
Stora Skedvi SPF höll sin årliga äggsexa i Arkhyttans bystuga den 
25 april där ett 60-tal medlemmar mött upp. 

  
Efter att Birger Grusell hälsat välkommen och sjungit ”Tess lördan” serverades påskbuffen 
med olika sorters påskmat som kaffe kommitténs damer lagat till. Att maten var uppskattad 
bevisades av att nästan alla tog om. Därefterfick medlemmarna lyssna till inbjudna 
Hembygdsoraklet Gösta Karlsson från Husby och hans kåseri över ”Hä stog i Södran från 
Skäve”. Gösta har ägnat mycken tid åt att gå igenom Södrans arkiv och ta fram intressanta 
artiklar från bygden. Ett material som bestälts av Hedemora stad som ska ingå i en 
Jubeleumsbok. Idag handlade det enbart om Skedvi. 
Den officiella starten för Södra Dalarnas Tidning anses vara 1881 med den blott 18-årige 
Axel Fredrik Lidman som föreståndare. Tidigare hade sedan 1864 funnits en publikation som 
hette Hedemora tidning. En helårsprenumeration i början kostade 3 kr, lösnummer 10 öre. 
Då kom tidningen ut med tre nummer i veckan. 
Gösta läste upp ett antal notiser med början 1901 varav kan nämnas några. Flera artiklar 
beskrev arbetet med transport och resning av Uppbo-stenen, en stor händelse. 19 juli 1901 
uppmättes 39,5 grader i skuggan i Löfåsen. Trots att Erik detta år ej gav ax kommer helt 
visst Olof att ge kaka på grund av värmen. 1905 anordnar Skyttegillet invigningsfest på 
Skytteholmen i Uppbo där hade uppförts en musikpaviljong. 1906 var folkmängden 3217 
personer. I början på 1900-talet bildas och startar många olika föreningar i Skedvi t ex 
Blåbands förening, Nykterhetsloge, Ungdoms-föreningen Hoppet med flera. 1914 deltar 
nästan 200 bönder från Skedvi i det stora bondetåget till Stockholm. 1916 hade Stora Skedvi 
Telefonförening 30 medlemmar. Från detta år handlar annars mycket om den stora 
översvämningen av Dalälven, broar bröts sönder, hus fick utrymmas, åkrar översvämmades. 
Gösta hade sammanställt stora och små händelser till ett kompendium som delades ut 
efteråt. Sanningshalten i det som stod i tidningen då var mycket större jämfört med hur det 
är idag. Gösta tackades med blommor och en varm applåd för ett mycket uppskattat kåseri. 
Äggsexan avslutades med lotteri. Skrivtolkar deltog. 

 
 


