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Tidningen kommer i fortsättningen att utges 4 gånger
per år.
Redaktionens främsta uppgift är att försöka få in så
mycket skrivet material som möjligt från allmänhetenföreningsmedlemmarna, inte bara från riktigt gamla
tider utan lika mycket från t.ex. krigsåren och fram
till nutid.
Skrivet material sändes till de lokala hembygdsföreningarnas medlemmar i redaktionskommittén.
Det bör framhållas att detta material är en förutsättning
för en framtida varaktig utgivning av Öfre Gäldet.
Redaktionens inriktning är att så många som
möjligt ska få komma till tals i tidningen och hälsar
såväl gamla som nya skribenter välkomna.

Bild på omslag:
Edvard Eriksson 1890-01-02 och Johan Magnus Johansson 188412-29 på cykeltur i närheten av nuvarande Statoil i Östvalla.

Öfre gäldet
är det gamla namnet på Övre Västerdalarna, alltså
socknarna Malung, Lima och Transtrand. Yttre
gäldet var Äppelbo, Järna, Nås och Floda. Fordomsdags fanns endast två präster i Västerdalarna,
en i vardera gäldet. Dessa styrde och ställde över
pastoratet (gäldet). Namnet Övre gäldet finns belagt
redan på 1500-talet, men användes framför allt
under 1600- och 1700-talen. Malungs kommuns nuvarande vapen (hästsko och hammare) går tillbaka
på Övre gäldets sigill från 1631.
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Information från
styrelsen
Efter en hektisk sommar där föreningen medverkat på olika sätt, kan vi nu se fram emot en
spännande höst.
Bygget av Janis-stugan har dragit igång och när
jag skriver detta, står stommen på plats med
mossa mellan stockarna på gammalt vis och
takläggningen ska ta sin början. Tack vare kunniga hantverkare som tar sitt uppdrag på största
allvar, kommer föreningen att få ett fantastiskt
hus som tillsammans med Bystugan bildar en fin
enhet.
Det är många som undrar över vad vi ska ha
huset till. Det kommer att bli Transtrands
Hembygdsförenings hus, byggd i gammal stil,
med gamla material så långt som det är möjligt,
men där kommer att finnas vatten och avlopp
och elektricitet.
Vi kommer där att ha möjlighet att ställa in
gamla möbler som föreningen äger och även ha
våra möten där.
Janis-stugan har föreningen fått som gåva och
i och med det arv som tillföll föreningen efter
Åke Ludvigsson, fick vi ekonomiska möjligheter
att sätta upp stugan och därmed bevara den för
framtiden. Stugan blir härigenom även ett minne
efter Åke, som arbetat så många år i föreningen
och som vi saknar väldigt mycket.

Jag vill här passa på att göra en
efterlysning
Är det någon som har gamla dörrar stående, som
skulle passa bra i en gammal parstuga?
Vi behöver ett par-tre stycken och tycker att
det vore väldigt bra om vi kunde få tag på gamla
dörrar, som passar husets stil. I så fall, hör av er
till Lars-Erik Nerback eller Sören Larsson.
Till sist vill jag önska er alla en trevlig höst.

Annette Jonsson-Lill
Ordförande
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Hur tycker Du att Malungs Hembygdsförening skall förbättra årets
programutbud?
Vi ber också om hjälp med att anordna vissa arrangemang
"Valborgsmässoafton" har firats på Gammelgården under de senaste 5 åren enligt
gamla traditioner på "Holen". Vi har inbjudit musikanter från Folkhögskolan som har
ställt upp idellt och bidragit med musik och
dans. Valborgselden har tänts i den gamla
tunnan på Holen. Sång och tal till våren.
Servering: "Misu‑klimp" (enligt gamla traditioner ) Kaffe med bröd.

"Studiebesök från Lillmoskolan" 8 ‑ 10
år under maj månad.
‑ " ‑ " Centralskolan 12 år 6:e klass.
"Tidsresa för barn" juni månad 6 ‑ 7 år
Tidsresan innebär att man genom lekens
magi förflyttas barnen till en annan tidsepok, kanske 50 år ‑ 100 år i tiden. Barnen
fick pröva på gammaldags brödbakning,
slangbälla, tvätta kläder som det gjordes
förr i tiden m.m.
Studentupptakt i början av juni.
Vi i styrelsen är så glada för att skolorna
kontaktar oss och att det kommer nya årskullar varje år och att vi får visa upp vårat
kulturarv i denna fantastiska miljö.

