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Citat: ”Redaktionen vill påpeka att det ej står i mänsklig förmåga att göra
ett arbete som detta felfritt. (Ur Sveriges släktregister, Alfta socken)

Det är drygt tio år sedan vi startade en studiecirkel för att få fram fakta om vår
hembygd Grängsbo. Det har varit ”erbarmligt role” på våra träffar och vi har dess-
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Istiden

Jordarter
När inlandsisen drog sig undan från Grängsbo för
cirka 3000 år sedan lämnade den ett till största delen
moräntäckt landskap. Dalarna i trakten täcktes av
vatten och även området runt Grängsbo låg under
vatten. Detta vatten kom från de enorma isälvar som
avvattnade den smältande glaciaren. Glaciärens inne-
håll av stenar, grus och finare partiklar följde med
isälvarna och avsattes olika snabbt utanför denna. Ste-
nar, grus och större sandkorn sjönk snabbt ned till
botten medans finare silt- och lerpartiklar sedimente-
rade först när vattnet näst intill stod stilla vilket

kunde vara mycket långt från isälvens mynning. Man
kan därför dra slutsatsen att det område som nu täcks
av finmo (silt) runt Lössnan och av lera runt Grängen
har utgjort botten på den vik som sträckte sig genom
området och ännu längre in i landet. Denna vik har
också medfört att delar av moräntäcket inom området
är svallat. Den silt- och lertäckta före detta sjöbotten
används nu till åkermark medans den omgivande
sandiga moränen är täckt av skog och till viss del av
torv.

Karta som visar fördelningen av land och vatten, då isranden stod vid Edsbyn. Av nuvarande Grängsbo syntes endast toppen
av Skinnsäcken ovanför vattenytan.
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Fornlämningar runt
sjön Grängen
De kända fornlämningarna runt sjön Grängen
är:

Nr 7 Lösfynd – spjutspets av järn (troligen järnål
der, 500-1100 e.Kr).

9 Hålväg, 25 meter lång (troligen järnålder-
medeltid).

54 Uppgift om pestkyrkogård.
88 Slaggförekomst.
91 Slaggförekomst.
92 Slaggförekomst.
96 Slaggförekomst.
113 Sentida bebyggelselämning ”Brömses”.

180 Del av gammal väg, 300 meter lång.

Namn runt Lössnan

Grängsbo har sedan 1500-talet stavats på flera
sätt.

GRÄNGZBO
GRENGZBO
GRENGZBODA
GRENIXBODHA 
GRUNXBODHA

I ett häfte från början av 1800-talet skriver man
Gränsbo, men frågan är om inte flera av dessa varian-
ter helt enkelt är felstavningar från början.

Grängsbo by sträckte sig i gamla tider runt hela
lössnan, men för att geografiskt kunna skilja på
delarna så lades Söderomsjön till. I en gammal köpe-
handling från Backa med årtalet 1844 står omnämnt
”mark belägen Söder om Sjön Lössnan. I gamla hand-
lingar från 1865 så kan man även läsa om Lussnebo
fäbodeställe samt Lussneboskogen. Sjön Lössnan har
tidigare benämnts Ljusnan och sjön Grängen hette
Gräningen.

Sydväst om Lössnans utlopp bodde en knekt vid
namn Frost vars namn vi återfinner dialektalt i
Fröstebron.

Om Limagubben berättar Signe Holm att han kom
från Lima i Dalarna. Signes far tog bort de sista

Fornfynd och -lämningar



resterna efter hans gård när han odlade upp marken
ovanför sitt hus i Västerlima. 

Grängsbo gruva
En del historiska berättelser finns upptecknade efter
korpralen Brandt, Skräddrabo. Där berättas om att
gruvdrift bedrevs redan på 1300-talet i Grängsbo.

En koppargruva på den tiden bearbetades på så sätt
att man eldade på berget och kylde sedan av med
vatten, s.k. tillmakning. I de sprickor som bildats
slog man sedan in stora järnkilar och fick på så sätt
loss bitar ur berget. Dylika verktyg finns idag beva-
rade vid Gruvmuseet i Falun. Det berättas att
arbetskraften till stor del bestod av fredlösa samt
kvinnor och barn. En sägen berättar om att gruvarbe-
tarna bodde i jordkulor runt gruvområdet.

Ett smältverk fanns vid Strömmen, den s.k. Faran i
Viksjöfors i närheten av den gamla kraft-stationen.
Där fanns också en damm till kopparverket. Malmen
kördes med häst efter den s.k. gruvvägen, som gick
förbi Erk-ers och Schols över Grängen till Viksjöfors
vintertid. Gruvdriften upphörde helt under 1350-
1360-talen då Digerdöden härjade i vårt land. Det
sägs att man hittat en inhuggen skrift i en stock.
Denna är emellertid svår att tyda. I en del anteck-
ningar från 1939 står det så här:

Illustration: Max Korpilinna.

”Då stog på latinska på en vägg utåt Böle
nårst, dom högg uti biten å skicka at en

präst i Dalarne, som uttydde det till att
arbetet i Grängsbo nedlagts på grund av
Digerdöden”.

En gravplats efter den fruktade Digerdöden finns vid
foten av berget Skinnsäcken. Länsmuseét i Gävle har
även en förteckning med uppgift om en pestkyrko-
gård på kartskiss nr. 54.

I slutet av 1500-talet började en ny era inom
malmbrytningen. Man delade då in gruv-områdena i
s.k. bergslag. Grängsbo gruva kom då att höra till
Hofors/Torsåkers bergslag, vilket den gör än i dag.

I början av 1600-talet togs gruvan åter i drift
genom att Henrik Zynthius (1604-1651) Blev delä-
gare. Han var kyrkoherde i Alfta socken.

Under slutet av 1600-talet drevs gruvan av Mag-
nus Blix från Söderhamn.

Grängsbo gruva hade besök av Urban Hjärne, sägs
det. Han var en av de män som stod i spetsen för att
få bort häxprocesserna. Även i Grängsbo blev en
kvinna ”Anders-Brita”, 46 år dömd till döden 1673
för häxprocess och trolldom.

I gruvan bröt man malm, som användes till järn-
framställning, även magnetkis och kopparkis bröts.
Malmen innehöll även 6 gram guld per ton. Under
andra hälften av 1700-talet började gruvdriften bli
olönsam. Då upphörde malmbrytningen. Istället bör-
jade man med rödfärgstillverkning, vilket pågick i
ca. hundra år mellan 1785-1885.

Grängsbo gruva 1926. Erkers Lars, Schols Stina och
Erkers Brita.

Det finns 14 olika gruvhål, som alla har namn. Försö-
ket, Nygruvan, Forngruvan, Höggruvan, Låggruvan,
Skommargruvan, Öhmansgruvan, Titogruvan, Svart-
gruvan, Persgruvan, Anders-gruvan, Östergruvan,

Fornfynd och -lämningar • 11
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Bångagruvan och slutligen Grängsbogruvan, som är
störst av dem alla. Största gruvhålet där är 8-9 meter
djupt med ortgångar på ca 35 meter. Under denna
tids-period var koppar en värdefull metall. Brytmeto-
den var ”tillmakning”. Ibland förorsakade denna
metod svåra olyckor, när man inte var nog försiktig.
Vattnet hämtades från en när-belägen ”vasknings-
damm”, en tjärn. Det var kvinnornas och barnens
syssla att bära vatten i träämbar. Den släta strukturen
på bergväggen ovanför gruvhålet vittnar om att man
sprängt i berget på detta sätt. De malmstycken som
brutits loss, knackades sedan sönder i mindre bitar.
Detta var också kvinnors och barns uppgift. Redska-
pet som de använde kallades ”knoster-hammare”.
Malmen sorterades och de partier som inte innehöll
tillräckligt med järnmalm, slängdes åt sidan och så
småningom bildades s.k. varphögar. Dessa kan man
se än i dag intill gruvan.

Av rödfärgsugnen finns ännu rester kvar ca 200
meter söder om stora gruvhålet samt stora slagghögar
efter rödfärgsbränningen invid den s.k. gruvtjärnen.
En räkning finns bevarad i byns handlingar. Den är
från Rödfärgsverket i Grängsbo under åren 1867-
1868. Där står delägares namn t.ex. Skommar-Erik,
Mårtes-Olof, Backa-Hans m.fl. På räkningen nämns
Balka-far för 2 dygn ved, 6 kr till färgbrännaren, och
för 60 tunnor á 50 öre tim = 30 kr.

Ett recept för rödfärgskokning kunde se ut så
här:

8 kg järnockra löses i 50 liter kokande vatten.
2-2,5 kg finmalet rågmjöl tillsätts.
Detta kokas i 15 minuter och rörs flitigt under
tiden.
Efter ytterligare 15 minuters kokning har man 40
liter rödfärg.

Länsmuséet har uppgifter som talar om fornlämning-
ar som genom tiderna hittats i närheten av gruvområ-
det. Dessa fynd kan alltså ha anknytning till den
gamla gruvan. Man har funnit t.ex. spjutspets av
järn, slaggförekomst, bebyggelselämningar, kolgrop,
blästerugn och rester av gammal väg.

Gruvan befinner sig på de båda fastigheterna,
Skommar och Bångas mark. Men rätten att bryta där
äger innehavaren av en s.k. mutsedel. Bland de första
som gjort inmutningar var 

E. Limnell Bollnäs, Per Andersson Bollnäs och
Ernst Elmquist Stockholm. Dessa hade inmutningar
år 1902. Efter det har många inmutningar ägt rum.
Sågverksägare A.J Sahlin från Viksjöfors hade bryt-
ningsrätten 1914 och 1922. Dessa mutsedlar är från de
sista seriösa försöken att bryta malm i Grängsbo gruva.

Delägares Namn  Sexton-
delar

Tunnor
 

Credit  Rmt  

Johan Brolin 3 10 V  31  74 
John Ersson 1  3 V  10  58 
Karls Olof  1  4 skall betala 2 Rd 10  58 
Hansols Jonas 1  4 skall betala 2 Rd är betalt 5 Rmt 10  58 
Backa Hans 2 7  21  16  
Hedmans Jonas mfr 1  4 betalt 2 Rd 10  58 
Skommar Erik 1 V  6 betalt 2 Rd 15  87 
Mårs Erik  1  3 V  10  58 
Jonols Erik 1  4 V betalt 4 Rd 10  58 
Mårs Pehr V 2 skall betala 1 Rd 5 29 
Pär Ers Erik Kyrkbyn  V 2 skall betala 1 Rd 5 29 
Klars Jonas V 2 skall betala 1 Rd 5 29 
Hägna Jonas V 2 betalt 1 Rd 5 29 
Erskpåls Nils V 2 betalt 1 Rd fodra 79 öre 5 29 
Mårtes Olof V 2 betalt 1 Rd 5 29 
Perjans Erik V 2 skall betala 1 Rd 5 29 
    169  28 

Rödfärgsverket i Grängsbo under åren 1867-1868.
Avskrift ur kassabok
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En mutsedel ger dess ägare rätten att bryta malm
för en viss tid och inom en viss areal. År 1991 fick
Berthold Jonsson Edsbyn och Göran Eliasson Alfta,
idén att inmuta gruvan. Även år 1993 söker samma
personer tillstånd för mineralförekomsten, Gruvber-
get fastigheterna, Grängsbo 3:3, 9:15, 11:1, 13:6,
19:1, Ovanåker-Klon 3:9 och 3:10. Tillståndet läm-
nas av Södra Bergsmästardistriktet i Falun.

Enligt den sista undersökningen av Berthold
Jonsson och Göran Eliasson ligger malmådern ytligt,
ca. 1-1,5 meter djupt. I genomsnitt beräknar man
kunna utvinna 9,6 gram guld per ton och enligt det
sista fyndet 11 gram per ton. Vem vet? Kanske
kommer gruvdriften i Grängsbo att återupplivas
under 2000-talet?

Åren 1919-1920 fanns intresse för detta hos fabri-
kör Johan Sahlin i Viksjöfors m.fl. Man länspumpade
det största gruvhålet. En Grängsbo-bo som då var 8
år, Smens-Ivar Grängfors, var nere i gruvan. Där
fanns vanliga trästegar, ställda i olika avsatser. Från
Mållångstad lär en hästskjuts ha kommit med besö-
kare till gruvan. Erik Lindblom var med då. Bånga-
Matilda Eriksson hade då ordnat med kaffeservering
för besökarna.

Pilgrimsled
I den centrala delen av byn finns en fornlämning, en
s.k. hålväg, som visar att en pilgrimsled gick genom
området på 1100-talet. Det var människor bosatta i
Dalarna som vandrade till Trönös gamla kyrka som
ligger ca. sex mil österut.

 
Redojörelse räkning öfver  

Debet  Rmt 
Betalt 9 tunnvaskning 18  - 
Repratjon å pumpen 1  50 
4 st bräder 2 -  
20 st spik -  12  
1 st ister -  50 
4 st jernplåtar 3 -  
14 tunnvaskning 28 - 
Till färgbrännaren för 60 tunnor á 50 öre tunnan 30 - 
Till Göles Erik för 62 tunträn á 75 öre st 46 50 
Balka far för 2 dyng ved 6 - 
Erik Ersson No 10, 2 dyng ved  6 - 
Olof Olsson No 13, 2 dyng ved  6 - 
No s7, ss8, 2 dyng ved  7 50 
Hedman för 3 dyng ved 9 - 
 Summa utgifter 164 12  
Hedmans Jon för upelning af ungen mm 4 66 
För karor  -  50 
   
 Summa utgifter 169 28 
Enligt ofvanstående räkning belöper på var sextondel 10 Rd 58 Riksmynt   

 

Rödfärgsverket i Grängsbo under åren 1867-1868.
Avskrift ur kassabok



Om häxprocesser i
Grängsbo
Bakgrund
Nära hundraårigt lugn, före stora skrällen.
Underligt nog nämna domböckerna från Järvsö före
den stora räfsten 1672-73 blott ett par fall. Den 4
nov. 1603 kom Marit i Hamre för rätten med tolv
beskedliga kvinnor och ville värja sig för den “troll-
domshandel hon var vittnad för”. Men då hon var väl
betrodd efterskänkte de henne eden. (Detsamma
skedde i Alfta samma dag med Erik Hansson i Viken
och i Arbrå den 1/12 med h. Karin i Hänsätter).

Illustration: Max Korpilinna.

Den stora räfsten kom till oss söderifrån genom
Dalarna. Er trolldomskommission tillsattes där 1668,
och i augusti samma år dömdes i Mora 17 personer
till bålet. Detta hjälpte ej, allmän bön i kyrkan ej
heller. Nya kommissioner tillsattes och fortsatte.
1672 nåddes Hälsingland. I Järvsö rannsakades då
flera trollkonor på tinget. I presidenten Rosenhanes
votum bland kommissionens handlingar från Järvsö
läses: “Uti denna socken Alfta allenast befunnos 58

personer dömda från livet för trolldomssynd och dub-
belt så många beskyllda…. dödsstraffet uträttar intet,
såsom i Ovanåker, sedan där i fjol (1672) brändes 8 st
trollkonor, så är där nu igen ännu fler än förr”.
Kommissionens och bödelns skörd i Bollnäs i början
av 1673 specificerar proster B. G. Jonzon efter annan
källa på sid. 86 o. f. i Blad ur Bollnäs församlings
kyrkohistoria. Delinkventernas antal och straffens
grymhet förskräcka Presidenten Rosenhane skriver i
brev till konunger daterat Delsbo 19 febr. 1673, att
sedan han underrättade om; “Vad ut Bollnäs uträttat
blev, så hava vi suttit i fjorton dagar i Alfta och Ova-
nåker och åtta dagar i Järfssiö socknar vid ett stadigt
(= oavbrutet) arbete med ransakning”.

Kort berättelse om rannsakningen i Alfta och
därom given sentens och dom 1673.

I domkapitlets handlingar (Uppsala landsarkiv)
1. Anders’ Brita i Grängsbo, 46 år, anklagas av 14

barn och flera som inte äro tillstädes. Haver lärt
sin brodersdotter H. Margreta den tid hon henne
tjänte i ungdomen. – Denna Anders’ Brita är
dömd till döden men ännu inte exekverad.

2. Anders’ Britas dotter Margreta, 19 år, anklagas
av samma barn och övertygas av sin fränka H.
Margreta Danielsdotter i Gedvik. Denna Margreta
skall ock hava fört Joen Jonssons dotter i Grängsbo,
och gick så till, att föräldrarna hade om ottan
något beställa, och it spädt barn grät i vaggan. Så
väckte de på sin dotter som sov, att hon skulle
vagga barnet. De väckte på henne 3 resor, men hon
var som döder. 1/2 tima därefter vaknade hon. Då
frågade föräldrarna henne, om hon hade varit till
gästabud. Svarade hon Ja. Låg alltså annat i stället
som ske plägar efter gamlas och ungas bekännelse.
– Denna Anders’ Britas dotter Margta straffas
denna gången med ris 120 slag och kyrkoplikt.

3. Margretas syster Ella, 12 år, kan själv rida. Haver
tiliförene bekänt på sin moder Anders’ Brita och
på systern Margareta men nu, intalt av andra,
nekar. – Kyrkoplikt med ris i hand.
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Soldater i byn
Soldatutskrivningen
För att få en fastare grund för utskrivningen av solda-
ter träffades mellan allmogen i Hälsingland och
guvernören för Västernorrlands län (dit Hälsingland
då hörde) år 1672 en överenskommelse, att ett stän-
digt krigsdugligt regemente om 1 200 man skulle
finnas tillgängligt. Soldaterna fördelades sedan på
inlandssocknarna (kustsocknarna skulle vara för båts-
männen) och Alfta fick på sin andel 78 man. Inom
socknen ordnades fördelningen på så sätt, att två
hemman bildade en soldatrote, som fick svara för en
soldats avlöning och underhåll. Nio gårdar kom
utanför fördelningen och dessa fick årligen till
uddemantalskassan erlägga ett så stort belopp, som
svarade mot vad soldatunderhållet kostade. Prästgår-
darna och gårdar med gästgiverifrihet var fritagna
från soldattungan. Genom det år 1687 genomförda
indelningsverket blev ovannämnda överenskommelse
vidare bekräftad. Ett av kompanierna i Hälsinge
regemente hette Alfta kompani och kaptenen för
detta hade hemmanet Kyrkbyn nr 19 avdelat för sin
räkning. Fänriken bodde på Nordanå 4.

Indelningsverket var sålunda färdigbildat, då Karl
XII blev kung i landet. Genom sina ständiga krig
kom han att till ytterlighet utnyttja de möjligheter
indelningsverket medgav. Åtgången av soldater var
oerhört stor och under tiden 1703 till 1719 utskrevs
i Alfta inte mindre än 284 ordinarie soldater. Dessut-
om uttogs ett stort antal soldater till de förstärk-
nings-regementen som kungen lät uppställa. I slaget
vid Poltava var Hälsingarna med och den 1 juli 1709
blev resten av regementet tillfångataget och fört till
Sibirien. I förhörsboken från denna tid förekommer
ofta vid soldathustrurnas namn en anteckning av föl-
jande lydelse: ”Mannen i Sibirien”. Endast fyra av de
fångna alftasoldaterna återvände. Regementet deltog
även i Stenbockska fälttåget (Holseinska) och den 6
maj 1713 blev hela regementet tillfångataget vid

Tönningen. De tillfångatagna soldaterna blev utpla-
cerade på gårdar i Själland men så gott som samtliga
återvände till hemsocknarna efter frigivningen vid
krigets slut. År 1718-1719 var alftasoldaterna med
på det olyckliga armfeltska fälttåget till Trondheim.
Av de 78 alfta-pojkarna var det 46 som i samband
med detta fälttåg fick sin död (de flesta därav vid
återtåget över fjällen) och 16 fick sina lemmar för-
frusna eller ådrog sig svårare sjukdomar.

Det kan även omnämnas att alftasoldaterna var
med i Pommerska kriget 1757-1760. Enligt en
muntlig tradition var det tre av dem som råkat i
fångenskap men rymt därifrån (vilket bestyrks av
kyrkböcker) som för första gången förde potatis till
Alfta.

I 1789-års krig mot Ryssland stupade 54 alftasol-
dater och 1808-1809 års olyckliga finska krig mot
ryssland blev döden för 52.

Från det sista fälttåget till främmande land, i vil-
ket alftasoldaterna deltog, nämligen till Norge år
1814 var det 15 som aldrig fick återse sin hemsocken.

Soldater och torp • 15
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Soldatlängd, avskriven ur Alfta släktbok, 1600-1800-talet
Pehr Ersson 1646-17.. s. t. bonden E. Pedersson i Grängsbo 1. Sold. o. bonde i

Grängsbo 1.

Anders Persson-Norberg 7/6 1697-17.. s. t. bonden P. Ersson i Grängsbo 1. Anst.1719 som sold.
vid Häls. reg. Bos. i Norrby.

Nils Pehrsson-Elgman 1/2 1703-174. s. t. bonden P. Ersson i Grängsbo 1. Sold. vid Häls. reg.
Bos. i Älvkarhed.

Anders Forsman 26/9 1706-1785 19/7 är f. i Ovanåkers sn. Anst. 1728 som sold. vid Häls. reg.
Bos. i Grängsbo.

Pehr Jonsson-Tall 5/9 1736-1804 ./. s. t. sold. J. Loo i Ovanåker. Sold. nr 52 vid Häls. reg. Bos.
i Grängsbo.

Jonas ”Storm” 21/11 1790-1814 14/11 sold. vid Häls. reg. Död under krigstjänst i Fredrikstad,
Norge.

Pehr Persson-Hägg 7/8 1771-1841 30/5 s. t. sold. P. Tall i Grängsbo. Sold. nr. 84 vid Häls. reg.
Bos. i Långhed. (Har erh. tapperhetsmedalj.)

Olof Pehrsson-Printz 23/8 1779-1854 24/2 s. t. sold. P. Tall i Grängsbo. Sold. nr 5 vid Häls. reg.
Corp. 1812, rustmäst. 1817, förare 1818. Fältväbel. Bos. i
Ö. Kyrkbyn.

Jonas Persson-Levin 3/6 1842 s. t. husman P. Forsberg i Grängsbo. V. corp vid Häls.
reg. Bos. i Grängsbo, ”Forssa”. Emigrant t. N. Amerika
1885.

Pehr Olsson-Färdig 30/6 1781-1808 10/2 s. t. bonden O. Olsson i Grängsbo 2. Sold. vid Häls. reg.
Bos. i Grängsbo. Död under krigstjänst i Als-Raumo,
Finland.

Jonas Jonsson-Boström 4/9 1687-1762 1/1 s. t. bonden J. Danielsson i Grängsbo 3. Corp. vid Häls.
reg. Bos. i Grängsbo.

Jonas Jonsson-Dulcían 28/11 1724-1785 28/12 s. t. corp. J. Boström i Grängsbo. Sold. vid Häls. reg.
Bos. i Grängsbo.

Erich Jonsson-Hedman 10/1 1729-1758 s. t. corp. J. Boström i Grängsbo. Anst. som sold. vid
Häls. reg. Bos. i Viken.

Johan Jonsson-Brink 5/10 1739-1817 27/2 s. t. sold. J. Dulcían i Grängsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos.
i Viken.

Olof Olsson-Bom 18/8 1778-1814 11/9 s. t. nämdeman O. Olsson i Grängsbo 3. Sold. nr.14 vid
Häls. reg. Bos. i Sunnanåker. Död under krigstjänst vid
Fredrikstad, Norge.

Olof Jonsson-Kraft 5/3 1801 s. t. husman J. Olsson i Grängsbo. Sold. nr. 73 vid Häls.
reg. Bos. i Långhed. Emigr. till N. Amerika 1846.

Jonas Jonsson Wallberg 28/2 1809 s. t. husman J. Olsson i Grängsbo. Sold. nr. 11 vid Häls.
reg. Bos. i Näsbyn. Emigr. till N. Amerika 1846.

Jonas Olsson 7/11 1783-1853 14/12 s. t. husman O. Olsson i Grängsbo. Lant-värnssold. o
husman. Bos. i Grängsbo.

Sjul Ersson 1669 är trol. s. t. bonden E. Persson i Grängsbo. Sold. vid
Häls. reg. 1710. Bos. i Grängsbo 4.
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Jonas Ersson-Bong 18/1 1740-1810 23/5 s. t. bonden E. Sjulsson i Grängsbo 4. Sold. nr. 56 vid
Häls. reg. Bosatt i Älvkarhed.

Erich Olofsson-Norberg 14/3 1680-17.. s. t. bonden O. Pehrsson i Grängsbo 7. Sold. vid Häls.
reg. Bos. i Ö. Kyrkbyn.

Olof Ersson-Näslund 21/10 1805-1877 3/5 s. t. husman E. Ersson i Grängsbo, ”Näs”. Soldat nr. 7
vid Häls. reg. Bos. i Ö. Kyrk-byn.

Erik Nilsson-Boström 18/11 1692-17.. s. t. bonden N. Ersson i Grängsbo 8. Sold. (corp.) vid
Häls. reg. Bos. i Viken.

Erich Ersson-Klang 20/7 1744-1801 28/8 s. t. bonden E. Andersson i Grängsbo 8. Corp. nr. 60 vid
Häls reg. Bos i Grängsbo.

Pehr Ersson-Karg 23/1 1750-1796 23/6 s. t. bonden E. Andersson i Grängsbo 8. Sold. nr. 92 vid
Häls. reg. Bos. i Viken.

Nils Ersson-Pamp 13/2 1754-1823 20/6 s. t. bonden E. Andersson i Grängsbo 8. Sold. nr. 147 vid
Häls. reg. Bos. i Grängsbo.

Erik Färdig 25/9 1785-1812 2/8 s. t. N. Pamp i Grängsbo. Sold. nr. 50 vid Häls. reg. Död
under arbete vid Göta Kanal.

Anders Altberg 18/4 1788-1808 25/11 s. t. N. Pamp i Grängsbo. Klarinettblåsare vid Häls reg.
Död under krigstjänst i Umeå.

Nils Nilsson 15/10 1791 s. t. N. Pamp i Grängsbo. Trumslagare vid Häls. reg.
Utfl. t. Delsbo 1807.

Hans Hansson-Fast 9/10 1783-1858 24/8 s. t. husman H. Jonsson i Älvkarhed, ”Saktmodigs”.
Sold nr. 23 vid Häls. reg. Bos. i Grängsbo s8, ”Klanga”.

Jonas Ersson-Smärt 2/8 1799-1883 25/6 s. t. corp. E. Klang i Grängsbo. Anst. som sold. nr. 92 vid
Häls. reg. Bos. i Norrbo.

Olof Nilsson-Hedlund 8/10 1793-1828 30/11 s. t. sold. N. Pamp i Grängsbo. Sold. nr. 49 vid Häls. reg.
Bos i Grängsbo.

Mårten Wallman 168. –1719 2/1 s. t. J. Jonsson i Grängsbo. Anst. som sold. nr. 99 vid
Häls. reg. år 1716. Karolin. Död under krigstjänst.

Per Jonsson-Söderqvist 11/2 1797-1874 6/6 s. t. husman J. Ersson i Grängsbo. Sold. nr. 96 vid Häls.
reg. Bos. i Galven.

Olof Pehrsson-Färdig 28/3 1822-1850 20/5 s. t. torp. P. Nilsson i Grängsbo, ”Skomakra”. Sold. nr. 24
vid Häls. reg. Bos. i Grängsbo.

Jonas Nilsson-Gran 26/12 1855 s. t. husman N. Nilsson i Grängsbo, ”Skomakra”. Sold.
nr. 23 vid Häls. reg. Bos. i Grängsbo 8, ”Tviks”, sen.
snickare, bos. i Grängsbo 9.

Nils Nilsson-Frid 1/4 1864-1930 18/11 s. t. torp. N. Pehrsson i Grängsbo. Sold. nr. 49 vid
Häls.reg. Bos. i Grängsbo 6.

Hans Mårtensson 1663-17.. s. t. bonden M. Pedersson i Grängsbo 13. Anst. som
sold. vid Häls. reg. Bos. i Grängsbo.

Lars Olsson-Munk 21/7 1697-174. s. t. bonden O. Mårtensson i Grängsbo 13. Anst. som
sold. vid Häls. reg. Bos. i Grängsbo.



Per Olsson-Fogde 4/10 1727-1773 20/9 s. t. bonden O. Olsson i Grängsbo 13. Sold. vid Häls.
reg. Bos. i Grängsbo.

Lars Larsson-Stör 10/6 1738-1781 14/11 s. t. sold. L. Munk i Grängsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i
Kyrkbyn, sen. i Viken.

Eric Räf 27/6 1781-1808 15/11 s. t. L. Stör i Viken. Sold. vid Häls. reg. Död vid
Brahestad i Finland under krigs-tjänst.

Olof Skog 3/6 1786-1814 13/9 s. t. bonden A. Olsson Grängsbo. Sold. vid Häls. reg.

Pehr Balk 1/8 1757-1809 f. i Ovanåker. Anst. vid Häls. reg. Bos. i Grängsbo. Död i
Finland under krigs-tjänst.

Jonas Persson-Mård 9/2 1758-1804 30/12 är f. i Lima sn, Kopp. Anst. 1779 som sold. vid Häls. reg.
Bos. i Grängsbo.

Jonas Mård 22/9 1791-1859 1/7 s. t. sold. J. Mård i Grängsbo. Sold. nr. 50 vid Häls. reg.
Bos. i Grängsbo.

Jonas Jonsson-Hedblom 1/7 1826-1899 22/6 s. t. sold. J. Mård i Grängsbo. Sold. nr. 24 vid Häls. reg.
Bonde i Grängsbo s8, ”Klanga”.

Jonas Torkilsson-Roth 16.. -17.. vars härst. är okänd, är sold. vid Häls. reg. Bos. i
Grängsbo. Trol. död under fångenskap i Ryssland.

Jonas Skog 21/2 1788-1862 21/1 s. t. torpare J Hansson i Malvik. Sold. nr. 57 vid Häls.
reg. Bos. i ”Talla”.

Hans Palm 22/10 1737-1759 s. t. H. Jonsson i Näsbyn 6. Sold. nr. 18 vid Häls. reg.
Bos. i Grängsbo 7.

Johan Erik-Frank 5/3 1854-1934 11/1 s. t. mästersmed A. F. Landström i Svabensverk. Sold.
nr. 50 vid Häls. reg. Bos. i Grängsbo.

Pehr Olsson 1671-17.. trol. s. t. O. Oluffsson i Runemo 1. Sold. vid Häls. reg.
Bos. i Grängsbo.

Erik Ersson-Ask 8/3 1777-1837 4/3 s. t. sold. E. Wikström i Tranberg. Sold. nr. 51 vid Häls.
reg. Bos. i Grängsbo.

Olof Ersson-Frisk 3/1 1826-1875 12/11 s. t. sold. E. Ask i Grängsbo. Sold. nr. 49 vid Häls. reg.
Bos. i Grängsbo.

Pehr Ersson-Sund 20/11 1827-1893 31/12 s. t. sold. E. Ask i Grängsbo. Sold. nr. 51 vid Häls. reg.
Bos. i Tranberg, sen. i Grängsbo.

Olof Jansson-Frank 17/8 1818-1883 8/1 f. i Viken. Sold. nr. 50 vid Häls. reg. Bos. i Grängsbo.

Eric Lärcka 1671-17.. s. t. E. Andersson i Önneberg. Anst. som sold. vid Häls.
reg. 1692. (Karolin). Bos. i Grängsbo.

Mats Jonsson-Glad 167. -17.. vars härst. är okänd, nämnes som sold. vid Häls. reg.
Bos. i Grängsbo.

Olof Bång 1777-1849 1/2 f. i Rättviks sn, Kopp. Sold. nr. 24 vid Häls. reg. Bos. i
Grängsbo.

Sven Antonsson-Aborre 7/7 1722-17.. s. t. trumslagare A. Bijr Långhed. Anst. som sold. vid
Häls. reg. Bos. i Grängsbo.

Olof Olsson-Bäckman 10/7 1697-17.. s. t. husman O. Jonsson i Älvkarhed. Anst. 1719 som
sold. vid Häls. reg. Bos. i Grängsbo.
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Erik Olsson-Öhman 2/3 1833-1896 25/7 f. i Gagnefs sn, Kopp. Anst. som sold. nr. 88 vid Häls.
reg. Bos. i Grängsbo. Sen. som smed i Ovanåker,
Bollnäs o. Alfta.

Olof Andersson 6/11 1837 s. t. husman A. Pihl i Grängsbo, ”Vena”. Sold. nr. 88 vid
Häls. reg. Bos. i Svedja. Sen. husman i Grängsbo
”Vena”. Emigr. t. N. Amerika 1881.

Anders Andersson-Smed 20/2 1791-1868 6/2 s. t. smeden A. Hammar i Viken. Sold. nr. 49 vid Häls.
reg. Bos. i Grängsbo.

Jonas Weng 10/1 1860 f. i Grängsbo. Sold. nr. 31 vid Häls. reg. Bos. i Grängsbo.
Gårdfarihandl. Utfl. t. Skog 1937.

Jonas Ersson-Ask 3/11 1811-1863 6/4 s. t. sold. E. Ask i Grängsbo. Sold. nr. 69 vid Häls. reg.
Sen. befordrad t. korp. Bos. i Gundbo.

Anders Ersson-Frisk 12/2 1832-1912 8/11 s. t. sold. E. Ask i Grängsbo. Sjukvårds-soldat nr. 17 vid
Häls. reg. Bos. i Malvik, sen. i Viken ss3.

Jonas Pehrsson-Svahn 22/8 1730-1814 9/2 är f. i o. infl. fr. Ovanåkers sn. Härst. okänd. Anst. 1750
som vargeringskarl o. 1759 som sold. nr. 83 vid Häls.
reg. Bos i Grängsbo.

Anders Johansson-Modig 1622-1708 27/2 vars härst. är okänd, nämnes som dragon o. bos. i
Grängsbo.

Hans Hansson-Pant 2/6 1755-1817 29/11 s. t. sold. H. Hedberg i Långhed. Sold. nr. 12 vid Häls.
reg. Bos i Grängsbo.

Jonas Skog 21/2 1788-1862 21/1 s. t. torp. J. Hansson i Malvik. Sold. nr. 57 vid Häls. reg.
Bos i Grängsbo, ”Talla”.

Källa: Alfta släktbok.

Köp av kläder till en soldat 1637

1637 den 25 marty
Gjorde iagh Hans Biörgt Forneby kiöp medh min

soldat Nils Ollsh i noringe bådje Hlptue suman åhrs
klädningz af westrusnings löper så efter huit mynt.

1. huptiers summan - 60 daler åhre klädningen 29?
daler. En hatt för - 14 dl. it suart för 11 daller

2. på rusnings. hunt åhr klädspeningar 5 daler och
peningar 5 daller kiorter 4 styke skor 4 par wad-
malstromper 2 pa linstromper 2 par huat anna åhr
stöphler 1 par skiorkragher larpt 4 atmer huart åhr
hanskar oh wantar 1 par såk medh ha kar råkia
inåeköpt så ophte han draga tel (togs)?

Witnes man på wårt kiöp jon (Toijest) i F1ästa Per
Hansh. 1 Forneby under deras bomärkien

Torp

Wängs torp med soldaten Wäng.



Johan Johansson-Lans 26/6 1872-1944 15/10. Torp
och skogsarbetare. Bosatt i Grängsbo 4:2

Olof Ersson 8/11 1806-18.. s. t. bonden E. Jonsson i
Grängsbo 1. Torp i Grängsbo, ”Svans”.

Pehr Olsson 18/7 1755-1831 18/3 s. t. bonden O.
Pehrsson i Grängsbo 2. Torp i Grängsbo.

Pehr Nilsson-Blom 15/11 1807 s. t. bonden N.Olsson i
Grängsbo 4. Torp i Grängsbo. Emigrant t. N. Amerika
1846.

Anders Olsson 17/10 1766-1823 14/3 s. t. bonden O.
Andersson i Grängsbo 6 till 1821 då hemmanet sål-
des. Sedan torp.

Erik Olsson-Sörling 27/6 1817-1880 17/10 s. t. bonden
O. Andersson i Grängsbo 7. Torp i Grängsbo 7. ”Jons-
Erkers”.

Jonas Olsson-Hedberg 9/5 1820-1906 9/10 s. t. bon-
den O. Ersson i Grängsbo 7. Torp i Grängsbo.

Olof Olsson 12/7 1832-1885 30/4 s. t. bonden O.
Olsson i Grängsbo, ”Jöns-Olles”. Torp i Grängsbo,
”Näsa-Svedjan”. Sen bonde i Grängsbo sss7, ”Jönses”.

Olof Ersson-Hedling 9/12 1837 s. t. torpare E. Sörling i
Grängsbo 7, ”Jons-Ersers”. Torp i Grängsbo 7. Emigr. t.
N. Amerika 1881.

Nils Ersson 4/9 1747-1831 28/1 s. t. bonden E. Ersson i
Grängsbo 9. Torp i Grängsbo.

Olof Olsson 4/1 1754-1822 3/7 s. t. bonden O.
Andersson i Grängsbo 7. Torp i Grängsbo vid Ljusnan.
(= Lössnan)

Pehr Nilsson 2/10 1788-1827 7/3 s. t. torpare N. Ersson
i Grängsbo. Torp i Grängsbo, ”Skomakars”.

Olof Jonsson 20/1 1790 s. t. torpare J. Ersson i
Grängsbo 9. Torp i Grängsbo, ”Svahns”. Emigr. t. N.
Amerika 1846. Död i Gävle före avresan 1846.

Jonas Jonsson 15/11 1794-1876 27/6 s. t. husman J.
Ersson i Grängsbo. Torp i Grängsbo.

Jonas Ersson 6/10 1784-1837 8/1 s. t. bonden E. Ersson
i Grängsbo 10. Torp under Grängsbo 10, ”Mårda”.

Jonas Jonsson-Wäster 29/10 1811-1876 12/5 s. t. torpa-
re J. Ersson i Grängsbo ”Mårda”. Torp i Grängsbo.

Erik Jonsson 27/1 1763-1833 4/9 s. t. bonden J.
Jonsson i Grängsbo 11. Torp i Grängsbo vid Ljusnan
(= Lössnan).

Jonas Pehrsson-Skänk 9/4 1829-1900 30/3 s. t. hus-
man P. Skänk i Grängsbo ”Låka”. Torp under
Grängsbo 2.

Jonas Olsson-Berglund 27/9 1821 s. t. husman O.
Jonsson i Grängsbo, ”Lök-Olles”. Torp i Grängsbo.
Emigr. t. N. Amerika 1853.

Erik Olsson 2/4 1785-1866 9/5 s. t. bonden O. Olsson
Grängsbo 13. Torp i Grängsbo, ”Smeds”.

Olof Jonsson 21/6 1870 s. T. Bonden J. Olsson i
Grängsbo s3, ”Jon Daniels”. Torp i Grängsbo, ”Risbo 1”.

Jonas Pehrsson-Lindblom 20/4 1805 s. T. Husman P.
Olsson Älvkarhed. Torp i Grängsbo ”Bråna”. Utflyttad
till okänd ort efter 1848.

Erik Olsson-Nordin 11/6 1833-1895 19/7 f. i Hille.
Husman i Ovanåker t. 1860. Inflyttad till Alfta 1860.
Torp i Grängsbo, (Grälls-Eriks)

Byanamn Jordenr Gårdsnamn Nuvarande by

Grängsbo 1 Perers Grängsbo
Grängsbo 2 Perjans Grängsbo
Grängsbo 3 Bälter-Anderses Söderomsjön
Grängsbo s3 Jondaniels Grängsbo
Grängsbo 4 Jonols Grängsbo (Näset)
Grängsbo 5 Andersjons Västerlima
Grängsbo s5 Bråna Västerlima
Grängsbo 6 Olanders Grängsbo
Grängsbo s6 Erkerses Söderomsjön
Grängsbo ss6 Skolmästars Västerlima
Grängsbo 7 Bånga Grängsbo
Grängsbo s7 Hägna Grängsbo
Grängsbo ss7 Näsa Västerlima
Grängsbo sss7 Jönses Grängsbo (Näset)
Grängsbo 8 Kola Grängsbo
Grängsbo s8 Klanga Grängsbo
Grängsbo ss8 Näsa Grängsbo
Grängsbo 9 Skommars Grängsbo
Grängsbo s9 Tutabo Grängsbo
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Grängsbo 10 Mårs Västerlima
Grängsbo s10 Mårda Västerlima
Grängsbo 11 Erikers Grängsbo
Grängsbo 12 Backa Grängsbo
Grängsbo 13 Mårtes Grängsbo
Grängsbo 14 Schols Grängsbo

Anställningskontrakt för soldaten
Jon Persson Mård

Bodde vid rotehemmanet no 9 i Grängsbo
(Skommars)
Åhr 1779 april d 19 förrättades detta kiöpe bref då
jag Soldaten Jon Persson Mård rned moget råd och
betänkande lät taga mig till Soldat för som den ach-
tad och wäl förståndige Olof Eriksson No 9 Crängs-
boo och som mig nu ähro öfwerens om en wis stond-
ning och lega, och klädespershedlar samt mors
förlikning som följer mig…. städningen sjeddje.

Huwudegan Tiugutuå (22) r. Sutiio.. åtta ru.. sjed-
dje mor förlikningen ähr en koo, en up bäda säng och
en tunna säd.

Klädes persedlar
En hat med dess tillhörrighet. Ett hår band, en natt-
kappa med krås en kraga med spänne utij. En skjorta
et par halfärmar, Ett par byxor Et lifstycke samt rok o
wäst. Gehäng med spänne utij et par fingerhandskar
et par blå strumpor et par ……ader med vita band.
Et par kiängar utaf läder knäbt med spännen. En näs-
stuk och En ränsel. Ränsils bakar. Två halftunsäkar,
fyra stycken posar större och mindre, tuå sjortor. Tuä
nattkapor med krås, tuå bindlar tuå par halfarmar. En
Tuå par blåa strumpor, et par tiångor utaf läder mus-
skiöt-rem med låsbetäckare, flaskor bäljor på bajonät-
ten och sabel med des behör ett lifstycke en nästuk.

Dertil så lofwar min lege bonde mig hela Kiällans
holet alt wad som inhägnat ähr, at jag och min hus-
tru skall få nyttia och bruka best wij kan medan wij
lefwer

At så slutat och afhandlat ähr i sämja och kiärlek
betyga wij med wåre namn under.

lego bonden Olof (bom) Eriksson
lego soldaten Jon Persson Mård

Wittnar Gorpral No 1 Erik Tranström
Johan (bom) Persson i Kijyrkooby
Olof (bom) Olofsson i Grängsboo

Utaf min legobonde Olof Eriksson No 9 i grängsbo
har jag bekåmitt utj städsel 36 daler kåparmynt Samt
uppå hufvudlegan 150 daler. Samt gehäng och hatt
som taksamligen qwitteras

Alfta Kiyrkby den 10 april 1780
wittnar Jonas Mård

Pär Johansson

Alfta Höste Ting den 7 december 1781
Undertecknade Grängsbo Byamän hafwa med Solda-
ten Jonas Mård, ingått följande afhandling och öfwe-
renskommelse nemligen…..

Soldaten Pär Fogdes Änka Hustru Brita Jons-
dotters dagar få i sin och hustruns lifstid, bruka och
behålla all den jord som des man på rår Bymark af
nyo uprögdt och brudkat; Dock med det förbehåld at
om änkan må gå sin å… der dom eij mera mägtar
skjöta förenamnde jord, utan nödgas samma til
mågen och dottern öfwerlemna, skola de wara
förpligtade at på modren och svärmodren medan
barnslig wördno, lydno och tjenstaktighet tilhanda,
samt henne med daglig födo och skjötsel til döda
dagar förese. Hvilket alt de nya hos den Högtärade
Härads Rätten söka vidare stadfästelse som här under
med wåre namn och Bo-märken bestyrkes af Alfta
och Grängsbo den 13 Augusti 1781

Jon Eriksson No 1
Olof Olofsson No 2
Olof Olofsson No 3
Olof Eriksson No 4
Hans Persson No 5
Olof Nilsson No 6
Anders Olofsson No 7
Olof Eriksson No 8
Olof Eriksson No 9
Eric Ericsson No 10
Jon Jonsson No 11
Hans Larsson No 12
Olof Olofsson No 13
Per Persson No 14

Wittnar Per Nilsson i Elfkarhed
Olof Olofsson i Grängsbo

dräng. hos Olof Nilsson No 6 x)ibm.
Erik Pärsson No 4 i Tranberg
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Hörer till Afhandlingen under den 13 Augusti 1781
med Soldaten Jon Mård om någon jord.

Till minnes upteckning på fölljade (följande) Per-
sedlar nemligän.

Wäst och byxsor, 2 lifstycken, 1 par blåstrumpor, 2
par kiängor, 1 par wända skor, 2 skiortor, 1 hårband,
1 Ränsill, 1 styke… 2 näs dukar.

Undertecknad tilstår mig hafwa af min legobonde
Olof Ersson bekommit på mitt kjöpe bref, wäst och
byxor, 2 lifstycken ett par blå strumpor 2 par kiänger
1 par wända skor, 2 st skjortor 1 st hår band i st rän-
sill 2 st näsdukar och s st koo, samt en tunna säd som
qvitteras af Alfta den 6 janu. 1783.

Jonas Mård

Åter betalt som p 29 r. kopparmynt som grängsbo
1784 af 22 mars

Jonas Mård

Sub No 9 betalt 48 r Copparmynt som qittar ett par
kängor två par halfarmar twå natcapor En skiorta

Åter bekommit af Sub Erik Ersson 2 runstycken
29 skill 4…. utaf Olof Ersson 5 run … 16 skill som
qvittar Grängsbo af 7 maj 1788

Jonas Mård
wittnar skolmästarn Jon Ersson

Sub Erik Ersson 48
….. 38

86
resor 14  

Sub Erik Ersson skyldig 24 r

Enligt befintlige qvitenser så har jag utbekommit alt
wad som åter stod å detta köpe bref efter min afledne
man så at intet något återstår alt som å Olof Ersson
No 9 ankomma å sin Hemmans lott är riktigt betalt
som tacksammeligen qvitteras

Alfta den 24 oktob. 1806
Enkan Karin Larsdotter i Grängsbo

Qvitteras
And. H. Färlander

Erik Nilsson i Elfkarshed

På 1807 har jag undertecknad bekommit af Olof Ers-
son En halfpart i fälltäke En fjärding åkerråg som
taksmmsligen qwittteras grängsbo den 2 april 1807

Karin Pärsdotter
Wittnar barnens förmyndare

Erik (bom) Ersson, No 10 Grängsbo

Översättning från orginalhandlingarna G. Sandqvist.

Anställningskontrakt för soldaten
Johan E. Sandström
Soldat nr 50 vid nr 7 Alfta Kompani af Kongl. Hel-
singe regemente antager med vederbörandes tillstånd
till wår soldat Smeds sonen Johan Erik Sandström
från Svabensverk och tillförsäkrar honom följande
Lego och Löne förmåner nemnligens. I ……..
bekommer soldaten en summa af Fyrahundrasjuttio-
fem 475 kronor, hvaraf 175 kr. erhålles genast sedan
han blifvit gillad och antagen och efter 5 års tjenst 50
kr. Samt efter ytterligare 5 tjensteår 50 kronor hvil-
ken summan erlägges av socknens ……. …….. halfa
återstoden 200 kronor betalas av undertecknade rote-
hållare, så snart han blivit antagen, hvaraf dock hälf-
ten insättes i Sparbank för att förräntas tills soldaten
vid General Mönstring blifvit accepterad, då medlen
sedan af honom får uttagas. Af hemmanet Grängsbo
No 12 erhåller Soldaten Lillmyränget i Ämnebo
Ofvanåker. Samt af hemmanet No 11 omkring 10
kappland Sval eller den del af Askes bröten som hör
till detta hemman och af hemmanet No 14, likaledes
10 kappland svaljord på västra sidan och mot vägen
af jordägan Faran, att nyttja och bruka i sin och sin
hustrus lifstid. Samt af roten gemensamt , 2 Tunn-
land af utmarken till gårdsplats och nybruk på södra
sidan om Wännbacken Skog till gårdsbyggnad, wed-
brand stängsel, äfven som mulbete för de kreatur han
kan vinterfodra.

I årlig lön 20 kub. fat säd, deraf 1/3-del Råg, 2/3-
delar Korn. I stället för årspenningar insättes i Spar-
bank af samtlige rotehållare genom wederbörande
Kompani Chef för varje år i oktober månad 5 kronor.

