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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:
Timmerkörare Johan Alrik Andersson, född 190602-15 i Gussjön, Transtrand, död 1984-02-07 i
Östra Husom, Lima. Bilden är tagen 1951 av Joel
Johansson.
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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Det har nu blivit dags
att summera året som
gått
Vi kan konstatera att mycket har skett detta
år.
Genom Föreningarnas Hus i Malung, har
vår förening haft en person som arbetat med
att scanna in gamla bilder in i en databas
och samtidigt fått bilderna uppmärkta, vilket gör att det blir mycket enklare att söka
i denna databas. Vi tackar för den hjälp vi
fått med detta.
Nya arkivskåp har installerats i vårt arkiv
och Erik-Åke och Olle Tranberg i samarbete
med Lars-Erik Nerback, har gjort ett fantastiskt arbete med att ordna upp arkivet på
ett professionellt sätt som även detta kommer att göra det enklare att hitta i de gamla
handlingar som finns inom föreningen. I
samband med detta har även arkiveringsregler upprättats.
Bygget av Janis-stugan har pågått under
sensommaren och hösten ock bygget kommer att färdigställas under våren.
Vår hemsida är nu i full gång och jag rekommenderar alla att gå in och se på den på
www.olnispasidan.se.
I övrigt har vi arbetat vidare med alla små
och stora sysslor som finns att göra inom
föreningen.
Jag vill passa på att tacka alla som på ett
eller annat vis hjälpt oss i föreningen och
samtidigt önska er alla ett gott slut på detta
verksamhetsår och hoppas att vi alla får ett
trevligt 2012.
Annette Jonsson-Lill
Ordförande Transtrands Hembygdsförening
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SVAR TILL
TIPSPROMENADEN på
Limadagen den 27/7 2011
Fråga 1: Vilken månad kallas gräsmånad?
Svar: 1. April.
Fråga 2: Vilket lands flagga kallas ”Hinomaru”solens skiva?
Svar: X. Japan.
Fråga 3: Vad heter Pakistans huvudstad?
Svar: 2. Islamabad.
Fråga 4: Vem skrev 1801 Månskenssonaten?
Svar: X. Ludwig van Beethoven.
Fråga 5: Mellan vilka länder skrevs 1978 Camp
David-avtalen?
Svar: 2. Israel-Egypten.
Fråga 6: I vilket land föddes artisten Shakira?
Svar: 2. Colombia.
Fråga 7: I vilken stad ligger Grieghallen?
Svar: 1. Bergen.
Fråga 8: Vad står”O-et” för i leksakstillverkaren
BRIO´s namn?
Svar: X. Osby. (Bröderna Ivarsson Osby).
Fråga 9: Vad betyder demografi?
Svar: X. Befolkningslära.
Fråga 10: Fabia och Octavia är modeller av ett
bilmärke. Vilket?
Svar: 2. Skoda.
Fråga 11: Vad är en alförrädare?
Svar: 2. Fågel.
Fråga 12: Innan Strindberg slog igenom som författare hade han en statlig anställning, var?
Svar: 2. Kungliga Biblioteket.

Ordföranden har
ordet
Malungs Hembygdsförening berättar vad
som har hänt på ”Gamôlgan” med vård
av föreningens byggnadsbestånd, vilket
fortsätter kontinuerligt. Redan i slutet av
förra året påbörjades takrenoveringen av
Brittloftet, som sedan har färdigställts under detta år. Loftet som är från l750 talet,
kom till gården 1922, och restes på den plats
där huset står idag. Parstugans tak med takmålningarna har färdigställts med renovering av taket samt hela” Lisstugos” tak är
omlagt.
Renovering av fem av gårdens gamla skorstenar med ny puts. Även i slutet av året
kommer som julklapp årets ”Skinnarbygd"
att ges ut. Här kan Ni läsa och se bilder från
ovanstående renoveringar, vilka som har
deltagit och arbetat m.m.
Vi har haft en guide anställd under fem
veckor i sommar, vilket har gett oss nya
möjligheter att visa Hembygdsgården för
besökare. Här har även ideella krafter hjälpt
till och visat upp våra samlingar. Vi har
haft god hjälp av sju ungdomar, anställda
av kommunen och som har haft sommararbete hos oss. Vi vill ge dem alla en eloge
för deras värdefulla arbetsinsatser!
Av Siv Nilsson

