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Henrik Gidlund
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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:
Janisgården, Fiskarheden. Främre raden fr.v.:
Hedvig Elisabet Hansson f. 19110405 g. Johansson,
Hilda Kristina Johansson f. 19080520 g. Englund,
Karin Maria Johansson f. 19000115 g. Eriksson,
Johannes Östensson f. 18740914. Bakre raden fr.v.:
Olof Albert Eriksson Hurtig f. 18930110, Erik Harald
Johansson f. 19050401.
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
Inför sommaren har vi några arrangemang
som jag vill berätta om.
För tredje året i följd, så passar vi på att ha
en invigning på Olnispagården i samband
med nationaldagsfirandet den 6:e juni. I år
inviger vi Janis-stugan, den gamla stugan
som stått vid Fiskarhedens sågverk och
som nu är återuppbygd vid Olnispagården.
Denna dag blir det invigningstal, musik och
trevlig samvaro med alla som kommer dit.
Midsommaraftonen är en stor händelse i
Sälen. Cirka 3 000 personer brukar besöka
Olnispagården och dansen går kring majstången i en salig blandning av ortsbor och
turister. Det känns trevligt att vår förening
får vara en del av att denna tradition får leva
vidare. Vi arrangerar detta tillsammans
med Lions och Olnispa ekonomiska förening och det är många frivilliga krafter som
hjälps åt för att få detta arrangemang att bli
så bra som det är.
Midsommardagen är ni alla välkomna till
sommarens nyhet. Johan Eriksson arrangerar då "Visa i Midsommartid" med gästartisterna Lalla Hansson, Sofia Karlsson och
Jack Wreesvijk för att nämna några av artisterna. På detta sätt förlänger vi helgen och
vi kommer alla att få vara med om ett fint
visarrangemang på Olnispagården."
Jag önskar er varmt välkomna till dessa arrangemang och jag vill samtidigt önskar er
alla en trevlig sommar.
Annette Jonsson-Lill
Ordförande Transtrands Hembygdsförening
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På gång i Lima Hembygdsförening
AV GUDRUN LARSSON THYSK
Vid årsmötet blev styrelsen i stort omvald.
Ny suppleant för Bengt Halvarsson blev
Lars Johansson, Kyrkbyn. Adjungerad styrelsen för Lima Besparingsskog är Bengt
Halvarsson och vid behov är hans ersättare
Johnny Thuresson.
Till årsmötet hade en uppmaning till
Lima Hembygdsförening inlämnats med att
återuppta arbetet med stigar och vandringsleder i socknen.
Arbete
Styrelsen utför ett stort arbete med både
administrativa sysslor och praktiskt arbete
både inomhus och utomhus vid Västagården
och andra objekt. För röjning och slåtter
hoppas vi även under denna sommar få supÖfre Gäldet 2/12

port från pensionärer och andra frivilliga
krafter.
Arbetet med Ragols Ola boden framskrider så sakteliga. Ekonomin är säkrad och
insatserna kan nog ta fart efter sommaren.
Nytt liv ska förhoppningsvis blåsas i ett projekt som startades 2002 med Lima Hbf som
ansvarig. Syftet är att göra en katalog med
kartor över Lima med både officiella och
lokala benämningar på platser och stigar
mm. Projektet som benämns ”Lima kartan”
eller officiellt UASKIL (Utveckling av skogens kulturvärden i Lima), har finansierats
med olika bidrag. Pengarna räckte tyvärr
inte ända fram utan det finns ett varierande
resultat av namn framtagna av olika jaktlag
i socknen. Nu kommer Lima Hbf med hjälp
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av Göran Ezelius, ”stigkommittén” och förhoppningsvis jaktlagen att återuppta projektet i någon form.
Annat som ”poppat upp” mer eller mindre akut är ett ställningstagande angående
Tullkvarn i Västra Ärnäs.
Beträffande Stormkvarnen i Tandö är vi i
slutfasen. Under våren sker en finjustering
av processen med malning, för att vid invigningen kunna mala sädeskorn till mjöl. Se
även under program samt på Malung-Sälens
turistbyrås hemsida.
Diverse underhåll av våra objekt planeras
under sommaren/hösten beroende på vilka
bidrag vi erhåller från Länsstyrelsen och
Regleringsfonden.
Program/undehållning
Första punkten på vårt sommarprogram är
Hembygdsdagen vid Västagården söndag 1
juli kl. 14.00. Här kommer Lars Thunberg
att berätta om forkörning till Norge. För
underhållningen svarar Kalles gäng från
Fagersta med sång och musik på durspel
och munspel. Det blir lite försäljning av
hantverk och som vanligt bjuds kaffe på
entrébiljetten. Kom gärna i hembygdsdräkt!
Sälen Grand Prix pågår i tre dagar vecka
29 och på fredagen 20 juli har fjällrallyt en
kontroll vid Västagården med en aktivitet
samt intag av lunch. Första bilarna brukar
anlända vid 10.30. För allmänheten är det

