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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: Efterlysning - Vem är detta?
Denna bild finns på Olnispagården, Sälen men personen är
okänd. Bilden kommer ursprungligen från familjen Jacobsson,
Mor-näs. Bilden är en så kallad ferrotypi som började användas under 1850 men levde kvar till 1900-talets början. En ferrotypi är en svartlackerad järnplåt som beläggs med ett lager av
ljuskänsligt kollodium och silvernitrat. Efter exponeringen finns
inget negativ då bilden förefaller vara positiv tackvare den svarta
bakgrunden. Tekniken var mycket populär i Amerika.
Hör av er till Olle Tranberg ifall ni har upplysningar om bilden.
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
I skrivande stund, börjar sommaren lämna vår vackra dal.
Den första frosten nöp till i morse och det är dags att ta nya
tag inför hösten.
Sommaren inleddes med en unik nationaldag den
6:e juni. Hängbron över älven från Sälenhallen över till
Olnispagården invigdes. Genom denna bro har vi stora förhoppningar om att alla på ett enklare sätt kan ta sig till vår
vackra hembygdsgård och Olnispa bystuga.
Redan vid midsommarfirandet märktes det att bron redan
blivit en naturlig väg att ta sig från östra sidan älven, där
det finns bättre parkerings-möjligheter, över till västra sidan
där Olnispagården ligger. Som vanligt, så var det fantastiskt
många människor som firade midsommar tillsammans med
oss.
Den 7 juli, inbjöds de boende på Bom-pabackens
Servicehus till Olnispa bystuga, för eftermiddagskaffe tillsammans med några ur styrelsen.
Vi fikade, tittade på nya bron, pratade och åt glass tillsammans. Josefin Skottheim, som är en av våra guider på
Olnispagården, avslutade efter-middagen med att sjunga och
spela gitarr för oss. I allt en väldigt trevlig eftermiddag.
Vi har under sommaren städat upp ”fjöset” och förrådsladan, vid Olnispagården. Detta städarbete kommer att fortsätta nästa sommar.
Som jag skrev till er tidigare, så efterlyser vi fler som kan
hjälpa oss i styrelsen med detta Dessa städkvällar har varit
slitiga men roliga. Vi är ett trevlig gäng som har roligt när vi
arbetar tillsammans.
I samband med detta arbete, har vi inom styrelsen tagit
ett beslut om att vi är väldigt restriktiva när det gäller att ta
emot gåvor till gården, just nu. Vi måste få en möjlighet att
städa upp och se vad som finns på gården och även se till
att det finns plats för de eventuella saker som kommer att
doneras till Olnispagården. Om det är någon som har något
som ni vill donera till Hembygdsföreningen, kontakta någon
av oss i styrelsen, så får vi diskutera det hela.
Olle Tranberg och Josefin Skottheim har arbetat som guider under sommaren. Olle har även arbetat med uppmärkning av våra samlingar.
Roligt att se att ungdomar också intresserar sig för vår
lokala historia.
Arbetet med att sätta upp Janis-stugan går vidare. Vi har
ett par alternativ för platsen för stugan. Jag återkommer med
mer information, när vi vet bestämt var den kommer att stå.
Under en av de sista augustidagarna, gjorde styrelsen en
utflykt runt om i bygden, för att se på intressanta byggnader
och sevärdheter. En del av dessa är i hembygdsföreningens
ägo och en del ägs av andra. Denna utflykt var väldigt uppskattad och ciceron för dagen var Sören Larsson
Vi var bland annat och tittade på kvarnen vid Busdammen,
Vikingagravarna vid Hästnäs och sågen vid Baggbäcken.
En väldigt trevlig och intressant dag. Det är bra att veta
vilka byggnader och fornlämningar som finns runt om i byarna omkring oss.
Till sist vill jag nämna att hembygdsföreningen har för
avsikt att inbjuda sina medlemmar till en höstfest den 12 november. Annons om detta kommer.
Vi vill gärna ha hjälp med att arrangera denna fest. Den
som vill hjälpa till, kan bara kontakta någon i styrelsen.
Med önskan om en trevlig höst
Annette Jonsson-Lill
Ordföranden Transtrands Hembygdsförening
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Recension av boken om "Starkus" Presentation av boken "Källan"

Peter Zaunschirm har skrivit en intressant
och målande bok om sin mormorsfar Johan
Jansson (1856-06-17 - 1934-04-14) kallad
"Starkus". Boken täcker tiden från Johans
födelse till åren då han bedrev livlig handel på flera platser i mellersta Sverige. Peter
beskriver detaljerat människor och vad
som hände i arbetet med olika verksamheter, som arrendator på Hagby gård utanför
Nora och fastighetsägare i Örebro. En släkttavla hade tydligare visat släktskapet mellan
människorna.
Bokens titel är "Johan Jansson 1856-1934
- den föräldralöse Transtrandspojken som
blev storbonde och köpman" och innehåller
75 sidor i A5-format och med mycket bilder.