Fråga 13: Vilken är världens längsta bergskedja?
Svar: 1. Anderna.
UTSLAGSFRÅGA
I Sverige är stackmyran den vanligaste sorten.
Hur många olika sorters myror finns det i hela
världen?
Svar: 8604 stycken.
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Landshövdingen var på besök i Transtrand i slutet av 1800-talet. Han klagade
på att landsvägen var för smal. Då svarade en bonde "E an tillräckligt lång då".
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Valborg Staffansson (1901 – 1996)
Lärarinna i Sälen
Av Gunilla Wikman
Maj Gudmundsson berättar:
Valborg
Staffansson
föddes
på
Staffansgården i Sälen som den yngsta
av 7 syskon. På 20-talet utbildade hon sig
till småskollärare i Falun. Före denna period vistades hon hos Mathilda Lundgren
på Skinnargården i Värmland som hjälp
i hushållet. (Mathilda växte upp på
Gudmundsheden i Sälen). Hos Mathilda
fick Valborg lära sig passa barn, väva, laga
mat m.m. Efter studierna vid småskoleseminariet fick Valborg tjänst som lärare för
klasserna 1 och 2 i Sälen. Många Sälenbor
av den äldre generationen som växt upp
i Sälen, har lärt sig läsa och skriva av
Valborg. Valborg bodde på Staffansgården
hela sitt liv och var den som tog hand om
gården sedan föräldrar och syskon gått bort.
Brodern Sigurd (1895 – 1954) bodde också
kvar på gården och var föreståndare för
Konsum i Sälen.

Bilden visar Valborg 12 år. Tagen när hennes systrar
skulle åka till USA.

Maj Gudmundsson växte upp på Gudmundsheden i Sälen. Hon började i Långstrands småskola höstterminen 1940. I Europa pågick andra världskriget sedan ett år.
Norge var ockuperat av tyskarna sedan april
månad samma år. I Sverige mobiliserade
man inför ett ev. anfall av tyskarna. Sälen
med sin nära gräns till Norge fylldes av
militärer som behövde varje lokal som gick
att uppbringa. Barnen fick därför bara tillbringa sin första termin i Långstrands skola.
Skolan hade en gammaldags skolsal med
dubbelbänkar. Det fanns en vattentunna där
man med sin mugg kunde hämta vatten. Till
vårterminen flyttade militären in i skolan
4
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och skolbarnen fick därefter sin undervisning hemma hos Valborg på Staffansgården.
Eleverna var fem till antalet – två i första
klass och tre i andra. Året därpå flyttades
barnen till Sälens folkskola. De två småskolorna i Långstrand och Röen lades ner.
Barnen i första och andra klass höstterminen 1941 var ca 8 till antalet.
I ett litet samhälle som Sälens by på 40-talet kände alla varandra. Gränserna mellan det privata och allmänna var otydliga.
Alla var delaktiga i det som hände. Valborg
kände Majs pappa och faster sedan barndomen – de tillhörde samma generation.
Alla talade transtrandsmål – barnen pratade
aldrig svenska. Att börja skolan var en stor
händelse. Majs två år yngre bror Bengt och
hans kamrat Janne Stefansson gick hem till
Valborg dagen innan Maj skulle börja i första klass, stod och trampade innanför dörren innan de vågade klämma fram på transtrandsmål ” i möro kom o Maj bört te de”.

Men i skolan var det svenska som gällde.
Valborg var noga med att allt tal i skolan
skulle ske på svenska. För de flesta barnen
var svenska ett främmande språk. Så fort
man kom utanför klassrumsdörren så var
det transtrandsmål som gällde. Och även
när man träffade Valborg i privata sammanhang så gällde transtrandsmålet. Det var
lika naturligt för henne som för barnen.
Redan första skoldagen fick barnen börja med att lära sig läsa. Läroboken hette
Sörgården. Det var ganska mycket text och
relativt få bilder. (Sörgården handlar om
pojken Lasse som bodde i staden och var
blek och därför fick bo hos släktingar på
landet.) Barnen skulle lära sig bokstäverna
först. De fick följa en text med fingret från
vänster till höger och ljuda när t.ex. ett ”M
- m” dök upp.
Läxor hade man från första dagen. Det
var ofta en psalmvers, som man skulle kun-

Valborg med Ingrid Larsson, född 1932-10-08, Inga Larsso, född 1932-10-24, Maj Gudmundsson, född 1933-0912, Magnhild Nerberg, född 1932-04-30 och Tord Limberg, född 1933-06-07, på Staffansgården.
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na utantill. Efter några dagar sa Valborg att
de måste lära sig att deklamera. Till att börja
med fick de till uppgift att läsa upp en rad
utantill och så småningom skulle de kunna
en hel dikt. Det var viktigt att man talade
tydligt, sa Valborg. Plötsligt en dag dök det
upp en skolinspektör från Falun och barnen
fick gå fram och deklamera varsin dikt utantill.
”Jag vill opp, jag vill opp sa rabarberknopp, och så sprängde han på med sin
gröna knopp, men jorden sa stopp, du får
lugna dig lite rabarberknopp”, läste Maj.
Förmodligen hade Valborg på känn att det
skulle bli ett besök från Falun.
Man fick räcka upp handen innan man
svarade på en fråga och stå upp när man
svarade eller läste ett stycke. Samtidigt som
man lärde sig bokstäverna fick man börja
med att skriva. Det var noga med en vacker
skrivstil och det fanns särskilda skrivhäften med hjälplinjer för att lära sig att skriva
jämnt.
Maj åkte skidor eller gick till skolan.
Hon var klädd i antingen klänning eller
kjol. Flickor hade aldrig byxor på den här
tiden. Mamma Ragnhild hjälpte till att sätta
en stor rosett i håret vid morgontoiletten.
Barnen ställde upp sig utanför skolsalen och
Valborg öppnade dörren när det var dags att
börja. På väggen i salen fanns en tavla med
texten ” SVÄR ICKE - att svära är bevis
på bristande kultur och bildning”. Blicken
fastnade på tavlan flera gånger om dagen
Barnen gick i skolan varje dag utom söndagar. Skoldagarna varade några timmar.
Ibland kunde endast första klassen få undervisning några timmar och ibland var andra klassen för sig själva. Skoldagen började
med morgonbön (Fader vår som är i himmelen) och en psalm. Kristendom var ett viktigt ämne. Bibelns sedelärande berättelser
väckte känslor som man kunde analysera
och prata om, något som man sällan gjorde
i hemmen. Ett exempel som gjorde intryck
6

