Medlemsskrift för hembygdsföreningarna i
Transtrand, Rörbäcksnäs, Lima och Malung

Ur innehållet:
Syftet med Öfre Gäldet
Ordförande har ordet
Transtrand Hbf årsmöte
Lima Hbf årsmöte
En likfärd för hundra år sedan
Ett Amerikabrev berättar
Lima-brev
Statlig skogsskola

1/13

Information från
redaktionen:
Öfre Gäldets utgivning:
Öfre Gäldet har följande redaktionskommitté.
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 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:
Fiskarhedens småskola på utflykt på Horrmundsberget på 1930-talet. Fr. vä.: Värsk Ingrid Johansson
19251006, Baggbäcks Helge Persson 19230622, Jöns
Klara Jansson 18790108, Elin Larsson 19230512,
Åke Hurtig 19230904, Järnlars Ingrid Johansson
19240516, Järnlars Erik Hansson 19220801, Karl
Axel Kristiansson 19260906, Göte (Gösta) Svensson
19250921, Börje Enqvist 19230531, Liv Axel Ström
19260202, brandvakt Mickel Johannes Johansson
18590226, Fiskarheden.
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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Syftet med
Öfre Gäldet
Ur Öfre Gäldets första nummer 1981 kan
man läsa att tidskriften inte är ett mål i sig,
utan ett medel för kommunikation. Hur
denna resurs kommer att användas beror
på oss alla i Övre Västerdalarna. Med Öfre
Gäldet vill vi:
-

-

Öka samarbetet mellan hembygdsföreningarna i Malung-Sälens kommun.
Bättre nå ut med information från föreningarna till medlemmarna.
Bereda möjlighet för publicering av
såväl nyskrivna som tidigare författade
artiklar som berör våra socknar.
Ge ett forum för debatt och information
kring angelägna och aktuella hembygdsproblem.

Lima Hembygdsförenings

Minnesfond

Tack för alla gåvor som
inkommit under 2012 vid
kondoleanser till vänner,
nära och kära. Hembygden
kommer ofta in i våra tankar
när någon lämnar oss.
Era gåvor går in i verksamheten, till skötsel av vår fina
hembygdsgård Västagården
med dess samlingar.
Fondförvaltare:
Lima Hembygdsförenings
styrelse.
Vid kondoleanser ring:
Lars-Åke Larsson 070-684 10 51
Inger Eriksson 0280-310 74
PlusGiro 61 87 09-0
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Ordförande har ordet
Vi har nu avverkat ytterligare ett årsmöte
och ny styrelse är vald.
Som ordförande i föreningen tycker jag
dock att det är tråkigt att det är så få som
kommer till vårt årsmöte. Vi har de senaste åren sett att det blir färre och färre som
kommer och därför ändrade vi dag och tid
för detta, för att se om det skulle locka fler.
Tyvärr blev det inte så.
Det är tråkigt att vi inte kan locka fler,
för årsmötet är ju en bra möjlighet för alla
i föreningen att träffas. Det som jag främst
vill nämna från årsmötet är att vi nu genomdrivit en stadgeändring i föreningen.
Efter själva mötet har vi som tradition att
titta på gamla bilder och den stunden är kanske kvällens trevligaste, då alla kommer till
tals och alla har minnen att delge de andra.
Föreningen genomförde ett roligt uppdrag
den 10 februari, då vi ordnade kaffe och
smörgås till de forkörare som var på väg till
årets marknad i Röros.
Forkörarna hade startat från Hammarsbyn och kom på den oplogade vägen mot
Vålbrändan, där vi stod i korsningen Vålbrändan, Långtjärn och Gammelsäterns fäbod.