Skulle soldaten för vanfränd liderlighet eller andra…

Soldaten nr. 48 korpral Vestlund
Så tidigt som år 1621 blev det lag på att bönderna
eller de som ägde mark skulle försvara fosterlandet,
men även gå på fälttåg ut i Europa.
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Nr 7 Alfta Kompani med ”Soldatrotar ” bildades
1677. ”Rotar” var kollektiv som bönderna bildat och
tillsammans anställde frivilliga som jobbade för dem
i krigstjänst, men även i fredstid, då de blev utkom-
menderade på arbete någonstans i landet.

Soldaten kallades knekt. Många knektar fick egna
stugor på bondens mark där familjen levde. Var
knekten ute i krigstjänst kunde det bli långvarigt,
ibland något år. Blev knekten ett krigsoffer så blev
hustrun i många fall ett fattighjon. Hon fick jobba
för uppehället hos bönderna i byn och fick heller inte
bo kvar i stugan.

Var hustrun sjuklig och inte kunde jobba så kalla-
des hon dygnshjon, det innebar att hon fick bo ett
visst antal dygn hos bönderna.

Knekten fick ett tjänstebevis, en tavla av trä med
påskrift, vilket regemente och kompani han tillhörde.

Vid Näsa i Västerlima har man hittat en sådan
tavla med påskrift:

Nr: 14 Kungliga Hälsinge Regemente
Nr: 7 Alfta kompani
Nr: 48 Korpral Vestlund

Några uppgifter om Vestlund har vi hittat i gamla
husförhörslängder från 1871-1905. Vestlund var född
21/2 1826. Gift 1848 med Ella Larsdotter. Hon gick
bort 1896. Vestlund gick bort 1904. Dom hade en
fosterson som hette Carl Abel Hedberg född 18/6
1853, utflyttad till Orsa. Vestlund blev soldat 1844.
Han var 5 fot 11 tum lång (1,76 m). Vice korpral
1849, 2:e korpral 1857. 1876 avgick han som korpral.

Var det inte krig så blev det militära fredskom-
menderingar. T.ex. var Vestlund 1847 och 1866 som
byggjobbare på Långholmen i Stockholm. Han arbe-
tade även för Stockholms garnisonen 1848 och vid
Vaxholm 1852.

Vestlund bodde vid gården Näsa i Västerlima från
1871 till 1880. Av någon anledning flyttade han över
till gården Andersjons i en liten stuga nära sjön Löss-
nan. Där bodde han 1881 till 1904.

Jonols-Johan Larsson som bodde på andra sidan
sjön berättade för Näsa-Edvin Andersson att han fick
följa med sin far och hälsa på Vestlund i stugan, när
han var liten.

Soldaten Jonas Nilsson-Gran, Grängsbo

Jonas Nilsson Gran var född i Skomakra i Grängsbo
och levde mellan åren 1855-1946. Gran gifte sig

1882 med Brita Andersdotter som var född 1863 och
avliden 1945.

Den 28 mars 1876 skrev Jonas Nilsson Gran kon-
trakt med rotehållarna för roten nr. 23 vid Alfta
kompani. Rote nr. 23 bestod av gårdarna Perjans,
Jondanils, Jonols och Skommars. Soldaten Gran
bodde på Grängsbo nr. 8 Tviks (Tviks kom senare att
kallas för Grälls). En debetsedel för år 1876 finns
bevarad där det står att egarne till hemmanen
Grängsbo nr. 2, 3, 4 och 9 betalar 3 månaders
vakansavgift för roten nr. 23 af Alfta Kompani. Rote-
vakansavgift 11 kronor och 80 öre.

Som soldat var Gran kallad fältskär., benämning på
barberare som förr ofta tjänstgjorde som läkare inom
krigsmakten och gjorde enklare kirurgiska ingrepp.
En syssla som Gran även praktiserade i sin hembygd,
såsom att bota onda ryggar och-återställa brutna ben
och armar. Det har berättats om en flicka som under
kälkåkning råkade ut för benbrott vilket åtgärdades
av soldaten Gran med lyckat resultat. Omkring år
1900 byggde Jonas Gran ett nytt soldattorp på
Skommar utskiftet. När roteväsendet upphörde i bör-
jan av 1900-talet så slog sig Jonas Gran på snickaryr-
ket. Torpet står numera tomt och ägs av Skommars.

Soldaten och smeden Erik Öhman
Erik föddes den 9 februari 1833 i Gråda, Gagnefs för-
samling i Dalarna. Han växte upp på gården nr 8,
Nisses?, i Gråda. Hans namn vid den här tiden var
Eric Olsson.

Är 1849 lämnade han Gråda och flyttade till Östra
Heden i Ål. Här arbetade han som dräng hos Lustbo
Pehr Ersson och dennes hustru Brita Andersdotter.
1853 flyttade han till Kilen 12 i Ål och här var han
dräng hos soldaten Lustigs änka Cherstin Persdotter.
År 1854 lämnade han Ål och flyttade till Alfta sock-
en Gävleborgs län. Attesten är utfärdad 22/4 1854.

Så småningom träffar han Cherstin Andersdotter,
född 6 maj 1829, och den 15 april 1855 ägde vigsel
rum mellan Drängen på nr 1 i Grängsbo Eric Olsson
Öman och Pigan på nr 5 i Grängsbo Cherstin
Andersdotter. Bl.a. var Anders Ahl i Grängsbo närva-
rande vid vigseln och hade samtyckt.

Enligt Alfta släktbok är Grängsbo nr 1 Per-Ers,
Litt A och Grängsbo nr 5 Anders-Jons, Litt E.

I husförhörslängden 1851-1855 hos Bonden Nämn-
deman Per Ers-Jon Ersson-Lindström finns han dels
som Dräng Eric Olsson-Öhman och dels, litet längre
ned, som Gifte Dräng Eric Olsson Öhman. På raden
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under står Hustrun Kerstin Andersdotter. Hon har
således i och med giftermålet flyttat från Grängsbo nr 5
till Grängsbo nr 1. Erik använder sa småningom enbart
Öhman som efternamn.

Han antas till soldat den 15 januari 1858. Som sol-
dat får han använda namnet Öhman. Erik och Ker-
stin bosätter sig i Tranberg.

Erik Öhman tillhörde nr 7 Alfta Kompani av
Kungl. Hälsinge Regemente och var soldat nr 52 för
rotarna Tranberg 2, s2, ss2,sss2,5 (reservation för
ev.feltydning av rotenumren).

Efter begäran får Erik avsked vid General-
mönstringen i Mohed den 22 juni 1866.

Erik ersattes efter avskedet med Rekryt Erik Wal-
lin, förut kallad Erik Ersson, född Alfta socken den
15 mars 1841, antagen den 7 februari 1867.

Hösten 1866 flyttade familjen Öhman med fem
barn från Tranberg till Klon i Ovanåker.

Han hade troligen redan när han bodde i Dalarna
fått lära sig en del om smedsyrket. Det är möjligt att
han arbetade som smed under tiden som soldat, men
i Klon hade han ganska säkert smidesrörelse.

En ättling Karl Öhman hade smedja i Klon,jag
tror ända in på 1940- eller -50-talet. Smedjan låg
inte långt från järnvägsövergången en bit upp åt
höger när man åker i riktning mot Viksjöfors. Senare
arbetade han på EIA i Edsbyn.

År 1874 var det dags att bryta upp från Klon och
familjen flyttade med tre barn till Grängsbo. Det är

nog mycket troligt att det var under tiden i Grängsbo
som han verkade i den smedja som fanns där.

Erik och Kerstin flyttade år 1894 till Bollnäs. Som
min mor Emma Klang (Öhman) berättat bodde de i
det stora,nu rivna trähuset som låg i närheten av
kafeet Bollnässtugan. Jag tror att Erik hade smidesrö-
relse där.

Efter vad jag förstått på min mors berättelser hade
Erik även intressen vid sidan av smidesyrket. T.ex
intresserade han sig för juridik och stod till tjänst när
människor behövde hjälp med juridiska spörsmål.

Han var även med och grundade en nykterhetsloge
i Viksjöfors 1883 (IOGT-logen 631 Trudvang).

Barnen var sex? stycken: Jonas, Martha, Karin,
Kerstin, Carl och Anna.

En av döttrarna emigrerade till Amerika, en var
mor till Frida Bergeroth, Lång-Olles fru, som de sista
åren bodde i Roteberg. Ett av barnen var förälder till
Erik Öhman, som hade smidesverkstad i närheten av
järnvägsstationen i Edsbyn.

Denne Erik Öhman var bror till Maja i Bollnäs,
gift med lokföraren Emil Magnusson.

Carl, min morfar, hade fabriksrörelse i Edsbyn.
Han tillverkade sågbågar av rör och hade flera patent,
bl.a. på fästen på och spänning av sågblad.

Öhmans i Norr-Edsbyn och i Långhed är också ätt-
lingar.

Torsten Klang (barnbarn till Carl Öhman, Erik och
Kerstin Öhman´s son).
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Allmänna byordning-
en av 1742, återgiven
i sammandrag
Utdrag ur boken ”Gård och bygd genom hun-
dra år” av Anders Bönner och E. Ingers ”Bonden
i svensk historia”.

1. I varje by skall tillsättas en ålderman på ett eller
flera år, efter byamännens överenskommelse. Den
som fått de flesta rösterna, bör icke undandraga
sig. Det tillkommer åldermannen, när han finner
det nödigt eller någon annan påyrkar det, att
sammankalla byamännen för överläggning om
det arbete de vilja företaga, eller vad annat som
kan lända till hemmanens bättre bruk, hävdande
och förmån. 
– Sammankallning sker genom kringsändande

av budkavle, genom blåsning i lur eller horn
eller genom trumslagning. – Varje åbo är skyldig
att själv infinna sig på den utsatta samlingsplat-
sen. Frånvaro utan laga förfall medför böter. – I
större byalag bör åldermannen utse två bisittare
”att avgöra de förefallande disputer” samt indriva
böter av dem, som gjort sig skyldiga till överträ-
delse av byordningen.

2. Alla gärdsgårdar av olika slag kring gärden,
ängar och hagar skola hållas i fullgott skick.
Gärdsgårdssyn skall förrättas av alla grannarna
höst och vår eller oftare, varvid alla felaktigheter
böra rättas vid äventyr av böter.

3. Alla grindar böra hållas i gott stånd, så att inga
kreatur kunna inkomma genom dem. Led och öpp-
ningar på vintervägar skola om våren uppfredas.
Underhållet av grindar bör uppdelas på byamän-
nen, eftersom det ligger närmast för var och en.

4. Hästar och andra kreatur må ej om våren, sedan
tjälen gått ur jorden, släppas att beta i ängarna

”utan högsta nöden och överenskommelse”.
5. Några dagar innan slåttertiden om sommaren

infaller, skall åldermannen sammankalla grann-
arna för att överlägga om när slåttern av de sam-
fällda ängarna skall börja. Innan dess böra skiften
och tegarna i ängen utstakas och utvadas. Ålder-
mannen jämte övriga byamän böra tillse, att en
riktig och rätt utvadning förrättas mellan skifte-
na och att stenar sättas till råmärken i ängen.
Härefter böra alla på en gång begynna att slå, så
att den ene icke trampar och nedkörer den andres
gräs. Slår någon utöver räta linjen på sin grannes
äng, betale höet dubbelt och plikte dessutom.

6. Ingen må avslå sina åkerrenar i sädesgärde, innan
samtliga grannar sig därom förenat och bytesre-
narna först blivit delade.

7. Alla nödiga vägar inom ägorna samt till och från
byn böra fördelas mellan grannarna. Sedan hålle
var och en sitt vägstycke försvarligen vid makt.
För körsel över dikena bör man ha lösa flyttbroar,
varom två eller flera åbor kunna förena, sig.

8. Ingen må köra över ängarna vår eller höst, när tjä-
len är ur jorden. Gärdsle, som behöves till ängarnas
inhägnad, skall utköras, medan tjälen är i jorden.

9. I de orter, där det är brukligt, att grannarna sam-
fällt så sina ärter eller rovor på en viss trakt eller
intaga, bör ingen tillåta sina barn eller andra att
plocka ärter eller upptaga rovor till kokning,
utan att samtliga grannar därom tillsägas.

10. Bar eld får ej bäras mellan hemmanen, ej heller i
uthus, varjämte all tobaksrökning är förbjuden i
dessa. Eld må ej lämnas osläckt eller ovårdad i
kölna, pörten, badstuga eller smedja. - Ålder-
mannen och bisittarna böra tvänne gånger om
året, nämligen höst och vår, besiktiga alla eldstä-
der i hela byalaget, och de som finnas så bristfäl-
liga, att de kunna vålla eldsvåda, böra besikt-
ningsmännen låta nedslå, och ägaren böte.

11. Byordningen skall åtminstone en gång om året
uppläsas för samtliga grannar. Husbonde är plik-
tig svara för att hans barn, legofolk eller torpare
icke bryta mot byordningen.
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Mark för byamännens gemensamma
behov
Utdrag ur Laga Skiftes-handlingarna från år
1878-1879.
a) Skolhusplats jemte väg därtill. (Vid Löten).
b) Myrtag vid vestra och östra Altjärnsmyrorna,

Römyran, Långmyran, Mellanmyran, Hemremy-
ran, Degelmyran, Hwitmyran, Koladafwen,
Römyränge, Loket, Stornäsmyran och Däfwemyran

c) Båtstad och upplagsplats vid sjön Lössnan.
d) Linsänkesplats vid sjön Lössnan, samt väg därtill,

Linsänkesplats vid sjön Grängen, (stavades Grä-
ningen) Strandsmeden och Romnäs (vid Backa)
jemte väg till desamma.

e) Sommarväg (Skinnsäcksvägen) till sub 3 (Jondani-
els) vidare till Fröstebron.
Sommarväg från Farans rågång, genom byn ner till
båtstaden vid Lössnan.
Sommarväg från båtstaden till Västerlima genom
skogen.
Sommarväg från ss 9 (Ollas, Markussons) till vin-
terväg.

f) Vinterväg utgående från Kola, förbi Tutabo och
fram till sjön Lössnan.
Vinterväg från No 14 (Schols) och fram till sjön
Grängen
Vinterväg till Mellanmyran.

Fattigunderstöd år 1911
Handlingar som Grängsbo byalag har arkiverat
hos byåldermannen.

Fattigunderstöd 1911
Forsa mor 6 kr månan.
Erik Österberg ved.
ved 4 kr 50 öre
ved 5 kr
ved 4 kr 25 öre

13 kr 75 öre

Friströms-Anders Olsson 4 kr månan.
Per Broman 6 kr månan ved.

Ved 6 kr
Ved 6 kr
Ved 6 kr
Kommunalutsylder 2 kr 65 öre

Kronoutsylder 1 kr 60 öre
Ränta på växel 3 kr 30 öre
Ved 4 kr 25 öre
Ved 10 kr
Sjuts till fattigvården 5 April 5 kr
Sjuts för Desfintörn den 11 April 4 kr
Skurning tvättning 15 kr
Deversse utjifter 7 kr

Pix Mor 7 kr månan. 100 kilo rågm.

För beklädnad år 1848
Av Grängsbo-Olle, lärer jord av hans föräldrar dertill
blivet avsatt och arrenderas denna jord av soldaten
Olof Färdig, men haver nämde Grängsbo-Olle av Fat-
tigvården under januari månad till honom utlemnat
för beklädnad 12 aln Vadmal men finnes icke bland
inkomsterna av räkenskaperna något arrende till fat-
tigkassan influtit för nämda jord. Skulle den nuva-
rande arrendatorn icke vilja fullgöra de sig åtagna
skyldigheter, nemligen att bekläda Grängsbo-Olle
anger vi att nämde Grängsbo-Olles jord, Tvik täck-
ten kallad, måste genom fattigvårdsstyrelsens förslag
å offentlig auktion till den högstbjudande försorg å
arrende. Arrendet tillfalla fattigkassan.
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Laga skifte och
utflyttningen
Långt tillbaka i tiden ansågs det att jord var alleman-
sområde. Man odlade därför små åkrar som låg här
och där i utkanten av byn. Det visade sig så småning-
om att det behövdes vissa regler. Ett av de tidigast
kända reglerna finns i Hälsingelagen som tillkom på
1300-talet.

Där står: Vill någon taga upp mark för en gård å
allmänning, så skall han göra det bredvid den som
byggt förut, så att han icke tager bort något för
honom. Han må taga skog såväl som mark för gård,
lika bred skog som hans åker och äng äro utmärkta,
han må taga en stöttningsmil långt åt båda hållen. Så
lång skall en stöttningsmil vara. Man må åka hem-
ifrån före sol vid solståndstid mot jul och hugga ett
lass stör och komma åter vid middagstid. Det är laga
intaga. Vill han intaga till åker och äng då skall han
röja till 3 dösar (stackar hö eller säd) och bygga ett
hus i fyra knutar och han må gå kring intagan och
sätta märken kring den med två vittnen. Det skall
vara hans laga intaga.

Skiften
Den äldsta benämningen på ett skifte är Hammarskifte,
en skiftsform som inte är fullt klarlagd. Sol- eller teg-
skiftet syftade till att ge bönderna del i både bättre och
sämre jord. Detta kvarstod till 5 april 1757 när lagen
om Storskifte kom. Genom detta skulle bönderna få
större samanhängande ägor. Marken graderades och för-
delades. En del bönder fick flytta utanför byn. I
Grängsbo skedde ingen utflyttning i samband med
Storskiftet. Vissa olägenheter kvarstod efter storskiftet
men dessa avhjälptes vid Laga skiftet som kom 4 maj
1827. Alfta socken delades upp i 5 skifteslag. Grängsbo
tillhörde andra skifteslaget.

Utflyttningen
I Grängsbo förrättades Laga skifte mellan 1875-
1880, när också utflyttningen påbörjades. 11 st.
bondgårdar flyttades ut till nuvarande platser under
tiden 1876-1895. Per-Jans, Jon-Danils, Jonols, Jöns,
Skolmästars, Mårs, Talla, Anders-Jons, Backa, Mårtes
och Per-Ers. Detta var en tvångsförflyttning och de
som var tvungna flytta kände sig ofta orättvist
behandlade. Det skapade stora motsättningar och en
del vägrade men blev så småningom tvungna att
finna sig i sitt öde.

Ett exempel på hur det kunde gå till gäller Olov
Olsson Jöns som enligt en muntlig tradition inom
familjen blivit lovad den plats där Anders-Jons nu
ligger. Men Olov Olsson avled i lunginflammation
1885 och änkan Kjerstin och sonen Olov, 26 år gam-
mal, hade inte möjlighet att hävda sin rätt utan blev
anvisade den plats där Jöns nu ligger. 1886 genom-
fördes flyttningen till näset mellan Grängen och Flu-
gen. Följande hus skulle flyttas:

1. En stugbyggnad av timmer med spillertak.
2. En flygelbyggnad av timmer under nävertak.
3. Ett brygghus av timmer under nävertak.
4. Ett fähus av timmer under spillertak.
5. En sädeslada av timmer under spillertak.
6. Ett härbre av timmer under spillertak.
7. Ett vedlider.
8. Ett redskapslider.
9. En svinstia av timmer.

Dessa byggnader revs och kördes med häst ner till
Grängen. Flottades sen till den plats som idag kallas
”Jöns öa” och kördes därifrån med häst till det ställe
där gården ligger idag, där allt byggdes upp igen. En
ny byggnad uppfördes också, av timmer som avverka-
des nära Gullbergsbo. Timret kördes med häst ner till
Västertjärn i Telningen och flottades sen hela vägen
ner till Flugen. Allt arbete utfördes med hjälp av de
bönder som blev kvar i byn. Enligt gamla papper var
allt noga uppdelat mellan de som skulle göra karl-
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dagsverken och de som skulle lämna pengar. Enligt
en kassabok från 1920 har Olov Olsson fått 2 211.40
kronor från Grängsbo byalag för att bryta en ny väg.

Det var 5 stycken skifteslag i Alfta socken, varav
Grängsbo tillhörde 2:dra skifteslaget tillsammans
med byarna Älvkarhed, Malvik, Viken, Myra, Näsät-
ter, Tranberg och hemmanet Mållångstad.

Arrende 1681
G; (gamle) Erik Ersson i Grängzbo ägier fordra uppå
1679 och 1680 åhrs ahrende tog restning af

Lars Jonsson i Gäddvik fr 10:06 öre
Gb Per Andersson ” 5:12 öre

S; 15:18 öre
Bengt Hilman

Hävd av äganderätt 1768
Utdrag af Härads Rättens Protokoll, hållit vid Laga
Höste tinget med Alfta tingslag på gästgifvare går-
den i Alfta Sockenby den 3 oktober 1768.

S. D. (Samma datum).Afgofvo nämndemännerne
Olof Eriksson i Kyrkobyn och Jon Jonsson i Malvik
theres skrift och muntligen berättelse om then syn
the efter förordnande förrättat den 26, 27 och 28 näst
september över the uppodlingar Grängsbo Byamän i
Alfta Socken gjordt wid theres hemman, som af gran-
narna blifwit vidkända och samtyckta.

Per Persson No 14 i Torshåck ett tunne sex fjer-
dingsland, lera, med 100 famnar diken; på Linnäset
brändt och brutit sten till ett fjerdingsland trädes
åker, lera; likaledes i Nylandet tre fjerdingsland till
trädes åker och ett fjerdingsland till swal, lera, alt
inhages; af utmark i Bråtan och hägnaden ett tunne
sex fjerdingsland, lera, 120 famnar diken; i ..ik fyra
fjerdingsland, röd mälja; och i Swa fyra fjerdingsland,
myra, med 103 famnar diken.

Kungl.förklaringen den 5 oktobr 1741; och 20 § 1
Kungl. Resolution den 10 septembr 1743 tillägna
Sökandes ofvanbesagde Hemman No 14 i Grängsbo
rätt njuta och behålla de beskrefne upodlings lägen-
heter utan tillökning i ränta. Samtilge i marken
delägande den fyllnad för brist eller wederlag för
utbyte förbehållne, hwarvid de wid framdeles jämfö-
res och storskiftesdelning finnes berättigade År och
dag som förr skrifwit står.

På Härads = Rättens Wägnar
Johan Ol Omneberg
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En sammanfattning
av Backa dokument
I gamla dokument från Backa kan vi följa fyra genera-
tioner på 1800-talet genom laga skiftets svårigheter och
med generationsmotsättningar som försvårar det hela
ännu mer. Det mesta följer dock Nämdemannen Hans
Jonsson och Sonen Jon Hansson d.y. som hade en affärs-
rörelse i Bollnäs. Ett sammandrag ser ut som följer:

1832 Rättegång angående uppkommen tvist i
Betesordningen i Lillbo fäbodar mellan Erik
Pärsson Gråsätter No 1 och Jon Hansson No
12 i Grängsbo. Erik Pärsson får betala tre riks-
daler Banco.

1843 Jon Hansson d.ä. försäljer Kronoskatte-
hemmanet Grängsbo 12 till sonen Hans Jons-
son. I papperet finns även nämnt mark belägen
”Söder om Sjön Lössnan”. Här ser man början
till bynamnet ”Söderomsjön”.

1862 Hans Jonsson stämmer bönder i Emnebo för
att ha misshandlat hans kokreatur så att de
mjölkat sämre.

1865 Ödmjuk stämningsansökning. Delägarne af
Lussnebo fäbodeställe(ett papper som gäller en
tvist om mulbetesrätten på Lusneboskogen).
Idag Lössenbo.

1871 Arwodesräkning för werkstäldt laga skifte.
1884 Jon Hansson N:o 12 stämmer sin far Backa

Hans Jonsson. Han anser fadern vara för gam-
mal och skröplig och oförmögen att ombesörja
sin gårds flyttande till den nya tomtplatsen
som han genom laga skiftets slut den 15:e sep-
tember blef ålagd att göra. Han har även sålt
lägenheten Lillbo till Lindros för 1500 :-
Bevittnat bl.a. av soldaten J. Frank.

1884 Hans Jonsson förklarar sig bl.a. med: …till
min sons oordentliga lefnadssätt dröjt med att
till honom öfverföra…(han har alltså inte velat
sätta ifrån sig hemmanet utan förhalat det hela
tills sonen tappat tålamodet och försöker
omyndigförklara honom)

1884 Domslut där Hans Jonsson omyndigförklaras,
med bevittnanden.

1884 Hans Jonssons svåger Anders Persson No 3
utsedd till förmyndare för Backa Hans Jonsson.

1884 Kungörelse i Ofvanåkers kyrka om auktion
hos nr 12 i Grängsbo, mangårdsbyggning och
inventarier.

1885 Arfsskifte efter förre nämdemannen Hans
Jonsson N. 12 i Grängsbo som avlidit 8/3
samma år.

1888 Besvärar sig Jon Hansson efter att själv blivit
omyndigförklarad.

1888 Inventering hos omyndigförklarade Jon Hans-
son.

1888 Erik Andersson nr 3 i Tranberg säljer till Jon
Hansson fäbodehus i Gullbergsbo fäbodar.

1893 Arrendekontrakt med arbetaren Aska Anders
Andersson

1898 Bouppteckning efter Hans Jonssons enka Sara
Ersdotter. Avskrift av testamente där barnbar-
nen är förmånstagare. Underskrivet av bland
andra handlanden E. Norborg (1877).

1899 19/10 avlider Jon Hansson 62 år gammal.
1901 Gifter sig dottern Margta med Jonas Nilsson

från Myra 1 i Alfta och de övertar gården.
Jonas Nilsson visade sig vara en slarver som spelade

bort en stor del av hemmanet. Han splittrade och
sålde undan en stor del av Backa innan han 1908 flyt-
tade till Hedemora med hustru, fyra barn och svär-
mor. Backas mark sträckte sig tidigare mot Lund-
bergs och Kvarns i Viksjöfors och man ägde delar av
nuvarande Friska samt marken vid Sigfrid Nymans
ställe.

Jonas Nilsson utvandrade senare med sin familj till
Amerika. Svärmor Margta Hansson återvände till
Backa efter att ha fotvandrat över skogarna från
Hedemora. Hon bodde sedan där tills hon avled
1930, 87 år gammal.

En Håkansson skall ha ägt Backa, men han flyttade
till Grängsbo 1927 så någon mer ägare måste ha fun-
nits emellan.

Jonas Eriksson som dagsverkade vid Backa köpte
sedan stället. Innan dess hade Håkansson rivit ladu-
gården som då låg öster om boningshuset och uppfört
en mindre mot söder. 

Sonen Erik övertog sedan gården tillsammans med
hustrun Karin och idag år 2000 ägs Backa av deras
barn Lasse och Britt Eriksson.
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Redogörelse, 1889-1896, av Per Jonsson No 9, förmyndare för Jon Hansson i Backa. Ett sammandrag
av inkomster och utgifter vid Nr 12 Backa i slutet av 1800-talet.

26 mars Afgäld för avsöndrade jordbruket i Lillbo. 10:-
18 april Köpeskilling för jordegan ”Näbben” i Ofvanåker. 410:-

Bekommit för ett på auktion försålt hästkreatur. 60:-
6 dec Bekommit för ett försålt kokreatur. 80:-

Wiksjöfors 14 penningland är försålt, men köpeskillingen derför är
ännu icke bekommen.
Betalt lön till soldaten för Wiksjöfors hemmansdelen. 4:54
Betalt för plogning af landsvägen. 7:68
Betalt böter för landsvägen i Ofvanåker. 1:50
Betalt årspengar till soldaten för Grängsbohemmanet. 1:43
Betalt för en gris (köpt till myndlingen). 12:-
Betalt lösen med arfvode för Häradsrättens tillstånd att få försälja
Wiksjöfors hemmansdelen. 4:-
Betalt för 4 dagars tidsspillan för förmyndaren samt för åtskilliga
besvär dessutom och omkostnader för husrum m.m. För auktionen
å Gästgivaregården. Tillsammans. 15:-

18 jan Betalt auktionsarvode till Ungman. 10:-
4 mars Lösen för lagfartsbevis till Wiksjöfors No s1. 2:-
5 maj Brandförsäkringsavgift. 18:87

18 juni Lön till en piga. 15:-
1 april Bekommit för 1 st. försåld oxe. 80:-

För lindring i Roteringen för två år för hemmanet No 12 i Grängsbo. 25:70
Bekommit arrende för följande utarrenderade jordlägenheter:
För Aska Bråten. 6:-
För Aborra tägten. 40:-
För Mårtes Bråten. 28:-
För Lilltäppan. 1:-
Fännäs Rönningen. 25:-
För Väna tägten. 10:-
För Tvik. 6:50
För Myran. 4:-
Arrende för en jordlägenhet Aska Anders. 1:-

3 mars Betalt till Backa Martha för arbete. 15:-
Betalt till Göles-Per Ersson för skomakarearbete. 12:-
Betalt för en av myndlingen inköpt Elghud. 15:-

31 dec Utgifter för ålfisket, Farkaret. 0:71
31 dec Till skräddaren P. Nilsson för kläder. 85;85

Betalt till Jonas Öhman för smide m.m. 15:87
26 april Bekommit arf efter Jon Hanssons hustrus aflidna syster f. Pigan

Anna Olsdotter å No 3s6 i Wiken. 455:52
Försålt 1 st. Elghud för. 23:-

31 dec Betalt för sågning vid Grängsbosågen. 1:50
Köpt 1 st. hästkreatur för. 300:-

22 feb Till ombyggnad av Wiksjöforsbron. (oläsligt)
Till Johan Frank för arbete. 7:50
För körd sten till brobyggnaden i Wiksjöfors. 7 :-
För 1 st. försåld ko. 60:-
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Hemmansnummer vid Laga skifte
1875-1880
Gårdarna flyttades i Grängsbo 1876-1895
11 st. bondgårdar flyttades ut till nuvarande platser
under tiden 1876-1895. Per-Jans, Jon-Danils, Jon-
Ols, Jöns, Skolmästars, Mårs, Talla, Anders-Jons,
Backa, Mårtes och Per-Ers. 11% eller 45 st. personer
berördes av utflyttningen. Schols, Ersk-Ers, Skom-
mar, Bånga och Kola står kvar på sitt ursprungliga
ställe.

Nr. Ägare Gård

A N 1 Jon Jonsson Per-Ers
B N 2 Jon Jonsson Per-Jans
C N 3 Erik Ersson Anderses
Ca N s3 Erik Jonsson Jon-Danils
D N 4 M. Olssons änka Jon-Ols
E N 5 O. Olsson Anders-Jons
Ea s 5 Jon Jonsson sterbhus Bröna
E N 6 And. Eriksson Ol-Anders
Fa 1s6 M. Mårrtensson Erkerses
Fa 2s6 B. Andersdotter Klanga
Fb 2s6 Er. Ersson Skolmästars
G1 N 7 Ol. Jonsson Bånga
G2 N 7 Per Nilsson Skräddarns
Ga N 7 M. Persson Hägna
Gb ls7 Per Persson Hedlund Talla
Gb 2ss7 Per Olsson Bäckmans

(Hellséns)
Gb 3ss7 Per Jonsson Näsa

(Västerlima)

Gc 3s7 M. Olssons sterbhus Jöns
H N 8 Per Persson Kola
Ha s8 Långrörs A. Bol. Hedbloms

(Knuters-Berg)
Hb ss8 Ljusne Woxna Bol Näsa 

(Grängsbo)
I N 9 Ol Olsson Skommar
Ia s9 Per Jansson Tutabo
Ib ss9 Ljusne Voxna Ollas

(Markussons)
K N 10 J. Eliasson Mårs
Ka2 10 P. Olsson Mårda
Zs N 11 L. Jonsson Erk-Ers
Ml N 12 E.Wallin Backa
M2 s12 And. Andersson Backa
N N 13 Ol. Olsson Mårtes
O N 14 Ol. Persson Schols

Backarna
I mitten av 1800-talet låg bebyggelsen i Grängsbo
koncentrerad på fyra backar.
1. Nörebacken, där Erkers och Schols idag finns kvar.
2. Andersjonsbacken. där handelsboden var och som

idag är Thalens fastighet.
3. Skommarbacken med förlängning upp till Löten.
4. Sjöberget som ligger nedanför berget Skinnsäcken

mot sjön Lössnan. Sjöberget och Löten var i
huvudsak s.k. utanvidsområden där de flesta från
början var torpare och hantverkare.
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Dä ä tammefan svårare å ta säg från Söderomsjön tä Grängsbo än från Budapest tä Sverige, sa Bång-Edvard
när byvägen var som sämst.
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Emigranter

Emigranter från
Grängsbo by
Nära 50 stycken Grängsbobor följde Erskjansarna
åren 1846-50, åren 1866-70 emigrerade ytterligare
33 stycken, 1881-85 lämnade 29 stycken Grängsbo
och 1886-90, 12 stycken. Sammanlagt har nära 150
stycken personer lämnat Grängsbo för Nordamerika
under 1800-talet. På 1850-talet fanns här ca. 380
personer, nu finns det ca. 260 stycken fördelade på 75
stycken hushåll. 

Under åren 1846-1850 emigrerade 50 st. Grängs-
bobor, dessa kom från nedan nämnda gårdar: Balka,
Jon-Ols på Näset, Jonases, Jon-Daniels, Jönses,
Klanga, Kol-Erskers ”Hågs”, Kohla, Lössna, Näs,
Pampa, Schols, Skomakars, Skommars, Svans (Forsa-
backen), Ol-Anders, Engvalls, Anderses, Bäckmans,
Panta, Anders-Jons och Mårda.

Guldgrävare i Amerika från Grängsbo
Bland de första som tänkte göra sig en förmögenhet i
Kaliforniens nyupptäckta guld fyndigheter var en
grupp svenskar utsänd från Bishop Hill, i staten Illi-
nois, för att rädda kolonien ur dess dåliga ekonomis-
ka läge. Det var nio personer varav sex var från Häl-
singland (två av dessa var från Voxnadalen, en från
Grängsbo) som den 23 mars 1850 startade den även-
tyrliga färden västerut. Några gick landsvägen via
Rock Island, andra tog båten från St Louise till
mötesplatsen Council Bluffs. Det tog dem fem måna-
der av strapatser att korsa heta saltöknar och komma
över ispinande höga bergskedjor i Klippiga Bergen och
Sierra Nevada. När de äntligen nådde Placerville i Kali-
fornien hade de färdats mer än 400 mil.

Grängsbobon var Pehr Nilsson Blom, torpare från
Grängsbo nr 4, Jonols i Alfta socken, född 15 novem-
ber 1807 och gift med Margta Ersdotter, född 28
september 1819 i Tranberg nr 2, Kavla, Alfta socken.

De hade en son, Pehr, född 28 januari 1846. De fick
sina pass i Gävle 15 juli 1846 och reste med båten
New York över Atlanten. Han var en av de nio kolo-
nisterna som gick till Kalifornien för att söka guld.
Han återvände och slog sig ner som farmare. Där fick
han sitt medborgarskap som Peter Blum i Henry
County, Illinois, 29 april 1857.

Käringbackens saga
Artikel i tidningen Ljusnan skriven av Olof
Johansson

Laga Skiftet avslutades 1854. Vid denna tid gick en
husmansson, Bruks-Ollas Per Olsson, född 1830 i
Klon, i giftastankar. Han hade i torpardottern Sunds
Kerstin Jonsdotter, född 1829 i Wängsbo, funnit den
kvinna, med vilken han ville förena sina öden. De
gifte sig 1856. Men var skulle de slå sig ner och få
sitt levebröd? Något sparat kapital eller hjälp från
fattiga föräldrar var ej att tänka på. Jordbruket var
vid den tiden inte blott huvudnäringen utan Snart
sagt enda näringen i dessa trakter. Att sitta som hus-
man, d.v.s. ha en backstuga och ta tillfälliga arbeten
mot en ringa dagspenning, var inte mycket att föda
en familj på. Pers tankar flög omkring. Slutligen
stannade han för en liten röjning, som låg på gränsen
mellan Alfta och Ovanåker, inuti skogen mellan
Grängsbo och Edsbyn. Sockengränsen går snett över
röjningen. Där ville det nygifta paret slå sig ner. Men
varför just där mitt i råskillnaden? Månne fruktade
han att utan,vidsmännen ännu en gång skulle bli driv-
na från sina jordbitar i Ovanåker, och därför lik en
annan Sebulon ville lägra sig på gränsen, för att lätta-
re kunna flytta över om så illa skulle gå. Här började
de alltså kämpa gemensamt för sitt livsuppehälle.

En liten stuga, som var 3,3 m lång, 2,7 m bred och
1,75 m hög invändigt, uppfördes. Den stora öppna
spisen i ena hörnet upptog nära nog en fjärdedel av
golvytan. Det var inte mycket svängrum i den stu-



gan, men det gick ju bra så länge de var endast två
och även efter lilla Karins födelse 1857.

De med starrgräs bevuxna ängsbackarna kring stu-
gan odlades upp efter hand och en liten ladugård
byggdes till på västra ändan av stugan för att ge plats
åt ett par kor och några getter. Men inne i stugan
började det bli trångt.

Barnskaran ökades med ett barn vartannat år i tio
års tid. Matförrådet var ringa och började tryta emel-
lanåt. Det var understundom inte lätt att få något att
fylla barnmagarna med. Att borga sig mat på bygden
gick en tid, men när de inte kunde betala, så stängdes
även denna väg. Vad skulle nu en stackars moder
göra? Jo, hon hittade på råd. Hon blandade lite lut i
gröten så att barnmagarna skulle krympa ihop. Då
skulle barnen inte bli så glupska efter de fattiga bröd-
smulorna. Tilltaget var en nödfallsutväg som knap-
past tjänar till efterföljd, men vad gör man då nöden
är så stor? Experimentet hade onekligen sina risker,
men barnen syntes inte därav ha tagit någon skada,
att döma av de kraftprov de senare kunde uppvisa.

Emellertid, ryktet om fattigdomen i den lilla stu-
gan på Käringbacken nådde fram till släktingar på
andra sidan om Atlanten. Det var under den stora
folkvandringen från vårt land till Amerika åren
1867-68. Arbetskraft var på den tiden en mycket
efterfrågad vara där borta i väster. Dessa släktingar
beslöt därför ta hela familjen från Käringbacken, in-
alles sju personer, över till Amerika. Och inte nog
med det, utan även en syster till Per jämte hennes tre
små barn skulle få följa med. Biljetter för överresan
från Kristiania (Oslo) i Norge till Kansas i USA blev
därför översända för elva personer.

Detta var som en dröm, men måtte det nu inte bli
blott en dröm, utan också verklighet. Per Olsson hade
sina misstankar. Han behöll därför hemligheten för sig
själv. Han hade aldrig varit rädd för de björnar, som
otvivelaktigt vid denna tid höll till i skogarna omkring
hans stuga. Men det fanns andra björnar på bygden
som han var mera rädd för. Kanske kunde någon
sådan björn komma och lägga beslag på hans Amerika-
biljetter och därmed göra en ände på hans lycko-
dröm. Därför behöll han sin hemlighet för sig själv.

På vårvintern 1868 var det en afton mera trångt
än vanligt i den lilla stugan på Käringbacken. Per
Olssons syster hade kommit dit på aftonen med sina
tre barn. Stugan med sina 8 kvadratmeter golvyta
och 16 kubikmeter luft skulle hysa 11 personer
under natten. Men för den förra bristen fick den
goda sämjan utfylla vad som fattades och för neutra-
liserandet av obehaget av brist på frisk luft sörjde

den stora öppna spisen med sin stora rökutgång och
präktiga ventilation.

Tidigt följande morgon liknade Käringbackens
lilla stuga en bikupa en vacker sommarmorgon. Det
ena lilla krypet efter det andra kom ut genom stug-
dörren och samlades kring den lastade kälken på
gårdsplanen. Nu skulle färden till det stora landet
väster börja. Med detta enkla transportmedel, en
dragkälke, skulle nu 11 personer frakta sina reseffek-
ter den mellan 30 och 40 mil långa sträckan till Kris-
tiania i Norge, för att sedan fortsätta över haven och
sedan med flodbåt och järnvägar till Kansas. Men
inte nog med att dessa 11 personers tillhörigheter
skulle lastas på denna kälke utan även de minsta bar-
nen måste nog få sin plats där. Per Olssons äldsta
dotter, Karin som var 11 år, fick naturligtvis gå till
fots, liksom Anna, som var 9 år. Sonen Jonas, som var
6 år, fick åka ibland och dottern Kristina 4 år, åkte
för det mesta, liksom ettåringen Per, som var själv-
skriven. Av systerns barn fick 14-årige Fritjof hjälpa
till att dra medan 4-åriga Helena och 3-åriga Jonas
mest fick åka.

Så började färden den tidiga vintermorgonen i all
tysthet och stillhet. I kyrkoböckerna står antecknat,
”att de hemligen avvikit till Amerika”. Den lilla stu-
gan på Käringbacken lämnade Per Olsson i sticket åt
sina brummande björnar.

Resan gick lyckligt och väl, om man också lätt kan
förstå att dess första del måste ha varit mödosam.

T.v. syns resterna av bostaden vid Käringbacken. Kolteck-
ning av Sigfrid Fries.

Här i Amerika tog han namnet Forslund och vi
känner honom hädanefter under detta namn. Han
arbetade först för andra farmare men fick slufligen en
egen farm och lyckades bra och blev välbärgad. Men
de ville inte dö i det främmande landet. År 1893, när
de varit i landet i 25 år, beslöt de att återvända. Deras
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andra dotter, Anna, som var 34 år och ogift, skulle
följa dem hem och bli deras ålderdoms stöd. Deras
lilla stuga på Käringbacken stod kvar, fastän fallfär-
dig. Att slå sig ner här, sedan vyerna blivit inställda
på amerikanska förhållanden, frestade inte. Men i
samma by, på vars mark deras Käringbacke låg, Öst-
anåbyn, ville de slå sig ner. Där köpte han en tomt,
intill stora landsvägen, och byggde en gård, som de
kallade Haga. Här skulle de framleva sina återstående
dagar. Dottern Anna, som skulle vara deras stöd, dog
efter sex år. Ekonomiskt var de sorgfria men det blev
ensamt och deras tankar gick till den stora barnska-
ran i väster. Fyra år senare dog Forslund själv, jämt
10 år efter hemkomsten. Men nu blev hustrun ensam
och barnen i Amerika tänkte på sin gamla mor. Året
efter faderns död beslöt sig äldsta dottern, Karin, för
att resa över och hämta sin mor. Hon var 11 år när
hon lämnade Sverige, så hon hade några minnen kvar.
Innan hon lämnade Käringbacken gick hon fram och
bröt loss en bit av husknuten, att ta med som minne
till Amerika. Den gamla modern fick, efter en stor-
mig överresa, återse sina barn innan hon dog. Hon
fick dock släppa tanken på att vila i Sveriges jord.

Berättelse om emigranter från ”Kol-
Erskers” nuvarande ”Hågs”
Den 2/8 1889 åkte Olof Eriksson och hans bror Per
från ”KolErskers” i Söderomsjön till Nord Amerika. De
kom till staden Galesburg i Illinois, inte så långt från
Bishop Hill. De fick välbetalda arbeten som rallare,
trivdes bra och såg detta som ett framtids land. 

10/11 1893 kom de åter till Sverige för att gifta
sig med sina käraste, och planerade att återvända till
Amerika. 

Olof gifte sig med Kristina Eriksdotter från
”Swans”, och den 6/3 1895 föddes dottern Esther. 

Per gifte sig med Anna Jonsdotter från ”Perjans”,
idag Fröstebros. Sonen Jonas föddes den 21/6 1895.

När dessa två små kusiner endast var 6 respektive 1
månad gammal, den 31/7 1895, reste de med sina
föräldrar samt en yngre bror till Olof och Per, som
hette Erik, åter till Galesburg i USA.

Bröderna trivdes bra med sina arbeten och det
varma klimatet. Kristina och Anna däremot blev väl-
digt ensamma och vantrivdes med storstadslivet. Så
när de fick brev hemifrån blev deras hemlängtan för
svår, och de bönade och bad att de skulle återvända. I
början av året 1903 åkte Per och Anna och deras två
barn Jonas och Elida tillbaka till Sverige. Olof ville

inte resa tillbaka ännu. Han och hans familj flyttade
till Sheldal i Iowa till Olofs morbror och moster som
var bönder där. Deras namn var Per och Carin Åström
och de emigrerade till Amerika 1867 med sin son
Johan som då var 6 år. Per och Carin omnämns som
barnlösa, så Johan måste ha dött vid tidig ålder.

Olof ville prova på jordbruk så de hyrde en bond-
gård i Iowa.

Olof Eriksson med sina döttrar Esther 13, Agnes 11 och
Hedvig 4 år sitter i Olofs knä.Fotot är taget 1908 innan
Olof for tillbaka till Amerika. Fotograf :Agnes Andersson.

Kristina gjorde ost, smör, tog hand om höns och
sålde ägg. Hon lagade mat åt ensamma bönder. De
levde sparsamt, pengarna sparades till resan tillbaka
till Sverige och att köpa ”KolErskers”. Under denna
tid föddes Agnes, den 18/2 1897, samt en dödfödd
pojke.

När Esther var 81/2 år, i slutet av 1903 åkte de
tillbaka till Olofs föräldrars hem ”KolErskers”. Huset
hade brunnit ner så farfar Erik hade byggt ett provi-
soriskt rum i en del av ladugården. Olof köpte
KolErskers och planerade att bygga ett nytt hus så
snart som möjligt. Han hyrde ett sovrum hos gran-
nen åt Kristina när Hedvig föddes, 4/5 1904. Den
18/5 dog Kristina i barnsäng. Detta var ett hårt slag
för Esther 9 år och Agnes 7 år. Olof var tvungen att
finna en amma åt Hedvig.
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Olof satte igång att bygga huset. Men han var inte
nöjd med sitt liv i Sverige efter Kristinas död, så
1908 återvände han till Iowa, där han fick ett bättre
liv. Hans bondgård i Sverige var liten och han var
tvungen att arbeta i skogen på vintern för att få extra
inkomster. 

Esther började skolan och några år senare, år 1910,
konfirmerades hon. Hennes mostrar lärde henne
handarbete och hon blev en duktig sömmerska. 

Hon erinrar sig att fadern alltid var förkyld när han
bodde i Sverige och att hans hälsa blev bättre i USA.

Olof ville ta med sig sina döttrar till Amerika men
flickornas förmyndare, deras morbror, tillät inte det
innan Esther blivit myndig vid 18 års ålder.

Olof bad då sin syster Brita, som då var änka, om
att hon och hennes dotter Beda skulle flytta in och bo
hos hans gamla föräldrar och hjälpa till med hans
döttrar. Brita var hos dem i fem år, men fick sedan
cancer och dog. Detta gjorde Beda föräldralös.

Olof gav sig inte utan ville ha sina döttrar hos sig i
Amerika. Så 1913 när Esther hade hunnit bli 18 år,
Agnes 16 år, Hedvig 9 år och deras kusin Beda 17 år,
köpte han biljetter till dem på Englands snabbaste
båt, ”Lucitania”, på hennes jungfruresa. Flickorna
reste med tåg från Bollnäs till Göteborg, sedan med
båt över Nordsjön till Liverpool i England där de
steg ombord på Lucitania. Resan över Atlanten tog
fem dagar och flickorna var väldigt rädda.

Esther har än idag svårt att berätta om resan.
De hade nyligen haft mässlingen och var inte fullt

friska när de gav sig iväg. Dessutom drabbades de av
sjösjuka.

När de kom till New York blev de fyra flickorna
tvungna att stanna på Elis Island i 2-3 dagar eftersom
Agnes hade dåliga ögon. Olof blev kontaktad och han
lämnade garantier för dem. Under denna tid kunde
inte flickorna tala engelska och göra sig förstådda när
de visade sina biljetter till Iowa. Systrarna åkte till-
sammans men Beda åkte vidare med ett annat tåg till
Spokane i Washington där hennes syster Anna bodde
sedan tidigare. 

De träffades aldrig igen.
Olofs föräldrar dog båda år 1916. Modern Brita

den 20 februari och fadern Erik den 24 juni. Kol-
Erskers blev då sålt till Olofs svåger Karl Öhman från
Edsbyn.

Olof gifte så småningom om sig med norskan Ber-
tha och fick ytterligare tre barn, Hilma, Joel och
Carl. Agnes, dotter till Olof och Kristina, dog på ett
mentalsjukhus 1920. Dödsorsaken är okänd.

På våren år 1953 dog Olof, 85 år gammal. 