var den barmhärtige samariten. Man fick
också lära sig sjunga psalmer. Valborg var
duktig på att spela och sjunga. Räkning
stod också på schemat. Barnen fick lära sig
siffror och räknade med hjälp av linjal och
kulram. Hembygdskunskap var ett ämne
där man bl.a. lärde sig om växter och fåglar
som fanns på orten. Maj minns inte att det
var några problem med ordningen i skolan.
Valborg var sträng och hade en auktoritet
som barnen respekterade. Hon var rättvis,
tydlig och rak. Maj kommer egentligen bara
ihåg ett tillfälle när Valborg blev riktigt arg.
Barnen hade fått till uppgift att rita av och
färglägga en morot. Maj gjorde blasten röd
och roten grön. Valborg uppfattade det som
ett hyss. Men Maj hade bara omedvetet kastat om komplementfärgerna.
Barnen hade matsäck med sig till skolan.
De bad en bordsbön innan de började äta
-”Gode Gud välsigna maten”. ”Låt maten
tysta mun”, var en allmänt accepterad regel
på den här tiden. När man ätit färdigt bad
man -”Tack gode Gud för maten”.
Maj minns inte om gymnastik var ett
särskilt ämne – man hade ingen gymnastiksal. Valborg var dock noga med att barnen
skulle röra på sig i friska luften. Skidor åkte
man ofta runt skolan på vintern. Valborg
tyckte själv om att åka skidor och var hela
livet mycket smärt och spänstig. Vår och
höst spelade man brännboll. Valborg lärde
också ut sånglekar som var populära t.ex.
Bro bro breja – (två deltagare bildar en bro
som de övriga skall gå under. Då de plötsligt
sänker armarna skall den som fastnar ”säga
sin kärestas namn…..”). Handarbete var
inget ämne i skolan under det första året.
Att sy var något man fick lära sig i hemmet.
Särskilt vintertid samlades kvinnorna i hushållet med ett handarbete innan man skulle
ta hand om korna.
När skoldagen var slut och innan man
gick hem bad man en slutbön ”Herren välsigne oss och bevare oss”. När Maj kom
Öfre Gäldet 4/11

hem från skolan fanns det alltid något att
göra. Man kunde välja på om man skulle
sprätta dynga, kärna smör eller hälsa på hos
grannarna. De vuxna fanns överallt. Det
fanns alltid någon att ansluta till om man
ville. Man lärde sig snabbt att människor
var olika. Alla var äkta original.
Maj minns söndagarna som långa och tråkiga. Man skulle ha helgdagskläder på sig
med stickiga strumpor. Allt arbete avstannade och man fick inte ens gå ut på åkern
för att arbeta. Söndagen var vilodag och en
stor kontrast till vardagen då alla alltid var
i full gång och ständigt i rörelse. Det enda
arbete som fick utföras på söndagen var att
mjölka korna.

Sigurd erbjöd 25 öre om man sjöng något
för honom. Maj var så blyg så hon gömde
sig i fjösskrubben och satt i mörkret och
sjöng. Sigurd ville alltid att man skulle tävla
– vem springer fortast till stolpen där borta
eller vem cyklar fortast till vägen. Maj tyckte ibland det blev för mycket och gömde sig
när hon fick syn på Sigurd.
När Valborg hade klätt om gick man in i
salen, som fick tjäna som skolsal. Nu gällde
det att prata svenska igen. Transtrandsmålet
fick vänta utanför dörren. Några skolbänkar
hade flyttats till salen. I rummet fanns också en schäslong. En gång när Maj var ensam
elev i skolan, fick hon till uppgift att stå och
läsa högt ett stycke. Valborg hade lagt sig

Valborg med eleverna i 1:a och 2:a klass. Stående fr vä Rune Hansson, f 1934-11-24, Sven-Erik Ryskåsen, f
1935-10-10, Bengt Gudmundsson, f 1936-01-10, Gunnar Larsson, f 1935-12-25, Gunnar Fyhr, f 1935-01-19, Sven
Röngård, f 1936-03-11, Valborg, främre raden fr vä Janne Stefansson, f 1935-03-19, Britta Bäremo, f 1936-04-24,
Solveig Ludvigsson, f 1935-02-02, Ulla Bergman, f 1935-06-21, Gunhild Persson, f 1936-02-01, Aina Olander, f
1935-03-22.

