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Erik-Åke Tranberg (tranberg@telia.com)
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Gudrun Larsson Thysk
(gudrun.thysk@hotmail.com)
Lars Åke Larsson

Malung:

Henrik Gidlund
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Tidningen 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:
Vad är den spännande historien kring detta föremål?
Läs mer i nästa nummer av Öfre Gäldet.
Tapeten i bakgrunden är från ombyggnaden av
gamla boningshuset från Näsgården, Sälen. Huset
"Konradsbo" byggdes i början av 1800-talet och flyttades omkring 1922, då Näs Oskar Persson gifte sig,
till sin nuvarande plats. Har kallats Träkol och inrymmer idag ett mäklarkontor.
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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Ordföranden har
ordet
AV GUDRUN LARSSON THYSK
Utmaningar
Som vanligt har vi en mängd saker att ta
itu med under 2014. Jag vill inte kalla allt
för problem, men så mycket vet jag, att det
kommer att bli tufft att nå vissa mål.
Först och främst har vi ladorna vid Mattesgården i Åkra som ska tas ned och fraktas till Västagården. Förhoppningsvis har vi
löst frågan om tomt och kan timra upp dem
direkt utan mellanlagring.
En betydligt, som det känns nu, angenämare uppgift är att ”möblera” övre delen av
Ragolsolaboden. Båda dessa uppgifter ska
helst vara klara innan juni månads utgång.
Som vanligt har vi reparationer små och
stora på flera timmerbyggnader både vid
Västagården och Tandberget. Till Storlars
stugans åtgärder har vi i alla fall ekonomin
säkrad genom den donation som vi tacksamt
mottagit från Ruth Bois´dödsbo.
Åtgärder för att synas
Under året som gått har Lima Hembygdsförening fått synpunkter på att vi har för litet
öppethållande, inte har guidade visningar,
husen är stängda och vi syns för litet utåt
i samhället. Allt detta är tillfullo berättigad
kritik, men jag kan försäkra att vi i styrelsen
jobbar hårt. I redovisning till Hembygdsförbundet om styrelsemedlemmars ideella tid
har vi redovisat 1270 timmar. Det blir mer
än en 50% tjänst om man fördelar timmarna
över årets alla veckor!
Nu ska vi inrikta oss på att vidta åtgärder
för att lösa några av dessa problem.
För att kunna ha mera öppet behöver vi
hjälp! I styrelsen har vi diskuterat möjligheten att ha hembygdsgården öppen torsdagsÖfre Gäldet 1/14

eftermiddagar eller -kvällar under ca 6 – 8
veckor under sommaren. Kanske även ha
serveringen öppen. För att klara detta öppethållande skulle en person från styrelsen
samt 2-3 medlemmar i hembygdsföreningen
eller från annan förening behöva ”tjänstgöra” en torsdag under sommaren. Ni som
är intresserade av att stödja oss i detta arrangemang hör av er! Vi i Lima har en fin
hembygdsgård, unika samlingar och en förening väl värd att visa upp. Medelåldern i
föreningen är ganska hög därför välkomnas
även ni som är – 50 att vara mer aktiva. Alla
behövs!
Sommarens aktiviteter
• Söndag 29 juni Hembygdsdagen med förhoppningsvis också invigning av
Ragolsola boden.
• 18 eller 19 juli som det ser ut nu, har veteranbilsrallyt Sälen Grand Prix en kontroll vid Västagården.
• Onsdag 23 juli medverkar hembygdsföreningen på Limadagen.
• Lördag 2 augusti är det lieslåtter och höbärgning på gammalt vis vid nedre Tandberget och någon av söndagarna i första
halvan av augusti, blir det kvarndag med
gudstjänst vid Stormkvarnen i Ö. Ofors.
Håll utkik efter mer annonsering.
Välkomna!
Styrelsen 2014
Årsmötet hölls söndag 23 februari, oturligt
nog, under OS och ishockeymatchens sista
skälvande minuter. En handfull personer
utanför styrelsen kom dock. Styrelsen fick
följande sammansättning:
ordförande Gudrun Larsson Thysk, ledamöter Matthias Thuresson, Pell Inger Eriksson, Lars-Åke Larsson, Ove Perbjörs,
Lars-Axel Magnusson och nyval av Lisbet
Modig som efterträder Mo Per Persson, vilken avsagt sig omval. Som representant för
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Lima Besparings skog sitter Bengt Halvarsson. Suppleanter är Lars Johansson, SvenErik Hansson och John Norgren. Revisorer
är Sven-Olof Thång och Mats Strömgren.
Suppleanter för revisorerna är Bertil Hansson och Eva Albertsson. Föreningens kassör
är Gun Zetterström Kjellgren, avlönad och
delas med flera andra föreningar.

