Medlemsskrift för hembygdsföreningarna i
Transtrand, Rörbäcksnäs, Lima och Malung

Ur innehållet:
Västagården
Orföranden har ordet
Info från dialektföreningen
Busslinjen Togåsmon–Rörbäcksnäs
Kappsjöselen, min barndoms fäbod
Sommaren 2012

3/12

Information från
redaktionen:

Västagården

Öfre Gäldets utgivning:

Mattias Thuresson

fr.o.m. år 2010 får Öfre Gäldet en ny redaktionskommitté.

Mattias berättade för oss om ”Blinde Magnus”, som var både döv, blind och inte kunde tala. Vi fick se jättefina korgar, som han
hade gjort av rötter och pilträd. Han visade
oss en nyckel, med ett drakhuvud på, som
var nästan 700 år gammal. Huset, som nyckeln går till står nu i Leksand.
Vi fick se jättefina skåp med Limamåleri. Det var svårt att överleva på jordbruk i
Lima, så man var tvungen att ha en bisyssla.
I Lima fanns det fyra släkter, som målade.
Det fanns en smedja på nästan varje gård.
Mattias berättade om Dalaupproret och
visade oss en spikklubba, som gjordes när
dalfolket var arga på kungen. Vi fick också
se ett spjut, som man använde när man jagade björn och ett jaktgevär, som var jättetungt.
Karin bad Mattias berätta om två mord,
som man tror begåtts i gamla huset. Damen
som utförde morden blandade arsenik i kaffet och hon brukar visa sig ibland här på
Västagården.
Ute fick vi titta på Limabåtarna. De var
spetsiga för att kunna vara i älven. Man
kunde sitta och ro tre stycken samtidigt.
I gamla huset tittade vi på barkbröd, som
man bakade när mjölet inte räckte till. Vi
såg också en barnkass för små bebisar. Mattias visade oss en piska gjord av en oxsnopp,
som man använde för att försvara sig mot
rånare. Vi såg också en nappflaska av glas
och ett lusbräda, där man klämde ihjäl och
brände upp lössen.

Transtrand:

Värsk Tore Johansson
Olle Tranberg (olle.tranberg@gmail.com)
Erik-Åke Tranberg (tranberg@telia.com)

Rörbäcksnäs: Mikael Petersson
Aron Hansson
Lima:

Gudrun Larsson Thysk
(gudrun.thysk@hotmail.com)
Lars Åke Larsson

Malung:

Henrik Gidlund
Siv Nilsson (siv@minepost.se)

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:
Från vänster: Stig Limberg, Bertil Söderlind, Stig
Grinde, Anders Borg.

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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Tack för att vi fick komma!
Eleverna i år 2-3, Ungärde skola.
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Ordförande har ordet
Sommaren som gått har varit över förväntan
vad gäller de arrangemang och aktiviteter
som föreningen deltagit i. Midsommarfirandet kan bara beskrivas med ett ord: Succé.
Det midsommarfirande vi kan visa upp
i Sälen med lövade båtar, spelmansmusik,
dräktklädda människor, dans kring majstången, utställningar, kavelgrisbak, café
och allsång med mera, är ett otroligt bra arrangemang. Vi som bor här på orten kanske
inte förstår det unika i detta och kanske är
det också så att vi inter ser vilken fantastisk
miljö vi har att visa upp och vilka traditioner vi har att föra vidare.
Jag vill här passa på att framföra Transtrands Hembygdsförenings tack till alla er
som ställer upp och hjälper till att genomföra detta år efter år.
Under sommaren har vi haft hjälp att ett
flertal ungdomar som bland annat hjälpt oss
med att fotografera föremål på Olnispagården och lägga upp dessa foton och beskrivning av föremål i en databas.
Vi i styrelsen känner en stor glädje och
tillfredsställelse över att vårt nya föreningshus, Janisstugan är klar.
Vi har redan hunnit med att ha ett par
sammanträden i huset och vi har även haft
ett otal besökande som kommit för att se hur
huset blev när det blev färdigt. Vi hade inte
alls tänkt att stugan skulle bli ett visningsobjekt, men i sommar har intresset varit väldigt stort för att få gå in och titta i huset och
vi förstår att många är intresserade av att se
hur det ser ut inne i stugan och därför har vi
visat den när vi haft möjlighet.
Nu inför hösten är det åter dags för föreningens medlemsfest. Boka in fredagen den
26 oktober kl. 18.00 på Olnispa Bystuga, då
vi bjuder in våra medlemmar till en kväll i
poeten Dan Anderssons tecken.
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Vi serverar soppa och kaffe under kvällen
till självkostnadspris och skådespelaren och
vissångaren Bo Backagård kommer och berättar om och sjunger visor av Dan Andersson.
Se kommande annons i Malungsbladet.
Med det vill jag önska er en trevlig höst och
hoppas att vi ses fredagen den 26 oktober.
Annette Jonsson-Lill
Ordförande Transtrands Hembygdsförening