Vårterminen i första klass fick skolan
flytta hem till Valborg. Alla samlades i köket som var varmt och skönt. Vintern var
kall och det var mer än 30 minus både januari och februari. Morgonen började med att
Valborg kom in från lagården med mjölken
efter att ha mjölkat. Sigurd satt i köket och åt
frukost innan han skulle iväg till Konsum.
Öfre Gäldet 4/11

på schäslongen och plötsligt upptäckte Maj
att Valborg sov. Maj fortsatte läsa som hon
hade blivit ombedd. Valborg var trött efter
att ha varit ute på militärdans kvällen före.
Militärerna som bodde i varje gård vid
den här tiden satte sin prägel på det sociala
livet i bygden. På eftermiddagarna när skolan var slut kom militärerna och satte sig i
7
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Skolavslutning vid Staffansgården 1941 med lärare, föräldrar och barn. Personerna är troligen: Överst fr vä läraren Agnes Nilsson f 1895-03-13,läraren Johanna
Larsson, f 1876-04-28, ?, ?, Elisabet Staffansson, f 1883-02-01, Emmy f, ?, läraren Jöns-Klara Jansson f 1879-01-08, syster Magnhild f 1898-06-03, läraren Sune
Åhs f 1903-04-22, prästen Ingemar Gundberg f 1901-06-21, Mellersta fr vä Elin Källström f 1875-05-31, Märta Lind f 1901-11-09, Anna Johansson f 1904-08-17,
Rut Sivertsen f 1907-09-11, Ragnhild Eriksson f 1912-04-10, Nedersta fr vä Algot Markusson f 1929-05-22, Maj Gudmundsson f 1933-09-12, Bengt Gudmundsson
f 1936-01-10, ?, Inga Larsso, f 1932-10-24, Gunnar Larsson f 1935-12-25, Valborg, Ingrid Larsson f 1932-10-08, Magnhild Nerberg, f 1932-04-30, Bertil Nilsson f
1934-03-06, Aina Olander f 1935-03-22, Tord Limberg f 1933-06-07, Inga Britta Höglund f 1931-07-06, Solveig Ludvigsson f 1935-02-02.

köket hos Valborg och då återvände barnen
gärna för att lyssna på vad militärerna hade
att berätta. Det var orostider men Maj minns
inte att militärerna, de unga grabbarna, bekymrade sig för krig. De pratade mest om
vad som rörde sig på bygden, danserna t.ex.
Inte heller i skolan pratade man om kriget.
Det enda tillfälle när Maj upplevde de vuxnas oro var när de fick order om att evakuera. Någon evakuering till Gudmundshedens
fäbod Piltsätra behövde dock aldrig genomföras.
När terminen var slut var det examen.
Man flyttade upp till salen på andra våningen där pianot stod. Kyrkoherden Ingemar
Gundberg kom i sin långa svarta kappa.
Föräldrarna var åhörare. Sedan var det förhör på det man lärt sig under året. Man deklamerade även verser. Eftersom Valborg
själv var intresserad och kunnig i att deklamera, ville hon inspirera och lära sina
elever att läsa dikter. Barnen lämnade en
tårta till Valborg. ”O köst fem kroner” sa
Ingrid Öst i Holen.
Höstterminen 1941 då Maj började i andra klass fick barnen flytta till Sälens folkskola. Även den kommande vintern blev
ovanligt kall. Tidiga mornar var det ofta
oplogat. Maj minns en kolsvart morgon med
många minusgrader, snö och kraftig blåst
när hon skulle gå till skolan. Valborg kom
och hämtade henne. Maj sveptes in i en pläd
och Valborg tog ett stadigt tag om Maj när
de tillsammans kämpade för att komma till
skolan.
På skolavslutningarna fick barnen ofta

