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Information från
redaktionen:
Öfre Gäldets utgivning:
fr.o.m. år 2010 får Öfre Gäldet en ny redaktionskommitté.
Transtrand:

Värsk Tore Johansson
Olle Tranberg (otranberg@hotmail.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:
Vid Örsåsens fäbod. Klockar Alfred ser på när Tynge Anna
kärnar smör.

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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Ordförande i
Rörbäcksnäs
informerar
Inom Rörbäcksnäs HBF har vi förstått den moderna teknikens möjligheter. Vi har under det gångna verksamhetsåret
kommit igång med digitalisering av arkivmaterialet. Men
eftersom vi är en liten förening och allt kulturarbete på lokal
nivå numera måste ske helt på ideell basis så kommer arbetet
att ta sin tid , men något slutdatum är inte heller satt utan
det viktiga är att vi är igång. Visionen är att vi ska lägga ut
arkivet på nätet så att vem som vill, när man vill ska kunna
ta del av den gedigna dokumentationen av bygdens historia
som finns bevarad för eftervärlden.
Vidare är föreningen i samarbete med byalaget delaktig
i ett projekt som går ut på att anlägga en natur-, fiske- och
kulturled utmed Sigtån. Hembygdsföreningens roll i projektet är att skriva text till informationstavlor vid ängsslogar,
dammar, gamla gårdsplatser, lador, försvarsanläggningar
från beredskapstiden mm.
Aktiviteter:
Traditionellt midsommarfirande på midsommaraftonen kl
14.00 vid hembygdsgården.
Rörbäcksnäsdagen vid hembygdsgården.
Mikael Pettersson

Sommaraktiviteter i
Transtrands
Hembygdsförening
6 juni med tipspromenad om Transtrandsmål;
Midsommarafton med majstångsresning; 28 juli
Sälendagen.
Även andra aktiviteter på Olnispa under sommaren:
Se Olnispas hemsida: www.olnispasidan.se
Ordföranden har ordet
Som hembygdsförening har man som uppgift att värna om gamla traditioner och seder. Vi ska även vårda
gamla byggnader och föremål. Detta är i mina ögon
definitivt en stor och viktig uppgift. Dessa arbetsuppgifter rör ändock hur man än ser det, till största delen
en svunnen tid.
Enligt min åsikt, har vi en ännu större och viktigare
sak att värna om som fortfarande lever och inte blivit
historia.
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Våra dialekter
Dialekterna eller målen här i övre Västerdalarna är ju
vårt modersmål. Det är levande historia. De finns här
och nu och det finns fortfarande en möjlighet att se till
att de inte dör ut.
Vi alla som i dagliga livet talar och använder dessa
mål, har en av de viktigaste uppgifterna att arbeta
med. Vi måste alla hjälpas åt att se till att målet används, även för de yngre medlemmarna i familjerna
runt omkring oss. Det är inte för sent än, men det hastar.
Om vi som idag kan dessa mål, inte talar med de
små som växer upp i våra familjer. Vilka ska då göra
det? Ska vi stillasittande tiga ihjäl en av de mest fantastiska delarna av vårt kulturarv? Varför ser man
inte vilken fantastisk sak det är att kunna sin bygds
eget språk?
Vi har under våren haft diskussioner tillsammans
med Lima Hembygdsförening om ett stipendium till
ungdomar i Lima och Transtrand som talar Lim- och
Transtrandsmål. Under dessa diskussioner har många
spörsmål kommit upp angående målen. Vi ser att detta
är en stor uppgift och att det helst bör bildas en dialektgrupp som tar tag i dessa frågor.
De som känner att de vill vara med och arbeta för
detta, är naturligtvis välkomna att höra av sig till Lima
och Transtrands Hembygdsföreningar.
Till sist vill jag önska er alla en trevlig sommar med
många tillfällen att besöka våra hembygdsgårdar från
norr till söder i Öfre Gäldet.
Annette Jonsson-Lill