ett ypperligt tillfälle att se alla gamla fina
bilar. Det blir underhållning av någon lokal
förmåga, försäljning av hantverk samt servering.
Söndag 22 juli kl. 14.00 blir det blomstervandring tillsammans med Naturskyddsföreningen vid Skogsamilstäkten, Tandberget. Mats Nordhag visar och berättar.
OBS! Medtag kaffekorg.
Vid Limadagen i Folkets park Limedsforsen vecka 30/2012 kommer Lima Hembygdsförening att medverka med lotterier,
försäljning av vykort och medlemstidningen Öfre Gäldet mm.
Lieslåtter anordnas vid Tandberget Lima
lördag 4 augusti. Slåtterkarlarna startar kl.
07.00 och vid 10-tiden får alla som vill komma och delta i räfsning och hässjning.
Slutligen är det kvarndag i Ofors söndag
12 augusti kl. 11.00. Det är tipspromenad,
gudstjänst och invigning av Stormkvarnen.
Vi planerar att kvarnstenarna ska rotera och
vi ska få fram nymalet mjöl. Därefter servering av nävgröt med fläsk och kaffe.
Till samtliga aktiviteter hälsar vi allmänheten varmt välkommen!

Kortspel Västå Holam
Ä va kortspel Västå Holam ganske kringt,
o ä va mång söm kam dit fe te spelå. I lag
me däm va ö an Back Johannis, söm va ejn
betrudd kar i kommunam me olika öppdjefter. Han smöjg se Västå Holn ätt söm ä
inte pass se rettigt ätt han sköll set da å spelå
kort. Äjn gång då an va da, o ä va full fart på
spele, kam an Anders Jacobsson, Söå Föllä,
tå väjam. An Anders va ju ö än betrudd kar
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i kommunam i lag med öm Back Johannis,
men han va öller me i nö kortspel. Då an
Johannis så an Anders kutt an ut o mätt öm,
å sa at öm Anders: ” Hän ska ve ta ös te
me ä jä kortspele Västå Holam?” An Anders
svaro då: ” Han söm int vill, behäv ju int
väme!” (Han vesst ju ätt an Back Johannis
brukt å vä da å spelå).
Öfre Gäldet 2/12

Malungs Hembygdsförening.
Valda på årsmötet 20120321
Styrelse:
Ordförande
V. ordförande
Kassör
Ledamöter

Britt Siv Nilsson
Åke Bondjers
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Inga Emanuelsson
Karin Albertsson
Suppleanter: Elisabeth Nilsson
Grop Bengt Eriksson
Redaktion
Hampus Kurt Jonsson
Skinnarebygd: Arnold Joos
Åke Bondjers
Britt Siv Nilson
Detta händer på Holen i sommar
Bergvärme installeras i Janneshuset. En
omfattande renovering av Gammelgården
utförs: nya tak läggs på många hus, säkrare fönsterluckor behövs på parstugan och
lillstugan, Janneshuset rödfärgas, diskret
belysning installeras i vissa hus, skyltar
på svenska och engelska monteras. Alla
hus storstädas. Ny portal med grind byggs,
dusch installeras i serveringshuset, och ett
fundament för den stora kvarnstenen gjuts.
Midsommarbröllop på Malungs
Hembygdsgård
Skinnarspelet fortsätter på Hembygdsgården. Även i år blir det bröllop på midsommaraftonen, ett gammaldags bondbröllop
med skådespelarna från Skinnarspelet.
Brudföljet kommer in på tunet med häst och
vagn, en tidsenligt klädd präst "viger" Brus
Britta och Lustigs Per på gammaldags vis.
Lisbet från Lingärde är brudnäbb, Bolla och
Näver Jon medverkar samt minifiolerna,
spelmanslaget och folkdanslaget.
Öfre Gäldet 2/12
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Sedan följer midsommarfirande med majstångsresning, dans, sång och musik. Kaffe
med bröd, saft, läsk, brattburgare mm. serveras.
Gudstjänst och visning av Hembygdsgården
Under sensommaren planeras en gudstjänst
på Hembygdsgården i samarbete med kyrkan. Därefter blir det en stor visning av den
vackra gården för folket i Malung.
Sagan om mjölnaren Mats, ett bygdespel
vid Hallsjökvarnen i Mobyn
l samarbete mellan Yvonne Eriksson och
Hembygdsföreningen visas det trollska bygdespelet vid Hallsjökvarnen den 10-12 augusti. Yvonne regisserar och sköter allt som
hör till spelet. Hembygdsföreningen svarar
för kaffe, bröd, läsk, brattburgare mm.
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Emigranten Stadig Olof Olsson
Av RUBEN SKOGMO
Skog-Olof Persson, soldat 1812 med namnet
Stadig, 17940117-18730725. Han gifte sig
1820 med Ingeborg Olsdotter 179008041860 från Sörbäcken, Lima. Olof Persson
erhöll 14 piskrapp spö för tjufnad.
Deras dotter första dotter Karin född
18200327 och död samma år. Deras andra
dotter Skog-Anna Olsdotter född 18221215
blev gift med Olof Olsson (Stadig) han var
från Kyrkbyn,Transtrand, född 18230207.
Han drunknade i Siktån vid Vallsjön 1848.
Anna flyttade till Sörbäcken i Lima 1851.
Emigrerade till N Amerika 18840412.
Deras son Stadig Olof Olsson född
18480504 blev gift 18750211 med Råbock
Marina Östensdotter född 18461001 hon var
från Mornäs, Transtrand. Familjen emigrerade till Mc Intosh, Minnesota, N Amerika
18840412.