Bagerskor: Anna Tros (19340930) och Sally Klahr
(19410731). Foto Elvi Eklund

Hembygdsföreningen har anpassat vårat arrangemang före "Holes" firande dit ungdomar och alla som firar Valborg ute på byn.
Vi har därför startat redan kl. 17.00. De sista
åren har varit färre med folk hos oss. I år
hann vi inte med något firande och i slutskedet ställde även Holes Valborgsarrangörer
in sitt firande i sista minuten. Vi kunde inte
ordna något nytt på så kort varsel.
Tyck till alla medlemmar om vårt firande av
Valborg på Gammelgården!!!
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Här ber vi även våra medlemmar om Er
medverkan och hjälp med att lotsa runt
våra barn och ungdomar under dessa dagar???
Malungs Husmodersförening hjälpte oss i
fjol med Tidsresan.
Midsommarfirande: Under de sista två
åren har vi samarbetat med Skinnar
spelskommittén och anordnat Skinnarspelets Midsommarbröllop på Gammelgården.
Vi har kaffeservering före bröllopsfestligheterna. Vi har haft publikrekord de senaste
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åren som vi vill försöka att fortsätta med
även nästa år.
Kom gärna med Era synpunkter???
Julmarknad och Luciakröning l:a advent
Börjar våra julmarknader att bli för många
ute i bygden?
Det var flera av utställarna som ansåg att de
inte hade försäljning som täckte deras utgifter. Vi märkte också att det var mycket färre
besökare som kom och åt vår "heta soppa"
och kaffe med hembakat bröd.
Kom gärna med nya friska ideer!!!

Våra publikationer Skinnarbygd och
Öfre Gäldet
Tipsa oss i styrelsen om bygdens historia
och vi hjälper till att få Eran historia publicerad.
Vi i styrelsen skulle verkligen uppskatta om
vi kunde föra en dialog med våra medlemmar om årets programutbud och om eventuella förändringar eller förbättringar som
skall åtgärdas.
Ring eller meddela någon av oss i styrelsen och vi hör av oss.
Sommarhälsningar från Styrelsen 2011 genom Siv Nilsson