Lima Hembygdsförening presenterar sommarens aktiviteter
AV GUDRUN LARSSON THYSK
Vi inleder sommarens aktiviteter med
Blomstervandring tillsammans med Naturskyddsföreningen söndag 26 juni, start kl. 15.00
Vandringen sker runt Västagården och för dem
som vill upp på Limhäa. Kaffeservering i hembygdsgården kl. 15.00 – 18.00.
Hembygdsdag firas vid Västagården söndag 3
juli kl. 13.00 Underhållning, visning, försäljning
av hantverk och servering, mm.
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Fredag 22 juli är det en kontroll vid Västagården
för deltagare i Sälen Grand Prix. För alla (publik) finns underhållning, försäljning av kaffe
och hantverk. Vid Lassarsmedjan i Heden och
vid Alla Tiders Affär är det fler kontroller för
rallydeltagarna.
Vid Limadagen i Folkets park, Limedsforsen
27 juli medverkar Hembygdsföreningen med diverse aktiviteter.
Slåtter som i forna tider sker lördag 6 augusti
kl. 07.00 -13.00 vid Tandbergets fäbod. Förtäring för deltagare.
Kvarndag vid Stormkvarnen i Ö. Ofors 14
aug. kl. 11.00 i samverkan med Lima församling.
Musikunderhållning. Servering av nävgröt och
fläsk, kaffe.
Alla varmt välkomna!

Ordföranden i Malung
har ordet
AV SIV NILSSON
Malungs Hembygdsf. hade årsmöte den 28
april vid Malungs Bibliotek där ett drygt
20-tal medlemmar mötte upp. Tre styrelsemedlemmar som avgick har ersatts av följande
nyvalda till styrelsen och efter ett konstituerande möte fick styrelsen följande sammansättning
för 2011.
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Ledamöter:

Suppleanter:

Siv Nilsson
Åke Bondjers
Inge Groop
Arnold Joos,
Henrik Gidlund,
Anne-Marie Helmersson,
Stig Olsson,
Karin Albertsson,
Inga Emanuelsson
Inge Groop, Elvi Eklund,
Agneta Johansson,
Elisabeth Nilsson
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Byggnadsvård:
Textilgrupp:

Stig Olsson, Leif Thoors,
J-A Lindstrand
Ann-Marie Helmersson,
Elisabeth Larsson,
Inga Emanuelsson

Skinnarebygd
Publikationsansv. Styrelsen
Öfre Gäldet
Britt Siv Nilsson,
Henrik Gidlund
Ansv. Utgivare
Britt Nils Eriksson�
Revisorer:
John Erik Eriksson,
Jan Kapla
Ersättare:
Stefan Pettersson
Tidigare valberedning har avsagt sig uppdraget.
Ordföranden begärde förslag till ny valberedning. Mötet beslöt att ge nya styrelsen uppdrag
att bereda frågan för att få ett beslut om ny valberedning 2012.

Beslut om årsavgift för 2012
Vuxna 150 kr, företag 200:- ungdom 50:Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna att
medverka i föreningens arbete av skiftande slag.
Arnold Joos informerade årsmötet om arvstvisten med Anders Eliasson efter Brita Skoglunds
död 5 feb. 2007. Ärendets karaktär har gett
känslomässiga yttringar och gripit djupt i etiska
värderingar. Vi kan nu konstatera att en uppgörelse har nåtts i form av förlikning. Tvisten som
har pågått i fyra år skulle enligt styrelsen ha
avgjorts tidigare i domstol och inte av parterna
som nu skedde. Ärendet har under åren skötts av
Arnold Joos. Årsmötet tackade Arnold med en
lång applåd.