död 18340514 i Dalby, Torsby. Gift 1792 i
Lima med Anna Olsdotter, född 17700501
i Gördalen, Norge, död 18381111 i Vallsjön,
Lima.
Per Erssons föräldrar var Skog-Erik
Ersson, född 17190122 i Vallsjön, Lima,
död 17950103 i Vallsjön, Lima. Gift 1744
i Lima med Halvard-Anna Persdotter,
född 17210422 i Vörderås, Transtrand, död
18021209 i Vallsjön, Lima.
Erik Erssons föräldrar var de ökände mördaren och stigmannen Erik Ersson "Skog
Erik", född 16871007 i Vallsjön, Lima,
död 17300111 i Galåsen, Trysil, Norge.
Stråtrövare i Vallsjön, Lima. Avrättad
17300111 i Norge. Gift 17090718 i Lima
med Karin Pålsdotter, född 16720206 i
Vallsjön, Lima, död 17500723 i Fiskarheden,
Transtrand.

Deras barn var:
Anna Maria Olsdotter, född 18750309,
Vallsjön
Otto Olsson, född 18761208, Vallsjön,
död 1974, N Amerika
Martin Olsson, född 18781115, Vallsjön,
död 1908, N Amerika
Östen Selmer Olsson, född 18800710,
Vallsjön
Anton Olsson, född 18820424, Vallsjön
Albert Olsson, född 1885, N Amerika,
död 1986, N Amerika
Ida Olsson, född N Amerika
Emily Olsson, född N Amerika
Minnie Olsson, född N Amerika
Olof Perssons föräldrar var Skog-Per
Ersson, född 17590906 i Vallsjön, Lima,
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Främre raden fr vä Olof, Minnie, Albert, Marina,
Emily. Bakre raden fr vä Martin, Ida, Otto, Anton,
Östen
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1. Karin Pålsdotters farfarsfar
var Anders Persson född 1570 i
Vallsjön.

Olof Perssons farfarsfar var alltså SkogErik. Han har många ättlingar i Lima,
Transtrand och N Amerika idag. Se även
artikeln "Vallsjön" i Öfre Gäldet 2012 nr

Stadiggården vid Vallsjön
Gården byggdes antagligen av
soldaten Stadig Olof Persson
född 1794. Men om man ser på
de kantiga knutarna kan timringen vara äldre. När Olof Olsson,
född 1848, emigrerade till USA
1884 såldes gården till ett skogsbolag, antagligen Uddeholm.
Efter det blev gården kallad
"Bolagsgården".
Den som i senare tid bebodde gården var
folk från Norra Finnskoga: Enar Arnesson,
född 18960620, med familj,
gift 19190405 med sin hustru
Karolina Olsson, född 18960516.
Sven Enarsson, född 19360708 i
Rörbäcksnäs, och hans familj,
gift 19600716 med sin hustru
Eldrid Helene född 19370516
och Stig Ove Enarsson, född
19590107, var de sista bofasta
där. Gården är nu under renovering och kommer antagligen att
bli fritidshus.

Några av Östen Selmer Olssons ättlingar i N Amerika vid Stadigs
farm i Mc Intosh. Ernst Östensson, Lorell Östensson med fru

Mordet på Bagge-Erik
Av: Olle Tranberg
Det är den 2 januari år 1660. Det är oroliga
tider i riket Sverige, och minst sagt i gränslandet mellan Sverige och Norge som ligger
i krig med varandra. Denna dag har bönderÖfre Gäldet 2/12

na i Lima socken samlats för att hålla ting.
Sockenlänsmannen Zackarias Pålsson förkunnar att två sockenbor, Anders Olofsson
i Fiskarheden och Jon Nilsson i Gusjön
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(”Giöskin”) har gjort sig skyldiga till dråp
på norrmannen Bagge-Erik. De båda anklagade tog så till orda om vad som hänt.
Ur askan in i elden
Bagge-Erik, eller Erik Eriksen Waller var
född i Waller (möjligen Våler) i Norge under
1600-talets första hälft. Var han egentligen
kom från är svårt att avgöra, namnet Waller
kan komma av sockennamnet Våler, strax
söder om Elverum. Namnformen Valler/
Waller användes för socken Våler, i vissa
källor ända till 1715. (Enligt norska namnforskaren Arild Kompelien, Bergen).