Dokumentationsgruppen inom Transtrands
Hembygdsförening har i många år arbetat
med att dokumentera socknens gårdar och
dess invånare. En bok om Källans by redovisar en del av vad som funnits i kyrkböcker, lantmäteri-handlingar och fotografier.
Texten har skrivits av Erik-Åke Tranberg,
Värsk Tore Johansson och Olle Tranberg.
De har valt att utgå från storskifteskartorna
från Lantmäteriet och vilka som bott på respektive gård inom angivna littera.
Gamla fotografier på gårdarna har tagits
med för att kunna jämföra med hur gårdarna ser ut nu år 2010. Även en del gamla
foton på de personer som bott där har tagits
med liksom släktskapet mellan gårdarnas
innevånare.
Boken innehåller 102 sidor i A4-format och
med mycket bilder.

Boken finns att köpa på bl. a. Olnispagården.
Erik-Åke Tranberg
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Boken finns att köpa på Olnispagården,
Transtrands Bibliotek och Konsum i Sälen.
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Gummor, finns dom?

Erkänner. Jag är svag för gummor. Saktmodiga men snälla och plirande ögon. Och med
en hårknut i nacken. Jodå, jag gillar yngre
gummor också, men det är något speciellt
med den gamla gumman.
Hon får gärna hantera en stickning. Eller karda ull. Eller sitta vid spinnrocken.
Utanför hennes fönster är vinterkvällen
svart och kall. Intill henne sprakar kaminen
medan katten dåsar i värmen.
Bilden stämmer ganska väl med mitt minne av mormorsmor. Huckle, förkläde. Hon
var liten, lite framåtböjd. Och envis. Gammal som hon var skulle hon slippa delta i
de tyngre sysslorna på gården. Inte mjölka
eller bära mjölkhinken. Inte räfsa i värmen
under slåttern. Inte gå ut i skogen för att leta
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efter korna om de inte kom hem i tid efter
betet på sommarkvällen.
Självklart satte hon sig på mjölkpallen när
hon fick chansen. Hon bar den tunga hinken
med mjölk. Hon räfsade. Och hon gick ut i
skogen, ropade och lockade.
För mig är hon urtypen av det gamla bondesamhällets gumma. Strävsam, inte rädd för
att hugga i. Inga stora åtbörder. Hon gjorde
sitt i det tysta. Drack sitt kaffe. Gick in på
sitt rum och Iäste Kvällsstunden eller Triumf.
Min urgumma är borta sedan många
år. Och med henne de flesta andra urgummoma. För när såg du en gumma sist, en
gumma av den gamla stammen med huckle
och hårknut?
Öfre Gäldet 3/10