Sara Lisa Simonsdotter
ett levnadsöde
Av VÄRSK TORE JOHANSSON
Sara Lisa föddes 17 november 1835 i Lima
på Flinkgården. Hennes mor var Ingeborg
Matsdotter född 1806-05-01. Sara Lisas far
var inom parantes sagt kyrkoherde Lars Restadius son i Lima Simon. Denne Simon Restadius var enligt kyrkboken född 1815-0105. Han reste från Lima och ingick i "Stockholms Gardie". Sara Lisas moder Ingeborg
Matsdotter blev gift 1847 med änklingen
Jakob Sten född 1807-05-12 i Västra Lillmon, som hade 2 barn i föregående äktenskap, Lars född 1842-03-20 och Catarina
född 1843-07-10. År 1851 beslöto de att
emigrera till Nord-Amerika. Tillsammans
med en annan familj Erik Olsson Näbb från
Gäddtjärnberget född 1816-04-09 gift 1843
med Kerstin Jansdotter från Södra Löten
född 1819-10-21. De hade barnen Erik född
1840-01-19 i Trysil samt Jan Erik född 1849
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i Lima. Åren före 1850 hade varit totala
missväxtår i Lima. Man får ej undra över
att så många försökte taga sig ur Limadalen
för att söka sin utkomst och bärgning under bättre förhållanden.Somliga for neråt
landet, andra till Hälsingland, och en del till
Amerika Bland den grupp som år 1851 avreste till det fjärran landet i väster voro som
förut nämts soldaterna Näbb och Sten med
sina familjer. Den tidens amerikaresor voro
minnsan inte något hastverk. Enbart att
komma till orter för fartygets avgång Göteborg tog väl någon vecka. Som skjutsväsendet väl var någorlunda ordnat efter den
tidens förhållanden med gästgiverier efter
vägarna, vilka vägar dock voro urusla efter
våra moderna begrepp,torde det väl få anses
givet,att dessa familjer anlitade den sortens
kommunikationsmedel, i synnerhet då de
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medförde barn, Lars Jakobsson nio år, systern Katarina 7 år, samt Näbbs barn, respek
tive 11 och 2 år. Resan blev full av motgångar och besvärligheter. När gruppen anlände
till Vänerns hamnar (?) blevo de erbjudna
att få medfölja över den stora insjö på en
pråm lastad med plank. Denne bogserades
av en segelskuta, vilken tog pråmen på släp.
Då de voro komna ut på sjön, uppstod en
stark storm, vilken gjorde att kättingarna,
som fasthöllo pråmen, gingo sönder så att
den blev drivande i de svåra sjöarna. Flink
Ingeborg har berättat om detta, att det var på
ett hår när, att de skulle drivas genom fallen
vid Trollhättan.
Båten lyckades till slut klarera pråmen
och efter varjehanda vedermödor kunde
Göta älv passeras troligen genom slussarna,
och utvandrarkaravanen landade äntligen i
Göteborg. I denna stad var det sommaren
1851 mycket sjukt. Den asiatiska koleran
härjade då åter i likhet med tidigare år (1834)
i delar av landet och rasade även i denna
stad. Genom den tidens otillfredsställande
postgång och brist på tidningar i de övre
Dalaorterna voro våra resenärer ovetande
om denna hemsökelse. Folket stupade på
gatorna, berättade Flink Ingeborg. Hände så

medan resenärerna väntade på Amerikabåtens avgång, att de blevo smittade av farsoten med påföljd att Erik Olsson Näbbs hustru Kerstin Jansdotter dog i sjukdomen samt
likaledes Jakob Sten, vilka bägge inom ett
eller annat dygn avledo. Så stodo nu Amer
ikafararna i en okänd stad rådlösa. Som tur
var hade de kvarlevade alldeles undgott att
få den hemska sjukdomen. Enligt vad som
berättats av Flink Ingeborg, hade hon måst
ingripa och göra barmhärtighetsverk i flera
hus, där alla lågo sjuka och hjälplösa bland
annat baka bröd åt några familjer. Vad var
nu att taga sig för åt resenärerna? Till Amerika ville de numera icke resa, då deras familjer blivit splittrade. Då kom tanken på
hemorten och det karga,frostiga Lima, som
trots alla brister ändå var förskonat från den
hemska farsoten koleran.
Så bröto Näbb och Flink Ingeborg upp
och anträdde den långa resan upp till Lima.
Resan anträdes nu gående, och Flink Ingeborg måste vara moder för både sina egna
och soldat Näbbs barn under resan, som
troligen anträddes uppåt Vänersborg och
sedan genom Dalsland, Värmland, Rämen
och Gustav Adolf socken,sedan över Säfs
näs och ner till Wästerdalarna, där dalgång-

Östhans Lars

Petter Johan. Foto: Gustaf Olsson.
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Foto: Erik-Åke Tranberg 2010.