Det som man visste om denne Bagge-Erik
var att han rymde till Sverige år 1657 efter
att ha begått lägersmål (sexualbrott) mot sitt
syskonbarn. Detta ska han ha erkänt till pastor Herman i Lima, men något sådant mål
tas inte upp i de norska tingsprotokollen för
Solör (digitala sökbara domböcker; Solör 1638-1658;
Dokumentasjonsprosjektet).
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En tid efter det att han kom till Sverige arbetade Bagge-Erik som kringvandrande skomakare i Lima, Transtrand och omkringliggande orter (”han här i socken för en gongeskomakare har låtit sig bruka”). Troligen
gick han från gård till gård och utförde skoarbeten, lagningar och tillverkning, kanske
för mat och husrum.
I början av 1658 vandrade han väster ut från
Äppelbo in i Värmland för att söka arbete.
Vilket skulle visa sig vara ett stort misstag,
snart blev Bagge-Erik gripen av en ”Länsgewaldiger” (en polisman!).
Varför han blev gripen kan man funder över,
vilket inget skrivs om i Lima dombok. En
anledning kan vara att lösdriveri var länge
olagligt, den som inte kunde visa upp ett
giltigt respass var helt enkelt en brottsling.
En annan anledning kan vara att ryktet om
hans tidigare begångna lägersmål hade nått
Värmland. Kronan ville inte att en sexualförbrytare skulle gå lös och därför spärraÖfre Gäldet 2/12

des Erik in på fängelset i Karlstad. En tredje
teori kan vara risken för spionage, han var
norrman och det rasade krig mellan brödrafolken, vem kunde man lita på?
Ifrån sin fängelsevistelse skrev Erik till bönderna i Lima och vädjade om hjälp. Man kan
anta att han hade gett ett gott intryck som en
hederlig man i trakten, för Limabönderna
försökte hjälpa den utsatte (de väntade dock
till hösten innan de gjorde något). Bönderna
reste till Karlstad lagom till höstmarknaden
(vanligtvis oktober) och begärde muntligen
att Bagge-Erik skulle släppas. Detta nekades dock, och bönderna for hem.
Hoppet är ute!
Folket i Lima hade varit Bagge-Eriks sista
utväg, vad kunde han nu göra? Han ville ut
från fångenskapen till vilket pris som helst.
På morgonen vid Matthiae år 1659 (torsdag
den 24 februari 1659) upptäcktes att Erik
hade försvunnit från fängelset! Bagge-Erik
hade rymt tillsammans med en gift kvinna
som också var inspärrad på fängelset (!)
Hon nämns dock inte vid namn.
De båda rymde österut upp mot Dalarna
och så genom Äppelbo och vidare till Lima.
I Risätra köpte de mat av soldaten Oloff
Person Ståålnebb, de fick även bo i hans
ängslada en tid.

heten av Garpe-Pers stuga. När de så träffades frågade Garpe-Per varför Erik var i
Lima utan sina skoarbeten? Bagge-Erik berättade nu för Garpe-Per hur det stod till; att
han blivit fängslad, rymt från fängelset och
nu var på flykt. Bagge-Erik måste ha haft en
mycket bra relation till folket i bygden, då
inte ens fjärdingsmannen agerade i yrkets
vägnar utan efter sina själsliga värderingar.
Enligt domboken skulle Erik till sist ha yttrat: ”[Det] bjuds mig inte bättre än att jag
kommer i skada för qvinnfoket som jag har
med mig”. Erik menade kvinnan han hade
räddat från fängelset kunde råka illa ut, och
felet var hans, de båda var rymlingar, ett
allvarligt brott. Han berättade vidare att de
ämnade fly till Norge då det inte var säkert
att vara kvar i landet för dem. Därmed försvann Erik och kvinnan åter in i skogen.
Morgonen därpå, då Gape-Per skulle påbörja dagens arbete, stod plötsligt Erik och
kvinnan vid hans badstuga. De begärde att
få mat av Garpe-Per, som försåg de båda
rymlingarna med 16 kakor bröd, ett fläskstycke och två små getostar.

De tog sig vidare i största försiktighet
till Påvel Larsson ”Under Hammaren”
(Hammarsbyn) som var skyldig BaggeErik betalning för något skoarbete. Han
bad Påvels bror Oloff Larsson att han skulle
bege sig till fjärdingsmannen Garpe-Per
i Transtrand och be honom stämma möte
med Erik i skogen så att de fick talas vid.

Flykten och mordet
Nu inleddes den del av berättelsen som senare skulle komma att kosta Bagge-Erik livet. För att ta sig till Norge behövdes något
hjälpmedel. Han hittade en båt på den västra
sidan av älven och rodde över till Gusjön.
Han smög sig upp till Jon Nilssons gård
och tog sig in i stallet där Jons häst stod i
en spilta. En häst var mycket värdefull och
en ovärderlig arbetshjälp. Tillsammans med
denna springare tog sig Erik tillbaka över
älven, lastade sina saker på djurets rygg och
gav sig av norrut.

