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fr.o.m. år 2010 får Öfre Gäldet en ny redaktionskommitté.
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Erik-Åke Tranberg (tranberg@telia.com)

Rörbäcksnäs: Mikael Petersson
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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: Rörbäcksnässjön (Fanns mellan 1916-1937).
Gamla skolhuset och prästbostaden syns till vänster. Huset
revs 1972. Fr vä Per Anton Moberg (f. 19050616), Vilhelm
Olsson (f. 18850326)???, Hans Adolf Torud Moberg, (f.
18981031), Albin Thomson (f.19080810). Oklart om det är
Vilhelm!!! Vem är den "okände"? Kontakta Aron Hansson
0280-80014 eller Erik-Åke Tranberg på tranberg@telia.com.
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.

2

Ordförande:
Gudrun Larsson-Thysk, 0280-300 77, 070-563 20 56
Vice ordförande:
Matthias Thuresson, 0280-322 77, 073-073 61 61
Sekreterare:
Inger Eriksson, 0280-310 74, 073-941 65 10
Kassör:
Gun Zetterström-Kjellgren, 0280-341 29 (torsdagar)
Styrelseledamöter:
Lars-Axel Magnusson, Lars-Åke Larsson,
Mo Per Persson och Ove Perbjörs
Suppleanter:
Alf Jonsson, Bengt Halvarsson, John Norgren och
Sven-Erik Hansson
Valberedning:
Sören Nygårds, Jan-Erik Nygårds och
Mona Martinsson
Revisorer: Mats Strömgren och Sven-Olof Thång
Revisorsuppleant: Catarina Bäremo
Kommittéer
Redaktionskommitté för Öfre Gäldet:
Gudrun Larsson-Thysk, 070-563 20 56 och
Lars-Åke Larsson, 070-684 10 51
Textilkommitté:
Gudrun Larsson-Thysk, 070-563 20 56,
Inga-Britta Berglin, Barbro Finnström och
Eivor Eriksson
Kontaktpersoner vid gåvor/inköp av föremål:
Matthias Thuresson, 073-073 61 61,
Gudrun Larsson-Thysk, 070-563 20 56 och
Inger Eriksson, 0280-310 74, 073-941 65 10
Kontaktpersoner vid mottagande av kondoleanser:
Inger Eriksson, 0280-310 74, 073-941 65 10 och
Lars-Åke Larsson, 070-684 10 51
Representanter vid kontakt med Lima Besparingsskog:
Gudrun Larsson-Thysk och Matthias Thuresson
Adress:

Lima Hembygdsförening
c/o Lima Skyttegille
Västra Ofors 1
780 64 LIMA

E-post adress: lima.hembygd@hotmail.se
Postgiro: 61 87 09-0

Öfre Gäldet 2/10

Malungs-Ordföranden tar till
orda - Lägesrapport
Årsmötet och styrelsen
Malungs hembygdsförening har haft årsmöte den 23
mars 2010. Till mötet kom närmare 30 personer på
Malungs kommunbibliotek, en fin möteplats för alla.
Styrelsen som valdes av årsmötet består av:
Ordförande:
Siv Nilsson
0280-71518
Sekreterare:
Eddie Eriksson
0280-12114
Kassör:
Åke Bondjers
0280-10345
Ledamöter:
Hed Ingvar Eriksson
Arnold Joos, Elvi Eklund,
Gunilla Eriksson,
Henrik Gidlund
Suppleanter:
Agneta Johansson,
Ann-Marie Helmersson,
Inge Grop
Skinnarbygd - 60 ÅR JUBILEUMSUTGÅVA 2008, 2009
Första utgivningen efter ett längre uppehåll fram till
2008 gavs boken ut av Malungs Hembygdsförening i
samarbete med Före-ningen Talô Mâlungsmål. 2009
års bok ger vi ut i egen regi. I år fortsätter vi med 2010
års upplaga.
Ett stort tack
Till Hampus Kurt Jonsson i Grimsåker för ett mycket
förtjänstfullt arbete med att sammanställa allt material och databehandla det till tryckbart skick samt
även stå för den grafiska bearbetningen. Tack för att
Du fortsätter med 2010 års upplaga.
Vi vill också tacka alla som bidragit med uppsatser
eller annan skrift i 2008-2010 års Skinnarebygd. Allt
arbete har gjorts ideellt som ett stöd för vårt kulturarv. Arbetet med Skinnarbygd 2010 fortsätter och vi
inbjuder även våra kamrater i Lima, Rörbäcksnäs och
Transtrand att inkomma med manus som vi tacksamt
tar emot. Hör gärna av Er till någon i styrelsen.
Studentupptakt 28 maj
Hembygdsgården har blivit en traditionell samlingsplats på eftermiddagen innan Studentbalen.
Föräldrarna och anhöriga kommer för att fira de nybakade studenterna.
Midsommar 25 juni
Midsommarbröllop på Hembygdsgården efter
Skinnarspelet kommer "Brus Britta och Lustigs Per"
att "vigas" på Hembygdsgården kl. 16.00, därefter
fortsätter traditionell Bröllopsfest- Midsommarfest.
OBS. "Nytt för i år".