Ulvbergsgruvan
av Olle Tranberg
En gammal sägen i bygden handlar om
en gruva upptagen av ”Pitte” (Sar-Per
Pålsson). Men det var inte vilken gruva som
helst, det var en silvergruva! Den lite egna
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spela teater. Det var roligt att klä ut sig.
Valborg hade en stor samling med hattar
och kläder som hon fått från systrarna i
Amerika. Hon fick även kläder från Kina då
en av systrarna vistats där. Valborg hade en
riklig dokumentation från föreställningarna
i skolan som Maj senare fick låna för att använda då hon själv blev lärare.
Valborg hade humor och distans och trivdes med barnen. Hon hade samtidigt en stark
integritet. Många episoder från sin tid som
lärare delade hon gärna med sig av. Valborg
läste mycket och var intresserad av kultur.
Hon följde med i allt som hände i världen.
Hon prenumererade på Svenska Dagbladet.
Hon reste till Amerika på 30-talet och kom
hem med presenter och berättelser om resan
över Atlanten. Valborg kände ett stort ansvar för Staffansgården. Då Sigurd gått bort
fick hon ensam ta hand om gårdens skötsel
och underhåll.
”O Valborg da Gale” (Valborg på gärdet)
var en ganska ovanlig människa för sin tid.
En intellektuell, självständig och realistisk
kvinna som grävde där hon stod.
Valborg blev 95 år

fortsätter på sista sidan...

gubben skulle ha fått en silversked av storjägaren Schröder med orden: Får du gruvan
i Ölvbäri upparbetad åt mig, så ska du få en
hel getgrind i självaste silver av mig! Efter
9

En andra chans!
En berättelse ur livet
Berättat av Ester Martinsson. Nedskrivet av Erik Mattis.
Jag föddes i Bustad, beläget mellan Lutnes
och gränsen mot Sverige, där vi hade en
gård med några kor och ett litet jordbruk.
Vi hade också en fäbod, på nordvästra delen
av Borveggen. Andra världskriget tog slut
7 maj 1945 och läget ljusnade, inte bara i
Norge utan över hela världen. Jag var då 2 år
och tio månader gammal, min bror Reidar
var fem år. Min far arbetade för tillfället
vid Tannånäset, dit han gick fram och åter
varje dag, 7 kilometer från Borveggen.
En dag i maj fick vi för oss att möta honom då han var på hemväg från Tannånäset
och vi drog iväg efter gångstigen, som dock
delade sig i två där den passerade en större
myr. Därför möttes vi heller inte, vi kom på
avvägar och vi visste snart inte var vi befann oss. Mörkret sänkte sig över skogen.
Hemma visste ingen vart vi tagit vägen och
sökandet efter oss tog sin början på ytterst
oklara villkor. Polis och allmänhet kopplades in först efter att någon gått till Lutnes
och Flermoen, där telefon fanns. Folk
från Rörbäcksnäs deltog också i sökandet.
Någon bestämd plats att leta på fanns dock
inte. Tillfrågad läkare gjorde bedömningen
att vi skulle kunna klara av en natt.
Första natten kom och gick över i dag då
sökandet fortsatte, resultatlöst. Hagelskurar
kom och gick, vi blev våta och det var kallt,
ända ner till -5 på nätterna. Min bror var
större än jag och delade med sig av sin värme, men det var mörkt och kallt och tyst och
vi visste lika lite som räddningspådraget var
vi befann oss.
Dag två var vi kvar på vårt nattläger,
även kommande natt. Tredje dagen kom vi
in i stenig mark, vi kunde inte alls förflytta
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oss. Vi hade inte något begrepp om vad som
hände, jag minns bara att vi grät tillsammans, och det var helt tyst omkring oss.
Tredje natten tog slut, men på fjärde dagen vände det. Två män i uppbådet kom,
men vi förstod inte längre vad det handlade
om. Vi var då mitt ute i skogen fyra-fem kilometer hemifrån, mot älven Gröna, nordost
om Lutnes.
Vad finns kvar i minnet? Att det var
mörkt och kallt och att vi frös, genomvåta
och hungriga som vi var under långa dagar
och nätter. Och räddningen? Ja, den kom i
allra sista stund och att vi fick, som i rubriken, en andra chans!
På fotot nedan från Borveggen syns från
vänster Ragna, Mimmi, Ester och Reidar.

Red.not.
Ester Martinsson född Kristiansen, 1942-07-29, i
Nerivolle, Bustad, Lutnes, Norge. Ester var gift med
Sixten Martinsson, född 1934-07-12. Esters familj
bestod av far Erling Kristiansen, född 1904-07-28
i Lutnes, mor Ragna Tannånäset, född 1910-08-21 i
Söndre Tannånäset samt bror Reidar Kristiansen, född
19400423, syster Mimmi Kristiansen, född 19440218,
gift med Verner Olsson, född 19400817 i Norra Löten
och syster Björg Oddny Kristiansen, född 19460201.
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Persontrafiken på Västerdalsbanan läggs ner den 12 december 2011. Vi återger därför ett
ögonvittnes berättelse om den fantastiska invigningen av järnvägen 1892. Då kom också
självaste kung Oscar II på besök till Malung. Ingen annan händelse efter digerdöden år
1350 har så dramatiskt förändrat malungsbornas levnadsvillkor som järnvägen. Vad händer nu då den läggs ner?
Arnold Joos

Järnvägsinvigningen 1892
Av Helje Olov Andersson, Gärdet
Helje Olof Andersson var född på Gärdet 1835. Han dog på Holarna 1920. Följande lilla
berättelse är ett utdrag ur hans memoarer.