Vi stod där i korsningen med uppdukad
mat och sprakande eldar och väntade på
hästfororna.
När man på håll kunde höra bjällrornas
klang och man började se hästarna och slädarna komma långt bort på vägen, då kan
jag bara säga att tårarna inte var långt borta.
Det är en syn man inte ser var dag.
Det var cirka 15 foror med ungefär två
personer i varje. Det man lade märke till
först, var att det främst var kvinnor i år som
körde. Alla var klädda i kläder av gammeldags snitt och man kände sig som förd tillbaka till 1800-talet.
Föreningens initiativ att bjuda på förtäring, var verkligen uppskattat och efter
detta stopp kunde de fortsätta färden på en
plogad väg mot Vålbrändan, där de skulle
övernatta.
Som en liten kuriositet kan jag nämna att
vi hade placerat Transtrands Sockenfana i
vägkanten, så att det inte skulle råda någon
tvekan om att man nu var i Transtrand.
Annette Jonsson-Lill
Ordförande Transtrands Hembygdsförening

Transtrand Hembygdsförening har vid årsmötet
20 februari 2013 valt:
Ordförande: Annette Jonsson-Lill på 1 år.
På 2 år: Vice ordföranden Lars-Erik Nerback och Erik-Åke Tranberg
Kassör: Britt-Marie Antonsson samt ledamot Barbro Samuelsson.
1 år kvar har: Sekreterare: Eva Ryen samt ledamöterna Rune Olsson och Lisbeth Sålder.
Suppleanter är Billy J Ragård, Marie Kivimäki, Birgitta Sten och Solveig Jansson.
Revisor Bo Eriksson och suppleant Marianne Kjäll.
Valberedning Berit Tangen (sammankallande), Göran Olsson och suppleant
Gunnar Nilsson.
För Transtrands jordägare har valts till ledamot Sören Larsson och till suppleant Sune
Jansson samt till revisor Leif Hilldor.
Öfre Gäldet 1/13
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Lima Hembygdsförening har haft
årsmöte
Söndagen den 17 februari höll Lima Hembygdsförening årsmöte i Fornstugan.
Styrelsen blev lika som föregående år då
alla, som var i tur att avgå, omvaldes. Efter
konstituerande möte fick styrelsen följande
sammansättning:
Ordförande Gudrun Larsson Thysk, vice
ordförande Matthias Thuresson, sekreterare Pell Inger Eriksson. Ledamöter är LarsAxel Magnusson, Lars-Åke Larsson, Mo
Per Persson och Ove Perbjörs. För Lima Besparingsskog ingår Bengt Halvarsson. Föreningens kassör, Gun Zetterström Kjellgren
är anställd av flera föreningar. Suppleanter är Alf Jonsson, Sven Erik Hansson,
Långänges Lars Johansson och John Norgren. Suppleant för Lima Besparingsskog
är Johnny Thuresson. Även revisorer och
valberedning omvaldes.
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På förslag av styrelsen kommer föreningen för 2014 att införa medlemsskap för
familj som bor på samma adress, till ett pris
av 200 kronor. För enskild medlem blir priset oförändrat 175 kronor.
Efter årsmötesförhandlingarna bjöds det
på kaffe. Därefter fick deltagarna en intressant information om Syndalen. Lars-Axel
Magnusson visade fantastiska bilder och
berättade på ett fängslande sätt om hur och
av vilka byar fäboden användes förr. Idag
ingår Syndalen i ett naturreservat och miljön är tack och lov skyddad. Vi fick även
lyssna till vacker sång och musik som har
anknytning till Syndalen.
Gudrun Larsson Thysk
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En likfärd för hundra år sedan
Följande är utdrag ur Conrad A. Hanssons samlingar.
Det var i augusti månad år 1870, bonden,
Hals Lars Erson i Rörbäcksnäs hade avlidit
och nu gällde det att få stoftet i jorden på