Han begravdes på Hillsdale Cemetery. 
Esther gifte sig den 12/10 1917 med Carl Peter

Swansson från Espenäs, Annestad socken, Småland.
Han kom till USA år 1905. De köpte sig ett jord-
bruk på 80 acres. 1918 fick de sitt enda barn, en dot-
ter vid namn Edith. Esther och Carl arbetade sida vid
sida och efter många år kunde de betala av skulden på
farmen och köpa ännu mer land. De hade varit pen-
sionärer i några år när Carl fick en hjärtinfarkt och
dog, 68 år gammal. När Esther hade varit änka i 16
år gifte hon om sig med sin närmaste granne, Algot
Young, också han född i Sverige. De hade mycket
gemensamt, båda tyckte om att resa. Algot hade en
fiskestuga vid en sjö i Minnesota, där de tillbringade
mycket tid. Vintrarna tillbringade de i värmen i
Mesa, Arizona. De var gifta i 16 år och 1988 flyttade
de in på ”Eastern Star Retirement House” där Algot
dog av stroke året efter. Esther bor fortfarande kvar
där och är idag, 1999, 104 år gammal.

Hedvig gifte sig med Herman Holmberg den
18/10 1922. Han var svenskättling och arbetade som
butiks biträde. De fick 7 barn tillsammans. Herman
dog av stroke 61 år gammal. Hedvig är idag 95 år
och bor på samma åldrings-centra som sin syster
Esther.

Olofs bror Per med familj blev kvar i Sverige.
Sonen Jonas kallades för ”cykel Jonas” och bodde i
”Sandres”. Elida gifte sig med Ville vargs son Per
som var stenhuggare i Grängsbo.

Olofs bror Erik gifte sig med en änka som hade
flera äldre barn. Han fick inga egna barn. Erik blev
kvar i USA.

Den första släkting till dessa bröder som emigrera-
de till Amerika var en kvinna som hette Kerstin Ols-
dotter. Hon var 65 år när hon, år 1846, lämnade
make och barn för att följa Erik Jansson till det förlo-
vade landet.

Olof, Per och Erik var barnbarns barn till denna
Kerstin.
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Erik Jansismen
Erik Jansson
Erik Jansson var född i Landsberga by i Biskopps-
kulla församling i Uppsala län. Han föddes den 9
december 1808. Föräldrarna var bönder och under
hela sin uppväxt bodde han hemma hos dem. När
han var åtta år fick han genom en olyckshändelse ett
hårt slag i huvudet. Han svävade i flera veckor mellan
liv och död. Efter det här blev han inte lik andra barn
utan drog sig undan och kunde i timmar hänge sig åt
tårar och bön. Vilket visar att hans religiösa läggning
visade sig tidigt. Han har själv berättat att han vid
22-års ålder blev befriad av en svår reumatisk värk.
Efter denna händelse som han betecknade som sin
första kallelse, började han intensivt att studera
bibeln och Arndts och Luthers skrifter.

Familjen flyttade så småningom över till Torstuna
där Erik Jansson deltog livligt i det religiösa läseriet.
Senare köpte fadern klockaregården i Österunda sock-
én och familjen flyttade dit 1838. Här kunde Erik
Jansson genom inköp av ett hemman i Sånkarby eta-
blera sig som jordbrukare.

Erik Jansson sägs ha varit en ståtlig man och storsla-
gen människa. Hans betvingande personlighet tillförde
honom hans anhängare. Han hade ett magert, blekt
ansikte med utstående kindknotor. Insjunkna kinder,
spetsig rak näsa, rund haka, blå insjunkna ögon, medel-
måttigt stor mun tunna hårt tillslutna läppar, ovanligt
långa och breda tänder i övre delen av munnen och
ljustbrunt kortklippt hår. På det högra pekfingret sak-
nade han den yttersta leden.

Erik-Jansismen
Han började predika och fick från början stöd av präs-
terna i sin verksamhet. Men när han började predika en
helt ny lära som gick ut på att den som fått syndernas
förlåtelse och omvänt sig till Gud hade blivit befriad
från all synd och syndalusta och kunde i och med det
inte synda mer. Genom denna lära kom han i strid med
Luther, Arndt, Norborg och andra religionslärare, vil-
kas böcker lästes flitigt av allmogen.

Varför just Alftabygden
Varför kom han då till Alfta? Efter brytningen med

statskyrkan var det naturligt att Erik Jansson drogs
till en bygd där den religiösa friheten redan tycktes
etablerad och befolkningen här tycktes särskilt mot-
tagliga för en förkunnare som krävde lydnad och för-
sakelser.

Bokbålet i Tranberg, Alfta 1844
Följden av konflikten med kyrkan blev att man
arrangerade bokbål. Det första i Hälsingland var i
Tranberg, Alfta 11 juni 1844. Även i Lynäs, Söderala
arrangerades ett i oktober 1844 och ett i Stenbo,
Forsa i december samma år.

Böckerna man brände var Luthers, Arndts1 Nor-
borgs m fl. Prästerna krävde kraftfullare tag från läns-
män och domstolar mot Erik-Jansarna. Vissa medbor-
gerliga rättigheter fråntogs dem. Resultatet av dessa
kraftfullare tag blev en kungörelse 22 november
1844 där landshövdingen varnar jansoniterna for att
häda vår antagna religonslära, sprida villomeningar
smäda prästerskapet och uppmana till förbränning av
religonsböcker”. Flera rättsliga ingripande blev följ-
den av detta.

Erik Jansson arresterades och jagades ett flertal
gånger. I samband med arresteringen vid Lynäs
genomgick han också en sinnesundersökning. I utlå-
tandet konstaterades, ”Dess i minnet uppfattade ver-
bala samling av bibelspråk, deras kombinationer, till-
ämpningar och förklaring efter egna, som det synes,
orubbliga åsikter, utvisa en mer än vanlig fattnings-
förmåga hos en i övrigt rå och obildad människa”.

Emigrationen
Initiativtagaren till emigrationen var av allt att döma
inte Erik Jansson själv utan en man vid namn Lars
Vilhelm Henschen, häradshövding i Uppsala. Han
verkar ha fungerat som jansoniternas advokat. Han
skrev en rad besvärsskrivelser som församlingsmed-
lemmarna lämnade till kungen, landshövdingen och
biskopar.

Till intresset för Amerika bidrog säkert också alfta-
bon Carl Flacks brev hem. Han hade emigrerat 1843.
Hans brev berörde bl a de religiösa förhållandena.

Våren 1846 fanns i Alfta socken 319 jansoniter,
vilket motsvarade en tiondel av socknens befolkning.
Totalt i Hälsingland och i Gästrikland fanns då 931
stycken varav 264 var barn. Från Sverige totalt läm-
nade ca 1 200 hemlandet. I huvudsak från nyss
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nämnda Gästrikland och Hälsingland men även från
Dalarna, Västmanland och Uppland.

Den by som hade flest utvandrare av alla var Älv-
karhed med 54 stycken.

Finansieringen
Genom att sälja allt man ägde och lämna det till en
gemensam kassa ”Man delade ut härav, så att var och
en fick vad den behövde(Apg 4:32)”. Medellösa
kunde på så sätt följa med. Det fanns många mycket
rika bönder som lämnade mycket i kassan.

Transporten
Transporten till Amerika skedde i båtar vilka var
avsedda främst för fraktande av stångjärn. Båtarna
gick ut bl a från Gävle. Förhållandena ombord var
mycket primitiva. Briggen Charlotta är en av de mest
kända båtarna. Den var lastad med stångjärn och 150
personer, men var avsedd att kunna ta maximalt 30
personer.

Organisationen av emigrationen väckte stor förun-
dran då den var mycket välplanerad. Förundran väck-
te också att det var många sk stabila bönder som följ-
de med. De flesta var duktiga hantverkare vilket
ansågs vara ett måste för att klara det hårda emi-
grant-livet och uppbyggnaden av ett nytt samhälle.

När man kom till Amerika kom man till New
York och skulle där via Hudson River sjöarna Onta-
rio, Ene, Huron och Michigan ta sig till Chicago.
Från Chicago vandrade man över en mycket svår ter-
räng; prärien. Prärien bestod av mycket, mycket hårt
präriegräs och vandringen blev till ett hårt styrkeprov.
En del kom sent på hösten och floden, Hudson River
hade hunnit bli frusen. Man blev då tvungna att över-
vintra i New York i öppna flodbåtar. Övervintringen
blev med andra ord mycket svår.

Smådrag till Erik Janssons minne
Utdrag ur en tidningsartikel som Pelle Asp
hade i tidningen Ljusnan 8 december 1933

Erik Jansson gömde sig i Broddanässtugan i
Grängsbo 1846.

Ännu en episod ur Erik Jansons liv i våra bygder har
berättats mig av Grälls Erik i Grängsbo. Han var
ivrigt efterspanad och höll sig dold i fäbodstugan.
Denna stod den tiden i Broddanäs på Lössnans västra
sida. Men ägaren, som var antagonist till den nya för-
kunnelsen, fick nys om saken och tog roteknekten
Rudin med sig för att undersöka huru det förhöll sig
med ryktet. Och det besannades. Bonden satte då
Rudin som vakt utanför dörren och begav sig åstad
att tillkalla myndighetspersonerna. Då dessa kommo
till platsen var stugan tom. Men långt ute på sjön
syntes en båt. Han hade flytt genom fönstret, påstod
Rudin. Grälls Erik säger sig en gång ha frågat
honom, om han godvilligt låtit fången komma
undan, vilket var allmänna meningen, men han ville
inte tillstå det.

Amerikabrev
Brev från Hägna-Karin Jonsdotter i
Nordamerika
HägnaKarin hette Catharina Jonsdotter och föddes
1801 vid Schols i Grängsbo. Hon gifte sig 1828 med
Johan Jansson och fick med honom dottern Ella
samma år. Två år senare blev hon änka. Några år där-
efter gifte hon om sig med Lars Hansson i Hägna
som var änkling och hade tre barn. Hon har tydligen
dragits med i Erik Janssons första emigrationsvåg då
även tre av hennes bröder for iväg. I släktboken står att
hon avled 14/8 1869, men det står inte angivet var.

Bishop Hill 26 juni 1848
Herrans nåd och frid vare med

Eder Min älskliga fader och moder.

Jag vill med några rader senda eder huru mit närva-
rande tillstånd är så hafver det varit många besvärlig-
heter med min helsa och jag måste nu gå för andra
mans dörar och söka mitt upehelle, ty jag utbröt mig
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från Erik Janssons parti i förlidne höste med 2
tomma hender och jag nu har så många gånger fåt
ångra det jag reste från mit fädernesland. Och jag har
så många gånger tängt på eder ty jag vet att ni har
altid bevisat eder kärlek emot mig och jag ville gärna
komma till eder men är alldeles obemedlad, så jag
kan inte.

Jag skulle väl ha kunnat trivs här om jag hade
någon af mina släktingar här att gå till. Min broder
Pär är död och min broder Johan och hans hustru bor
hos Jansonisterna och dit kan jag inte gå ty de äro
alla såsom huggormar så om ni min kära fader kunde
på något sätt komma hit och taga min Dotter Ella
med Eder så är här mycket land till att bygga och bo
blott man har några penningar att köpa för men ni kan
tycka att det är för mycket begärt att ni skall fara en
sådan lång väg så vill jag heller intet tvinga eder att
fara en så lång väg utan det gör ni efter edert godtycke.
Och hvad ni helst godtfinner men skulle ni intet
komma så beder jag eder att ni sender mig något medel
så att jag kan på något sätt komma till eder.

Äfven helsar jag min svåger och hans hustru Bar-
bro att ni ville förlåta mig och med mig såsom den
förlorade sonens fader jorde med sin son att ni ville
förbarma eder öfver mig och jag finge vara när eder
såsom en af edra tjenste pigor ty jag vet att jag gjorde
min man så mycket emot så att han intet förlåta mig
ej heller kan han emottaga mig. Men likväl vill jag
senda dig min kära man några rader och vill bedja
dig om förlåtelse äfven så mina styfbarn och så min
Dotter Ella att Ni var mig altid så lydiga derföre lig-
ger ni mig så hårt om hjertat och det går intet någon
dag förbi med mindre jag tenker på eder och jag kan
intet begripa att vi skulle vara så bedragna af denna
mordängeln varen god och låter mig veta hur det står
till hos eder.

Jag hade väl mycket att tala om för eder men det
skall ni få veta när jag kommer till eder. Med vän-
skap och kärlek helsar jag eder alla.

Karin Jonsdotter eller Hägna-Karin

Brev från Olof Edling och Sara Ols-
dotter, Clay Center, Kansas, Nord-
amerika
Olof Edling, född 1846, var bonde i Runemo när han
emigrerade med familjen. Brevet var till hans faster
och farbror vid Balka i Grängsbo.

Clay Co. Kansas den 29 augusti 1870.
Till Balka-Per Andersson, Mina elskade släktingar

och venner och jag vill berätta för eder att vi Alla lef-
ver och har helsan och jag önskar att dessa rader finge
finge träffa eder med samma förmån och her är det
ett gott land men jag vill inte hetsa någon att resa
hit. Men jag har aldrig ångra min resa för här trifs jag
lika bra som i Runemo.

Her är det mycket folk från vår såken och her är
det så stor slätt så jag vet nestan ingen ände på den,
men ett godt land. Men her omkring är landet taget
nära öfver allt men vi har tagit oss 100 aker land och
nu hål vi på och bygger så vi tenker att vi får flytta
på vårt land den här vikan. Vi bygger oss ett hus af
bräder som är 21 fot långt och 14 fot bret och jag har
låtit plöjt 7 aker så jag får så 3 tunnor vete åt våren och
jag har tjöft 2 kor och en kalf och en jernspis.

Men tenker ni att resa så tror jag att det är best att
resa till Kansas, nu får jag sluta mina rader för denna
gång.

Med en tjer helsning till eder alla
Git mej svar på detta brev teknar:

Olof Edling, Sara Olsdotter,
Clay Center, Clay Co. Kansas, North Amerika

Brev från Jonas E. Roos, Galva i Nord-
amerika
Jonas Roos föddes vid gården Klanga. Han fick 14 st
syskon. Flyttade sedan till Annefors år 1900. Jonas
vistades sedan i Amerika mellan åren 1889 – 1895
och 1902 – 1905. Han bodde också vid gården
Smens, där detta brev hittades i original. Stugan som
Ivar Grängfors bodde i flyttades dit av Jonas strax
före första Amerikaresan.

Galva den 2 december 1893
Mina högt älskade föräldrar och syskon, jag vill nu
besvara edert mycket välkomna bref som jag har
bekommit för en tid sedan hvari jag ser att ni är med
lif och hälsa alla af eder jag får sända det samma till-
baks. Här är det kallt och snö vi har hafvit vid nu för
2 vickor och i dag så snöar det så vi kan knappt gå på
utsidan om dörren men för mig gör det detsamma för
jag behöfver intet att gå ut för jag har inget att göra,
jag har varit utan arbete i nära tre vickor nu men jag
är intet ensam som är utan för det är hundratals som
inget har att göra, som nu har att betala sin börd tills
den första April så det är klena utsikter för vintern
här men man får vänta på bättre tider om den kom-
mer.

Jag har fått ifrån skomakra Per och Lises Erik han
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säger att han skall gå hem först i januari nu i vinter
jag skall försöka om jag kan träffa honom när han
går, jag ser att ni vill att jag skall säga hur jag tänker
om jag skall gå eller ej men jag kan intet säga något
än för det beror på hur det faller mig in. Jag har
inget annat att skrifva med än blyertspenna i dag så
jag vet intet om ni kan läsa det heller. Jag skall resa
några mil västerut i dag så jag har intet tid att skrifva
mycket men jag önskar eder alla en treflig hjul, eder i
Grängsbo men jag vet intet var jag skall fira min
hjulhelg för här får jag vara som en kring irrande

fågel men det går bra när man blir van ved det och
här får man vänja sig litet af varje. Ni behöfver intet
att skrifva något svar på det här brefvet för jag kan
intet gifva eder någon adress för jag vet icke var jag
stannar öfver vintern. Jag skall skrifva ett bref till om
ett par vickor då jag vet var jag skall stanna, vi äro
alla friska här nu så långt jag vet och farmer han är
morsk och kry ännu, jag måste nu draga mig till
ändan för denna gång med en kär hälsning till eder
alla från eder son.

Jonas E. Roos
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Skräddare i Grängsbo
Per Nilsson född 1848 död 1911 var skräddare på
gården Grängsbo 7. Gården kallades sedan allmänt
Skräddarns.

Han och makan Karin, född Jonsdotter fick sju
barn. Några av barnen fortsatte sedan med faderns
yrke, nämligen Nils, Per och Jonas.

Nils var skräddare i hemmet tills han 1913 flyt-
tade till Ovanåker och fortsatte med yrket där.

Per arbetade också hemma, men 1907 köpte han
godtemplarhuset i Grängsbo, (Vit-Skräddarns) som
blev hans bostad och arbetsplats.

Fris-Olles-Karl från Viken var lärling i skrädderiet
under flera år.

Jonas arbetade i Skrädderiet hemma, tills han avled
endast 38 år gammal.

Läser man i gamla kundregister från skrädderiet så
hittar man givetvis dom flesta kunderna från Grängs-
bo och alla byarna häromkring. Mer långväga kunder
är dom från Söderhamn, Bollnäs, Alfta, Edsbyn, Dal-
fors, Flätsbo, Flät, Gullberg och Flytåsen m.m. Till
skräddarna kom de flesta kunderna för att måttbe-
ställa sina kläder, men det finns dokument bl.a. ett
ifrån Flät att skräddaren själv eller hans gesäll, var till
någon utav byarna för att ta emot beställningar från
sina kunder.

Fr.v.Kristin, Karin och mor Anna vid symaskinen. ”Fris-
Olles” Karl och Skräddarns Per Persson.

Enligt gamla anteckningar har det också funnits en
skräddargesäll vid namn Johan Elis Karlsson, som var
född i Stockholm. Han flyttade sedan till Hudiksvall
och kom 1879 till Grängsbo S7 som är Hägna. Hans
namn finns också angivet i ett namnregister som
skräddaren Per Nilsson använde, så uppgifterna om
hans existens i Grängsbo är nog riktiga. 

Jonsson & Swahn AB
Steve Klanga, nuvarande ägare till åkeriet Jonsson &
Swahn med idag 32 fast ansällda, tog över företaget
efter sin far Helge Jonsson och Bengt Swahn när de
gick i pension. Steve har jobbat i företaget från ungefär
1968 efter transportledarutbildning i Örebro.

Bengt Swahn, Helge Jonsson och Steve Klanga i tidningen
Lastbilen 1982.

Hantverkare och
företagare
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Fadern Helge köpte 1952 paket och djurtransport-
bil med tillhörande trafikrättigheter av Fritiof Östlin
i Alfta. Något år senare köptes Oskar Anderssons
åkeri i Viksjöfors.

Det har i huvudsak varit virkestransporter under
åren. De första han körde åt var ”Modinarna”, Bollnäs
Trävaru AB.

En verkstad byggdes vid hemgården Klanga för
mindre reparationer och svetsning m.m. Helge börja-
de också med avverkning av industrived när kolning-
en under den tidsperioden upphörde. Den första
avverkningen skedde på Skolmästarns skifte vid
Gullberg. Sedan fortsatte avverkningar på bondskog
runt om i bygden. Avverkningarna utfördes med yxa
och såg, framkörning till bilväg med häst.

Detta utfördes av ”karlar” som bodde i skogskojor
under veckorna, eller fick trängas i bil och åka tur
och retur dagligen. Två av dessa trotjänare var Bång-
Olle och Engvalls-August.

I mitten på 1950-talet öppnade Helge ett grustag
på Klanga skogsskifte ovanför Lössenbo. Några år
senare köpte han det som idag kallas Lössenbo Grus-
tag av Erikers i Grängsbo. Edsbyortens LBC ombe-
sörjer krossning och transporter. Nuvarande ägare till
grustaget är Helges dotter Sonia Björk.

Träsvarva AB
År 1946 startade Stig Johansson och Albert Jonsson en
svarverirörelse i Grängsbo, under namnet Träsvarva.

Produktionsriktningen blev svarvade trädetaljer
såsom penselskaft, filskaft, ljusstakar och jojon och
mycket annat svarvgods. Rundstav i olika dimensio-
ner blev Träsvarvas huvudsakliga produktion, med
bland annat export till England. Pinnar till rullgardi-

ner, skaft till redskapsfabriker runt om i landet.
Barnsnöspadar i fanér tillverkades åt Tempo. Ett år
tillverkades 28.000 st snöspadar. Råvaran var till 99
% björk. Björken köptes från olika sågverk, samt
såsom rotposter runt om i Hälsingland.

Gösta Andersson, Stig Johansson, ”Norda” Gunnar, Albert
Jonsson, Göran Fröstebro.

Träsvarva.

Antalet anställda på Träsvarva varierade under åren
från 4 till 6 helårsanställda. Efter 30 års drift såldes
maskiner och tillverkning till landstinget i Gävle-
borgs län.

På bilden syns personalen framför skogsbilarna i mitten av 60-talet.



Stenhuggeri
I Grängsbo fanns en styv stenhuggare som kallades
Ville-Varg. Han hade 3 söner. Den yngste Per-Olov
kallades ”Villes-Per”.

I början på 1920-talet gifte han sig, byggde en
gård och bodde som granne till skolan, nuvarande
Grängsbo bygdegård. Han var också stenhuggare
som sin far. Omkring 1930 började han göra grav-
vårdar. Han letade rätt på passande stenar. Borrade
och kilade isär dom till ämnen. Dessa bearbetades sen
med olika mejslar och hammare. Han hade en liten
ässja som skulle trampas som en gammal symaskin.
På den och ett städ vässade han sina borrar och mejs-
lar själv. Blev nog expert på att härda stål.

Verksamheten fortsatte ute i det fria. Så småning-
om kom den under tak. Efterfrågan på gravstenar var
rätt stor. En orsak därtill var nog tuberkulosen som
skördade många offer innan den kom under kontroll.

En del mekaniska verktyg skaffades, först en sand-
bläster och slipanordning sen blev det väl flera efter
råd och behov.

”Busk” Alex Östlund, ”Villes” Johan Pettersson, ”Villes”
Per Pettersson.

Sommartid brukade han leja någon till hjälp när
det behövdes bl.a. Erik Norman och Bröna-Erik
Eriksson. Det var ju lite säsongsbetonat. Vintertid
blev det stenarbete i mindre omfattning. Det blev
istället tid för annat som att ta upp order, göra rit-
ningar och annat ”pygeljära”. Allt eftersom tiden och
åren gick blev behovet på sten större. Det blev aktu-
ellt att köpa hem färdighuggna ämnen som kom på
järnvägen söderifrån.

Omkring åren 1950-1951 flyttade han med både
rörelse och sitt bohag till Alfta. Kom där att bo gran-
ne till gästgivargården Gästis. Med flyttet följde för-
delar, nära till järnvägen och nära till kyrkogården
som man kan säga var hans arbetsfält. Där hade han
många arbetstimmar, dels med uppsättning av leve-
rerade gravstenar, samt med renovering av gamla ste-
nar åt folk, mest som putsning och beläggning av
nytt bladguld som var vanligt förr. Han var verksam
in i det sista. 1965 avled han hastigt av hjärtinfarkt,
70 år gammal. Då enda barnet, sonen Stig, hastigt
gick bort 1940, endast 19 år gammal, fanns ingen
som tog över. Därför gick både rörelse, ägare och
idkare i graven samtidigt. 

Snickare
Alla byar hade snickare för att hålla byns byggnader i
stånd och även en del nybyggnationer. Så även i
Grängsbo by. Efter Laga skiftes genomförande (1876-
1895) krävdes många snickare, men för vår genera-
tion är dessa hantverkare okända.

Viktor Swahn, StössOlle och SchönningsJonke.

Voxnadalen är ju känd för sina ståtliga mangårds-
byggnader och ekonomibyggnader. Även Grängsbo
har dessa ståtliga bondgårdar. Nittonhundratalets
byasnickare som vi känner till är:

Axel Eliasson, Jonas Snar (Snarsfar), Olle Olsson
d.ä. (Stössfar), Stöss-Olle Olsson d.y., P.A. Vingstedt,
Jonas Schönning, Viktor Svan, Arvid Eriksson, Jonas
Eriksson (Pamp), Jonas Ljung (Flaxenbo), Sven Gus-
tavsson, Sven Olsson (med söner), Verner Olsson och
Bertil Olsson (Svarsken).
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Skomakare
Grälls-Erik
Grälls-Eriks kroken vet och minns alla Grängsbobor,
var den ligger. Under skoltiden och ungdomsåren för
övrigt, träffades ungdomarna vid Grälls-Erikskroken
för följe till Viksjöfors på bio på onsdag eller söndag-
kvällar, på väg till dansbanan i Viksjöfors eller t.ex.
Stormässan i Alfta. På natten när man kom tillbaka
från biobesöket eller eller dansen stannade vi också
till för att ventilera vad som hänt under kvällen.

Norellskroken var en annan träffpunkt. Där kom
ungdomarna över Skinnsäcken från Söderomsjön. Så
det tog ganska lång tid att komma till och från
utflykterna per cykel. När de här ej avtalade träffarna
upphörde är svårt att säga, men de förekommer inte
längre. Alla är ju bilburna. Det är synd, det var trev-
liga träffar och en fin social kontakt.

GrällsErik utanför sitt hem.

Ja så tillbaka till Grälls-Erik som heller inte finns
kvar. Han gick bort 2 februari 1937, 80 år gammal.
Han bodde i de gamla husen vid ”kroken”. Bonings-
husen och stallet står kvar. Fäxet stod på andra sidan
vägen, på Tutabos mark, men blev rivet när vägen
byggdes om. Ett gammalt häbbre fanns också som är
flyttat till Jonols på ”Näset”. Grälls-Erik Jonsson var
född på Flytåsen 6 juni 1857, som yngst av sex sys-
kon. Erik var som liten ute för en olycka i hemmet.
Han lekte vid öppna-spisen, där det fanns en järn-
stång i framkanten, som det fanns på de flesta öppna
spisar. Han snurrade runt den där stången med
påföljd att han fastnade med ena benet som gick av
eller om det vreds ur led. Det har inte gått att fått
klarhet i. Han fick i alla fall en träfot så småningom
eller om den gick en bit upp på benet. Erik som
genom sitt men inte kunde arbeta med vad som
helst, gick och lärde sig till skomakare. Ett yrke som

han var mycket skicklig i. Det blev inte bara repara-
tioner, utan även tillverkning av skor. Erik var ofta
ute i gårdarna och lagade och tillverkade gårdens
behov av skor. Erik flytade till Grängsbo omkring
1880. Gifte sig med Anna Ersdotter-Nordin, 4 okto-
ber 1881. Anna var då gravid. 10 december 1881
dog både hon och barnet i vad man kallar ”barnsäng”.
En händelse som Erik tog mycket hårt. Annas mor-
mor och morfar bodde vid Pant-Anderses. Annas för-
äldrar bodde troligen också vid Grälls-Eriks. Grälls-
Erik var morbror till Näsa-Karl Andersson,
Västerlima så Näsa-Einar har många episoder och
minnen av Erik. T.ex. så brukade han hälsa på nästan
varje dag han gick i skolan. Erik bjöd alltid på kaffe i
stora koppar och starkt var det. Einar orkade inte all-
tid dricka upp, då frågade Erik; ”Vare int na gött”,
men det var det ju. Då sa han alltid; ”Då fan skä du
ha en kupp tä”.

Erik hade stort intresse för trädgården med bl.a.
äppelträd. När äpplena skulle skördas på hösten, kom
han till skolan och delade ut till ungarna.

Det sägs att Erik hade bra sångröst och var ofta
med när någon avled i byn och skulle ”sjungas ut”
som seden var på den tiden.

Grannpojken Näsa-Axel hade minnen av skoma-
karn som t.ex. brukade han komma med hembakade
julbockar på julafton. När han klev in genom dörren
bräkte han som en getabock.

Näsa-Axel var ofta hos skomakarn och hjälpte
honom. T.ex. lade de nytt tak på något av husen.
Näsa-Axel var då bara i skolåldern.

Han räddade även gubben från att bli fastklämd
under en stor sten, som denne hade grävt en grop
under, så att stenen skulle kunna falla ner i. Den ram-
lade så olyckligt att skomakaren blev fastklämd.
Näsa-Axel hämtade en stång och lyckades lyfta ste-
nen så Grälls-Erik kunde komma därifrån. Efter den
händelsen brukade Grälls-Erik säga till Näsamor att
de skulle hedra sin son som räddat livet på honom.

Erik fick många goda vänner under sin tid i
Grängsbo. T.ex. Perers-Jonke och Per som besökte
och hjälpte honom, särskilt på äldre dar.

Det är ganska många som har bott vid Grälls-Eriks
under tidigare namn Tviks. Av en ren slump hittade
vi i en husförhörslängd , namnet Tviks. Där bodde då
år 1797, Nils Nilsson från Klon i Ovanåker med hus-
trun Catharina Pehrsdotter som var född i Skomakra.

Gubben Gran bodde där, född 1855, soldat vid
Hälsinge regemente. Gran flyttade sedan till Väster-
lima, Grängsbo 9 (Skommar). Gran härstammade
också från Skomakra, son till Nils och Catharina.
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Bältra-Gustav och Kristina bodde där innan de
köpte gården Bältra i Viksjöfors.

Skomakra-Johan och Sara bodde där när Grälls-
Erik gick bort 1937. Johan och Sara byggde sedan ett
av ”småbruken” i Söderomsjön som är kvar i släkten
Skomakra.

Tutabo-Axel köpte stället 19 juli 1937 till sin son
Tutabo-Per och Näsa-Hilma som i sin tur sålde till
Lars Sundkvist, han i sin tur till Ove Kvist. Nuvaran-
de ägare är Margareta och Sune Johansson från Upp-
sala.

J. A. Jonsson elinstallatör
År 1920 skaffade J. A. Jonsson, även kallad Perers-
Jonke, sig behörighet för elinstallation. Han byggde
en kraftstation i Torrbergsbo som han ägde ensam.
Han färdades dit på en 98-kubiks lättviktare (motor-
cykel). Perers-Jonke sålde kraftstationen i slutet på
1940-talet till Frans Pettersson. Det fanns elledning-
ar ända till Åsen och Löberget.

J.A. Jonsson med spark utanför sitt hem PerErs. I stolpen
Lennart Eriksson och nedanför står ”Laggen” Ståhlberg.
Foto: Televerket.

En elaffär byggde han också i Viksjöfors bredvid
dåvarande brandstationen. De som jobbade åt Perers-
Jonke var Lindkvist, Jonas Gran och Skräddarns-Lars.

Gården Perers hade egen elledning över Skinn-
säcksberget från Älvkarhed kraftstation.

Perers-Jonke hade körkort på lastbil (trafikkort)
och rättigheter för trafik. Bilar som han hade var T-
Ford 1923, Ford V8, Peugot och 2 st. Folkvagnar.

En speciell händelse som Jonke mindes var när
några ”lappar” kom till Grängsbo med en björn som
dom visade upp mot betalning. Han var då i 5-årsål-
dern. Björnen blev matad med granris.

Jonke och brodern Per körde ”fora” (mat och andra
varor) till Svabensverks handel. De låg över i Mål-
långstuga. Där fanns ett häststall för 36 st. hästar.

Per hörde björnläten när han gick från Gullbergsbo
ner till Lusta omkring 1940. Det var ovanligt med
björnar i de här trakterna på den tiden. Perers-farmor
Ella berättade också att korna blev skrämda av björn
när hon var fäbodjänta (jäta) i Träckesbo 1875-1880.
Ask-Olles Gustav såg björn 1935 vid Gullbergsbo.

Perers-Per hittade 2 st. mynt, 1/12 skilling, 1802
och 1803 när han badade i Grängen vid en plats som
kallades för Pilgrimsstigen vitmyre. Jonkes son Bertil
har dessa mynt idag.

De gamla i Perers berättade om ett järnmalmslass
från Grängsbo gruva som hade sjunkit genom isen
utanför Schols-holmen.

1885 drunknade 4 st barn utanför Perers båthuset
vid sjön Grängen. I Alfta släktbok sidan 875 står
namnen Per 24/10 1860-15/11 1885, Erik 2/11
1866-15/11 1885, Per 6/8 1880-15/11 1885 samt en
pojke från Gården Mårs.

Grängsbo Service AB
Ägare är Pelle och Mona Sigvardsson. Grängsbo Ser-
vice AB är ett servicebolag med nu 18 personer
anställda, inklusive ägarna, som står till tjänst när det
gäller nedan uppräknade tjänster:

Skolstädning, kontorsstädning, byggstädning,
omklädningsrum, trappstädning, verkstads och fabriks-
städning samt utstädningar av lägenheter m.m.

Bolaget startade 1999.

Leanders Bros. Racing
Kort historik
I början av 90-talet slet bröderna Ulf och Jörgen med
varsin bil och tävlade i olika klasser. 1995 byggdes så
en gemensam bil och de blev mer och mer seriösa i
sin satsning. De tävlade framgångsrikt i klassen
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Competition under några år men så ville de satsa
högre ändå. Bilen såldes under våren -99 och jakten
på en Top Methanol Funny Car började. Efter hårt
arbete både för att få ihop pengar och i garaget blev
bilen färdig försommaren -99. Leanders Bros Racing
bildades och hela tävlingsverksamheten drivs nu i
företagsform.

Hela teamet med Ulf Leanders i spetsen.

Första tävlingssäsongen för teamet har fullbordats
långt över förväntan, en sjätteplats i europamäster-
skapen trots deltagande i endast tre deltävlingar. Man
är redan med och strider i toppskiktet och speaker-
kommentarerna har inte låtit vänta på sig om att eta-
blerade team bör bäva inför kommande säsong.

Rörinstallatör Backa-Erik Eriksson,
Grängsbo 12
Erik föddes 1913 och efter avslutad skolgång arbeta-
de han med jordbruks- och skogsarbete på faderns
hemman. Fadern Jonas Eriksson tog åt sig hästkör-
ning åt skogsbolag. År 1940 började Erik som rör-
mokarlärling åt en rörmokare som hette Holm-Olle.

År 1942 startade Erik egen rörfirma. Han hade då
rörlager i Helge Nilssons magasin i Viksjöfors. Erik
och hustrun Karin bodde då i Granlundsgården.

Back-Erik med sonen Lasse.

År 1950 köpte Erik och Karin Backa-gården och
bedrev jordbruk och rörfirma kombinerat till 1963.
Arrenderade sedan ut jorden till Olanders jordbruk i
Grängsbo men fortsatte med rörfirman fram till sin
död 1985.

Några personer som Erik hade anställda var Kalle
Grängsäll Viksjöfors 1946 – 1952, Nisse Persson
Älvkarhed, Rune Johansson Tranberg.

Sonen Lars-Erik Eriksson började i företaget som
anställd 1967. Han hade då gått som lärling vid
Alfta Järns röravdelning i 4 år från 14 års ålder. Vid
Eriks bortgång 1985 tog han över rörfirman och dri-
ver den vidare.

En berättelse från krigsåren
En vedpanneinstallation skulle göras i byn Enstabo.
Pannans färd började på en gengasdriven lastbil fram
till sjön Långrösten. Där tog Falka-Per över transpor-
ten av panna ,rör och behövligt material, med sin
gengasdrivna motorbåt och fraktade pannan fram till
Enstabo. Väl framme vid byn, tog häst och trilla över
fram till gården där installationen kunde påbörjas.
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Firma Skotar-Alf
Firman ägs av Alf Eriksson i Söderomsjön och starta-
des årsskiftet 1989-90 med köp av en skotare av
Anders Nordlund. Övergick med tiden att endast
köpa och sälja skogsmaskiner och hjullastare. 1994
köpte Alf en skördare och började med skogsaverk-
ning åt Västerås Stift (Kyrkan) med körning i Dalarna.

Lars Persson Skogstjänst AB, Söder-
omsjön
Företaget arbetar med maskinell avverkning av skog
och framkörning till väg. Antalet anställda är i dag 3
stycken förutom ägaren. Skogsmaskinerna i företaget
är 2 stycken skördare som fäller, kvistar och kapar
träden, samt 2 stycken skotare som samlar ihop och
transporterar fram till väg. Företaget startade år 1989.

Tvätterska
Stina Rudin 1906-05-14 - 1995-01-19, född Eriksson,
änka 1929 efter Emil Jonsson Grängsbo, omgift 1945
med Erik Rudin från Söderomsjön. Hon blev änka för-
sta gången bara 23 år gammal med dottern Annie 5 år.
När flyttlasset 29/9 1929 gick till familjens nybyggda
hus på Grängsbo 12 (Backa), skenade hästen med den
fullastade vagnen. Maken Emil Jonsson skadades så

svårt, att han senare avled. Sedan försörjde sig Stina
som ensam mor i l6 år med tvätt, städning och stryk-
ning. Hon arbetade även hos bönder med allehanda
göromål som hör till jordbruket, för att tjäna pengar så
hon kunde behålla huset. I hemmet strök och stärkte
hon skjortor, kragar och gardiner till många familjer i
Grängsbo, Viksjöfors, Malvik, Älvkarhed och Söderom-
sjön. En av de trognaste kunderna var nog ”Erik-Påls
Per” som kom med sina skjortkragar. Som strykerska i
hemmet fortsatte hon med tills i början av 1960-talet.

Mjölnaren Lente Forsmark
Mjölnaren i Grängsbo, Leornard (Lente) Forsmark
föddes i Folkkärna 1884. Kvarnen i Viksjöfors bygg-
des 1905. Lennte började som mjölnare i Viksjöfors
1920 till 1961 när han bokstavligen föll på sin post.
Han avled nämligen i kvarnen.

1955 köpte sonen Stig Forsmark kvarnen av det
bolag som ägde den från 1905. Han drev den till sin
död 2000. På slutet mera som en hobbyverksamhet.

Under åren har alla Grängsbobönder malt sin säd
till både djur och mat vid kvarnen i Viksjöfors. 

En tid under andra världskriget kördes kvarnen 24
timmar om dygnet (1939-1946). Under krigsåren var
det kontroll på mängden säd som maldes. Det fanns
kontrollanter som såg till att det inte maldes mer per
gård än vad som stod på det så kallade ”kortet. Allt
skulle gå lagligt till

Leonard Forsmark med sonen Stig.
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Ingvar Hedlund arbetar här sista arbetspasset med sin maskin vid badplatsen.

Målare L.I. Edvardsson
Lars-Ivan Edvardsson startade egen målerirörelse 1981.

Restaurering av 1700-talsmålningar vid Olmårs i Alfta.

Ingvar Hedlund Grävmaskin AB

Verksamheten började våren 1964 då jag köpte en
hjulburen lingrävmaskin, ”ABS Carman 400” av Åke
och Harry Eriksson i Söderomsjön. 

Under årens lopp byttes maskinerna ut mot nya.
Den sista maskinen, en ”Åkerman EW 230 B”, såldes
hösten 1999 till Esa-Per Jonsson i Älvkarhed.

Lennart Persson Transport AB
1966 övertog Lennart Persson Åkeriet av sin fader
Kol-Erik Persson. Erik hade börjat med mjölktrans-
porter 1932 som han höll på med till 1961 då han
började med virkestransporter. Transporterna gällde
då enbart virke åt Holmo såg i Bollnäs och längre
transporter åt Bergvik-Ala. Bilen var från övertagan-
det en s.k. trailerbil. Större bil krävdes så 1967
inköptes en boggiebil med fyrhjulssläp. Den hade en
instickskran bak. Detta pågick fram till 1976 då
bilen kom med i Jonsson & Swahn-gruppen. Flera
bilar lastades med s.k. separatlastare. 1985 utökades
åkeriet med en grusbil i Edsbyortens Lastbilscentral
som också hade plogningsuppdrag åt Vägverket.

Åkeriet upphörde helt 1996 på grund av sjukdom.

Arne Davidsson Edsbypersienner AB
1987 köpte Arne Davidsson Söderomsjöns Skola av
Ovanåkers kommun för att tillverka persienner, mar-
kiser, rullgardiner och mörkläggningsanordningar där.



Fabriken sysselsätter 6 st. årsarbetare plus extra
personal under sommarhalvåret. Skollokalerna passar
ypperligt för denna industri.

Början till Lössenbo Grustag
Tidningen Ljusnan 24 nov 1956
Åkare Bengt Hansson bjöd oss igår på skjuts i en
kraftig lastbil. Det gällde en färd på något över en
mil till ett grustag som kommer att ge byn med
omgivningar gjutgrus, fyllning och sand i alla korn-
storlekar. ”Det är en ren guldgruva”, sa Hansson.

Det råder ständig efterfrågan på ”stritt” gjutgrus
och när man nu funnet en ”guldåder” i trakten av
”Hitjärarna”, (vilket översatt till svenska skulle heta
Hedtjärnarna) kommer det att betyda mycket för
trakten.

”Gruvan” ligger på hemmansägare Erik Erikssons
(Söderomsjön) skogsägor. Sedan nu en ”Caterpillar”
skalat av matjordslagret har en verkligt imponerande
grustäkt kommit i dagen. Åkare Hansson och Erik
Eriksson har slagit sig ihop om denna ”gruvdrift” och
redan är tre bilar igång med framforslingen.

Det fina med ”Hedtjärnsgruvan” är att det ”sår”
som man förorsakar inte syns från väg och knappast
märks i ett landskap där marken är så hopknycklad
som den kan bli som Bengt Hansson sa. Pat.

Eida Nilsson berättar:
Erik Erikssons barn Harry och Åke Eriksson köpte
byggmästare Herbert Anderssons gamla grustagsma-
skiner och började leverera mursand. Bl.a. var sanden
lämplig för renovering av utsidan av Alfta Kyrka och
Krematoriet i Bollnäs är murat och putsat med Lös-
senbosand. Aktiebolaget bildades 1964 och 1967 sål-
des marken med täckplan till Edsbyortens Lastbils-
central.

Leanders Golv AB, Alfta och Grängsbo
Ägare: Sven-Erik och Rigmor Leanders.

Företaget startade år 1971 vid Nordanågatan 8 i
Alfta vårt dåvarande hem. Vid flytt till Grängsbo
byggdes en lagerlokal där vi hade visning av mattor
mellan 1978-1987. Fastighetsbeteckningen är 3:24.
Affär öppnades i f.d. Bröderna Erikssons livsmedels-
affär på Långgatan 35 i Alfta, 1973.

Sven-Erik Leanders förvärvade fastigheten år 1980.
Utbyggnad samt renovering av befintlig lokal utför-

des 1987. Sven-Eriks bror, Bengt-Olof, samt Sven-
Olof Jonsson från Malvik, anställdes och de är fortfa-
rande kvar i företaget, samt Anders Lundh, Grängs-
bo, som anställts senare. Som mest var fem
golvläggare anställda. För närvarande finns både
lagerlokal och affär i Alfta. Lagerlokalen i Grängsbo
används nu som verkstad för Leanders Bro’s Racing.

Bång-Edvard Olsson
1931 började Bång-Edvard Olsson som målarlärling
hos Jonas Schönning i Grängsbo. Schönning och jag
var de enda som då jobbade med målning i den här
trakten berättar Edvard. Det var väldigt ojämnt med
arbete under 30-talet och jag målade sen åt olika
målarmästare. 1937 reste jag ner till Stockholm och
började på reklamkonstskolan där jag lärde mig rita
och skylta. Sen for jag hem när kriget började och
fick senare anställning hos Richard Nordin. Jag
hjälpte även Helge Nilsson med att färglägga svartvi-
ta fotografier.

Efterhand blev det fler och fler egna jobb så 1946
beslöt jag mig för att starta en egen målerirörelse.
Hustrun Rut och Sigurd Schönning var med från
starten och hjälpte till och Sven Gustavsson anställ-
des också i firman. Ett roligt uppdrag var när Mårtes-
Martin kom upp till Bånga och ville ha hjälp med sin
berömda motorcykel X1. Han hade byggt in den med
plywood och jag lackerade den röd med vita ränder.

Bång-Edvard med MårtesEllen vid armen. Holger Ling
sitter i jeepen.

Målarjobben ökade mot slutet av kriget då vi hade
mycket arbete uppe i finnskogen åt bl.a. Kopparfors.
I Svartnäs var Ingmar Eriksson, Arne Jonsson och
Jonas Schönning, med när vi målade herrgården.

I början av 50-talet inköptes en Willys jeep och på
den monterades ett sprutaggregat med tryckfat. Driv-
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ningen av aggregatet sköttes av bilmotorn och på det
sättet kunde vi sprutmåla lador och hus i obygden
utan att vara beroende av elström. Holger Ling började
som lärling i firman 1950 och han följde ofta med på
uppdrag i den lilla jeepen. Holger berättar att vi for
runt och sprutmålade bl.a. transformatorhus åt kraft-
bolaget. Edvard hade ställt i ordning några trådar med
klykor som vi kastade över ledningarna och då kunde
sprutaggregatet drivas elektriskt. ”Det drar så onödigt
med bränsle från jeepen annars” tyckte Edvard.

I Viksjöfors hade Edvard sin målarverkstad och där
gick mycket av tiden till att renovera gamla möbler.
Där målades också brudkistor och hängskåp som till-
verkades av Snickar-Edvard som hade sin verkstad
strax bredvid. Dessa kistor och skåp gick sen vidare
till Svante Larsson och ”Post-Edvins” Roland som
hjälptes åt med försäljningen som även skedde per
postorder. Penselskaft och griffeltavlor som tillverka-
des vid Träsvarva fick också sin slutbehandling i
Edvards verkstad. Bång-Edvards målerirörelse
avvecklades i mitten av 50-talet.

Edmarks Rör
1939 startades Erik Nilssons Rörfirma av grundaren
Erik Nilsson. 1964 ombildades bolaget till aktiebo-
lag varvid brodern Arvid Nilsson ingick som ”hälf-
tenägare”.

1974 gick Ingrid och Christer Thalen in som delä-
gare. Sedan 1993 driver Ingrid och Christer Thalen
företaget tillsammans med ett tiotal anställda.

1989 förvärvade Christer Thalen även Gun Jo Rör
AB i Östersund med installationsbehörighet och 8-
10 anställda.

Vidare bedrivs fastighetsförvaltning av ca 5000 m2

lokaler i fastighetsbolaget STINITA.

Sandres Åkeri AB
Grundaren Eskil Sandres började 1964 med att köra
timmer åt Edsbyns Träförädling AB, som då ägdes av
L. E. Järvefelt med familj.

Bång-Edvards målarverkstad i Viksjöfors fick rivas vid översvämningarna år 2000. Foto Barbro Larsson 
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Från början användes en traktor, Fordson Major, med
ombygd lastbilsbakända som släp. På detta släp satt en
HIAB griplastare, som påmonterades av Bror Nyman.

Efter ett par år införskaffades en BM Bison traktor
med utrustning som då var den största på markna-
den. Sedan rullade det på - Trälörädlingens lastma-
skiner övertogs.

1969 köptes två lastbilar av Gunnar Dahlström
som då var huvudsaklig transportör åt ETA.

Allt fler uppdrag åt olika industrier har gjort att
åkeriet successivt växt, bland annat har egen verkstad
för reparationer och underhåll byggts på den egna
fastigheten i Söderomsjön.

Idag omfattar åkeriet sex fordonsenheter, fem flis-
bilar och en timmer-bil, med 16-talet anställda som
dagligen trafikerar Hälsingland - Gästrikland -
Dalarna bland annat.

Den huvudsakliga transportledningen ombesörjes
idag av sonen Peter som mer och mer kliver in som
ägare.

Herman Eliasson Åkeri
Herman Eliasson startade eget åkeri i mars 1976.
Han köpte då en lastbil av Jonsson & Swahn Åkeri
AB och medlemskap i Edsbyortens LBC. Åkeriets
körningar var grus ,asfalt betong och schaktmassor
sommartid. Vintertid var det plogning och sandning.
I januari 1986 sålde Herman åkeriet till sonen Ivan
Eliasson som driver det vidare.

1964 började Eskil Sandres timmertransporterna med en Fordson Major.

Idag omfattar åkeriet sex fordonsenheter.



Cykelreparatör SandresJonas

SandresJonas var cykelreparatör i Söderomsjön.

Grisavlivning vid Tjädra. Fr. v. Tjädra Olle,Tjädra
Johannes och Nils Frid.

Urmakare Einar Mårtes
Vid Levins i Viksjöfors bodde längre tillbaka en
urmakare där Einar Mårtes fick gå i lära. Efter att ha
arbetat en tid i Norrköping flyttade han tillbaka och
startade urmakeri hemma vid Mårtes. I början av 50-
talet köpte Einar Roland Westins urmakeri i Alfta,
det som senare övergick till Fred Hansson. Vid sidan
om såldes lättviktare av märket DKW. Einar Mårtes
var även agent för brodern Martins patenterade snö-
skovel ”Bore”.