Vasaloppsfråga 1
AV ERIK-ÅKE TRANBERG
Hur många gånger har Vasaloppet ej körts
första söndagen i mars?
1) 6		

X) 10		

2) 14

Läs svaret i nästa nummer av Öfre Gäldet

Lima Hembygdsförenings

Minnesfond

Tack för alla gåvor som
inkommit under 2013 vid
kondoleanser till vänner,
nära och kära. Hembygden
kommer ofta in i våra tankar
när någon lämnar oss.
Era gåvor går in i verksamheten, till skötsel av vår fina
hembygdsgård Västagården
med dess samlingar.
Fondförvaltare:
Lima Hembygdsförenings
styrelse.
Vid kondoleanser ring:
Lars-Åke Larsson 070-684 10 51
Inger Eriksson 0280-310 74
PlusGiro 61 87 09-0
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Ordföranden har ordet
Har ni tänkt på att ni alla sitter på en unik
historia?
I denna tidning så läser vi om andras historier, ofta för många, många år sedan. Men
det vi själva gjorde när vi var barn, är ju
också historia.
Jag växte upp på 60-talet och det är ju snart
50 år sedan som jag lekte ”Bollen i Burken”,
”Halli Hallå”, ”Tittut bak knut” och alla
andra möjliga och omöjliga lekar som man
lekte.
De lekar jag nämnt här, var ju inget eget som
jag hittat på, utan dessa lekar var lekar med
fasta regler och vi hade förmodligen lärt oss
dessa av våra äldre kompisar.
Dessa lekar är det väl knappast någon som
leker längre. De har alltså blivit historia. Det
jag menar är att det finns ju mycket intressant som hänt för inte allt för länge sedan
och som nästan har fallit i glömska. Det börjar kanske vara dags för oss som är i medelåldern idag, att börja dokumentera vår
barndom eller åtminstone, berätta för barn
och barnbarn hur det var när ni växte upp.
Det är ju lätt att endast tänka på historia
som något för flera hundra år sedan.
En rolig episod hände på mitt arbete för några månader sedan. Vi var
några arbetskamrater som började tala
om tiden innan datorerna, när man använde skrivmaskin och blankett-set med
karbonpapper. Vår unga kollega, som är
född på slutet 80-talet, tittade på oss äldre
med vidöppen blick och en gapande mun.
Något så konstigt som karbonpapper, hade
hon inte hört talas om, så vi fick beskriva
vad man använde detta till. Tänk att till och
med karbonpapper kan bli historia?!
Varför skriver jag om detta? Jo, tänk på
att berätta för de yngre hur saker och ting
har varit. Förmodligen vill de inte höra, men
någonstans fastnar det i minnet. Har ni inte
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själva varit med om detta, när ni var yngre?
Någon gammal farbror eller tant, ”tjatade”
om gamla tider och man tyckte det var tråkigt, men det fastnar i alla fall fragment av
det de berättade och det är roligt att man har
dessa minnen kvar. Och hur många gånger
har jag inte hört: ”Nej, nu skulle man ha
haft en bandspelare som spelat in dessa historier.”
Jag minns ytterligare en trevlig dag, när
min svärmor fyllde jämna år. Erkols Anna
och Höllola Britta var där som gäster och
vi var några som blev sittande en hel dag
och bara lyssnade på dessa kvinnor. Vilka
fantastiska historier man fick höra, om
hur det varit i Transtrand för länge sedan.
Efter en stund så sa Höllola Brita: ”Nej, nu
ska jag inte säga något mer, för det är ändå
ingen som tror på vad jag berättar i alla fall.”
Men vi övertalade henne att fortsätta berätta.
Jag är glad att jag lyckades att få henne att
fortsätta berätta och främst är jag glad över
att jag tog mig tid att lyssna till dessa damer,
som tyvärr inte finns med oss längre.
Med detta vill jag få önska er en trevlig vår.
ANNETTE JONSSON-LILL
Ordförande Transtrands Hembygdsförening

Vasaloppsfråga 2
AV ERIK-ÅKE TRANBERG
Första Transtrandsbon att åka Vasaloppet
åkte för Särna SK 1922. Han segrade 1909 i
Zorns Kyrklopp. Vad heter han?
1) Per-Erik Hedlund
x) Gösta Murelius
2) Johan Larsson
Läs svaret i nästa nummer av Öfre Gäldet.
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Transtrands
Hembygdsförenings

Minnesfond

Tack för alla gåvor som
inkommit under 2013 vid
kondoleanser till vänner,
nära och kära. Hembygden
kommer ofta in i våra tankar
när någon lämnar oss.
Era gåvor går in i
verksamheten,
till skötsel av vår fina
hembygdsgård Olnispagården
med dess samlingar.