Järnvägsinvigningen i Malung den 14 september 1892.

När järnvägen invigdes och öppnades 1892
till vår avlägsna bygd var det stor fest i
Grönland. Konung Oscar II med svit jämte
landshövding Treffenberg hade stämt möte
med ortens befolkning vid Grönlands järnvägsstation, som då var i festskrud. Små
malungflickor, klädda i Malungsdräkt bilÖfre Gäldet 4/11

dade häck och strödde blommor i kungens väg. Men han tog upp blommorna och
tyckte de var för vackra att ligga på vägen
– komplimenterade flickorna och beundrade
deras vackra dräkter med vita överdragsärmar och vit huva etc.
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Kommunalstämmans ordförande Norbäck
mottog kungen med några korta ord, varpå
kungen genast blandade sig med befolkningen. Här och där bland folket stod soldater, och till en och annan av dem hade kungen en vänlig hälsning att frambära. Under
hela den korta vistelsen på stationen spelade
musiken, och en mönstergill ordning rådde
överallt i den oräkneliga människomassan.
Sedan kungen tagit stationen i betraktande föll det honom in att besöka gästgivargården. (Några förfriskningar var inte inplanerade i det 30 minuter korta besöket). Han
tog en genväg över gärdet mellan stationen
och gästgivargården och slängde sig över
staketet vig som en katt. Landshövdingen
Treffenberg måste lunka efter men för honom gick det ej annorlunda än i björnlunk.
Mycket klumpigt kom han över skranket.
På gästgivargården höll gästgivarmor på
att bli vettskrämd för sådant främmande.
Men kungen uppmuntrade och gjorde en
runda runt bordet i salen och smakade på
getosten och berömde. (Han lär ha sagt att
detta var den ståtligaste gästgivaregård han
sett på landsbygden i Sverige). Vistelsen
vid Malungs järnvägsstation var helt kort.
Färden gick tillbaka till Mora, där middagsbordet stod dukat och där det egentliga invigningstalet skulle hållas.

(Med festtåget till Mora följde tretton speciellt inbjudna personer från Transtrand,
Lima och Malung. Var och en av dem fick
betala 125 kr för äran. Det var ett svindlande belopp på den tiden).
Vid Malungs station var kungen klädd i en
vanlig militärmössa, men då han nalkades
Mora satte han på sig den imponerande hatten för att troligen visa de barska morakarlarna, vem han var.
I Mora hölls det egentliga invigningstalet,
och landshövding Treffenberg blev föremål
för djupa tacksägelser av ortens befolkning
för den insats han gjort i järnvägen, ty honom förutan hade aldrig övre Dalarna fått
någon järnväg, utan fått vänta kanske i oöverskådliga tider. Han svarade däröver också själv under tillfredställelse. Bland annat
anförde han en saga om en präst som hade
3 döttrar. En var fin – den andra finare, men
den tredje var finast. Med prästens saga ville
han nu också skryta med de 3 järnvägarna,
Södra Dalarnas Järnvägar – Siljansbanan
och Mora-Vänern banan, som ledde upp till
övre Dalarna. De kunde jämföras med prästens döttrar – en var fin – den andra finare men den vi idag öppnat var ändå den finaste
(allmänt bifall).

Skogsavverkningar 1850 - 1860
Då det måhända kan intressera hur avverkningar bedrevs före storskiftet 1870, lämnas
härnedan några utdrag ur en skrift signerad
”L”, skriven på 1880-talet.
Före 1830 sedan sågverksrörelse i någon
större skala börjat bedrivas i Värmland,
avverkade bönderna i Malung och Lima i
mindre omfattning å de oskiftade skogarna
utmed flottbara vattendrag till Klarälven,
således även å nuvarande Lima besparingsskog.
Efter 1830 tog skogsavverkningarna
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sådan omfattning att Kungligt Brev utfärdades den 10 augusti 1833, som avsåg att
reglera och begränsa dessa. I detta brev
bestämdes rätt för Lima och Malungs socknemän att å de oskiftade avverka sex tolfter timmer på varje soldatrote, vilket under
missväxtår kunde höjas till dubbla kvantiteten. Konungens befallningshavande tillsatte tillsyningsmän att övervaka skogarna.
För tillsyn erhöllo de icke någon direkt lön,
utan uppbar vid olaga avverkning, förutom
åklagarandel av böter, hälften av alla förÖfre Gäldet 4/11