Älgjaktens avigsidor
av Bernt Halvarsson (1932-1976), Vallsjön, Rörbäcksnäs.
Insänt av Mikael Pettersson
Bernt var under 50- och 60-talen en flitig krönikör även som illustratör för bl a Tidningen
"Jaktmarker och Fiskevatten" där han på ett inlevelserikt kännande sätt berättat om fisketurer i dunkla sommarnätter och harjakter i stjärntindrande januarinätter. Här följer en
artikel där Halvarsson riktar skarp kritik mot älgjägarna i Rörbäcksnäs. Artikeln var införd
i septembernumret av tidningen år 1955.
Skogen står mörk och stilla, det är som om
den väntade på att något skulle hända mycket snart ‑ ‑ ‑
Det är oktober och älgjakten står för dörren.
Litet varstans i gårdarna rustas det för den
stora jakten, det rustas och pratas och alla
undrar hur det skall gå det här året och vad
de här dagarna skola bära i sitt sköte.
Själv kunde jag icke vara med den här gången, låg bunden vid sjuksängen efter en svår
bilolycka just de dagarna. Men det är icke
detta jag tänker berätta om, utan hur den
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där jakten avlöpte för mina jaktkamrater
och hur den icke borde ha avlöpt. En liten
efterräkning som kommit för mig här på
sjukbädden. Kanske kan den föra något gott
med sig.
Om man skall deltaga i älgjakt, bör det finnas fordringar på att man skall ha en viss
vana vid skog och jakt. En någotsånär stadgad erfarenhet bör man ha av jakt förut,
vara van att hantera bössan på ena eller andra sättet. Har man däremot icke tidigare
avlossat ett skott mot något slags villebråd,
då bör man stanna hemma under älgjakten
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eller åtminstone icke deltaga i densamma
som skytt.
På den här trakten tänker man inte på det
sättet. Där tar gamla, erfarna jägare med sig
unga oerfarna pojkar och ställer in dem i
skyttekedjan, och detta i trots av att dessa
pojkar aldrig hållit i ett kulgevär i skogen
tidigare. Det är alltså de gamla jägarna som
här handlar mot bättre vetande.
*) (Red. i Jaktmarker och Fiskevatten
anm.) Man handlar här uppenbarligen i
strid med gällande lagbestämmelser. Enligt
Vapenförordningen av den 10 juni 1949 är
det förbjudet att sätta vapen i händerna på
underåriga och detta gäller framför allt kul
vapen. Arton år är gränsen för innehav av
hagelgevär och myndighetsåldern är, utom i
särskilda undantagsfall, gränsen för lov att
inneha kulvapen.
Med sådana exempel för ögonen kommer
man ofelbart att fundera över, om icke något slags kompetensprov borde finnas och
uppfyllandet därav vara villkoret för att få
deltaga i jakten på våra skogars stoltaste
högvilt. Under de år jag fått deltaga i älgjakt, har jag lärt mig betrakta älgen som en
prydnad för våra skogar, ett ädelt villebråd,
som bör behandlas på ett jägarmässigt sätt.
Anledningen till att jag här fattat pennan
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är följande återblick på händelserna under
senaste årets älgjakt, så som jag hört den relateras av äldre jägare i mitt jaktlag. Säker
ligen skall läsaren hålla med mig om, att
min kritik här icke är orättvis. I stort sett
tilldrog sig älgjakten så här: Det är tidigt
första älgjaktsmorgonen. Dagen har ännu
icke brutit in och gryningsljuset vilar över
mosse och myr. Jägarna färdas i bilar längs
landsvägen till ett avtalat ställe, varifrån
man skall följa en å fram till den överenskommna linje utefter vilken "hållkedjan"
skall ställas upp. Första skytten står där
Siktån rinner utför dalen och övriga i västlig
riktning från ån ända upp mot Skogberget
längst i väster.
Bilarna skall stanna på landsvägen, just
där ån rinner ut från Tandsjön och går under vägen och därifrån ska jägarna fortsätta
till fots till sina pass. En del av sällskapet
har dock genat över "Sundet" och vadat
över ån där för att invänta kamraterna., som
komma efter ån. Just då bryts gryningstystnaden av skott från Tandsjön, och det blir
en stunds villervalla bland de väntande
jägarna. Förklaringen kommer så småningom. En av de bilåkande jägarna fick,
när han steg ur bilen, syn på tre älgar invid
ån, just där han skulle gå fram till hållplatsen. Avståndet från landsvägen till älgarna
var vid pass tvåhundra meter. Ett långt håll
alltså och i svag belysning! Men jägaren
grep sitt gevär och slängde iväg
några skott. Kon blev träffad
— men var? Den finns troligen
ännu här i skogarna, sårad, kanske lätt, kanske svårt—ingen vet
hur? Borde han inte avstått från
att skjuta helt och hållet, ty såväl
avståndet som terrängen var icke
godtagbar för ett skott mot älg.
Blodspåret vittnade dock om att
kulan träffat—någonstans!
Efter detta intermezzo bestämdes det att "hållkedjan"
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skulle flyttas om och ställas upp längre ned
i dalen, ty älgarna hade efter påskjutningen
styrt kosan snett upp i bergen. Man gjorde
denna förändring och då drevkarlarna kom
ned mot skyttelinjen var älgarna med och
skott smällde här och där utefter hållet.
Min bror gick med hunden och kom utför
berget och påträffade där en skytt. Han kom
till en av dessa nyvordna älgjägare. som
deltog i storviltsjakt för första gången och
strax innan han kom fram började hunden
ligga hårt i selen. Att det fanns älg framför
hållet var ej att taga miste på. han kände sin
hund och visste vad det beteendet betydde.
Drevkarlen, som bort komma fram ungefär
här, hade tydligen kommit på avvägar, men
en sidoman kommer älgarna att stötas fram
mot hållet. De komma efter en sidorörelse
rakt på den plats, där den unge skytten och
min bror befinna sig. Min bror har hunden i
band, men i det kritiska ögonblicket lägger
han ned kopplet och trampar på det för att
vara skjutfärdig.
På cirka 60 meter stanna älgarna de ha
synbarligen varsnat den unge skytten —
stannar och vädrar. Min bror kan inte skjuta, ty älgarna ha stannat precis bakom en