Fondförvaltare:
Transtrands
Hembygdsförenings
styrelse.

Vid kondoleanser ring:
Lisbeth Sålder 0280-20620
070-3380760

BankGiro 191-2286
Rättelse till tidigare nummer.
Telefonnummer till Lisbet Sålder, Transtrands Hembygdsförenings Minnesfond
är 0280-20620.
Fotot på dialektstipendiaterna i nummer
2013-3 var taget av Anders Mojanis.
I författarregistret i nummer 2013-4
saknades att ”Busslinjen Torgåsmon
– Rörbäcksnäs” i nummer 2012-3 var
skriven av Redaktionskommittén och
Jan-Eric Stadig.
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Historien om
”Mors Lilla Olle”
SAMMANSTÄLLT AV ERIK HAGSTRÖM
Mors Lilla Olle var Jon Ersson från Hägnåsen i Sörsjön. Jon hette John Erickson o föddes 1/4 1849. Föräldrarna hette Erik o Martha Jonsson i Hägnåsen. John utvandrade
1868 till USA o la till ett H i namnet - John
H. Erikson- H = Hägnåsen. John dog 14/12
1887 i USA av lungsäcksinflammation.
Johns fru hette Elia Simonsson o kom
från Gärsjövallen i Särna. Hon var född
17/9 1846 och dog den 24/4 1901 av lunginflammation efter att samma år ha återkommit från ett besök i Sverige. John o Elia gifte
sig 12/9 1869 i Henderson, Minnesota. John
o Elia blev amerikanska medborgare 17/3
1873.
John o Elia fick 9 barn, 5 pojkar o 4
flickor: Edward 1870, Sven 1872, Carl 1875,
Martin 1877, Maria 1880 (dog samma år),
Emil 1881, Salvina 1883, Josefina 1885,
Olga 1887. Jons föräldrar ligger begravda på
kyrkogården i Sörsjön. På ett stort stenblock
i Hägnåsen står inristat HIES – Hägnås Jon
Ersson.
I Särna och Sörsjön finns minnesbjörnar
gjutna i betong. I tidning ” Tidning för
Fahlu län och Stad” stod den 16/1 1851 om
björnmötet vid Morbäckssätern med namn
o allt. Flera tidningar i Norge omnämnde
också händelsen.
Författaren och versmakaren Wilhelm
von Braun fick i en norsk tidning ögonen på
historien o förvandlade den samma år 1851
till dikten ”Stark i sin oskuld”. Dikten är 12
verser lång o börjar:
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Olles och Elias gravsten på Greenwods kyrkogård, New Sweden, Minnesota. Foto Värsk Tore Johansson
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Anders Tranberg vid Olle och björnen i Sörsjön.
Foto: Erik-Åke Tranberg.

Liten pilt i fjellskog gick
Rosig kind och englablick
Munnen röd som tuvans bär
”Kors vad jag är ensam här”
Långt senare uppmärksammade Alice Tegnér dikten o gjorde om den till Mors lilla
Olle publicerad i ett av samlingshäftena ”
Sjung med oss, Mamma”. Det blev 9 häften

1892-1934. Här finns klassiker som När Lillan Kom Till Jorden, Bä,bä vita lamm.
Ovanstående är hämtat från boken
”GRÄDDKUSKEN som var Mors Lilla
Olle” skriven av Björn Fontander, utgiven1996 på Carlsson förlag. Namnet Gräddkusken fick John Erickson av att han körde
sina o grannarnas mjölkkrukor till mejeriet

Horrmundssjön och braxen
AV BIRGER JOHANSSON
”Horrmundar vathn” nämns i norska gränshandlingar redan 1273. I början av 1300-talet utfärdades flera brev rörande den norska
kronans äganderätt till Horrmunden.
1353 utfärdar lagmannen i Västmanland ett
dombrev i vilket hälften av Horrmunden
Öfre Gäldet 1/14

tilldömdes dem som bor i Våmhus och den
andra hälften Lima. Vid lagmanstinget i
Övre Dalarna 1596 säljer Våmhus sin halva
i Horrmunden till Limabönderna för 200
mark i gångbart mynt. Fisket torde ha spelat
stor roll i dessa gränstvister.
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Efter freden i Brömsebro 1645 kom Härjedalen och Jämtland att tillhöra Sverige.
Veirulfs karta över bebyggelsen i Transtrand under 1600-talets senare hälft visar
för Horrmund två platser med fiskbodar ”på
Torrön och i sjöns sydvästra del”.
Än är man inte ense om var den gränsen
gick. I 1592 års rålinje omnämns ett röse på
Horrmundsåsen mellan Fuluälven-Västerdalälven och sjön. Min mening är att gränsen gick över norra delen av Horrmundssjön. Det skulle kunna förklara fiskets uppdelning mellan Våmhus och Lima. Hur har
då Våmhusborna kommit in i bilden? Hade
Älvdalsborna tidigare kommit till de fiskrika vattnen Ärsjön och Vansjön öster om
Horrmunssjön?

