
och från Bankeryd gick via godsmagasin
och bangård. Avsaknaden av bank, gjorde
att järnvägspersonalen fick ovanligt god
kännedom om företagens transaktioner.

Medan man väntade på tågen, blev det många enskilda samtal. Intressanta samtal med
riksdagsman Räf, med Motorplogen Junes direktör Sandwall och många fler.
På stationen samlades Bankeryds borna för att få höra samhällets senaste skvaller.
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Hade man som jag, dessutom en välkomnande plats i prästgårdsköket, gav det än mer
information. Köket var det roligaste i socknen. Det var som en tidningsredaktion med all
världens nyheter. Där åt man och drunknade i skämt under måltiderna, ty folket var
överblivna gamla som skulle giftas på gamla dagar. Det var prostens trotjänare Åkerlund som
var äldre än prosten, ärendekvinnan Thilda Ljungberg, drängar och pigor och folk som kom och deltog tillika med prostinnan och prost. Man härmade de dråpliga inviterna, infallen,
skämten, skvallret."
Nutidens krav på personlig integritet var sannolikt avlägset!
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Den nye stinsen

Framför dörren, Stinsen Stjerna. Algot står vid husgaveln.
Bankeryd fick en ny Stins 1920 i Johan August Stjerna (f. 1867 d.1947) .
Stjerna var en betrodd statens tjänsteman. Nitiskt följde han skrivna anvisningar.
Algot berättar: "Det blev förändringar. Prosten och prostinnan kom in på expeditionen och
slog sig ner som vanligt. Utkörning!
Fabrikör Miller hade haft förmånen få sin post omgående, men fick nu varning. Budet kom
tomhänt tredje gången. Då Miller själv kom till luckan, brakade det löst i trätor och hot.
Snart var hela samhället uppdelat i två läger: - mot Stins: - för Stins.
Samma halva på stationen, ena falangen skulle vara gynnad, andra utäten."
Algot kom aldrig överens med sin nye chef. Stjerna upplevde nog Algot som elefanten i
rummet. Algot gjorde ingen hemlighet av att han inte tyckte om sin chef.
Tydligast framgår det av historien då Algot en lördagsförmiddag, då perrongen var full med
folk i väntan på tåget. Algot, nere på banan: - stötte med spettet mellan syllarna och mumlade
högt för sig själv: - så att alla hörde:
"Di sa att det sulle komma i stjärna te Bankeryd, - men si de va ena gnista i från helvetet!! "
Algot jobbade vidare som Stationskarl.
Gav upp tanken på karriär och fann sig i rollen.
Hans fokus låg någon helt annan stans.
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Husbygge