Transtrands Ordförande har ordet
Jag har nu gått varvet runt som ordförande i Transtrands Hembygdsförening. Det har varit ett spännande
år, med mycket nytt att sätta sig in i och mycket administration. Främst genom ärendet med arvsavstående
efter Åke Ludvigsson.
Som ni förmodligen alla vet vi det här laget, så har vi
fått ett positivt besked gällande detta.
Föreningen har alltså ärvt fem miljoner efter Åke
Ludvigsson. Det känns fantastiskt för oss som arbetat
med detta. Genom detta arv, kan vi nu genomföra ett
projekt som vi bara kunnat drömma om i vanliga fall.
Det gäller återuppsättningen av ”Janis-stugan”, som
föreningen fick för några år sedan. Meningen är alltså
att denna parstuga skall sättas upp i anslutning till
Olnispagården. Detta arbetet har alltså så smått börjat och vår tanke är att denna stuga även skall bli till
minne av Åke Ludvigsson, som möjliggjort det hela.
Under försommaren skall vi även ta itu med att börja
städa upp Olnispagården och dess samlingar. Detta är
ett arbete som kommer att ta sin tid, men det är mycket
behövligt och vi tror att det kommer att ta några år att
gå igenom hela gården. Tanken är att det skall bli lät�tare att se de föremål som finns och att våra samlingar
skall demonstrera hur en allmogegård i norra Västerdalarna såg ut på 17-1800-talet.
Vi hoppas även att övriga medlemmar i föreningen
känner att de vill vara med och hjälpa till med detta
arbete. Ju fler vi blir, desto fortare kommer det att gå.
Den som är intresserad, kan kontakta någon av oss i
styrelsen för att få veta vilka dagar vi träffas.
Dräktgruppen har arbetat vidare och har nu äntligen
fått en dräkt uppsydd efter den modell som man arbetat fram genom åren. På midsommaraftonen kommer
modellen att visas och Maud Åhn kommer att berätta
om arbetet med framtagandet av denna dräkt.
Under sommaren kommer Olnispagården att vara öppen för visning och bystugan kommer att ha sitt sommarcafé öppet. Om ni har möjlighet, ta er en tur till
Olnispagården och passa på och få en guidad tur av
Olle Tranberg eller Josefin Skottheim och får er lite
sommarfika i bystugan.

Visningar av Hembygdsgården under juli månad.

Gruppen som arbetar med dokumentation om gamla
gårdar och dess innevånare har nu kommit så långt i
sitt arbete att de är i färd med att ge ut en skrift om
byn Källan.
Tanken är sedan att man skall ge ut häften med jämna
mellanrum, gällande andra byar i socknen.

13, 14 och 15 augusti
"Hallsjökvarn - Afton vid kvarn.
Mjölnaren Mats"

Till sist vill jag meddela att boken ”Källan” -Folk och
gårdar i Källans by nu finns att köpa på Olnispagården.

Vår- och Sommarhälsningar
Malung 17 maj 2010

Jag önskar er alla en trevlig sommar

Önskar Siv Nilsson, ordförande i
Malungs Hembygdsförening
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Annette Jonsson-Lill
Ordförande Transtrands Hembygdsförening
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Gärdesgårdslängd
Jag ska här berätta hur det gick till att
upprätthålla gärdesgårdarna som gick genom byarna. Gärdesgården gick i princip i
skogskanter och följde bebyggelsen. Det var
mycket viktigt att gärdesgårdarna var i ordning så att kreaturen inte kunde komma in
på inägorna.