fiskgifvande wid fiskleke tiden om wåhren,
säger Gezelius - then Fiskrikaste i Soknen,
somliga kunna få 2 à 3 tunnor. Den är den
enda Siö i hvilken Braxen finnes”. (Gezelius
var kyrkoherde i Lima pastorat 1732-1745).
Braxen leker om våren då björklöven är som
musöron. Den intensiva tiden varade inte
många dagar och därför fick man lov att
vara på plats. Fisken skrämdes också i näten
ibland med en puls.
Braxen har ökat och många ortsbor betraktar den idag som en skräpfisk. För ett 20tal år sedan kontaktade Fiskevårdsföreningen myndigheterna för att höra om det
fanns något sätt att minska beståndet. En

Timrad fiskebod för saltfisk vid Abborrnäsets gård. På nedre hitre gaveln rensplats, Foto Björn Hallert. Dalarnas
Museum.

Braxen var en viktig fisk. En karpfisk som
lever av plankton, insektslarver och små
bottendjur (ej rom). Att braxenbeståndet i
Horrmundssjön har funnits länge vittnar
Linné och KE Forslund om. Vid sin resa
1734 noterar Linné ”I Horrmundssjön emellan Särna och Lima finnes braxen”. Forslund skriver 1923 ”Hormon Siön är ej mindre för sina monga Öar behagelig än ymnigt
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rapport kom från fiskegruppen i Älvdalen.
De blev förvånade. Den borde inte finnas.
Sjön ligger på för hög höjd över havet (440
m). Braxen kännetecknas som en typisk
låg- och slättlandsfisk. De skrev ”Om braxenpopulationen uppträder i Horrmundssjön
naturligt kan den betraktas som ekologiskt
intressant och rent av skyddsvärd”.
Öfre Gäldet 1/14

Brax- och gäddfiske i Horrmundssjön för surfisk på 1950-talet. Leonard Martinsson, Edvard Sellberg, Sune Åhs,
Emil Brändholm. Foto Inge Persson.

Wilhelm Wikner. Ur ”Landet bortom tiden” Tomas Ljung.
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1 Strö havssalt i botten av en trätunna tills
botten är täckt
2 Skär en skåra längs med ryggen på fisken
3 Stycka fisken i 1 dm-bitar
4 Lägg ett varv med ryggen upp, tätt ihop.
Salta mellan varje varv
5 Lägg varven med fiskryggarna korsvis
6 Koka saltlag och slå över försiktigt
7 Lägg fyra granstickor i kors ovanpå och
så en sten högst upp

Wilhelm Wikner på jakt.

Jag minns väl morfars ”surfeskbötter” i fiskboden vid sjön. Mor lagade till den sura fisken. Först blötlades den i vatten några timmar. Den kokades sedan tills benen släppte.
Benen rensades bort och fiskbitarna stektes
i långpanna tillsammans med rimmat fläsk.
En utsökt anrättning med ”kroker” (mandelpotatis).

Recept Wilhelm Wikners frestelse
Jägaren och fiskaren Wilhelm Wikner
(1897-1979) var vida ryktbar för
sina äventyr i skogarna och på
älven, för sina tama rävar och
uvar, samt för sin surfisk som
folk for långt för att få. Receptet på surfisk har lyckligtvis
räddats, varför detta överlägsna
alternativ till surströmming nu
kan komma till allmänhetens
kännedom. Metoden torde därtill vara dent enda sätt på vilket
den utsökta men ack så ömtåliga harren kan bevaras och
transporteras.
Surfisken, som göres på gädda,
harr, röding eller öring, är en
Veirulfs karta över bebyggelsen i Transtrand under 1600-talets senare
given bjudrätt på bröllop i Lima hälft visar för Horrmund två platser med fiskbodar ”på Torrön och i
och tillredes på följande sätt:
sjöns sydvästra del”.
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Om riksgränsen och de första
pionjärerna i gränstrakterna
AV MIKAEL PETERSSON
En kommission bestående av Diplomater,
Lantmätare, Ingenjörer, Officerare och meniga utsedd av dels den Dansk/Norska dels
den svenska regeringen var vid midsommartid år 1741 förlagda till Källgraven där
länsgränsen Värmland/Dalarna tangerar
riksgränsen vid det urgamla källgravsröset
som av båda parter varit erkänt gränsmärke
åtminstone sedan 1590-talet. Allmogen i
det berörda området dvs, bönderna i Lima
respektive Trysils socknar var i allmänhet
överens om var rågången mellan bygderna
gick, förhållandet hade karaktär mer av
lokal hävd socknar emellan snarare än en
riksgräns. Myndigheterna i de båda konungarikena hade däremot svårt att enas om
var gränsen borde gå och olika gränsdragningar hade ägt rum från båda sidor genom
tiderna vilka alltid förkastats av motparten.
Men nu skulle det äntligen bli ordning och
reda.