Tänkte väl det.
Men visst finns det fortfarande några få kvar
som passar in på min prototyp. Det är bara
det att man Inte längre ser dem i byn eller
på landsvägen. Vid en närmare eftertanke
finns det knappt några byar eller landsvägar
kvar heller.
Nej, de skapligt pigga gummorna finns
främst på äldreboenden. De riktigt pigga
kan fortfarande ses på gårdsplanen i de småbyar som ännu inte nåtts av ”utvecklingen”
och helt övergivits.
Sedan beror det förstås på när beteckningen
gumma börjar gälla. Förr kunde både gumoch gubbåldern inträffa redan vid femtio
år. Folk slet ut sig av ett fysiskt hårt arbete.
Gummor och gubbar med krokiga ryggar
och käpp (när såg du någon med käpp senast
förresten?), var en vardaglig syn. Min urgumma till exempel hade käpp, även om det
var långt ifrån alltid som hon brukade den.
Småbruken gick oftast i arv, generation efter generation. När ägaren gjort sitt skrevs
gården över på något av barnen.
Den unga och starka familjen tog ansvaret. Gammfolket fanns med i bakgrunden
och gjorde sitt så länge de orkade, De blev
mor- eller farföräldrar till barnbarnen som
småningom blev ...
Successionen skapade en kedja av gummor. Gummor som var barnvakter, som
stoppade strumpor och som spann ull. De
fanns där, redo att göra sitt så länge krafterna och de reumatiska fingrarna tiIIät.
Plötsligt brast kedjan. Det kom helt nya tider
med helt nya förutsättningar. Bondesamhället blev ett industrisamhälle. Betydligt mer
i plånboken med en reglerad arbetstid inomhus. Inget pulsande i snön med bågsågen
över axeln, inga stelfrusna fingrar, ingen oro
över regn som hotade höskörden eller över
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torka som fördärvade potatisskörden, ingen
handmjölkning morgon och kväll, sju dagar
i veckan, varje månad, året om.
Mycket hade vunnits, men mycket hade
också gått förlorat. Småbrukaren och hans
hustru hade varit sina egna chefer, inte blivit
anvisade vad som skulle göras. Deras arbete
hade fått rätta sig efter årstidernas växlingar. Hur det sedan lagts upp hade de själva
bestämt.
En annan konsekvens blev att gummorna
blev över i arbetet. Barnpassning? Barnbarnen bodde tjugo mil bort. Och det fanns ju
dagis. Mjölkning? Ladugården var ju tom
på djur. Hjälp vid slåttern? Slåtterängarna
återtogs av skogen. Karda ull och spinna?
Sådant gjordes maskinellt.
I dag är medellivslängden långt högre än
på bondesamhällets tid. Försäljningen av
hucklen och förkläden borde därför ha
mångdubblats. Men icke. Urgummans tid
är över. Hucklen är idag sällsynta huvudbonader och förekommer främst i lustspel på
skånska utomhusscener medan förkläden
skyler nakna engelska kockar och svenska
grillare. Gummorna? De spelar golf, går på
vinprovningar, lyssnar på hårdrock, åker på
utlandsresor och är engagerade i samhällsdebatten. Som varandes gubbe, om jag utgår
från gränsen på femtio år, tycker jag att den
nya tidens gummor gör helt rätt.
Samtidigt känner jag saknad vid minnet
efter urgumman. Den gamla gumman vid
spinnrocken. Envis och med hårknuten i
nacken.
I tankar om mormorsmor Berta.
av Bo Johannesson om Österbäck-Berta
Joline Jansdotter (f.18860528, Kvarnholen,
Lima, d.19790218, Örsjön, Rörbäcksnäs).
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Från Åsen till Bishop Hill
AV: OLLE TRANBERG
Bishop Hill ligger på den amerikanska stäppen i Henry County utanför Chicago, Illionos. Det är ursprungligen en svensk koloni
som grundades 1846 av frireligiösa tänkare
som bröt upp ifrån Sverige då religionsfriheten i Amerika var deras enda alternativ.
Bland de första pionjärerna i Bishop Hill
fanns Britta Peterson från Skömmargården
(idag Martinssons) i Åsen. Hur hade hon
hamnat på prärien i Amerika?
Uppväxt och arbetsliv
Britta var dotter till bonden och sockenmannen Per Ersson (1761-1836) och hans
hustru Brita Persdotter (1772-1857). Dottern
Britta var parets tredje barn, de skulle få
ytterligare fyra. Familjen hade troligen en
ganska god ställning i socken, både Brittas
storasyster Ingeborg och lillasyster Marina
tjänade som pigor i Prästgården, det var inte
alla som fick göra det. Det var ett sätt som
bönderna kunde betala en del av sitt tionde
på, det vill säga genom dagsverken, de som
fick arbete där hade gott anseende i bygden.
Men tiderna förändrades, Brittas tre systrar Anna, Ingeborg och Marina fick alla under 1830- och 1840-talet så kallade ”oäkta
barn”, det vill säga födda utanför något äktenskap. Detta var en stor skam, inte bara
för den nyblivna modern, utan även för hela
familjen. Prästen i socknen läste upp för
församlingen vem modern var i avskräckande syfte. Modern fick även personligen be
prästen om ursäkt för att hon syndat, i annat
fall skulle hon inte få den heliga nattvarden
och inte vara välkommen i Herrens hus.
Från 1830-talets slut och 1840-talets början säsongsarbetade Britta i Alfta. Det var
linets arbetstillfällen som lockade många
kvinnor från Transtrand att flytta till häl6