Lima kyrkogård. Att i sommarvärmen frakta ett lik den fyra mil långa vägen till Lima
kunde vara ett mycket svårt problem. Den
s.k. vägen bestod av en obruten, stenig och
knagglig rid- och klövjestig över myrar och
blöthål var lagda kavelbroar, som på sina
håll kunde ha en avsevärd längd. Om denna
strapatsrika likfärd för 100 år sedan har jag
en uppteckning gjord efter min farmorsfar,
Hals Erik Larssons berättelser, han var själv
deltagare: Vid fyratiden på lördagsmorgonen, den tredje sept. var det lilla likföljet
församlat vid den avlidnes gård. Det var endast tolv personer, fem kvinnor och sju män.
Två hästar, små norska fjordingar, skulle avbyta varann att släpa den döde till hans sista
viloplats. Till byn Vallsjön, dit vägen var en
gammal fjedringsväg lång, kördes liket på
en tvåhjulig kärra. Här fanns en farbar kärrväg över de släta tallhedarna. Väl framme
vid Vallsjön kändes en tydlig liklukt, det var
skakningarna efter den oländiga vägen som
åstadkommit detta, men det skulle bli värre
i fortsättningen. Sommaren 1870 hade varit
mycket varm med många, åskväder åtföljda
av skyfallsliknande regnväder och detta väder räckte långt in i sept. månad. Så tidigt på
morgonen var vädret vackert och bådade en
mycket varm dag. Vid Vallsjön fanns redan
släpbåren iordningställd, efter vanligheten
förfärdigat av två smäckra granstammar
sammanflätade av björkvidjor. På framändan, eller toppen av slanorna hade en tofs
kvistar lämnats kvar, allt enligt gammal
sed. Nu lastades den enkla hemmagjorda
och sotsvarta kistan från kärran och upp
på släpet, där den omsorgsfullt fastbands
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med vidjor och rep. Hästen spändes för och
likfärden drog iväg den knaggliga skogsstigen. Det var ännu litet svalka i den tidiga
morgonen och första biten av vägen fram
till Rätmoren gick fort och utan missöden.
Därifrån blev det motigare, det bar uppför
det branta Gäddtjärnsberget förbi Gäddtjärn
och upp efter högsta Prästsäterberget. Vid
den lilla Prästsätertjärn måste man vila en
stund, den häst som dragit var löddrig av
svett och skulle utbytas mot den som gått ledig. Solen hade stigit högt, det blev stickande varmt, en kvav värme som bådade åska
före kvällen. Människorna var svettiga och
trötta, men efter en stund var man åter på
väg. Solen gassade genom den disiga luften
och liklukten började bli allt besvärligare.
Tyst och molande drog den lilla skaran vidare, först den lilla fjordingen som nickade
och drog sin döde husbonde, efter män och
kvinnor i hemvävda grå och svarta högtidsdräkter. I makans och barnens hjärtan gnog
sorgen över den stora förlust de nyligen lidit.
Om än sakta, framåt kom man förbi Västgöttjärnen, där man trodde att Skog-Erik
sänkt något av sina offer, över Styggbäcken
och fram till Kinnvallsjösätern. Nu var alla
trötta och här stannade man ett bra långt tag
för att äta och dricka mjölk som man för en
ringa penning kom över i fäboden.
Har måste också det lilla släpet repareras
innan färden efter hästbyte, kunde fortsätta. Vädret började anta en annan karaktär,
över fjällen i öster seglade svarta, rödkantade molnbankar fram och det började susa
och blåsa vindkulor drog stötvis fram. Det
var mycket kvavt och varmt, liklukten var
besvärande och släpet följdes hela tiden av
ett moln av spyflugor. Färden fortsatte nu
över Firiberget, Höjgon och Råtjärnarna.
5