stor, risig gran. Men pojken har fritt skjutfält och det meddelar han så högt, att älgarna säkert hörde honom. Så fumlar han en
stund med säkerhetsspärren, andhämtningen blir ansträngd och flämtande som på en
hårt sprungen hund. Så får han dock till sist
iväg ett skott—bom blev resultatet. Älgarna
tvärkastar helt om och bär iväg. Skytten får
iväg ännu ett skott med samma resultat.
Nåväl, älgarna råkar styra kosan rakt mot
en plats, där en annan "jägare" står och tjuren stannar där på sjutton stegs avstånd från
honom.
Han har rent håll och skjuter ett skott—
bom! Älgen vänder bredsidan till och ännu
ett skott smäller—bom!
Då min bror kom fram till skytten sade
denne: "Jag är säker på, att jag sköt minst
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tio meter bredvid första gången!" Efter det
intermezzot gick älgtjuren genom hållet och
påträffades troligen inte mer av det jaktlaget
under älgtiden.
I ett annat drev kom en ensam älgtjur fram
genom hållkedjan innan jägarna hunnit ut
på sina platser. Min bror Henry var på väg
till sitt pass som flygelman, då han på cirka
trehundra meters avstånd fick se en älgko
komma i fullt trav. Så small det från hans
närmaste man. Älgkon försvann bakom ett
tätt bestånd, som sträckte sig ända fram till
den plats, där min bror stod. En skogsväg
bildade här en gata i beståndet och det var
av hennes riktning tydligt, att hon skulle
komma att passera denna gata, om hon fortsatte med samma kurs. Detta beredde sig
Henry på och i samma ögonblick kon kom
fram, stöp hon för hans skott.
Efter att ha granskat kon i fråga om skottets
placering och stuckit henne, gick han tillbaka till sin plats för att invänta drevkarlarnas ankomst. Någon mera älg kom dock inte
fram till den delen av hållkedjan.
Då drevet var slut, gick Henry bort till den
skytt som först skjutit på kon. Framkommen
fick han följande jaktf rossdarrande förklaring: "Kors vilken stor älgtjur jag skjutit
på!"
—Tjur? Nej men en ko var det.
—Jag såg väl, att det var en tjur!
—Såg den gjorde jag också, men då den
kom fram till mig var det då en ko.
—Du sköt på den Du också, hörde jag.
—Ja, jag har skjutit den, så Du kan få gå dit
och se på din tjur.
—Jasså, fick Du den?
—Kon, ja!
I ett annat drev kom en älg förbi samme
man inom gott håll. Han sköt och resultatet
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blev som förra gången —bom. Kulan satt i
en grov gran i skottriktningen. Då Henry
frågade honom, vad han skjutit på i anledning av kulhålet i granen, fick han till svar:
"Åh, jag tror att det var ett rådjur."
Vid en sammanställning av det passerade,
har jag kommit till den slutsatsen, att det
måste vara livsfarligt att deltaga i sådan
jakt. Själv kommer jag icke mera att deltaga
i detta lags älgjakter. Ännu så länge är jag
inställd på att lära mig bli en god älgjägare,
men skall man inhämta sin lärdom av dylika
jakter, ja då avstår jag hellre från älgjakt.—
Älgjakten blir på många håll helt förryckt
genom den kötthunger, som klart utmärker
allt handlande. En stor del av deltagarna
hålla aldrig i ett gevär annat än under de
fyra älgjaktsdagarna. De resonera som så,
är jag med, så får jag ju alltid min andel i
köttet. Att de sedan inte har en aning om,
vart kulorna ta vägen, när de klämmer på
avtryckaren, är ingenting att förundra sig
över. En älg dör ju, som bekant, inte bara
av smällen. Det finns en kula i patronen och
den ska placeras på rätta stället.
Det är en hel del, som jag skulle vilja säga
till de älgskyttar, som ge sig ut på älgjakt
utan att ha skaffat sig något av den kompetens en person i älgskogen måste besitta.
Det är inte nog med. att han någorlunda kan
sköta sitt gevär och känner till på vilka av-
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stånd skott bör lossas på älg. Han bör också
ha en viss vana vid att se älg ute i naturen.
Det gäller att vid jakttillfällena kunna sköta
både bössan och nerverna på ett sådant sätt
att kulan kommer att sitta på rätt plats i älgen, när skottet lossats. Detta lär man sig
sannerligen inte utan att först ha varit med
som lärpojke utan bössa och först riktigt
fått studera älgen utan det irriterande skjut
momentet.
Detta att veta när man skall skjuta i olika
situationer är en svår detalj att bemästra. En
älg får inte i skottögonblicket vara skymd
av grenar och kvistar. Under höstjakten här
hände det, att två unga jägare sköt på en
älgko, som stod skymd av buskar. En kula
träffade kons käke, vilket visade sig av att
en tand hittades på skottplatsen och så naturligtvis blodspår. Kon sprang rakt fram
och in i Norge flera mil från den plats, där
hon påskjutits. En kvalfull död måste hon
ha gått tillmötes. Det ligger oförstånd och
kanske också likgiltighet i sådan skottlossning. Vad skall man göra åt sådant? Något
borde göras! ! !
Jag vill sluta dessa beklämmande interiörer från älgjakten i dessa trakter med att
ställa en vädjan till de äldre jägarna. "Tag
icke med Er unga och oerfarna skyttar på
älgjakt utan att först åtminstone ha inpräntat hos dem, hur en älgjägare skall uppträda
och handla. Låt honom visa vad han kan
före jakten, och är han för grön och omogen, låt honom då följa med som lärpojke
något år utan vapen. Kanske skall det med
tiden också kunna bli älgjägare av honom.
Ingen har ännu som mästare fallit från him
melen och detta gäller utan tvivel i mycket
hög grad för många av dem som vilja kallas
jägare—älgjägare i synnerhet.
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Vasalopp
Av Johan Hertzberg
darna. Där måste man komma inom en viss
tid annars blev man avtagen av spåret. Jag
lyckades att komma inom tiden. Nästa kontroll var Risberg. Innan kontrollen fanns en
backe där jag gjorde en kullerbytta. Färden
gick sedan vidare mot Evertsberg. Där hade
man gjort halva sträckan.