singe-socknarna, antingen under flera år eller bara någon månad.
Att Britta vistades i Alfta är viktigt för
vår handling, det var antagligen här som
Britta under sommaren 1843 först kom i
kontakt med Erik-Janismen. Under denna
sommar var nämligen även profeten Erik
Jansson i Alfta.
Erik Jansson och Erik-Janismen
Erik Jansson var en frireligiös tänkare som
var grundare av Erik-Janismen. Läran ansåg
att läsandet av bibeln ledde till syndabefrielse, varför dop, konfirmation och natt-vard
inte behövdes. Alla andra religiösa skrifter
ansågs hädiska och därför anordnades flera
bokbål där böcker av alla slag bändes.
Erik Jansson var en bokstavlig kris för
svenska kyrkan. Det var enligt lag förbjudet att själv föra religiösa möten och sammankomster, beroende på att religionsfrihet
inte rådde, det kunde ju hota kyrkans makt!
Därför förföljdes många av Erik Janssons
anhängare och Erik tvingades slutligen fly
till Amerika.
Många rykten gick om Erik-Jansarna
i bygderna, i Post- och Inrikes-Tidningar
publicerades flera skrivelser om att ErikJansarna skulle ha offrat levande barn!
Även om lugnande allvarsord, följde kan
man nog förstå att folk började titta undrande på Erik Janssons anhängare. Mödrar
grep förskräckt tag i sina små när de mötte
Britta på landsvägen och förmanade barnen
att ”akta er för gumman som tar oskyldiga
barn”. Nog kan man förstå om Britta kände
sig utstött.
Erik-Janismen spred sig som en löpeld
genom landet. I Post- och Inrikes-Tidningar
skrev man i februari att ett 30-tal personer
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ifrån Malung och Lima var redo att i maj
samma år avsegla till Amerika ifrån Norge.
I Malung hade flera förmögna bönder sålt
all sin fasta och lösa egendom på auktion.
Beslutet
En händelse i januari 1845 fick troligen
Britta att ta ett beslut, att emigrera till Amerika. Natten mellan 22 och 23 januari utsattes Brittas familj för en våldgästning av två,
troligen berusade, karlar. De bröt sig in, beväpnade med påkar, slog sönder inredning
i en stuga och dessutom gav de sig på Brittas mor som nu beskrevs som en ”gammal
gumma”.
Britta tog ut flyttbetyg hos prästen den 9
mars 1846. Genom detta blev hon den första
i Transtrands socken att emigrera till Amerika.
För att flytta från riket före år 1890 krävdes det att konungens godkännande. Det
klart, kungen kunde ju inte anta något arbete, så det gjorde konungens befallningshavare i varje län, det vill säga landshövdingen. Britta fick ett pass utfärdat den 22
juni 1846 i Falun, nära tre månader efter
att hon lämnat Åsen. Antagligen var hon
tvungen att tjäna ihop pengar till resan först
som piga i Falun.
Resan var långt ifrån gratis, priset förhandlades mellan skepparen och emigranterna och kunde variera mycket (oftast
gjorde emigranterna en gemensam reskassa). Troligen låg priset för biljetten på
60 riksdaler, då ingick dricksvatten men
inte mat eller vatten till tvätt eller personlig hygien. Det var nästan två årslöner för
Britta! Därtill måste Britta själv köpa mat
för upp mot tre och en halv månads färd, det
kostade omkring 15 riksdaler. Resenärerna
fick tvätta sig själva och kläderna bäst man
kunde i saltvatten.
Emigranterna fick bo i lastrummet under
resan, det var ett enda stort rum ända ner
till kölsvinet Ännu var emigranter ett högst
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ovanligt fenomen och folk åkte med på lite
olika båtar till Amerika.
Atlantfärden påbörjades i Gävle, dit Britta troligen gick, någon järnbana fanns ännu
inte. Hon hade fått biljett på en skonert (ett
segelfartyg) som hette Sophia och var byggd
ett år tidigare. Båten, som fraktade 95 emigranter och stångjärn, avseglade den 12 oktober 1846.
Helsingör var den sista hamn man anlade
innan man gav sig ut på den stora Atlanten.
Resan tog hela 12 veckor (tre månader) och
tre dagar, under resan var det en hel del
stormar, därtill kom sjukdomar som fanns
ombord.
Drömmarnas land
Äntligen, den 7 januari 1847 anlöpte båten
hamn, närmare bestämt New York. Många
svenskar övergav här Erik Janssons drömvärld och lämnade gruppen för att själva
söka lyckan. De hade fått nog av den hemska båtresan. För Britta, eller Breta Peterson
som hon nu hette, väntade först vinterläger
i New York (i Brooklyn) tills våren kom, sedan ytterligare tre veckors resa innan hon
var framme i Bishop Hill. Från New York
reste man på Eire kanal från till Lake Michigan på pråmar. Man rundade hela Michigan för att sedan anlända till Chicago.
Därifrån gick Britta till fots eller åkte häst
och vagn till kolonin.

Limas två medlemmar i Bishop Hill Colony, 1851.

