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IeKE endast bland brukspatroner,
bergsmän och sockenborna i hem-
kommunen, Bjurtjärn, var bruks-

patron Nils Sundin ett aktat och re-
spekterat namn. Inom hela provin-
sen som i huvudstaden och många
andra platser i vårt land, var han
känd, välkänd och värderad såsom
bland annat en av den svenska
bruks-, lantbruks- och bergshante-
ringens främste målsmän. Han var
också den borne herremannen, aka-
demiskt och fackligt bildad och be-
rest samt genom inflytelserika an-
förvanter och släkttraditioner utsedd
att som mäktig chef förvalta och leda
stora familjedomäner i de värmländ-
ska bergslagerna. Från att ha varit
förvaltare, först på fädernebruket
Fredriksberg och sedan å Skogaholm,
kom han år 1859 som disponent till
Alkvettern, där han var huvuddel-
ägare. Detta steg blev ett viktigt
inslag i hans levnads ödesväv, ty ic-
ke mindre än 36 års hängivet och
fruktbringande arbete skulle med de
starkaste band binda honom vid den
storslagna bruksegendomen.

Det var också en synnerligen be-
prövad och sakkunnig bruksman
Sundin var blott 31 år gammal -
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som fattade tyglarna å Alkvetters-
godset, och som på samma gång fick
så gott som allt att säga inom Bjur-
tjärns socken. Förutom den ansen-
liga lant- och skogsegendomen hörde
även Lanfors bruk, Alkvetterns
kvarn, såg- och tegelbruk samt Sil-
verhyttans masugn till den ansenliga
rörelsen under förvaltningen vid
Alkvettern, samt även Skogaholms
bruk. Sista blåsningen vid Silverhyt-
tan utfördes år 1871, varefter Alk-
vettersbolagets järntillverkning flyt-
tades till Knappfors och hyttan vid
Silverhyttan nedlades. Det var såle-
des ingen obetydlig bruksdrift den
unge brukspatronen fick ta hand om.

Brev från hans hand visa också
tydligt med vilket stort intresse han
omfattade allt som hörde till hans

vidlyftiga uppgifter vid såväl lant-
bruk som järndrift vid hyttor och
smedjor. Ett bevis härför är den
grundlighet, varmed han styrde och
ställde även under den tid han vis-
tades borta, dels vid riksdagen och
järnkontoret, dels på utländska re-
kreationsresor. De brev, han vid des-
sa tillfällen skrev till sin förvaltare
på Alkvettern, och varav förf. delvis
haft tillgång, äro ett bevis på det
goda och patriotiska förhållande,
vari brukspatron Sundin stod till si-
na många underhavande. Breven,
som helt familjärt börja med »Min
goda herr ... », genomandas vänlig-
het och välvilja. Alla förslag, som
häri underställes honom och som av-
handlas med kortfattade kommenta-
rer, finna i allmänhet hans gillande.
Då invändningar och motförslag gö-
ras, göres dessa på ett mycket hov-
samt sätt. Breven upptaga i allmän-
het en mängd förfrågningar om de
underhavandes angelägenheter och
dylikt och sluta alltid med vänliga
hälsningar.

Det var också ett rörligt liv som
på den tiden utvecklades på bruks-
säteriet Allevettern. Vintertidens
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trafik på vägar och sjoar skulle sä-
kerligen förvåna den nu levande ge-
nerationen, om den finge uppleva
densamma. Först och främst var det
kolen, som skulle köras från skogen
till hyttorna; likt långa svarta jät-
teormar ringlade sig de ändlösa ka-
ravanerna, tydligt avtecknade mot
det vita snötäcket. Så skulle timret
även köras hem till sågen, veden
fram till bruket samt de övriga vir-
kesslagen omhändertagas. Över de
frusna vattendragen skulle malmfo-
rorna fram till de olika hyttorna och
järnet från dessa.

Sommartiden tog också ut sin tri-
but av produktivt arbete vid såg,
hyttor och hamrar.

"
I denna miljö förlöpte brukspatron

Sundins dagliga liv, förbundet med de
tusentals bestyr som hörde till omsor-
gen aven stor bruksdomän. Kom sedan
härtill det betungande arbetet med kom-
munens angelägenheter, som utgjorde en
ej föraktlig tillökning i den redan förut
ansenliga arbetsbördan.