Johan 19190101. Foto okänd

Min önskan var i många år att åka Vasaloppet. Det blev verklighet 1961. Jag anmälde
mig till 1961 års lopp. Jag beställde utrustning för loppet hos Mora Nisse. Han skickade mig en fullständig utrustning. Det fanns
inte så stora möjligheter i Skåne att träna för
Vasaloppet så det blev endast lite löpning.
Jag reste sedan till Sälen per järnväg. Min
nummerlapp hämtade jag i Sälens skola.
Jag blev inkvarterad i Högbyn. Vallning var
inte min starka sida, så jag försökte göra
som kompisarna gjorde. Klockan 5 på söndagsmorgonen steg vi upp, åt frukost och
vallade skidorna. Vi åkte till starten med
buss. Startfältet bestod av 1200 skidåkare.
Jag var väldigt imponerad av så många startande.
När starten gick var det som en renhjord satte sig i rörelse på väg till Mora. Vi åkte ca 1
km på fältet innan vi kom till backen. Sedan
blev det klättring i ca 3 km innan vi kom upp
på myrarna. Nu var vi på väg mot Mångsbo8

Dagsmejan började göra sig gällande och
det började bli bakhalt. Jag passade på att
dricka blåbärssoppa vid kontrollerna. Sedan
åkte jag vidare mot Oxberg. Backarna mot
Oxberg var jobbiga med bakhala skidor. Då
kände man av att man var dåligt tränad. I
Oxberg fick jag lite kaffe och då piggnade
jag till för fortsatt åkning mot Hökberg. Nu
hade jag 3 mil kvar. Det var nu glest med
åkare. I Hökberg drack jag kaffe och blåbärssoppa. Där stod det 19 km till Mora.
Sedan fortsatte jag mot Eldris. Där var
det ganska lättåkt terräng så det gick bra.
I Eldris drack jag kaffe igen. Nu hade jag
bara 9 km kvar. Det var ganska lättåkt ner
mot Mora.
När jag skymtade kyrkan i Mora så tänkte
jag att nu klarar jag Vasaloppet. Det var en
seger för mig att åka under devisen "I fäders
spår för framtids segrar" i målet. Det tog
10,5 timmar, men jag var nöjd med dagen.
Hemfärden till Skåne gick med tåg. Det
var skönt att vila efter gårdagens ansträngningar, men plötsligt så måste jag resa mig
från sätet för att musklerna i benen knöt sig.
Jag hade ju inte varit tränad tillräckligt. Då
kände jag att det var första och sista gången
jag åkte Vasaloppet. Det blev ytterligare
30 Vasalopp till!!! Dessutom åkte jag 10
världslopp. Däribland Marcialonga i Italien,
långlopp i Australien, Japan och USA.
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En fäbodshistoria
Av Gunnar Tranberg
Insänt av GUNN‑MARIE TRANBERG
Här kommer en liten läsövning på vårt kära Transtrandsmål. En fäbodshistoria som jag
hittat i min pappa Gunnars anteckningar (från skoltiden ca 1925?)
Ä va pån da tin då`n Brattfölls‑Pär an Erik
da i Beriä levd. Ä va fron da tin då ä va baro
stärhus da i sattröm. Da i Gruvam add dem
ejn oxe ilag me kuöm, ån da vart sintar å sintar. Te slut sö tors int gattaron a`n me kuöm
nö mejr, utan dem to a hovan ti ä söjfjös, ä
slikt fjös me fir vägger a inge båser er vejt.
Heje hä vart dem djä öm djänöm glöddjin.
Ejn dag kam an Brattfölls‑Pär a n Erik da
i Beriä dit. Ji veijt int öm ä va pa nöo slags
frinning än hänn ä va, men då ba da gattaron dem ätt dem sköll ta reda på ox`n a bondan. An BrattföllsPer va litn a stursk a lite
kållrö sö fölk brukt a djord se leikt å öm. An
Erik da i Beriä va ejn rektig spelful. Te slut
låvå dem föll gattaröm ätt dem sköll ta reda
på oxn, a sö knall dem föll å börta söjfjösä.
An Brattfölls‑Pär djeck fest a rekt öpp däran. An Erik han passpå a färdten sön stard
framstupa börti söjdindja da å fjösgölvä. An
Erik va kveck te lägg på krotjin a rett ejn
handspik mot däröm. Sia kuttn attöm fjöse
a skött djänöm glöddjin häss ä da sköll ga
utat. Da ini van Pär i ej tråkö klämmö. Öjge
mot öjge sto oxn mot öm Pär a skacko me
sköllam a bles a bäli a skrappo me klöjvöm
in da terr söjdindjön sö exisplassn vart insvejft i ej tjöck domba söm da ve Lyttsn i
di da trattiarig kriä. Ressöm an Pär sto da
ton ejn kut sö an kam attöm oxn. An jäggti
rompa a lindo flejre varv ömkring nävin sö
an feck rektigt störmtag. Men då vart ä liv i
öm bille. An berte höppa a kast se a ä veli aft
tag in Pär, men an va kveck söm ejn lekatt
a jeldi rompa sö start an könd. Då oxn så att
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an könd int få tag in Pär på ä da vise sö ton
te kut runt a ä to te ga fortar a fortar. An Pär
döjgd int kut sö fort utan snavo a vart i slap
ätt oxam. Hejle tiä jälld an i sä da i rompön.
Dem da stor naverskonä as Pär donk a skrall
da i hernöm a väggöm, a dem va da ä ända
söm an Erik så nön stjemt å. Te öllt slut sä
sluttn föll an da vild dasn da nei. An Erik
djeck sta täfft öpp däran. Då lå oxn pa gölvä
a flämt men an Per han jeld i rompön ändånd. Gu vejt häss ä a gej öm int rompa a vär!

Museimässa 2011
av Erik-åke tranberg
Transtrands Hbf deltog för första gången på
museimässan med en monter på Dalarnas
Museum, 9-10 september. Största besöksintresset rörde de nygamla sockendräkterna samt bokutgåvorna, speciellt "Nedrins
idrottande ättlingar" och första byaboken
"Källan".
Ett bildspel om Hembygdsföreningen
och Olnispagården visades kontinuerligt.
Smidda föremål som lie, smidestång, bultlås, ljuster och matsäcksskrin visades.

Foto: Erik-Åke Tranberg.
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Nils Östenssons minneslopp i Malung 1949. Foto okänd. Vem är med på fotot?
Meddela gärna redaktionen.