När kriget tog slut, började Algot bygga sitt hus på Ekeberga. Huset stod färdigt för
inflyttning 1922. I trädgården byggdes en prydlig vedbod med tillhörande hönshus.
Samt ett brygghus som rymde tvättstuga och avträde.
Bränsle till uppvärmning hämtades, efter överenskommelse med Erik Räf, från Attarps skog
som fanns strax utanför knuten. Med sin snea (typ av handyxa) tog Algot vara på nedfallna
kvistar och träd. Han fyllde sin vedbod. Bonden Claes Eriksson på Nyarp, såg den välskötta
skogen. Claes gav tillstånd att göra det samma i Nyarps skog. Efter en vinter, tyckte Claes att
det blev alldeles för mycket ved i Sunesons vedbod. Claes bröt avtalet.
I husets övre våningen fick Algot äntligen ett utrymme för studier. Han samlade på sig ett icke
oansenligt bibliotek. Böckerna speglade hans intresse. Flera böcker om konst. Som
"Upptecknare" hade han en omfattande korrespondens med Nordiska museet. Där skrev han
artiklar med kulturhistorisk prägel, till många olika tidningar. Lokalt blev han "reporter" för
Jönköpingsposten. Söker man i tidningar från 1920-30-40-tal, kan man hitta många artiklar
signerade A.S. Suneson.
Algot var ivrig nykterist. IOGT var en realitet.
Han startade den lokala nykterhetslogen VISIR.
Skrev brev till sin morbror Clas i USA. Bad om
medel till en samlingslokal. Fick medel och
tillsammans med medlemmarna byggdes ett
mindre hus (adress: Backgatan 2B) på Backamo.
Algot var en frisinnad tänkare. Folkbildning var
viktigtför honom ! Hit bjöds dåtidens föreläsare.
En av dem den röda Kata Dahlström
(f.1858 d.1923)
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I Ekeberga trädgård, strax nedanför den urgamla vattenkällan, fick tonårspojkarna sitt eget
undantag i den lilla stugan Uråsa. Det kom att bli bostad i första hand för Torgils och Sven.
Äldste sonen Sune hade lämnat föräldrahemmet, för egen försörjning. Svante kom att läsa i
Lund. Alma och Algot med fyra döttrar + den lilla flickan, barnbarnet Dagny, bodde i det
större boningshuset.
Algot blev aktiv i Gudmundsgille. Där blev han vän med postmästare Knut Björlingsson.
Tillsammans med Knut och äldste sonen Sune, (f.1902 d.1995) gjordes 1924, en
fotodokumentation av Bankeryds landsbygd med dess gårdar.
Dessa bilder är nu en viktig del i beskrivningen av Bankeryds historia.
Med god kunskap om det gamla bondesamhället, med inspiration från
olika berättelser från Bankeryds bygden, med fynden i den egna
trädgården, blev allt detta boken Gammal Grund utgiven 1926.
Boken hyllades av många, inte minst av Albert Engström som skrev
förord och tecknade försättsbladet.
Med erfarenheter från sin trädgårdsodling skrev
Algot en ny bok: Törne & Konvalj, utgiven 1929.

1932 skrev Algot om Faktorismederna i Bankeryd. Den artikeln blev
publicerad i Gudmundsgilles årsbok det året. Mycket uppskattad!

Lulu Militz,
(f 1900 d.1984)
Torgils,(f 1906 d.1948)
Sven, (f.1907 d.2003)
och Algot på trappan
till Uråsa inför en
söndagspromenad
1934

Långa promenader var ett stående inslag. När han fick följe, blev det föreläsning, om växter
och natur. Gårdar och grödor. Gammalt och nytt. Sagor och sägner. Algot var fascinerad över
gårdarnas långa historia, och stationssamhällets tillblivelse.
Den 1 augusti 1935 slutade Algot sin tjänst som stationskarl vid Bankeryds station.
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Algot satsade helhjärtat på sin trädgård. Rabatterna kantades med slipad sten från Vättern.
Blomsterkvarter med slingrande grusgångar, vilka sönerna fick "skyffla" och kratta inför
varje helg.
Genom trädgårdens södra rågång, rann bäcken. Där
grävdes för en icke oansenlig damm. Näckrosor kantad
med Kaveldun blev ett blickfång. Vintertid en uppskattad
skridskobana.
Längre ned i trädgården fick bäcken ett ordnat lopp i små
vattenfall, kantad med tusen olika arter av blommande
växter.

I dag är den ursprungliga
trädgården genombruten av
Vättergatan, med hus på båda
sidor, adress: Vättergatan 13,14.