säljningsmedel för beslagtaget virke. Andra
hälften skullle tillfalla socknens fattigkassa.
Följden av dessa bestämmelser blev givetvis att det låg i parternas intresse att de
olovliga avverkningarna skulle fortsätta i
största möjliga utsträckning.
Virkesköparna bekostade strömrensningar och dammbyggnader i smärre vattendrag
till Klarälven för att utvidga avverkningsområdena. Skickliga ombud för virkesköparna lockade Limas manliga befolkning,
anställde även värmlänningar och norrmän
att bedriva olovlig avverkning under förespegling av höga virkespriser och förskott
till ansenliga belopp i pengar och varor. Av
handlingar hos "Lima länsmanskontor” har
framgått att under 24 år perioden 1830-1860
har i beslag tagits i runt tal 1.200.000 stycken sågtimmer. Totala avverkningen under
den 30-åriga perioden är avsevärt mycket
större med hänsyn till att uppgifter för 6 år
saknas och att en stor mängd undgick upptäckt och beslag genom att avverkat virke
fraktades över till Norge eller Värmland
och lades på samma upplagsplatser, som
därstädes avverkat virke, eller nedstoppades
under isen på sjöar och åar.
När storskiftet påbörjats i Lima socken
tog avverkningarna fart och i synnerhet åren
1854, 1855, 1858, 1859 visa höga beslagssiffror. Totalt beräknades 1.600.000 sågtimmer blivit avverkade tiden 1830-1860. Frågan vad tillsynsmännen gjorde, när dessa
avverkningar kunde passera, inställer sig
helt naturligt. Hur den första tillsynsmannen, enligt 1833 års Kungl brev, skötte sin
Öfre Gäldet 4/11

befattning är ej närmare känt, men lär han
ha blivit förmögen, dock slutade han sin
bana med självmord.
Därefter tillsattes en länsman och lär
hans andel i försäljningssumman å beslagtaget virke uppgått till ca 20.000 kr. När avverkningarna tilltog tillsattes några år fyra
tillsynsmän, senare hade två befattningen
gemensamt. Då avverkningarna väl kommit
igång företogs en resa mitt i avverkningssäsongen och uppräknades till vattendragen
transporterat virke.
Detta utbjöds därefter på auktion och i
auktionsvillkoren föreskrevs bl.a. "att inroparna å det vid auktionen utbjudna virket
vore skyldiga, att till samma pris emottaga
allt det virke därutöver, som vid avsyningen
om våren till äventyrs kunde befinnas framforslat till samma vattendrag".
Därefter tillsattes en länsman och lär
hans andel i försäljningssumman å beslagtaget virke uppgått till ca 20.000 kr. När avverkningarna tilltog tillsattes några år fyra
tillsynsmän, senare hade två befattningen
gemensamt. Då avverkningarna väl kommit
igång företogs en resa mitt i avverkningssäsongen och uppräknades till vattendragen
transporterat virke.
Detta utbjöds därefter på auktion och i
auktionsvillkoren föreskrevs bl.a. "att inroparna å det vid auktionen utbjudna virket
vore skyldiga, att till samma pris emottaga
allt det virke därutöver, som vid avsyningen
om våren till äventyrs kunde befinnas framforslat till samma vattendrag".
Efter avverkningens slut gjorde tillsy13

ningsmännen sin andra resa till flottlederna
och uppräknade all virke. Bevakningen var
en proforma sak. Laga åtal för olovlig avverkning lär aldrig ha väckts mot någon
sockenbo. Någon gång åtalades utom socknen boende person eller virkesköpare, som
undandragits sig beslagsproceduren, vilka
vanligen friade sig med värjemålsed. Norrmän vore oåtkomliga på grund av rådande
rättsförhållanden mellan Sverige och Norge.
Vid auktion, som bevistades av många
sockenbor och ombud för sågverksbolagen,
utbjöds allt framforslat virke för varje vattendrag. På förhand hade från säljare- och
köparesidan utsetts en inropare, alltid någon
bonde, som inropade allt virke på visst vattendrag till ett pris av vanligtvis 25 öre per
stock. Bolagsombuden erlade föreskriven
dellikvid vid auktionstillfället och två bönder gingo i borgen för återstoden.
Därefter intummades virket på resp. avverkare, som sålde virket till det bolag, varifrån han fått förskott. Under "märkningsdagarna" voro fäbodeställena överbefolkade
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av virkesleverantörer och bolagsombud.
Dryckenskap och hasardspel förekom ofta.
Till och med ruletten var icke okänd i Lima
på 1850-talet. En bonde benämnd "MickelLars" blev botfälld för innehav av sådan.
Tillsyningsmännens levarne, beslagsresor och betydande inkomster mot ringa
besvär, väckte befolkningens missnöje och
kom till uttryck i framställning om fri dispositionsrätt av skogstillgångarna, vilket
avslogs genom Kungl. brev 22 sept 1855.
Förnyad framställning beslöts efter stormig
sockenstämma 1856, med negativt resultat.
Vid fäbodställe i Femtberget kom det till
allvarlig konflikt mellan tillsyningsman och
avverkare, vilka med vapen i hand tvang
denne återvända. Vid underrättelse om
dessa tilldragelser, som blivit kallat "upproret i Lima" avreste landshövdingen, greve
Cronhjelm till orten, åtföljd av landssekreterare och kronofogde till kungjort sammanträde i Lima sockenstuga..
fortsättning följer i nästa nummer...
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Några rader från ordföranden i Lima
Hembygdsförening
AV GUDRUN LARSSON THYSK
Tiden verkar rusa iväg! Nyss var det vår och
vi förberedde oss för sommarens aktiviteter.
Dessa genomfördes traditionsenligt. Ett nytt
mycket uppskattat inslag var blomstervandringen tillsammans med Naturskyddsföreningen.
Mats Nordhag guidade ca 25 personer runt
Västagården och på Näsholen, mellan Nässjön
och älven. Ett 80-tal arter hittades, bl.a.
Fältgentiana både lila och vit samt Gökblomster
och Låsbräken. Hembygdsdagen bjöd på mulet
väder men dock uppehåll och ett 70-tal personer
kom. Fjälldraget underhöll med trevlig musik
och Lars Holmblad berättade om Vikingatiden.
Slåttern vid Tandberget genomfördes trots att det
regnade stora mängder under natten och på morgonen. Kvarndagen i Ö Ofors bjöd på sol och ca
45 personer hade letat sig upp till Stormkvarnen
där det även var tipspromenad och gudstjänst. 38
personer kom till ”Söndagskväll på Västagården”
den 30 oktober då Värsk Tore Johansson visade
bilder ur Blästhed Lennarts arkiv.