Garpe-Per, som i en ”stuga bodde en mÿl der
ifrån”, stämde möte med de båda rymlingarna, de träffades i utkanten av skogen i när-

När Jon Nilsson upptäckte att hans häst var
stulen skyndade han sig över till sin granne
Anders Oloffsson i Fiskarheden. Troligen
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hade ryktet om att skomakaren Bagge-Erik
var på flykt gått i bygden och Jon anade
onåd. Jon var själv närmare 70 år och förmådde sig inte att ge sig iväg själv. Istället
övertalade han sin granne Anders att sätta
iväg efter hästtjuven,

marken med handen tryckt mot örat. Åter
började kampen, nu etsad i blod, när kampen var som vildast sköt Olof Jonsson, som
såg sig tvingad där till, ett skott mot Erik
bakifrån. Kulan träffade Bagge-Erik mellan
axlarna som genast föll död till marken.

Anders gav sig så av efter Bagge-Erik. Mil
efter mil jagade den rastlöse Anders efter
hästtjuven, ända upp till Särna begav de sig

Den skjutne Bagge-Erik lät man ligga där
han föll. Hästen, bakgrunden till dramat,
återbördades till Jon Nilsson i Gusjön.
Kvinnan, som inte nämns vid namn, återfördes till fängelset i Karlstad. Efter en vinter togs målet upp på tinget i Lima. Detta
var ett mycket alvarligt brott, som inte kunde avgöras av tingsrätten, målet skickades
vidare till Hovrätten.

(Enligt domboken så var den sträckan 12 mil. En gammal mil var 10688 meter, vilket blir nästan 13 mil i
dagens mått. Dagens avstånd Höknäs-Särna är ca 7,5
mil. Med andra ord så låg Särna 5 mil längre norrut år
1660, eller så rör det sig om en felskrivning).

I Särna hade Bagge-Erik och kvinnan blivit sedda en kort tid. Anders lyckade samla
ihop tre Särnakarlar som var redo att ta upp
jakten efter tjuven. Det var Jan Andersson,
Olof Jonsson som var ”stalle broder” till
Jan, och så Per Larsson. Tillsammans begav
de sig efter Erik och kvinnan som nu hade
gett sig av in på den norska sidan gränsen.
5 mil in i Norges skogar fann dem BaggeErik; ”der han satt och haffr giord Eld för
sig”. När Erik fick syn på karlarna fick han
panik, han famlade efter sin bössa ”ladat
medh 8 stora hogel” och sprang för allt
han förmådde från karlarna, men dem var
inte sena att följa honom. Erik flydde hals
över huvud, men särnakarlarna började
hinna ikapp honom, så staplade Erik till
och föll omkull. Genast kastade sig Anders
Olofsson, Jan Andersson och Per Larsson
över honom. Kampen var hård och ojämn
”Erik som nu der låg bråttades willnt” och
trots underläget slog han till Per Larsson
och Anders Olofsson med sådan kraft att
dem var ur leken.
Just som Bagge-Erik mirakulöst skulle stiga
upp och åter söka lämna platsen, slog Jan
Andersson till honom med en bössa strax
vid örat. Slaget var så hårt att Erik fick ett
stort blödande sår och han stupade ner på
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Mer än ett år senare, den 13 februari 1661
fick man svar. Hovrätten meddelade att
männen som begick dråpet skulle enligt 12
kapitlet i dråpmålsbalken frias! De ansåg att
männen hade varit försumliga och begått ett
misstag, men inget lagbrott begått. Och den
”överdådiga skalken” Eriks lösören skulle
”så som en gårdstjuv delas”.
Livet går vidare
För Bagge-Eriks banemän gick livet alltså
vidare och arbetsamma dagar avlöste varandra. Jon Nilsson i Gusjön fick tillbaka sin
häst och levde till 1679, då han var 78 år.
Anders Olofsson på Fiskarheden fick det
dock svårare. När han dog 1676, endast 49
år, skrev kyrkoherden i begravningsboken
”Anders Oloffsson på Fÿskareheeden stod
sigh mÿcket wäl i begÿnnelsen men han lopp
medh medh ondh sälskap och lät mörda
en bagge, sedan kastade gudh om Lÿckan
medh hand, at ha blef så gått som blinder
och nöggas sedan söckia sin födda mästadelles igenom tiggerÿ”.
Fjärdingsmannen Garpe-Per som hjälpt
Bagge-Erik med färdkost dog redan kring
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årsskiftet 1660-1661, han begravdes i januari.

Erik, som på grund av en häst blev dödad i
skogarna mellan Särna och Norge.