en följdes till Lima dit resenärerna anlände
någon gång på senhösten 1851.
Flink Ingeborg vistades efter sin hemkomst en kort tid i Västra Ofors, sedan flyttade hon till sin fädernegård i Skålmo, där
hennes broder Flink Olof Matsson bodde.
Sedan dottern Sara Lisa efter tjänst på åtskilliga ställen flyttat till Transtrand, där
hon blivit skötselkvinna åt tvenne äldre
ungkarlar,flyttade modern till henne, där
hon dog 1883. Sara Lisa Simonsdotter kom
första gången till Transtrand 1870 som piga
i Åsen hos skogsförvaltaren Albert Wikner.
År 1873 kom hon som piga till Östhans Olof
Hansson i Berga. Födde där en son Otto den
2 oktober 1875. Som barnafadern uppges
sonen i gården Östhans Lars Olsson född
1847-12-27.
Sara Lisa flyttade 1879 till Pettergården
,den nordligaste gården i Vörderås. med sin
son Otto. Där bodde vid den tiden änklingen Peter Persson född 1804-01-04 och hans
två söner Per född 1834-01-13 och "PetterJohan" född 1839-09-21. År 1886 övertog
Öst Olof Olsson Pettergården och flyttade
dit med sin familj. Sara Lisa köpte då en
stuga av Korsnäs, Garp Janis stuga som stod
väster om älven i Södra Brändan. Gården är
idag helt borta, då de reste till Amerika.
Stugan byggde Sara upp omedelbart söder om Östvalla småskola, där den står än
idag, tillsammans med sonen som då allmänt kallades Petter‑Otto.
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Sara Lisa dog 1902-02-14. Citat ur dödboken 1902: "Den 14 feb. Gamla pigan Sara
Lisa Simonsdotter i Vörderås N:10, född
1835 17/11 . Ogift Dödsorsak kräfta. 66 år."
Efter hennes död övertogs stugan av Stadig
Per Olov Olsson från Östra Långstrand och
är fortfarande i deras släkt ägo. Petter Otto
hade då flyttat till en stuga öster om vägen
,där han bodde till sin död av slag 1937-0128.
Simon Restadius tog värvning inom Livgardet till häst 7 november 1832. Han blev
soldat nr 49 i tredje skvadronen (andre majorens skvadron). Han beskrivs som 5 fot
och 10,5 tum lång (174 cm), hantverket han
kunde var hattmakeri, han beskrevs som anständig och ärlig. Han tilldelades en 4-årig
ljusbrun vallach, 1839 fick han ett svart sto.
Vid mönstringarna 1835 och 1837 var han
båda gångerna "Sjuk i casern". Den 7 september 1842 avskedades Simon för "vanart" och sändes till "Kongl. öferståthållare
Embetet för Polisärender". Ev sändes han
till Carlsborgs fästning, och försvinner ur
källorna.
Ja detta var lite om Sara Lisa Simonsdotter öde, en påbörjad emigration till Amerika
som slutade i Vörderås Transtrand.
Källor: Flink Alfred Matssons nedteckningar och
Lima Transtrands Kyrkoarkiv.
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Staty på Sixten Jernberg
Av BÖRJE CEDESKOG
Jag har många gånger konstaterat att när
man träffar folk som inte bor i den här delen av landet och man berättar att man jobbar i Lima så får man ofta kommentaren att
där bor väl Sixten Jernberg. Sixten har nog
satt Lima på kartan för väldigt många människor i Sverige. Trots att Sixtens karriär
ligger ett femtiotal år tillbaka i tiden så är
hans idrottskarriär inte glömd. För att hedra
Sixten så beslutade allmänningsstyrelsen i
Lima Besparingsskog i april 2009 att man
skulle bekosta framtagandet av en staty på
Sixten. Under allmänningsstyrelsens ordförande Per Arne Oscarssons ledning så
inleddes diskussioner med Sixten och hans
familj om var statyn skulle placeras och hur
statyn skulle se ut. Sixtens önskemål var att
statyn skulle placeras vid rastplatsen i Limedsforsen och att statyn skulle vara riktad
mot hans barndomshem.
Nästa steg blev att få tag i en konstnär
som skulle kunna göra en skulptur enligt de önskemål som allmänningsstyrelsen och Sixten
hade. Efter diverse förfrågningar
så beslutades i januari 2010 att
konstnären Mats Loden från Insjön fick i uppdrag att göra skulpturen. I överenskommelsen ingick att skulpturen skulle utföras
i brons och levereras i februari
2011. Mats Lodens arbete med att
ta fram skulpturen kunde följas
på hans hemsida. Arbetet med att
ta fram skulpturen går till så att
man först gör en modell i lera. Av
denna modell görs en gipsavgjutning som man sedan använder för
att gjuta bronset i. Gjutningen av
skulpturen görs i flera delar som
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sedan sätts samman. Gjutningen gjordes
på Herman Bergmans konstgjuteri i Stockholm. Statyn skulle placeras på en stensockel som synades ut i stenbrottet i Mångsbodarna och levererades av Wasasten.
Efter diskussioner i allmänningsstyrelsen så beslutades att invigningen av statyn
skulle ske i Vasaloppsveckan 2011 för att
därmed ge många skidintresserade som
befann sig i trakterna möjlighet att delta i
invigningen. För att organisera invigningen
så tillsattes en kommitté med representanter
för Lima Besparingsskog samt Pars Bo Johansson och Per Mattsson. Kommitten behandlade många förslag på hur invigningen
skulle se ut och vilka som skulle deltaga.
Man var överens om att invigningen skulle
ske tillsammans med Lima IF. Till slut så
var planeringen klar och vid invigningen
den 5:e mars så fanns en publik på närmare
ettusen personer på plats.
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Vidskepelse
av ELIN LISSLASS.
Insänt av Ingela Nilsson.
Förr i världen fanns det mer vidskepelse än
det nu gör. Antagligen har människorna blivit mer förståndigare eller vad det nu kan
vara. I somliga trakter leva ännu s.k. kloka
gubbar eller gummor. Till dessa gick man
om man ville ha hjälp, t.ex. bota sjuka kreatur, återfinna någonting förlorat osv. Flera
vidskepliga saker har också förekommit.
Min mor har berättat för mig att om man
ville veta sin tillkommande makes yrke
skulle man tre torsdagsnätter å rad stå vid
en korsväg. Man skulle då antingen få se eller höra någonting.
Tre flickor från Transtrand som var angelägna få veta något om sin framtid gjorde
som redan nämnts.
Den ena fick höra en sax klippa. Hon blev
gift med en skräddare.
Den andra fick höra en kvarn mala. Hon
blev gift med en mjölnare.
Den tredje fick höra kedjor som rassla.
Hon fick ett barn som hon mördade och sen
kom hon i fängelse.
S.k. trollknyten har också förekommit.
Dessa innehåller hår, naglar, brokiga tygbitar, silver. Om det kom olycka över en
gård t.ex. en häst, en ko blev sjuk så förstod
gårdsfolket att något trolltyg var i vägen. På
den tiden mormor var ung blev i hennes hem
en häst ofärdig. De bröto då upp stallgolvet
och därunder funno de ett s.k. trollknyte.
Sedan de tagit bort knytet blev hästen bra
igen.
Då min mormor kom ut en morgon fick hon
se tösdynga (tösdret) ligga på slipstenen.
Hon hade då hört att om man ville veta
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vem som trolla dit den skulle man bränna
nio slags ved. Hon plockade ihop veden
och knappt hade hon tänt eld på den förrän
hennes granne Storerk-Maria kom farande
som en vind med håret löst hängande över
axlarna. Hon hade då liknat en riktig häxa.
Samma trollkvinna hade också en gång när
hon var svartklädd och färdig att gå till kyrkan gått in i mormors ladugård där hade hon
satt sig vid bästa mjölkkon och sagt som så
"den här kon blir nog ofärdig snart" och kon
blev också ofärdig strax därpå. Hon hade
varit avundsjuk därför att mormor hade
många kor.