Fenningberget
Av Johan Hertzberg 2011‑07‑13
Inkvarteringen var en viktig del för de tävlande i Vasaloppet. Genom en vän fick jag
tips om familjen Gunnar och Hilda Englund
i Fiskarheden. De tog emot vasaloppsresenärer varje år. Hilda Englund var glad och
positiv. Vi var ca 7 skåningar som var inkvarterade där under 10 års tid. När dottern
i huset gifte sig och behövde den lägenhet
vi hyrde så fick vi se oss om efter ny logi.
Hilda Englund var snäll och gjorde en förfrågan hos grannen Eva och Arne Flink om
vi kunde få bo där istället. Familjen Flink
var till en början tveksam eftersom vasaloppsåkare inte var så noga med om vallan
och klistret hamnade på golvet istället för på
skidorna. Men Hilda lovade att de här vasaloppsåkarna från Skåne var ordentliga. Nu
var logifrågan löst för många år framåt. Det
var början till en lång vänskap med familjen Flink och familjen Sten Johansson. Vi
gjorde många fisketurer tillsammans under
sommarhalvåret. När det var hjortrontid fick
jag förtroendet att följa med Eva och Arne
Flink till deras bärställen. Sten Johansson tog mig med på många trevliga bilturer kring fjället. Vi besökte bl.a. familjen
Backman uppe vid norska gränsen. De var
också alltid gästvänliga och bjöd på kaffe
och kakor.
Under de många åren jag var i Lima‑trakten så besökte jag skidåkarna Sixten Jernberg och hans fru Kerstin och även Janne
Stefansson och hans fru Evy. De har varit
mycket trevliga mot mig.

var till salu. Arne sa till mig att han tyckte
att jag skulle köpa den. Jag köpte den direkt
eftersom jag trivdes så bra i trakten med
vacker natur och vänliga människor. Sedan
dess har jag varit i min fäbodstuga 2 sommarmånader varje år. På Fenningberget blev
jag bekant med två trevliga och hjälpsamma
grannfamiljer. De trevliga grannfamiljerna
var Karl‑Erik och Sara Renhall samt Hans
och Greta Samuelsson. De blev verkligen
mina goda vänner. Greta bjöd på fest varje
sommar. Sara och Karl‑Erik var i sin stuga
så ofta de hade tid. Det blev många kvällar med kaffe och prat. Under de sista åren
när jag började bli gammal (över 90 år) så
körde Karl‑Erik upp till Fenningberget från
Lima varje kväll för att se till att jag kommit
tillbaka välbehållen från mina vandringar i
skogen (eftersom mobiltelefonen inte hade
täckning på Fenningberget). Det är verkligt
stor omtanke som jag är väldigt tacksam för.
Under alla de 50 åren som jag varit på besök
i Limatrakten så är jag tacksam för att jag
har fått lära känna alla vänliga och gästfria
människor. Då jag under alla de här 50 åren
har varit bosatt i Skåne men hela tiden har
besökt Limatrakten så förstår nog alla att jag
har trivts väldigt bra i Lima. Jag uppskattar
förstås också den fantastiska naturen kring
Fenningberget eftersom jag är friluftsmänniska. Desto bättre har S. Fenningberget på
senare tid blivit naturskyddsområde. Vilket
bådar gott för kommande generationer att
den vackra naturen får förbli orörd.

På hösten 1993 när jag var på besök hos
Arne Flink så var Arne och jag på en tur till
Södra Fenningberget. Där stod en skylt: Till
salu. Det var en gammal fäbodstuga som
Öfre Gäldet 3/11
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Lekholmen
av Åsa Moberg
Foto: Jakob Boije
I mer än tjugo år bodde jag året om på den
lilla ön Lekholmen i sjön Grycken norr om
Tisjön. För åtta år sedan gjorde en ny kärlek att jag flyttade till Skåne, men på någon
punkt inom mig kommer jag alltid att vara
kvar i Västerdalarna. Nu är huset ett fritidshus som jag och mina närmaste besöker så
ofta vi kan.
När jag skriver detta i slutet av augusti 2011
gulnar björkarna på Lekholmen i höstvädret som slår om mellan sol och ösregn flera
gånger om dagen. Det finns tunga minnen
här, saker som jag undviker att tänka på
men som kommer tillbaka ändå. Min första
sambo dog i Stockholm när jag var ensam
på ön i december 1988. Men det finns också
fantastiska minnen, bland annat alla hundar
och katter som haft ett paradis här, precis
som alla besökande barn genom åren.

Morgondimma över Orrholmen.

Tor-Ivan och jag köpte Lekholmen i september 1980. ”Egen ö i sjö Dalarna – ett tillfälle som aldrig återkommer” minns jag att
det stod i annonsen i Dagens Nyheter. Då
hade ön varit till salu i mer än två år, hugade spekulanter tyckte grusvägen genom
12