Hustrun Alma skötte hushållet. Sörjde för sin man. I början av 1940-talet hade barnen flugit ut
och fått sina egna hem. Det blev många besök av släkt och vänner.
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Trädgård blev vida känd som "Sunesons trädgård". En plats som lockade många besökare,
inte bara lokalt. Under 1930-40-tal kom hela busslaster med besökare till trädgården.
För det växande villasamhället i Bankeryd, blev trädgården en stor inspirationskälla.
I sitt trädgårdsarbete delade Algot sina växer. Plantorna förökade sig! Överskottet lades i små
paket inslagna i tidningspapper, för fri avhämtning. Ännu i dag fins det växter i flera äldre
trädgårdar i Bankeryd, som har sitt ursprung från "Sunesons trädgård".
Det var en makalös trädgård !
Algot blev 70, reflekterade över sin tid i Bankeryd.
Minnen från många möten med enskilda individer, vilka
varit verksamma i Bankeryd, på gott och ont. Han insåg
att allt han varit med om, borde nedtecknas. Vintern 1940
skrev han på nytt ett manus till en bok.
När han läste högt för sin hustru Alma, blev hon
förskräckt! ”Men Algot !! Vi få gå från hem och grund!”.
Algot svarade ”Lugn bara lugn, det här kommer ingen att
få ta del av förrän om 50 år! ”
Det blev ett manuskript i två exemplar. Förslöt dem i
konvolut. Ett till Länsmuseet i Jönköping och ett till
prästen i Haurida. Med texten "Får EJ öppnas förrän om
50 år!!"
1943 besvarade Algot Nordiska Museet Frågelista Nm nr 60, Beskrivning av Boskapsskötsel.
En avhandling på 22 sidor, med egna teckningar på detaljer i 1870 -1880-talets jordbruk.
En kulturhistorisk gärning som dagens forskare tacksamt kan hämta bärande information
ifrån.
1945 dör hustrun Alma. Begravningsgudstjänst i Bankeryds kyrka där hon blir gravsatt på
norra kyrkogården. Algot sörjde sin hustru, med att öppna sig än mer mot Bankeryd.
Från höjderna ovan nuvarande Trastvägen, blickade han ut över Bankerydsdalen med tankar:
"Det var här jag helst hade velat ha min trädgård." Algot insåg att det fanns så mycket mer att
bevara från Bankeryd. Han pratade ofta om att försköna Bankeryd. Återskapa den raserade
damm som Räf en gång lät bygga i Lillån nedanför Attarp, men större!
Bland kommunalt aktiva, tog det ca 25 år innan det "fröet" grodde och fick blomma ut i
nuvarande Attarpsdammen.
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1947 tog Algot initiativet att starta Bankeryds Hembygdsförening. Med stadgar:
"att väcka och vidmakthålla intresset för hembygdsvård och naturskydd i Bankeryd.
Att dokumentera den ständigt pågående förändringen av Bankeryd."

Hembygdsföreningen arrenderade, från det forna "Bankeryd Öster Klockaregård ", ett stycke
mark. Där gjorde man plats för föreningens första byggnad, som kom att bli Kaplanbostället.
Sannolikt Bankeryds äldsta byggnad, från slutet av 1690-tal.
Sonen Sven med familj, flyttade in på Ekeberga. Det blev ett nödvändigt stöd.
Svens hustru Lilly (f. 1912 d.1993) tog hand om en åldrande Algot. I slutet av 1950-tal blev
Algot trött. Han kunde inte längre bo kvar på sitt Ekeberga. Han flyttades till
Ålderdomshemmet Björnebergsvägen 96, där han avled i maj 1960 .
1992 ringde Länsmuseet och lät meddela; Vi har ett konvolut här som vi nu kommer att
öppna. Vill släkten vara med, är ni välkomna. Med oro åkte Sigrid & Sven, samt några
barnbarn. Det var ett manuskriptet bestående av 534 tätt handskrivna sidor om Bankeryd.
Manuskriptet började med texten: Till mina barn att bläddra i - ifall det blir en läsandets
värld efter denna som ändas.

By och bygd, folk och fä
Bankeryds socken
1900 - 1940.
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Ekeberga 2002
A.S. Sunesons väg 1
Jag har skrivit ner manuskriptet i digital form. (synpunkter lämnade av Birgitta Ryden f. Suneson )
Överlämnat ett pappers exemplar till Bankeryds Hembygdsförening.
Klas-Peter Suneson,
(Torgils yngste son) 2018-02-01
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