Elin Lisslass 1908-06-17 Bompasätra 1986-10-02
Elins mor: Anna Olsdotter 1878-08-28
Norra Brändan - 1960-06-04
Elins mormor: Brita Ersdotter 1838-01-15
Säternäs - 1918-11-06
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Han gick en match mot televerket!
Av RUNE OHLÉN (NWT)
Limabor får slavsändare för
TV i början av 1966.
Det lönar sig tydligen att sätta
sig upp mot myndigheterna ibland. Köpman Hilding Olsson i
Risätra har varit en nagel i ögat
på telestyrelsen under de senaste
åren och det är tack vare honom
som många limabor snart får
möjligheter att uppleva det vi andra tycker är en självklarhet - en
perfekt TV-bild. Slavsändaren
uppe på Sillersberget skulle enligt planerna
komma upp först under budgetåret 1966‑67
men tack vare Hilding Olssons skarpa tunga
och inte mindre skarpa penna kan slavsändaren komma igång redan i februari.
Förväntningarna var stora i Lima när slavsändaren på Kastarberget i Transtrand blev
verklighet men ganska snart byttes förväntningarna i besvikelse. Det visade sig
nämligen att en hel del av bebyggelsen längs
älvdalen skymdes av berg, främst alla hus
i östra skogskanten. Minst 150 hushåll har
haft mer eller mindre kraftiga "snöfall" på
sina TV‑skärmar och har inte kunnat tillgodogöra sig något av programmen under
åren. Nu säger visserligen lagen att enbart
innehavet av en TV‑apparat innebär skyldighet att lösa licensen, som med stor precision hittade hem till TV‑innehavarna. Det
var nu Hilding Olsson satte in stöten. Han
vägrade helt enkelt betala licensen så länge
inte televerket såg till att mottagningen var
tillfredsställande.

get påbörjats den här veckan. Innan man
hunnit så långt har flera brev med små, små
ord av kärlek utväxlats mellan Risätra och
Stockholm. Ett brev från telestyrelsen gav
beskedet "en slavsändare för TV är planerad
i Limedsforsen under 1965".
När nästa besked kom att sändaren kunde
komma upp först under budgetåret 1966-67
(statens budgetsår går som bekant från 1
juli‑30 juni) tog Hildillg Olsson fram glasögonen och läste upp det tidigare löftet for
her ren från Stockholm. I dagarna har ett
nytt telefonsamtal kommit där man beklagar att det fattas montörer men att sändaren skall vara igång senast i februari. Med
detta glädjande besked låter Hilding Olsson
sig nöja tillsammans med de många andra
limabor, som nu inte ser någonting på sina
TV‑skärmar. Sändaren på Sillersberget blir
för dem en julklapp i efterskott.