Det som väntade var långt från en drömvärld, första tiden bodde man i backstugor innan man uppförde några riktiga hus.
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Britta bodde tillsammans med flera äldre
ensamma kvinnor, bland annat med Inger
(Ingeborg) Olson från Västra Ärnäs i Lima.
Inger hade gift sig 1846 med Nisslass-Per
Persson, men några månader senare hade de
skilt sig. Inger hade lämnat maken som gifte
om sig och hon rymde till Amerika.
Erik Janssons drömvärld kom dock att kollapsa. Erik styrde med järnhand över sina
undersåtar vilket ledde till missnöje. Han
blev till sist mördad 1850 av John Root, för
att Root inte fick lämna kolonin. 10 år senare splittrades kolonin, byggnaderna och
marken delades upp mellan de kvarvarande
medlemmarna. Britta fick en och en halv lägenhet i den så kallade Big Brick, eller storbyggningen. Hon fick även 6 acers (tunnland) skog där hon kunde hämta ved.
1867 grundades en ny kyrka i kolonin
(Church on the Hill), Britta var en av de första medlemmarna och hon var även en flitig
besökare i kyrkan.

grannstaden till Bishop Hill. Han kom till
New York 19 juli med båten France.
I storbyggningen bodde Britta vägg i
vägg med flera för eftervärlden kända personer så som Olof Stoneberg, en av Erik
Janssons första lärjungar, eller Erik Jansson
kusin, Charlotta Root, vars make mördade
Erik Jansson 1850.

Storbyggningen var länge den största byggnaden i
Illinois.

Den 6 januari 1888 dog Britta i Bishop
Hill, 85 år gammal. Hon har veterligen inte
lämnat mer efter sigän några textrader i arkiven. Men hon var den första i den så kal�lade emigrationsvågen då nära 600 transtrandsbor flyttade till Amerika.

Källor:
Transtrands kyrkoarkiv
Emigranten populär, emigrantdatabas.
Bob Nelson, Bishop Hill, Henry Co, Illinois, USA.
Ingvar Henricson, sjöhistoriker, Gävle.
Historien om Bishop Hill, Olof Isaksson.

Church on the Hill, 1890.

År 1870 fick Britta goda nyheter, hennes
brorson Per Persson hade bestämt sig för att
utvandra till Amerika. Per var född 11 september 1846, det var samma år som Britta
utvandrade och han hade därför inga minnen av sin faster. Per avseglade 13 juni från
Göteborg och skulle bege sig till Galva,
8
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Sturevalven i Malungs kyrka
är 500 år.
Av Arnold Joos
Sturevalven började byggas på 1490-talet
och invigdes den 20 januari 1510 av dåvarande biskop i Västerås Otto Svinhuvud.
Det rådde goda tider i Malung då Sten Sture
d.ä. regerade 1479-1503. Med Sten Sture
vid rodret följde 27 år av fred och välstånd
för allmogen. Han styrde Sverige med fast

hand. Uppsala universitet grundades 1477. I
Vadstena kloster utformas det första skriftspråket på svenska, den första tryckpressen installerades och silver började brytas
i Sala. Men samtidigt lanserades också en
alldeles ny dryck i Sverige, brännvinet.
Under Sturetiden blomstrade även Malung. Nu hade malungsborna
till och med råd att kosta på
sig en upprustning av kyrkan.
Den byggdes ut åt väster och
försågs med de tre stjärnvalv,
som vi kan se i kyrkans tak
än i dag. Valven kallades även
för ”Sturevalv”. En klockstapel byggdes, kyrkan målades
och pryddes med en rad vackra träskulpturer och andra
dyrbara inventarier. Kyrkan
blev nu ett praktfullt tempel
i sengotisk stil. Den nya kyrkan återinvigdes den 20 januari 1510 av biskopen Otto
Svinhuvud. Det var en stor
dag för malungsborna då biskopen med sitt följe drog in
i Malung. Han blev den siste
katolske biskop, som besökte
vår socken.

Interiör från Malungs kyrka med
Sturevalven.
Fotograf Jan Robertsson
Rekonstruerat och tecknat av Josef
Sjögren
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Slåttergille på Tandberget

Ännu en dag var det full aktivitet på Skogsamilstäkten vid Tandberget i Lima. I ottan
lördagen den 7 augusti 2010 började, under
ledning av Alf Jonsson, sex karlar utrustade
med liar att meja ner de grässtrån som växte
på tunet. Fr vä Ove Gudmundsson, Olov
Gudmunds, Jörgen Olsson, Ove Jonsson,
Gunnar Gudmunds.

Vid början på höhässjan fr. v. Alf Jonsson,
Gunnar Backlund och Siv Gudmunds.
Senare anslöt räfsare och räfserskor. Jörgen
Olsson och Pell Inger kom med Kolbullesmet, fläsk och lingon samt frukost och
kaffe. Totalt var vi 16 personer igång med
olika aktiviteter under dagen. Snart stod en
vackert grön och doftande höhässja som ett
monument över vårt arbete.