Bygdens
stora
son
Har gått ur tiden.
Sixten Jernberg
född 1929-02-06.
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Käl-Kersti
Av Värsk Tore Johansson
Käl-Hans dotter Käl-Kerstin föddes 182401-15 i byn Källan, Transtrand. Hon kom
som nr två i en syskonskara på sex. Hennes
föräldrar var Käl-Hans Jansson, född 179306-29 i Källan, och Kerstin Jansdotter, född
1793-08-29 i Långstrand. Någon skolgång
var nog inte aktuell den tiden, ty trots sina
resor och affärer använde hon sitt bomärke.

Käl-Kersti och Östen

År 1846 gifte hon sig första gången med soldat Östen Ersson Oden, född 1820-09-30 i
Höknäs. Hon flyttade då hem till honom i
Höknäs, är de bodde till 1857 då de utvandrade till Amerika tillsammans med hennes
bror Hans Hansson, född 1831-10-13 i Källan. 1857 var det inte många från Transtrand
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som hade utvandrat till Amerika. Färden
gick västerut mot Kristianina (Oslo). Kerstin hade berättat att de gick över Digerkölen, alltså vintervägen västerut. Det var
säkert en strapatsrik resa då själva båtresan
över Atlanten tog 13 veckor. De etablerade
sig i södra Minnesota på ett ställe som hette
Wasa. De stannade där i nio år.
Vad som fick dem att åka hem till Transtrand vet vi ej men hemlängtan kunde varit en orsak. De stannade i Transtrand i två
år innan de på nytt utvandrade år 1868. De
bodde då i hennes barndomshem i Källan.
Vad som gjorde att de återigen reste till
Amerika var nog de svåra nödåren 1867-68
de fick uppleva här i Transtrand. De var nu
borta i 7 år innan de på nytt kom till Sverige
1875.
Nu bosatte de sig i Gusjön där de köpte en
gård av Matias Samuelsson Svärd och Anna
Olsdotter, som då bosatte sig på Klittfallet.
Gården fick då namnet Kerstigården. Öster
Ersson Oden avled här 1877-02-11 i lunginflammation, så någon lång tid här på gården
fick de inte. Men Kerstin var inte änka så
länge, år 1879 gifte hon om sig med änkemannen Isak Isaksson, född 1821-09-08 i
Vörderås, och flyttade dit efter giftermålet. Isakgården var en förmögen gård med
dåtidens mått mätt. Isak var tidigare gift
med Ingeborg Larsdotter, född 1809-11-13 i
Källan, och de hade barnen Anna, Lars och
Inga. Barnen Johanna, Isak och Erik hade
dött tidigare. År 1887-01-27 blev Kerstin
änka andra gången. Isak dog av hjärtslag
65 år gammal. Det blev ingen lätt uppgift
att dela upp arvet efter Isak, som var en stor
mark- och egendomsägare. Kerstin ärvde en
stor del av den rika Isakgården, både mark
och lösöre.
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1904 flyttade Lars Persson och Kerstin
till Östgården, Vörderås som födorådstagare till Täpp Östen Persson och Anna Jakobsson. Lars Persson dog i lunginflammation 1905-03-10 och Käl-Kersti blev änka
för tredje gången. 1909 flyttade Täpp Östen
med familj tillbaka till Mornäs där också
Käl-Kersti ingick. Käl-Kersti hade gjort ytterligare en resa till Amerika för att där avyttra mark. Käl-Kersti dog 1919-06-09, 96
år gammal och varit änka i 14 år. Trots att
Kerstin inte kunde skriva mer än sitt bomärke, varit gift tre gånger, samlat på sig flera
gårdar, varit till Amerika tre gånger, hade
hon levt ett innehållsrikt liv. det bevisar att
hon var en tuff kvinna av riktigt kärnvirke.
Källor:
Transtrands kyrkoarkiv, Bouppteckningar, Köpebrev,
Muntliga uppteckningar.