Nu sattes en omständig papperskvarn igång,
som efter mycket om och men lett till att arbetet med slavsändaren uppe på SillersberÖfre Gäldet 2/11
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Malungs
Hembygdsgård
1927
Hembygdsgården i begynnelsen. Med hårt
ideellt arbete börjar hembygdsgården ta
form. Bilden är tagen vintern 1927, troligen en söndag. Men vem vet vilka de var?
Längst bak i mitten syns Johan Ågren i
keps, och är det inte Erik Thorolf längst
ut till höger? Hjälp oss att hitta fler namn.
Vänligen skriv till Arnold Joos, Lisagatan
61, 782 30 Malung och tala om.
Huset i mitten är ”Ola-loftet” som kommit
från Olagården i Norra Mon. Före 1880 tillhörde huset Backhansgården i Mellanmon.
Gården är borta sedan länge. Loftet är ett
dubbelhärbre i två våningar med svalgång
både uppe och nere. Byggnaden är mycket
gammal, det ser man på hur huset är byggt.
Lägg märke till det vackra dörrpartiet med
sina höga trösklar, breda gåter och de grova
stockarna.

Där ömsade släkt och vänner med sina besök. Många samtal har jag följt. Där kunde
de prata om väder och vind, recept på bak,
eller också om tågtider, arbeten efter linjen,
på detta stationsområde där Calle var stins.
Ja många har jag burits fram förtäring till,
innan dom for vidare, dessa som ofta kom
resande på järnvägen.
Ibland blev jag nersatt på gräsmattan, där
var jag alltid rädd, att de skulle trampa på
mig. De lekande barnen, var farligt nära ibland. Så nära att porslinet darrade på mig.
Efter varje besök vi fick, kom jag in i köket
och diskades av med ljummet vatten. Man
kände sig efter detta bad, ren och blank. Ni
må tro att många beundrade mig, mitt sirliga mönster och min glans. Jag var nära att
smälta av berömmet.
Jag är gammal nu, ingen har använt mig
på många, många år. De första som ägde
mig är döda, deras son ärvde mig. Han var
då själv änkeman och brukade mig sällan.
Han satte upp mig på buffèn stödd mot väggen. Min glans blev svag.

Nickelbrickan
Av ELVI EKLUND
Jag är ett gammalt och nött ting. Hänger
på en vägg hos barnbarnet, till mina första ägare. Mina första ägare var Olivia och
Calle (se foto nedan). Det var tider det, då
användes jag flitigt. Folk kunde konsten att
umgås.
När sommaren kom, var jag ofta ute. Då
sattes koppar och fat, sockerskål och gräddsnipa, samt en korg med hembakat bröd, på
mig. Mor Olivia tog i mina handtag och bar
ut mig på trädgårdsbordet.
Öfre Gäldet 2/11

Nu finns jag hos Olivias och Calles sonson
med familj. Där sitter jag på väggen, upphängd i en tråd, som är fäst i mina handtag.
De har sagt att jag är en raritet. Frun i huset
polerade upp mig, så nu glänser jag åter något, men åldern tar ut sin rätt. Mitt mönster i
mitten är slitet, efter allt som serverats. Men
jag är lycklig över, att jag får sitta ovanför
Teven, som nu för tiden är medelpunkten.
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Då händer det, att de automatiskt måste föra
blickarna på mig. Det har hänt att någon
fortfarande sagt att jag är fin.
Tacka vet jag förr, då kände folk äkta
gemenskap. Alla hade tid för varandra.
Mycket hade de att prata om. Nu sitter män-

niskorna och stirrar på den där lådan, har de
ingenting att säga varandra?
Tiderna förändras och vi med dem, heter
det ju. Är de rädda om mig, så får jag kanske vara med än några decennium, jag skall
försöka glänsa vidare.