Fr vä: Olov och Gunnar Gudmunds.
10
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Fr. v. Alf Jonsson, Kennet Karlsson, Ove
Gudmundsson, Ove Jonsson, Jörgen Olsson, Reyna Carillo, Gerd Piscator, Olof
Gudmunds, Arne Thysk, Allan Algotsson,
Siv Gudmunds, Inger Eriksson, Gunnar
Gudmunds, sittande framför Gunnar Backlund, Britt-Marie Karlsson. Bakom kameran Gudrun Larsson Thysk.

berget och ”gattat”. Hon hade ingalunda varit ensam på täkten. Det berättade en skrift
som låg i stugan och som var en nedteckning av den dagbok hon skrivit med så gott
som dagliga anteckningar från mitten av
juni till september. Mycket intressant.
Under dagens arbete berättades många
historier med anknytning till händelser i
bygden i samband med slåtterarbete, bl.a.
om hölass som fattat eld.
Även började vi prata om alla gamla redskap och kördon mm som användes förr i
samband med slåtter och dess benämning
på Limamål. Här nedan är några exempel:
Jå = lie
härv = höräfsa
dråg = en kälke som man spände bakom
hästen. Man lastade det torra höet på drågen
och band ett rep på mitten läns efter. Drågen
var lämplig på små ägor med många diken
där höskrindan var för stor.

Inne i fäbodstugan i öppna spisen brann en
liten stillsam brasa. På hyllor i stugan och
inne i mjölkkammaren stod föremål som
påminde om forna tiders mjölk-hantering
med ost- och smörtillverkning. Sommaren
1910 hade Skogsamils Hulda varit i TandÖfre Gäldet 3/10

Hävler = ett par stänger som användes för att
bära in hö. En person i var ände bar dessa.
Stängerna var inte helt runda utan ena sidan var kantig för att höet bättre skulle ligga
kvar.
Tack till alla som på olika sätt medverkade
under dagen och väl mött nästa år!
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Älgtjurens sista näckros
- jämte sällsamt en utter
av öronsmek bjuden
den fridsamma lycka som stillheten bar
av motsol förblindad
din blick var förhindrad
men vinden låg mojnad och känslan var
trygg
till frustande genklang
steg skovelhöjd pärlbang
när skogarnas konung njöt näckrosens rot
tills mätt och belåten
med värmen förlåten
mot kvällen med bördan du svann i en vals
med älgjakten brunnen
var friden dej funnen
och stålet förlängde en rot uti mull
så präntades sången
om smäktande gången
vid välrodda sundet där viken var din

Vid Håarnas stränder
där Håkölen vänder
och näckrosen blommar sitt vackraste jag
ljöd samklang som sparas
i hjärtat bevaras
där djupast vi kände som vildmarkens barn
till givmilda grönskan
i sommarfylld önskan
slår hjärtan som svalkas av svalornas flykt
förnöjsamma sinnen
med ljusaste minnen
når Gnuphällen trogen längs himlarund blå
vid Håarnas stränder
där Håkölen vänder
och näckrosen blommar sitt vackraste jag
rann årtagens ringar
till tidlösa vingar
när urminnes älgtjur skred vattenblänk an
för pejling av ljuden
12

bland trägnag av bäver
som sanningen kräver
dök sällsamt en utter mot framtidens land
där dvärgbjörk och tallar
på skönheten kallar
och näckrosor åter i solskenet ler
och gulärlan lyser
som roddaren myser
när älgtjurens ättling når skrovmål med
dopp
vid Håarnas stränder
där Håkölen vänder
och näckrosen blommar sitt vackraste jag
ljöd samklang som sparas
i hjärtat bevaras
där djupast vi kände som vildmarkens barn
TAGE AXELSSON
Lyåns fäbod i Malung, Dalarna, 2005
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En tragisk brand i Vallsjön
inerna satt två sotiga och brända
barn. Det var de två äldsta pojkarna: Ansgar och hans ett år yngre
bror Hilding. Den minsta pojken
Olof Rickard innebrändes. När
branden utbröt kunde barnen inte
få upp dörren, men den äldste av
pojkarna, Ansgar, lyckades slå ut
ett fönster och hjälpa ut sin bror,
femårige Hilding, medan treårige
Olof Rickard blev kvar i lågorna.
Efter branden flyttade familjen
till Rörbäcksnäs.