MårtesEinar i sin verkstad.
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Jordbruket
Jordbruket runt Grängsbo by kännetecknas av småska-
lighet och det är nästan enbart marken i omedelbar när-
het till vattnet som uppodlas främst beroende på att
resterande mark utgörs av mer svårodlad morän.

Jordbruket är idag inriktat enbart på mjölkpro-
duktion och de grödor man odlar; havre, korn och hö
används som foder till korna. Så har det i stort sett ut
sedan 40-talet, innan dess var jordbruket mer varierat
och omväxlande då det var inriktat på att i så stor
grad som möjligt göra byn självförsörjande. Detta
gjorde att det mesta av det man producerade i byn
också konsumerades i byn. Få produkter lämnade byn
och få produkter behövde skaffas utanför byn. Trans-
porterna minimerades!

(Red:s anmärkning: I dag år 2001 är det mjölk-
och köttproduktion).

På den tiden gjorde man allt man kunde för att få
ut så mycket som möjligt av jorden, precis som idag,
fast med den skillnaden att de enda medel man hade
var naturliga medel. Bl a använde man benmjöl som
jordförbättringsmedel (en av de få produkter som
införskaffades utanför byn), man skördade foderhö på
myrar ute i skogen och man drev fäbodar.

Fäboddriften kom igång på 1600- och 1700-talet i
området. Den innebar att bönderna byn letade upp
gynnsamma lokaler för skogsbete för kor, får och get-
ter. Man uppförde också ofta sk bostugor och ladu-
gårdar och odlade vall runt dessa för att använda som
vinterfoder. Det är lämningarna efter dessa som vi
idag känner igen som fäbodvallar.

På detta sätt kan man anta att jordbruket bedrivits
runt Grängsbo i några århundraden tillbaka sedan
människorna upptäckt den bördiga marken vid sjöar-
na Lössnan och Grängen. År 1550 fanns det nio
stycken gårdar i Grängsbo som på den tiden hade
ortnamnet Grenixbodha.

På en översiktlig karta från 1600-talet , i vilken
området ingår, kan man se att gårdsantalet då hade
ökat till tio gårdar.

En tvåhundraårig karta som gjordes inför storskif-

tet 1782 visar att den öppna odlade marken idag i
stort ser ut som den gjorde två sekel tillbaka.

Storskiftet genomfördes för att bönderna skulle få
större och mer sammanhängande åkrar för att för att
kunna bedriva ett rationellare jordbruk. Knappt hun-
dra år senare genomfördes en liknade men mer dras-
tisk reform, laga skiftet. Den hade samma syfte då
jordägandet hade splittrats upp igen. Laga skiftet
medförde att många gårdar tvingades att flytta ut ur
byn för att hamna nära den mark som de blev tillde-
lade. Man plockade då ned byggnaderna stock för
stock och byggde upp dem igen, ungefär som en
byggsats, där det var bestämt att de skulle stå. På
laga skiftes kartan från år 1863 kan man tydligt se
var dessa gårdar stod innan reformen genomfördes då
precis varje byggnad finns med på kartan.

Uppsplittringen av jordbruksmarken som gjorde
skiftesreformerna till en nödvändighet berodde bl a
på att gårdarna delades upp mellan barnen efter föräl-
drarnas död och på att mark styckades av från gårdar-
na i form av torp till knektar som belöning för att
dessa gjorde militärtjänsten gårdsägarnas ställe.
Denna knektverksamhet upphörde 1908 och den all-
männa värnplikten tog över.

De senaste årtiondena har jordbruksrationalisering-
arna drivits allt längre vilket har medfört att det idag
bara är mjölkbonden som är lönsam denna del av lan-
det. Hans mjölk transporteras ofta många mil innan
den konsumeras och mjölet som man idag bakar bröd
av i byn kommer kanske från Skånes slätter hundra
mil därifrån. I rationaliseringarna ingår också det
maskineffektiva jordbruket, det mesta av det som
förut gjordes för hand eller med hjälp av hästar och
oxar görs idag av maskiner. Jordbruket har blivit en
industn där varje energienhet som man får ut i form
av mat på bordet har krävt 100!! energienheter för att
hamna där.

Bebyggelse
Bebyggelsen i området består nästan uteslutande av
bondgårdar och bostadshus med tillhörande byggna-
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der. Någon gammal skolbyggnad och äldre butiksla-
dor går också att hitta.

Bondgårdarna i området Är gamla, de äldsta bygg-
naderna från 1700 och 1800-talen hittar man i
anslutning till dessa. De flesta gårdarna är nedlagda
och de tillhörande ekonomibyggnaderna har mist sin
funktion och i de fall de inte används till annat,
(garage och dylikt), står de tomma och förfaller i brist
på underhåll. Många lador finns fortfarande kvar ute
på åkrarna men de är i dåligt skick och om några
årtionden har de helt ruttnat bort.

I området, liksom i hela voxnadalen, är de äldre
gårdarnas bostadshus timrade, ibland med panel
utanpå. De är oftast färgade med falurödfärg och
många har valmat tak.

De brukar också vara försedda med en prålig bro-
kvist som går i voxnadalens speciella snickarglädjestil.

Bostadshusen från sekelskiftet är också byggda i en
speciell snickarglädjestil, med sirliga lövsågerier runt
fönster, vid takfot och på panel. Husen är ofta försedd-
da med ett asymmetriskt placerat torn och de är näst-
an uteslutande färgade med pastellfärgad oljefärg.

Under 1900-talet har en del nya bostadshus upp-
förts, de flesta under de senaste årtiondena i form av
”kataloghus”. När man jämför byns nya byggnadstill-
skott med de äldre gårdarna kan man inte låta bli att
undra varför det blev så mycket bättre förr.

Traktorer i Grängsbo
De första traktorerna i Grängsbo var så kallade ”epa-
traktorer”. Det var ombyggda lastbilar eller personbi-
lar som var nerväxlade och byggda för att användas
till åkerbruk och på så sätt avlösa hästen. År 1939
skaffade Mårs-Mårten Eliasson en lastbil som blev en
traktor användbar åt sig själv. Den utförde även
mycket körning åt andra bönder i Grängsbo. Lite
senare köpte Parjans-Albin Jonsson en tidigare
ombyggd personbil, en Buick med gengas, av
Hägna-Erik i Vik, Bollnäs för 700 kronor. Bilrepara-
tör Ture Thalén tog bort gengasen och byggde om
den till fotogendrift, vilken fungerade i många år.
Motorn eller delar därav hamnade slutligen i L-E
Bergströms racerbil i Alfta.

Fabriksbyggda traktorer började att komma mer
och mer. T.ex. Backa-Josef hade en Fordson Major,
Mårtes-Martin en Chalmers med bara ett framhjul.
Hos Schols fanns en Farmall Cub, Hos Perers en 1-
cylindrig Steijer Pusch årsmodell 1951. Alla dessa
var mer eller mindre enbart dragare till en slåtterma-
skin, en harv eller en hästplog på släp. Sedan kom
Grållen (Massey Fergusson) med den berömda jord-
brukslyften. Den hade enorma fördelar främst vid
plöjning med plogen fäst på lyften på traktorn. Grål-
len blev snabbt populär och fanns snart hos varannan
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bonde i Grängsbo och många är ännu i fullt bruk.
Tutabo Grållen årsmodell 1947 finns ännu kvar på
gården. Den kostade då 8.400 kronor med plog.

Schols Nils med första traktorn en Farmall Cub 1951.

Den första fyrhjulsdrivna traktorn kom till Ander-
sjons i Västerlima år 1950. Den är av märket Man
och motorn är på 30 hästkrafter. Den ägs i dag av
Lennart Persson vid Andersjons.

Näsa-Ellen berättar om att vara piga
Ellen berättar om när hon som 17-åring var piga hos
Backströms (nuvarande Solbacka Ranch).

Den 1 februari 1937 började Ellen som piga hos
Backströms i Söderomsjön.

På vintern låg Hanna och Ellen tillsammans i
samma säng, på sommaren låg Ellen i kökssoffan i
vinterbyggnaden.

Hon deltog i alla sysslor som hörde till jordbruket.
Fäxsysslor, ute på åker och äng, såväl som i köket.

På hösten skars korn och havre för hand med lie.
Det var jobbigt att ta upp säden och binda kärvar
som sen skulle köras ihop med häst för att hässjas.
När det torkat skulle det in för tröskning som inte
var precis damfritt.

Höskörden var lika jobbig med skrabbslått som
skulle räfsas ihop för hand. När det torkat på hässjan
skulle höet in i någon trång lada där det skulle tram-
pas ihop tills man slog huvudet i det spikiga taket.

Potatis skulle upp. Det skedde också handkraftes.
På hösten togs också lövkärvar som får och getter

åt av under vintern.
På hösten, sen björken fällt löven, togs kvistar som

det gjordes kvastar av. De användes till att sopa snö
med och att sopa fäxet med. På våren skulle hela
gårdsplanen räfsas och sopas med dessa kvastar.

Så kom alla vårsysslor med sådd av alla grönsaker
och sättning av potatis.

I fäxet fanns alla djuren. Mjölkningen skedde för
hand. Gubben Backström drog krukorna ut till
landsvägen på en kärra där Kvista-Tage kom med bil
och hämtade.

När fåren var klippta, lämnades ullen till spinneri-
et i Edsbyn för tillverkning av ullgarn. På lediga
stunder under vinterdagarna stickades strumpor och
vantar av garnet. Kvällarna hade Ellen fritt för eget
handarbete. I övrigt skulle ju allt ordinarie hushålls-
arbete utföras utan maskinell hjälp.

Lönen för mödan bestod av mat och husrum och 15
kronor i månaden, förutom när hon köpte cykel, som
Backströms betalade, då drogs 5 kronor i månaden av
lönen tills cykeln var betald.

Brödbak
Från begynnelsen var det kullor från Dalarna som
kom med idén om brödbaket i speciellt murade
ugnar, hit till Alfta och idén kom för att stanna för än
idag bedrivs brödbaket. Fast inte i så stor skala.
Många var de kvinnor som var med i bakstugan. En
del av dem blev riktiga mästare och ambulerade som
bagerskor runt om i byn.

Vid nästan varje bondgård fanns det bakugn inmu-
rad i bakstugan eller bryggstugan.

Några redskap vid brödbaket:
Bakbordet var stort och stadigt. När man bakade
hårdbulla användes ”brödspela”. Den var rund, platt
och med långt skaft av trä. Den användes för att
lägga in brödet i ugnen med.

”Brödfjöl”, var en lång, smal och platt stång. Den
användes för att ta ut brödet ur ugnen.

Så fanns det en ”plåtspela”. Den var rund, platt och
med kort skaft på som man flyttade brödet från bor-
det till ”spelan” med.
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Vid bullabaket användes två olika kavlar, en ”rand-
kavel”, en grövre ”kruskavel” eller som den kallades,
”naggen”. 

Vid bullabaket gjordes degen på kvällen före.
Ingredienser i degen var: Ljummet vatten, vid till-
gång användes även något skummjölk. Rågmjöl,
kornmjöl, salt och jäst. Det kallades att man stöpte
eller ”stöffte” degen. Kärlet som det stöfftes i, kal-
lades ”degtrög”, som var en urholkad grov trädstam.

Ugnen man gräddade brödet i var gjord av tegel
med valvat tak. Hällen var också av tegel. Senare
kom järnhällar. Vid uppvärmningen av ugnen gjordes
brasan mitt i ugnen, som före brödgräddningen,
karades ut mot kanterna och gjordes ren med en
”viska”, eller på Grängsbomål, ”ruska”. Den var gjord
av ris fastsatt på en trästång. Den doppades i en hink
med vatten och sedan sopades ugnen noga ren från
kol och aska, innan gräddningen påbörjades.

Det var noga med vilken ved man eldade med.
Inget annat än torr granved fick användas.

Det bakades även tunnbröd, stora, runda, tunna
kakor som kavlades ut med två olika kavlar. Tunn-
brödskakorna gjordes i två omgångar. Först en min-
dre kaka som kavlades ut med randkavel, sedan till
lagom tunn storlek med kruskavel. Kakan rullades
upp på en lång trädrulle som rullades av inuti bakug-
nen. När tunnbrödskakorna vändes på bakbordet,
innan de sattes i ugnen, användes något som kallades
”lillfjöl”. Till detta bakande behövdes god vana och
handlag. Degen till tunnbröd gjordes samma dag det
skulle bakas med ingredienserna: Vatten, kornmjöl,
salt (ärtmjöl om det skulle bakas ärtbröd). Degen var
alltså osyrad. Var säden ”frostnupen”, frostsvälld, höll
inte degen vid utbakning.

Grannbulla bakades också, ett finare bröd. I den
degen var det: Skummjölk, rågsikt, salt och jäst.

Förvaringen av brödet var en historia för sig. Det
gällde att råttorna inte fick tillgång till härligheten.
Tunnbrödet veks ihop och lades i trälådor. I bullaka-
korna gjordes runda hål mitt i kakan innan det gräd-
dades, sedan var det bara att trä upp kakorna på träs-
tänger, ”bullastörar”, som hängdes upp i taket.

Brödbaket skedde höst och vår.
En gammal sed var också att man gick med ”mju-

kabröd”. Det innebar att man gick till grannarna
med smakprov i ett brödpaket. Det lindades in i en
handduk som fästes ihop med en säkerhetsnål.

Tidningen Hälsinglands tidning 
1972-10-31
Veteraner i Grängsbo tillfredställer vårt behov
av Ovanåkers-bröd

Brödbak. Greta, Gärda och Matilda bakar i Bånga.

Riktigt Ovanåkers-bröd börjar bli en sällsynthet i våra
dagar. Ändå ökar efterfrågan. Det kan vi tacka Matilda
Eriksson och Greta Bånga för. Tillsammans har de
bakat Ovanåkers-bröd och ärt-tunnbröd i över trettio år
i bagarstugan på Bånga i Grängsbo, Viksjöfors.

Matilda är den verkliga veteranen. Hon har sedan
20-talets början, d.v.s. i mer än femtio år, varje vår
och höst vandrat runt hos bönderna i hemtrakten och
bakat åt dem. Förr var det vanligt att det fanns
bagarstuga på gårdarna och det var naturligtvis bara
dessa gårdar Matilda besökte. Det tog två månader
att ”baka sig igenom” socknen. Men då hade också
varje bondfamilj hon bakat åt, bröd för ett halvt år.
När det började tryta i förrådet, kom Matilda van-
drande för att på nytt stå till tjänst.

Nu finns bara Bånga och en annan gård, där det fort-
farande bakas tunnbröd. Då efterfrågan på Ovanåkers-
bröd har ökat bland stadsborna, får man ibland baka
litet extra utöver de två veckor, som Matilda och Greta
numera ägnar sig åt bakning varje år. När någon av de
två gamla arbetskamraterna Matilda och Greta är ledig
rycker Lilly Gustavsson in i deras ställe. Hon är rätt ny
i jobbet, men hon har redan skaffat sig lika stor rutin
som sina föregångare.

Bånga ligger i Grängsbo, en bygd som annars är
känd för sin koppargruva. Där började man bryta
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kopparmalm redan på 1600-talet. Långt in på 1800-
talet försiggick där även rödfärgsbränning. Rödfärg
utvinnes ur kopparslagg. Det behöver väl inte påpe-
kas att alla byggnader i trakten var rödfärgade.

Tidningen Ljusnan 1972-11-20
De kan konsten att baka: Matilda och Greta i
Grängsbo

Är Matilda Eriksson och Greta Bånga i Grängsbo,
Alfta, de enda som fortfarande bakar tunnbröd och
ärtbröd i hemmet?

I varje fall torde de vara ganska ensamma om att
aldrig behöva köpa ett paket knäckebröd. I 30 år har
de tillsammans två gånger om året i bakstugan vid
Bånga-gården klarat sina respektive familjers brödbe-
hov. Matilda Eriksson har bakat i över 50 år och är nu
kanske den enda i trakten som fortfarande utövar
konsten, Ärtbrödet som hon bakar har en alldeles
speciell karaktär och tunnbrödet skall inte heller
blandas ihop med det vanliga Ovanåkers-brödet.

Matilda Eriksson började redan som 14-åring att
följa med sin mamma som gick omkring och bakade
i gårdarna. Till att börja med var hon mest hjälpreda
men snart nog fick hon lära sig den svåra konsten att
baka brödet. På senare år har bakandet inskränkt sig
till en vecka på våren och en på hösten.

– Det skulle vara roligt att veta hur många brödka-

kor det har blivit genom åren, säger hon. Det är synd
att det inte finns några ungdomar som vill lära sig
den här konsten. Själv kan jag väl inte hålla på med
det här så många år till.

– Jag tycker att det är synd att folk inte fortsätter att
baka sitt bröd själva, fortsätter Matilda Eriksson. Det
finns ju bakstugor i en massa gårdar som bara står där
utan att användas. Folk vill ju väldigt gärna ha brödet.

Ärtbrödet innehåller som framgår av namnet ärt-
mjöl. Även kornmjöl ingår och en speciell egenhet är
att ingen jäst ingår. Huvudingrediensen i tunnbrödet
är rågmjöl. Brödet påminner om Ovanåkers-brödet
och bakas i mycket större kakor.

För några år sedan bakade Greta och Matilda också
för försäljning men numera är det så gott som uteslu-
tande för eget bruk. Det bak som pågick när Ljusnan
hälsade på täcker brödbehovet för hela vintern.

– Det händer att vi köper ett paket knäckebröd
ibland bara för omväxlings skull, säger Greta Bånga.
Annars klarar vi oss gott.

Ännu finns det alltså de som kan konsten att baka
tunnbröd i vedeldad ugn på gammalt sätt. Men vad
händer i nästa generation. Finns det några som fort-
sätter och håller konsten vid liv?

Mjölkhantering
I mitten 1920-talet uppfördes en ”kiosk” i Viksjöfors
dit mjölk från Grängsbo och Västerlima fraktades
med häst. Initiativtagare till denna mottagning och
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försäljningsställe var Perjans-Olle i Grängsbo. Kiosken
sköttes av en fru Rosell. Där gjordes smör. Mjölk och
grädde såldes också. Det berättas att stora isflak togs
upp på vintern ur Viksjön. Isen täcktes med sågspån.
Isen användes till kylning av produkterna.

KolaPelle på väg med mjölken till Viksjöfors.

Transporterna gick med häst. Man turades om i
gårdarna. När en Grängsbobo körde, lämnades tom-
krukorna vid Grälls. Skolbarnen från Västerlima tog
då krukorna med sig hem efter skolans slut.

1932 uppfördes ett mejeri i Edsbyn och då började
transporterna med lastbil. På försommaren 1932
köpte Köl-Erik Persson en begagnad Ford lastbil.
Köpesumman var 2 600 kronor. Handpenningen var
400 kronor. De första 6 månaderna amorterades 70
kronor i månaden. Sedan 100 kronor i månaden tills
lastbilen var betald. Erik lär ha yttrat efter första
resan; ”Nu har jag tjänat 2 kronor”. (Köpekontrakten
på lastbilen är bevarat).

Mjölktransporterna gällde från början Västerlima
och Grängsbo. Senare utökades sträckan med Söder-
omsjön.

Under kriget 1939 – 1945 var det besvärligt att
hålla tiderna mot mjölkleverantörerna. Gengasdrift
som ofta krånglade, klena motorer och däckproblem.
Särskilt heta sommardagar med tunga mjölklass kunde
det säga ”pang” och det blev punktering. Fanns det
något reservdäck var det ofta begagnat och dåligt. 

På 50-talet blev det rationaliseringar på mjölk-
transporterna. Varje bil skulle ha längre sträckor och
därmed större lass. Perols-Rickard Larsson som tidi-
gare köpt mjölkbilen av Joel Jernström i Viksjöfors
fick större delen av Grängsbo-Västerlimasträckan
tillsammans med Älvkarhed som han hade tidigare.
Köl-Erik Persson fick sträckan utökad med Rösaberg,
Stormyre i Alfta och vägen mot Ovanåker. Tidigare
nämde Perols-Rickard Larsson blev senare helt utan
mjölktransporter sedan hans sträcka slogs ihop med
Gullberg som Tage Jonsson hade. Köl-Erik Persson

slutade helt med mjölktransporter 1961 för att helt
gå in för virkestransporter.

Sista lastbil för krukhämtning hade Ubo-Martin
Persson som körde sträckan, Svabensverk, Älvkarhed,
Söderomsjön, Grängsbo, Västerlima och Edsbyn.

PerJans Lennart Jonsson lastar krukor i Rösaberg.

Bilarna tog ju med tiden större lass, men även
många bönder slutade med mjölkproduktion, därav
transportrationaliseringarna. 1965 lades mejeriet i
Edsbyn ner. Mjölken gick därefter till Bollnäs Mejeri
med olika transportlösningar. 1968 började Bollnäs
Mejeri med tankhämtning med egna bilar. Krukorna
var kvar ännu en tid. Bollnäs Mejeri hette då Häl-
singlands Mejeriförening.

När detta skrevs 1999, fanns det endast 2 gårdar
kvar med mjölkproduktion i Grängsbo. Det är går-
den Jondaniels och Mårs.

Linodling i Grängsbo 
Mellan 30 och 40-talet odlades lin vid gården Tuta-
bo. På den stora åkern nedanför skolan (nuvarande
Bygdegården) var linet odlat. Skolbarnen fick en dag
i augusti omkring 1942, se en maskin byggd som en
självbindare och dragen av två hästar. När den börja-
de köra runt åkern och rycka upp linkärvar, fick bar-
nen följa med läraren dit och titta. Den som körde
bindaren var från Näsbyn och det fanns några sådana
maskiner runt byarna i Alfta. Perjans-Bertil i Nord-
anå började dra en sådan maskin med traktorn
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omkring 1946-47. Perers-Olle ”Greven” i Alfta var
ombud för linförsäljningen till fabrikerna. Linkärvar-
na pressades ihop till stora knippor och kördes till
järnvägen för lastning. De som jobbade med press-
ningen såg ut som negergubbar, efter all jord som
satt kvar. Linet skulle landrötas i 4-5 veckor. Även
linsänken i vatten var vanligt; i Grängsbo by fanns de
på olika platser på allmänningarna. Vid sjöarna Löss-
nan och Grängen (Backa udde) är en uttagen plats
med väg över ägorna, platsen kallas Romnes. Även
vid Mårtes-viken var det linsänke. Det finns en sär-
skild linåka hos Schols med lock att lägga över lin-
kärvar. Den är avsmalnad framtill och har förrådsut-
rymme med litet lock för mat m.m, där satt
hästägaren och körde. Dessa bönder körde till Falun
och Hedemora för att byta åt sig andra varor. 

Drängar
Av Bo Hylén
Det är inte så länge sedan det var lite fult att uppbära
titeln som dräng eller piga. Det blev ju sedermera
också en förfining av dessa titlar till lantarbetare och
hushållsbiträde. Hur som helst så var det hedersvärda
arbetsuppgifter som de utförde på bondgårdarna. Det
kanske är svårt att så här i efterhand göra sig till tolk
för denna yrkesgrupp. Efter som jag själv i min ung-
dom av och till arbetade hos bönder var det ofta i
sällskap med någon dräng. Många drängar blev kvar
på gårdarna livet ut och i de flesta fall var de en del
av gårdens familj.

Innan utvecklingen skenade iväg till dagens meka-
niserade jordbruk, med den ensamarbetande bonden
som praktiskt taget bor i traktorn, gjordes de flesta
arbeten för hand och med hästar som dragkraft. Års-
tiderna satte en stark prägel på gårdens sysslor och
det var en ständig framförhållning som gjorde att det
mesta hunnits med, med god marginal.

Vintertid var många drängar förlagda hemifrån på
skogsavverkningar där de körde timmer med gårdens
hästar. En del körde kol som var vanligt under andra
världskriget.

Våren och hösten var nog de mest arbetstyngda
årstiderna. Vedkapning var ett företag där flera byar
samarbetade och det var drängar som stolt kunde
berätta om hur många gårdar de följt med vedkapen
till. Det som drängar mest hatade var nog att ”bre
dynga”. Det var långa rader med gödsel-högar, som
körts ut på åkrarna på förvintern. De avtecknade sig
starkt mot den vita snön och om det misslyckades så

att någon rad blev krokig, kunde drängen få höra
något glåpord ibland. Det sattes också en ära i att
vara klar först med ”mucken” till jul för då fick man
sitta längst fram i kyrkan på julottan. 

Medan vårsolen tinade upp plogfårorna och dräng-
arnas värkande ryggar domnade bort i sänghalmen, så
fanns det trots allt ett liv vid sidan om också. Dräng-
arna spred mycket humor och glädje omkring sig
också. Men det fanns även en sorts moralisk disciplin
på bondgårdarna, ofta med religiös anknytning. När
prästen kom på besök var det gårdens allra förnämsta
som erbjöds. När bonden hämtade prästen var nog
den blankryktade hästen och den putsade finselen,
drängens förtjänst.

Vid måltiderna på en gård med hög status var det
vissa rituella regler som skulle följas. Bonden hade en
bestämd plats och han skulle sätta sig till bords före
de övriga. Sedan skulle man knäppa händerna innan
man började äta. Att äta i lugn och ro och dessutom
vila middag var nog ytterst välgörande för att klara
tunga arbetsdagar.

Jag som skriver detta för Grängsbo bygdegårds
räkning har ingen anknytning till just denna bygd
men sederna torde nog ha varit likartade i hälsinge-
bygden. Jag hyser stor vördnad för dessa trotjänare
som var skickliga i sitt yrke.

Många gårdar har förfallit, bytt ägare eller samman-
förts till stora enheter och resultatet får väl nästa
generation bedöma.

Berättelse från Långbo fäbodvall
Olers-Ollas-Olle
Den sista ättlingen från detta hemman, Olers-Ollas-
Olle var mycket fäst vid sin fäbodvall i Långbo. Han
var en gammal ungkarl, som slet och arbetade, försa-
kade och sparade ihop en förmögenhet åt avlägsna
släktingar. Hans sparsamhet gränsade till det otroli-
ga. Det berättas  t. ex. om honom, att han vid ett till-
fälle vait i Långbo och arbetat en vecka, och på lördag-
saftonen gjorde sig i ordning för att gå hem till
Ämnebo. Han lade då ifrån sig sin tuggbuss på grind-
stolpen, för att sedan ta den med sig när han skulle gå
hem. Av någon anledning försjönk han dock i så djupa
tankar vid hemfärdens anträdande, att han glömde sin
buss på stolpen och marscherade hemåt.

När han tillryggalagt den cirka en mil långa vägen
och nalkades byn kom han ihåg sin skatt på grind-
stolpen i Långbo och vände genast om för att hämta
den. Han gick sålunda vägen mellan Långbo och sitt



hem i Ämnebo tre gånger denna lördagseftermiddag,
och därav två gånger för att ta vara på en gammal
tuggbuss.

Fäbodar
Fäbodar finns det många som är nedlagda i vårt land.
De äldsta i Hälsingland är ifrån 1100 talets slut. De
ökade sedan undan för undan för att nå kulmen på
1700-1800-talet. Man höll sig vanligen med två
fäbodar, hemfäbodar och höstfäbodar. Hemfäbodarna
som inte låg långt från gården var den fäbod man
först använde på sommaren.. Där stannade man oftast
tills det var dags med höskörden som inträffade mitt
i sommaren. Hösttäbodarna däremot som låg längre
bort i skogama, beboddes senare delen av sommaren
och hösten. Där kunde man stanna så länge som det
var möjligt. Hö eller ängsslåtter kunde även bärgas
och lagras på dessa ställen för att sedan köras hem
under vintern. Många höstfäbodar blev så småning-
om skogsbyar och i samband med laga skiftet bilda-
des byar av en del hemfäbodar.

Livet på fäbovall

Tutabo fäbod i Telningsbo, numera borta.

Buföringsdagen kunde i regel bli i mitten av maj. Då
skulle kor, getter, häst och även katten följa med på
färden som ofta gick på en liten stig till vallen. För
de som hade sina fäbodar långt uppe i skogama, tog
det många timmar innan de kom fram. Arbetet på
fäbovallen kunde vara av mångahanda slag. I intervju
med folk som varit på fäbovallar berättas att mansfol-
kets uppgift var att vandra upp till fäbon då å då med
förnödenheter som behövdes. Man skulle även hugga
ved, laga gärdsgårdar och redskap som pinnräfsor osv.

För fäbojäntans del blev det att sköta korna och i
många fall hade man getter att mjölka samt göra ost,
smör och messmör. Blev det tid över band de lövkär-
var, vispar, och kvastar. På andra fäbovallar följde
man korna på stigar till olika betesmarker i skogen
och gick alltså vall hela dagarna.

Grängsbos fäbodar

Backa nr. M1 N 12, ägare: Elisabeth Hellsén
Backa hade sina vallar i Gullbergsbo och Homna-
berg. Andersjons köpte vallen i Gullbergsbo 1918.
Nuvarande ägare fick den av sin morbror 1985.
Ingen valldrift är känt.

Mårtes nr. N N 13, ägare: Marlén Näslund
Mårtes med vallar i Lössenbo och Träckesbo hade
ingen valldrift, men i Träckesbo aranderade Kvarns i
Viksjöfors på 1930 talet. Där var Malänges-Brita Sör-
fält, Kajses-Anna Manson och Kolollas-Katrina Eng-
berg fäbojäntor.

Schols nr. O N 14, ägare: Bengt och Erik Schols
Schols hade valldrift i Träckesbo under 1920 till bör-
jan på 1930 talet. Hade också en vall i Klitten. Boa-
jäntor i Träckesbo var Sveska-Anna, Malänges-Brita
Sörfält och Kajses-Anna.

Perers nr. A N 1, ägare: Bertil Jonsson
Perers med vallar i Träckesbo och Gullbegrsbo, fäbo-
liv förekom i Gullbergsbo. Fäbojäntor var Anna
Bäckman Nyasa-Berta, Ester, Karin, Marta Sörling,
Maja Persson och Maja Lindkvist.

Erkers nr Zs N 11,ägare: Inger och Jan Nordqvist
Erkers som har sina vallar i Hibo, Gullbergsbo och
Skalen. Valldrift i Hibo, fäbojäntor var systrarna
Larsson och Anna Östberg.

Skommar nr. I N 9, ägare: Karin och John Pers-
son
Skommar med sina vallar i Gullbergsbo och Överbo.
I Överbo förekom det fäboliv under 1800-talet. I
Gullbergsbo var det fäboliv i början av 1900-talet
med Smens Mor, Marta Nordkvist och Back-Anna
som fäbojäntor.

Tutabo nr. Ia s9, ägare: Karin och John Persson
Tutabo med sina vallar i Tämingsbo och Överbo.
Karin Olsson och Nymans-Mor var boajäntor i
Tämingsbo. Valldriften upphörde 1928.
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Perjans nr. B N 2, ägare: Sven-Erik Eriksson
(Kvarns)
Perjans vall i Träckesbo köptes av Kvarns i Viksjö-
fors. Byggnaderna köptes av Mårtes i Grängsbo. Per-
jans hade även vall i Lössenbo.

Jon-Danils nr. Ca N s3, Jon-Danils med vallar i
Träckesbo och Lössenbo
Såldes tidigt under 1900-talet.

Hägna nr. Ga N 7, ägare: Mats Mattes
Ingen valldrift i Gullbergsbo är känt.

Kola nr. H N 8, ägare: Birgitta och Karl-Axel
Mårtensson
Vallar i Överbo och Gullbergsbo. I slutet av 1800-
talet och i början av 1900, var det valldrift i Gull-
bergsbo. Sedan flyttade man till Överbo.

Mårs nr. K N 10, ägare: Laila och Ingmar
Edvardsson
Vallar i Överbo och Gullbergsbo. Ingen valldrift är
känt.

Bröna nr. Ea s5, ägare: Ulla Ödegård och Eli Kris-
tiansen
Med vall i Lössenbo. Fäbojäntor var Nystänges-Ker-
ste, Bröna-Signe, Hulda, Alice.

Fäbodar, Greta och Brita Sörfeldt med Svärdes Elsa.

Talla nr. Gb ls7, Näsa nr. Gb 3ss7, Mårda nr. Ka2 10
Hade gemensam vall i Långbo, ingen valldrift är känt
under 1900-talet.

Olanders nr. E N 6, ägare: Greta och Göte
Nordqvist
Olanders hade vallar i Överbo och Lössenbo. I Lössenbo
förekom valldrift. Fäbojäntor var Kristina Andersson,
Emma Eriksson, Secilia Jonsson, Elin Eliasson samt att
Greta Nordqvist var boajänta i många år.

Skolmästars nr. Fb 2s6, ägare: Bröderna Leif och
Lennart Eriksson
Skolmästars vallar i Gullbergsbo. Ingen valldrift är känt.

Andersjons nr. E N 5, ägare: Lars Jacobsson
Andersjons med vall i Lössenbo. Ingen valldrift är
känt under 1900-talet.

Anderses nr. C N 3, ägare: Hans Karlsson
Anderses med vall i Lössenbo. Anderses-Anna, Marta,
och Stina var boajäntor i Lössenbo fäbod.

Bånga nr. G1 N 7, ägare: Margareta Bånga
Bånga med två vallar i Långbo, ingen valldrift är känt.

Jönsgubben i Långbo.

Jöns nr. Gc 3s7, ägare: Allan och Per-Olov Jönse-
gård samt Kristina Stenman
Jöns hade vall i Långbo.Valldrift förekom mellan
1925 och 1952. Malänges-Brita Sörfält, Elsa Svärd,
Signe Svärd och Selma Östlin var boajäntor vid Lång-
bovallen samt att Kristina Jönsegård var här ett antal
år som boajänta.

Vallar som är kvar samt vallplatser som ej är
bebyggda i dag.
Gullbergsbo ca 13 st
Träckesbo ca 6 st
Övre Tälningen ca 6 st
Tälningsbo ca 5 st
Lillbo-Klitt 1 st Schols
Långbo ca 7 st
Hibo 1 st Erskers
Homnaberg 2 st Backa ochErkers
Lössenbo 4 st Perjans, Olanders,

Anderses och Bröna
Vid Skalen har det varit 3 st Grängsbovallar
Bönasbo har tillhört
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Tranberg blev bofast gård. 1 st
Har varit 5 st fler i bruk.

Flera av dessa vallar har det troligen varit valldrift
under 1700 – 1800-talet.

Mårda-Karin
Tidningsartikel ur Ljusnan
Ladugårdspiga i Grängsbo hade 5 friveckor på
37 år
Den 15 oktober blir det 40 år sedan Karin Persson
från Mårda i västra Grängsbo flyttade över till Skom-
mars för att bil ladugårdspiga. Inte kunde hon dröm-
ma om att hon skulle bli kvar så länge, då hon kom
för att ta hand om kreaturen åt den några år äldre
Skommars-Brita, men åren går och rätt som det är
kommer man underfund med att det är för sent att
förverkliga de drömmar, man gått och burit på. Kan-
ske hade man kunnat bli något annat om man fått
hjälp, kanske lärarinna, vem vet, säger hon där hon

går i potatislandet och gräver upp klarblå potatis
medan septembersolen förgyller både de gula, bruna
och röda träden och det lilafärgade potatisriset liksom
hennes egen slitna kofta.

– Det var inte mycket att välja på när jag var ung
säger hon vidare. Arbeta och slita för andra, det var
den fattiges lott. Nog drömde också jag i ensamma
stunder om att få lära mej något yrke, och i de djär-
vaste ögonblicken tänkte jag mig att bli lärarinna.
Men det fanns inga pengar, inte någon som man
kunde anförtro sig åt, ingen som tänkte på en. Och
när man så var utrustad med goda kroppskrafter och
från hemmet hade fått lära sig att arbata, ja, då reso-
nerades det helt enkelt inte om saken. Man blev lik-
som en kugge, fast en av de obetydligaste i samhället.
Det är förresten inte så gott att veta.

Plikten framför allt
Det finns gott om namnlösa hjältar överallt i världen
och en 40-årig gärning som ladugårdspiga, -yrkesbe-
teckningen finns överallt kvar och anses täcka begrep-
pet, det blir emellertid mer och mer ont om dem –
kan väl kanske inte betecknas som något hjältedåd.
Ofta är det väl så att ”vägen ut” på något sätt har blivit
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Beda, Signe och Alice Strid vid Bröna fäbodar i Lössenbo.



62 • Jordbruk

stängd och illusionerna om att få göra en insats i livet
undan för undan skrinlägges eller försvinner.

Men det kan också vara på det viset, att pliktkäns-
lan dominerar, och när man hör Mårda-Karin berätta
om sitt arbete och om de många årens passning av
kor på bete, kor i kalvkättar, sjuka kor och bångstyri-
ga kor. då tror man sig förstå, att arbetet i Skommars
ladugårdar – en vinterladugård och en sommarladu-
gård – ändå inte varit bara mekaniskt och själlöst
utan en uppgift så stor som någon annan där resulta-
tet hängt just på den som haft ansvaret.

Ladugårdsarbetet är tungt och enformigt
Det är många gånger omvittnat. Hur mekaniserat det
än blir så har man ändå användning för sina krafter. I
början. av de 40 åren fanns inte någon mjölkmaskin i
gården och då fick man börja tidigt på morgonen för
att hinna få klart. Ända upp till 20 kor fick man då
mjölka för hand två gånger om dagen och ändå några
på middagen. Alltid fick man också gödsla ut själv.
Nu anses ladugårdsarbetet vara ett karlgöra och där
man inte har tillgång till tjänstvilliga och kraftiga
kvinnor får också karlarna finna sig i att träda till.
Bättre har det blivit, förklarar Karin Persson, nu har
vi omkring 10 kor att mjölka och det är ju inte
någon svårighet när det finns maskiner, fast nog är
det ganska tungt att koppla på och av dessa tunga
aggregat och tömma när de blir fulla.

Hälsan har aldrig svikit
– Hur har det nu gått under alla dessa år? Frågan
förefaller dum när den uttalas, men någonstans måste
man ju börja ett samtal.

– Jo, säger Mårda-Karin och stryker några hårtestar
ur ansiktet där svettpärlorna glänser i solskenet, det
har ju ändå gått bra. Skommars-Brita var ung då jag
kom hit och jag var själv ung och ganska kraftig. Så
har jag haft det förmånen av god hälsa och har aldrig
behövt anlita andra för några krämpor. Det är en sak
att vara glad över. Men när man nu ser tillbaka på sitt
liv blir man nog litet vemodig, kanske mest därför
att man börjar inse att det i någon mån har blivit för-
felat. Folk talar om att de reser så mycket och får se
sig omkring, det har jag aldrig haft tillfälle till.

Det låter kanske som skryt, men det är det inte, då
jag säger, att under de 37 år som jag arbetade åt
Skommars-Brita endast tog ut fem friveckor. Den
lagenliga semestern var inte något för mej, det var
alltid svårt att få någon som kunde åta sig skötseln av
kreaturen och så blev man kvar.

– Nu måste jag ju ändå säga att det hela berodde på

mej, jag kanske inte tilltrodde någon att träda till, och
så har man ju trivts på gården och bland djuren. Det är
ju en god sak.

Man är själv ansvarig
Men ända är det ju en smula vemodigt att tänka på det
som man måst försaka. Mycket kunde ju vara annorlun-
da om man mera tänkt på sig själv och kanske hade
man också haft det bättre ställt om man varit litet
framsynt, men det är ingenting att gräma sig över. Det
är väl så här i livet, att man själv är ansvarig för sitt liv,
det går inte att skylla på andra om man tycker att det i
viss mån är misslyckat.

Vi har under samtalet flyttat över till området bakom
sommar-ladugården där Karin hämtat sin mjökningsat-
tiralj, som hon kommer vandrande med genom fots-
djup lervälling. Här har hon sitt fögderi och det förefal-
ler som om det inte är så många som tänker på att det
ändå inte skulle skada med en liten extra uppmuntran i
form av grus eller andra förbättringar. Men man förstår
också att hon själv anser att det inte behövs, hon är van
vid att ha det såhär och om det någon gång skulle bli
tal om att åstadkomma någon förbättring så är det
omtanken om djuren som går före.

Efter den 15 oktober kan jag sluta om jag vill,
säger Karin sådär i förbifarten, då har jag i alla fall
varit här i 40 år och kan dra mej tillbaka. Sedan ett år
tillbaka har jag ju min folkpension, och det blir väl
ändå någon råd.

Det kommer säkert att märkas på Skommars-
gården när hon äntligen beslutat sig för att dra sej
tillbaka. Hon tillhör nämligen en generation, som är
stadd i utdöende, den plikttrogna ladugårdspigan
Mårda-Karin.

Pat.

Hästen

Att skriva en hembygdsbok och inte omnämna häs-
ten vore nog att missa en viktig epok i historien.
Hästen har ju sedan långt tillbaka i tiden varit i män-
niskans tjänst. Den var stammen i den svenska armén
och stod för transporter och dragkraft innan jord-
bruks och skogsnäringen. Under andra världskriget
förekom det att både hästen och bonden från samma
gård var inkallade i beredskap.

Hästen hade en hög rangordning bland djuren på en
bondgård. Det krävdes stora och tunga hästar framför
plogen, harven och timmerlassen i skogen. Ofta hade
man flera hästar på en bondgård och bland dem någon
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av lättare typ som användes för resor och transport av
gods mellan järnvägsstationen och handelsboden. Från
bygdens bageri och slakteri kördes varor ut med häst.
Även posten kördes ut med häst och det var ett stiligt
ekipage med postiljon i uniform och fint utselad häst
som drog fram efter byvägarna.

Kola-Pelle

Att hästen hade en särställning bland övriga djur
vittnar alla gamla fotografier om på bondgårdar där
folket är finklädda och uppställda för fotografen så
skall även hästen vara med.

De flesta hästar blev kvar på gården livet ut och
ofta fick de namn som hade anknytning till gården.
De kunde t.ex. heta Mårs-Svarten, Skolmästars-
Blacken, Näsa-Brun och Aska-Jonkes Bläsen o.s.v.

Efter krigsslutet i mitten av 1940-talet började
rationaliseringen av jord- och skogsbruket och då
började också avhästningen av landsbygden. Många
trotjänare fick lämna spiltan och gå de sista stegen in
i slaktbilen. Ett kulturellt inslag i den svenska lands-
bygden har försvunnit. Arbetshästarna var de sista
som höll fäbodvallarna öppna. Telningsbo fäbodvall
var ett ställe där Grängsbo-bönderna hade sina hästar
under sommaren där de fick gå fritt och beta. Detta
gjorde att Telningsbo-vallen var öppen till 1950-talet
och en av de vackraste platserna i södra Alfta socken.
Telningsbo-vallen liksom många andra fäbodvallar är
nu helt igenvuxna och bara gamla fotografier kan
påminna oss hur det en gång såg ut och det kan vi
tacka hästarna för.                                        

Bo Hylén

Grängsbo byvedkap
En vedkap med två klyvyxor inköptes från Skoglunds
mekaniska i Arbrå år 1945.

Det var 12 st. gårdar som var delägare. Schols-Nils
Johansson var kassör och skötte om inkasseringen för
vedkapslånen. Man tog 25 öre per timme. Sedan var
en person ansvarig för filning. Det var Hälsingens-
Erik Hedlund. Översyn och skötsel var det Per Frid
som gjorde.

Vedkapning vid Schols.



Ägarna var Friska, Levins, Backa, Mårtes, Erskers,
Schols, Skommar, Kola, Hägna, Bånga, Kola-Erik
Persson och Olanders. Sedan var det en del som låna-
de vedkapen som t.ex. Skolan.

Brandförsäkringen kostade 1945, 1kr och 30 öre
för ett år.

Sista redovisningen för utlåningen var 1965 i sep-
tember.

Det behövdes 6 st personer när man kapade för att
det skulle flyta på bra.

Klang-Erik.
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Vedkapning vid Tutabo.



Söderomsjöns tjärfabrik
Åren 1916-1917 byggde Grängsbo byamän tjärfabri-
ken i Söderomsjön. Denna var bondeägd.

Fabriken byggdes vid Furubacken (nedanför Sixten
Lantz fastighet). Den bestod av tre murade ugnar.

Enligt ett köpekontrakt var ägandeförhållandena
16 maj 1918 sådana att Anders Andersson och Erik
Andersson från Bodare i Järvsö ägde hälften och sålde
en tiondel till J.A. Markusson Tå i Järvsö för
5 000 kronor.

J.A. Markusson bosatte sig i Söderomsjön 1920
och gifte sig med Lilly Andersson (Grängsbo s6)
1924. Han blev hemmansägare på Grängsbo ss9.

Tjära är och var ett mycket bra impregnerings-
medel som användes till båtar, spåntak, körredskap,
smörjmedel för kärrhjul och till hästhovar och
människor för att hålla sår rena.

Under första och andra världskriget var tjära en
stor exportvara.

Tjärfabriken brann ner i början på 1920-talet och
blev sedan ej återuppbyggd.

Söderomsjöns tjärfabrik.

Det finns en berättelse om detta som Eida Nilsson
från Anderses (Grängsbo 3) har nertecknat:

Karin Lungvis född Ersson, var åtta år när fabriken
brann. Hon stod uppe på uppkörsbron vid ladugården

hemma hos Anderses och tittade på den stora eldsvå-
dan. En häst kom springande ifrån tjärfabriken. Hästen
var så rädd att den sökte skydd hos dem uppe på bron.

Grängsbosågen
Den så kallade Grängsbosågen låg vid den del av
gamla Grängsbo som nu kallas Söderomsjön. Place-
ringen av sågen berodde på att man drev sågen med
vattenkraft och då var lämplig placering den så kalla-
de Moraströmmen i Telningsvattnet, nuvarande Flax-
naån eller Svartån. Man vet ej exakt byggnadsår men
år 1861 nämns Grängsbosågen första gången i ett
besiktningsprotokoll som gjordes när man skulle
bygga ”Trösk och linberedningsverk” vid Mora-
strömmen.

Det var många delägare i sågen. Det framgår i ett
köpekontrakt från år 1882 att Anders Persson vid
gården Grängsbo 3, Bälter-Anderses, köpte in sig
med en lott.

Köpekontrakt år 1882 som finns vid gården
Skommar i Grängsbo
Vid undertecknade husbehofssågverksegare upplåta
och försälja härmed det våra egande andelar i Sörom-
sjösågen till bonden Anders Persson nr 3 i Grängsbo,
Alfta socken eller dess rättsinnehafvare mot nedanstå-
ende hvilka nämligen: Sågen jemte platsen med
damm och dammfäste, som den nu befinnes med allt
hvad till denne hörer, öfverlämnas till köparen att
genast tillträda samt everdligen oinskränkt ega och
besitta mot det hvillkor: att köparen förbinder sig att
åt sågverksegarne årligen såga utan ersättning. Fyra
(4) stockar på hvarje nu befintlig hel lott, 2 (två) på
en half o.s.v. Dock skall detta timmer sågas årligen,
så att man icke såga något ett år, får såga fritt dub-
belt ett annat och så undan för undan. Timret skall
äfven vara af medelmåttlig längd och dimention. De
som äro i behof af att såga mera än hvad i detta kon-
trakt är bestämt, får betala särskild ersättning efter
öfverenskommelse eller genom bestämd taxa per
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hvarje stock, allt efter dennes timmerdimentioner
och bestämmandet af dennes sågning. Alltså emot
ofvanskrifne hvilkor afhända vi oss undertecknade
våra rättigheter i berörda såg jemte platsen och till-
egne densamma åt Anders Persson att fritt ega och
disponera. Till yttermera visso häraf hafva vi i vitt-
nens närvaro egenhändigt tecknat våra namn.

OBS! Plats åt allt virke som kommer att sågas
utlofvas af köparen. Dock ej längre än till tjänligt
slädföre.

Alfta och Grängsbo den 16 januari 1882
För 1 lott Elias Olsson 10

1/2 Per Ersson n 8
1/2 Per Larsson n ss8
1/2 Erik Olsson n
1/2 Olof Jonsson n 7
1/4 Jon Jonsson nss 6
1/2 Olof Olsson nsss 7

1 Hans Jonssonn 12
1 Olof Olsson n 13
1 sonen Per Ersson n 14

Förmyndare för huset
Olof Olsson n 13

1/2 Jon Olsson ns 13
1 Gustaf Larsson n 4 

Erik Ersson nss 7
1/2 Per Olsson nss 7

Per Jonsson nss 7

1/2 Per Jonsson n 1
1/2 Jonas Hedblom ns 8

Erik Persson ns 6
Per Ersson ns 6

1 Olof Olsson n 5
1 Per Olofsson n 1   Faran
1 Jon Jonsson n 1

Säljare
Bevittnas af : Widemeras:
Olof Norlin Per Andersson
Olof Grängberg J. Paulsson
Olof Olsson
Alla i Grängsbo

År 1884 sålde Pehr Andersson (son till Anders Pers-
son) 1/3-dels lott till Pehr Jansson som var ägare till

Grängsbo s9, Tutabo. Likaledes till Olov Olsson,
Grängsbo 9, Skommar. Bevittnat av Per Jonsson
Grängsbo ss9, Ollas (Markussons) och Jonas Asplund
Grängsbo.