skogarna var avskräckande lång. Jag blev
blixtförälskad i platsen vid första besöket,
men trodde inte att Tor-Ivan skulle kunna
bo så långt från Stockholm. Jag var frilansskribent och kunde arbeta var som helst,
men han var psykoterapeut med mottagning
i Stockholm.
Det var han som bestämde att vi skulle
kunna bo på Lekholmen. Det hade inte gått
utan våra fantastiska grannar Karin och
Rune Stafås. Och posten! Den service som
posten i glesbygden erbjöd var en av grunderna för en fungerande vardag. Där ingick
möjligheten att få hem mat från affären i
Rörbäcksnäs till brevlådan, den affär som
först hette Konsum, sen blev Matnära och
slutligen ICA.
Ibland fanns den servicen officiellt, då fick
man betala. Ibland var hemkörningstjänsten
inofficiell, då fick man hem maten fast man
inte fick betala. För två år sedan försvann
möjligheten helt, det var året efter Telias
brev med beskedet att de var ”tacksamma
att du sagt upp ditt telefonabonnemang”,
fast ingen uppsägning gjorts. Det var Telia
som ville bli av med mig som abonnent, inte
jag som ville bli av med telefonen. Det ödet
delar jag med många glesbygdsbor.
Det gör faktiskt mindre ont att förlora sin
fasta telefon än att förlora den gamla trollskogen på Ormåsen norr om Lekholmen.
Jag vet att skog måste huggas, men varför
hugga ner så gamla träd med så många
ovanliga lavar och mossor! 21 sorter räknade en elvaåring till när vi samlade mossa
i burkar 1999. Kring den gamla hopfallna
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gård som övergavs i slutet av 1800-talet står
några stackars ensliga träd kvarlämnade.
Annars är det som vilket brutalt kalhygge
som helst. När jag bodde här året om gick
min dagliga hundpromenad runt Ormåsen,
nu undviker jag att gå dit.
Att höjderna kring Grycken fått sina skogar avverkade har jag lärt mig leva med,
på vintern kunde jag rent av tycka att det
blev vackra mönster av lapptäcket med hyggen, planteringar, halvgammal och gammal
skog.
När Tor-Ivan och jag hade bestämt oss för
att köpa Lekholmen föreslog säljaren, läkaren Assar Hultgårdh, att vi skulle bo en
helg på ön innan vi skrev på köpekontraktet. Alla tål inte ensamheten, varnade han.
Den gången fanns det el på ön men ingen
fast telefon och 1980 fanns det inga mobiltelefoner.
Vi kom, bodde en helg i augusti och skrev
sen på kontraktet. Vi sov med öppen ytterdörr så att jag skulle få lyssna på vågskvalpet hela natten, det var det vackraste ljud jag
hört. Då kunde jag inte veta hur fantastiskt
det låter i naturen om våren, när flyttfåglarna återvänder samtidigt som orrarna fyller
luften med sitt spelande dygnet runt.
Vi flyttade in den 4 september 1980. Hösten var en skönhetsupplevelse som tog andan ur mig, med gula björkar som speglade
sig i den spegelblanka sjön. Lommar som
gled majestätiskt förbi. Ugglan var så arg
att få grannar på ön att jag hela den första
hösten gick med en snöskovel över huvudet
på kvällspromenaden med hundarna för att
freda mig. Ugglor har sedan dykt upp oregelbundet genom åren, senast inspekterade
en mig närgånget men helt oaggressivt häromnatten när jag öppnade köksdörren. Den
gled förbi någon meter framför mig, i siluett
mot den mörkblå augustinattshimlen.
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En lom.

Tor-Ivan utövade den första hösten väldiga
påtryckningar mot Televerket för att vi skulle få telefon innan vintern slog till. Det var
vanligt att sommargäster påstod att de skulle bo permanent på udda ställen för att få
den billiga taxan för telefoninstallation till
permanenthus, så Televerket tog oss för bedragare. Dagen innan det årets första rejäla
köldknäpp kom äntligen två man och la ut
telekabel på sjöbotten i rykande snöstorm.
Morgonen därpå låg isen. Då var jag ensam
på ön med två schäferhundar. Det tog ett par
veckor innan jag fick sällskap igen, men Karin och Rune vakade över mig. Den första
dagen när isen bar kom de över med två bärkassar med post. På kvällen blev jag bjuden
på orre för första gången. Himmelskt god.
”Är det inte hemskt att bli isolerad vid isläggning och islossning?” brukade människor fråga när jag bodde året om på Lekholmen. Men det var tvärtom. Första året var
det två underbara veckor! Det som skrämde
mig var första gången jag hörde isen råma,
en natt när jag gick runt ön och betraktade
den gnistrande stjärnhimlen. Jag slängde
mig ner på marken, trodde allra minst att
det var ett flygplan som störtade.
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Under 90-talet delade jag tillvaron på Lekholmen med Adam, ungersk baron, uppvuxen i Frankrike och Schweiz. Vi översatte böcker från franska, jag skrev och han
fotograferade. (En del av vår vardag finns
dokumenterad i Adams bok, 1999, om hans
liv och hans bipolära sjukdom.) Med Adam
kom en internationell fläkt och många gäster från hela världen besökte Lekholmen.
Alla blev lika betagna.
Med åren blev vi skickligare på att se möjligheter i menförestider: var och när man
kunde ta sig över, var det fanns en råk som
båten kunde gå i, var isen var tjockare och
vit när den började svartna och ruttna på våren. Perioderna av isolering blev så korta att
de knappt märktes. Det hände att jag hämtade post på Stavåsnäs en fredag, sen kom en
helg med 20 minusgrader. Då var det färdigt
för sparkfärd till brevlådan på måndagen.
När den första snön kom markerade jag en
skoterled med björkkvistar med löv på över
hela sjön, så jag sedan alltid kunde hitta skoterspåret oavsett hur snön blåste omkring.
I spåret frös isen extra tjock. Vissa år promenerade jag i skoterspåret på våren med
isdubbar, ispik och flytväst. Spåret låg som
en vit bro i den ruttnande svarta isen. När
Rune Stafås ansåg att det blev farligt inväntade jag islossningen, hans naturkännedom
litade jag blint på.
Vinter på Lekholmen var det länge sedan
jag upplevde, mina minnesbilder är antagligen förskönade. Snöskottningen har jag
glömt, liksom alla gånger jag körde fast
med snöskotern i någon vattensamling under snön ute på isen. Men jag minns allt det
vackra vita: snön, rimfrosten, rosa solnedgång över bergen, violett färg på Tandövarden i fjärran. Stjärnfallen och norrskenet!
Oftast bara vitt, någon gång svagt rosa, en
gång både rosa och grönt. Och månskens14