Lars

År 1888 flyttade Käl-Kersti till Mornäs och
gifte sig tredje gången, nu med Buvall Lars
Persson, född 1840-12-19 i Buvallgården,
Lima, som då hade bosatt sig i Råbockgården i Mornäs. Han kallades allmänt för
Skjuss-Lasse eftersom han körde foror och
annat. Lars var tidigare gift med Christina
Olsdotter, född 1844-07-10 i StorHansgården, Fiskarheden. Där föddes också en
dotter Christina 1865-02-26, som så tragiskt
omkom vid jultiden då hon gick vilse på
västra sidan i Lima och kom till skogen där
hon frös ihjäl. Hon var då 19 år och skulle hälsa på sin faster på Bondheden. 1873
flyttade familjen till Mornäs. Lars Persson
blev änkling 1879-04-19 då hustrun Christina dog i ”Bukvattensot” på länslasarettet
i Falun, där hon blev begravd. Det var inte
vanligt med långa transporter efter dödsfall
på den tiden. Hon blev 35 år.
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Några glimtar ur mitt
liv som kocka
AV KARIN LUND
År 1943 anordnades en kockakurs i Rostberg utanför Falun.

Information från dialektföreningens interimsstyrelse
Att bilda en dialektförening har visat sig
svårt. Interimsstyrelsen har därför beslutat att samla intresserade som ska hålla på
med dialektstipendiet i åk 9. Denna grupp
kommer att vara en sektion under Lima
och Transtrands Hembygdsföreningar
Interimsstyrelsen kommer att utlysa ett
möte där vi begär vårt entledigande.
Lima 2012-08-13
Lars-Urban Helje
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Busslinjen Torgåsmon – Rörbäcksnäs
AV REDAKTIONSKOMMITTÉN
Foton Inge Persson(troligen alla)

Artikeln är en sammanställning av intervjuer med personer som åkt med eller varit
i kontakt med anställda vid busslinjen. Tack
till alla som medverkat med information
och foton!
Gudmunds Helenius Persson kallad ”Lene”,
f. 1884-01-26, d. 1966-07-09, drev rörelse
med busstrafik på sträckan Torgåsmon –
Rörbäcksnäs. Sannolikt startades linjen i
slutet av 1920-talet eller början av 1930-talet
i samband med att järnvägen byggdes. Senare tillkom pensionatsrörelse vid Bondasgården tillsammans med hustrun Karolina
f. Moberg 1895-05-11, från Rörbäcksnäs.
Flera har berättat att Lene även drev busstrafik på sträckan Limedsforsen- ÄrnäsSödra Löten-Norra Löten och till Rörbäcksnäs. Denna tur gick under en kortare period.
Det är oklart vilka årtal men sannolikt 1949
eller 1950 och fram till 1952, kanske längre.

”Lene” på fisketur vid Fejmån.

6

Den gick måndag, onsdag och fredag. Hans
Dahlin bl.a. minns att han åkte med denna
tur när de en sommar hade korna i Klossbergets fäbod. Han steg då av och på vid
Rejvallbron.
Under en period gick bussen även på lördagar, ibland med två turer. Detta på grund
av att skogsarbetare i trakterna utmed vägen skulle till en affär för att proviantera
och tillbaka till skogen samma dag. Dessa
skogsarbetare var oftast från Finland och en
del språkförbistringar uppstod.
Enligt en gammal tidtabell gick även bussen
runt från Torgåsmon-Limedsforsen-ÄrnäsSödra och Norra Löten-Rörbäcksnäs -Torgåsmon.

Turlista

Öfre Gäldet 3/12

bank. Bussen gick sedan tillbaka till Torgåsmon på morgonen. Busslinjen ombesörjde
både post-, paket- och persontrafik. Gottfrids bror Viktor Håkansson körde ibland
bussen åt Lene.

Anders Borg

Gottfrid Håkansson bodde på Vallsjön och
har berättat att vägen var dålig och snörika
vintrar fick plogbilarna åka precis före bussen. Ibland fick karlar ut och skotta undan
stora snödrivor. Han minns att Lene hade en
nästan ”fyrkantig” blå buss. Bussen kom till
Rörbäcksnäs på kvällen och Lene övernattade hos Mobergs, där det var både post och

Några som redaktionen pratat med nämner
särskilt en chaufför som kallades ”Hallidej”. Hans rätta namn var Ingemar Forsman
från Borlänge. Smeknamnet var sannolikt
uppkommet på grund av att folk tyckte att
han hade ett burdust körsätt. I en historia
berättas om folk från socknen som skulle på
kalas dit kvinnorna hade skaffning med sig.
Han körde ”nästan” av vägen och både folk,
mat och mjölkkrukor for runt i bussen. Han
ska då ha frågat om någon gjorde sig illa
men svaret blev nej. Då undrade ”Hallidej ”
varför dom skrek så.
Lene hade även hand om skolskjutsarna
från Blästheden och Gråheden söderut till
Ungärde skola. Under krigsåren användes
gengas. Vid en brand i garaget vid Bondasgården blev en buss av märket Volvo helt
förstörd. Troligen var branden orsakad av
fel på ett gengasaggregat.