Det kan nämnas att Pehr Andersson, Bälter-Ander-
ses, engagerade sig i Holmosågen i Bollnäs 1887,
som han senare förlorade i dåliga affärer 1904.

Sågbolaget år 1895 bestod av Olov Olsson, Skom-
mar, Per Jansson, Tutabo och en liten del av Jon
Jonsson, Perjans (1913 änkan Karin Jonsson, Per-
jans).

1899 sålde Per Persson, Grängsbo 3 (Anderses) en
del mark av den så kallade Sågplatsen västra delen på
53 ar till Olof Olsson, Skommar och Per Jansson,
Tutabo.

1923 ägdes sågen av Brita Olsson, Skommar, Axel
Persson, Tutabo, Erik Eriksson, Skolmästars och
Karin Jonsson, Perjans en liten del.

Det finns ett foto från 1920-talet där sågverksarbe-
tare är med. Det är Per Persson, August Swahn (spe-
lade in timmer), Lars-Hans Erik och smörjare Olsson.
Stabbläggare var oftast den som fick timmer sågat.
På fotot är bl.a. Tjädra Axel och Lars-Hans Per med
som stabbläggare.

1929 brann sågen ner.
1930 byggdes en ny såg upp av gårdarna Tutabo

och Skolmästarns.
1931 nämns i ett brev från Kanada som Axel

Eriksson skickat till sin broder Erik Eriksson, Bälter-
Anderses att ett nytt sågverk hade byggts och att
sågmästaren hette Olsson.

Skolmästar-Erik Eriksson berättar att i början av
1930-talet var han hjälpsågare och Jondanils-Emil
Eriksson var sågare. När dom skulle lära sig att
använda nya sågverket var Västgårds-Edvin från
Runemo där och lärde upp Erik och Emil. Smörjare
Olsson var också med samt August Swahn som spela-
de in timmer. Dom som skulle ha timmer sågat, tog
hand om plank och bräder och skötte stabbläggning-
en.

Det framgår också på gamla handlingar från 1886
att det fanns ett hyvleri där som Woxna-Bruksägarna
betalade arrende för som det står: ”begagning af Tur-
bin för Hyvling och Sågning 1895-1899”.

Exempel på utgifter på sågen 1895-1897 var:
Till Bälter-Anderses Grängsbo 3 för arrende
på sågplatsen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:- kronor
Norberg reparationer + spik och läder. J.A.
Hammarlund div.
Olof Olsson (Skommar) för dagsverkning. Arvode för
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skrifning och vedhuggning  . . . . . . . . . . .16:- kronor
Krono och Kommun-utskulder  . . . . . . .44:74 kronor
Forsström för läder, H. Nilsson för olja.
Brandförsäkring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11:- kronor
Dammbyggnad 1897: virke, 50 liter tjära,
smidestång och gångjärn . . . . . . . . . . . .36:50 kronor

Den 13 oktober 1919 gjordes dagsverken vid sågdam-
men av: Swahns häst och karl? dag, Lars-Hans 1 karl,
Sandres häst och karl, Lindblom 1 karl, Anderses häst
och karl, Erskerses häst och karl, Tjädra 1 karl, Östlund
1 karl, Erik Grängsäll 1 karl, Jonas Hansson 1 karl,
Mårten Jonsson 1 karl och Ollas 1 karl.

Kontrakt från Anderses, Grängsbo 3 år 1899
Härigenom lemna vi undertecknade Per Persson å No
3 i Grängsbo rättighet, att få skörda det hö som
hädanefter vexer å det område af 53 ar i areal, som
han till oss försålt å vestra sidan om sågplatsen, och
därefter sedan det ej vexer något hö att skörda därstä-
des, så skall han årligen erhålla 2 famnar ribbved
under hans livstid, att sjelf vid sågen avhämta, dock i
händelse Per Persson derifrån afflyttar, så upphörer
denna förbindelse till alla delar.

Alfta den 23 Maj 1899
Wittne: Per Jonsson Långhed

Olof Olsson No 9

Per Aug. Dahlgren Klon
Per Jansson No s9 i Grängsbo

1941 köpte Axel Persson, Tutabo och Erik Eriksson,
Skolmästarns den andra delen av sågplatsen på 40 ar
av Grängsbo byalag (Allmänning).

Sågning bedrevs till mitten på 1950-talet. Såg-
bänken var då i behov av renovering.

Sågen såldes till Stamängens-Ivar Eriksson och
monterades ner i mitten av 1980-talet. Han montera-
de upp sågbänken hemma vid sin fastighet, Lind-
ströms i Söderomsjön där den står kvar då detta
skrevs år 2000. Det var en så kallad ”vänstersåg”.

Nuvarande ägare till sågbänken är Ivars son Stig
Ivarsson. Han använder sågbänken än idag.

Marken där sågen stog ägs fortfarande av gårdarna
Skommar, fastighet nr. Grängsbo 37 och Tutabo till-
sammans med Skolmästarns fastighet nr. Grängsbo
161.

Dammbyggnationen är också riven.

Grängsbo Kraftstation 1915 - 1935
Grängsbo Kraft Station byggdes 1914-1915 av Karl
Albrekt Peterson och ägdes då i början av honom och
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Eric Ersson (Grängsbo 3, Anderses). Den låg på norra
sidan av ån.

Senare byggdes det en till kraftstation på södra sidan
om ån (årtal okänt) och turbinhuset står ännu kvar.

Det fanns två intressegrupper. En grupp Söderom-
sjöns-bönder och den andra gruppen var Grängsbo-
bönder som köpte in sig med andelar. Delägarna hade
ett visst antal ”ljus” (Watt) som man kallade det till
förfogande gratis. Blev det förlust i räkenskaperna så
fick andelsägarna betala det. Sedan fanns det andra
abonnenter som fick betala årsvis för ett visst antal
”ljus”. Årskostnaden varierade mellan olika förbruka-
re år 1922 för t.ex. ett vanligt hushåll med bara
någon lampa, 6 kr och 25 öre och upp till 44 kr för
ett jordbruk eller skräddare. Föreståndare för kraft-
stationen var från början Niklas Edlund och sedan
1927, August Svahn. Det står bland annat att arbetet
kunde bestå av ”ishuggning vid inloppet till vatten-
trumman vid Anderses dammen”, och diverse repara-
tioner på generatorn och turbin. J. A. Jonsson
(Perers-Jonke kallad) var montör av elledningarna
runt om i bygden och resning av stolpar. Det man vet
idag är att Grängsbo Kraftförening upphörde 18 sep-
tember 1935. Det kom in andra elkraft bolag som
ville sälja ström.

Byggnadskontrakt
Jag Karl Albrekt Peterson förbinder mig att uppföra
åt Erik Ersson och mig en kraftstation och hålla
maskiner och material. Kraftstation skall byggas vid
dammen där nu kvarn är belegen som eges af Erik
Eriksson och mig. Erik Ersson erlegger ett tusen 
(1 000) kronor som betalas till mig den 29 Desember
1914.

Då kraftstation är färdig så eger jag Karl Albrekt
Peterson och Erik Ersson helften vardera med lika
rett till inkomster af företaget som utgifter.

(Maskiner) En turbin om 10 hestkrafter. En
dynamo om 10 hestkrafter inmonterade
och klara.
(Virke) Sump och trumma af 2 tums plank
spåntad. Sparrarne af 7x7 tum och huset
uppfört af 4x5 tums sparrar panelat med 1
tums vattfasat, med tak af entum under
papp. Huset skall vara så stort som erfoder-
ligt är för att inrumma dynamoen.

Af detta kontrakt finnes tvänne lika tydande exem-
plar som växlas mellan oss båda seljare.

Virke och maskiner skola vara nya.
Af ofanstående kontrakt förklarar af oss båda nöjda.

Grängsbo den 9 juli 1914
Erik Ersson          Albrekt Peterson

Egenhändiga namnteckningar af oss på en gång
närvarande vittnen.

Bevittnas Jöns O Olsson, Grängsbo
Bevittnas Lars Larsson

Söromsjösågen.

Söromsjösågen. Fr.v. Tjädra-Per, okänd, Jonols-Per, Tjä-
dra-Axel, Jon August Marcusson, Smörjar-Olsson.

Dokument från 16 december 1917

Delägare i kraftstationen på Söder-
omsjöns del

Antal ljus
Anderses 1 500
Ollas 500
Erskers 585
Tjädra 500
Sandres 400
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Abbonenter av elkraft i Söderomsjön
Hyra 25 öre per ljus (normal).

Antal ljus
Pampens 400
Lars-Hans 400
Svans 400
Grängsells 84
Östlund 130
Sunds 57
J. Hansson 100
Ohlson 100
Lindblom 100
Fabriken 2 200
1926 Lindström 250
Summa ljus 7 706

Ström för Grängsbo 10 amper.
Ström för Söderomsjön 10 amper.
Däri inberäknat 2 amper för motor i fabriken (tjär-

fabriken). 10 amper finnes till överskott att fördelas
på båda ledningarna.

Den 16 december 1917
G. Jonsson

Föreningsstadgarna som kallades ”Reglemen-
te” 1 april 1915

Delägare i kraftstationen på Grängs-
bos del

E. Eriksson No 2s 6 (Skolmästars) Hemmansägare

Jon Jonsson -“- s 5 (Bråna) -“-
J. Eliasson -“- 10 (Mårs) -“-
P. Jansson -“- s 9 (Tutabo) -“-
Anders Olsson av s7 (Skräddarns) -“-
A. Eriksson No 6 (Olanders) -“-

Räkenskapsbok 1922
Abonnenter av elkraft i Grängsbo

Lysavgift Hyra Ljus Kr
-”- Jonas Snar -”- 40:-
-”- Jonas Wäng -”- 10:25
-”- Hågs-Jon Jonsson -”- 26:75
-”- Skräddaren Per Persson -”- 44:-
-”- Nils Frid -”- 25:-
-”- Näsa-Jonas Ersson -”- 18:50
-”- Hägna-Erik Olsson -”- 12:50
-”- Grälls-Erik Jonsson -”- 19:-
-”- Bånga-Olov Olsson -”- 29:25
-”- Lars Hedström -”- 6:25
-”- Karl Nordkvist -”- 6:25
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-”- Fredrik Nordkvist -”- 6:25
-”- Bråna-Kristina Eriksson -”- 12:75
-”- Skomakra-Jonas Nilsson -”- 6:25
-”- Stöss-Olov Olsson -”- 33:25
-”- Erik Öst -”- 10:25
-”- Smens-Per Nilsson -”- 12:50

Elström i Flaxenbo
Den 25 augusti 1923 gick byborna i Flaxenbo ihop
och skulle bygga en kraftstation, de var 9 st. Den
skulle byggas vid bron över Flaxnaån vid Nymans.
Det skrevs ett lott- eller andelsbrev. Varje andel kos-
tade 34 kronor och 52 öre. Ett exempel var att en
gård kunde ha 20 andelar för 690 kronor och 40 öre.
Allt fungerade bra men på vintern brukade det ”söra”
i kraftstationen och då kunde det bli mörkt. D.v.s.
kylan gjorde att turbin inte kunde sno runt och ge
ström. Då fick man fram med fotogenlamporna igen.

Sedan uppläts Flaxenbo Kraftstation till Voxnans
Kraftaktiebolag som förband sig att för all framtid
underhålla och sköta ledningsnätet till alla delägare.
Kilowattpriset var då 6 öre på vintern och 4 öre på
sommaren. Vidare levererades gratis ström till en
gatulampa vid faluvägen just där postlådan fanns.
Detta skulle träda i kraft 31 december 1942. Skulle
väsentlig förändring uppstå i kronans värde skulle de
ha rätt att justera priset.

I september 1952 hade Bollnäs Kraft tagit över
Voxnans Kraftaktiebolag. Kilowattpriset var samma
som tidigare men har indexreglerats efter kronans
värde hela tiden fram till nu år 2000.

John Marcusson 1940 vid Söderomsjöns elverk.

Trösk och linberedningsverk i Söder-
omsjön
Protokoll från 15 november 1861

Enligt förordnen det af den 10 November 1861 hafva
undertecknade männ nedan skrefne dag synat och
besiktigat den plats eller det vattenverksställe som af
Bonden Anders Pehrsson No 3 i Grängsbo, Alfta
socken blifvit utvist. Och som ofvan nämde Anders
Pehrsson ämnen företaga att Bygga ett Trösk och
Linberedningsverk som är beläget och befants som
följer nämligen.

1. Skådades i Söder om Anders Pehrssons Gård vid
den så kallade Moraströmmen å Västra sidan samt
mätts från den då städes befintliga sågen Grängs-
bosågen benämd. 140 ahlnar utför strömmen. Den
ansågs vara tjenligt att emot landet uppbygga en
bröstdamm af 10 ahlnars längd samt 2? ahlnar
hög. Samt emot nämde bröstdamm ansågs det vara
behöfligt att anlägga en armdamm sträckandes i
snedduppförs strömmen af 60 ahlnars längd. Och
nämde armdamm bör vara försedd med utlopp för
flodvattnet och helst de tider när Sågen begagnas.
Och bör detta utlopp också vara tjenligt för tim-
merflottning.

2. Uppmättes den rännan, tänker anläggas och ansågs
den komma att blifva 20 ahlnar lång samt 3? ahl-
nar bred vid inloppet.

3. Synades platsen till huset som kommer att uppfö-
ras på en jordäga som Anders Pehrson sjilt igenom
jordbyte har blifvit ägare till. Och antogs på ett
ungefär att huset kommer att blifva 25 ahlnar
långt samt 18 ahlnar bredt. Vid synetillfället
kommo ingen mer tillstädes än Nämdemannen
Eric Ersson No 9 i Grängsbo fast än alla voro om
tid och ställe vederbörligen kunjorda. Och ofvan
nämde Eric Erson hade ej någodt vidare att anmär-
ka än att icke någon så hög uppdämmning får äga
rum som kan tillfoga sågen någodt hinder.
Att sålunda vara synadt och befunnit intygas i
Alfta och Grängsbo den 15 November 1861.

Häradsdomaren Pehr Andersson, I Gundbo
Godmannen Johan Ericson, s10 i Elfkarhed
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Grängsbo skola
År 1842 beslöts om allmän skolplikt i Sverige. Tidi-
gare hade undervisning bedrivits av personer som
ambulerat mellan byarna och undervisat i hemmen,
där barn frivilligt fick deltaga. Undervisningen i
hemmen eller i skolstugorna fortsatte ytterligare en
tid, eftersom man inte hade en fast skola. 

I samband med en soldat vid namn Lock har
nämnts att han år 1848 har undervisat barn i Grängs-
bo och Älvkarhed.

Under äldre tid var byarna indelade i rotar, som vi
nu kan omskriva i områden. Skolväsendet var också
indelat i s.k. skolrotar eller läsrotar. Inom Alfta sock-
en fanns år 1848 6 st. skolrotar, varav Grängsbo och
Älvkarhed utgjorde nr. 5 i ordningen.

Familjerna var barnrika. År 1866 fanns det 84 st.
barn sammanlagt i Grängsbo och Älvkarhed, där man
då hade byggt skolstugor. I Grängsbo byggdes skolstu-
gan 1856 vid Löten, där den större delen av byn var
belägen. Av naturliga skäl var bebyggelsen samlad i
närheten av Gruvberget som ligger i nordlig riktning
från Löten räknat. Där hade bedrivits gruvdrift redan
på 1300-talet.

Skolpliktsåldern var satt från 9 till 15 år. Denna
åldersgräns var emellertid ganska flexibel, då barn
som ville börja skolan tidigare redan kunde börja
med föräldrarnas samtycke vid 7 års ålder.

Arbetsdagarna blev långa för barn när man började
skoldagen kl. 8.30 och slutade kl. 17.30. Man hade
varannandags skolgång med 3 dagar i veckan.
Matrast var utsatt mellan kl. 13.00 och 14.30. Läså-
ret var ganska långt. Höstterminen var mellan 1 sep-
tember till 30 november. Vårterminen började 22
februari och slutade först 15 juli. I skolplikten ingick
också kyrkoplikt varje söndag. Det blev en promenad
på ca. 3 mil fram och åter till Alfta kyrka, om man
nu inte hade tillgång till häst och vagn.

År 1871 lagstadgades om fasta skolor i socknen.
Kostnaderna för att bygga skolstugorna stod Alfta
socken för. År 1880 värderades Grängsbo skolstuga

med inventarier och allt till 4 500 kr. Samma år fick
skolan riktiga skolbänkar, vilka säkert var efterläng-
tade av både barn och lärare. För städningen av sko-
lan fick barnen själva sörja. De fick även bära in ved
och vatten och sköta om eldningen. Det var de äldre
barnen som hade ansvaret för dessa uppgifter.

Första sammankomsten som skolrådet höll inom
Alfta socken var den 15 maj 1870.

Åren mellan 1856 – 1876 saknas uppgifter om sko-
lan och dess verksamhet. Den nya skolan byggdes mel-
lan 1915 – 1916. Då fick barnen undervisning i en
liten timrad stuga som tillhörde gården Tutabo. Den
stugan finns kvar ännu och står på uppfarten till går-
den. Bröna-Signe Holm har berättat att det rök in för-
färligt i den tillfälliga skollokalen och att de som vista-
des där måste gå ut emellanåt och hämta frisk luft.

Några namn på lärarinnor som tjänstgjort i den
gamla skolan som fanns på Löten har vi träffat på. En
hette Sofia Nilsson 23/2 1877 ( flyttade till Hälsing-
borg). En annan hette Anna Regina Boström 1/4
1877. Senare namn är Kristina Grängberg och Elvira
Olsson. Kristina Grängberg hade en egen lite lustig
ritual, när hon ville straffa elever som gjort något
busstreck. Den ena dagen bjöd hon på bröstsocker
och nästa dag blev det stryk. Kristina var lärare i 52
år varav 36 år i Lötens skola. Hon slutade 1912 och
efterträdare var Judit Strandgren.

Klanga-Karin Jonsson berättar
1938 kom Lennart Ullerstam till Grängsbo som lära-
re. Ullerstam hade tidigare varit sjöman och hade
mycket att berätta.

Vi var 6 st. sjuåringar som började skolan den hös-
ten. Det var Margit Schönnings, Mary Johansson,
Konrad Johansson, Einy Enberg, Arne Hägg och jag
Karin Jonsson. Jag tyckte inte det var roligt att börja
skolan, det fanns det som var roligare för i Anders-
jons byggde de ny ladugård den sommaren. Mamma
följde mej till skolan vid inskrivningen. Vi hade
ingen cykel varken Konrad eller jag, så vi fick gå. Var
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Grängsbo 1910
Skolbild från skolan på Löten. Från v-h. Hilding Olsson ”Backolles”, Viktor Jonsson ”Näsa”, Erik Frid ”Löten”, Sven Fredriksson, Jonas
Jonsson ”Skomakra”, Axel Jonsson ”Näsa”, Erik A Eriksson ”Bröneriks”, Viktor Eriksson ”Jondanils”, ?, Vilhelm Hansson ”Backa”, ?, ?, ?,
Erik Jonsson ”Näsa”, Per Frid ”Löten”, ?, ?, ?, Regina Eriksson ”Skolmästarns”, Brita Larsson ”Erikers”, Jenny Olsson ”Stöss”, Ester Olsson
”Stöss”, Helena Larsson ”Erikers”, Tilda Larsson ”Erikers”, Karin Persson ”Kola”, Anna Persson ”Smens”, Agda Persson ”Hägna”, Anna
Persson ”Hägna”, Anna Hedlund ”Talla”, Eda Larsson ”Erikers”, Elsa Persson ”Kola”, Alma Persson ”Hägna”, ?, ?, Anna Hansson ”Backa”.

Grängsbo 1903
Gamla bilden från skolan på Löten. Från v-h. Stocka Per Olsson, Åströms Anna, ?, ?, Jonas Jonsson ”Skomakra”, Olov Olsson ”Bånga”, Marta Olsson
”Engvalls”, Olov Jonsson ”Perers”, Per Pettersson ”Hedbloms”, Stocka Olov Olsson, Erikers Helena Larsson, ?, Lundbergs Mia, Katarina Olsson ”Eng-
valls”, Erikers Karin Larsson, Kvarns Brita Eriksson, ”Näsa” Brita Jonsson, ”Kvarns” Karin Eriksson, ”Näsa” Anna Jonsson, ”Jondanils” Jonas Eriks-
son, August Olsson ”Engvalls”, ”Jondanils” Erik Eriksson, ”Kvarns” Anna Eriksson, Ros Elin?, Jonas Väng ”Smens”, Ros Erik?, ”Stöss” Olov Olsson.

det före för sparkstötting eller skidor så åkte vi det.
Skolformen kallades för B-skola på den tiden och då
gick man varannan dag i skolan fram till 1941 då det

blev vardagsläsning. Den klass vi då gick i fick vi gå
ännu ett år.
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Grängsbo 1917
Kort från nya skolan.Från v-h: Alfred Eriksson ”Jondanils”, Helmer Jonsson ”Näsa”, Erik Persson ”Kola”, Axel Olsson ”Askolles”, Gustav
Hedblom, Johan Jonsson ”Skomakra”, Nils Jonsson ”Skomakra”, Sven Fredriksson, Per Persson ”Balka”, Jonas Larsson ”Erikers”, Edvin Olsson
”Backolles”, Per Jonsson ”Skomakra”, Vilhelm Hansson ”Backa”, Albin Jonsson ”Perjans”, Axel Jonson ”Näsa”, Per Persson ”Kola”, Anna
Persson ”Hägna”, Anna Hedlund ”Talla”, Maria Eriksson ”Jondanils”, Klara Olsson ”Engvalls”, Kristina Olsson ”Askolles”, Lärarinna Elin
Pettersson ”Småland”, Eda Larsson ”Erikers”, Hildur Eliasson ”Mårs”, Olga Nordqvist ”Fredriks”, Maja Persson ”Balka”, Gerda Olsson
”Bånga”, Margareta ? ”Backa”, Ester Eriksson ”Skolmästarns”, Agnes Svan ”Olanders”, Matilda Hedlund ”Talla”, Marta Larsson ”Eri-
kers”, Brita Olsson ”Skomakra”, Helga Fredriksson, Elsa Eriksson, Kristina Persson ”SkräddarnsPers”, Hilma Jonsson ”Näsa”, Maria Kraft,
Edit Eriksson ”Skolmästarns”, Astrid Norell ”Handlarns”, Signe Strid ”Bröna”, Svea ? (sommarbarn hos Skräddarns Karin), Matilda Olsson
”Bånga”, Karin Persson ”Skräddarns Pers”, Erik Olsson ”Ask Olles”, Erling Eliasson ”Mårs”, ? , Olov Larsson ”Erikers”, Erik Hedlund
”Talla”, Gustav Johansson ”Hedbloms”, Jonas Persson ”Kola”, ?, Lars Larsson ”Andersjons”.

Grängsbo 1924
Kort från nya skolan. Övre raden från vänster: Helge Nord, Erik Larsson, Martin Eriksson, Jonas Eriksson, Sigvard Norell, Lars
Larsson, Ivar Persson Grängfors, Emil Olsson, Åke Strid, Erik Eriksson, Helmer Eriksson. Andra raden från vänster: Linnea Anders-
son, Jenny Larsson, Matilda Persson, Karin Forsmark, Lärarinnan Signe Karlsson, Berta Persson Grängfors, ?, Hilma Hedlund, Elin
Persson. Tredje raden från vänster: Karin eller Linnea Axelsson, Marta Hansson, Brita Hedlund, ?, ?, Frida Mårtenson, Marta
Jonsson, Helena Eriksson, Ida Svan, Holger Jonsson. Sittande på backen från vänster: Emil Persson, Martin Hedlund, Erik Öst,
Gotfrid Nord, Gustav Eriksson, Henning Eriksson, Mårten Eliasson, Albin Hedlund.
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Grängsbo 1930
Övre raden: Stig Pettersson, Stig forsmark, Albert Jonsson, Herman Eliasson, Olle Eriksson, Bertil Larsson, Arne Axelsson.
Nedre raden: Valborg Persson, Hulda Strid, Alice Strid, Ida Jonsson, Lilly Schönnings, ?, Göta Ståhl

Grängsbo 1928
Med vår kyrka på tavlan Skommars personer… Agnes Karlsson ”Villes Karls”, Lisa Forsmark ”Snars”,Elin Strid ”Bröna”, Martin Hed-
lund ”Hälsinges”, Nils Hedlund ”Talla”, Mårten Eliasson ”Mårs”, Gunnar From ”Hägna Karins son”, Helmer Persson ”Nybergs Pers
son”, Karin Axelsson ”Tutabo”, Helena Eriksson ” Skolmästarns”, Karin Larsson ”Andersjons”, Frida Mårtensson ”Mårtens Pers”,
Lärarinna Tyra Andersson, Astrid Eriksson ”Jondaniels”, Hulda Persson ”Nybergs Pers”, Marta Jonsson ”Skomakra”, Lilly Schönnings
”Löten”, Maj Eliasson ”Mårs”, Edla Hedlund ”Talla”, Hulda Strid ”Bröna”, Anna Karlsson ”Villes Karls”, Hanna Persson ”Nybergs
Pers”, Märta Persson ”Kola”, Edit Larsson ”Jonols Gustavs” Bältra, Albin Hedlund ”Hälsinges”, Edvard Olsson ”Bånga”, Stig Petters-
son ”Villes Pers”, Arne Axelsson ”Tutabo”, Gustav Eriksson  ”Vingstedts”, Bråna?
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Grängsbo 1933
Erik Olsson, Göte Jönsegård, Ingemar Eriksson, Helge Jonsson, Edvin Andersson, Gunnar Jönsegård. Rut Snar, Marta Eriks-
son, Elvira Olsson,Greta Forsmark; Rut Forsmark, Agda Persson.

Grängsbo skola 1935, småskolan klass 1-2-3
Stående: Ingemar Eriksson, Göte Jönsegård, Erik Olsson, Helge Ståhl.
Sittande pojkar: Bengt Forsmark, Bengt Swahn, Folke Olsson, Uno Johansson, Sigurd Schönnings.
Flickor: Ingrid Grängfors, Karin Andersson, Signild Schönnings, Maria Eriksson.
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Grängsbo 1939, klass 4
Ingrid Grängfors, Karin Andersson, Bengt Forsmark, Folke Olsson, Sigurd Schönnings. Maria Eriksson, Uno Johansson Sig-
nild Schönnings.

Grängsbo 1940
Läraren: Lennart Ullerstam
Övre raden: Gun Hägg, Näsa Karin Lima, Margit Schönings, Näsa Karin på byn, Einy Enberg, Hägna Mary, Perers
Elna, Schönings Maily.
Nedre raden: Schols Bengt, Hängna Alvar, Hedbloms Konrad, Smens Arne Hägg, Näsa Gösta.
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Grängsbo 1955, klass 1-2
Från vänster: Örjan Holm, Jan Nordqvist, Börje Ström, Johnny Olsson, Ulla Grängfors, Sölve Johansson, Gun Eliasson,
Lennart Eriksson, Anna Jonasson, Börje Vedin, Ingalill Arvidsson, Ivan Eliasson, Alice Thalén.

Grängsbo 1957, klass 1-2
Stående: Inger Jonasson, Lars-Ivan Edvardsson, Stellan Schönnings, Tommy Olsson, Leif Jansson, Steve Jonsson, Ingegärd
Hedlund.
Sittande: Örjan Holm, Stefan Nordqvist, Bengt-Olov Leanders.
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Grängsbo 1958, klass 1-2
Övre raden: Lars-Örjan Hammarström,  Sölve Persson, Leif Jansson, Lärarinna Britt Svahnberg,  Tommy Olsson, Lars-
Ivan Edvardsson, Iris Jonsson.
Nedre raden: Elisabet Holm, Kjell Olsson, Lars Hellsén, Ingegärd Hedlund, Birgitta Hedström, Bengt-Olov Leanders.

Grängsbo 1959
Lärarinna: Barbro Jonsson
Övre raden: Tommy Lindkvist, Roland Eriksson, Lars-Örjan Hammarström, Kjell Olsson, Håkan Olsson, Gert Eriksson,
Ove Persson, Alf Eriksson.
Nedre raden: Lillemor Hammarström, Annelis Hellsén, Åsa Börjesson, Sonia Jonsson, Elisabet Holm.
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Skolpapper
Inskrivningsblankett som skolan använde när barnen började skolan

Utdrag ur förteckning över barn i skolåldern
Barn födda år 1931, skolpliktiga år 1938 och tillhörande Grängsbo skolområde inom Alfta skoldistrikt

Grängsbo 1964, klass 1-2
Lärarinna: Ann-Mari Persson
Övre raden: Billy Lindqvist, Britt-Inger Persson, Eva-Carina Hellsén, Steve Lindblom, Bo Olsson, Lars-Erik Holmström.
Nedre raden: Annica Eriksson, Anna-Lena Hammarström, Birgitta Froms, Kenneth Hylén, Bengt Larshans, (Lillemor
Persson dotter till lärarinnan), Rosmarie Nymans.

N:r  
i 

fört. 

 
Barnets namn 

 
Födelse- 

dag 

 
Målsman 

 
Bostad 

 
Anm. 

24/31 Per Kondrad 31 20/7 Gustav Vilh. Johansson Grängsbo s8 jordbr. arb. 
25/31  Arne Jonas 26/4 V. Hägg Ovanåker sågverks.” 

      
26/31 Alice Einy 10/11  Oskar Uno Enberg  Grängsbo 6 jordbr.    ”  
27/31  Margit Irene 9/11  J. O. Schönnings      ”       7  byggn.    ” 
28/31 Mary Kristina 29/9 Eman. Johansson      ”     s7  jordbr.    ” 
29/31 Karin Elisabet 15/1  Karl Andersson     ”   2s7  hem.äg. 



Utdrag ur förteckning över barn i skolåldern
Barn födda år 1933, skolpliktiga år 1940 och tillhörande Grängsbo skolområde inom Alfta skoldistrikt.

Utdrag ur förteckning över barn i skolåldern
Barn födda år 1934, skolpliktiga år 1941 och tillhörande Grängsbo skolområde inom Alfta skoldistrikt.

Utdrag ur förteckning över barn i skolåldern
Barn födda år 1936-37, skolpliktiga år 1944 och tillhörande Grängsbo skolområde inom Alfta skoldistrikt.

Under vårterminen 1938 har följande
kurser blivit genomgångna:
Kristendomskunskap: Kl. 1 och 3. Bibl. ber. och
samtal av Lindholm och Lindskog sid. 70-94.

”  4-7. Livets väg I Edqvist slut. Rep.
”  6-7.   ”    ” III   ”   27-51. Kort genomgång av

Luthers lilla katekes.
Modersmålet: Tal och läsövningar: Kl. 1. Fr.

skola och hem I. Andersson och Andersson, a. rep av
det förut lästa, b. Sid. 30-85.

Kl. 3. Fr. skola och hem II sid. 210-slut. Valda st.
ur Fsk. läsebok. Vers.

” 4-7. Stycken ur Fsk. läsebok i anslutn. till den
övriga undervisningen.

Skrivning och språklära: Kl. 1. Små bokstäverna,
de flesta stora, ord, korta uttryck.

Kl. 3. Hjärtstädt: Skriv så bra du kan!; Hedb.-
Lindskog. Den lilla övn. boken; Enkla små uppsatser.

Kl. 4-7. Hedb.-Lindsk. Örtendahl, Språk-
byggnadsövn.; rättskrivn. övn.; enkla uppsatser.

Välskrivning: 
Räkning och geometri: Kl. 1 och 3. Hellsten-

Dohlvitz-Trimek del I och III.
”  4-7. Schwalbe-Hagström del 1-4.
Hembygdsundervisning: Det nya året, dagar,
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N:r  
i 

fört. 

 
Barnets namn 

 
Födelse- 

dag 

 
Målsman 

 
Bostad 

 
Anm. 

12  Per Gösta Andersson 1.8  H.eg. Karl Andersson  Grängsbo av 7  
13  Jonas Lennart 27.12    ”      Hans Einar Jonsson  12   
18  Rut Birgitta Olander 7.8 Jbr.arb. Konr. Olander  6  
19 Maily Ingegerd 

Schönnings 
17.12  Byggn. J.O. Schönnings  7  

 

N:r  
i 

fört. 

 
Barnets namn 

 
Födelse- 

dag 

 
Målsman 

 
Bostad 

 
Anm. 

17  Knut Jonas Valfrid Jonsson 12/1  J.A. Jonsson  Grängsbo 1  
18  Olof Vigge Olsson 12/5 Ol. Olsson  ”       7   
19 Lars Erik Lennart 31/7  Erik Persson  ”       8   

 

N:r  
i 

fört. 

 
Barnets namn 

 
Födelse- 

dag 

 
Målsman 

 
Bostad 

 
Anm. 

24/36 Jonsson, Arvid Eskil 36 12/6 J.A.Jonsson, montör  Grängsbo 1  
19/37 Jonsson ,Karl Göran 37 22/10 P.A. Jonsson, hem.äg.  ”       2   
22/37 Schönnings, Sven Olov 37 17/9 J. Schönnings, byggm.  ”       7   
23/37 Hedlund, Erik Ingvar 37 12/9 E.A. Hedlund, jord.arb.  ”       7   

 Jonsson, Per Bertil 36 12/6 J.A. Jonsson  ”       1   
27/36 Johansson, Irma Ingegärd 36 20/9 K.R. Johansson, skogsarb.  ”       8   
19/37 Vedin, Elsa Ingbritt Virginia 37 6/1 H. Vedin, skogsarb.  ”       6   

 Leanders, Majvor 38 24/3 J.G. Leanders, hem.ägare  ”      3   



veckor. Månader. En vinterdag, termometern, stamfå-
glar. Månens skiften, Orion, Karlavagnen. Klockan.
Våra bostäder. Väderstrecken. Trafikregler.

Geografi: Kl. 4-5. Norrland.
”  6-7. Slut på Europa. Rep.
Naturkunnighet: Kl. 4-5. Se föreg. termin.
Kl. 6-7. Djur och växter i Europas främmande län-

der. Sammanf. om växt o djur.
Historia: Kl. 4 och 5. Crimberg nr. 2:1. Ber. fr. Sv.

äldsta tid till 1523.
Kl. 6  och  7. Crimberg nr. 2:1. Återstående fr.

föreg. termin Gustaf I – Gustaf V.
Arbetsövningar: Kl. 1 och 3. Tecken och arbets-

övn. i samband med hembygdsundervisningen.
Teckning: Kl. 4-7. Teckning i anslutning till sko-

lans undervisning i övrigt.
Sång: Kl. 1 och 3. Psalmverser och lätta barnvisor.
”  4-7. Psalmer. Sånger, huvudsakl. unisona.

Canon.
Trädgårdsskötsel: 
Gymnastik med lek och idrott: Fristående

gymn. Lekar i det fria.
Slöjd: Kl. 4-5. Stickn. av sockor, sömn. förkläde,

fålla och märkn. av handduk.
Kl. 6. Fålla och märkn. av handdukar, lappning,

sömn. av byxor, örngott.
Kl. 7. Vita förkläden, stoppn. av strumpor, sömn.

av klädningar. Brickduk.
Hushållsgöromål: 

Grängsbo den 15 juni 1938
Hertha Berglund

Söderomsjöns skola
Innan skolan byggdes i början av 1900-talet så hade
man undervisning vid gårdarna Anderses och Ersker-
ses. Tjädra-Johan Persson hade i sin almanacka skri-
vit att han hade beställt en flagga åt skolan i augusti
1909 och Målar-Lindblom hade 1910 debiterat sko-
lan 5 kronor för en ”bokstafs-hylla m.m.”.

Det var en så kallad B-skola vilket innebar att man
gick i skolan varannan dag. En del nämnda lärar-
namn är: Kerstin Larsson som var lärare i början av
1900-talet. Elna Sahlin var lärare till 1933 då hon
avled i barnsängsfeber. Sedan Ruth Stålberg ett par
år. Efter henne 1935 var Elsie Olsson lärarinna.

År 1940 byggdes skolan ut och blev den moder-
naste i hela Alfta socken. Den hade gymnastiksal,
flera duschar och vattentoaletter. När Anderses-Eida
Nilsson började i första klass 1942 var Anna Gun-
nard lärare i klass 1-2. Gunnar Widegren och ibland
hans hustru Ingrid var lärare i klass 3-6.

Skolan såldes sedan 1987 till Arne Davidsson som
driver en persiennfabrik där.
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”Finns det inte nåt som heter tolvfingersvamp också? ” undrade BångaLasse
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Söderomsjöns skola från tidigt 20-tal
Rad 1: Astrid Andersson (Sluga), Agnes Engberg (Lantz), Pampens flickorna Frida Linnea och Syster, Lärarinna Kerstin ?,
?, ?, Agnes Olsson
Rad 2: Alma Eriksson (Anderses), Anna Olsson, Ingeborg Grängsell, Erik Ljung, ?, Einar Öst, Astrid Öst, ?, Nanny
Nyman, ?, Henning Engberg, ?, ?, Olga Grängsell, ?, Jonas Gran, Svea Andersson (Sluga), Hilda Jonsson (Jonkes), Elsa
Håkansson, Karin Eriksson (Anderses)
Rad 3: ?, Alfred Hansson (Sunds), Ivar och Sigfrid Nyman, Pampens Bror, Jonas Rudin, ?, Edvin Öst, ?.
I övre raden är ingen identifierad.

Söderomsjöns skola 1924
Lärare: Elna Olsson (senare Salin). Eleverna är numrerade.
1. Erik Ljung, 2. Ivar Eriksson (Nymans), 3. Sigfrid Eriksson (Nymans), 4. Agnes Olsson, 5. Anna Olsson, 6. Alma Eriks-
son (Anderses), 7. Alma Hansson, 8. Alva Gran, 9. Karin Eriksson (Anderses).
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Söderomsjöns skola från år 1926
Rad 1: Anna Olsson, Ingeborg Grängsell, Elin Nyman, Nanny Nyman, Olga Grängsell, Elna Olsson (Lärare) Astrid Öst,
Ester Larsson, AnnaPersson, Ida Svan, Lina Jonsson (Jonkes), Hulda (Persson?)
Rad 2: ?, ?, ?, ?, Ljungs Emil, Skala-Alf, Svans Henning, ?, Verner Larsson (Lasses), ?.
Rad 3: Per Nyman, Henning Jonsson (Jonkes), Erik Lindström, ?, Bror Hammarström, Gunnar Svan, ?, Jonkes Jonas Jons-
son, ?, Rune Larsson (Lasses)
Rad 4: ?, Gottfrid Persson (Sluga), Henning Engberg, Jonas Gran, Sigvard Persson (Svans), resten är osäkra uppgifter.

Söderomsjöns skola 1936
Stående från vänster: Pamp Ingemar Eriksson, Skala Bricken Larsson, Ljungs Birgit Ljung, Skala Lilly Larsson,
Hervor Eriksson.
Sittande från vänster: Sven Håkansson, Birger Jonsson, Pamp Hilding Eriksson, Harry Eriksson, Åke Eriksson,
Sluga Bror Persson, Märta-Greta Persson, Rune Persson, Elin Östlund, Herbert Larsson, Inez Olander.
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Söderomsjöns skola 1942
Lärare: Gunnar Videgren, Anna Gunnard
Översta raden: Bror Nyman, Klas Larsson, Enar Eriksson, Ulf Larsson, Herbert Larsson, Åke Eriksson, Nelly Persson,
Linnea Johansson, Jenny Olander.
Raden under: Harry Eriksson, Enar Grängfors, Birger Jonsson, Hilding Eriksson, Sven Håkansson, Elin Östlund, Ally
Persson, Aina Larsson, Birgit Ljung. 
Raden där under: Viola Olander, Hally Persson, Agda (Mariann) Larsson, Ingbritt Hammarström, Tora Östlund,     Rut
Olander, Bror Håkansson, Kurt-Erik Lamell, Bertil Eriksson, Evald Jonsson, Roland Hammarström.
Främre raden: Elin Jonsson, Anna-Lisa Ljung, Eida Eriksson, Gun Olander, Hervor Hansson, Doris Jonsson, Lola Hans-
son, Börje Karlsson, Börje Östlund, Allan Håkansson.

Söderomsjöns skola 1938
Stående från vänster: Birger Jonsson, Harry Eriksson, Herbert Larsson, Hilding Eriksson, Sven Håkansson.
Sittande från vänster: Elin Östlund, Ally Persson, Enar Eriksson, Birgit Ljung, Aina Larsson, Nelly Persson, Åke
Eriksson, Jenny Olander, Holger Larshans.
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Söderomsjöns skola 1952, klass 5-6-7
Göran Persson, Bror Lantz, Bo Olsson, Mats Adolfsson, Yngve Håkansson, Donnart Andersson, Sixten Lantz, Eivor Rudin, Eira
Jonsson, Marianne Schönning, MajLis Hansson, Mait Johansson, Signhild Lantz, Inger Johansson. Lärare: Sven Gustavsson.

Söderomsjöns skola 1952, klass 1-2
Längst bak från vänster: Elna Lindqvist, lärarinna, Sven-Åke Larsson, Stig Jonsson, Leif Eriksson (Skolmästar’ns)
Mittre rad: Irene Jonsson, Ingegärd Grängfors, Ingrid Holm, Margareta Adolfsson, Lisbet Edvardsson, Lena Gustavsson,
Greta Eriksson, Birgitta Adolfsson, Ulla-Britt Ljung.
Nederst: Agne Lantz, Arne Sörfeldt, Stig Ivarsson, Jan-Olov Gustavsson, Ingvar Gustavsson, Sven-Erik Leanders.
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Söderomsjöns skola 1958, klass 3-4
Lärare: Solveig Jonsson. Övre raden från vänster: Börje Ström, Sven-Åke Larsson, Johnny Olsson, Ivan Eliasson, Folke
Lindkvist, Pentti Marjavaara, Stellan Schönnings, Bo Adolfsson, Dan Ivarsson, Gun Eliasson, Lena Hellsén, Ulla Lind-
kvist. Mittraden från vänster: Alice Thalén, Mona Froms, Lilian Nilsson, Eva Froms, Inga Börjesson, Anne-Marie
Lamell, Anita Lantz, Eila Veriko, Anny Lantz, Ulla Grängfors, Inger Jonasson. Nedre raden från vänster: Stefan
Nordqvist, Steve Klanga, Örjan Holm, Olle Jönsegård, Ove Olsson, Tord Gustavsson, Torbjörn Persson.

Söderomsjöns skola 1955, klass 3-4
Stående fr. vänster: Tryggve Rignell, Bengt-Åke Jonsson, Ingvar Gustavsson, Lars-Erik Lindblom, Stig Ivarsson, Karl-
Evert Hellsén, Lars Jonasson, Jan Jonsson, Maj-Britt Lindqvist, Lennart Norman, Doris Persson, Bengt Höglund, Sven-Erik
Leanders, Margareta och Birgitta Adolfsson, Birgit Henriksson, Ingela Fryk, Evy Olsson, Lisbet Edvardsson.
Sittande fr. vänster: Margareta Fasth, Elise Eliasson, Ethel Eriksson, Ulla-Britt Jönsegård, Märta Eriksson, Margit
Nilsson, Marianne Eriksson.
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Söderomsjöns skola 1959, klass 5-6 HT
Lärare: Gunnar Jonsson
Stående fr.v: Lage Kvick, Jan Nordqvist, Linnea Persson, Börje Wedin, Marianne Lindqvist, Kent Holm, Tord Lindblom,
Lennart Eriksson, Inger Olsson, Elsy Gustafsson.
Sittande: Annelis Erlandsson, Maj-Britt Lamell, Margit Magnusson, Anna Jonasson, Inga-Lill Arvidsson, Elly Rudin,
Göta Johansson.

Söderomsjöns skola 1959, klass 5-6 VT
Övre raden från vänster: Anita Lantz, Anna Jonasson, Ingalill Arvidsson, Bo Adolfsson, Kent Holm, Sven-Åke Larsson,
Börje Vedin, Lennart Eriksson, Lage Kvick, Johnny Olsson, Dan Ivarsson, Jan Nordqvist, Tord Gustavsson, Ivan Eliasson,
Börje Ström.
Nedre raden från vänster: Annelis Erlandsson, Alice Thalén, Annie Lantz, Ann-Marie Lamell, Ulla Grängfors, Mona
Froms, Ulla Lindkvist, Mai Vieriko, Margit Magnusson, Gun Eliasson, Inga Börjesson, Lena Hellsén.



88 • Skolor

Söderomsjöns skola 1982/83, klass 5-6
Stående längst upp från vänster: Jonny Edvardsson, Marlén Sörfelth, Pär Karlsson, Monika Olsson, Anders Lundberg,
Mikael Jonsson, Lars Lindström, Susanne Turesson, Magnus Svedberg, Malin Eliasson, Tomas Johansson.
Stående på knä i mitten från vänster: Pierre Hellsén, Karin Hammarström, Helén Berggren, Tommy Wiklund, Eva
Englund, Robert Eriksson, Tord Sigfridsson, Anders Skoglund, Inger Persson, Christer Adolfsson, Paula Thalén.
Sittande från vänster: Maria Broberg, Per Jonsson, Åsa Caspersson, Niklas Ivarsson, Erika Thalén, Mikael Berg,
Ulrika Ivarsson, Ann-Christine Söderholm. Liggande från vänster: Stig Larsson (hjälplärare, VTP:are), Lotten
Andersson (klassföreståndare klass 6), Christer Stenberg (klassföreståndare klass 5).

Söderomsjöns skola 1964, klass 3-4
Översta raden: Lärare Ruth Hällefors, Jan Olsson, Leif Larshans, Conny Eriksson, Lars-Olov Adolfsson, Benny Lindblom,
Mats Persson, Urban Holm. Mellersta raden: Sören Hammarström, Märta Hansson, Ann-Kristin Hedström, Yvonne Hed-
ström, Gun Gustavsson, Eva Lindkvist, Inge Nyman. Nedersta raden: Ann-Charlott Jönsegård, Vera Tahlén, Rut Engvall,
Ann-Kristin Persson, Majsan Helsén, Yvonne Eriksson.
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Söderomsjöns skola 1986, klass 5-6
Bakre rad från vänster: Klf. Lotten Andersson, Mikael Sundh, Charlotta Olsson, Carola Edvardsson, Elisabet Persson,
Stefan Arvidsson, Helena Hammarström, Maria Jonsson, Andreas Storm, Klf. Ingrid Mickelsson.
Mittersta raden från vänster: Daniel Malmgren, Helena Larsson, Mariana Zackrisson, Anya Öst, Carina Lindström,
Louise Klanga, Ann-Sofie Jakobsson, Steve Nyman.
Främre rad från vänster: Henrik Norman, Anders Hammarström, Magnus Persson, Mårten Näslund, Jörgen Larsson,
Torbjörn Eriksson, Daniel Hansson, Martin Ungh.

När handlar-Larsson spelar fiol låter det som man öppnar fäxdörang häre Bånga, sa Frides-Per.
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Nu år 2001 har Grängsbo bygdegård funnits till i 28 år.
Den 3 juli 1993 firade bygdegården i Grängsbo

20-årsjubileum, av sin tillkomst, med dunder och
brak i dubbel bemärkelse. Festen föregicks av ett
präktigt åskväder som snabbt drog förbi lagom till
festligheternas början. Grisfesten, den största begi-
venheten i bygdegårdens historia till nu, hade lockat
350 st. personer.

Man tycker att det var igår som Grängsboborna
övertog skolan från Alfta kommun och bildade
Grängsbo bygdegårdsförening, som blev hela byg-
dens angelägenhet.