Vem skulle hålla gärdesgården i brukbart
skick? Jo det var de jordägande bönderna i
varje by. Genom att upprätta "ref, det vill
säga mäta upp den uppodlade arealen och
fördela den på den längd i gärdesgården
som motsvarade storleken på arealen.

Öppningar i gärdesgården fanns på många ställen. På bilden ser vi en
särskild konstruktion,
nämligen en skjutgrind.
(från vänster Lars Olof
Nilsson född 1871-02-19
i Gusjön, död 1952-0426 och Olof Olsson född
1853-01-18 i Gusjön,
död 1925-08-19).
4

Öfre Gäldet 2/10

Höknäs och Gusjön bestod den tiden av 14
gårdar plus 1 i Gullbrändan. Det skulle ha
räckt med 15 delägare. Nu var det här år
1843, och ägosplittringen var stor. 51 stycken var jordägare i de 2 byarna. Ägandet var
4950 snesland och 9 bandland.1 snesland är
127 m2. Snesland motsvarar den areal på
marken som behövdes att få en hel snes, dvs
9 eller 10 kärvar. Bandland är den areal som
behövdes för ett band, alltså en kärve. 12,69
m2. Alltså skulle 5820 alnar lång gärdesgård underhållas, (1 aln = 2 fot = 0,59 m),
cirka 3,5 km lång.
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Nu var den här ägosplittringen inte bara i
de här byarna, utan den var lika i hela Lima
socken, dit även Transtrand hörde. Att upprätthålla sådana här gärdesgårdslängder och
få någorlunda rättvisa var ett skickligt arbete som krävde en hel del tid.
Se förteckning bildbilaga 1-6.
av Värsk Tore Johansson
Bildbilaga 1-6, se nedan
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Textilrutan
Respons på den rödvita duken som vi skrev
om i Öfre Gäldet nr 4/2009
Vi har fått ett vykort från Sif Hägerås i Örebrotrakten. Hon skriver att hennes farmor
Kristina Persdotter, från V. Ärnäs i Lima,
har efterlämnat vackra handarbeten som
hon vårdat ömt. Däribland just en sådan
duk. Farmodern dog 1911 i Gävle.
Även via tidningen Vävmagasinet har vi
fått svar på vår efterlysning och med ledning av de uppgifterna kan vi nog anta att
duken finns i Östergötland och Skåne men i
varierande broderi.

mycket omtyckt både inom och utom Lima
socken och finns även till viss del till försäljning eller beställning.

Bild 2. Nytillverkade svartåsdukar. Den till vänster är
mycket lik originalet.

Bild 1

Svartåsduken
Svartåsen ligger mellan Norra Löten och
norska gränsen. Annika och Per-Erik Persson hittade en duk i gammelstugan. Den var
vävd i bomull i en mellanblå färg. Annika
lämnade den vidare för dokumentation av
mönster och vävning. Inga-Brita Berglin tog
sig an den och gjorde mönsteruppteckning
och provvävning. Detta mönster, som är en
daldräll, finns dock med en liten skillnad
dokumenterad i en vävbok från 1900-talets
början som tillhört Ivar Berglins gammelfaster i Östersund. I Torgås vävstuga och
även privat bland medlemmarna har duken
nu tillverkats i flera färger i både bomull
och bomull/lin (halvlinne). Den har blivit
Öfre Gäldet 2/10

Förkläde från Gravgården
Detta vackra förkläde kommer från Grav
Lennart Johanssons gård i V. Ärnäs, Lima.
Det finns nu i Västagårdens textilsamling.
För ca tio år sedan lånade Torgås vävstuga
förlagan och gjorde en mönsteruppteckning. Det är rosengång och opphämta med
skälblad. Det har vävts som förkläde men
också som bårder på paradhanddukar mm.