År ca 1945 utanför bussgaraget vid nuvarande Bondasgården i Torgåsmon.
Fr vä John Nilsson (värmlänning, anställd busschaufför), Jan Erik Stadig(busspojke, konduktör), Göte
Persson(Jan-Erics bästa vän och kompis, son till Lene Persson ägare till bussarna och Götes far).
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Buss kunde ibland gå från Torgås till
Limedsforsen när ungdomarna ville till
Folkets hus på bio på söndagskvällar. Buss
W608 inköptes begagnad 1945. Den hade tidigare gått i trafik på Öland åt Ölands Järnväg AB.
Beställningstrafik kunde även göras med
kort varsel.

Lene körde själv ofta bussen likaså sonen
Göte. En annan chaufför som hon minns
hette Gösta Kärrstedt.

Sonja Tallskog, f. 1936-04-07 har fått berättat för sig att hon åkte med Lene när hon
var 3 månader gammal tillsammans med sin
mor Selma Lund. De åkte upp på Tandberget och gick sedan österut ner till Fejmån,
där pappan Leonard Lund mötte upp. De
vadade sedan över Fejmån och gick vidare
till Klövsätern. Lene var mycket förundrad
över att denna lilla varelse skulle delta i fäbodlivet. Sonja minns att hon senare i livet
gjort samma resa vid flera tillfällen men har
inga särskilda detaljer att berätta.
Under en intervju gjord av Aron Hansson
i maj 2012 berättade Johannie Eriksson född
Ottarsson f. 1921-03-31 att hon arbetade
som butiksbiträde i Torgås Handel mellan

En julafton skulle Johannie och Lias Elsa
f. 1929 åka från Torgås till Rörbäcksnäs.
Tåget som bussen måste invänta var starkt
försenat. På Mejsberget mötte de taxichauffören Greta Oskar Larsson från Torgås.
Han var på väg mot Torgås. Det bar sig
inte bättre än att både taxibilen och bussen
hamnade i var sitt dike när de möttes. Bussen tog sig sannolikt upp. När Lenne skulle
dra upp Oskars taxibil spände dom ett rep i
fronten på bilen. Det bar sig inte bättre än
att repet gick sönder. Både Lene och Oskar
var upprörda och skrek och svor medan Elsa
och Johannie väntade otåligt. Elsa sa: ”Ja
nu är det midnatt och vi står här på Tandberget mitt i julnatten. Nu har dom väl både
ätit upp maten och delat ut julklapparna
hemma”. Hon var mäkta irriterad. Till slut
fick männen upp bilen på vägen och färden
med buss kunde fortsätta till Rörbäcksnäs.
Johannie hade cykeln med sig på bussen för

åren 1943 – 1951. Hon bodde hos Gunborg
och Herbert Gustafsson i våningen ovan på
affären. När hon var hem till Ängesåsen
åkte hon med bussen som gick mellan Torgåsmon och Rörbäcksnäs. .

att cykla från Rörbäcksnäs till Ängesåsen,
ca 4 km. Hemma i Ängesåsen väntade mor
Olea (1900-1977), far Ottar (1890-1967),
farmor Johanna (1868-1961), lillasyster Olava (1934-2005) samt bror Gunnar f. 1926.
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När klockan var 00.30 på julnatten möttes
Johannie av sin bror Gunnar, som då var 15
år, vid Mobergsfallet. Han hade cyklat mot
Rörbäcksnäs flera gånger under kvällen och
natten för att möta sin syster. Till slut kvart
över ett på julnatten kom de hem till den
väntande familjen.
Ibland stannade Lene vid olika tjärnar
där han skulle kolla fångsten i mjärdar som
han hade lagt ut. Många turister som åkte
med tyckte att detta var exotiskt.
Under krigsåren på 40-talet gick bussarna på gengas. Restiden var ca 1 timme.
Under denna tid var bussen ibland fullsatt
av militärer. De kom med tåg till stationen i
Torgåsmon och skulle på postering till Rörbäcksnäs. En skärtorsdag sent på eftermiddagen, när Johannie skulle åka med till Rörbäcksnäs, sa Lene till Johannie ”Bussen är
full”. Johannie sa att hon hade tänkt hem till
påsk. ”Nej det är fullt!” sa Lene. Bernhard
Olsson (1916- 1999) från Gränsbo, också
han inkallad men på hemväg för permission
sa då ”Hon kan sitta i mitt knä”. Och så blev
det.