nätterna som gjorde att det blev ljust nästan
som på dagen.
För mig kan ingenting jämföras med våren
vid Grycken: ljuset som återvänder, för det
mesta långt före värmen. Och fåglarna. Ljuset och ljudet av storspovar, drillsnäppor,
tranor, lommar, hackspettar, spillkråkor,
korpar, ugglor, tornfalkens ljusa vissling,
sädesärlornas kvittrande och knipornas
vingslag. Det finns ljud jag bara hör på
Lekholmen, som fåglarnas vingslag när de
passerar nära. Och det finns dofter som jag
bara känner på Lekholmen, som den intensiva doften av nyutslagna björkar om våren.
Björkar måste väl dofta även på andra håll,
men jag har aldrig känt den doften på andra
platser.

Två tranor över Grycken.

Förr tyckte jag mycket om att vara ensam
med naturen. Om någonting har ändrats är
det min egen inställning till ensamheten.
Nu njuter jag mer när min man Bror eller
mina vänner är med och delar skönheten
med mig: all denna prakt för bara mig, visst
är det slöseri!
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Barn- och ungdomsåren i
Limedsforsen 1929-1942
Nedtecknat av Kurt Falk.
Vi levde i en fjälldal och under vintertid var
det kallt och mycket snö. Sveriges sydligaste
fjäll finns inom Lima socken, Tandövala.
När och hur ”uppfanns” Transtrands- och
Sälenfjällen? Var det genom järnvägens
tillkomst kanske? Eller var det under beredskapstiden, som den vackra dalen fick sin
upptäckt? Eller var det den norske direktören, som byggde Högfjällshotellet? Nej!
Enligt säkra källor var det en ung järnvägsman i Sälen, Yngve Rosendahl, som redan
då var kommunalman. Han lyckades genom
påverkan få de jordägande att sälja områden i fjällmassiven och därmed började
den stora expansionen. Så småningom, när
Transtrands och Lima kommuner slogs ihop
med Malungs kommun, blev Rosendahl
kommunalråd.
I förordet har jag nämnt, hur det var på
Lesjöfors Bruk, när vi flyttade därifrån.
Nu ska jag avsluta med, hur det varit i
Limedsforsen och Västerdalarna. Det är
klart att de två världskrigen satt djupa spår.
Bostadsstandarden var ju den som funnits
länge. De flesta hade egna gårdar och egnahem. Till de flesta fanns skogar, som på 20och 30-talen hade lite värde. Efter sista kriget har skogen haft en stor betydelse för gårdarna. Det blev högre priser och möjlighet
att sälja allt som behövdes tas ner. Genom
expansionen av Sälenfjällen har timret
gett alla hantverkare ett långvarigt arbete.
Någon brist på mat kan man väl inte säga att
det varken var före eller under kriget.

forsen. Vi barn växte upp i en lugn och
trygg miljö.
Jag själv anser att ”jag är från Lima”
fastän jag bodde där under den kortaste tiden jag hittills levat på olika platser. Jag har
vårdat Limamålet så gott det går efter 55 års
bortavaro, men jag har haft turen att på tre
ställen där jag sedan bott kunnat samtala
med Limabor.
Vad hände efter flytten från Limedsforsen
Här följer en lista över mina tjänstgöringar
till pensionen.
Vansbro 1942-1943 SJ
Vedhuggning åt Staten 1943
Lesjöfors station 1943
Värnplikt i Örebro 1944-1945
Lesjöfors station 1945-57
Moholm station 1957-1968
Billingsfors station 1968-1986
Karlstad i januari 2010
Kurt Falk

Vår familj fick och hade det bra i LimedsÖfre Gäldet 3/11
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Vykort till Ernst Hjalmar Stefan Staffansson (18880302-19800318) från hans far Johannes Staffansson (1855112419321012), Östra Långstrand.
Hjalmar arbetade efter studierna i Sydamerika som bland annat bokhållare. Som pensionär skötte han Turisthemmet i Sälen (senare namnändrat till först Pelikanen och idag Ski Lodge Sälen). Han var mycket språkkunning
och duktig i matematik. Hjalmar var också en duktig friidrottare.
Fotot är från de Nationella Skidlöpningarna i Filipstad 7 februari 1904. Tävlingarna var föregångarna till dagens SM.
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