Under brukspatron Nils Sundins tid
levdes och utvecklades ett typiskt värm-
ländskt bruksliv å Alkvetterns sägen-
omspunna herrgård, som hal' anor från
medeltid och Vasavälde. Den stora herr-
gårdsbyggnadens exteriör såväl som in-
teriör var av magnifikaste slag. En ung
brevskriverska från Stockholm, som en
längre tid vistades där, skildrar den ock-
så som ytterst präktig och stilfull med
pompösa möbler, utmärkta tavlor och
konstsaker samt i övrigt en praktfull
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utstyrsel. Man hade ett storartat biblio-
tek, där bland ett rikligt urval svensk
litteratur även fanns en större samling
utländska böcker, där den franska skön-
litteraturen dominerade. Allt gick också
i förnämliga former med ett kultiverat
och förfinat sällskapsliv som ram. Herr-
skapet Sundins med två döttrar voro
också själva mycket trevliga och upp-
burna umgängesmänniskor. En brev-
skrivare från den tiden förtäljer också
betecknande nog: »Hela Sundin ska fa-
miljen äro genier från början till slut.
Lärda äro de också till den grad, att
man känner sig riktigt enkel uti deras
sällskap, och det finnes med säkerhet
intet ämne, som de ej kunna resormera
uti.» Det Sundinska hemmet på Alkvet-
tern var också vida omkring känt för
sin fina ton. En person som gästat detta
förnäma hus säger, att redan i vardags-
lag gick allt så förnämligt till, att man
oftast gjorde toilette till middagen, det-
ta gällde i synnerhet damerna. Att fes-
ter och stora middagar i ett dylikt för-
nämligt hem ej gick av föl' hackor lig-
ger i sakens natur. Vardagslivet på de
värmländska bruksherrgårdarna var i
allmänhet enkelt med så gott som all-
dagliga vanor, men då det var fest, var
allt lyxbetonat, ja, storstilat.

Vi ha en utförlig beskrivning på en
s. k. landshövdingsrniddag på Alkvettern
den 22 juni någon gång på 70-talet med
stor ståt, fem rätter mat och åtskilliga
mellanrätter, fem sorters vin och allt
möjligt fint. Att förutom denna mate-
riella välfägnad även underhållningspro-
grammet i form av musik och sång var
högklassigt, säger sig självt. Men icke
endast stora kalas och tillställningar
karaktäriserade det Sundinska hemmet
på Alkvettern. Där var alltid gästfrihe-
ten en daglig förekomst för en stor del

av de personer i olika samhällsställ-
ningar, som hade ärenden till bruks-
patronen i affärer eller kommunala sa-
ker. Även för tjänarna och de talrika
underhavandena hade herrskapet Sundin
en ömmande omtanke.

Tonen i detta hem kunde man på goda
grunder kalla gammaldags gudfruktig.
Varje söndag hölls i matsalen en kort
andaktsstund, där förutom samtliga fa-
miljemedlemmar och eventuella gäster
även tjänarna voro närvårande. Fru
Sundin läste ur bibeln eller någon an-
daktsbok, och man sjöng ett par psal-
mer. Tidtals började man även dagen
med allmän morgonbön. Vid jularna ut-
övades stor hjälpsamhet emot behövan-
de, särskilt sådana bland de talrika un-
derhavandena. De traditionella julförbe-
redelserna upptogo också en hel del bak-
ning, slakt och annat, avsett föl' såväl
det egna hushållet som till gåvor. l
julveckan fick man sålunda litet val'
bland underhavande och arbetare vid
egendomen i det stora herrgårdsköket,
stort som en liten stuga, avhämta inne-
hållsrika paket med allehanda Guds hå-
vor. Det var däribland flera sorters
bröd, sovel av flera slag, gryn samt två
sorters ljus eller ett grenljus. Barnen i
de familjer, som bodde i herrgårdens
närhet, begåvades med allehanda pre-
senter såsom kläder, böcker och leksaker
samt dessutom en skinande blank en-
krona. Att denna kärleksvarma handling
för mången familj utgjorde en ljusglimt
i deras liv är säkert.

Dessa tidstrogna bilder från det Sun-
dinska hemmet i fest och vardag ge en

Ni vill ha något riktigt
trevligt i

HATTAR
MOSSOR

eller

MVFFAR
till jul.

Titta in till oss, vi ha myc-
ket att välja på till priser,
som även passar den min-

sta kassa.

Salon Lizette
BREGÅRDSGATAN 46

Telefon 1625
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Loviselund, en idyll från parken.

god bild av dess höga nivå. Kanske är
det häl' på sin plats att anföra de ord,
med vilka en författare avslutat en be-
skrivning av detta fina och gedigna
herremanshem :

»Just den lycka som så gott förstår,
skapa ålderns dag till rosig vår.»