Jag vill återge första årets verksamhetsberättelse
som speglar entusiasmen inför vad som skulle
komma. Och det kom:

Föreningen hade vid 1974 års slut 271 st. medlem-
mar. Föreningen som bildades den 20 juni 1973 fick
till en början köras på tomgång när det definitiva
övertagandet av skolan inte kom att ske förrän i
december 1973. Men sedan exploderade det. Lörda-
gen den 8 dec. skulle som första arrangemang i
Grängsbo bygdegårdsförenings regi, Lilla Julafton
avhållas. En stencilerad inbjudan hade utgått till alla
hushåll i omgivningen upplysande om att program-
met bl.a. skulle bestå av musik, luciatablå, servering
samt paketauktion. Inträdesavgift var ett paket av 5
kronors värde. Vidare skulle godispåsar delas ut till
alla barn. Kvällen kom och vad värre var, även kung
Bore. Termometern visade på minus 25 grader. Jaha
tänkte vi som höll i tömmarna, nu får vi nog sitta här
ensamma och dricka kaffe och äta kola. Men där tog
vi fel. Trots kylan kunde vi räkna in hela 140 st. per-
soner. Av dessa vore ett 60-tal barn. Trångt till otro-
lighet, men alla trivdes. Det blev jobbigt för persona-
len. Detta var något som överträffade de allra vildaste
förväntningar. När festen var slut och vi kunde pusta
ut och summera den ekonomiska sidan av detta vårt
elddop visade det sig att kvällen givet ett netto på
inte mindre än 1 900 kronor. Otroligt! Till dags dato
den fest som givit det i särklass största klirret till vår
kassa. Nu var styrelse och fest kommitté varma i klä-
derna och räds icke att arrangera fester med dans.

Den första gick av stapeln i februari 1974 och har
sedan följts av ytterligare 3 st. danskvällar. Alla dessa
har ekonomiskt givit föreningen omkring 500 kronor
per gång. Föreningen hade även Valborgsmässokase
med fyrverkeri uppe vid Olanders. Tillslutningen var
god. Även detta arrangemang har nog kommit för att
stanna. Lilla Julafton hölls den 14 december 1974. Nu
med ett något utökat program och om möjligt ännu
mera folk. Julotta har hållits på bygdegården såväl
1973 som 1974. Det har varit Frälsningsarmén som
hållit otta. Omkring 70 st. personer har båda gångerna
besökt ottan. Nu senast bjöd föreningen på kaffe.

Så har turen kommit till vår ”junta”. Ordet kanske
inte låter så bra i allas öron av skilda orsaker men för
vår förening är det guld värt. Det är nämligen våra
duktiga handarbetande damer. Dessa har genom sin
verksamhet bidragit år 1974 med ca. 6 000 kronor
till föreningen. Tack ska ni ha.

Lekskola förekom hösten 1973, samt våren 1974.
Tyvärr sjönk sedan barnantalet i förskoleåldern så att
någon verksamhet under hösten 1974 ej kunde bedri-
vas.

Så har vi bordtennisen. Denna verksamhet var
under höst och vårsäsongen mycket livaktig med
aktivitet två kvällar i veckan. Tyvärr har även denna
verksamhet legat nere nu i höst, mest på grund av att
lokalen har varit ganska rörig beroende på att toalet-
ter installerats.

Den valda ungdomssektionen har inte redovisat
någon aktivitet.

Så har vi badplatskommittén som skött sina ålig-
ganden till största belåtenhet. Badsäsongen var ju
som bekant inte den bästa. Nu några ord om de repa-
rationer och underhåll av bygdegården som under
året 1974 har utförts. Det började med att avloppet
lades om och sedan gjordes en del reparationer av
lägenheten. Den mest genomgripande ombyggnaden
är väl den som utförts i den före detta slöjdsalen där
vi nu i dag har det som vi kallar serveringsrummet.
Detta blev väl tjusigt. Köket har även fått genomgå
en liten modernisering med bl.a. ny elspis. Vidare har
två toaletter och tvättställ installerats nu i höst.

Skolan som blev bygdegård
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Utvändigt har bygdegården ommålats helt och hål-
let. Vad skulle allt detta ha kostat om de personer
som utfört detta arbete inte så välvilligt, utan egen
ersättning, ställt sig till förfogande. Vi i styrelsen törs
inte tänka denna tanke till slut.

Till slut vill styrelsen rikta sig till alla som hjälpt
oss så detta vårt första verksamhetsår nu är i hamn, i
vårt tycke utan slagsida. Vi har svårt att uttrycka oss.
En del har hjälpt oss mycket, en del ännu mer, men
alla skall ni ha vårt ärliga och allvarligt menade TACK.

Drygt 28 år har gått och medlemsantalet i dag är
ungefär 350 st. personer.

Många är de aktiviteter som bedrivits i det första
protokollet består fortfarande som t.ex. Majkasen.
Under många år välkomnade vi våren uppe vid Olan-
ders hästhage, där eld och fyrverkeri syntes långväga
utöver Lössnan mot Söderomsjön. Vid Löten firade vi
in våren också i många år. När vi nu fått en bygde-
gård, skulle vi kanske flytta vårfirandet dit. Sagt och
gjort, våren 1976 hade vi kasen på Näsa åkern intill
bygdegården. Kvällen började med film för både barn
och vuxna. Under senare år har vi haft kasen på Tuta-
bo åkern, nedanför bygdegården.

Mycket folk kommer till vårfirandet i Grängsbo.
Kanske för vårt fina fyrverkeri, kaffe, mackor, lottför-
säljning och annat smått och gott.

Alla som kan hjälper till med att ordna så det blir
en ordentligt stor kase. Likaså svaras för brandvaka
till fram på småtimmarna.

Lilla Julafton är också något som återkommer varje
år. Tomten kommer med godispåsar och paket till
barnen. Lucia med tärnor underhåller med sång. De
kommer numer i allmänhet från Viksjöfors skola.
Dans kring granen är det så klart. Som vanligt är det
lokala förmågor som står för det musikaliska.

Syföreningen, eller ”juntan”, startade bara pappe-
ren blev klara med kommunen. Nu skulle vi, för det
första umgås, men även dra vårt strå till stacken, med
pengar till bygdegården. Det sys, broderas, stickas, ja
allt handarbete utförs. Heder åt dessa damer. Alstren
säljs på auktion, som går av stapeln strax före jul varje
år. Dessutom tillkommer inkomsten från lotteriet och
kaffeservering. Under de 28 år som gått, har damerna
i runda tal knåpat ihop till ca.
500 000 kronor (en halv miljon kronor!).

Midsommarfirandet med dans kring stången, fira-
des första gången 23 juni 1978. Kvällen före är det
full fart med förberedelserna, bl.a. skall ju stången
kläs. Oftast är det spelemän från byn som står för
musiken. Alfta folkdanslag brukar underhålla. Obli-
gatoriskt är jordgubbstårta, saft och kaffe som för-
plägnad.

Grängsbo skola som blev Grängsbo bygdegård.
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Pimpeltävlingen på Lössnan hölls första gången
den 11 april 1976. Tävlingen är för medlemmar med
familjer. Tävlingen blev populär från början med 130
st. deltagare. Alla priser är skänkta. Vandringspris
finns också. 1995 kom ett nytillskott i fiskandet med
angeltävling med tvåmannalag. 85 st. lag ställde upp
vid premiärtävlingen. Tävlande kom ända från Boll-
näs, Söderhamn, Avesta och Sundsvall.

Badplatsen som funnits sen långt tillbaka kom
också att stå under bygdegårdsföreningens beskydd.
1978 gjordes ny brygga som bekostades av kommu-
nen. En särskild kommitté sköter badplatsen.

1982-83 var det dags för, skall vi kalla det för
ombyggnads-reparationer, när lägenheten flyttades
från nedre våningen till den övre. Gubbarna som då
var med vid ombyggnaden, ville när allt var klart,
avsluta med en liten fest och där föddes ”herrklub-
ben”. Herrklubben har varit föreningen behjälplig i
många avseénden. Sektionen är en ypperlig suppor-
terklubb.

Projekt ”Lössnan”, som innebär sanering av vass
runt sjön, genomfördes första gången 1993 som
ALU-projekt. En speciell ”vassbåt” inköptes i Åstorp
för sponsrade pengar.

1990 startade ett nytt arrangemang, ”Sotarafton”,
på torsdagskvällar i juli månad. Sotarafton är mycket
uppskattad. Lokala förmågor underhåller gästerna.
Gästerna förplägas med sotare, getost och tunnbröd.
Är det vackert väder dukas det under bar himmel. Är
vädret mindre bra flyttas hela tillställningen in i det
stora tältet som föreningen köpt till större arrange-
mang under sommaren.

Ytterligare en sektion har bildats inom föreningen,
boule-sällskapet, som blivit uppskattat. När bilpar-
keringen utökades gjordes också plats för boulebana.
Genom boulesällskapet säljer man också Bingo-lotter.

Bygdegården har ju varit en skola från början och
anpassad till krav för den funktionen. Om än reparatio-
ner har gjorts så har det blivit på samma yta. Ambitio-
nerna fanns för en riktig om och tillbyggnad. Det skul-
le sitta fint. Då skulle Grängsbo bygdegård bli en ny
träffpunkt för bygderna runt om. Underhandlingar
med boverket, länsarbetsnämden och kommunstyrelsen
kom till stånd. Alla instanser sade ja till lånen som
behövdes. Bygdegården själva satsade omkring 100
000 kronor. Allt som allt skulle det kosta 1,5 miljoner
kronor. Det var bara att sätta igång.

Fyra snickare fick beredskapsjobb genom satsning-
en som gav bygdegården 232 m2 ny yta. I den nya
utbyggnaden blev det ett helt nytt dansgolv på 168
m2. Scenen på 32 m2 och 2 st loger. Köket byggdes
ut och är nu på nästan 30 m2. Handikappvänlig toa-
lett och handikappramp vid ingången, hör också till
det nya. Det hela stod färdigt och invigdes vid allhel-
gonahelgen 1994.

Satsningen ser ut att vara lyckad. Det har varit
många olika aktiviteter under år 1995. T.ex. har
många företag hyrt till sina firmafester. Dansaftnar
har dragit mycket folk. På öppet hus den 14 maj
1995 kom många för att se utbyggnaden, samt för att
titta på Lars-Ivan Edvardssons utställning av gamla
fotografier och Jonny Olssons oljemålningar. Mycket
annat har hänt på bygdegården detta år. Uthyrningen
har ökat avsevärt. Samtidigt så krävs det större
arbetsinsatser från föreningens styrelse och speciellt
från festkommitténs medlemmar som skall ha en stor
eloge. I lägenheten på byggdegården bor vaktmästa-
ren som håller ordning och reda samt tar emot
beställningarna. Vårstädningen inom och utomhus
hjälper medlemmar i föreningen till med.

Frides-Per hjälpte Skommars på slåttern. Någon frågade om det blev mycke hö. Svar: Jae dä vacht fulle häsene.



Väghållningen
Vägen var uppdelad i vägskiften, efter markinnehav,
d.v.s. stora hemman långa vägskiften, små hemman
kortare sträckor. Avståndet mellan skiftena markera-
des med stolpar som var snidade till en trekant upp-
till. På de båda sidor som var vänd mot vägen anteck-
nades hemmansnummer och sub (hemmansnummer)
på var sida om stolpen för respektive vägsträckor.
Väghållarna svarade för grusning och dikning på sina
vägsträckor. Gruset kördes ut med häst och släde
under vintern och lades i högar på vägkanten. När
våren kom skottades gruset ut med spade varvid all
sten skulle krattas bort. Även dikning ålades skiftesä-
garen liksom plogning vintertid.

Plogningen utfördes i regel med parhästar, men
vid svåra snöförhållanden spände man fler hästar för
plogen. Turordningen för plogningen sköttes med en
s.k. plogklubba som överlämnades till nästa plogare
efter utfört arbete. När det var snörika vintrar med
mycket yrväder klarade man inte alltid av att hålla

byvägen öppen, då brukade man ploga väg på sjön
där det gick lättare att ta sig fram.

Fritt berättat ur våra minnen, samt genom hörsä-
gen från vänner och bekanta.

Man började söka hos Vägverket om allmänt
underhåll 1986 och sökte varje år till 1992 då Väs-
terlimavägen kom under Vägverkets skötsel.
Ombyggnationen, i tre etapper, av vägen kostade ca.
5,7 miljoner kronor.

Faluvägsbygget
70 år bakåt i tiden är väl inte så lång tid, en knapp
mansålder men utvecklingen kan gå fort. Vi går till-
baka till 1930-talet och tittar på hur framkomlighe-
ten var med vägar och stigar i byn.

Från Söderomsjön fram till Lössenbo var det bara
en kärrväg. Därifrån över till Edsbyn fanns ingen väg.
Nuvarande Åsenvägen i Söderomsjön gick tidigare i
jämnhöjd med Erskeses och en bit ovanför persienn-
fabriken (gamla skolan), förbi gården Larshans och
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kom fram mellan Fröstebron och Svans. Därifrån till
Grängsbo gick vägen över Fröstebron, nedanför ber-
get Skinnsäcken och kom fram vid gården Perers.

I Söderomsjön gick en kärrväg förbi gården Tjädra
och upp till gården Ljungs. Därifrån kunde man ro
efter Telningsån upp mot Flaxnamyran.

Från Erikers i Grängsbo över till Klon i Ovanåker
gick en kärrväg ut till den större vägen mellan Alfta
och Edsbyn. 

Från Näsa i Västerlima gick en vad som kallades
vinterväg över Kråkberget till Ämnebo där det ofta
på vintern kördes timmer ned till sjön Lössnan för
flottning vidare. På sommaren var det bara en gångs-
tig eftersom det fanns myrar och sankmark. Det syns
tydliga tecken av stigen än idag. Från Viksjöfors över
Grängsbo fram till Talla i Västerlima fanns en ganska
bra väg, t.o.m. framkomlig för bilar. Från Talla fram till
Lössenbo fanns det heller ingen väg som gick att köra
efter men påbörjades och gjordes färdig ungefär samti-
digt som Faluvägen blev klar 1936.

Så äntligen skulle det så kallade ”Faluvägsbygget”
komma till stånd efter turer fram och tillbaka.

Då är vi framme vid år 1933. På en vägstämma
den 7 oktober 1933 med Bollnäs vägdistrikt som vi
då tillhörde bestämde Vägstyrelsen godta Arbets-
löshetskommisionens (A.K.) anbud som statligt
reservarbete med ett statsbidrag av 80 % av kostna-
den som var beräknad till 293.700 kronor. Bered-
skapsarbetena kunde påbörjas. Sträckan Mållångstad
till Edsbyn, 15 km lång och 4,5 meter bred.

Sträckan skulle stakas ut också. Skolmästar-Erik
Eriksson berättar att han var med sin far ”Skolmäs-
tarn” Erik Eriksson, som då var med i kommunsty-
relsen, och Talla-Per Hedlund att bestämma och

staka ut sträckan Mållångstad till Edsbyn. Ett upp-
drag som var nog så ansvarsfullt för det var ju skog
hela vägen. Erik berättar att när de kom till Frankes i
Kammahav visste de inte riktigt var de skulle gå men
fick syn på en rökpelare och förstod att det måste vara
Ångsågen i Mållångstad som då blev riktmärke. Allt
ordnade upp sig.

Det blev bestämt på sista vägstämman att i första
hand skulle arbetslösa inom vägdistriktet få arbete.
Tydligen fanns inte tillräckligt antal sökande för det
kom många arbetare långväga ifrån. Några av dessa
blev kvar på orten när de träffade sina äkta hälfter här.

Det blev många arbetslag efter sträckan Mållång-
stad-Edsbyn, omkring 5-6 personer i varje lag.

Ljungs-Erik Ljung berättar att i hans lag jobbade
även hans bror Olle Ljung, bröderna Erik och Jonas
Rudin, Kila-Jonas och John Håkansson. Ljungs-Erik
berättar att de anställda jobbade på ackord så vecko-
lönen inklusive lördagen som då var jobbardag, blev
ungefär 20 kronor. Sprängde de en sten eller stubbe
fick de 1 krona för denna. Under vintern fick de 15
kronor per vecka för arbetstiden blev kortare. De fick
emellanåt besök av vägingeniörer och schaktmästare.
För varje lag fanns det en arbetsledare. Det fanns inga
motordrivna arbetsredskap annat än flaklastbilar som
de använde när det blev framkomligt för dessa. Ändå
är det knappa 70 år sedan. Hästen var väl den bästa
hjälp de hade. Räls lades ut som de drog vagnar på
lastade med allt material som behövdes. En kran som
kallades ”jätte” var också användbar men sköttes med
häst och handkraft, annars var det skottkärra, spett,
korp och spade som användes. Dynamit och kalsonit
användes. Den forslades hit från Alfta med häst och
vittflake som hade en röd vimpel som varningsflagga.

Gubben som körde hade
smeknamnet ”Giggen”.

Brofästena vid bron i
Söderomsjön och andra sten-
trummor efter vägen anlades
av ett gäng stenhuggare från
Alfta. Det var en man vid
namn Alfred Svensson som
var stenhuggarbas tillsam-
mans med sönerna Edvin,
Erik, Sten, brodern Oskar
och bröderna Björklin samt
anläggningsarbetare Johan
Hallberg. Arbetslaget bodde
vid gården Erikers, Mårda-
stugan och vid Näsa i Väs-
terlima.
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Bas för väg och brobyggen efter hela vägsträckan
var ingeniör Palm som tidigare jobbat i Turkiet.

När det blev sankmark och myrar som t.ex. vid
Flaxnamyran blev det problem men de var inte så
dumma dåförtiden. De brukade göra snehagar av trä
som lades omkull. Ibland flätades mattor också av
virke som lades över myren. De ruttnade inte i myren
men med tiden blev ju trafiken både tätare och tyng-
re så reparationer måste göras efterhand.

Det skulle ju ordnas med bostäder också så brygg-
stugor fäbodar och allt som gick att bo i kom väl till
pass. Matfrågan löstes med vad som kallades kocklag.
För det mesta var det kvinnliga kockor men vid Lös-
senbo i före detta Perjans boastugan, jobbade en
manlig kock.

Handlare A.G. Norell som hade ordinarie affären i
Grängsbo, ordnade för det mesta mattransporterna
med basvaror ut till de olika filialerna som han hade
ordnat. Varorna kom med tåg till Viksjöfors järnvägs-
station där Friska-Alfred hämtade och körde ut med
häst och vagn till de olika filialerna. En filial var vid
gården Anderses i Söderomsjön där John Markusson
var expedit på den tiden.

Vid dammen i Mållångsbo där flottarlagen också
hade sitt säte fanns även en filial. Filialerna hade
öppet på lördagarna.

I Mållångstad hade Tilda Hedström Konsumbutik
hemma och i Söderomsjön hade Tjädra-Axel Johans-
son Konsumbutik hemmavid.

Till arbetslagen som bodde vid Gården Holmen i
Kammahav brukade handlare Linden & Co från Eds-

byn bistå med mattransporter. Han hade en liten
lastbil. De fick då köra via Älvkarhed över Stugber-
get fram till Kammahav.

Pojkstreck vid ”Faluvägsbygget”
Näsa-Edvin Andersson och Mårs-Herman Eliasson,
som då var småpojkar, var vid vägbygget en söndag.
Bergssluttningen vid Käringbacken i Lössenbo kalla-
des då för ”Moschakten” eftersom alla som jobbade
där var ifrån Mo. Från bergssluttningen ner mot sjön
Lössnan hade det lagts räls så det kunde köras bergs-
massor på vagnar ner till myren vid sjön. Vagnen
stod startklar uppe vid backen. Edvin och Herman
tog undan stoppklossarna och hoppade i vagnen för
färd ner mot sjön. De försökte bromsa med störar
men farten blev för hög så de hoppade av medan vag-
nen fortsatte. Vagnen åkte av rälsen och fastnade i
dyn. Det blev stort rabalder på måndagsmorgonen
när A.K.-arbetarna kom på jobbet.

Ombyggnad av Fröstebron 1902
Byggnadskontrakt 10 februari 1902
Undertecknade hafva oss emellan träffat följande
öfverenskommelse:

Vi Stöss-Olof Olsson & Engvalls-Olof Jonsson åta-
ger & förbinder oss, att åt undertecknade Brobygg-
nadskomiterade ombygga den så kallade Froster
bron, enligt uppgjord samt härhos bifogad ritning
jemte beskrivning, med de ändringar som komitera-
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de anser nödigt utföra, samt att bron skall vara fär-
digbyggd till den tid åt våren när sjön blir ofarbar, &
att vi efter bästa förmåga & till komiterades belåten-
het skall utföra arbetet för oss emellan öfverenskom-
men summa af fyrahundratrettiotre (433) kr, jemte
sju (7) öre fått för bjelkteljning & (10) kr för skalning
till stenkistorna.

Wi komiterade bekostar samt till platsen framfors-
lar nödigt virke, jern, spik & näfver samt sten åt
landfästena, till det kalkylerade belopp som finnes i
beskrifningen upptagen, samt att vi när landfästena
är färdig utbetalar (100) kr, & när stenkistorna är fär-
dig samt bjelkarna ditlaggd (133) kr, & resten (200)
kr, när bron är färdigbyggd samt afsynad till komite-
rades fulla belåtenhet.

Sålunda öfverenskommet & kontraktet i 2 ne
exemplar upprättat, hvilket oss till efterrättelse sän-
der, förklarar vi oss å alla sidor nöjda.

Alfta Grängsbo d. 10 februari 1902
Bevittnas af:

Olof Olsson, Olof Jonsson, begge i Grängsbo
Jon Ols Jon,Erik Jonsson, båda i Grängsbo

Hans Hansson
Jöte Persson, Wiken

Olof Persson, Grängsbo

Vägstumpen från Talla till Lössenbo

Från Talla fram till Lössenbo fanns ingen väg fram
till 1930-talet. Kanske fanns det en gångstig eller
knagglig kärrväg eftersom det fanns fäbodar på andra
sidan sjön Lössnan. Västerlima-bönderna bestämde
att ideellt bygga väg fram till Lössenbo. Arbetskraft
fanns, det var ganska många grabbar i familjerna i
Västerlima. Det blev uppehåll under sådd och skörd
på sommaren, timmerkörning på vintern, kolved-
huggning och mycket annat som hörde till bondens
syssla. Vägsträckan gick huvudsakligen efter kommun-
gränsen mellan Alfta och Ovanåker. Vägen blev fär-
dig ungefär samtidigt med faluvägsbygget 1936.

Det blev ju många i Grängsbo som blev beroende
av vägen så många gjorde gratis dagsverken.

Bron över Fräsbäcken byggdes av Svenssons sten-
huggarlag från Alfta.

Skolmästar-Erik Eriksson berättar att när allt var
klart så ville ungdomarna i Västerlima fira på något
sätt. De gick till fots till Edsbyn och tog en krogsväng.

Vägen byggdes sedan om i tre etapper till en kost-
nad av 5.701.571:- kronor, varav byinnevånarna
(andelshavarna) själva fick betala 855.236:- kronor.
Då var hela vägsträckan med från Perers i Grängsbo
till Lössenbo.

Vägen blev intagen till Vägverkets underhåll
1992. Tidigare var det en vägförening.
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Handlare i Grängsbo
och Söderomsjön
Enligt Perers-Knut Jonsson fanns Grängsbos första
affär vid Perers omkring 1860-1879. Som expedit
arbetade mormor till hans far Perers-Jonke Jonsson.
Hon kunde inte skriva men hennes dotter skrev när
hon kom hem från skolan.

Sedan var det E.Norborg som var handlare vid
nuvarande Krister Thaléns fastighet. Handlare efter
honom blev A.G. Norell, A. Berglöv och O.G. Lars-
son (kom från Kardmansbo).

A.G. Norell bedrev också handel i Gullberg. I för-
sta hand för att ge service åt skogsarbetarna men även
byborna givetvis. Under vintern drevs handel vid
Gårds bryggstuga på måndagar. På sommaren höll
dom till i deras garage som låg på vägen upp till Tap-
pen. Frides-Jonas från Löten var den första expediten
som kom. Han körde bil efter den dåliga kärrvägen.
Ny väg bröts 1922. Sonen Sigvard Norell öppnade
affär i Viksjöfors, han drev också handel i Gullberg.
Expedit under den tiden var Jöns-Klas Johansson.

A.G. Norell hade också en filial i gammelgården i
Anderses i Söderomsjön

Han byggde sedan en affär i Söderomsjön som
O.G. Larsson köpte. Han sålde den 1958 till Ingemar
Eriksson från Löten som drev den till dess han avled
3 juni 1972. Änkan Gunhild Eriksson drev den sedan
till nedläggningen år 1988.

O.G. Larsson lade ner sin affär i Grängsbo 1974.

Konsum i Grängsbo
Per Persson i Grängsbo köpte Skräddarns gården i
början på 1900-talet av Godtemplarorden. Skräd-
darns-Per var en erkänt skicklig yrkesman som stod
för beklädnad till bygdens herrar. Dottern Skräd-
darns-Kristin stod för affären som helt ung. Det är
okänt när den lades ner. Sedan blev hon Grängsbos

”bakkulla” som hon skötte med bravur i många år.
Hon bakade också åt nuvarande ICA Edsbyhallen,
tillsammans med Olanders-Karin Olsson. Skräddarns-
Kristin var även ombud för Alfta Erkända Sjukkassa.

Ingrid Schols och Oskar Larsson i butiken i Grängsbo.

Konsum i Söderomsjön
Konsumföreningen i Bollnäs startade i Söderomsjön
1927 när Tjädra-Axel Johansson öppnade den första
butiken hemma i ladugårdsbyggnaden vid gården
Hälsingens. Efter tre år flyttades försäljningen till
“Lillstugan” på gården där den fanns tills i början av
1940-talet. Axel stod själv i butiken under den tiden.
När han sedan ställde iordning egen bostad i samma
byggnad så flyttades verksamheten ner till avfarten
mot Åsavägen. Konsummedlemmarna i Söderomsjön
och Flaxenbo hade då förvärvat en tobakskiosk av
Klockar-Erland Johansson i Viksjöfors.

Butikspersonal som därefter betjänade kunderna var:
Vid Hälsingens John Eriksson
Vid Hälsingens Rut Einarsson Viksjöfors
Vid Hälsingens Ragnhild Jonsson Viksjöfors
Vid Hälsingens
och Åsavägen Annie Magnusson Viksjöfors
Vid Åsavägen Tora Östlund Söderomsjön
Vid Åsavägen Rune Persson Söderomsjön
Vid Åsavägen Sune Hedström Mållångstad
Vid Åsavägen Linnea Johansson Söderomsjön
Vid Åsavägen Jonas Johansson Flaxenbo
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Harry Eriksson handlar av biträdet Rune Lindblom. Skoma-
kare Gustav Bergström lånar telefonen i bakgrunden.

Conny Eriksson och Kent Olsson i Erikssons butik.

Konsumbutiken i Söderomsjön stängde för gott 1957
efter 30 år. Byggnaden flyttades till sjön Telningen
där den blev sommarstuga och försäljningen ute i 

Gert, Conny och Alf Eriksson 

småbyama  övertogs av Konsumbussen (utgick från
Ovanåker) som höll på till 28 november 1970. Edor
Nirs var den som körde sist till Söderomsjön.

Flyttningen av konsumbaracken från Viksjöfors
till Söderomsjön
Alla karlar i byn ställde villigt och gratis upp för
konsumföreningen. Alfred Hammarström var med i
lastbilen när de var tvungna att åka över Ovanåker
och Edsbyn för närmaste vägen var för smal. När de
skulle fara över järnvägsbron i Edsbyn fick de lyfta
upp kiosken ytterligare på flaket för att den inte
skulle ta i räcket på bron. Alfred var en av dom som
åkte runt och tog upp medlemsavgiften till förening-
en varje år.

Annie Magnusson berättar:
Jag brukade cykla hemifrån vid halvåtta för att hinna
med att förbereda till butiken öppnade kl. nio. På
vintern användes även skidor eller spark men då fick
jag ha skiddräkten på mig halva dagen innan det bli-
vit varmt i lokalen. Det var ett ansvarsfullt arbete för
jag fick sköta allt själv i den lilla butiken. För det
mesta skedde inventeringen på midsommarafton och
oftast med omständiga gubbar från medlemsrådet.
Jag fick gå igenom allt och räkna varenda hästskosöm
så det var tidig morgon när jag cyklade hem. 

Från Bollnäs kom stora köttlådor till Edsbyn där
omlastning skedde vid mejeriet. Det var korv, kött,
köttfärs, fläsk, m.m. som ibland fick stå länge i
sommarvärmen innan det fraktades till Söderomsjön.
En gång blev varorna glömda i Edsbyn så jag blev
tvungen att beställa en droska för hämtning. När jag
öppnade trälådan så riktigt ångade det om köttet och
köttfärsen var alldeles grå och korven måste jag tvätta
i bäcken för den var vit. Margarinet fick jag ta med
till Albert Hammarströms källare där det stelnade
över natten.

Annie Magnusson på trappan till Konsum.

98 • Handlare och tjänster



Köptroheten var otrolig trots att man ibland fick
vänta i veckor på en beställd vara.

Det var en trevlig tid då man fick lära känna folk i
byn bl.a. Östa-Per och Grans-Jonke var ofta in för att
språka och handla.

Under veckorna var jag in till mor Rudin med
dagskassan, men veckokassan cyklade jag till Viksjö-
fors med och satte in på posten. ”Tänk om folk visste
vad mycket pengar jag har med mig” tänkte jag
ibland. En lördag på hemvägen så small det så jag
höll på att ramla av cykeln. Lyckligtvis var det en
punktering så det var cykelslangen som small, men
usch va klen jag blev. Jag trodde ju att det var någon
som sköt på mig.

Sven Schönnings inne och handlar av Gunhild Eriksson.

Jag arbetade i Söderomsjön till på hösten 1945 och
sen fortsatte Ragnhild en tid. Innan Kola-Pers Rune
började 1946 var jag där ett tag och jobbade och då
skedde det enda inbrottet. Det var lite otäckt och jag
fick åka dit och tala om vilka varor som saknades
men det var svårt att komma ihåg.

Konsumbussen 
Artikel ur Ljusnan
I augusti 1957 satte sig Edor Nirs för första gången
bakom ratten på en varubuss, en gammal Bedford
med svag motor och tung kaross. Det blev inledning-
en till en tid i Edors liv, då arbetet upptog nästan
hela hans vakna tillvaro.

Jag minns julveckor då man körde till halv fyra på
morgnarna och skulle ut igen vid åttatiden och fortsät-
ta, berättar Edor. På turen mot Svabensverk på tisdagar
och fredagar var Gårdviksbo sista anhalt. Dit kom jag
vid halv tolv på natten. Då satt folk och väntade vid
vändplanen en kilometer från gårdarna. De hade tänt
en stockeld för att värma sig. Varubussen var ofta det
enda livstecknet från yttervärlden på gårdarna, då den
hade post med sig till vissa platser. För besväret fick jag
35 kronor i månaden, minns Edor. Det hände också att
glesbygdsborna beställde kläder och annat via Konsum-
bussen från Edsbyn. Fanns inte det man ville ha på
Konsum fick någon springa runt i de privata butikerna
och leta fram det som efterfrågades och leverera det
med Konsumbussen.
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En gång började det att brinna under motorhuven
utmed Faluvägen. Edor slängde några butiksrockar
över elden och skickade ut biträdet att hämta snö,
som man släckte med. Färden fortsatte en bit, tills
det blev kortslutning i de sönderbrända ledningarna.
Då fick Edor lämna varubussen och biträdet mitt i
mörka skogen och gå till närmaste gård för att ringa
efter hjälp.

När han kom tillbaka till varubussen satt det unga
biträdet och skakade av rädsla inne i bussen. Han
hade inte ens gått ut för att kissa, när behoven träng-
de på, utan hade gjort det i en tom mjölkflaska inne i
hytten. En annan gång blev man helt utan lyse uppe i
skogen.” Jag fick gå ut och gyckla fast en ficklampa
som nödljus, men vi tog oss hem” berättar Edor.

Klitta-Lennart Johansson som ibland körde extra
till Grängsbo har också minnen. Ibland när man inte
hade tid att vänta så hängde en väska på en trädgren
efter vägen. I väskan låg en portmonnä med pengar
och en varulista. Det var bara att lägga i varor och
växelpengar och hänga tillbaka väskan.

Konsumbussarna slutade med sin utkörning av
varor 1970.

Strömmings-Jonas
Strömmings-Jonas eller Hibo-Jonas som han också
kallades for runt i byarna på 50-talet i en skåpbil som
han sålde strömming från.

Han hade skadat armen i ett tröskverk och hade
alltid ärmen instucken i fickan på den blå overallen.
Just den detaljen tyckte vi ungar var lite mystisk och
spännande. Jonas var ganska lång vill jag minnas och
gick alltid med raska steg, det bara ”vishade till”
utanför köksfönstret och så stod han där innanför
tröskeln. ”God dag i stugan” kunde han hälsa medan
han studerade vilka som fanns hemma. Sen tog han
fyra-fem steg fram till diskbänken där han ställde ner
strömmingshinken, öppnade den ljusblå skåpdörren
och tog ner en porslinskarott. Han slog över ström-
mingen i karotten och meddelade att ”det blir två-
ochfemti om du inte vill ha ett kilo till förstås”. Jag
har varken förr eller senare sett en säkrare handlare
som med sin affärsmetod fick sälja i nästan varje
stuga. Strömmings-Jonas var alltid lika välkommen
och vi köpte alltid av honom. För att kyla ström-
mingen så hade han rikligt med is i lådorna. Höll
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man sig framme kunde man få en isbit att ”tissa” och
suga på. Det var långt innan man smakat en glass,
men vi tyckte det var minst lika gott. Ungefär som
isglass med strömmingssmak, kanske en blivande
storsäljare för oss nostalgiker?

Utkörning av läske-
drycker och svag-
dricka
Borns Bryggeri i Alfta
Borns Bryggeri i Alfta hade utkörning och försälj-
ning av läskedrycker som man köpte från Bollnäs
Bryggeri och egen tillverkad svagdricka. Borns Bryg-
geri som byggdes 1898 av A. Hammarlund, övertogs
1914 av J. W. Berggren (fler ägare mellan) som drev
bryggeriet till 1939 då sonen Sixten Berggren tog
över. Sixten började då med utkörning i byarna runt
Alfta med två stycken bilar. Brodern Bengt körde
den ena bilen. Bilarna var av märkena Ford och Chev-
rolet. Forden som var en ombyggd brandbil utrusta-
des med gengasaggregat. Den andra bilen drevs också
med gengas. Den ena hade ved som bränsle och den
andra kol. 

En turlista gjordes upp:
Måndag Malvik – Älvkarhed – Skålsjön (kallades 

”Finnskogsturen”).
Tisdag Viksjöfors – Grängsbo – Västerlima – 

Söderomsjön.
Onsdag Gäddvik – Galven – m.m.

(kallades ”Norrsockenturen”).
Torsdag Näsbyn – Långhed – Långbo.
Fredag Runemo – Söräng.

Turerna kördes ända fram till 1979, på slutet med
hjälp av Sixtens son Ulf. Bryggeriet lades i malpåse i
ungefär tio år. Omkring 1990 återupptogs brygg-
ningen av ”svagdricka” igen av Ulf Berggrens son
Mattias Berggren med hjälp av farfar Sixten.

Numera säljs ”svagdrickan” vid bryggeriet och
Mattias har nu också hjälp av fadern Ulf.

Utkörning av bröd
Thaléns Bageri i Viksjöfors
Utkörningen av bröd i Grängsbo gjordes av Thaléns
Bageri i Viksjöfors som startades av Ernst W. Thalén
1914. Han kom från Dala-Husby i Dalarna till Lång-
hed 1910 och arbetade i svärfaderns bageri. Han var
verksam i Edsbyn också cirka ett år innan han starta-
de upp i Viksjöfors 1914. Barnen Ture, Tore och
Ernst T. körde ut bröd med häst till att börja med.
När sonen Janne körde ut bröd blev det med en
transportcykel av märket ”Jagaren” (av cykelagenten
Oravalla-Albert).

Janne hade sin speciella säljteknik. När han kom
till gårdarna Mårs och Andersjons i Västerlima blev
det auktion på det som blev kvar, ibland till väldigt
bra priser.

Janne var en rolig figur, samtidigt som han hade
ett gott hjärta. Varje gång som han kom till Villes i
Västerlima ville gammelfarmor där att han skulle läsa
ur bibeln för hon såg så dåligt. Det gjorde Janne med
hög och tydlig stämma.

Sonen Paul var också med om utkörningen i slutet
på 1930-talet. Paul Thalén tog sedan över bageriet
efter fadern 1955. Hustrun Verna körde då ut brödet
mest till affärer som fanns i bygden.

Bageriet upphörde 1990.

Paul och Verna Thalén gör sista arbetspasset i bageriet
1990.
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Markussons pensionat och Café
Pensionatet startades 1925 och drevs av John och
Lilly Markusson. Det var verksamt ända in på 1950-
talet. De första gästerna kom via en annons i Stock-
holmstidningen och sedan fick man gäster till pen-
sionatet genom bekantas bekanta. Det var mest
barnlösa par och någon enstaka familj som gästade
pensionatet.

Priset man betalade för helpension var år 1925, 5
kr/dygn och år 1947 kostade det 15 kr/dygn. I detta
ingick:

8.00 Morgonkaffe: Nybakade wienerbröd och
kakor.

11.00 Lunch: En lättare variant, t.ex. omeletter,
gröt, filmjölk eller tjockmjölk.

14.00 Eftermiddagskaffe: Hembakat bröd och
ibland bakelser från café Källers i Edsbyn.

17.00 Middag: Varmrätt och efterrätt.
20.00 Kvällsfika: Te med smörgåsar.

Varje år gav det en av bygdens unga flickor arbete.
Lilly var en driftig person. Hon steg upp klockan

fyra varje morgon för att baka matbröd och kaffebröd.
Sedan lagade hon all mat själv. Mycket tvätt blev det.
Disken, servering och hinktömning skötte den unga
pigan om.

John skötte jordbruket och hämtade ”Stock-
holmarna” vid järnvägsstationen i Viksjöfors när dom
kom. I slutet av 1940-talet köpte John en ”jeep” som
han hämtade gästerna med. John var en trevlig värd.
Han berättade historier och gick med gubbarna på
”källarsvängen” före middagen varje dag. ”Källar-
svängen” innebar att man tog sig en sup brännvin.

Utflykter ordnades ibland med häst och vagn eller
”jeep” och vagn. Dom besökte bl.a. fäbodar vid Gull-
berg och Långbo m.m. 

På kvällarna spelades varpa, krocket och kortspel.
Man hade också maskerader och logdanser. Ibland var
det korvgrillning nere vid sjön Lössnan.

Gästerna brukade gå långa promenader t.ex. till
sjöarna Skalen och Bornasen.

Det var också caférörelse för förbiåkande. Det satt en
skylt nere vid vägen, ”Kaffe och läskedrycker säljes”.

År 1936 när Faluvägsbygget pågick var det AK-
arbetare som både åt mat och fikade där.

En gäst som var där flera gånger från 1938 och
framåt var Margareta Eriksson (Ahlström som ogift)
med föräldrar. Hennes far avled vid Markussons pen-
sionat när hon var liten. Hon har på senare tid bosatt
sig i Söderomsjön.

En annan gäst var en mannekäng från Sidenhuset i
Stockholm som gick omkring i en lång kofta så
Anderses-Eida Nilssons pappa Anderses-Erik trodde
att hon gick omkring i en morgonrock. En gång kom
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Anderses-Erik in hemma och meddelade att ”nu har
Stöckhölmane från Gävle också kommit”. För Ander-
ses-Eida var det ett bevis om att nu är det sommar på
riktigt.

Det finns gästböcker bevarade och där kan man se att
olika yrkesgrupper var representerade som t.ex. SJ-rese-
byråchef, kontorist, mannekäng och affärsman.

1928 var Generalofficer P. Lindencrona, försvarssta-
ben, specialist på luftskyddsbevakning där som gäst.

1940 satt lärarinnan och författarinnan Ester Lin-
din och skrev på sin debutroman där i två veckor.
Denna bok blev sedan underlag till en film som hette
”Tänk om jag gifter mig med prästen”.

En annan gäst 1940 var Professor Dag Strömbäck i
Svenska Akademien, stol nr. 9. Han var kännare av
nordiska språk ock kulturliv.

Somrarna 1942-1947 var Curt Peters, en känd
illustratör och tecknare som skrev i tidningen ”Vi”.

I september 1945 vilade 10 stycken husmödrar
upp sig där. Dom var från Edsbyn. Det var ”Röda-
Korset” som stog för kostnaden.

1948 och några år frammåt bodde konstnären John
Fröberg där.

En upptäcktsresande, John Erik Elmberg, som
hade varit i Sydost-Asien på resor. Det berättas att
han åt både gräshoppor och grodor.

I två månader 1952 var det 15 stycken barn från
Sandviken där. Dom fick frisk luft och badade hela
dagarna. Den sommaren hade Lilly och John inga
andra gäster.

1953-1955 var bland annat en skådespelare som
hette Birger Sahlberg gäst. Han kan man se på gamla
filmer ibland.

I september-oktober 1953 var det millitär höst-
manöver i Söderomsjön och 73 stycken millitärer från
BAG, PLVT, Kirurgiska-pluton och Verkstads-plu-
ton brukade fika där. Ytterligare 11 stycken från
Sjukfallskompani tackar för sig på Markussons Café.
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Telefon
Alfta-Ovanåkers telefonförening tillkom 1889. Den
hade 11 st. medlemmar vid start och den lades ner i
januari 1951.

Den första telefonkatalogen som vi funnit är från
1916. Enligt den var televäxeln, som betjänade
Grängsbo, belägen i Ovanåker. Det fanns då endast 4
st. abonnenter i Grängsbo:

A.G. Norell Handlare nr. 21
Lars Jonsson Grängsbo 11, Erikers nr. 69
Erik Eriksson Grängsbo 3, Anderses nr. 70
Jon Jonsson Grängsbo 10, Mårs nr. 70

Redan 1911 hade A.G. Norell och skräddaren Per
Nilsson allmäntelefon.

Enligt de kataloger som finns på Edsbyns museum
så fanns det växel i Viksjöfors 1927. Då hade de flesta
Grängsbobönder telefon.

1889 kostade telefonlinjen 20 kronor per år. 1918
kostade ett telefonskåp 194,16 kronor och kostnaden
för att ringa 16.05 öre/min.

I Söderomsjön hade Anderses, Svärds, Pampens,
Nymans, Mårtens, Kol-Ollas, Tjädra, Sluga och
Albrekt Petterson telefon.

Posthärbret i 
Träckesbo
Ett litet välbevarat härbre. På dess utsida är inhugget
POST 1836. På insidan av gaveln är inskuret med
runliknande skrift. “Här går jag min trad (väg). Går
nu en annan trad. Farväl till detta härbre”. Det kan
tyckas märkligt med ett postställe här men läser man
i Oreboken om gruvdriften i gränstrakterna mellan

Dalarna och Hälsingland under tidsepoken 1727-
1860 så ter det sig mindre märkligt.

År 1727 anlade landshövdingen och baronen Axel
Johan Gripenhielm sitt brukskontor i Finnshögst där
man tillverkade 11 lispund järn/dygn i masugnen vid
Tungsjö, beläget mellan sjöarna Skål- och Grundaspen.
Där fanns manskapsbaracker om 18 rum jämte andra
bostäder. När man sedan vet att järnet fraktades sjövä-
gen till Mållångstad över Amungen och Mållången från
Svabensverk, Furudal och Dalfors, och sedan landsvägen
med häst och vagn till Söderhamn, så verkar det natur-
ligt med någon form av postgång. Om den var privat
kan den vara svår att bevisa men härbret i Träckesbo har
kunnat vara en uppsamlingspiats från de tre gruvorna.

Mållångstads storhetstid började på 1700-talet. År
1751 bröts en kärrväg mellan Dalfors och Mållången
av bönder från Ore. Dessa män bröt, med hjälp av
Hälsingebönder, kärrväg mellan Mållångstad och
Älvkarhed år 1753. Vägbygget bekostades av Furu-
dals och Dalfors bruk.

Vid Schols i Grängsbo finns en kärra som trafikera-
de dessa vägar. Under den här tiden uppfördes tre
båthus för ilastning av järn, samt ett järnkontor. Jäm-
kontoret finns ännu kvar, det är nuvarande Hed-
ströms, kallades förut för Harras.

År 1779 fraktades 7.410 stänger järn, 1.199
skeppspund stångjärn samt 812 skeppspund plåt,
från Mållångstad till Söderhamn av Hälsingebönder.
Under 1700-talet blev över 30 båthus byggda vid
Mållångstad av bönder frän Alfta. Dessa hade fäbodar
i Räfsabo, Skräddrabo, Styggbo, Hibo och Brattskuru
och var därför i behov av båtar för att ta sig över sjön.

Under den här tiden fanns också en gästgivaregård
i Mållångstad, den byggdes av Olov Hinriksson. Det
var den stora byggnaden, som senare har byggts på.
Det fanns även ett stall med plats för 20 hästar, som
de resande kunde ställa in sina hästar i. Olov Hin-
riksson byggde också en såg samt linskäkt vid Mål-
longsbo. I början av 1800 talet kom Per Persson från
Flät till Mållångstad. Han byggde upp en ny gästgi-
varegård, där fick han, 1854, rättigheter att servera
sprit. År 1892 flyttades byggnaden till Bånga.
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1871 var sista året för järntransporterna, som då
hade pågått i över 100 år.

Postgång
När Grängsbo by i slutet av 1930-talet fick lantbrev-
bärare var det vid den så kallade Grälls-Eriks kroken
6 st. postlådor om vilka 12 st. gårdar samsades. Post-
lådorna voro numrerade 99-104. På den tiden delades
även dagstidningarna ut av lantbrevbäraren.
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Dansbanan i
Grängsbo, den s.k.
Limabanan
Nöjesmetropolen i Grängsbo by i början av seklet var
den gamla dansbanan vid Mucklaberg, ”byns allmän-
ning för grustag”. Publiken kom från Grängsbo, Älv-
karhed, Viksjöfors, Ovanåker och Edsbyn. Även från
finnskogens byar, Mållångstad, Gullberg m.fl. kom
publiken. Det var ett enkelt men roande nöje. Dans-
golvet har byggts om två gånger. En del äldre
Grängsbobor har berättat om detta. Jondanils-Alfred
som nu är 88 år (1993) var med om att lägga in nytt
golv omkring 1922-23. Han berättar också om att
strejkbrytare s.k. svartfötter kom en gång till dansen.
Spelmännen slutade att spela och det blev slagsmål i
buskarna. På senare tid hade man försäljning av öl

och korv i en kiosk som byggts för ändamålet.
Omkring 1928 avtog danserna. Då hade Viksjöfors
dansbana kommit till.

Mucklabergskojan var ungdomsgård på 60- och 70-talet.

Spelmän fanns det gott om i byarna. Här är några
namn: Per-Ols-Edvin och Rickard spelade dragspel,

Nöjen

Andersjons-Anna och Skolmästar-Edit i mitten vid Limabanan.
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andra var Jons-Per, Kondrad Olander, Ernst Thalén
och Perjans-Einar m. fl. En annan kallades ”Lusse”
från Mållångstad. I en hölada, ”klumpalada” har
några flickor från Erk-ers i Grängsbo skrivit på vägg-
stocken om hur de dansat och haft roligt en söndags-
kväll på Limabanan och hur de dansat till nästa mor-
gon. När de kommit hem från dansen fick de börja
med att köra in hö direkt. I höbärgningen var det
inte tid till att lägga sig att vila.

Om Stöss-Olle från Sjöberget som spelade på ett
tvåradigt dragspel, berättas en originell historia. En
gång då han var på väg till dansen hade han en lad-
dad pistol i sin byxficka där han även förvarade några
äpplen. När Olle skulle ta upp ett äpple ur byxfick-
an, brann ett skott av. Kulan gick rakt genom han-
den. I detta ögonblick slängde Olle pistolen i Tuta-
bohagen där den troligen ligger än idag.

Det berättas många historier om Limabanan om
vilken vi inte vet exakt när den kom till. Bröna-Signe
berättar att hon var sexton år när hon var där första
gången. Det var år 1922. Brönafamiljen hade flyttat
från Landbons i Ovanåker till Grängsbo hösten 1915.

En del danssugen ungdom kom ju långt bort ifrån
som t.ex. Gårds-Erik och Lisa från Gullberg. Lisa har
berättat att de brukade cykla ner till Västerlima.
Ibland skjutsade deras far, Gårds-Jonke med bil som
han köpt år 1922. Då var Lisa 10 år. Hon hade berät-
tat att hon vid danskvällarna ofta sov över hos sina
kusiner vid Skolmästarns. Om sin cykel har hon
berättat att den hade träskärmar och handbroms. Den
var allmänt besvärlig. Vägen från Mållångsbo upp till
Gullberg blev klar för motorfordonstrafik först år 1922.
Tidigare var det bara en knagglig kärrväg.