Sista biten hade åskan hela tiden mullrat
på avstånd, men här kom man rätt in i oväderszonen, det blixtrade och dundrade i ett
och regnet öste ner i floder. Det var som om
himlet remnat och öst ut sitt våta innehåll
över det arma begravningståget. Nu måste
man söka skydd för skyfallet, varhelst något fanns, vattnet gick fort genom granarnas kvistar och barr, det droppade och snart
var det inget skydd alls. Våta, frusna och
missmodiga fortsattes så den till synes ändlösa färden. Förbi den stora Böcksmyren
gick stigen, men framme vid östra kanten
av Tandberget var olyckan framme. Trots
att en man hela färden gått på var sida om
släpet för att parera för stubbar, stenar och
andra besvärligheter, fastnade släpan i en
stubbe, hästen tog ett ryck och olyckan var
ett faktum. Den ena slanan hade brutits helt
av, större delen av vidjorna hade gått samma
väg och kistan hade hamnat på sidan av vägstigen. Detta med släpan var illa nog, och
hur det såg ut i den förut omskakande kistan
som nu hamnat med botten upp, kan man
lätt tänka sig. Medan kvinnfolken nödtoftigt ordnade med den döde i kistan, högg
männen en ny slana, letade rätt på lämpligt
vidjevirke, vred vidjorna och fick släpan i
stånd. Efter detta missöde drog tåget vidare,
förbi och genom den mörka Rejtjärnsmo-
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ren, i kanten av Ö. Lakotjär och var i den
mörknande sensommarkvällen framme vid
Tullgården i N. Hammarsbyn. Här fick de
uttröttade människorna och de två hästarna
vila över natten. Tidigt på söndagsmorgonen lastades kistan över på en kärra, för att
så transporteras den dryga halv-milen fram
till kyrkogården. Slanorna eller de s.k. likstängerna upprestes mot en uthusvägg vid
Tullgården. Där fanns många förut, det var
en stor och makaber samling sen många år
tillbaka. Så kom till slut, efter den långa
och besvärliga likfärden, den döde Rörbäcksnäsbon till vila i den vigda jorden på
Lima gamla kyrkogård. Följande är utdrag
ur Lima kyrkoarkiv: Personalia den 4 sept,
1870 ..... Den hädangångne beledsagades av
sörjande maka och trenne barn till sitt sista
vilorum utanför. Ville hans stoft till uppståndelsens dags morgon ... Den döde var
i lifstiden Bonaden Hals Lars Ersson från
Rörbäckssnäs. Han föddes 1821, den 7 januari, blev gift vid 26-års ålder med Karin
Ersdotter, som med sex barn, tre söner och
tre döttrar efterlever. Sedan äktenskapet
fortsatt i 23 år upplöstes det genom hans
död, som inträffade sistlidne söndag den 28
Augesto….
Evald Betulander, kyrkoherde i Lima.
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GRATTIS
Bol Bengt Eriksson
Till 60 år i
Vasaloppsspåret
Bengt blev den förste att åka 60 Vasalopp
då han åkte i mål i 2013 års lopp på en tid
av 8.16.09.
Bengt får kransen av Sälens IFs kranskulla Isabelle
Jansson. Bild från SVTV Play.

Bilden på Vasaloppskungarna från Transtrand, Janne Stefansson och Bol Bengt Eriksson, är tagen vid starten av
90-årsloppet vid Versjön år 2012. Foto: Erik-Åke Tranberg.
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Ett Amerikabrev berättar
Uppställt och sammansatt av Värsk Tore Johansson

Gary Minn. Augusti 30 1927.

Kusin Adolf Andersson Gusjön Transtrand.
Jag vill nu efter som jag har mången gång
tänkt att senda dig några ord o ni får höra att
vi är med helsa och önskar eder dät sama.
Ja nu är det 46 år sedan vi lemnade Gusjön,
så dät har nog varit både ett ock annat på en
så lång tid. Nu är icke flera av våra än jag
och far och min ungsta syster qvar. Martina
dog den 3 je Mars, så nu äro de mesta av
Transtradsfolket döda som reste hit på 70
och 80 talet, din kusin Varg Erik dog for
ett år sedan, och nu i vinter dog Lasshans
Lars, kusin till din och min mor, och så er
dät väl äfven allt unga kommer, och gamla
gå. Ja vi har nu höat och skördat för i år, det
blev mycket hö, men grödan blir nog icke
mycket av efvter såm dom säjer däm som
10