denna konferens utan två olika alternativ
förelåg och det bestämdes att vardera sidans
delegationer skulle uppmäta och uppmåla
varsin av de två alternativen.

Värmlands och Dalslands riksgräns var nu
accepterad av parterna och nu gällde det
Dalarnasgräns mot Trysil och Engerdal.
Måndagen den tredje Juli 1741 hölls en stor
konferens i den svenska delegationens tält
som var uppsatt i norra änden av Källgraven. Hit hade även kallats ett antal vittnen
från Lima och Trysil som skulle höras och
konfronteras samt under edlig utfästelse redogöra för var man av gammal hävd ansett
att gränsen gick. Man menade att av detta
kunna utröna om gränslinjen som enig eller
”different separation” skulle kunna upphuggas. Dessa vittnesmål är verkligen intressant läsning för den lokalhistoriskt intresserade. Någon enighet blev det dock inte vid

Vid denna tid bestod den enda fasta bebyggelsen i själva gränstrakterna av två gårdar
vid Vallsjön samt på Norska sidan finntorpet Lutnäs samt två finntorp i Galåsen, två
nybyggare från Gördalen hade 1738 slagit
sig till i Flerstöa som numera förkortats till
Stöa.
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Den Dansk/Norska delegationen uppmärkte
en linje från Borväggen via benhögen till
högsta punkten på lilla Moberget genom
närådalen till högsta Granfjällsstöten samt
ner i Görälven vid Evenforsen. Under denna
förrättning blev ett tält av någon anledning
efterlämnat i Närådalen stråks norr om Närsjön, Tältet eller snarare rester därav var
synliga i långliga tider och åsen där det stått
fick med tiden namnet Tältåsen och så heter
åsen än i dag.
Den Svenska linjen gick även den över
Borväggen men sedan en nordlig sträckning
till Tändans förening med Grönan, vidare
över Nesvoldberget samt därifrån över Flervorda och ner i Görälven vid Faxängarna.

Det skulle dröja 10-år innan den slutgiltiga
riksgränslinjen, den vi nu har blev fastställd.
Långvariga utredningar, som flera gånger
avbröts utan att man kommit någon vart.
Till slut blev emellertid vid förhandlingar
i Strömstad efter en mangling som varade
från den 21-September till den 2-Oktober
1751 den nuvarande riksgränsen fastställd.
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Kartan visar de två förslagen samt mellanliggande kompromiss.
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Det blev som så ofta och som sig bör en
kompromiss, så vitt möjligt var drogs linjen
mitt emellan de motstridiga alternativen.
För Dalarnas del blev så år 1756-riksgränsen upphuggen och röslagd. Gränslinjen
blev upphuggen till en bredd av 6-alnar på
vardera sidor om mitt linjen. Nu tog kolonisatinen fart från båda sidor av linjen. Redan
efter två år, 1758 bosatte sig på norra Lötheden bonden Lars Nilsson från Gråheden,
GråLars kallad han blev därmed Lötenbygdens grundare. Det är ättlingar till honom
som uppfört gårdarna däromkring inkl
Svartåsen. Enligt hembygsforskaren Flink
Alfred Matsson Skålmo, så flyttade År 1765
från Hammarsbyn Häk Jonas Larsson till
det så kallade ”Röbäcknäset”. Dennes hustru Marit var från Aspberget i Norra Finnskoga, En liknande utveckling skedde även
från norsk sida: Östby Flermoen-området
började koloniseras vid den här tiden.
”Dom kom från Transtrand mitt i vintern
med kont på ryggen och slog sig ned i Pettergale” Så berättade ”Jens -Britta” (18481927) för min farmor att hon i sin barndom
hört de gamla i Rörbäcksnäs berätta. Som
så ofta så skulle det visa sig att även i detta
fall överensstämmer sägnen i det stora hela
med den historiskt belagda verkligheten.
De personer som åsyftades var Transtrandskarlen Olof Pettersson(1736-1810) eller
”Petter-Ola” kallad, samt en släkting till
honom som hjälpte Ola med uppförandet av
de första och mest trängande byggnaderna.
Detta skulle ha varit vintern 1768-69, gården uppfördes endast något hundratal meter
norr om Jonas Larssons nybygge, han blev
därmed den andre bebyggaren på näset mellan Sigtån och Rörbäcken.
Det skulle emellertid dröja över 20-år innan
någon ytterligare fast bosättning tillkom
inom det område som i dag utgör själva RörÖfre Gäldet 1/14