När det var höslåtter eller när sädesskörden skulle
bärgas hade föräldrarna stor auktoritet. Då fick inte
ungdomarna vara ute till sent på onsdagskvällen om
t.ex. höbärgning skulle ske dan därpå. Men man
kunde ju försöka luras på något sätt. Det berättas om
två flickor från Västerlima, 13 respektive 16 år, som
försökte lura sina föräldrar genom att ha sina förklä-
den på sig när de gick bygatan fram. När de sedan
kom till Bröna lade de sina förkläden i postlådan som
satt på väggen till smedjan. Själva fortsatte de upp
till Mucklaberg på onsdagsbal. Det berättas att detta
gick bra vid två tillfällen. Sedan upptäcktes påhittet.

Näsa-Edvin har också berättat om sin premiärkväll
på Limabanan. Han gick fortfarande i skolan, men
fick följa sin far en lördagskväll, när denne skulle
städsla timmerhuggare till avverkning som han åta-
gits sig åt Kopparbergs bergslag. Kvällen blev lyck-
ad. Två timmerhuggare lyckades fadern städsla, Kol-

Ollas Henning och Sluga-Jonases Gottfrid. Dansba-
nan fungerade perfekt som arbetsförmedling. Spel-
män den kvällen var Thaléns-Ernst och Skala-Kon-
rad.

Pojkhyss
Det här är en berättelse om två småpojkar i Grängsbo
på 30-talet.

Swahns-Bengt och Klanga-Helge hade för vana att
gå till Limabanan på söndagsmorgnarna när det varit
dans kvällen före. Det hände att man kunde hitta
pengar där som tappats där kvällen före av någon
festberusad besökare.

Bengt och Helge var nog lite purkna för att de inte
fick vara där på lördagskvällarna. Med deras ringa
ålder var det ju begripligt att deras föräldrar sa ifrån
detta.

Den här morgonen kan man ju tro att de hittade
lite pengar eller inga alls. Av någon underlig anled-
ning bestämde de sig för att skita på bänkarna (hur
man nu kunde göra det på beställning) för att sedan
smeta ut det med pinnar.

Några dagar senare började Bengts föräldrar prata
om det där utan att veta om att deras son varit delak-
tig. Bengts samvete började då göra sig påmint. För
att slippa ifrån pratet gick han till mormors (Mårs).
Det hjälpte föga för efter ett tag togs samma samtals-
ämne upp även där.

Så småningom kom ju sanningen fram och Bengts
och Helges pappor, Viktor och Erik fick ta sig en
svängom med skurborsten på Limabanan.

Grängsboflickor som kandiderat till
Lucia
Greta Andersson 1946 Lucia Alfta
Signhild Schönnings 1946 Tärna Alfta
Margit Schönnings 1947 Lucia Alfta
Signhild Schönnings 1947 Tärna Edsbyn
Maily Schönnings 1949 Tärna Alfta
Marianne Schönnings 1954 Lucia Alfta
Ingrid Mårtes 1959 Tärna Alfta
Christina Villes 1971 Tärna Alfta
Elisabeth Hellsén 1973 Tärna Alfta
Ingrid Hedlund 1981 Lucia Alfta
Paula Thalén 1988 Tärna Alfta
Erika Thalén 1989 Tärna Alfta
Helena Fröstebro 1990 Tärna Alfta
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Eva Persson 1990 Tärna Alfta
Johanna Bånga 1991 Tärna Alfta
Ulrika Eriksson 1993 Tärna Alfta
Sofie Klanga 1994 Tärna Alfta

Spelmans- och
nöjesliv

Frides Per och Mårtens Olle.

I Grängsbo fanns det ett mycket bra spelmans- och
nöjesliv. På Limabanan träffades Grängsbobor och
folk från andra byar. Där spelade också Stöss-Olov
Olsson många gånger på sitt durspel. Dragspel spela-
de också Hägna-Manne Johansson, Viktor Svan, Mår-
ten och Herman Eliasson, Jons-Per Jonsson, Per-’
Olov Hansson, Alfred Hansson, Per Ljung samt näst-
an hela familjen Olander från Skalen som trakterade
flera olika instrument. Det fanns även några som spe-
lade fiol. Jonas Schönnings och Per Frid träffades,
spelade och hade trevligt tillsammans. Vidare spelade
Jonas Gran, Pelle Sandres och Jonols-Olov Olsson fiol
för sitt nöjes skull.

Schönnings Jonke och Frides Pär med Marianne Schönnings
som intresserad åhörare.

Frides-Per och Ruth Olsson spelar.

Under senare hälften av 40-talet blev det modernt
med dragspelskurser. Det spelades dragspel i många
hem vid den tiden. Klanga-Helge Jonsson ledde kur-
ser och lärde många spela dragspel. Spelmän finns det
även nu för tiden i Grängsbobygden.

Dragspelskurser
Dragspel blev ett populärt instrument under 1940
och 1950-talet i alla byar. Det tog fart när Gunnar
Swahn öppnade en dragspelsaffär i Edsbyn. Jonas
Åberg lagade och stämde dragspel. Det såldes många
dragspel ut till Grängsbo, Söderomsjön och många
andra byar runtomkring.

”Hagströms musik” ordnade fram kursmaterial för
dragspel. Jonas Åberg hade kurser vid Erskerses och
vid Skomakra-Johans i Söderomsjön. I Grängsbo
hade han kurser vid skolan.

Sigurd Schönning och ”Klangen”.
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Evald Jonsson, Evert Johansson, Sara Jonsson, AnnaLisa Ljung, Margit Ljung, Bror Håkansson, Gunnar Svahn, Jonas Åberg
och Holger Larsson.

Bjudningsbal i Flaxenbo.
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Klangen vid butiken i Söderhamn.

Klanga-Helge Jonsson hade kurser bl.a. i Mållång-
stad, Mattsmyra och Öjung. 1949 startade Gunnar
Swahn musikaffär i Söderhamn där Helge blev före-
ståndare.

Gottfrid Ungh, svåger till Helge, åkte till ”Hag-
ströms musik” i Älvdalen för utbildning i att stämma

och laga instrument. Efter utbildningen flyttade
Gottfrid med familj till Söderhamn. Det blev både
affär och verkstad på Brädgårdsgatan i Söderhamn.
Kursverksamheten startade även där. Det blev stort
pådrag både i Söderhamn och byarna runt om ända
ner till Axmar.

Helge blev kvar i Söderhamn till 1952 då han flyt-
tade och jobbade en tid som försäljare åt ”Sport &
Maskin” i Bollnäs.

Kortspel 
Kortspelet samlade sina trogna anhängare under 30
och 40-talet. I Grängsbo spelades det kort bl.a. i
Hägna hästhagen och på berget Skinnsäcken. Vid
dåligt väder kröp man in i kornladan vid Hägna och
på vintern användes JonDaniels häststall. Intresserade
åskådare fanns ofta med som diskret följde spelet i
bakgrunden. Till inramningen hörde också ”småpöj-
kar” bl.a. Hägn-Uno och Jöns-Allan som roade sig
med att ”picka slant” med 5-öringar. 

Åren 1946, -47 och -48 berättar Bror Nyman att
han ibland var med och spelade på Skinnsäcken.
Även brorsan Stamänges-Ivar deltog. Andra som spe-
lade var Per ”Jonsa”,Hägna -Manne, Bröna-Gustav
och brodern Jonke, Klyvar-Knut, Johan Englund,
Enar Eriksson, Evert Johansson, Hägna-Per, Mårs-
Mårten, Hälsing-Martin och brodern Albin. Snars-
Konrad som hade polio hjälptes man åt att bära upp

Kortspel på Skinnsäcken. Fr.v. ”Snars” Stig Forsmark, BrönaJonke, Helsing Martin, Snars Konrad och Helsing Albin.
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och ibland blev han skjutsad i en skottkärra. Det
kunde vara fyra ibland fem gäng som satt och spelade
samtidigt. Gängen placerade sig i rangordning där
kronkula och femkronorskula spelades längst ner. Sen
fanns det en billigare variant av poker där insatsen
var en krona och längst upp satt ett eller två gäng
som spelade poker om ansenliga potter. 

Vid Kvarnbackarna i Alfta var man ändå värre och
där var det bara ”proffs” som var med och spelade.
Till Alftaspelarna hörde bl.a. Bagar-Axel, Ebbe Lars-
son, Simon Friberg samt Olle och Birger Sträng.
Ibland dök någon av dessa storspelare upp på Skinn-
säcken och då blev potterna extra höga. Näs-Einar
berättar att ibland kunde det ligga över 500 kr i en
pott och det var mycket pengar på fyrtiotalet.

Om du började spela kronkula och hade tur att
vinna, så kunde du byta gäng och spela poker och där-
med chans att vinna (eller förlora) större pengar. Det
spelades både lördagar och söndagar och ibland ända
till måndagsmorgonen fast man skulle iväg och jobba.

En gubbe gick upp för att spela på lördagskvällen.
Han hade hela överskottet från vinterns huggning med
sig men på söndagen återvände han hem utan ett öre.

Logdans i Flaxenbo

I Flaxenbo brukade man ha logdans i en lada som
stod intill Flaxnaån mellan Nymans och Hammar-
ströms. Spelmännen varierade: Kila-Jonas, Sol-Mel-
ker, Konrad Ohlander, Emfrid Persson, Stig Olsson,
Ernst Tahlén m.fl. Ernst bukande också sjunga och
dikta till melodierna. Myndigheterna ville väl stoppa
dansen men då fick det heta Bjudningsbal eller Gök-
otta, sån´t var ju lovligt. Ladan står fortfarande kvar
med minnen från slutet av 30-talet.

Åsakullen – helgens utflyktsmål
Berättat av Göta Johansson
Åsakullen kallas en plats på Skalåsen, som ligger ca.
1,5 km upp i skogen från Söderomsjön. Det finns
dokumenterat genom flera fotografier att det var en
träffpunkt, inte bara för ungdomar, utan för hela
familjen under åtminstone 20-talet.

Ellen Larsson minns att hon som barn följde med
sin mamma, Larshans- Marta, och storasyster Ester
dit en del söndagar när det var fint väder och kanske
storhelg. På den tiden var det en öppen plats där man

GÖKOTTA. Ungdomar från Grängsbo, Flaxenbo, Viksjöfors och Älvkarhed.
Rad 1: Per Nyman, Svea Eriksson, John Frank, Emil Olsson, Anna-Lisa Bäcklin, Rut Bäcklin, Greta Sörfelt, Hulda
Strid, Alf Persson, Märta Persson. Rad 2: Ragnar Olander, Henning Jonsson, Henning Persson, Fritz Persson, Edvard
Andersson, Nanny Eriksson, Hanna Persson, Maj Eliasson, Lina Jonsson, Henrik Persson, längst bak.
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Åsakullen i mitten av 20-talet. 1. Svans Per. 6. Tjädra-Olle. 7. Ljungs Olle. 9. Tjädra-Axel. 10. Ljungs-Kristin. 12.
Håkans Elsa (Ljung). 13. Ljungs Jonke. 14. Tjädra-Johannes. 15. Tjädra-Per. 16. Lindströms Erik. 20. Vingstedt. 22.
Rudins Helga. 27. Marta Lindström. 31. Håkans Alva (Gran). 40. Tjädra-Marta. 41. Håkans John.
42. Helsing-Ester. 44. Agnes Olsson. 49. Tjädra-Martin. 50. Stamänges-Elin. 51. Stamänges-Per.. 52. Öst-Astrid.
53. Jenny Nyman. 54. Nanny Nyman. 55. Svans Anna. 58. Kolollas Henning. 59. Ljungs Emil.

Åsakullen 1929. Stående: Öst-Elin, Bror Backström, Hanna Backström, Klanga Regina, Svans Henning, Kristin Lind-
ström, Selma Svahn, John Håkansson, August Svahn, Tjädra-Per, Svans Sigvard, Mårs Erling (?), Balka Per, Vilhelm
Engberg, Svans Sigvard, Jonas Rudin, Hågs Jonas (?), Alfred Hansson Dragspelare: Sigvard Hammarström
Sittande: Jonkes Rut, Håkans Anna, Tjädra-Martin, Gunnar Svahn, Konrad Gran, Jonkes Lina,  Jenny Svan, Östa-
Gunvor, Öst-Astrid, Hälsing-Evert, Tjädra-Axel, Tjädra-Marta.



höll till. I dag har det vuxit skog där sedan många år.
Platsen var förmodligen en s.k. kolbotten och skogen
var kalhuggen nedanför. Utsikten bredde ut sig vack-
ert över byarna runt Lössnan.

Det folk minns och har hört talas om är hur det
spelades och sjöngs där. Speciellt minns man Tjädra
Marta som hanterade cittra och sjöng. Några med
dragspel kunde också dyka upp ibland och den stora
attraktionen för den tiden var säkert ” gubben Ving-
stedts trattgrammofon”, som man kan se på ett foto
där ifrån.

Sällskapslekar förekom ofta speciellt bland barn och
ungdomar. Man har även hört sägas att det på en
bestämd plats fanns en låda som innehöll en gästbok.
Där skrevs det namn och datum och annat för tillfället
passande. Det var visst Tjädra- Johannes som stod för
den idén, men om boken finns kvar än idag vet jag
dock inte. Det vore säkert en intressant läsning.
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Näsa Holger, Engvalls August och Jondaniels Viktor på Forsparken.

Skolungar 1942. Lennart Persson, Bengt Schols, Knut
Jonsson, Alvar Johansson, Karin Axelsson, Vigge Olsson,
Elna Jonsson, Maily Schönnings.

Vid en pimpeltävling på Grängen 1960 uppträdde Snod-
das med sin ackompanjatör på dragspel. Han ville senare
låna en telefon och blev hänvisad upp till närmsta gård
som var Backa. Där möter honom Karin, frun i huset som
passar på att be om en liten tjänst. ”Svärmor Lina är
dålig, har du lust att glädja henne med en sång?” ”Gärna
det” blev svaret och snart hördes välkända tongångar när
Snoddas med sin dragspelare underhöll BackaLina där
hon låg i sin sjuksäng.



114 • Nöjen

Herrklubben på utflykt. ”Bånga-Lasse”, Svante, Håkan och Tord Olsson, Ingemar Berggren, Eskil ”Skepparn” Sandres och
Lennart Eriksson.

1996 genomförde under en helg bybor och andra intresserade en beundransvärd arbetsinsats. Man ställde även upp med gräv-
maskin, traktorer och lastbilar och på söndagskvällen stod fyra boulebanor spelklara. Här är ”veteranerna” Bror Nyman och
Göte Nordqvist klara för det allra första boulekastet.
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LarsHans Per, Alfred Knåpa, LarsHans Erik och Jonke.

Majkasa i Hägna hästhagen. Överst: Bengt Forsmark, Klanga Helge.
Nedre: Arne Hägg, Schols Bengt, Hägna Alvar, Engvalls Folke, Einy Enberg, Bröna Ingmar, HägnUno.



Fettisdagsgubbar: Maja Mårtensson, Jenny Edvardsson
och Joel Mårtensson.

Bakre raden: Elvira Olsson, Greta Forsmark, Ruth
Forsmark
Främre raden: Albert Jonsson, Bengt Forsmark, Verner
Olsson, Stig Forsmark.
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Bo Olsson, Marianne Schönnings, Sven Schönnings, Lisbet
Edvardsson, Jan Holm, Berit Olsson
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En gång till?

Illustration: Max Korpilinna

Kol-Emil var på besök hos O.G. Larsson i handelsbon
en lördagsafton.

Emil sitter på en köksstol och Larsson som har letat
fram fiolen spelar ett stycke med innerlig känsla.När
det hela är fullbordat så säger Emil: ” Ja de var ju finnt
det där, men skulle du inte kunna spela Drömmen om
Elin för mej”? O.G. sänker instrumentet och ser frågan-
de på sin kamrat.” En gång till???”

Näsa-Axel 90 år berättar 1993-04-07
Axel gick i skolan på Löten, den hade skolsal, sam-
lingsrum och lärarbostad, allt var av timrat virke.
Under Axels två första år i skolan hette lärarinnan
Kristina Grängberg. Lärarna brukade hälsa på i hem-
men ibland. En gång när fröken kom på besök satt
Axel och stickade strumpor, det tyckte han var lite
penibelt. 

Axel bodde granne med Grälls-Erik, han brukade
komma varje julafton med en julbock som Erik bakat
själv. Då brukade han säga bää-bää, när han klev in
genom dörren. 

Som konfirmand gick Axel och läste för prästen
måndagar och tisdagar. De andra dagarna under veck-
an jobbade han i skogen. Axel bodde i en kasern uppe
vid Flaxnabacken och pengarna han tjänade gick till
hushållskassan. 

Lima-banan som hade två ingångar minns han
också. Första dansgolvet var han med och lade, till-
sammans med Skomakra-Per och Ljungs-Jonke bl.a.
Spelpengar fick man genom att gå med hatten. En
korvkiosk byggdes också så småningom. Den står
numera vid Båthusänget. Dansvakt ville Axel inte
vara, för det gick livat till ibland. Axel minns särskilt
en kille, som jämt slogs och retade folk, vid varje
besök fick han springa hem. 

Nymans Elin, Axels fru berättade att hon blev
döpt 1914 vid gården Erikers på ett husförhör, av
kommunister F.V. Karlsson. 

Axel Jonsson bodde i gården Pallars i Älvkarhed. 

Minnen från barndomen, Klanga-
Karin Jonsson
På 30-talet när jag var barn, var inte min omvärld så
stor, den begränsade sig till Västerlima.

Vad jag har kommit att tänka på i vuxen ålder är
att vi kallade alla mammor för ”morang”. Ander-
sjons-morang, Mårs-morang, men papporna de fick
heta ”gubben”. Alla så kallades de med gårdsnamnet
före. Frågade någon efter Lars Persson, så visste inte
jag att det var Andersjons-gubben t.ex.

Ofta var jag hos Talla, det var ju så stora familjer
på alla gårdar, det fanns alltid någon som hade tid för
mej. Jag fick alltid följa med på gårdens sysslor, ofta
var jag nog till besvär, men jag kan inte minnas att
jag fick någon åthutning. En gång skulle jag ”hjälpa”
Talla-gubben att spänna upp klädstreck i björkhagen
ner mot sjön. Det var grova gammelbjörkar som vi
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skulle spänna upp emellan. Då sa gubben, den här
var ”groväre” än mor den, när han inte nådde runt
om björken om armarna.

Vi har ett allt för högt tempo idag, det var utan
tvekan mycket lugnare förr, för jag fick även följa
med när Talla-gubben körde timmer från Kråkberget
ner till Lössnan som flottades vidare på vårkanten.
När vi satt på timmerlasset, så tog han fram en påse
ur rockfickan. I den hade han knaperstekta fläsksvå-
lar. Det tuggade vi på och gott var det. Kaffeflaska
hade han också med, så vi tog oss en slurk sen vi los-
sat lasten på sjön.

Det fanns även en gammelmormor hos Talla. Hon
brukade sitta på en stol nära vedspisen. Långa kjolar,
förkläde och huckle hade hon. Även de som var
mycket yngre gick klädda så. Hon rökte pipa som var
s-formad med lock på. Hon berättade att när hon och
föräldrarna flyttade till Talla (det måste ha varit i
mitten av 1800-talet, Laga skifte). Det fanns ingen
uppodlad åkermark, det var skog på hela kullen och
runt om där husen nu står. Då fanns det vargar i när-
heten som ylade.

Dagligen så var jag hos Andersjons om jag inte var
sjuk. Var jag sjuk så kom alltid någon från Ander-
sjons och frågade vad det var för fel.

I alla gårdar så hade de katt, vad jag minns. Ander-
sjons-katten blev som förbytt fram på vårkanten. Den
skrek och skrek, men alla sa att den hade fått tand-
värk, det går snart över. Det hände sig inte bättre än
att syrran fick tandvärk på riktigt, så jag rusade till
Andersjons och skrek, att nu har Ellen fått samma fel
som kattang.

Mjölkpallen
Mjölkpallen ute vid vägen, bredvid postlådan var en
riktig träffpunkt. Där brukade Gösta Lennart, Ander-
sjons-gubben och jag sitta. Vi träffade alltid någon
som kom förbi. Oftast stannade de och pratade. Vi
väntade på Post-Edvin också på mjölkpallen. Bröna-
Beda har jag tänkt på många gånger, hon brukade
cykla förbi. Hon var suverän. Tänk er att cykla från
Bröna-boene hem till Bröna (2 km) med två stora
mjölkkrukor, en på var sida på cykelstyret, fulla med
mjölk. Krukorna hängde långt ned på framhjulet.

Ja det hände mycket vid mjölkpallen. Under krigs-
åren höll gubben oss underrättade om vad som hände
ute i Europa och Norden. Det gick bättre att förstå
när han förklarade, än att lyssna på radion. T.ex. var-
för vi måste hänga för fönstren under den mörka års-
tiden, när det gick ut order om mörkläggning. Eller
varför det med stora bokstäver stod över hela mitt-

uppslaget i tidningen Ljusnan att ”Hitler tände lun-
tan” (när tyskarna startade andra världskriget aug.
1939) och mycket annat som vi inte förstod.

En nidvisa brukade vi sjunga som handlade om
tyskarna. Den bestod av flera verser men så här lyder
en vers:

Först så tar vi Hitler och slänger i en sten.
Sen så tar vi Göring å hänger i en gren.
Sen tar vi Goebbels och hänger opp
tillsammans med herr Ribbentropp.
Det blir en samling fin,
Av fyra tyska svin.
Melodi: Lili Marlén.

T.o.m. mjölklikviden lämnades på mjölkpallen. Ett
brev med följsedel och pengar klämdes fast med kru-
klocket i krukan. Jag var nog omkring 4-5 år när det
här hände. Det var höslåtter och mycket att göra. Jag
skulle hämta mjölklikviden och gå hem med den,
men jag var väl som alla ungar, nyfiken och påhittig
så jag öppnade brevet, varpå det ramlade ut pengar
på åkern. Nästa morgon väcktes jag av storbrorsan
som drog mig i armen så den åkte ur led. Ja då var
det bara att komma iväg till gubben Gran och rätta i
armen. Han var kotknackare. Kanske han lärt sig
detta som knekt i Hälsinge regemente. Vad jag
minns så hittades pengar ute på åkern, utom 25 eller
50 öre som fortfarande ligger där.

Fler minnen
Jag minns inte om det var vinter eller sommar, inte
heller hur jag kom dit eller därifrån. Vad jag minns är
att jag fick följa med Andersjons pojkarna till kojan vid
Börnasberget eller om det var vid Långboåsen. Erik,
Olle och Lars var ute i skogen och jobbade. Jag och
Arvid var inne i kojan. Arvid skulle laga mat, kolbullar.
Det fanns inte så mycket köksredskap vad jag förstår,
för han hällde alla ingredienser i en glasburk med lock.
Han skakade burken så det skulle blandas. Det var bara
det att han hade inte skruvat på locket ordentligt.
Locket for av och kolbullssmeten åkte upp i kojtaket.

Mittemot Andersjons på andra sidan sjön, bodde
Jonols-Johan. Han var en liten allt i allo, slipade
yxor, knivar och saxar t.ex. En dag sa mamma, du
skall gå till Jonols-Johan med de här knivarna och
saxarna. Det hade inte jag någon lust med , så i
stallslidret hittade jag en fil och fixade knivar och
saxar själv. Efter det påhittet var jag inte så populär
hos mor en tid framöver.
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Tant Anna
Året jag fyllde fyra år, blev tant Anna femtio. Den
händelsen minns jag ganska väl. Det hade bakats och
fejats i flera dagar och jag hade fått vara med om alla
de roliga förberedelserna till tant Annas födelsedag.
Kvällen före var det inte så roligt, för pappa sa: ”I mor-
gon ska vi skjuta för Anna”. Jag förstod inte riktigt, det
hördes farligt och tant Anna som var så snäll. Mamma
lovade att jag skulle få ligga hos henne den natten. Det
var tur, för tidigt på morgonen nästa dag small det all-
deles förskräckligt. Jag trodde de hade skjutit tant
Anna och jag var helt olycklig.

Tant Anna hade alltid långa kjolar, som nådde ända
ner till fotlederna. Hur skorna såg ut minns jag inte,
men på sommaren gick hon barfota, även i ladugår-
den. Hon hade svarta hemstickade yllestrumpor, som
hon höll upp med band, som virats ovanför eller
under knät. I kammaren på övervåningen hade hon
en stickmaskin, som såg invecklad ut. På den sticka-
de hon sina strumpor och även den övriga familjens
strumpor. Stickmaskinen fick jag aldrig röra, men
den såg spännande ut. 

Tant Anna hade långt svart hår, som hon flätade
och gjorde en knut av i nacken. Hon hade alltid tid
för mig, som jag minns det nu. Jag var säkert besvär-
lig och hängde i vägen många gånger. 

Bara jag fått sömnen ur ögonen på morgonen, var
jag på väg till tant Anna. Hon hade fyra pojkar och
två flickor, de var alla vuxna. De hade alla ett härligt
humör med barnsliga påhitt. Alla jobbade hemma på
jordbruket och det behövdes nog, för nästan allt gjor-
des manuellt. 

Min mamma var inte särskilt förtjust i att jag var
hos grannen varje dag. Hon tyckte tant Anna hade
nog med bekymmer ändå. Pojkarna lärde mig dessut-
om saker, som kanske inte var så lämpliga. Jag minns
en sång med ganska grov text, den sjöng jag för min
mamma bara en gång. 

Tant Anna var aldrig borta någon gång. Anna
fanns nästan alltid i köket eller i ladugården och hon
gick där emellan. Tant Anna lagade alltid mat eller
kokade kaffe. Hon hade två kaffepannor; en med
sump i, som hon kokade av emellanåt. I köket fanns
ett litet bord där kaffekoppar, socker och grädde stod
framdukat hela dagen med en duk över. Vid det där
kaffebordet satt alltid tant Anna när hon åt. Hon satt
aldrig med de andra vid matbordet. Hon kanske inte
alltid fick plats, men Anna satt inte där, om det ändå
fanns plats. 

På sommaren vid slåttern, fick jag hjälpa tant

Anna bära kaffekorgen ut på åkern. Kaffepannan lin-
dade hon in i en gammal Ljusnan, för att den skulle
hålla värmen bättre. 

Före jul varje år, skulle dyngan köras ut på åkrarna.
Det tog flera veckor i anspråk, om det fanns många
djur på gården. Det fanns tre hästar på tant Annas
gård. Två av pojkarna körde varsin häst med dynga
ut på åkrarna. Två skottade dyngan i slädarna under
ladugården. Bruntan var gammal och trött, så hon
och jag fick köra emellan på ”mucken”. I början av
min skolgång, läste vi varannan dag. Därför hade jag
turen att få vara med vid ”mucken”, den dagen jag
var ledig. Det här tyckte tant Anna inte om. Det var
inte alldeles riskfritt och det blev många tillbud.
Dessutom luktade det så förskräckligt. Tant Anna
och hennes pojkar grälade om mig och dyngkörning-
en många gånger. 

År 1938, samma år som jag började skolan, bygg-
de tant Anna och hennes man en ny ladugård. Hon
fick inte uppleva så många års glädje, över den nya
ladugården. Hon blev sjuklig och tacklade snabbt av.
Allt var plötsligt inte så roligt längre. Jag hälsade på
henne varje dag, vi satt och pratade tills hon blev
trött och ville sova. 

Jag hade plockat blåbär, som jag bjöd henne på en
dag. Hon tog några stycken och smakade. Så sa hon:

– ”Det var bra att det blivit blåbär, så ni får sylt
till vintern”. Dagen därpå, var tant Anna borta.   

Om Smältning 
Kloka gubbar och gummor, berättat
av Bröna-Gustav Eriksson
Sådana fanns det nog flera förr. På en plats i Söder-
omsjön, som kallades “Trynjebacken”, bodde paret
Anders och Brita Östlund. Båda var begåvade med
dessa smått övernaturliga förmågor. Hon gick under
namnet ”Buska-Brita”. Hon kunde konsten att smäl-
ta över folk som hade “råkat i”. Det hette så förr om
någon råkade ut för någon olycka, tillbud eller blev
skrämda så dom blev stela av skräck. Efter en tid
kunde obehagen komma, såsom sömnlöshet, mar-
drömmar, utslag på kroppen, huvudvärk och dylikt.
För den som hamnade i den situationen var nog ett
besök hos Buskamor Brita det bästa. Hon kunde kon-
sten att bota “iråk”. Alla som behövde hjälp var väl-
komna.
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Vid smältningen hade hon en liten skopa av
metall. I den smälte hon bly på järnspisen. Den som
skulle kureras placerades på en stol med ett skynke
över sig, sedan höll hon en större skopa med vatten i
ovanför huvudet. I den hälldes det flytande blyet i
mindre portioner. Varje gång det fräste till bildades
en “krumelur” i skopan. Av dessa utläste hon orsaken
till “iråket”. Under tiden detta utfördes lästes någon
formel, men så lågmält att några ord gick inte att
urskilja. Efter den proceduren skulle det ordnas för
“utkast”. Till det klippte hon lite av en nagel, en
liten hårtest, några trådändar av något klädesplagg
som den behandlade bar och möjligen något mer.
Vanligtvis skulle vederbörande efter klockan tio på
kvällen vara inne och låsa om sig. Helst skulle det väl
vara låst hela natten.

Buska-Brita hade en särskild plats för dom där
utkasten. Det gick till så att dom där ingredienserna
som hon samlat, skulle hon kasta över axeln bakom
sig, under läsande av någon ny formel. När hon gick
därifrån fick hon inte se sig om. Därmed var behand-
lingen klar.

Resultaten brukade bli positiva, men vid svårare
fall ville hon att dom efter några dagar skulle komma
en gång till, för säkerhets skull. Hon brukade även ta
sina smältardon i en liten flätad korg med lock och
göra hembesök, om så behövdes.

Här är ett exempel bland många på hennes kun-
nande. Andersjons-Olle råkade ut för halsont och
svullnad. Ingenting hjälpte, det spred sig uppåt sval-
get, munhålan och ända ut i hakan. Han var så illa
däran så det var nästan omöjligt att språka. Einar i
granngården Näsa följde honom till Söderomsjön för
att om möjligt få hjälp. Jo då, mor Brita smältade
över honom och gjorde utkastet. Redan dagen efter
var bättringen i full gång och efter några dagar var
det onda borta. Någon förklaring på hur blyfigurer-
na, som bildas i skopan, kan visa orsaken till det
onda, är det nog svårt att finna. Att hon tolkade dom
rätt är här ett exempel.

Jag var omkring tio år när jag fick utslag i ansiktet
och på överkroppen. Då blev det ett besök hos smäl-
tamor. När hon såg blyet i skopan sa hon; “Du har
vörste rädd eln du gösse”. Omkring två månader tidi-
gare skulle jag genomgå en huskur mot förkylning.
Man skulle slå några droppar terpentin på spisplattan
när den var het. Ångorna som bildades skulle man
andas in. Jag hade otur, spisplattan var för het så det
tog eld i dropparna. I sället för ånga fick jag eld i
ansiktet, med svedda ögonbryn som följd. Med all
säkerhet var det detta hon såg i blyet i skopan. Ut-

slagen försvann och även mardrömmarna som jag hade.
Anders sysslade inte med smältning. Han kunde

en del ändå som att bota tandvärk, knarr, stämma
blod och annat. Ingen hörs ha knarren i handlederna
numera. Det var en vanlig åkomma förr i tiden. Sär-
skilt utsatta var timmerhuggarna. När det var kalla
vintrar och allt virke skulle barkas för hand. Man fick
stå och stöta “tjälabark” som det kallades. Därav sära-
de sig benpiporna i handleden en aning. När man rörde
på handleden skavde dom mot varann så ett svagt knar-
rande hördes och det gjorde rätt så ont.

En vinter, vid timmerhuggning, fick jag knarren i
höger handled. Jag hade den hårt lindad. Det lindra-
de en del men var ändå plågsamt. En söndag åkte jag
till Buskafar och frågade om han kunde hjälpa mig.
Jo, han skulle försöka sa han. Det bar iväg till vedbo-
den. Vid dörren var det en rätt så hög, bred och bas-
tant tröskel. Den satte han sig grensle över med ryg-
gen mot en sidostolpe. Så tog han en yxa som låg
inom räckhåll. Jag skulle lägga handleden tvärs över
tröskeln. Sedan hötte han yxan och högg över och
bortom handleden i tröskeln. Samtidigt sa han; “Jag
hugger å jag hugger”. Jag skulle då säga; “Va hugger
du för”. Varvid han sade; “Jag hugger knarren ur len
å i ven”. Detta skulle upprepas en eller två gånger.
Jag fortsatte i timmerskogen. Efter några dagar bör-
jade knarren ge med sig och snart nog kunde bindan
kastas. Det hade med all säkerhet tagit betydligt
längre tid om jag inte gått till Anders.

Det finns en historia som belyser ännu en sida av
hans kunnande. Detta hände när han jobbade med
vägarbete. En morgon när han tog tag i järnspettet
var det nersmetat med avföring. Det fanns vissa som
roade sig med så osmakliga skämt. Anders hade nog
sina misstankar. Efter en stunds funderande sa han;
“Den som skitit på mitt spett skall skita blött i tre
dygn”. Det slog visst in. Det märktes på både betéen-
de och lukt. Efter detta fick Anders ha sina verktyg
ifred.

Han var en glad och förnöjsam person, alltid med
glimten i ögonvrån. Vid detta tillfälle var kanske
glimten av den vassa sorten.

Makarna Östlund fortsatte med sin verksamhet så
länge krafterna tillät. Man kan gott kalla dom sama-
riter, för betalning var det inte så noga med.

Brita gick bort 1936, 79 år gammal, Anders 1943,
87 år gammal.
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Självupplevd händelse, berättad av
Einar Andersson
Året 1957 åkte jag till Ymmeråsen för att köra kol-
ved och industrived. Vid framkomsten ledde jag in
hästen i stallet och gick sedan upp på höskullen för
att kasta ned hö. Det fanns två foderluckor varav den
ena var övertäckt med hö, som inte jag såg. Det var
då olyckan skedde. Jag ramlar ned genom den lucka
som är övertäckt och hamnar bland korna. Jag blev
förstås både rädd och förbannad. Det var tur att det
fanns en hötapp på golvet, som tog emot den värsta
stöten. När jag kommer ut möter jag husbonden
Ymmerås-Per och frågar då, ” vad har du för dumhe-
ter för dig, som täcker över foderluckan med hö”?
Varav han svarade att det var käringa som rådde för
det hela. 

Ungefär ett halvår efter denna händelse började jag
få utslag på armar och ben, samt nervösa besvär som
gjorde att jag kom i obalans och kunde ibland inte
äta. Efter en tid åkte jag till doktorn i Edsbyn, som
dock inte kunde hjälpa mig. Han hänvisade mig i
stället att åka till Uppsala lasarett. Det tyckte jag var
ett för stort steg att ta. I stället kom jag tänka på
Nord-stedts Johanna som bodde på Born i Alfta.
Efter att ha beställt tid hos henne, så berättar jag om
mina bekymmer för henne vid framkomsten. Det har
varit en hit nyligen från Voxna som hade samma
symtom som du, han har legat på Uppsala lasarett
länge men inte blivit bra. Emellertid när hon börjat
smälta över mig, frågar hon efter en stund; men vad
har du varit med om? Blyet far åt alla håll, hon säger
sig se en hand och en fot. Denna smältning över mig
hände ungefär ett år efter händelsen vid Ymmeråsen,
jag tänker på vad hon har sett; ”en hand och en fot”.
När jag går därifrån kommer jag ihåg olyckshändel-
sen; jag höll väl fast med ena handen och kanske
också foten i kanten på foderluckan innan jag föll
ned, det var väl det hon såg. I alla fall gick jag tillba-
ka och berättade för henne, hur det hade gått till.
Efter denna smältning vill jag bara säga att; har jag
inte fått hjälp av henne då, så vet jag inte hur det
hela hade slutat. I alla fall så blev jag bra. 

Fler kända kvinnor som höll på med smältning var
Nordstedts-Kersti i Storsveden, efter henne kom
Johanna Hallberg på Born, Buska-Brita i Söderom-
sjön, Jonases mor i Gullberg och Norlings-Hilda i
Rösaberg. Under 1960 och 1970-talet smälte också
Knåpa-Alfred från Alfta över folk.

Skomakra-Brita Grängfors berättar
Under en skoltermins tid fick Brita och hennes bror
Johan, 1 liter mjölk och en brödkaka per dag att dela
på från Olpers (Klanga). Kommunen betalade Olpers
för detta. Brita mindes att det var otroligt gott. Det
fanns inte alltid mat hemma när dom kom hem på
skollunchrasten för att äta.. 

Britas pappa (Jonas Nilsson 1861-1927) jobbade
hos bönder emellanåt och köpte hem mjölk, ost, bröd
och potatis. Brita minns att när osten tog slut, koka-
de mor (Kerstin Johansson 1875-1939) potatis som
de fick doppa i ostlagen och äta.

Brita hade en enda moster som hette Marta. Hon
bodde i Stockholm och arbetade på restaurang Sara.
Marta var hem till Skomakra och hälsade på en gång.
Hon ville ta Brita med sig till Stockholm, men hon
gömde sig under matbordet och vägrade komma
fram. Hon var då 5 år.

Brita brukade hjälpa skolfröken med städning. Hon
minns att hon fick en docka med Dala-dräkt av henne.
På sommarloven brukade hon vara vid Tutabo och arbe-
ta. Efter skoltiden arbetade hon där som piga.

Smens-Ivar Grängfors berättar
Ivars mor (Karin Pehrsdotter 1873-1965) och far (Per
Nilsson 1860-1941) gifte sig 10 juni 1900 och flyt-
tade då till Engvalls, nedanför Skinnsäcken, där de
bodde i 16 år.

1916 flyttade familjen till Smens på Löten. Ivar var
då 4 år och är det absolut första minne han hade från
barndomen. Bångagubben var flyttkarl den gången.
Ivar fick sitta på flyttlasset och det var spännande.
Just den dagen föddes Kol-Emil Persson vid gården
Kola.

Hos Smens bodde då Olof Vakt, Färdigs-Olle kal-
lad, med hustrun Franks-Augusta från Viksjöfors.
Dessa två familjer bytte bostad med varandra. Ivars
mor och far fick betala 500 kronor mellan på bytet.

Före familjen Vakt bodde i Smens, Jonas Roos.
Stugan som Ivar bodde i flyttades dit av Jonas
omkring 1890. Jonas var född vid gården Klanga.
Han fick 14 syskon. Flyttade sedan till Annefors
1900. Jonas vistades i Amerika mellan åren 1889-
1895 och 1902-1905. 
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Hämtning av doktorn
Skommar gård tillhandahöll för byns räkning häst
och vagn till hämtning av doktorn i Alfta vid bråd-
skande fall. Ivars pappa, Pehr Nilsson, var dräng vid
Skommars och hämtade doktorn många gånger. Det
gick med ilfart ner till Jonols i Malvik där han bytte
häst. På återfärden bytte han tillbaka häst. En gång
när Ivars far och doktorn åkte förbi kyrkogården sa
doktorn; ”Jag har hjälpt många hit ja”.

Vid ladugårdsbygget i Skommar 1901 gick inte ett
sprängskott av, så sonen till Anders H-ström, Johan
30 år, skulle kolla vad felet var. Då sprängdes det och
Jonas blev skadad. Ivars far hämtade doktorn den
gången. Johan blev blind. Han dog 1914. Anders
bodde vid Hedmans i Västerlima. Han var ifrån
Söderbärke.

Lusta gubben
Det har i alla tider funnits originella personer i byg-
derna som låter tala om sig i hemtrakten mer än alla
världsberyktade personer tillsammans. I södra delen
av Alfta socken närmare bestämt väster om Bornas-
bergets fot fanns under 1800-talet ett sådant original
som det har talats ganska mycket om. Vi vilja därför
här relatera till några av de historier som kommit till
vår kännedom om den så kallade Lusta gubben. Hans
namn var Erik Ersson-Lindström ifrån Nordanå och
var född 1798. Hustrun hette Brita Olsdotter och
kom ifrån Grängsbo nummer sju vid Ljusnan (Löss-
nan) och var född 1805. Det har berättats att paret
någon gång i mitten av 1820-talet sett ut den plats
där de skulle bygga sin framtid. Platsen kallas för
Lusta källa på grusåsarna omkring denna källa växte
lång och vacker tallskog som skulle ge bra byggnads
virke till gård och övriga byggnader. Bakom gruså-
sarna låg jämna och släta sandfält som Lusta gubben
ansåg skulle vara lätta att odla och som han även
odlade upp och brukade. Han odlade även upp en rätt
stor del av den intilliggande myren. Än idag syns
diken från Lusta gubbens odlingsverk. Ifrån fastig-
hetskartan daterad 1884 framgår att det var ganska
stor areal som han odlade upp. Fastigheten benämnes
på kartan för Lustig Eriks täppa och var bebyggd
med tio stycken byggnader. Vilken odlar bragd i
vildmarken! Men det visade sig att ibland frös såväl
säd som potatis bort. Potatislandet flyttades därför
upp på berget efter fäbodstigen mot Gullbergsbo
fäbodar och där höll sig frosten borta. Lusta gubben
hade som mest tre kor några getter och ibland en häst

om ekonomin tillät detta. Det har berättats att när
han var i avsaknad av häst så bar hangödseln upp till
potatislandet högst uppe på berget, en sträcka på
dryga kilometern. Och nu skall vi berätta litet om
Lusta gubbens ljusa livssyn och frihet ifrån klagan
och knot. Han berättade för sina vänner nere på sock-
nen att under ”stora haravintern” 1872 fångade han
365 harar. Skulle detta vara sant, vilket hans vänner
icke alls trodde så var det sannerligen ingen brist på
gott kött i det lilla hemmet vid Lusta källan det året.

Han berättade en gång för några besökande att han
alltid hade gammal säd d.v.s. ifrån tidigare år i sitt
härbre. Hans vänner var nyfikna att se hur det förhöll
sig med den saken och gick upp i härbret en gång när
han inte var hemma i och för att undersöka hans
spannmålsförråd. Och mycke riktigt såg det i första
ögonkastet ut som om gubben talat sanning. Det
stod flera tunnor på golvet där, till synes fyllda med
säd. Vid närmare undersökning befanns det att tun-
norna var vända upp och ned och säden lagd på bot-
tens undersida, ungefär en tum tjockt. Men det såg
ut som tunnorna var fulla och gubben gladdes tydli-
gen åt detta självbedrägeri. Han slapp att känna sig
så fattig då han kom upp i sitt härbre.

Det hände en gång i början de bodde där på sko-
gen att Lusta gubben och hans gumma en juldags-
morgon skulle fara ner till kyrkan. De hade ännu inte
kommit sig för så mycket att de hade en åksläde.
Men gubben gjorde det bästa möjliga efter sina för-
hållanden. Han drog fram en gödselsläde med en
enkel botten och satte ett ”långsäte” längs med slä-
den som de skulle sitta på. Det var juldagsmorgon
och det skulle köras fort som seden var. Gubben
släppte iväg utför backarna så att gumman blev rädd
och skrek. Då hotade gubben gumman med att om
hon inte slutade med att skrika så skulle han kasta av
henne och hon skulle inte få följa till kyrkan. 

Det kunde också inträffa att det fanns skatter i
Lusta gubbens härbre. Det berättas sålunda att han
en gång bytt klockor med en soldat och skulle få fyra
eller fem riksdaler i mellanavgift. Det dröjde både
länge och väl innan soldaten kom och betalade sin
skuld. Men så kom han en gång och var lite påstru-
ken och ville skryta och sade: Jag skulle väl betala
min skuld nu till dig, och tog upp en femtio kronors
sedel under förhoppning att gubben inte skulle
kunna ge emot. Lusta gubben tog lugnt emot 50-
kroningen och sade: Jag lär väl gå upp till härbre då.
Återkommen räckte han soldaten de pengar han skul-
le ha och fick på så sätt sin fordran inkasserad.

Det måste naturligtvis iakttagas den största spar-
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samhet i det lilla hemmet vid Lustakällan. De hade
inte råd att köpa en 14-öres almanacka för varje år.
Men gubben gjorde en uppfinning så att han skulle
slippa denna utgift och ändå följa med sin tid. Han
borrade 31 hål i en stock ovan om sängen i stugan
och hade en pinne som han flyttade i ett nytt hål då
en ny dag bröt in. Denna pinne kallade han för ”data-
stickan”. Han försummade aldrig att flytta sin data-
sticka för varje dag. Detta visste de personer som bru-
kade besöka det lilla hemmet emellanåt. Så hände det
ett år någon gång före julen att det var en spjuver dit
och passade på och flyttade datastickan några hål till-
baka så att gubben inte visste om det. Då julmorgo-
nen kom anade gubben intet ont, utan steg upp,
klädde sig och gick sedan ut på logen och tröskade.
Fram på dagen kom en person nerifrån socknen dit
upp och skulle hälsa på dem. Gubben var på logen
och tröskade och den främmande personen gick dit
och med förebrående ton sade: Håller du på och tröskar
på självaste juldagen. Gubben blev förskräckt och
utbrast. Då är det någon som flyttat datastickan för
mig. Och så grät han. Han tyckte det var för hemskt
att han gjort sig skyldig till något sådant.

På höstarna gillrade och snarade Lusta gubben
skogsfågel och rävar. Var lyckan honom bevågen
kunde han få både mård och utter. De gånger han
ägde häst for han på snöföre till Stockholm med fång-
sten. Då övernattade han alltid på ett så kallat färd-
ställe eller gård i Tierp. Där var det så fullt av forbön-
der att de fick ligga på golvet tätt som packade sillar.
Även gårdens höns logerade i samma rum. Tuppen
var avskydd av de trötta forkarlarna ty han väckte
dem för tidigt med sitt galande. En gång blev Lusta
gubben så arg på tuppen i Tierp att han tog ett snöre
och band ihop näbben på honom. Därefter var Lusta
gubben inte välkommen på detta färdställe. Dessa
Stockholmsfärder gjordes alltid på vintern. Man
använde en skrinda av mycket tunna bräder s.k. bräs-
skrinda med ca. en meter höga kanter längst bak.
Tvärs över skrindan var en särskild avbalkning tre
decimeter bred. Den var försedd med lock och lås.
Här förvarades den torra och våta matsäcken. Lusta
gubben hade alltid kornmjölsgröt med sig. Den
värmde han upp vid en öppen spis i ett våffeljärn
med långt skaft. 

Men sorger hittade också väg till det lilla hemmet
i skogen. Den mycket tragiska händelsen inträffade
den 31 oktober 1845. Lusta gubben hade ärenden ner
till samhället och gumman var sjuk och sängliggan-
de. Tre av familjens barn i ålder mellan åtta och fem-
ton år skulle gå ut och åka kälke utför de branter som

omger den s.k. Lusta källan (Källan är en liten tjärn).
Nu bar det sig så illa att åkningen med kälken utför
branten gick ut på den isbelagda källan varvid isen
brast och alla tre barnen drunknade. Modern anade
oråd när hon hörde barnen skrika men så blev allt
tyst. När fadern så småningom kom hem så skyndade
han till källan. Han kunde bara konstatera det hem-
ska som hänt. Den kvällen var det dystert i den eljest
så optimistiske Lusta gubbens hem.

Omsider blev de gamla makarna ensamma i sin
lilla stuga i skogen. Hustrun blev sjuk och avled år
1880. Nu måste det redas till begravning, men inte
kunde gubben tänka på någon sådan i sitt hem så
långt från bygden. Och ensam var han där borta i
skogen. Men en hederlig begravning det måste hans
hustru få. De hade släktingar nere på bygden och dit
måste han fara och ordna till begravningskalaset. Han
drog fram sin brädskrinda på gårdsplanen och sedan
gick han in i stugan och bar ut sin hustrus livlösa
kropp och lade den på botten av skrindan. Men sedan
skulle det också vara matvaror till kalaset. Sådant
plockades ned i skrindan och där ibland en levande
get som skulle slaktas där nere på bygden. Så spände
han för sin gamla häst och färden gick mot graven.
Framkommen till sina släktingar ställde han häst och
skrinda på gården och gick in och talade om vad som
hänt och vad ärende han var stadd. Skrindan var över-
bredd med ett täcke. De kvinnliga släktingarna rusa-
de ut för att se den döda. Just då de tog i täcket för
att breda av detta så bräkte geten och de höll på att
dö av förskräckelse allihop. De visste inte att det
fanns någon levande varelse i skrindan. Sedan begrav-
ningen var över fick gubben ensam med sin hästkrake
vända om till hemmet i skogen. Det var nu öde och
tomt detta hem som han fäst så stora förhoppningar
vid. Även om dessa förhoppningar mången gång bli-
vit gäckade har han alltid hållit skenet uppe om att
han bodde och verkade på ett mycket välmående
hem.

Lusta gubben Erik Ersson avled 1883.