Under hösten har Stormkvarnen färdigställts
och hela vägen upp till kvarnen har grusats upp.
Till nästa kvarndag finns förhoppning om att
kvarnstenarna ska rotera och nymalet mjöl ska
komma ut!
Även Ragols Ola boden är färdig till det yttre.
Endast dörrar kvarstår. När det invändiga arbetet
kan påbörjas vet vi dock inte. Vid Västagården
har det dikats och återställts, samt en ny gärdsgård rests.
Flera personer har frivilligt ställt upp under året
och utfört olika arbeten med slåtter och röjning
mm. Till dessa och alla er andra som kommit till
våra arrangemang och bidragit på olika sätt vill
jag framföra ett varmt tack.
Styrelsen för Lima Hembygdsförening vill även
tacka alla medlemmar för året som gått och önska en god och fridfull jul och ett gott nytt 2012.

Skinnarebygd 2011 - Hembygdsalmanackan 2012!
Boken är nu klar och kommer att presenteras den
20 nov kl 15.00 på IOGT-NTO lokalen då författarna är inbjudna att presentera sina uppsatser. Vi bjuder också på kaffe och underhållning.
Välkomna! Vi kommer att som vanligt ha ett brett
utbud på ämnen i ett 25-tal uppsatser från 17 författare.Innehållet är bl.a. om: Kronprinsessans
besök i Malung, Edwerns Skinnfabrik, Minnen
från Myckelbyn, Flygolyckan i Öje, Hwijnare
Pehr, Handelsmannen Robert Matsson, Fäbodminnen, Historien om Back Lars och Ingri
Karin, Silleröbor i drunkningsfara, Järnvägarna
Malung - Brintbodarna och Malung - Vansbro,
om malungsmålet och på malungsmål, jaktepisoder, Idbäcks Blåbandsförening, Norra Vallerås
diskutitionsklubb, Skinnindustrinepokens upp-
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gång och fall samt ”Hänt på Holen”. Vi hoppas
att även årets upplaga ska bli samma succé som
tidigare år, och bli årets julklapp.Priset är 300 kr.
och för medlemmar 270 kr. Almanackan kostar
125 kr och för medlemmar 110 kr. Boken säljs
genom Malungs Bokhandel, Boa och Öje Handel
samt genom våra ombud och förskottsinbetalning till vårt plusgiro eller bankgiro.
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Ulvbergsgruvan - fortsättning från sidan 9
mycket hårt arbete med grävande i rasmorän bland diabaser, konglomerat, porfyrer,
sandsten och därtill mycket nedlagd tid gav
man upp. Men för att det hela skulle låta lite
bättre än att man gett upp sa man att trollen i
berget inte ville släppa silvret från sig.

och rotande i arkiven stod det klart, gruvan
var återfunnen! Som projektarbete ht/vt 10
arbetade jag för att gruvan skulle skyddas
enligt lag, fornminnesmärkas. Det skedde
våren 2011 och gruvan heter nu officiellt:
RAÄ Transtrand 308

Tiden gick, gruvan glömdes och försvann,
sägnerna fanns kvar. Sommaren 2010 hittade Stig Hansson en konstig stenhög och en
stor grop därtill. Efter lite ansträngningar

Transtrandskonglomerat,
en sedimentär bergart
som bildats till följd av
kraftig erosion då den
svenska urbergsskölden
befann sig kring ekvatorn.

God Jul &
Ett Gott Nytt År
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