Bild 3. Förkläde med rosengångsmönster och opphämta med skälblad. Förlagan kommer från Grav
Lennart Johanssons gård i V. Ärnäs, Lima
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Duken från Röhammar;n
Inga-Brita har redan på 1980-talet vävt en
duk vars mönster kommer från Röhammaren. Det finns en enda kvar på Västagården.
Hon har nu lånat tillbaka den för bearbetning och mönstret finns nu dokumenterat.
Torgås vävstuga kommer förhoppningsvis
att väva den inom något år. Färgerna i originalet är mustiga i mörkt blå och mörkt
rostrött.
Bild 4. Duk med mönster som hittats på Röhammaren
i Lima.

Minnen från mitt skolår 1929
Vi var åtta elever som började första klass
i Hedens småskola, sex pojkar och två
flickor. Det var Lassar Olle (1922-02-12),
Lassar Rune (1922-12-21), Lassar Axel
(19220717), Lassar Gösta (1922-03-19),
Erländ Tore (1922-10-19), Flygar Ingvar
(1922-09-30), Tranu Frida (1922-02-13) och
undertecknad, Lassar Karin. I andra klassen var det fyra pojkar, Lassar Olle (192106-12), Lassar Robert (1921-05-24), Flygar
Alfred (1921-05-04) och Utanholn Erik
Gösta (1921-02-14). Vår fröken hette Anna
Färdigsson (1892-02-10-19690622) och hon
kom cyklande varje morgon från Risätra.
Dagen började med morgonbön och psalmsång då vår fröken med stor koncentration
trampade orgeln och sjöng. Vi stod i en ring
omkring och sjöng.
En dag hade Ingvar en kniv med sig och
han kunde inte låta bli att sticka hål på orgeln. Vi var fyra elever som tycket om att
räkna. Det var Gösta, Tore, Frida och jag.
Vi tog hem böckerna och räknade hemma.
Det var rena tävlingen, vi hann ända till
”bråk” innan vi gick ut småskolan. Gjorde
vi något fel fick vi en ”hårlus”, och jag fick
en sådan en gång. Jag kunde läsa hjälpligt,
så jag tyckte att det var urtråkigt då det
12

skulle tragglas och ljudas i det oändliga, så
jag bläddrade fram några sidor och läste.
För detta straffades jag med en ”hårlus”.
Ibland hade vi gymnastik. Vi fick vända
på en långbänk och balansera på brädan
inunder. Något mer minns jag inte att vi
gjorde. En gång skulle vi associera till ordet sur. Då var det Axel som viftade med
handen och ”surhöna” blev svaret. Så kal�lade vi hönan som låg på ägg och ruvade. Så
blev det ordet ”söt”. Då var det Gösta och
han föreslog ”Martin-da-sö. Ja, så kan det
bli då svenska inte är vårt första språk. Efter
två lektioner blev det matrast, då vi tog fram
våra smörgåsar och en flaska mjölk. Flaskan
var försedd med patentkork. Vi satt i omklädningsrummet och åt. Värmen i skolan
kom från två kaminer, en större i skolsalen
och en mindre i omklädningsrummet.
Något vatten fanns inte indraget och inte
någon toalett förstås, utan utedass, ”kammor”, med tidningspapper att torka sig med.
På rasterna spelade vi kula, hoppade hage
eller kastade boll, då vi kastade mot väggen
och gjorde olika rörelser. På vintrarna åkte
vi mycket skidor, med kälkar i backarna
Öfre Gäldet 2/10

och skridskor på ”Lasstjärn”. Om sommaren åkte vi cykel. En variant hette att åka
”knörring”, då en satt och styrde och en satt
på pakethållaren bakpå och trampade.
En gång skulle jag följa med Frida till hennes mormor i Åkra, men hon måste först gå
in och hämta sin ”trallrikshätta”. Det var en
så kallad sjömansmössa, som kanske kunde
likna en tallrik. Ja detta var ett axplock från
gångna tider.
Hammarsbyn, Lima den 15/4 2010, Lassar
Karin Lund (född Eriksson 1922-05-02 i
Heden, Lima)

Från vänster Lassar-Karin och Tranu-Frida.