Majväder 1867 och om Oscar II
Ur bok av Gudmunds Erik Larsson (18220308-19110713), Gudmundsheden
Ragolsheden. Marken överallt
täckt med djup snö.
Den 22 maj gick man över vid
Åsen. Började så säden i jorden
den 5 juni. Avslutade den 14
juni.
Det blev ett hårt år för många,
mödor för en del som fick äta
barkbröd.
Konung Oscar den II blev avsatt av Norrmännen från Norges
tron 1905.
Konung Oscar var älskad av Sveriges folk. Han var den språkkunningaste monarken i Europa.
Den 8 december 1907 avsomnade han med Jesus som sitt
sista ord. Kl. 1,18 på Stockholms
slott.
År 1867 den 12 maj, åkte de på skridskor
från SÄLEN till kyrkan och tillbaka.
Den 15-16 maj körde de efter älven här vid
Gudmundsheden.
Den 19-21 maj gick man över älven vid
12

Öfre Gäldet 2/11

Barn- och ungdomsåren i
Limedsforsen 1929-1942
Nedtecknat av Kurt Falk.
Kriget och beredskapsåren
1939 blev ett år att minnas. Andra världskriget började och ”kristidsnämnderna”
började sitt arbete med att dela ut matkort.
Hamnarna hade svårt att få in båtar på
grund av mineringen runt våra kuster och
här i Lima var det mest importerade varor
som saknades, t ex kaffe, salt och vissa
frukter mm. Fläsk, kött, mjöl och potatis var
ju produkter, som producerades här, så visst
kunde man dryga ut korten lite. Affärerna
höll hårt på ransoneringskorten.
Rykten spreds att Hitler kommer nog att
invadera Norge och det blev full beredskap
vid gränserna. Vi på Petterkullen fick en
stark känsla av detta. Järnvägspersonalen
fick order att stationen skulle bevakas dygnet runt. Orsaken var att dalgången skulle
fyllas med 20 000 beredskapsmän. Det kom
flera militärtåg per dygn och en del lossades
här och andra gick vidare ända till Särna.
Man kan väl säga att detta pågick i flera år,
för det byttes ut militärer hela tiden. Det
fanns många olika truppslag, som så att
säga gjorde hela dalgången till ett ”krigsområde”. Det byggdes bl. a rälsgående vagnar, som fylldes med sten. Skulle fienden
komma, rullades vagnen fram tvärs över
spåret. Då kunde inga tåg passera.
Det grävdes överallt och vägarna var helt
skyddade av kanon-, kulsprute- och gevärsskyttefort med titthål och möjlighet
att rikta vapnen mot fienden. Övningar förekom ständigt. En kulspruta var placerad
på Petterkullen, så vi hade alltid militär i
närheten. De skulle skydda järnvägen samt
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även kunna skjuta ner fienden, som kom på
landsvägen från norr.
Invasionen i Norge
Så kom invasionen av Norge den 9 maj
1940. Jag arbetade på sågen. Ryktet spreds
att det norska kungahuset skulle komma via
Rörbäcksnäs, men det var bara ett rykte. De
kom via Särna och Mora till Stockholm.
På eftermiddagen och kvällen började flyktingströmmen komma. Den bestod av hästar
med vagnar, fullastade med allehanda ting,
kor, getter med flera smådjur. Flyktingarna
såg i stort ut, som de flyktingströmmar vi
ser idag på TV från andra världsdelar. Vi
stod på bryggan (bron) över landsvägen och
samtalade och vinkade, när äldre och barn
kom hand i hand. ”Vart är vi på väg?” De
var fortfarande bara ca 3 mil från gränsen
och var mycket rädda för bombningar och
förföljelse av militärer. Här i Lima socken
kunde vi höra bombningarna vid norska
gränsen. De här flyktingtågen på vägen höll
i sig ett par veckor och även per järnväg var
tågen fyllda.
Hur fick ortsbefolkningen i Lima socken
det under press från både militärer och
flyktingar? Ockupationen av Norge pågick
ju i flera år, så militären låg här lika länge.
Vi får väl försöka ta de negativa följderna
först. Eftersom våra egna pojkar i militäroch landstormsåldern själva låg ute. Fick
gårdarna skötas av deras hustrur och barn.
De hus och offentliga lokaler, som kunde
användas togs tillvara som hem för officerare och jämställda, varvid man stötte på
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dem jämt och ständigt. Köer var det överallt
i affärer och näringsställen. För oss pojkar
var väl konkurrensen om våra vackra flickor
det värsta. På danser, även de som militären
ordnade själva, var alla kvinnoåldrar välkomna och de kom med glatt hjärta. En del
av våra vackra flickor föll för dessa ”gentlemän” och någon blev även lurad.
Flyktingarna, som var våra grannar på andra sidan gränsen, hade både släktingar och
vänner här i Lima. Vi vet att de här fick ”den
första hjälpen” och det kunde bli en belastning, när de inte hade något med sig. Man
fick både mat och bostad ett tag. Heder åt de
Limabor, som ställde upp!
Bland det positiva, som jag kommer ihåg
är att näringsställena hade en ”guldålder”,
fastän det var brist på en del varor. Post
och järnväg hade mycket att göra. Affärer
och service, t ex Hedmarks bageri och
Bäckmans Frisersalong hade många kunder.
Det var förstås lika i hela Västerdalarna.
Alla föreningar och arrangörer hade också
en ”guldtid”.
Beblandningen med militärer från olika håll
i Sverige var också positiv på det viset att
”inaveln” blandades ut. Förut var det värmlänningar som kom ”gående över länsgränsen” eller rallare, som på 20- och 30-talen
blev ingifta. Själv hade jag ingen tur utan så
småningom lämnade jag Limedsforsen som
ungkarl.
Sista åren i Limedsforsen
Ockupationer och krigsskådeplatser runt
våra gränser gjorde att i stort sett all båttrafik till våra hamnar var inställda. Statens
Järnvägar blev utan stenkol och våra ånglok
blev då utan densamma. I slutet av 1940 var
det stopp. Våra ånglok skulle fr.o.m 1941 eldas med ved.
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På Särnabanan skulle vedstationer anläggas
i Malung, Limedsforsen, Sörsjön och Särna.
Två vedsågare skulle anställas på varje ställe. Stationsmästaren i Limedsforsen skulle
ge namn på dessa. Tommors Ivan Jansson,
som redan var vikarie på stationen, föreslogs samt även jag. Nu var det Banmästaren
i Lima, som vedstationen lydde under. Det
var alltså han som skulle tillsätta. Vi fick
vedsågningen och började den 30 november
1940.
Vedbryggan var nu byggd på planen, där
lokstallet för länge sedan var rivet. Det första var ju att få ett vedlager före den 1 januari 1941, då loken skulle köras med ved,
som kom på järnvägsvagn med godstågen
och var av varierande storlek, 1-meters,
3-meters och pappers-ved i olika längder.
Vi lossade och sågade så att vi hade ett rätt
stort lager.
Vedeldningen började. Det blev en stor omställning för lokpersonalen, som nu utökades med en man, vedlämparen. Lokföraren
fick lära sig att köra sparsamt och jämnt och
lokeldaren och vedlämparen höll full fyr
hela tiden. Ansenliga mängder ved gick åt
mellan Vansbro och Särna. Så småningom
lärde sig personalen att köra ekonomiskt.
De körde direkt till Limedsforsen och tog
där ny ved.
Tommors Ivan och jag hade en arbetstid på
10-12 timmar per dag. Därför höll vi en hög
servicenivå. Det fanns alltid ved på bryggan
och behjälpliga vid lämpningen till loket
både vardag som söndag. Varför så många
ord spillda på detta? Det var en stor händelse under krigsåren och det visar, att i en svår
tid kan vi klara mycket ändå.
Ivan och jag var spelare i Lima IF:s A-lag,
så vi var borta på söndagarna och därmed
fick andra tjäna några kronor.
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Ska ta fram lite fakta om
den tid vi var med på vedbryggan - dryga året. Vi
lossade 20-30 kbm, som vi
även sågade varje vardag,
ca 5500-6000 kbm under
vår tid. De två vintrarna
1940-41 och 1941-42 var
mycket kalla. Det var inte
en morgon utan att termometern visade mellan -30
och -45 grader och hur
kallt var det då vid sågklingan - ingen aning.