bäcksnäs.
Om dessa, 1790-talets kolonisatörer samt
deras efterkommande tänkte jag återkomma
till vid ett senare tillfälle.
Uppgifterna ang, Riksgränsen är hämtade
ur Conrad A Hanssons artiklar i Mora
tidning 1959 om Dalarnas riksgräns.

Förargården
AV ERIK-ÅKE TRANBERG
Att exakt fastställa gårdens ålder är svårt
men på 1600-talet finns den dokumenterad
i kyrkobokföringen men kan även ha anor
från 1500-talet då flera gårdar redovisas i
skattelängderna. Sitt namn fick gården efter
soldaten och "förjaren" Olof Ersson Fjellmark., född 1682, död 1760. "Föraren bär
fanan när fänricken henne från sig giver".
Läs mer ur kommande bok om Gusjön och Höknäs.

Några av almanackans
spådagar
AV OVE PERBJÖRS
i Ytternäs, Lima den 6 februari 2014
Den 28 januari är det Karl och det har sagts
att Karl spår vädret i 7 veckor framåt. Den 30
januari är det Gunhild och det är hon som rår
över Karl. I år kom det på Karl 10 cm snö och
på Gunhild ca 7 cm. Det innebär att det ska bli
snö i 7 veckor ty ”Karl spår och Gunhild rår”.
Den 3 februari är det Disa och då sades det att
om det snöade ymnigt skulle sommaren ge en
god spannmålsskörd. På de två dagarna den 6
februari, Dorotea, och den 7 februari då det är
Rickard skulle den mesta snön falla under den
här perioden. ”På Dorotea och Rickard faller den
mesta snön” heter det.
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Älgjakt för 60 år sedan.
AV GÖSTA TALLSKOG
Anno 1955, sensommar, Torgås.
Som vanligt satt vi några grabbar på Bondas
(Bondasgården) och fikade en kväll.
Den ljusa idén att vi skulle ut på älgjakt
dök upp. Idén föll i god jord. Någon utsågs
att tillfråga ”gubbarna” i Häalaget om vi
fick gå ut på en kant i ”deras” marker.
Gubbarna var Gö Albert, Röhammars
Arne och Paul och Bondhol Oskar m. fl. Eftersom vi ansågs ofarliga för älgstammen,
fick vi grönt ljus.
Det förhoppningsfulla gänget bestod av
Bengt Kling, Gö Hans Larsson, Erik Mattis, Curt Nygårds, Gösta Tallskog samt åldermannen Harry Werlevik som var hela 32
år. Vi andra var i 17-20 -årsåldern och laget
döptes till pojklaget, ett namn som visade
sig vara seglivat, men som av naturen till
sist tvättats bort.
Det planerades till jakt. Det var illa ställt
med vapen och lika illa med hund. Det lånades ihop bössor, licenser var inte så aktuella. Jag lånade t.ex. två bössor i Sörsjön,
där jag växt upp och hade kontakter.

för det förhoppningsfulla gänget med en för
tillfället måttligt jaktsugen hund, återigen
samlades vid Strandgården för nya bravader. Vi drog till området norr om Resjön,
där vi vid lägerelden planerade dagens drev.
Uppbrott och alleman på plats, men stövaren hade inte tillfrågats om sitt intresse. Han
låg lugnt kvar vid elden efter väl förrättad
dag-nattjakt.
Det visade sig emellertid att om Hans gick,
gick stövaren i hans spår. Problemet var löst,
Hans gick först och jag efter med hunden i
band. Snart drog hunden i vind, vi beslutade
att Hans skulle gå på andra sidan en ås och