rolina både pensionats- och bussrörelsen.
Gottfrid Håkansson som då var anställd
som taxichaufför hos Verner Moberg, skjutsade Lene och Karolina till Karlstad. Hela
rörelsen såldes där till Sigfrid Haglund för
75.000 kronor. Både pensionats- och bussrörelsen drevs sedan vidare av Märta (dotter till S Haglund) och Anders Borg. Senare
drevs åtminstone bussrörelsen av en man
vid namn Sune Jansson. Exakt när busslinjerna upphörde vet vi inte, kanske i mitten
eller slutet av 1950-talet. Skolskjutsarna var
troligen kvar en bit in på 60-talet.
Här är namn på några av de chaufförer förutom Lene och Anders Borg, som vi vet kört
buss på dessa sträckor:
Gösta Kärrstedt, Viktor Håkansson (f 191912-31), Göran Håkansson (f 1930-05-19),
Ingemar Forsman (1923-07-20), Göte Persson (f 1922-01-27, son till Lene), Stig Limberg (f 1922-01-24), Stig Grinde (1930-0224), John Nilsson, Bertil Söderlind (192807-28), Täpp Gunnar Johansson (1924-0513). Säkert finns det fler som vi inte fått
vetskap om.

År 1949 eller 1950 avyttrade Lene och Ka-
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Jan-Eric Stadig (f 1930-03-30) har skrivit
följande avsnitt.
På bussarnas sidor står skrivet: GH Persson
Lene Telefon Torgåsmon 8.
Min mor Ingeborg (Bollan) Stadig hade
år 1944 öppnat en pensionatrörelse med
lunchservering för ensamma ungkarlar
med flera. Rummen till pensionatet fanns i
våningen ovanpå garaget där även min mor
och jag bodde.
Busslinjen från Torgåsmons station gick
förbi följande småorter:
- Hammarsbyn
- Styggbäcken, viktig militäranläggning
belägen i en brant sluttning ner mot Fejmån med vägspärr och allmän kontroll
av bilar och passerande.
- Tandberget
- Kinnvallsjösätra
- Kråkbrickan
- Vägen till Norra Löten
- Vallsjön
- Rörbäcksnäs
- Paus med lite fika vid Verner Mobergs
hem
Som busspojke ”konduktör” hade jag då
redan fått lära mig att både starta en gengasdriven buss och även köra små sträckor
med en liten väska bakom ryggen i förarstolen. Övriga uppgifter som konduktör
var att ta betalt av passagerarna liksom för
lättare godstransporter mm. Vidare tömma
brevlådor efter vägen, lasta av och på cyklar
på en speciell hållare fram på bussen som
vissa passagerare hade med sig. Berätta för
främmande passagerare om anläggningar
som fanns överallt efter vägen. Bilar, taggtråd och tankshinder, militärer med vapen
både sommar och vinter. Detta blev för
en yngling helt oförglömliga minnen med
mörkläggningar, utegångsförbud, nattliga
övningar med krigslarm och förberedd på
evakuering.
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Några händelser som jag särskilt minns
från krigsåren.
• Min kompis Jörgen Olsson(f 1931-0603), Torgåsmon, vars mamma kom från de
norska gränstrakterna ca 2 mil från Rörbäcksnäs var ständigt ängslig över sina släktingar där. Hans mor bad Jörgen då 12-13 år
gammal att åka med bussen till Rörbäcksnäs medhavande ryggsäck med mat och kläder samt skidor. Detta var en vårvinterkväll
och han skulle ta sig med skidor till deras
släktingar, utan att åka på några vägar. Jag
minns att jag var ängslig över hans uppdrag, vilket även chaufför Göte P var trots
att jag visste att Jörgen var duktig att åka
skidor. Han skulle åka iväg från vår vändplats i Rörbäcksnäs och skulle vara tillbaka
nästa kväll för att åka med oss tillbaka hem.
Tänk vad jag var glad när han i sista stund
anlände till bussen med tom ryggsäck, lite
trött men glad.
• Vi pojkar fick tidigt lära oss att vara observanta på främmande personer som vi såg
och som inte var från bygden. Det hände
ibland att detta kunde vara spioner som vi
skulle berätta för de vuxna. Jag minns en
gång när min kompis Göran Johansson blev
tillfrågad av en främling efter vägen till
Rörbäcksnäs och Norge. Göran som anade
oråd visade mannen medvetet fel efter gamla vägen på västra sidan mot Lima. Föräldrarna ringde polisen i Lima som mötte honom och togs till förhör.
• 1940-1941 Min mor Bollan berättade för
mig efter kriget 1945 att hon som vanligt
sen jag somnat skulle stoppa om mig i sängen. Hon kände då något konstigt under min
kudde. Det visade sig att jag hade tagit med
mig 3 st köksknivar (förskärare) som jag
lagt under kudden, antagligen för att försvara mig med om Tyskarna skulle komma.
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Kappsjöselen, min barndoms fäbod
hos Tomt Anna Larsson i Brittstugan
AV SIV NILSSON
Kappsjöselen var Grimsåkersbornas Fäbodställe i Malung. När jag som barn år 1945 skulle
besöka farmor tillsammans med föräldrarna åkte vi roddbåt över Grimsåkers-viken till Västra Utsjö med deras cyklar och all packning
i båten. En spännande båtfärd över Västerdalsälven och jag kan ännu minnas glädjen
vi kände, att vara på väg mot fäboden och
alla sommarens nya äventyr som lockade
mig som barn. Innan jag själv kunde hantera en cykel fick jag åka på min fars pakethållare den långa sträckan från Böle genom Västra Utsjö på grusväg fram till vad
man kallade ”banan” i folkmun, som var i
ännu sämre skick än den tidigare nämnda
landsvägen. Den så kallade ”banan” hade
mest uppförsbackar på vägen mot Sjöhusen.
Strax innan Sjöhusen efter en lång uppförsbacke rastade vi vid en sagolik ”källa” med