Detta var historien om mordet på Bagge-

Några glimtar ur mitt liv som kocka
AV KARIN LUND
År 1946 anordnades en kockakurs i Rostberg
utanför Falun. Vi åkte dit min kusin Lisa,
Dunder Elsa och jag. Vi åkte tåg till Falun.
Vi hade våra cyklar med oss så vi cyklade
till Rostberg från Falun. Det var samtidigt
en kurs för skogsarbetare där så vi fick väl
öva vår kokkonst på dem.
Efter kursens slut fick jag en förfrågan
från Falun om jag ville åka till Insjön och
laga mat åt s. k. 43:or. Det var pojkar som
var inkallade för att hugga ved åt staten.
Jag tackade ja och for dit och hamnade i
Busmor en bit utanför Insjön. Det var 10
pojkar som kom från bl. a. Insjön, Avesta,
Gustafs, Sågmyra och Bjursås. En äldre
man kom från Nusnäs. Han skulle vara
kockbas. Det var ransonering på nästan allting. Köttransonen tex. var 3 hg per man och
vecka. Bl. a. smör, socker och kaffe var det
kort på. Minns att jag köpte amerikanskt
fläsk, som var tjockt och fett. Jag tror att det
var utan kupong. Ibland panerade och stekte
jag kolrötter i skivor och inbillade pojkarna
att det var fläsk. Det fordrades lite fantasi
för att det skulle fungera. Hur det än var så
tror jag att de aldrig behövde gå hungriga.
Vi hade tillgång till mjölk och potatis så
mycket som helst.
En av pojkarna hette Gösta Hörnell från
Insjön. Han var med i Humlan, någonting
inom IOGT tror jag. De sjöng och hade uppträdande och existerar än i dag har jag sett
i tidningar. Humlan kom hit på våren och
hade soaré i Bion i Limedsforsen.
Gösta blev musikdirektör i Enviken. Han
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var i tidningen då han fyllde 80 år, så jag
ringde och gratulerade. ”Ja, det var du som
stekte kolrötter och inbilllade oss att det var
fläsk men det har vi gjort många gånger, för
vi är vegetarianer” sade han.
Skogskojan bestod av ett stort rum med
taksängar där huggare och körare låg och
ett kök som även var ”matsal” samt ett litet rum för kockan. Vägg i vägg med kojan
fanns ett torkrum med kamin där arbetskläderna torkades. Även selar om det fanns
timmerkörare med. Ett utedass förstås. Som
kylskåp fungerade en bäck som alltid fanns
i närheten. Där sattes mjölkkrukorna ner.
Mjölken skulle ju räcka och håll sig fräsch
i en vecka Bäcken frös inte hur kallt det än
var. Jag skummade av grädden ibland och
vispade till efterrätten.
Innan vi for till skogs måste vi proviantera
en massa saker. Köksredskap tog jag med
hemifrån en hel del, vilket de andra också
gjorde om det fanns. Det skulle vara store
kastruller, stekpannor, kaffepanna, skopa,
slevar, vispar, hinkar, skålar osv. Tallrikar
och matbestick tog var och en med sig för
eget behov. Sedan var det provianteringen
av matvaror som skulle räcka en vecka
minst för 10 – 12 man. Jag mins att vi köpte
en gris och styckade en gång. En sillhink
var alltid bra att ha samt lutfisk i bäcken.
Potatis, falukorv och kokkorv, ost, kaffe,
mjöl, jäst och alla kryddor samt mycket,
mycket annat. Det var inte till att åka till affären i hast om något fattades.
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Lyset i kojan var fotogen- och karbidlyktor. De senare lyste väldigt bra. På väggen
fanns ett trästycke med hål i. Vid varje hål
fanns ett namn. En pinne i hålet flyttades
varje dag och markerade vems tur det var
bära in ved och vatten.
Dagen började med frukost kl. 7. Sen
skulle alla termosar fyllas. Smörgåsar tror
jag att de gjorde själva eller kaffebröd till
förmiddagskaffet. Sen var det middag kl. 12
om de inte arbetadeför långt bort, hade de
matflaska med sig. Sen var det fyllning av
termosar igen och mat då de kom hem. På
kvällen kaffe eller kakao.
Nästa gång jag drog iväg tii skogs var
långt senare. Det var i trakten västerut från
Kinnvallsjösätra. De som jag minns som
var där var Röhammars Arne, Elis Barr,
Gudmund Pärsson, Bulass Alfred, bis Ivar
och Guten eller Gutten som han kallades
samt Ivan. De andra minns jag inte. Vi hade
vårt Couronnespel med oss. Det användes
flitigt om kvällarna.
Tredje gången var vi på andra sidan Ärån
i trakten av Hållbrosklitten. Iris var med då.
Hon var väl kanske 4 år. En dag fick hon
för sig att hon skulle åka och möta huggarna
som högg nere vid Ärån. Det var helst Vall
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Ola Verner som hon var förtjust i. Huggarna
den ena efter den andra men någon flickunge hade de inte mött. Vi blev väldigt oroliga då det började mörkna. Ivan fick spänna
på sig skidorna igen och åka ner till Ärån
där Gunvor Hak med familj kockade. Jo där
fanns hon. Hon hade träffat en timmerkörare, jag tror det var Bondas Landolf, som
tagit henne med till deras koja. Där fick hon
ju leka med Lisbet och Peder.
En söndag var några mannar kvar så de
for ut för att fiska. De fick några gäddor men
någon gädda åt de absolut inte. Jag filéade
fiskarna och panerade och stekte dem. De åt
och tyckte det var gott men någon gädda var
det inte, vad dom sa.
Vi skulle åka hem över en helg och jag
var orolig över att vi inte skulle hinna till
bussen i Kinnvallsjösätra. Det var ganska
långt att åka skidor för en 4-åring, men vi
hann.
Fjärde gången var jag i Brunnbäckskojan
vid Kniparna. Då var Yngve med och han
var omkring 4 år. Då provianterade vi hos
Robert i Löten. Vägen var plogad förbi stugan så man kunde åka till Roberts affär och
handla vid behov.
Öfre Gäldet 2/12