Viss provskjutning förekom, jag minns att
Hans hade en drilling och han provsköt mot
en gran och åstadkom en rispa i barken, vilket ansågs lovande.
”Vårt” område låg i södra delen av Häa.
Vi utgick tidig måndag morgon från Strandgården och gick en gammal basväg västerut.
Hund var fixad, Gö Alberts schillerstövare,
som vi släppte och som var en duktig jakthund, jagade hare hela dagen och vi fick gå
hem utan älg och utan hund.
Emellertid återkom hunden hem, dvs. till
Sälsänge, vid femtiden på morgonen, var14
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passa, sedan skulle jag släppa. Hunden upp i
åsen, ut kom en liten älgtjur varpå jag tryckte av men hade inte vridit flaggsäkringen
helt runt. Den stora smällen uteblev och
både hund och älg försvann i lugnt tempo.
Hunden återkom av förklarliga skäl tämligen omgående och jag kopplade och spårade
iväg utan att veta alls hur jakt skulle gå till.
Hunden spårade i alla fall på, vi hann ifatt
älgen och jag släppte och lyckades fälla älgen med de fyra patroner jag hade att tillgå.
Jaktradio var ju inte uppfunnet, men på något vis samlades gänget så småningom och
slakt inleddes. Ingen kunde någonting, så
tillvida var vi jämställda. Jag minns än hur
Hans låg mer eller mindre inne i älgen och
karvade, påhejad av oss andra.
När vi så småningom tyckte oss färdiga,
älgen var då på ett invecklat sätt upphängd
Öfre Gäldet 1/14

med diverse störar, kom Röhammars Arne
förbi då han gick på drev i gubblaget. Han
granskade kortfattat vår slakt med ”sämmer
a je sett” (sämre har jag sett), ett utlåtande
som i våra öron lät som ”väl godkänt”.
I enlighet med tidens mönster, grovstyckade
vi djuret efter bästa amatörförmåga, bar
i ryggsäckar ner till byn och åkte hem till
Bondhol Ola, som på ett trillflak fixade delningen.
Så slutade pojklagets första älgjakt. ”Gubbarna” flyttade sedan till Kniparna och
pojklaget övertog Häa.
Häa januari 2014
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Gudstjänst vid berget ”Gnupen” 1925
AV SIV NILSSON
Vilken underbar plats ute i det fria med
denna milsvida utsikt över Malungsbygden.
Tänk att få uppleva sin bygd från denna
speciella plats med dess närhet till de himmelska höjderna. Just här firades det även
Gudstjänst sjunde söndagen efter trefaldighet på ”KRISTI FÖRKLARINGS DAG, Jesus förhärligad” vid denna tidpunkt. ( Idag
kallad Kristi himmelfärds dag.)
Precis som idag fick alla dessa vackra
högtidsklädda människor från byarna
Grimsåker, Östra Utsjö, Mobyn m.m. tillsammans med söndagens präst, som tyvärr
inte var med på bilden, promenera upp till
bergets topp efter Lybergsstigen, som än
idag är upptrampad.

Undertecknad har fått ta del av detta historiska fotografi från 1925 för att publiceras
i Öfre Gäldet. Fotografiets ägare är Ingeborg Jansson som härstammar från Jers-Per
gården i Östra Utsjö i Malung.
Ingeborg J. nuvarande ägare till fotografiet har fått detta i arv från sina föräldrar
som båda finns med på bilden.
Tyvärr har jag inte lyckats att identifiera
samtliga personer på bif. bild.
Om någon av våra läsare känner igen fler
personer på fotot var snäll och meddela mig
detta per post. Telefon 0280-71518 eller epost siv@minepost.se

Namnen på kända personer på fotografiet (från vänster till höger).
(rad 1) Jonas Gustav Olsson (Jeppe kallad), Gråberg Anna o. Harald, Jers Emil, nr 5 o. 6 okända
(rad 2) mitten damen och pojken m. keps okända, Gråberg Agnes, Länsmans Kristin, Jers Kerstin
(rad3) högst upp, damen i keps är okänd, Täpp Hildur m. hatt, Britt Karin gift Nordquist
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Vasaloppet 2014 i vårväder
TEXT OCH FOTO ERIK-ÅKE TRANBERG
Vi skidåkare väntade i flera månader på minusgrader och snö men det blev mest plusgrader och regn. Uppe vid Gruven trängdes
många av Sveriges skidåkare för att träna
för Vasaloppet. Regnet i dalgången föll som
snö i fjället och snödjupet närmade sig 2 m.
Vasaloppsveckan närmade sig men ingen
större förändring av vädret. Frågetecknen
hopade sig, ”Skulle det kunna bli ett Vasalopp”? Myrarna var knappast frusna och
därför vattenrika. Tack vare hårt arbete med
spåren och rikligt med snö i februari såg det
ljusare ut.