porlande vatten, där vi drack vattnet ur en
näverskopa.
Efter denna korta vilopaus och framförallt att få släcka törsten med dricksvatten
från den friska Källan i skogen, tog det inte
lång tid för föräldrarna att cykla fram till
”Sjöhusens Fäbod” med sina dåvarande 41
båthus vid stranden som ligger vid berget
Syrarna. Här vid Sjöhusen kände jag spring
i benen efter att ha suttit på den skakiga
pakethållaren i några timmar. Föräldrarna
tog fram båten igen som skulle göras iordning för att ta oss över Båthussjön och stora
Kappsjön. De pratade med folk som var där
och tittade till sina båtar. Man var nyfiken

Fäbodstugan, farmor i mitten, dottern Anna t.h .dottern Signe t.v

Öfre Gäldet 3/12

11

att höra vad som hände hemma i byn och
hur alla mådde. Den här gången lämnade vi
våra cyklar vid Sjöhusen utan att låsa dem.
Jag tror heller inte att det var så vanligt att
cyklar försvann på den här tiden, (l945).
Nu var det dags att lämna Sjöhusen och åter
ta plats i roddbåten för att ta oss till vårt
kära slutmål. Under båtresan såg vi hela tiden framför oss den vackra stranden med
de stora stenarna, våran bästa bad- och båtplats där vi skulle förtöja ekan vid Kappsjösela. För mig var det en spännande resa och
jag tror att även föräldrarna njöt av vår färd
tillsammans även fastän de turades om att
ro hela den långa vägen över Kappsjön.
Några år senare hade min farbror Britt
Gustav skaffat en fin liten motorbåt som
han kom och hämtade oss i. Det måste ha
känts mycket lyxigt för föräldrarna som
slapp att ro den långa vägen över Kappsjöarna fram till selen.
Framme vid Kappsjöselens strand såg vi
den upptrampade branta stigen, som tar oss
fram till Farmors stuga. Stigen som är omgärdad av höga granar, stock och sten. Jag
kunde nästan se och höra Farmors berättelser om tomtar och troll som tittar fram och
ser oss komma traskande. Jag kan även påminna mig hur Farmor tittar i fönstret och
håller utkik när vi skall komma. Hon kommer alltid ut till Gärdesgårdsgrinden för att
möta och välkomna oss alla.
”Brittstugan” sattes upp av Britt Lars Ersson och övertogs sedan av hans son Britt Per
Larsson och dennes hustru Tom Anna Larsson född 1873. Farmor och farfar fick nio
barn tillsammans, varav två pojkar som dog
i unga år. Farmor blev änka tidigt, Farfar
blev endast 63 år gammal. Farmor har ända
sedan 1948 med sina kreatur varit Kappsjöselen trogen. Man lyssnade med spänning på
hennes berättelser om fordomdags trolltyg.
Hon var en god förmedlare av både gammalt och nytt, och kunde även blåsa i horn
12