Barn- och ungdomsåren i
Limedsforsen 1929-1942, del 2
Nedtecknat av Kurt Falk.
Järnvägens betydelse
Genom att Limedsforsen var slutstation
för järnvägen i många år, växte här upp ett
väl utvecklat stationssamhälle. Här tar jag
några exempel på vad, som rörde sig kring
stationen. Varje dag till eftermiddagståget
samlades mycket folk. Posten kom då
och sorterades. Många hade fack, men
det var ombud, som hämtade till Östra
Ärnäs, Västra Ärnäs och Biskopsbyn. De
som bodde i närheten av stationen fick
sin post uppläst i luckan. Till Heden, Bu,
Ytternäs och Risätra kördes posten ut av
en lantbrevbärare. Jag minns just en, han
hette Stolpe. Han var kort men bred och om
Öfre Gäldet 2/10

jag minns rätt så hade han skägg - en liten
tomte. Sommartid använde han en damcykel
med pakethållare både fram och bak. Till
denna kunde han koppla en släpkärra om
det behövdes. Posten låg sorterad i stora
läderväskor. Vintertid använde Stolpe en
sparkstötting med en barnsäng, som han
hade sorterat posten i plus läderväskor.
Järnvägen, som nyss byggts ut till Särna,
gjorde att Limedsforsens station tappat lite
av betydelse. Här var förut omlastning av allt
gods, som skulle norrut mot Lima, Torgås,
Transtrand, Sälen och Sörsjön. Särna kunde
även få sitt gods över Mora. All lok- och
13

Bu skola. Kortet taget på 1980-talet efter ombyggnad. Skolan var då nedlagd.

konduktörspersonal låg över här. I början
gick bara godstågen hit, för att nästa dag
fortsätta till Särna. Överliggningen skedde
på Petterkullen (Petterholam) i södra huset.
Det blev mycket kortspel om kvällarna
och jag smög mig dit ibland för att vara
”bakspelare”.
När vi nu är på Petterkullen kan jag
nämna att sommartid, när kolmilorna var
tända, trängde röken in i lägenheterna,
men det var nog hälsosamt för mamma och
pappa blev gamla.

ett par av Hedmarkslimpa eller hembakt
rågkaka. Det var allt vi åt under skoldagen. Psalmboken hade en hedersplats i ryggsäcken, annars låg där läse- och räkneböckerna.
Från första terminen fick vi betyg. Flit och
uppförande var mycket viktigt. Hade man
inte stora A här, var en katastrof på gång.
För övrigt var det bokstavsbetyg från A till
C.

Skolåldern och dess lekar med idrott
Vi barn från Limedsforsen, Bu och Ytternäs
gick första och andra klass i Bu och dess
småskola. Lärarinnan Hanna Bäckman var
rätt sträng men rättvis. Hon kunde spela
orgel men inte sjunga.

Många av våra lekar var förlagda till sågspånsplanen vid stationen. Det var spån från
sågverket, som vi planade ut. Sen spikade
vi ihop mål av ribbor och sparkade boll i
timmar. Vi gjorde också hoppställningar
för höjdhopp och stavhopp. Det var alltid
tävlingar av olika slag.

I ryggsäcken hade vi en pilsnerflaska med
mjölk samt ett par smörgåsar av spisbröd,