I slutet av mars månad år 1914 inträffade
en tragisk brand i byn Vallsjön, söder om
Rörbäcksnäs, då den treårige gossen Olof
Rickard innebrändes. Hans föräldrar John
och hans hustru Mina lämnade stugan på
morgonen för att bege sig till Rörbäcksnäs.
Tre små barn lämnades kvar i den lilla stugan. Vad som egentligen hände är oklart,
men när makarna återkom möttes de av en
hemsk syn. Stugan var nedbrunnen och i ruÖfre Gäldet 3/10

Familjen bestod av följande medlemmar:
Dräng-Alma Vilhelmina Olsdotter (f 18880406, Lilla Moberget,
Lima, d 19690115, Rörbäcksnäs)
John Persson (f 18770525, Norra
Finnskoga, d 19620521,
Rörbäcksnäs)
Ansgar Verner Persson (f
19080114, d 19670508, Malung)
Hilding Leander Persson (f
19090806, d 19970705, Arboga)
Olof Rickard Persson (f
19110626, d 19140323, Vallsjön)
Olof Rudolf Persson (f 19151203,
d 20060424, Nås)
Stig Erik Sigfrid Persson (f
19180515, d)
Astrid Aina Persson (f 19201015,
d 19421228)
John Maurits Persson (f 19240605,
d 19240605, Rörbäcksnäs)
ARON HANSSON
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Barn- och ungdomsåren i
Limedsforsen 1929-1942.
Nedtecknat av Kurt Falk.

Limedsforsen med kvarn.

Vintertid var det skidtävlingar som gällde.
Varje by hade sina tävlingar för skolbarn
och ungdomar med hjälp av föräldrarna.
Utrustningen var ju inte den bästa - stavarna
var av bambu med stora kringlor och blev
tunga. Skidorna var breda och tunga
och bindningarna hade bakremmar och
stramare.
Skoltävlingarna var ju de viktigaste
under vintern. Då var alla kommunens
skolor representerade. De namn, som här
presenteras, visar att de redan tidigt visade
anlag och blev senare Lima IF:s stjärnor.
Lassar Gösta Eriksson vann i flera år men
slutade tidigt och samma med Lissola Gösta
Persson. Sen kom Rulle Norgren och Kråk
Inge Limberg, ja även Kalle och Gunnar
Lundh samt Flygar Folke. Priser fick vi alla
och jag var alltid bland de sista och blev
man sist fick man en limpa. Det var ett gott
pris i de dåliga tiderna.
Skoltiden var inte riktigt slut med de sex
åren. Vi fick genomgå något som hette
Fortsättningsskola. Den varade i sex veckor
14

och vi fick lära oss samhällslära och hemoch hushållslära. I stort sett direkt efter
kom konfirmationstiden. Den var förlagd
till kyrkan i Lima. Den pågick före jul 1936
och under våren 1937. Jag var inte med
under den första halvan, eftersom vi kom
från ett bruk, där kyrkan inte låg och vår
släkt var baptister. Vi var således inte döpta.
Prosten Nordblad besökte oss flera gånger
och sista gången såg vi honom komma över
bangården och då sprang jag och gömde
mig på utedasset. Mamma letade rätt på
mig och vi diskuterade fram och tillbaka,
hur vi skulle förhålla oss. Mellan jul och
nyår döptes vi barn i prästgården i Lima.
Därmed var jag ett ”Guds barn” och kunde
fullfölja konfirmationen. Själva slutet på
”utbildningen” varade i två dagar. Första
dagen förhördes vi. Jag fick ”förmånen”
att läsa upp alla Trosartiklarna utantill
och det gick bra, fastän jag bara varit med
halva tiden. Andra dagen var måltiden oblaten som fastnade i gommen och den
första vinsupen. Som ett bevis på de ”goda
tiderna” inköptes min konfirmationskostym
i Erikssons affär för 38 kronor med
avbetalning på 5 kronor i månaden.

Lima Kyrka.
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Jag har aldrig ångrat att jag ”gick fram” och
ett av mina stora ögonblick var 50-årsjubileet
år 1987. Många av kamraterna hade jag inte
sett på de 50 åren.

penninghögen låg placerade man sig. Ibland
fick man stå där, men annat hände också.
Dagen efter låg man i gräset och krafsade
för att kanske hitta några ören.

Tillbaka ett par år
1931 var det en stor händelse, som skedde på
Petterkullen. Vi fick en lillasyster, som fick
namnet Siv och var en äkta Lima-kulla. Hon
gick i fjärde klass, när vi senare flyttade.
Zaida hade då redan gått ur och börjat på
realskolan i Malung.