och” hoja” på Korna. Stugan har stått på sin
nuvarande plats och delvis behållit sitt forna
utseende fram till( 1980). Fjöset ligger här
liksom annorstädes ut mot gärdesgården.
Lada och utedass innanför gärdesgården.
Som barn tyckte jag att fäbodstugan var
stor, men där fanns ju endast en storstuga
med öppen spis. Från början fanns den
öppna spisen för matlagning och kaffekokning. Det vanliga var en ”svängel” över elden, en pannring för grytor och en trebent
kaffepetter i koppar. Kallkällan fungerade
bra som kylskåp. På senare år gjorde man
om det stora Selet (Skafferiet) till två rum.
Ett mindre sel till förråd och ett pytte-lite
kök med kokspis, som även blev farmors
sovrum på senare tid. Storstugan var det
finaste rummet som man kom in i efter en
liten för-stuga med ett hål i golvet som man
öppnade med en lucka till den s.k. källaren,
i förstugan fanns även en stege på väggen
upp till en vind. Lågt i taket men där fanns
madrasser för större barn eller vuxna som
kunde sova över när släkten kom på besök.
En handgjord dubbelsäng. ett vackert hörnskåp, stort matbord med tillhörande långa
säten som gav plats åt ca 12 personer eller
mer. Inredningen var vackert målad och dekorerad av ”Målar Gustav”, bosatt i Grimsåker och granne med farmor.
Kring det stora matbordet med sken från
fotogenlampan och ett sprakande ljud från
brasan. lyssnade vi till farmors spännande
berättelser från förr i tiden som handlade
om Luffare, trolldom, älvor, Middagsbergs
Ragnhild, Sara som blev riven av björnen
och många fler. Här kommer även en sann
saga som hon har berättat.:” I femtonårsåldern blev flickan (farmor) fäbodkulla och
ungefär samtidigt fick hon göra sin första
promenad till Mora för att hämta två kor.
Det blev en vandring på fyra dagar med
övernattning i Johannisholm. ”Folk kunde
gå förr och det fanns ju inga bilar, berättade hon.”
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Storstugan var en samlingsplats för hela
släkten. Farmor behövde hjälp av sina vuxna barn i slåttertider, inkörning av hö och
annat praktiskt arbete. Farmor hade de sötaste och godaste jordgubbarna vid fäboden, bättre än här hemma i Grimsåker. Vi
plockade bär, hjortron. blåbär, hallon och
lingon samt fiskade. Jag fick följa med korna på gettning långt bort i skogen. Ibland
fick vi stanna kvar med korna så att de inte
skulle komma hem för tidigt. Vi hade med
oss matsäck. Jag kommer ihåg hur farmor
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och vår närmast granne Tros Kristin satt
och stickade strumpor. Korna betade och
idisslade det var så lugnt och fridfullt. Tros
Sonja som var min lekkamrat vid fäboden
och jag lekte och gjorde kor av grankottar
i skogen, letade efter en speciell grankåda
som blev tuggummi och var lila i färgen.
”Kappsjöselsfolk vid Åskon-Per-stenen
Kortet taget av svensk-amerikanen Halvar
Nils Olsson bördig från Holarne under
besök i hemorten 1918. Stående från vän-
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ster Britt Edvard Persson, Nisslars Anna
Halvarsson, Britt Gustav Persson. Stående
nedanför stenen Britt Karin Persson o, Ellen Engström. Åskon-Per-stenen har alltid
varit ett fint utflyktsmål när det kom främmande till fäboden och något att visa upp
för besökarna.
Färjan mellan Östra och Västra utsjö
Gammalt foto taget omkring år l910 från
färjestället mellan Västra och Östra Utsjö i
Malung. Den gamla färjan med självväxta

spanter, ”ränger” och är avsedda att ros med
tre årpar, har just lagt ut från Västerdalälvens västra strand. I bakgrunden skymtar
bebyggelsen i Östra Utsjö. Bilden är unik
och föreställer gamla, numera döda Grimsåkersbors buffring till byns fäbodställe
Kappssjöselen.
Bilden föreställer (med reservation för
ev.fel) från vänster Britthus Olof Halvarsson, Jonas Lars Olsson, Britt Marit Larsson,
Jonas Marit Olsson, en svenskamerikan
med förnamnet Nils och Britt Emil Olsson.
”Buffring till fäboden”
Man har berättat av gammalt att man buffrade i slutet av maj, även om det hände någon gång att snön delvis kunde ligga kvar.
Alla skulle buffra samtidigt. Man skulle
inte buffra på en torsdag ”då var trollen ute”.
Man var kvar vid fäboden ända till ”Mikaeli” slutet av september.

Sommaren 2012
AV GUDRUN LARSSON THYSK
Sommaren 2012 går nog till historien som
den blötaste på länge. Trots det har vi med
vissa problem lyckats genomföra planerade
aktiviteter både vid Västagården och på an-

nat håll. De regniga förhållandena till trots,
har det förekommit en del solskenshistorier.
På Hembygdsdagen spelade ett livat sällskap från Fagersta, Kalles gäng. Trots ihål-

Slåtterdag vid Tandberget. Fr. v. Alf Jonsson, Inger Eriksson, Veronika och Gunnar Gudmunds, Olof Gudmunds,
Gerd Piscator, Siv Gudmunds, Arne Thysk. Foto Gudrun Larsson Thysk