En dag skulle det komma en ny skogvaktare, så man var väl lite nyfiken på vad
det skulle vara för figur. Det var Börje
Renström som började sin anställning på
Besparingsskogen och som blev kvar till
sin död.
Ragols Signe kockade några kilometer
längre bort, så vi hälsade på hos varandra
ibland.
En vårvinter fick Ivan huggning i Särna,
med stormfälld skog, så vi drog iväg dit.
Vi åkte tåg till Särna och sedan buss till
Särnaheden. Det hade varit en kocka där
förut. Om hon slutat eller fått sparjken
vet jag inte. Karlarna var från Nornäs och
däromkring. Vi provianterade i Konsum
i Särnaheden . Rickard Höglund var föreståndare där. Hans fru, Busk Ellen Östling
var ju från Lima, så vi blev bjudna på middag en söndag. De hade två döttrar.
Sista gången jag kockade bar det iväg till
trakten av Svartåsen, där kockan fått sparken. Ivan var på dammbygge i Höljes så det
var Yngve och jag som for dit. Där var det
karlar från Rörbäcksnäs, Stavåsnäs och två
från Risätra, varav en hade väldigt bråttom
hem på lördagar (man arbetade halva lörda-
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gen då) f. v. b. Till sin käresta i Malung. Det
blev också bröllop på våren. Så var det kockbasen som kom från Örsjön. Eskil Volmar
och Olli med hästar (en eller två) bodde i en
koja mitt emot. En dag kom en äldre man
från Löten och drog på en kälke med en
stor BoBo såg och en potta bl. a. Gubben
hamnade i överslafen i kojan och pottan på
golvet nedanför sängen. Han snusade och
på natten spottade han i pottan, vilket inte
var trevligt för den som låg i under. Mannen
i underslafen blev förgrymmad och kom
hem lite tidigare nästa dag. Han tog tag i
pottan och kastade den långt in i skogen.
Nästa natt tog gubben papper och spottade i
med påföljd att mannen i underslafen hade
snuspapper runt huvudet då han vaknade på
morgonen. Förtjänsten var 1 krona per man
och dag!
Jag trivdes väldigt bra i skogen och var glad
varje gång jag for iväg, men tiderna förändras. Arbetarna köpte bilar och bodde
hemma. Sedan kom skogsmaskinerna och
gjorde allt arbete och gjorde alla skogsarbetare överflödiga, på både gott och ont. Det
var väldigt slitsamt i skogen många gånger
för både hästar och folk. Det får väl någon
skogsarbetare beskriva.
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En vävlärarinna kommer till
Västerdalarna
AV GUDRUN LARSSON THYSK
Intervju gjord med Inga-Brita Berglin 201103-28 och 2012-03-21. Tack för trevliga
pratstunder!
Inga-Brita föddes och växte upp strax utanför Ludvika. Efter realexamen gick
Inga-Brita en vävkurs på 240 timmar som
Landstingets yrkesskolor arrangerade 1948.
Den dåvarande vävlärarinnan bodde hos
Inga-Brittas föräldrar.
Studietiden
Inga-Brita har gått flera utbildningar och
kurser. 1949 sökte hon till Brunssons vävskola men det var redan fullt. Under tiden
fick hon ett stipendium från Föreningen
Norden för att studera två terminer i ett
nordiskt land. Hennes önskan var att få åka
till Island men det blev i stället Norge åren
1949 – 1950 där Inga Brita gick på Follo
Fylkesskole i Vestby, 3 mil söder om Oslo.
Hösten 1950 började Inga-Brita på Brunssons vävskola i Stockholm. Där var huvudämnena vävning, spinning i lin och ull samt
växtfärgning. Även bokföring ingick. För
att få full behörighet var man även tvungen
att kunna undervisa. Allt som gicks igenom
fick eleverna skriva ned med blyertspenna
i anteckningsböcker som sedan renskrevs
med bläck på speciellt papper. Det var tex
vävnotor med bifogade tyglappar med
mönster. Bindningsläran ingick och dessa
nedteckningar gjordes med rött och svart
tusch. Under tredje terminen fick eleverna
börja undervisa första-års eleverna i vävuppsättning. Tester eller skrivningar gick
till så att eleverna fick en provlapp från vilken de skulle ta ut mönster och vävnota.
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För att spara på strumpor var Inga-Brita
den första att bära långbyxor under skoltid .
Det resulterade i att en av de yngre lärarinnorna upplyste om att ägarinnan av skolan
Johanna Brunsson inte tyckte om att eleverna bar långbyxor under skoltid. Följden blev
att strumpkontot blev ganska dyrt.
1952 på våren tog Inga-Brita vävlärarinneexamen. Till examen skulle de alster som
gjorts under de två åren ställas ut. Allt skulle vara fållat för hand, märkt och manglat.
Senare gick Inga-Brita på Steneby folkhögskola och lärde sig halmarbete, pilflätning
och knyppling.
Första jobbet
Under sista terminen hade Inga-Brita blivit kontaktad av rektorn för Landstingets
yrkesskolor, Gösta Danielsson. Det bedrevs ambulerande textila kurser i Dalarna.
Erbjudandet var att leda väv- och växtfärgningskurser på olika ställen i Dalarna. Den
första uppgiften var att starta med växtfärgningskurs i grannsocknen Norrbärke.
Den största chocken blev när det primitiva
byggandet av eldstäder utomhus startade. I
Stockholm var man inomhus och det fanns
gasspis att tillgå. Flera växtfärgningskurser
hölls på flera orter sommartid och vävkurser
vintertid liksom även kurser i halmarbete.
Resor mellan orterna gjordes med tåg och
buss. Boendet löstes genom att vara inackorderad i någon familj, någon gång kunde det
finnas ett pensionat att tillgå. Vävredskapen
som Inga-Britta hade med sig för utlåning
under kurserna, förvarades i en långsmal
trälåda med hjul under. Den polletterades
(skickades, oftast i förväg) till resmålet.
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Kurserna inleddes med att alla presenterade sig. Tilltalsordet du användes alltid på
kurserna. För övrigt var Inga-Brita inte van
att titulera folk i allmänhet med du, utan
från uppväxt- och skoltiden i ett brukssamhälle, van att använda titlar. I Västerdalarna
duade folk varandra även om man var helt
obekant. Detta upplevde Inga-Brita med
förvåning. Kurserna var som regel 240 lektionstimmar á 60 minuter, ca 6 veckor och
antalet deltagare var 10-12 kvinnor. Kortare
kurser s.k. uppsättningskuser bedrevs också. Uträkning, uppsättning och uppstart av
vävar skedde. Garner lämnades och efter
två tre veckor gjordes en kontroll av hur det
gått. De längre kurserna avslutades, om det
var genomförbart, med en utställning. En
förutsättning var att kursdeltagarna hade
egna vävstolar. Dessa var ofta av mycket
varierande kvalitet. Hushållsnämnder i olika socknar ordnade med lokal och boende.
Någon gång i den tidiga karriären kunde det
inträffa smärre missöden i vävningen som
Inga-Brita inte hade erfarenhet av. Då fanns
det ju ingen lärare eller kollega att fråga.
Ofta löste det sig med att någon av deltagarna hade erfarenheter som alla fick ta del
av, tex. att använda redkam vid pådragning
av en väv. I december månad några veckor