har tröskat, män vi ute på landet får nog till
uppehälle, vi har fem hästar och 10 kor, så
dät er många nog att mjölka, för det är hårt
att få någon till hjälp, för efter dätta elendiga kriget, ser dät ut såm ungdomen ikke
vill göra annat än slå dank och köra automobil. Nu Midsommardagen hadde vi dalkarlmöte här i Fertil det var i två dagar, dät
var många långväga också, dät var tillstädes ifrån många socknar, Olle till Pelle en
Anna vi kalla honom kåm också dit såm vi
icke hadde sett på manga år. Han talade om
han hadde varit till Transtrand 1913, han talade om det var ångsåg vid fiskkjärn så jag
färstår dät är mycket som er sig olikt. Jag
vill nu fråga hur är dät med våra kusiner,
Lars Olof till Hård Nils och hans systrar
och Edvard till Britta moster han hade en
Öfre Gäldet 1/13

bror som skusslasse var far till, så sorgligt
att säga har jag ingen reda på min släkt på
andra sidan havet. Jag hadde brev ifrån din
Broder Per Olof, men det är 20 år sedan då
viste jag hur det var, men seden icke mer än
jag har hört från andra så var god och skriv
någon gång så jag får höra. Jag har mången
gång kåmit ihåg, Mas Per-Erik vindman Johan, och den långa Sjungar Per-Olof ag och
våra skollärare Anders Jakobson, och Johan
Ström, alla av dessa såm lever, om ni får se
däm var god och hälsa ifrån mig.
Vi har haft en sval och kall sommar, och
sen vår ock frostnätter av och till, ock nu
förliden från maissen, så vi måste avineia
den, det var is på små kåfsar som var vatten
i dätta vet jag aldrig har hänt senn vi kom
hit denna tid på året. Som jag nu för tillfälet ingenting mer har sån jag kommer ihåg
får jag för denna gång avsluta. Jag vill nog
snart åm jag lever igen skriva ock förglöm ej
att helsa din broder, samt två till som faller
mig i minnet Isak, Olle ock Jos Lars, ifrån
din kusin Johannes så skriv snarast.

John Hansson Gary. USA
Minn.
Vem var då denne Johannes Hansson? Johannes föddes i Fiskarheden 1869-08-26 i
den nordligaste gården i byn. Idag helt borta. Hans far var Jens Hans Jönsson kom från
Rörbäcksnäs, modern Carolina Persdotter
född på gården och var dotter till Resjövall
Pelle och Carin Staffansdotter. Jens Hans
med sin familj flyttade till Nygården Fiskarheden där hustruns moster bodde. Där föddes dottern Clara 1871. 1872 flyttade familjen till Gusjön, till en gård tillhörande Dalabolaget. De förra ägarna hade sålt gården
och flyttat till Branäs. I Gusjön föddes Martina 1874 och Per Otto 1879. 1881 utvandrade hela familjen till Amerika och bosatte
sig i Minnesota, ett ställe som hette Gary
nära Fertil där många Transtrandsbor hade
slagit sig ner. Där föddes Johanna Cristina.
Johannes var aldrig gift men systern Clara hade familj så än idag finns ättlingar efter
Jens Hans och Carolina i Fertil Minnesota.