före och efter Smågan genom att dra nya
spårsträckningar runt de värsta blöthålen.
Efter komplettering med mer klistervalla i
Mångsbodarna förbättrades fästet och jag
kunde diagonala uppför de flesta backarna.
Evertsbergssjöarna var helt vattenfyllda
varför man gjort en ny spårdragning som
följer Cykel-Vasans sträckning.
Myrarna blev mer och mer vattendränkta
för att när vi närmade oss Oxberg bestå av
halvmeter djupa bäckar som vi måste försöka ta oss över.
Stämningen var god bland oss löpare och

Erik-Åke vid Åstjärn och vid Mångsbodarna under Stafett-Vasan

Kort-Vasan, Tjej-Vasan och Öppet Spår söndag genomfördes under bra väder men med
snöfall tidvis. På Öppet Spår måndag, då jag
åkte mitt 48:e Vasalopp, var det plusgrader
från start. För att ta sig till startfållan var
man tvungen att vada i flera dm djup vatten- och snösörja. På Åstjärn, som ligger efter cirka 700 m, var det så mycket vatten att
man var tvungen att ordna nya spår väster
om tjärnen. Temperaturen steg hela dagen
för att i Evertsberg vara nästan + 8 °C. Redan tidigare hade man lagt om spåret både
Öfre Gäldet 1/14

spåren höll bra kvalitet men stavfästet saknades under en stor del av loppet.
Redan på tisdag, när Halv-Vasan kördes, genomförde spårarbetarna med hjälp av hundratals frivilliga ett gigantiskt arbete med
att dränera bort vatten och lägga trummor
längs nästan hela spårsträckningen. Den
vattenrika snösörjan på startfältet kördes
undan och ny snö lades på för att på fredag
när Stafett-Vasan skulle köras vara helt utbytt. Åstjärn kunde man inte göra något åt
17

Fr vä Börje K, Lars Å, Olle W, Erik-Åke T, Arne S på veterantinget i Mora. T hö Birger Fält berättar om tidigare
Vasalopp.

eftersom Västerdalälven också stigit kraftigt. Några minusgrader gjorde att fredagen
bjöd på fina fasta spår med bra stavfäste.

Veteranlaget bestod av 1:a sträckan ErikÅke Tranberg, 48 Vasalopp, 2:a sträckan
Olle Wiklund, 40 Vasalopp, 3:e sträckan
Lars Åhlman, 46 Vasalopp, 4:e sträckan
Arne Sundquist, 40 Vasalopp, och på 5:e
sträckan Börje Karlsson, 56 Vasalopp; totalt
230 Vasalopp. Tiden blev 7.26.38.

Jag körde första sträckan i Vasaloppsveteranernas 1:a lag och en timme före start började det att falla blötsnö. Jag valde då att prova
ett par mjukare skidor utan valla men med
ruggad fästyta. Det var ett bra val och hade En stor eloge till Vasaloppsarrangörerna
bra fäste ända till Mångsbodarna där jag och alla frivilliga krafter som möjliggjorväxlade till nästa lagkamrat. Blötsnön vräk- de 2014 års alla Vasalopp från oss Vasate ner under mer än halva sträckan och på loppsveteraner.
myrarna efter Smågan kom dimman. Man
såg knappt 5 m framför sig. Efter passage
av Lövnäsvägen
med cirka 3 km
kvar till växling
vräkte snön ner
igen. Det blev
extra jobbigt att
köra om då alla
låg i samma spår
och det blev nästan tvärstopp i
de andra spåren
då man skulle
försöka köra i
blötsnön.
Måndag eftermiddag - Målet i Mora stängt i väntan på 2015.
18
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Rekordvärme och snödjup på långt över 1 meter, den 12 mars 2014. Högfjällshotellet med sex knattar i skidskolan i förgrunden. Foto: Erik-Åke Tranberg.

Första Vasaloppet 1922
Olnispa Hans Persson (f 18431109) i Olnispagården skrev i sin dagbok: "Söndagen den
19:de mars 1922 var det ett ovanligt Skådespel enär ett Stort antal Skidtävlare rände från
Lindgärdet kl 6 på morgonen för att pröva hvilken som kan komma först till Mora".
"Vintern 1921-1922 har varit mer än vanligt kallt, i början kom det obetydligt med snö,
barklako kan man säga, men frampå vintern började det att snöa duktigt med ihållande
kallt väder, tillika kölden har gått upp till 30 å 42 grader. nu en veckas tid har det varit
uppehållsväder å något blidare, men nu åter har det kommit en 4 á 5 tums djup snö igår
och inatt när jag tecknade detta den 19:e februari 1922".
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