14

Öfre Gäldet 3/12

lande regn lyckades de sprida värme bland
publiken med medryckande visor och historier. De har lovat att återkomma nästa år
om vi önskar. Lars Thunberg berättade om
färder med häst och släde till Norge både för
länge sedan och i nutid. Det var intressant
och säkert hade många önskat höra mer.
Tyvärr stördes ljudet av regnets smatter på
tältduken. Något som vi får tänka på till
kommande arrangemang.
Då Sälen Grand Prix gick av stapeln var
det också ihållande regn. Där var det kolbullarna med lingonsylt som räddade dagen.
Rallydeltagarna, 42 ekipage med 96 personer, verkade stortrivas på Västagården och
hungriga var de. De åt, drack kaffe och satt
verkligen och myste i den kulturella miljön.
Gästboken liknar ett seriemagasin på vissa
sidor och bekräftar verkligen att stoppet hos
oss uppskattades. Några uttryckte att de aldrig ätit så goda kolbullar. Kolbullegräddarna
och deras medhjälpare får en stor eloge för
det arbete de utförde trots lite primitiva förhållanden.
Vid botanisk vandring tillsammans med
Naturskyddsföreningen i Malung-Sälen en
söndagseftermiddag i juli, vid Tandberget,
var 18 personer närvarande och 100 arter
hittades.
Limadagen i Folkets park bjöd på en
regnskur varje timme. Här var ett nytt inslag att kasta boll mot ett plank med olika
stora hål i. Inte så enkelt som man kan tro.
Tipspromenaden var svår tyckte många men
Irene Olsson prickade in flest rätt utan uppkoppling med mobiltelefon!
Lieslåttern vid Tandbergets fäbod utfördes i en rasande fart. Gräset var tjockt men
liarna bet bra och slåtterkarlar och räfserskor var alerta så det blev en präktig dubbelhässja. 			
Söndagen 12 augusti var det kvarndag i
Östra Ofors med idel solsken. Stigen upp
var kantad med tipsfrågor. När alla var församlade vidtog gudstjänst med Sten-Ove
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Renhall. Susanna Ottosson, Tore Lispa och
Storm Ivan Johansson medverkade med
sång och musik. Lars-Axel Magnusson
berättade om olika kvarnar som funnits i
bygden, hur man malde säd förr och utvecklingen fram till skvaltkvarnarna byggdes.
Med bidrag från olika håll och arbetskraft
både lejd och ideell har kvarnen restaurerats. Ett varmt tack riktades till alla som på
något sätt bidragit till restaureringen och arbetet runt omkring. Storm Ivan som donerat
Stormkvarnen till Hembygdsföreningen berättade historien om den. När vattnet släpptes på, roterade kvarnstenarna lätt och fram
kom det finaste mjöl. Därmed var kvarnen,
till mångas stora glädje, återinvigd! Därefter åt de 52 personerna som var närvarande,
nävgröt och fläsk samt drack kaffe. Därefter
följde mingel och mera musik. I nästa nummer av Öfre Gäldet kommer Storm Ivan att
återge historien om kvarnen.
Vi har haft besök av byggnadsantikvarie
Lovisa Smedberg från Dalarnas Museum.
Vi fick råd ang. underhåll av byggnaderna
vid Västagården. Bl. a. tyckte hon att Storlarsstugans båda gavlar borde tätas och kläs
med panel. Stockar i andra byggnader behöver åtgärdas i varierande omfattning. En del
stockar och trädetaljer måste hållas under
uppsikt. En detaljerad underhållsplan måste
upprättas på flertalet av våra objekt. Vi besökte även benstampen och sågen vid Sörbäcken samt Tullkvarnen i Västra Ärnäs.
Flera personer har hört av sig och önskat
guidning vid Västagården. I mån av tid har
det kunnat genomföras. Det finns ett stort
intresse för kulturbyggnader och föremål
och efterfrågan på permanent öppethållande sommartid, efterfrågas.
Till alla som deltagit i arbeten med underhåll, städning, slåtter och servering m.m.
vill jag rikta ett varmt tack! Vi hoppas kunna bjuda på några aktiviteter under hösten/
vintern 2012.
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Henning Bruno Niss, född 1918-05-22 och död 2007-02-19 i Horrmunds Lövnäs, bonde och brevbärare harvar
åkern. Hans släkt är Horrmunds första bebyggare då hans anfader änklingen, socknemannen Liss Hans Hansson, född 1745-09-24 i Fiskarheden, med sin son Hans Hansson, född 1780-01-26 i Fiskarheden, kom till Lövnäs
1795. Ur dödsboken: ”Den förste odlaren vid Horrmunds stränder”. Brunos morfar var soldaten Hans Ersson
Sellberg, född 1838-01-26 i Källan. Fotot taget 1997 av Värsk Tore Johansson.
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