Jens Hans familj i Fertile, Minnesota. Utvandrade från Gusjön 1881. Främre raden från vänster: Johanna Cristina född 1883, Hans Jensen (Jönsson) född 1845-07-23, Carolina Persdotter född 1845-03-31, Johannes Hansson född 1869-08-16, bakre från vänster Per Otto Hansson född 1879-04-09, Clara Hansdotter född 1871-01-21,
Martina Hansdotter född 1874-09-05.
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Lima-brev
Artikel saxad ur Mora Tidning november 1936. Ordagrant återgiven av Björn Rosén. Signaturen Ove skrev följande:
Som skinnskräddare har nog Limaborna
alltid blivit en smula sedda över axeln av de
stora bröderna i Malung och en fluga som
Backlund gör ingen sommar härvidlag.
Men om man inte kan "söm sö pass som e'
tjinnjacka" så kan man åtminstone sy handskar. Det sys sådana i var och varannan gård
och särskilt i den norra sockendelen sys det
för brinnande livet. Mången gör sig säkerligen också en god extra förtjänst till årets
dyraste högtid, julen, som nu nalkas med
stora steg.
Det är väl också därför, som badhuset
börjar få högkonjunkturer. Det dä bäst att
börja i god tid, tänker säkerligen många, så
man kan vara förvissad att bli riktigt ren.
Antalet bad har rönt ett glädjande uppsving
från föregående år, och om det fortsätter på
detta sätt, för "Bastu Berta" inte Iängre någon tid för att lösa sina korsord. Och då blir
det slut på fröjden för signaturen också.
Då får jag väl i stället ägna mig åt en annan mera modern fluga. Vad är då naturligare än att jag gör som alla andra. Tippar. Ty
det gör folk om dagarna. Och om nättema
drömmer man om kors, tvåor, ettor och jättestora vinster. Flugan grasserar väldeliga
och på "bystämman" i väntsalen medan man
väntar på posten, är det ett stående samtalsämne. bl.a. hur man "tippt". Och tipparkåren rekryteras inte bara bland de yngre.
Även många äldre rita med mycken möda
dit sina krumelurer i de små rutorna. Sådana som ---- ja inga namn, men jag vet nog!
Heja bara gubbar, kanske kommer en vacker
dag "en hacka seglande" som plåster på de
många besvikelserna, då de ohängda favoritlagen tagit stryk och ställt till med oreda
i systemen. En och annan vinst letar sig nog
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häråt, men de stora förmögenheterna ha
ännu i skrivande stund icke låtit sig avhöra.
Men en och annan tjugofemöring kan det ju
vara värt att få vräka sig i pösande drömmar om denna världens goda. Visserligen
kan man inte Iängre vinna "mer" än 75.000
men också den summan bör kunna räcka en
stund även sedan högfjällshotellet blir färdigt med sina frestelser.
Det är annat som ligger på också. Man
stämplar skog. Och de som inte for tillfället stämplar väntar endast på att få börja.
Socknens skogvaktare får flänga omkring
med andan i halsen för att hinna med allt.
Skogsförsäljningspanik har gripit hela socknen och man säljer allt som man rimligen
kan säljas, innan marknaden skall bliva
övermättad. Man kan förutse högkonjunkturer i skogarna denna vinter. Kanske till
och med de senaste 6 arbetslösa kunna få
äran att vara med på ett horn och sedan blir
själva arbetslöshetskommittén arbetslös.
Men det blir väl säsong för dessa herrar så
småningom.
Veckans radioniding finns i Kyrkbyn eller Skålmo. Det är en karaktörslös herre
(eller dam?) med oregelbundna vanor men
som naturligtvis har en förträfflig förmåga
att lukta sig till de goda programpunkterna.
Det är mer än en gång, som utsändningen
blivit totalt förstörd. Vi ha fått nog av dessa
privata "sändare". Det borde inte vara för
mycket begärt att de som ha apparater,
"gikt"lampor eller dylikt som kan befaras
orsaka störningar, ville omaka sig till en
liten undersökning av förhållandet, när nu
klagomålet börjar framföras från snart hela
socknen.
Vid Ungärde skola är det ett "gäng" föÖfre Gäldet 1/13

retagsamma pojkar, som påbörjat röjningsarbeten för en mindre skidbacke. Initiativtagarna äro värda en eloge för omtanken.
"Gänget" dirigeras flott av Sven Johansson,
som "basar" med stora gester och flytande
tunga. Han passade för resten på att till undertecknad utbjuda ett par extra prima och

starka backskidor, antydande möjligheten
att jag nog skulle behöva dylika även för att
ta mig fram i jämn terräng. Man är väl en
"viktig" person.
Ove