Vi hade köpt en begagnad damcykel av
Lissola Erik avsedd för hela familjen. Den
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kostade 30 kronor och på den lärde jag
mig åka. Då blev det ju tävlingar på cykel.
Vi åkte ut på ”larsväjam” vid sågverket,
fortsatte vägen till Knuss Lars-Erik och
sedan runt samhället och kom tillbaka via
Backlunds och Kölgårn till stationen. Vid
ett tillfälle, kanske något år senare, åkte jag
ihop med Georg Renström, när han kom
med sitt ”övahjul”, varvid jag slog huvudet i
vägen, slog upp ett djupt sår under käkbenet.
Märket har följt mig genom hela livet.
Klasserna 3-6 gick man i Risätra Folkskola.
Dit kom eleverna från Bu, Heden, Risätra
och en del av Östra Ärnäs. När vi från Bu
skola, de flesta från Limedsforsen, kom till
den första skoldagen, stod en från Risätra
och en från Heden vid ingången och tog
emot oss. De talade om för oss, vilka som
bestämde. De hade gått ett år redan och jag
vill ej nämna deras namn för så småningom
blev vi goda vänner.
I tredje och fjärde klass var Henrik Rölander lärare och en snäll sådan, men det
blev lite dålig ordning p.g.a hans snällhet.
Han var en god förespråkare för att vi inte
skulle använda alkohol och i stället gå med
i NTO:s junioravdelning, vilket många av
oss gjorde. För egen del har jag ännu inte
använt sprit.
Femte och sjätte klass hade en lärare, som
visste vad han ville. Arvid Bäckman var
mycket kunnig och krävande, höll sträng
ordning och här gällde det att man kunde
något. Jag tror att vi alla gjorde, vad vårt
förstånd förmådde. Vi hade dock olika
intressen, en del var praktiska och vid
senare tidpunkt visat att det för dem varit
det rätta och ett fåtal var teoretiskt lagda.
Man kan på ena handens fingrar räkna dem,
som hade ekonomisk möjlighet att fortsätta
läsa.
Vi övriga fick efter hand börja arbeta. De
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flesta kom från hemmansägarhem och de
hade mycket att lägga händerna på hemma.
På våra skollov hade vi mycket att göra.
Fotbollen stod ju i första rummet, men
efterhand, som vi blev äldre, kom nya
intressen. Fiske var något, som alla Limabor var intresserade av. Vi småpojkar ville
också fiska och Västerdalälven var ju ett
eldorado. Här fanns laxöring och harr. S k
flugor skulle alla göra själva. Jag använde
mig av en ”specialist”- Gånors Johan (han
i kolgårn), och då borde man få fisk. Själv
kunde jag stå intill Henry Magnusson och
han drog upp den ena efter den andra, men
jag fick inte ett enda napp. Vi får inte skylla
på Gånors Johan, utan jag hade dålig teknik.
Det fanns ett annat fiske vi höll på med. Flera
bäckar innehöll bäcköring. Jag minns att vi
gick upp mot Bullberget till Spännarbäcken,
där vi satte ut spön med rev och krok. Agn
var småsil och mask. Nästa dag gick vi dit
igen och vittjade och då kunde vi få några
öringar. Vintertid la vi ut revar i forsen för
att få lake och det lyckades ibland.
Isar att åka skridsko på var sällsynta, men
tidig frost la ibland igen Ärådammen. Då
kunde det bli lite bandy innan snön kom.
Spännarloken (ett litet tjärn) frös alltid tidigt
och där spelade vi Limedspojkar bandy.
Pölen låg ett par hundra meter ovanför
”mjölnarns” hus, som senare Spännar Jonas
övertog.
När vi är inne på ”mjölnarn” så tyckte vi
småpojkar om att gå till kvarnen. Mjölnaren
var en jovialisk man och ibland tillät han
besök. Det var spännande att se de stora
kvarnstenarna krossa havren till ett fint
mjöl. Vi var då i den nedre våningen och där
kunde man se de ”fina” husdjuren, råttorna.
Ute i regionerna var det gott om dessa djur.
fortsättning följer i nästa nummer...
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Syslöjden i Risätra skola omkring 1934.
Främre raden från vänster: Lilly Viola Halvarsson f 19200626 (syster till Sigge f 19220819 Rörbäcksnäs), Kvarn
Mill Vilma Maria Olsson f 19220217 (g Nicklasson), Tranu Frida Linnea Martinsson f 19220213 (g Höglund),
Greta Ejvor Forsman f 19220619 (g Blank), Källhed Margareta Anna Matsson f 19210124(g Björklund, dotter till
Putsar Mats), lärarinnan Morsk Gerda Matilda Larsson f 19010822 (g Martinsson), Brus Ellen Ingegärd Persson
19211107 (g Ohrner), Stolp Karin Linnea Johansson f 19210613 (g Svensson, mor Grind Engla Matilda), Dunder
Elsa Ingeborg Andersson f 19210604 (g Mattelin), Snäller Hedvig Linnéa Olsson (g Strandberg) 19220319
Bakre raden från vänster: Ida Gulli Olsen Tranbacken f 19211114 (g Sandh), Karin Ingegerd Halvarsson Lill f
19210112 (g Nilsson), Snäller Märta Linnea Johansson f 19211218 (g Persson), Lassar Karin Eriksson f 19220502
(g Lund).
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