Att Nils Sundin varit en mycket skick-
lig bruks man, har man mångfaldiga be-
vis för. En person, som under hans tid
besökte Alkvettern yttrar, att där fun-
nos omkr. 6 450 hal' synnerligen växtlig
och rationellt vårdad skogsmark. Han
säger vidare att man såväl vid huvud-
egendomen som vid utgårdarna får in-
tryck av att allt från det största till
det minsta hålles i exemplarisk ordning.
Den stora herrgården med dess flygel-
byggnad, växthus, trädgård och park -
allt är putsat och fint. Samma är för-
hållandet med uthus, stall och ladugår-
dar, vilka inrymma ett tjugotal hästar
och 220 st. nötkreatur. Brukspatron Sun-
dins verksamhet, som dels bestod av dis-
ponents- och delägareskap i Alkvettern,
Skogaholms och Strömsnäs m. fl. bruks-
bolag, samt som mångårig fullmäktig
uti Jernkontoret, har dock icke stannat
vid detta utan han har även i Örebro län
haft en massa representativa uppdrag.
Sålunda var han bl. a. landstingsman
från 1863-1896 och landstingets ordf.
under åren 1888-1895. Även i Örebro
läns hypoteksförening lade han som ord-
förande under åren 1866--1894 ner ett
målmedvetet arbete och hans porträtt i
olja, målat av den kände konstnären
Axel Leonard Borg, pryder föreningens
styrelserum. Ej heller politiken var
främmande för vår brukspatron.
Redan åren 1862-1863 var han repre-
sentant i borgarståndet i dessa års
ståndsriksdagar och efter det nya stats-
skickets införande invaldes han år 1875
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i riksdagens andra kammare. Han avsa-
de sig dock uppdraget sedan han bevistat
fyra riksdagar, då uppdraget enligt en
uppgift icke synes ha bringat honom till-
fredsställelse, ty han antog icke sedan
erbjuden kandidatur.

Av Nils Sundins offentliga uppdrag
ha vi till sist att nämna hans livsverk
i Bjurtjärns sockens kommunala liv.
Här var han onekligen den dominerande
kraften, den som skulle bestämma och
göra allt, den uppburne brukspatronen
och mäktige sockenkungen. Att uppräk-
na vad han var är onödigt, ty man kan
gott säga, att han var nästan allt. En
liten axplockning visan: att han bl. a. var
ordf. i kommunalstämman från ål' 1863
till den 20 okt. 1896, då han för sista
gången ledde stämman. Härvid överläm-

nades till honom en vackert inbunden
adress med följande lydelse: »Till bruks-
ägaren och kommendören Nils Sundin,
Alkvettern uttalar Bjurtjärns kommun
härmed i avskedets stund ett hjärtligt
och vördnadsfullt tack, för välvillig om-
sorg och nitiskt arbete till kommunens
bästa under de 36 flydda åren, samt föl'
därunder städse visad humanitet. Må
Gud förunna Eder att i skötet av Eder
ädla familj åtnjuta ännu många lyckli-
ga och fridfulla år».

I en minnesskrift om Nils Sundin he-
ter det bl. a.: »Sällan får man skåda en
sådan urban och vinnande personlighet
som Nils Sundin, vilken samtidigt för-
fogade över så mycket handlingskraft
och omfattande duglighet. Och sällan
lär man finna en omtänksammare hus-
bonde, en samvetsgrannare handhavare
avemottagna förtroendeuppdrag och en
offentlig representant med så öppen
blick för även andras rätt än de lyckliga
maktägandes.

Brukspatron Sundin ingick 1855 äk-
tenskap med Hilda Karclina Helling f.
1831, död 1924, dotter till Sundins fö-
reträdare såsom disponent vid Alkvet-
tern, brukspatron Sten Helling, vilken
dock endast ett ål' innehade denna be-
fattning. Två döttrar Hilda och Sofia
föddes i äktenskapet. Brukspatron Sun-
din var född i Stockholm år 1828 och
avled där år 1898. År 1896 flyttade han
från sitt kära Alkvettern, där han med
hela sin själ gått upp i sitt pliktfyllda
arbete.

I den urgamla bruksgårdens bildgal-
leri av kraftfulla härskaregestalter från
långt tillbaka gående tider, kommer Nils
Sundin alltid att stå i främsta ledet. Ty
han var icke endast en styrande kraft-
karl, utan även en kännande personlighet
för allt mänskligt lidande.

Det täcka Siloerbyttan.