Statlig skogsskola
Våren 1859 inrättades en statlig skogsskola
på Omberg i Höje, och samtidigt startade ett
ordnat skogsbruk. Under skogsskoleepoken
planterades en rad exotiska trädslag som
silvergran och lärk för att vidga elevernas
kunskap om främmande träslag. Skogsskolan upphörde 1935. (uppgifter från nuvarande Ekoparkens hemsida).
Min fars morfar var lärling vid Ombergs
skogsskola åren 1875-1876.
Följande beskrivning om jaktmetoder är
plockade från en av honom handskriven bok
med ca 500 sidor vacker bläckskrift. Antagligen renskrivna anteckningar från föreläsningar. Kapitlet om vilda djur och jakt omfattar ca 100 sidor. Övriga sidor handlar om
naturlära och skogsbruk.
Nedanstående text är en ordagrann återgivning saxad ur kap. ”Läran om Jakt”.
På något sätt känns det som att ”allt var
inte bättre förr!”
Malung jan 2013
Solveig Rosén
Läran om Jagt
Jagt = vetenskapen, kunskapen, läran om
att vårda och draga största nytta av det vilda.
Jagtkonsten = färdigheten att med vapen,
fångningsredskap eller dresserade djur bemäktiga sig det vilda.
( sedan följer beskrivning av skogens vilda
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djur och olika jaktmetoder. Eftersom dagens diskussioner kring vargens utbredning
är högljudda och fyllda av olika åsikter har
jag valt att skriva om detta djur).
Wargen Spåren 4 klor i spåren, mellantårna längre.
Starka sidor: 1) list jämte stark syn och
hörsel 2) snabbhet 3) styrka 4) vidt omkringstrykande 5) hårdskjuten
Svaga sidor: 1) djerfhet 2) glupskhet 3)
blir trög efter rof 4) dålig näsa 5) går på
as 6) modrens kärlek till sina ungar 7) lätt
åtkomlig i lya
Wargen förekommer från de nordligaste
trakter af landet till södra delen af Småland.
Wargen stryker vidt omkring i synnerhet
under parningstiden, då flera mil tillryggalägges på ett dygn.
I stora sammanhängande skogar med bergig mark trifves han best.
Parningstiden inträffar under Februari
och Mars månader och honan lägger vanligen i mediet af Maj sina ungar till ett antal
från 3 till 7 och någon gång 9 st.
Ungarna läggas alltid så att de äro lättåtkomliga, vanligen i något tätt gransnår, under ett rotvalf, eller i en öppen bergsklyfta.
Jagtmethoder:
Ungarnas uppsökande:
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I slutet af Maj eller början af juni, om warg
synes på trakten uppehålla sig och vid denna tid taga mindre kreatur såsom Gäss, får
etc och i synnerhet om 2nne vargar visa sig,
kan man vara säker på att de hafva ide i närheten.
Då genomsökes med 30 à 40 personer de
omkringliggande skogstrakterna på det sätt
att manskapet uppställes på 20 à 30 stegs
afstånd från hvarandra och genomsöka skogarna.
Idet finnes lätt ty mossan är upprifven
i närheten däraf, lemningar af ben och ull
etc synes i grannskapet, samt upptrampade
stigar i mossan eller sanka skogstrakter utmärka Idets grannskap.
Trakten häromkring genomsökes noga
och ungarna finnas vanligen lätt. Hundar
kunna äfven vara af nytta att medhafva.
Då idet är funnit upphänges en unge från
backen så lågt att han knappt kan räcka den
med framtassarna. Jägaren sitter i en riskoja
fördold i närheten och skjuter de gamla då
de vid ungarnes skrik framkomma.
Wargen kommer första gången närmast
och bör då skjutas. Misslyckas detta bör
skall anställas så fort som möjligt.
Warggård
Kan anläggas i varje större skogstrakt, men
i synnerhet där wargarna hafva sitt stråk.
Lokalen bör sökas vid sandåsar med tät

