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Högst upp på Jerikoberget (459,3 m), eller 
på Knyl´n i dagligt tal, byggdes i början av 
1940-talet ett ca 12 meter högt utsiktstorn 
av trä. Andra världskriget pågick och bevak-
ningstorn byggdes på många bergstoppar 
i Sverige. Fritz Backlund och Sven Sjödin, 
båda från Flygge, var snickarna som byggde 
Jerikotornet. Åren gick, kriget tog slut och 
tornet fick förfalla. Efter ca 40 år tog ”mo-
der natur” en dag helt sonika ner tornet, 
och många trodde att dess historia var över.

STÅTLIGA SIGNE
HERRE PÅ JERIKOBERGET

Det gamla tornet på Jerikoberget. 
Byggt i början av 1940-talet. Av natu-

ren demonterat under 1980-talet. 
Foto: Per-Arne Åslund.

Men eldsjälar inom Backen-Flygge och Öster-
flygge Byaförening (föreningen 10-årsjubilerar 
i år) tog snart initiativ till ett nytt utsiktstorn. 
Denna gång i galvaniserat rörstål och något 
högre än det gamla, närmare bestämt 12,6 m. 

Efter mycket arbete i 
besvärlig terräng stod 
så det nya tornet 
färdigt för högtidlig 
invigning söndagen 
den 23 augusti 2009. 
Ett 20-tal entusiaster, 
inklusive Lidens Tid-
nings utsände, hade 
efter 1,5 mils bil-
färd från riksväg 86 
vid Västloning och 
längs Gravåstjärns-
vägen, samt slutligen 
en mer än stärkande 

Per-Arne Åslund har 
monterat invignings-
flaggan i torntoppen. 
Foto: Arne Johansson

slutpromenad nått Jerikobergets topp. Döm 
om undertecknads förvåning när det fanns en 
liten charmig rast och övernattningsstuga på 
platsen. Det är Trollrikets Skoterklubb som 
byggt denna pärla. Well done, skoterfans! 

Med tal av Byaföreningens ordförande Rolf 
Lindblom och med inmundigande av cham-
pagne och snittar utfördes den traditions-
enliga bandklippningen klockan 12.00 av 

Per-Arne Åslund har monterat invignings-
flaggan i torntoppen. Foto: Arne Johansson



Lidens Tidning 11

tornets primus motor Per-Arne Åslund. 
Tornet gavs högtidligen namnet Ståtliga 
Signe. Rätt tänkt – den 23 augusti har 
Signe namnsdag. Tornet reser sig man-
ligt och majestätiskt mot skyn och mo-
tiverar möjligen ett ståtligt herrenamn. 
Men icke, så undertecknad får nöja sig 
med denna artikels underrubrik – Herre 
på Jerikoberget. Som om nu bandklip-
paren inte fått nog av stundens ruelse 
klättrade han upp i tornet och mon-
terade en svensk flagga dagen till ära. 
Den synnerligen välorganiserade och 
generösa invigningen avslutades så små-
ningom med ett imponerande ballong-

”Ståtliga Signes” tillskyndare. Fr vä: Per-Arne 
Åslund, Ove Åslund, Ingrid Lindbergsson och 

Stig Åström. Foto: Arne Johansson

släpp. Någon hade släpat upp en tung behållare med heliumgas! Det var mycket stäm-
ningsfullt att mot den molnfria himlen se de blå och gula ballongerna stiga till väders över 
milsvida skogar runt Jerikoberget. Dagens arrangemang var en invigning värd namnet!

Arne Johansson, Järkvissle

Ett 20-tal 
entusiaster 
vid invig-
ningen av 
det nya 

tornet på 
Jerikoberget 
söndagen 
den 23 au-
gusti 2009. 
Foto: Arne 
Johansson