Börjar arbeta
I tolvårsåldern började jag ”tjäna”. Hemmansägarna runt Limedsforsen behövde
potatis-upptagare om höstarna. Jag hann
hjälpa två, tre stycken innan säsongen var
över. Betalningen var bra, mat hela dagen
och dessutom en hink potatis med hem.
Mamma och pappa blev glada för det var
fattigt på den tiden. Ibland var jag med vid
höbärgning och tröskning.

Stationsområdets utseende mot i dag
Stationsområdet såg ut på följande vis:
Längst i söder låg det stora lokstallet med
vattentornet. Ångloken fick sitt vatten och
togs in i stallet för översyn.
Järnvägspersonalen hade tillgång till ett
karbad här och det gällde förstås även
familjerna.
Bangården bestod av flera spår (idag går
autostradan till Sälen där). Stationen låg
länge kvar men är nu borta. Kolbryggan låg
härnäst, där kolet från milorna i kolgården
spelades upp i en låda och tippades i en
s.k. kolvagn (järnvägsvagn som var svart
och hade nästan täta väggar). Sen var det
magasinet, där allt gods förvarades, som
kom med godstågen.
Sågverket hade ett stort förvaringsmagasin,
där det lastades ifrån.
Längst i norr mitt emot Knuss Lars-Eriks
hus låg också en kolbrygga. Den var avsedd
för direkt tippning i vagn, när träkolet kom
med häst och kolskrinda från skogen.
Innan vi börjar tala om ”stora inkomster
genom arbete” ska jag nämna ett stort nöje,
som vi småpojkar hade varje lördag och
söndag sommartid. Nere vid älven var en
plats, som vi kallade för Änget (nedanför
Bäckmans Frisersalong), där det spelades
poker. Det kunde vara uppåt 40 spelare
ibland. Här var vi s k bakspelare. Där största
Öfre Gäldet 3/10

Snön kom ju tidigt i denna fjälldal. Stationen
behövde hjälp för att hålla plattformar, växlar och mellan spårområdet rena. Jag fick
hjälpa till, om jag hade en vuxen med mig
och fick bra betalt, 50 öre i timmen.
Mina kamrater hade en bra ”skola” hemma.
De flesta kom från jordbrukarhem och fick
hjälpa till med allehanda göromål. En del
började som lärlingar i olika yrken, t ex
snickare, mekaniker och i skogen mm.
Hösten och vintern 1937-38 fick jag ett hårt
arbete. Mill Märta skulle affischera i hela
Lima socken. Jag hade köpt min första
cykel för de pengar jag hade sparat i flera år.
Innan första snön kom använde jag cykeln.
Först åkte jag östra sidan om älven till bron
i Torgås och sedan samma väg tillbaka till
Åkra. Där tog jag västra sidan ner till bron
i Tandö och sedan blev det östra sidan hem
till Limedsforsen. Mörkret och den myckna
snön gjorde att jag många gånger fick ta
sparkstöttingen eller skidorna för att ta mig
fram. Kylan var svår med bara händer vid
uppsättningen. Lönen var 2:50/vecka och
så fick jag se filmer gratis och nöjena var
ordnade.

fortsättning följer i nästa nummer...
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Syskonen Svea och Karl, Ängesåsen, Rörbäcksnäs.
De hörde till familjen:
August Hansson (f 18930613, Ängesåsen, d 19801118, Ängesåsen).
Klara Lovisa Eliasdotter (f 18911012, Rörbäcksnäs, d 19730202, Ängesåsen).
Oskar Hansson (f 19181227 Rörbäcksnäs, d 19420504 i TBC).
Katarina Agda Hansson (f 19160611, Rörbäcksnäs) g Albin Thomson (f 19080810, d 19811127, Söderbäck,
Rörbäcksnäs).
Ernst Rickard Hansson (f 19170526, Rörbäcksnäs, d 20000508, Rörbäcksnäs) g Amanda Viktoria Olsson och
sonen Jim Vidar Hansson (f 19460218).
Svea Alfhild Hansson (f 19200823, d 19961109) ogift
Karl Leonard Hansson (f 19210921, d 19931214) g Olava Ottarsson (f 19340927, d 20050203). Tre barn: Gert
Ronnie (f 19590122), Kjell Ove (f 19610828) och Karl Aron (f 19680930).
Karl åkte nio Vasalopp mellan 1944 och 1962, bästa tid 5.27.51 år 1952 och bästa placering 15:e år 1949. Vann
Ljörarennet 1960. Kjell har åkt Vasaloppet 19 gånger, bästa tid 6.16.08 år 1995. Vidar har åkt 5 Vasalopp,
bästa tid 5.09.59 år 1983.
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