Kurt Falk och Tommors Ivan Jansson sågar ved åt SJ 1940-41.

Under vinterhalvåret var
banarbetarna arbetslösa.
Vi blev uppsagda och två
från Sälen kom och började. Andra dagen fick en av
dem en vedklump på foten
och fick åka hem och blev
sjukskriven. Den som blev
kvar fick panik och anställde oss båda veckan ut.
På lördagen åkte han hem,
ringde på söndagen och
meddelade att han inte
skulle komma mer.
Vi gick in som vanligt
igen - det var ju ett service- och ackordsjobb och
ingen 8-timmarsdag, som
de andra var vana vid.
fortsättning följer i
nästa nummer...

Vy från Limedsforsens station från vedbryggan 1941. Fågel Erik Johansson
främst och Kurt Falk bakom.
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Text på vykortet: "Jag och Vinkvist är nu i Malungsfors och hämtar gengasved (ca 3 mil) och har nu lastat på
hundra säckar som skall eldas upp i förläggningarna. Hälsningar till Er alla. Harry". Postat troligen 1945 i
Malung.
Motivet föreställer "Postgatan sedd österut mot färghandeln Ellos. Lägg märke till majstången utanför Ellos.
Idag ligger Hemköp till vänster men husen till höger finns kvar. Fotot är taget på 1940-talet av Hartmans Kortförlag".
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