Inga-Brita sitter på lådan som vävredskap förvarades
i och skickades mellan olika orter. Foto: Gudrun
Larsson Thysk.
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före jul, ordnades ofta kurser i halmarbete
på olika ställen i Dalarna, bl. var Inga-Brita
på Sörnäs pensionat under tidigt 50-tal.
En kurs i Sörsjön
1955 i slutet av januari fick Inga-Brita i
uppdrag att leda en vävkurs i Sörsjön. Hon
visste inte var Sörsjön låg utan tittade i
en kartbok och såg att närmaste järnvägsstation var Horrmund. Sagt och gjort hon
packade och for. Inga-Brita reste med tåg
ända till Horrmunds station. Där mötte en
taxibil som hämtade Inga-Brita och bagaget. Boendet var ordnat hos Anna Johansson
som hade telegrafstation. Vävkursen hölls i
nedre botten av missionshuset, nuvarande
Dalen. En väninna från Follo Fylkeskole,
Kari Aamodt senare Frogner, kom upp och
deltog i kursen och då flyttade både IngaBrita och Kari in i lägenheten en trappa upp
i missionslokalen.
Bekantskapen med Ivar Berglin och PerErling Sörhuus inleddes och de blev hembjudna på kaffe till Inga-Brita och Kari.
Flickorna ville imponera lite och hade bakat
en tigerkaka. Pojkarna var lite skeptiska till
randningen i kakan och vågade förmodligen
därför inte ta en enda bit. Per-Erling hade
bil och ungdomarna gjorde en resa ner till
Sälen och tittade på Vasaloppsstarten 1955.
Flickornas önskemål om att bli skjutsade
till Mora för att se målgången anammades
däremot inte. Inga-Brita och Ivar Berglin
blev sedermera ett par och bosatte sig i
Grundforsen. Vävkurserna och och kurser
i växtfärgning fortsatte ända fram till första
barnet kom. Inga-Brita höll sporadiska kurser under somrarna på Sätergläntan under
många år. Sedan flyttade familjen till Torgås
och då anställdes Inga-Brita på Malungs
Yrkesskola som vävlärare. Många har varit
elev hos Inga-Brita och lärt sig vävningens
grunder. Än idag är Inga-Brita aktiv och är
den som är drivande och ordförande i föreningen Torgås vävstuga.
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Kvarnholsgården, Torgås. Fr. vä.: Emmy Alice Johansson f. 19060927 g.
Vesterberg, Frida Maria Johansson f. 19040225 g. Eriksson, Elin Alfhild
Johansson f. 19150410 g. Persson, Anna Kristina Johansson f. 19010217 g. Olsson,
Signe Johansson f. 19081214 g. Jonsson.
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