skog så att snön ej kan lägga sig i drifvor
vid gärdesgårdarna, hvarigenom wargarne
lätt kunna gå ur platsen.
Widden af platsen skall utgöra omkring
600 alnar.
Formen bör vara oval, utom ett hörn där
gärdesgårdarna skall gå tillsammans. Skogen bör så mycket som möjligt är fredas,
och ju tätare skogen är vid gärdesgården ju
bättre är det.
(här följer en lång detaljerad beskrivning av
hur man bygger varggården, och vilken typ
av virke som kan användas. Hur man sedan
döljer byggnaden så den inte syns. En grop
gräves i gården och döljs av grankvistar)
Nära gropen göres en port hvarigenom luderhästarna kunna inledas. (Ett sådant
lockbete kunde bestå av en död häst som
kallades ”luderhäst”.)
För att pröfva om gärdesgården är tillräckligt hög insläppes en större lätt hund,
går den ej öfver bliver och andra djur där
inne.
Äfven 2nne Bockar instänges uti burar
inuti warggården. Om dagen får de vara
tillsammans men åtskiljas om natten, då de
genom sitt bräkande ditlocka djuren. Man
bör mota får, svin och hundar ut och in i
Warggården hvarigenom wargarna blifva
mera trygga.

Tavlor av Storlars Emil Larsson
Lima Hembygdsförening har för avsikt att
på Hembygdsdagen 30 juni 2013 anordna
en utställning med målningar, täljda motiv
(skuri ut) och övriga alster av Storlars Emil
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Larsson 1887-1971. Det torde finnas ett flertal i bygden. Om ni är intresserade att låna
ut det ni har, tag kontakt med Gudrun mobilnr. 070-563 20 56 senast 10 juni.
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Sme´n Hâllspâ

Något om Halspa

Av Ove Perbjörs

Av Ove Perbjörs

Ä jä berätt ânn Lâssâr Gunnar dâ ve såin äjj
meddâssrâsst.
Ânn Hâllspâ a äjjn te kâr sto utta smäjja
as Hâllspâ a språk. Då kâmm ä äjjn kâr fro
Risâterbinâm me äjjn jârnstöjr sömm ânn
âdd krokkt, sö ânn onnders ömm ânn könnd
rett ten at ömm. Ânn Hâllspâ to jârnstöjrn
ti äjjn hanndâ a jäll frâmm ânn a vridd pån
mâ ânn skött. Sia to ânn sä äjjt rekktitt tag
a dammb te ti äjjn stäjjn frâmma smäjja. A
sia skött ânn âtt a ga kârn âtt jârnstöjrn a
sa ”fânns innt ä sö pâss stäjjn dâ å Pjäkkholâm”.
Översättning

Smeden Halspa bodde i byn Bu i Lima. Om
man utgår från ”Hantverkshuset” eller pistmaskinsverkstaden och åker knappt 100
meter efter vägen upp mot det så kallade
Dunder-berget, så finns det på vänster sida
en gammal jordkällare. Det är det enda som
är kvar efter boplatsen. Stugan var nog inte
i bästa skick, men det var en samlingsplats
för byns ungdomar när de ville dansa. Vid
ett sådant tillfälle dansade någon till åt en
rund järnkamin, som det var eld i, så att den
ramlade ut på golvet, men det gick bra för
att de fick under ett rep och bar ut det eldfängda.

Smeden Halspa
Det här berättade Lassar Gunnar vid sågen
en middagsrast.
Halspa och en till karl stod utanför Halspas smedja och pratade. Då kom det en karl
från Risätra by med ett järnspett som han
hade krökt, så han undrade om han kunde
räta till det åt honom. Halspa tog järnspettet
i ena handen och höll fram det och vred på
det medans han tittade. Sedan tog han sig
ett riktigt tag och slog till åt en sten framför smedjan. Sedan tittade han igen och gav
karlen tillbaka järnspettet och sade ”fanns
det inte så pass sten på Pjäckholen”.

Forköraren Mikaela Willers.
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Forkörare på väg till Röros 2013-02-10, cirka 6 km före Vålbrändan. Se även foto mittuppslaget.
Foto: Lars-Erik Nerback.
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