Köpebrev
Som aflidne Lusta Erik Erssons gård i Grängsbo Alfta
socken genom offentlig auktion den 25 februari till
salo utbjudits varvid bonden Erik Ersson i samma by
no. 9 stannade för högsta anbudet 150 kronor hvilket
med klubbslag fästades då försälja härmed underteck-
nade såsom arftagare efter Lusta Erik Ersson hans i
lifstiden varande gård jemte alla hölador som der
befinnes mot den öfverenskomna köpesumman af
Etthundrafemtio /150/ kronor till bonden Erik Ers-
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son No. S 9 i Grängsbo hvilken köpesumma är kon-
tant betalt.

Sålunda afhandlat.
Alfta och Grängsbo den 25 februrari 1884.

Wittna G.A. Jennische, I. Jennische
Erik (bom) Ersson Grängsbo
Fougda Jonas Olsson Vestanå

Fridshems Anders Olsson

Gammel-Karins trädgård
Utdrag ur en tidningsartikel som Pelle Asp
hade i tidningen Ljusnan
“Det växer lindar på Gammel-Karinsberget!” Jag
hörde händelsevis en skogsarbetare komma med det
påståendet, och detta var nog för att jag skulle spetsa
öronen av intresse och nyfikenhet. Han hade varit där
på skogsarbete och därvid upptäckt en grupp på fyra
stammar av detta trädslag. Och för att inte bli hållen
för att prata i fåvitsko hade han tagit några kvistar
med sig hem. De snedformade hjärtlika bladen gåvo
full bekräftelse åt detta hans påstående.

Allt som icke är vanligt och vardagligt har en säre-
gen lockelse. Det är något som ger omväxling, det
leder fantasien ut på okända marker och ställer i
utsikt en angenäm överraskning. Följaktligen var jag
en dag stadd på vandring bortåt de trakter, där
nämnda kuriosum var att söka i sällskap med upp-
täckaren därav. D. v. s. vandring var det icke i egent-
lig mening, enär vi kunde åka cykel närapå ända fram
till fyndorten. detta fast det aldrig anlagts någon väg
dit upp, vilken egendomlighet i det följande skall
avslöjas.

Från stora bygden kan man färdas med motorfor-
don fram till en gård vid Bönasen. Därifrån och till
Näckatjärn, där de många vägarna över heden ta vid,
är oländig mark, och det var förr klent beställt med
väg denna sträcka, så man måste bära cyk1arna
ibland. Då vi nu kommo dit, funno vi med tillfred-
ställelse att bönderna i Grängsbo höllo på att bryta
väg där Hädanefter kommer man sålunda att kunna
använda sin hjuling även där. (Det var den enda väg-
anläggning mig vara nöjd med.)

Mellan två smärre bergåsar, Rönnberget och Gam-
mel-Karinsberget är en smal dalgång med en bäck
upp ifrån bergen, och det är där dalen och bäcken
tangera sandheden ifrågavarande stycke sydsvensk
vegetation är beläget.Det är nordostläge för växtplat-

sen, samt att förutnänanda bäck går underjordiskt på
en del ställen, så att blott det dova mullret därav
påminner om dess tillvaro.Författaren gör troligt, att
just detta underjordiska vatten utgör en av betingel-
serna för att dessa omtåliga växter kunnat fortleva
sedan en tid, då klimatet var betydligt mildare än
vad det nu är.

Vi funno det förutbestämda lindbeståndet, vilket
bestod av fyra rätt så grova stammar uppefter bäcken
växte livkraftiga unga lönnar i riklig mängd. Dessa
ha skjutit upp sedan de äldre stammarna kommit
undan. Men det är en fara som hotar detta lönnbe-
stånd och det är granen. De gamla granarna mäktade
hålla den på av avstånd, men icke så nu. En mycken-
het unggranar ha s1agit sig fast och trivas där
utmärkt i myllan, varför lönnarna om några år bli
undertryckta, kanske helt tillspillogivna, om icke
något åtgöres däremot.

Någon alm voro vi icke i stånd att finna, men en
hel del annan intressant växtlighet var att beskåda.
Längst upp i början av bäcken förekom klibbalen i
klungor med raka praktfulla stammar. Dess längre
ned vi kommo ifrån urberget och granskogen dess
rikare och mångskiftande blev vegetationen. Rönnen
kom efter hand jämte olvon, trollhägg och frodigväxan-
de tibast. Så blev det lönnen, och längst ned mot morä-
nen linden. I denna lövmylla och måhända något kalk-
haltiga jordmån spirar en yppig örtflora. Vi funno
endast fragment, ty dennas tid var förbi för sommaren
men det blir väl en sådan igen, ska vi passa på.

En berättelse om “ Stenatjärnarna ” (Ymerå-
stjärn)
Strax härinvid är en tjärn, vilken i min hemtrakt kal-
las Ymeråstjärn. Den är märklig så till vida, att den
saknar både tillflöde och utlopp, åtminstone synligt
sådant. Likvisst är vattnet av den klaraste ock bästa
beskaffenhet. På försomraaren brukar här vara högt
vattenstånd, men nu i slutet av augusti var lågvatten,
så att bräddarna av den skålformiga tjärnen voro blot-
tade. Som måhända kommer till synes på bilden är
hela tjärnen stenlagd med en precision som på en
gammal stadsgata. Vattnets friskhet tyder på, att det
inte är stagnerande, utan till- och utflöde försiggår
genom själva marken, ett förhållande som kanskeo
står i relation till växtligheten invid. Tjärnar finnes
på flera ställen, eller åtminstone antydningar till
sådana, nu uttorkade och stenlagda allesamman med
ytterlig noggrannhet. De ligga i linje med varandra,
vilket kan tyda på, att en älv haft sin fåra här i långt
senare tid än den egentliga jökelälven.
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Jag kan inte underlåta att berätta om en tragisk
händelse, som inträffat här, och den har givit tjärnen
dess namn.En man dränkte sig i densamma en höst-
natt för länge sedan. Han var bosatt i Älvkarhed men
stammade från Ymeråsen, en skogsby inom Bollnäs.
Allmänt fick han därför gå under benämningenYme-
råsen och tjärnen ärvde namnet efter händelsen ifråga.
En kvinna hade förlett honom till otrohet emot hus-
trun och av ledsamheterna detta hade med sig blev
han tungsint och grubblande. En gång på senhösten
hade han tillsammans med en värmlänning varit på
jakt i de här trakterna. I en koja, varav ännu synes
lämningar omedelbart invid lindarna, skulle de över-
natta. Emellertid vaknade värmlänningen och fann
sig vara ensam i kojan. Han anade oråd och skyndade
till tjärnen. Där låg kamraten i vattnet men efter
åtskilligt arbete i det iskalla vattnet lyckades han
klara den levnadströtte med liv upp på land så snart
denne återhämtat sig störtade han ånyo ned i tjärnen,
men även denna gång lyckades värmlänningen rädda
honom och få honom med sig till kojan. Men där slet
han sig lös och sprang tillbaka till tjärnen. Den här
gången fick han utföra sitt uppsåt. Det blev en
hemsk natt för den kvarvararande. Elden i spisen
hade slocknat, och tändstickorna i fickan hade blivit
odugliga genom vistelsen i vattnet. Det var en kall
natt och enda sättet att klara livet var att hålla sig i
rörelse. Emot kojans vägg stod upprest en s. k släp,
en kälke på vilken man släpat fram timret ur skogen
till lastningsplatsen. Denna arbetade han med och
slängde inne i kojan hela natten, tills det blev ljust
nog att vandra hem. “Släpkälken gick väggmilla hel
natta”, sade värmlänningen efteråt. 

Erik Ström berättar
Morfar och mormor gifte sig och flyttade till Flaxen-
bo. Dom blev fyra syskon. Mor var äldst och fick
namnet Helga. Syskonen hette Elin, Olov och Artur.
Mor föddes i Flaxenbo 1899, sedan Elin 2 år senare.
Sedan flyttade dom till den lilla stugan i Grängsbo
(nuvarande Öhmans) där Olov och Artur föddes. Mor-
far var snickare till yrket. Nu började motstridighe-
terna, det var fattigt och dåligt i början på detta sekel.
Mormor var en fin kvinna, jag fick ett kort av Skom-
mar-Brita när jag bodde i Grängsbo. Det var knäppt
av den kända fotografen Agnes Andersson i Alfta.
Mormor blev sjuk, hon fick den fruktade lungsoten
som man sa på den tiden. Hon låg sjuk hemma med
sina fyra små barn. Konstigt nog så klarade sig barnen

från denna sjukdom. Mor berättar vidare att det var
ett litet torp i Tutabo hästhagen, där bodde en fru
som hette Nordkvist som var sömmerska. Mormor
visste ju att hon skulle dö så hon skrev visst efter nåt
billigt svart tyg så fru Nordkvist fick sy en varsin
klänning åt flickorna. När klänningarna var klara så
fick dom sätta på sig dom och gå framför sängen så
hon fick se hur fin dom var. När mormor blev död så
var mor tolv år och den yngste Artur var två år. När
morfar blev ensam bestämde han sig att han skulle fara
till USA. Det var nog omkring 1911 eller 1912. Johan
och Per (mormors bröder) hade då en faster som var hus-
hållerska åt dom i Mållångstuga som jag inte minns vad
hon hette men som vi barn som kom dit senare kallade
för gammelfaster. När morfar blev ensammen for han
till Mållångstuga och frågade sina svågrar om dom ville
ta hand om barnen om han for till USA. Kan ni tänka så
oerhört att fara ifrån fyra små barn på det sättet när den
yngste var bara två år. Jag för min del har aldrig kunnat
förlåta morfar för vad han gjorde.

Så kom då barnen till Mållångstuga och dom fick
det väl relativt bra efter dåtidens förhållanden, för det
var ju så att dom som hade ett arrendeställe dom
hade ju arbete och mat.

Mor blev inte i Mållångstuga så länge för i 15-års
åldern fick hon lämna sina syskon och fara ner till
Alfta och bli piga. Deras mormor hade en syster som
hette Lena, vi kallade henne för moster Lena, som
bodde i gården Buska i Västanå. Hon tog sig an Elin
så hon växte upp där. Då blev bara pojkarna kvar i
Mållångstuga.

Bitar från Sjöberget
Vid nuvarande Järvefeldts bodde längre tillbaka
Österbergs-Anna som hade en son som hette Karl.
Karl ”gick på luffen” under arbetslöshetsåren på tret-
tiotalet. Anna var lite ”körklig” och hon beskrev en
gång sonen: ”Han är som Jesus, han bara vandrar
omkring”. Bröna-Gustav Eriksson berättar att Anna
avled hastigt i Missionskyrkan i Viksjöfors. På den
tiden sveptes de döda i hemmet och fick ligga där till
begravningen skulle äga rum. Anna fraktades hem,
men blev av någon anledning liggandes osvept
hemma på sofflocket. Stor-Ersker som var släkt med
Anna kom in till Gustavs hem och yttrade bekymrat:
”Hur skä de bli med människa, hon kan väl inte
ligga dänne söm e sugga”.

På samma plats nere vid sjön bodde senare en man
vid namn Rot. Han annonserade efter en hushållerska

Berättelser och händelser • 125



som så småningom anlände. Kvinnan såg sig försik-
tigt om i stugan och frågade till slut: Och var är det
tänkt att jag skall ligga någonstans? ”Där med mej”
svarade Rot ”Det är därför jag har skickat efter dej”.
Hushållerskan for därifrån samma dag.

Den sista färden

Illustration: Max Korpilinna

Förr i tiden när det blev storhelg, så gick gubbarna
från hus till hus och åt och framför allt drack. Man
hade ju länge sett fram emot att få ledigt och kunna
slå sig lös några dygn. Några träffades och besökte
den tredje och skaran fylldes på vartefter, men ibland
”kurskade” någon och blev kvar ”vilande”. När man
hade gått varvet runt och var på väg tillbaka så kan-
ske den trötte hade ”vilat” klart och då kunde han
haka på igen. En midsommarhelg vid Frides på Löten
var det fest och en av deltagarna gav upp och somna-
de. Festen fortsatte naturligtvis, men efter ett tag
ville man byta ställe och gjorde klart för uppbrott.
Enda problemet var att ”den trötte” skulle ju upp och
mjölka snart och lite ansvar hade man ju för varann.
Kamraten var emellertid omöjlig att få liv i, så man
hjälptes åt att bära ut honom. Frides-Pär hämtade
skottkärran så att kroppen kunde fraktas mer ratio-
nellt och så bar det glada följet iväg. Pär insåg likhe-
ten med en helt annan slags procession och sa: ”Jag
går väl framme ve huvve jag, som är närmast släkt”.

Myrbarnen på Bornasberget
Här berättas en tragisk händelse från år 1895, när
Myrbarnen gick vilse på Bornasberget, som nedskri-
vits av Bengt Schols i Grängsbo.

Tre barn från torpet Myr i Gullberg, Jonas född
1887, alltså åtta år, överlevde, medan Johan och Brita
frös ihjäl. De satt bakom en stor sten högst upp på
Bornasberget. Barnen hade gått ut för att plocka och
äta bär efter gångstigen över Slipbäcken mot Slät-
brännamyren. De gick och gick och gick till sist
vilse. Barnen var barfota. Folk gick ut för att leta
utan att finna dem. Det unika i händelsen var att
Mårs-Axel från Västerlima drömde på natten var bar-
nen fanns. Han gick dit och fann barnen där. Jonas
sade då till Axel att syskonen sover, men de varju
döda redan då. Så har de gamla berättat.

Manöver i Grängsbo
och Söderomsjön
1953
Olika plutoner och kompanier var utplacerade på
olika ställen i byarna. Militären hade bageriet i
Söderomsjön i närheten av gården Lantza. Slakteriet
var vid gården Hågs i Söderomsjön. I samma by fanns
sjukhus på två ställen, Anderses och Skalen. I Flaxen-
bo och Fräsbäck i Västerlima fanns det köttförråd.
Vid gården Bånga i Grängsbo fanns det ett kompani
soldater och vid dansbanan i Västerlima likaså. Mar-
ketenterier (café) fanns det vid Bånga i Grängsbo och
vid Markussons Pensionat i Söderomsjön.

Tidningen Ljusnan på hösten 1953

Etappsjukhuset i Söderomsjön
behandlade 400
Det mest fältmässiga etappsjukhus som organiserats i
Sverige, var arméchefens omdöme om det sjukhus
som under manövern förlagts till Söderomsjön. Ett
sjukhuskompani på 240 man under kapten Carlssons
chefskap har där gjort ett förnämligt arbete som följts
med intresse både av civilbefolkningen och den mili-
tära ledningen.

400 sjuka och med mindre blessyrer försedda sol-
dater har fått vård på etappsjukhuset, som ligger full-
ständigt flygskyddat inne i skogen. Man har tillgång
till röntgen, kan sterilisera hur smutsigt vatten som
helst så att det kan användas både för matlagning och
i sjukvård, egen tvättvagn o.s.v. Man kan också göra
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operationer, men svårare saker har remitterats till
Bollnäs lasarett. Hela sjukhuset kan flytta med 33
motorfordon, 6 sjuktransportbilar och en buss för
samma ändamål har gått dygnet runt mellan fronten
och etappsjukhuset. Till sin hjälp har läkarna haft
fyra sjuksköterskor och en del lottor, men man påpe-
kar att det skulle ha behövts en hel del kvinnlig per-
sonal ytterligare.

Som civila syns Sven Schönnings, Ingemar Eriksson och
Emil Bånga.

Berättelse från manövern
Bång-Edvard berättar: Vid Bånga hade man högkvar-
ter och där var även koktrossen och marketenteriet
stationerat. Fienden som bestod av hemvärnsmän
hade sitt näste vid Erkers. Där hade man tillfångata-
git en löjtnant som dock lyckades fly och som levere-
rade färska upplysningar från fiendelägret när han
återvände. Den lede fi planerade ett överfall efter
mörkrets inbrott. Edvard som var väl känd med
omgivningarna ombads att vara vägvisare och ledde
en grupp norrut mot Altjärn. Där la man sig i bak-
håll på bägge sidor om stigen och väntade. Efter ett
tag anlände fienden men upptäckte genast några
motståndare som inte hade gömt sig tillräckligt. Ett
fasligt skjutande började och krutröken stod tät i
Bångaskogen. En storvuxen Stockholmare tyckte till
slut att det fick vara nog, och gick fram till en av de
yngre hemvärnsmännen och slog armarna om honom
så att han inte kunde röra sig. ”Det är bara på låtsas,
lugna ner dig.” Den unge hemvärnsmannen ilsknade
till av behandlingen så när han kom loss skickade han
iväg en salva efter sin antagonist. Han stod emeller-
tid för nära sitt offer, så splitter från träpluggen träf-
fade Stocholmaren i baken. Undersökning vidtogs
och man konstaterade att blodet strömmade från den

ädla delen. Övningen måste avbrytas och den skadade
hjälptes iväg för vård. Någon vecka därefter avsluta-
des hela manövern och man lämnade in sina persedlar
och vapen och for hem. Ett vapen saknades dock men
det förklarades ”förlorat i strid” och så var den saken
ur världen. Bång-Edvard drog sig till minnes palav-
ern uppe i skogen och när han kom upp till platsen så
låg mycket riktigt Stockholmarns gevär där vid sidan
av stigen med ammunition och allt. Vapnet togs hem
och Edvard visade Köl-Emil sitt fynd och sa: ”Nu är
det våran tur att ha övning” och så bar det iväg till
skogs där det knallade och sköts för brinnande livet.
Skjutningen avbröts dock hastigt när broder Emil
kommer springande från Bånga med andan i halsen:
”Vad sysslar ni med ? Döm har ringt från Älschere`
och undra om manövern inte är slut än!” Vapnet
överlämnades sedan till landsfiskalen som vidarebe-
fordrade det till kronan och ”manövern” på Löten
kunde äntligen avslutas.

Märkliga vintrar
År 1172 var vintern så blid att träden började grön-
ska redan i januari och fåglarna började bygga bon.
År 1241 var träden helt lövade i mars.
År 1269 blev det inte någon vinter.
År 1289 inträffade samma märklighet.
År 1421 fanns det mogna krusbär i mars.
År 1538 var ändå märkligare, då blommade fruktträ-
den i december.
År 1572 började träden grönska i februari.
Åren 1607, 1617, 1650 och 1659 förekom ingen
frost eller snö.
År 1662 var vintern så mild att det inte behövdes
eldas för värmen och träden stod gröna i februari.
År 1772 var det ungefär lika.
Åren 1807 och 1834 blev det knappt någon vinter.
År 1863 plockades vårblommor i Skåne mitt i vin-
tern.
År 1870 var också en ovanligt blid vinter.

Bröllop vid sekelskiftet
Hos Schols i Grängsbo hölls bröllop hemma på går-
den i tre dagar. Äldsta dottern Marta född 1885
ingick äktenskap i juni 1912 med Jonas Leviné från
Nilsols i Söräng. Bröllopsgäster var brudens föräldrar,
Schols-Anna och Olle som satt till vänster ombrud-
paret. På höger sida satt Jonas släkt, övriga släkting-
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ar, grannar och vänner. Gästerna fick sova över i olika
gårdar som Erskers samt dåvarande Norells (handels-
boden).

En historia vid vigseln var rätt så dråplig. En av
gästerna svimmade av när bruden sade ja. Denna per-
son hade beundrat bruden innerligt.

En historia om Gullbergsbo-Lars
Lars som bodde ensam i Gullbergsbo skaffade sig 2
st. killingar som sällskap. Som bekant är brukade kil-
lingar kallas för ”pickar”. En dag kom Jonases-Erik
på besök, han brukade ofta hälsa på Lars. Han gick
över skogen från Gullberg. Lars och Erik satt på far-
stubron och dom två pickarna sprang fram och till-
baks på gården. Då kom det två bärplockande damer
gåendes på vägen. Lars ropade till dem: ” Kom ni å´
så får ni si pickane”. Damerna ökade snabbt farten
och försvann. Lars och Erik funderade varför dom fick
så bråttom men förstod snart att damerna hade miss-
uppfattat situationen. Antagligen blev Lars och Erik
betraktade som s.k. fula ”gubbar” av damerna.

I juni 1904 gifte sig Brita Frid med Olof Olsson från
Bånga. Föräldrarna till de båda hade utan Britas vetskap
sett ut Olof till make. Bruden var blott 17 år när hon sam-
manvigdes med den 20 år äldre brudgummen.
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Intervju med Annie Magnusson
Annies far som hette Emil Jonsson kom från Sunds
och var född i Flaxenbo och modern hette Kristina.
Familjen hyrde lägenhet av Holma-Jonas i det s.k.
blå huset i Viksjöfors, men i slutet av 20-talet bygg-
de Emil ett eget hus nedanför Backa med hjälp av
Nymans-Erik och E.A. Jonsson från Ovanåker.

Vid själva flytten berättar Annie:
Jag skulle vara med på flyttlasset men sprang in för att
hämta en pall för att sitta på. Pappa körde fram lasset
en bit men då for en dörr på en skänk upp och slog till
hästen i baken. Precis när jag kom ut så såg jag hur det
bar av i sken ner mellan Franka-Johans gård och verk-
stan. Mamma var också ute, men klarade sig nätt och
jämt från att bli överkörd. Möbler och kläder låg
utspridda längs vägen och mamma grina för hon tyck-
te det såg så bedrövligt ut. När vi kom ner till pappa
så sa han: ”Grina inte, det är bara ett benbrott så jag är
snart hemma igen.” Post-Edvin Eriksson var närmsta
granne och hade droska så han kunde åka iväg med
pappa på en gång. Tre dagar senare så kom BackEr-
kers-Per med telefonbud. Pappa hade blivit sämre och
låg medvetslös. Mor for genast iväg, men när hon kom
fram var han död. Emil Jonsson blev 29 år och Kristi-
na Jonsson blev änka vid 23 års ålder.

Söromsjöbygd
Diktat av Stina Enberg född Eriksson 28/2 1947, från
gården Anderses i Söderomsjön.

Det finns en vrå, utav den Stora världen, för
mig mer kär än någon plats på jorden.
Av skaparns hand den undfått stora vär-
den, den S = sjön är. Det kända kära ordet

Ej är den stor vår bygd, men rik på vyer, allt
efter Telnings vattnet i sitt lopp.
Här ligger gödda fält o täcka byar, å här så
ser man Skinnsäcksbergets högsta topp.

Jag stannar – gärna här o där på vägen, ett
minne här o än ett annat där.
För mig betyder mera än en sägen, det med
mitt eget liv förknippat är.

Se träden som var buskar, i min barndom,
nu äger både stam o krona skön.

De växt sig starka, o vi får taga lärdom på
livets väg, vi får hämta många rön.

Den lilla ån, som porlar uti snåren den
sjunger, svagt sin gamla melodi.
Finns det blott till flöden, han ej räknar
åren att sjunga kan han aldrig låta bli.

En tavla värd, långt mera än alla andra, är
den man ser, från tjär- fabriks- backens
krön.
Mitt öga tåras, må mig ingen klandra ty,
detta var, min hembyggd skön.

Från norr, från söder, ja vart än jag skådar,
jag brister ut. Ej finns en plats på jord.
Med dina väl bekanta gårdar, den tavlan
kan ej mätas uti ord.

Du värnar byggd. Du mina känslor tjusar. O
hur jag älskar dig min hembyggd skön.
Helst uti vårens tid du mig bedårar, i skog å
mark, å uppnå Åsakullens krön.

Överlevde fattig –
Sverige
Kul- Johan Andersson eller Kulhammaren som
han också kallades.

”Jag såldes för femton kronor”
Johans mamma Brita föddes i ett torp i Flaxenbo.
Hon hade fem syskon, fadern dog tidigt och hennes
mor hade två kor och ofta inte mat för dagen till sig
och barnen. När Brita var 18 år blev hon piga hos
Vallins-Jonke, en bonde i Grängsbo, och de fick en
son som kallades Johan. När Johan var tre år dog
Jonke och Brita blev tvungen att söka ny pigplats, då
kom hon till bonden Lust Jonas i Mållångsbo. De
gifte sig och fick så småningom fem barn. Johan sål-
des vid sju års ålder för 15 kronor till sin mormor i
Flaxenbo. 

Mormor Ollas-Brita var ensam då hon köpte Johan.
Han fick hugga ved och dra hem till mormors lilla
stuga med bara ett rum och kök. Ofta hade de bara
stekt gröt att äta och ofta fick de lägga sig hungriga
på kvällen. När Johan var 16 år jobbade han som kol-
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vedhuggare hos bonden Erik Olsson ”Nymans” i
Flaxenbo. Nu började Johan få det bättre, han fick
äta sig mätt varje dag för första gången i sitt liv.
Ibland kunde han tjäna väldigt bra och hugga 25 tra-
var kolved på en dag. Han fick 15 öre traven, en
hiskelig hög summa för Johan. 

På vårarna var det flottning d.v.s. att virket från
skogen kördes till närmsta sjö och skulle följa vatten
draget till olika sågverk. Johans flottarlag var alla
från Gullberg och basen var Verner Jutterström.
Johan fick hyra ett rum hos Pellas-Kristin i Gullberg
för 15 kronor i månaden. Han hjälpte till med
höbärgningen där och råkade ut för en olycka när han
ramlade av ett hölass och spräckte en halskota och
fick vårdas på Bollnäs lasarett i sex månader.

En söndag när Johan var 24-25 år, samlades alla
flottare i trakten i Skålsjön och bildade avdelningen
av Skogs och Flottningsarbetarförbundet. De tjänade
bra med pengar och alla hade snygga mörka kosty-
mer. I början av 30- talet blev Johan arbetslös men
fick så ett AK- jobb på Faluvägen mellan Söderom-
sjön och Edsbyn. Då fick han bo i Bröna Fäbodvall i
Lössenbo. 

Bildtext

När Johan var 45 år och höll på att bli gammelgos-
se på riktigt fick han ett jobb som kolvedkörare hos

Erik Malmqvist i Sundborn. Där träffade han en finsk
flicka som var 40 år och arbetade som biträde på
ålderdomshemmet i byn. Hon hette Jullan Järvenpää
och var från Helsingfors. De gifte sig i Svabensverks
kapell och de kunde då flytta in i en egen stuga som
han köpt för 3000 kronor, ett rum och kök, de peng-
arna hade han huggit ihop i skogen. Men skogsarbe-
tet hade slitit ner hans kropp, höftlederna var slut
och han kom på Falu lasarett och fick nya höftledku-
lor. ”Rostfria! De kostade 4400 kronor men jag
behövde inte betala ett öre.” Kul Johan har 690 kro-
nor i månaden i folkpension.

– Jag har aldrig haft det så bra i hela mitt liv, säger
han.

Detta är hans egen berättelse taget ur
Expressen 1972 när han nyss fyllt 70 år.

Stenarbete
Nirs-Henry Olsson som är från i Älvkarhed berättade
att han som ”småpöjk” var och tittade på när bysko-
lan byggdes. 

Vid grundsättningen 1931 var bl.a. Busk-Alex
Östlund med och kilade sten. Det monotona arbetet
lättades upp med verser som stämde mellan slagen
med släggan. Henry minns några av verserna:

Aj aj aj ja tror ja dör sa´n
I mina byxor växer upp en stör sa´n
Den vill inte minska
Den vill hellre öka
Aj aj aj, ja tror ja dör sa´n.

En annan vers gick så här :

Flickor i en säng
Fyra eller fem
Gjorde en kuk utav lera
Och jävlar i min tott
Vad det gjorde gott
Jag tror att vi gör oss flera.

Svea
En vacker sommarkväll i mitten av 70-talet satt Ella
och jag i Frides och lyssnade på en livsberättelse som
man knappast kan tro är sann. Fader Edvard som då
bodde i Stockholm hade genom tidningen Land hyrt
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ut nedre botten i huset till en kvinna som kom från
Dalarna. När vi satt ute under äppelträden en kväll
och pratade så frågade Svea: Vet ni varför jag var
intresserad av att komma hit? Jo jag har varit i de här
trakterna förr, förklarade hon. När jag var liten så var
min mamma piga i en bondgård här borta, och så för-
klarade hon var de hade bott och fortsatte: Mamma
var med barn och när hon kände att det var dags så
gav hon mig instruktioner om att hämta hjälp. Hon
sa till mig att gena över en åker och sen genom en
skogsdunge och då skulle jag komma fram till ett
hus. I det huset fanns en kvinna som också precis
skulle föda och mamma hoppades att barnmorskan
skulle finnas kvar. Jag sprang dit och vi hade tur för
barnmorskan var precis klar och jag skyndade mig att
visa vägen hem till min mamma. Kvinnan hjälpte
min mor att föda fram ett barn som tyvärr visade sig
vara dött. Mamma blev väldigt ledsen för hon hade
sett fram emot att få ge mig ett syskon. Barnmorskan
försökte trösta henne men det hjälpte föga. Till slut
sa hon: Skulle du kunna tänka dig att byta ditt döda
barn mot ett som är levande? Hon förklarade att den
andra kvinnan som hon hjälpt, hade fött en son som
av flera skäl inte var välkommen. ”Jag kan ta med
ditt barn dit och fråga om hon vill byta!” Det var en
otrolig lösning på flera problem, och hon tog det lilla
byltet och bar iväg. Den natten blev alltså ett dött
barn utbytt mot ett levande och båda mammorna var
nöjda, men nöjdast var Svea som fått en lillebror.
Mamma förmanade mig att inte berätta för någon
och jag höll tyst.

Illustration: Max Korpilinna.

Det var ganska omtumlande att i sommarkvällen
sitta och lyssna till en sådan berättelse, men jag tviv-
lade inte en sekund på att Svea talade sanning. Histo-
rien var dock inte riktigt slut för Svea fortsatte sin
berättelse: När hon och brodern växte upp så fattade
de tycke för varann och Svea blev med barn och hon
blev tvingad att avslöja vem fadern var. De blev
anmälda för incest och hon fick inför tinget berätta
om en natt i Grängsbo där barnmorskan fann på en
egen lösning för två olyckliga mödrar. Hon berättade
också att domen i målet inte var klar och att familjen
flyttat flera gånger på grund av allt skvaller. Vi fick
aldrig reda på hur det gick för Svea innan hon reste
tillbaka, men jag funderar ibland på vem i Grängsbo
som har en okänd bror i Dalarna. 

Lars-Ivan Edvardsson

Återblick i back-
spegeln av Bengt
Swahn
Förord 
Jag fick en förfrågan från Grängsbo bygdegårdsföre-
ning om jag ville skriva om min verksamhet som
företagare i Grängsbobygden och Voxnadalen. Upp-
draget kändes hedrande och det vore roligt att göra
en insats för bygden i min generation. Utvecklingen i
vår generation torde väl sakna motstycke i historien
både bakåt och framåt. Att med yxa och timmersvans
på 1930-talet fram till dagens datorstyrda skogsma-
skiner ha fått vara med om skogsindustrins och trans-
porternas utveckling har känts fascinerande. Vi i Sve-
rige kan nog inte sticka under stol med att vi hade
god draghjälp av uppbyggnaden efter andra världs-
kriget ute i Europa. Utvecklingen för virkeshante-
ringen i skogen ledde till att flottningen upphörde
och allt virke transporteras nu på bil och järnväg.
Tyvärr fick en del åkerier stryka på foten när
konkurrensen om virkestransporterna hårdnade. Kan-
ske var detta en anledning till att jag och min barn-
domskamrat Helge Jonsson (Klangen) slog ihop våra
åkerier och bildade åkeriet Jonsson & Swahn som i
dag har ca 40 anställda. 

Viksjöfors i mars 1994
Bengt Svahn
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270728-7518, Svahn Bengt Lennart, så presenteras
en människa idag, i bakvänd ordning. Datorn vill ha
det så och vi har accepterat det, datorn vet ju ändå
allt om personen bakom numret. Men minnet av
mina föräldrar och min hembygd Västerlima i
Grängsbo kan ingen dator ta ifrån mig. Min far Viktor
Svan, född år 1897, var från Getryggen, en by vid sjön
Amungen, och min mor Hildur Jonsson, född år 1906,
var från gården Mårs nr 10 Västerlima by i Grängsbo.
De gifte sig och köpte torpet Forsabacken 6:10 i Väs-
terlima och där är jag född och uppväxt. 

Skola varannan dag 
Jag gick i Grängsbo skola (nuvarande bygdegården) i 6
år varannan dag, en skolform som jag tyckte var bra
därför att jag fick kombinera skolarbetet med praktiskt
arbete hemomkring. Jag komfimerades i Alfta kyrka av
kyrkoherde Gunnar Liljestrand år 1940. 

Så var jag mogen att ta steget ut i arbetslivet. Jag
hade klarat skolan med hyfsade vitsord och varannan-
dagssystemet gjorde att jag var väl förberedd för
fysiskt arbete. Det var vanligt att en yngling på den
tiden erbjöds skogsarbete. Min far hade egen häst och
körde i skogen och jag fick delta i olika arbeten med
bland annat timmerhuggning och stubbrytning.

År 1943 började jag arbeta åt min kusin Gunnar
Swahn som hade firman Expressbyrån i Edsbyn. I det
arbetet ingick även körning med häst, och jag har
många minnen med temperamentsfulla hästar från
den tiden. Men det var nog ändå här som mitt moto-
rintresse väcktes när jag köpte min första motorcykel,
en DKV 98 cc. 

Klädnypor på export
År 1946 tog jag körkort och fick arbete som chaufför
hos Stig Mattssons klädnypsfabrik i Edsbyn. Det
innebar många resor till Göteborg där lasten gick på
export med bland annat amerikalinjens Gripsholm.
Det var en viss tjusning med tradkörning på den
tiden för en yngling från landsbygden. Jag hade nog
redan då styrt in i rätt fil för min framtida verksamhet. 

Jag arbetade hos Mattssons tills jag skulle göra
militärtjänst på I 14 i Gävle. Här fick jag drömmjob-
bet som chaufför åt regementschefen, överste Hans
Berggren, för övrigt samma person som min far haft
som plutonchef. Tiden på I 14 i Gävle var den abso-
lut bästa tiden i mitt liv. 

Militärtjänsten förändrade de flesta unga mäns liv.
Det blev en psykologisk fostran utanför hemmet som
var nyttig i många avseenden. Med denna stadga i ryg-
gen var det lättare att staka ut en väg för framtiden. 

Från skrot till ved 
Efter fullgjord militärtjänst kände jag mig mogen för
tuffare uppgifter och i april 1949 köpte jag min för-
sta lastbil. Den ingick i övertagandet av ”F:a Köper
allt” i Edsbyn efter min kusin Gunnar Swahn. Jag
hade 3 000 kronor i egna sparade pengar och min far
satsade 1 500 kronor av sina sparade slantar för att
genomföra denna affär. Firmans huvudsakliga
näringsfång var att köpa och sälja skrot, en näring
som lärde mig mycket om affärer, även om jag ogilla-
de själva arbetsmatrialet. Handeln med skrot gav mig
mersmak för affärer och jag började snart att köpa
och sälja vedråvara. 

Vid den här tiden fanns det många industrier som
förädlade vedråvaran. Man tillverkade t ex boardski-
vor, både hårda och porösa, för byggindustrin. Ett
byggmaterial som tyvärr tog död på många fina kul-
turbyggnader i Voxnadalen. Många vackert utsirade
dörrar fick en masonitskiva på sig som skapade en
intetsägande atmosfär. 

Far och morbror anställdes 
Handeln med vedråvara och transporten till skogsin-
dustrierna ökade och jag köpte min andra lastbil. Som
chaufför på den bilen anställde jag min morbror 
Herman Eliasson från Västerlima by i Grängsbo. Han
blev därmed den först anställde i mitt företag förutom
min far Viktor. Kraven på lastbilarnas kapacitet ökade
och jag insåg snart att det behövdes större bilar. Det
fanns många åkare i bygden, bl a en färgstark person
som allmänt kallades för Schols Alfred (Olsson). Han
hade ortens största bil, en Scania-Vabis, och jag kände
på mig att den här bilen måste jag ha. Av flera skäl.
Nu handlade det om självkänsla och att bli respekterad. 

Jag bytte åt mig Scanian av Scholsaren, en affär
som bet sig fast i mitt minne för att jag fick ta en
bankväxel för att finansiera mellanskillnaden. Det
skedde mot min vilja för min far hade alltid varnat
mig för affärer med bankväxlar men det var nödvän-
digt den här gången. Jag klarade av affären men det
blev den första och sista med bankväxel. 

Det här var i början av 1950-talet och allt pekade
på att virket skulle transporteras på bil och att flott-
ningen så småningom skulle upphöra. Min granne
och lekkamrat Helge Jonsson (Klangen) hade för-
modligen inspirerats av min rörelse och även han
köpt ett lastbilsåkeri (Östlins i Alfta). 

Ont om körning 
Skogskonjunkturen gick då liksom nu i vågor och
vissa år var det ont om körningar. Det var mycket
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säsongsberoende då, eftersom gagnvirket avverkades
vintertid. 1952 var ett dåligt år och jag hade inte
körningar för mina bilar. I det läget bytte jag bort
min boggiebil till Helge Jonsson (Klangen), vilken
senare skulle bli min kompanjon. 

Jag siktade in mig på andra transporter och fick
kontakt med byggmästare Herbert Andersson i Öst-
anå, som var i behov av transportör för sin byggverk-
samhet. Eftersom jag saknade trafiktillstånd, regis-
trerades min bil på Herbert Anderssons byggfirma
fast jag var ägare till bilen. En konstellation som inte
sågs med blida ögon av andra åkare i bygden, men
som passade mig utmärkt. Oavsett om det var lagligt
eller inte så torde det vara preskriberat nu. 

Herbert Andersson var en framsynt person som
betydde mycket för mitt företags utveckling. För
hans räkning körde jag grus och sand från ett skogs-
område som kallas ”Börnasen” c:a en halv mil söder
om Västerlima by, till byggplatserna i Alfta och Eds-
byn. Det byggdes både skolor och bostadsområden,
bl a Lärkaområdet i Alfta och Barnängen i Edsbyn.
Lastningen av gruset skedde för hand på den tiden
och var ett mycket slitsamt arbete. För att få lass for-
tast möjligt använde vi sädesskovlar som fanns på
bondgårdarna. De var gjorda av kraftig plåt och
tunga i sig själva, men de tog tre gånger så mycket
som en vanlig spade. Dessutom körde jag tegel från
Uppsala och även det handlastades. Det var ofta långa
och tunga arbetspass som satte sina spår. 

Droskägarens dotter 
Den 6 augusti 1955 ingick jag äktenskap med Gerda
Jonsson från Viksjöfors, dotter till droskägaren Frans
Jonsson. Var det slumpen eller ödesbestämt för oss
två? Hon var ju dotter till en åkare och hette dessut-
om Jonsson, så det blev Jonsson och Svahn redan då. 

Många i bygden fick sina körkort via Frans Jonsson
och hans droskor med gengasaggregat under kriget
på 40-talet har säkert lämnat många minnen kvar
bland folket i Voxnadalen. 

Gerda och jag bosatte oss i en granngård till Ger-
das hem, en gård som kallades ”Nöjdes”. I takt med
att företaget växte skapades kontorsarbete och det
blev Gerdas uppgift att sköta den biten. 

Gerda och jag övertog hennes föräldrahem 1963.
Vi renoverade och byggde ut till modern standard.
Nu fick vi också möjlighet att inreda ett kontor och
det blev Gerda som kom att sköta om det. I takt med
att rörelsen växte kom den att centraliseras till Eds-
byn och så småningom fick även kontoret flytta med
dit. Gerda hade nog kunnat fortsätta att sköta en del

kontorsarbete hemifrån men nu kom det i stället på
hennes lott att vårda sina föräldrar i hemmet, något
som hon gjorde på ett hedervärt sätt fram till deras
bortgång. 

Firma Jonsson & Swahn 
Tillbaka till 50-talet och flera bilaffärer. 1956 över-
tog Herbert Andersson min bil och jag köpte en bil
för virkestransporter. Helge Jonsson ”Klangen” och
jag bildade då F:a Jonsson & Swahn. Vi hade virkesaf-
färerna tillsammans men åkerierna var för sig. Vi
anställde huggare och körare som avverkade massaved
och industrived. Det mesta av virket kördes till Mid-
näs industri i Rengsjö och Marmaverken i Marma. Vi
hade s k påhängsvagnar som tog en last på 25-30
kubikmeter. 

Samarbetet mellan Helge och mig var nu etablerat.
År 1956 gjorde vi en storaffär med Orsa besparings-
skog. Det var ett parti virke om ca 16 000 kubikme-
ter vid bilväg som vi lade anbud på. Budet antogs
och affären blev ett ekonomiskt lyft för oss. Det tog
ungefär två år att köra ut den posten tillsammans
med en del andra körningar. 

År 1957 köpte jag min första virkesbil med trafik-
rättigheter av Manne Karlström i Lobonäs. Med bilen
följde körning för Ström-Ljusne AB. 

Första turbon 
År 1959 byttes den bilen ut mot en ny Volvo. Tråkigt
nog havererade Volvon endast 11 månader gammal. Då
hade den gått 18 000 mil. På denna bil monterades en
så kallad elefantkran, ett revolutionerande arbetsred-
skap. Året efter, 1960, bytte jag till en Scania med
turbomotor på 205 hästkrafter. Den hade registrerings-
nummer X8296. Det var den första turbobilen på
orten. Vid den här tiden hade det blivit tvåaxlade släp-
vagnar och 1961 köpte jag ännu en bil med trafikrät-
tigheter av Evert Hanning i Voxnabruk, även den bilen
med körning för Ström-Ljusne AB. 

I det här skedet tog förvaltare Skog på Korsnäs-
Marma kontakt med mig om att köra virke för deras
räkning, vilket resulterade i att jag köpte en bil till
med registreringsnummer X3867. Bilen var utrustad
för både grus- och virkestransporter. Jag har många
minnen från Korsnäs-Marmas skogsbilvägar i Väs-
thälsingland med sönderkörda bakaxlar och växellå-
dor. Kvalitén på dessa har nu förbättrats avsevärt. 

Frånsett virkestransporterna som var basen i min
verksamhet körde jag asfalt ett par somrar i bl a Umeå.
När Edsbyverken byggdes på 60-talet, liksom väg 301
mellan Alfta och Edsbyn, hade jag körningar även där. 
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Konjunkturerna gick uppåt och i juni 1964 bilda-
des företaget Jonsson & Swahn AB och våra tjänster
efterfrågades allt mer. Hydraulikens utveckling på
60- och 70-talen tycktes ha obegränsade möjligheter
till att underlätta det tunga arbetet inom skogsbru-
ket. Vid sidan av skogsmaskinföretaget ÖSA i Alfta
byggde vi upp vårt lastbilsåkeri och vi blev väl indi-
rekt beroende av varandra. 

Lastkranarna på bilarna kunde undvaras genom att
vi byggde om en förutvarande bryggeribil till kranbil
som kuskade runt och lastade virke med reklam för
”lättöl” på dörren. 

Genier i byarna 
Många genialiska idéer föddes ute i skogsbygderna.
En del hamnade på ritborden hos maskintillverkarna.
Arbetskapacitet och ekonomi började ta ut svängar-
na. De olönsamma och tidskrävande arbetsmomenten
sållades bort. Det växte upp företag och industrier
som behövde arbetskraft. Folket ute i skogsbygderna
var eftertraktade. Skogsarbetare och småbönder läm-
nade sina hembyar och flyttade in till centrum.
Många byggde egna villor, andra bosatte sig i hyres-
hus. En ny samhällsordning hade greppat tag i
befolkningen i Voxnadalen. 

Utvecklingen av hydrauliken i skogsmaskinerna
gjorde att vi såg en ny marknad i att åtaga oss
avverkningsuppdrag, och vi skaffade oss egna maski-
ner för det. Vårt första uppdrag blev åt skogsbolaget
Stora, och åtföljdes av de flesta stora skogsbolag inom
regionen. 

Snabb expansion 
Avverkningsuppdragen ökade snabbt, och vi anställ-
de en skogvaktare, Mats Olof Eriksson, från Ljusdal.
Han hade gått ut skogsskolan 1966 och sökte person-
ligen arbete hos oss. Vi begärde lite betänketid och
anställde honom dagen efter. Det skulle visa sig att
han var en mycket duktig person. Han har i 30 års
tid oklanderligt skött sin uppgift. Under hans tid har
motorsågarna haft sin uppgång och bortgång. Gigan-
tiska skördare har ersatt mannen på marken. Matras-
terna kring brasan i det fria har ersatts med upp-
värmda personalbodar. Att vara länk mellan anställda
och företagsledning är ingen avundsvärd uppgift,
men med fast hand och trygg utstrålning har Mats
Olof klarat de flesta situationer. 

Påhängsvagnarnas tid med en last av 25-30 kubik-
meter var nu förbi och en epok med 3-axlade vagnar
började. Det kördes till och med två stycken 3-axlade
vagnar vilket gjorde att vi kunde klara en last på 80-

90 kubikmeter. Det lagstiftades dock sedermera att
fordonen fick vara 24 meter som längst. I dag gäller
enbart 4-axlade vagnar. I och med att vi fördubblade
lasten uppstod en konflikt mellan åkare och skogsbo-
lag och efter kortare strejk förlorade åkarna tvisten
och det blev en annan prissättning. 

Under den här hektiska tiden köpte vi upp Holger
Jonssons åkeri i Skräddrabo med två bilar, Ragnars-
sons åkeri i Homna, två bilar, Gustav Arvdal i Eds-
byn, en bil, Korsnäs-Marmas bil i Edsbyn och Gun-
nar Röjd i Edsbyn med en bil. Vi hade nu 17 bilar i
trafik i företaget. Vi flyttade kontoret till Edsbyn,
hyrde lokaler av Edsbyns lastbilscentral, där jag en
tid var ordförande. 

År 1968 hyrde vi förutvarande Edsbyns möbelfa-
brik och inrättade där kontor och servicehall för våra
lastbilar och skogsmaskiner. På 80-talet köpte vi fas-
tigheten som nu är station och verkstad för bilar och
maskiner. Inalles nio lastbilar, tre skotare och sex
skördare. 

Återblickar och framtidsfunderingar
– Vad är det som är svårast? Att starta ett företag
eller avveckla det? Den frågan ställer jag mig nu efter
40 år med Jonsson & Swahn. Att det skulle ske förr
eller senare har jag varit medveten om, men tidpunk-
ten har det känts bäst att skjuta framför sig. Det går
nog inte att oberörd bara klippa av det som varit mitt
livsverk. 

Att bilar och skogsmaskiner skulle utvecklas till
dagens kapacitet var det nog ingen som trodde på.
Tanken på nästa revolutionerande utveckling i skogs-
branschen torde väl ligga bra långt fram i tiden. Med
nuvarande sortiment och apteringssystem, och indus-
trins beredningsmetoder, har jag svårt att tänka mig
några stora förändringar. Om jag skulle våga mig på
en gissning tror jag att miljöfrågor, ekonomi och
naturvård kommer att fokuseras mer i framtiden.
Bilarnas motorer är starka nog att dra den tillåtna
lasten. Bränsleförbrukningen och avgasutsläppen
kommer säkert att förfinas ännu mer. När det gäller
datatekniken och telekommunikationerna vågar
ingen sia. Etermedias utbud svämmar över berg och
dalar, och i varje förarhytt finns högtalare. Det är
skvalmusik och allehanda information i radion som
underhåller förarna. Det som mest tjänat syftet är
nog ändå kommunikationsradion. Den är en trygg-
hetsfaktor som ej går att vara utan. 

Det viktigaste för en arbetare i framtiden är nog tek-
nologiskt kunnande framför fysiskt arbete. Risken kan-
ske är att det blir någon sorts avtrubbning i mänskliga
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hjärnan när allt är färdigt att sätta fingret på. 
Det förut så fria och härdande skogsarbetaryrket

kanske övergår i monotona arbetspass som gör män-
niskor destruktiva. 

Jag har under min aktiva tid varit med om att både
frysa och svettas, och att mäta tiden i dagar och dygn och
inte i skift som är schemalagda åratal i förväg. Att göra
ett väl utfört arbete och att alltid ligga i selen har varit
målsättningen för mej. Nu skall jag spänna ifrån och lossa
på remmarna och åtnjuta livet som pensionär. 

Bengt Svahn

Flaskpost
År 2000 var ett år med riklig nederbörd. Många
vattendrag inom Ovanåkers Kommun svämmade
över sina breddar. Även vid vår sjö Lössnan var
vattenståndet ovanligt högt. Vägar blev ofarbara och
många åkrar låg under vatten.

En dag i slutet av juli var Bo Adolfsson och Ronny
Persson ute för att inspektera sina åkrar sedan vattnet
dragit sig tillbaka. Mycket bråte låg kvar som måste
rensas bort för att de skulle kunna köra där med jord-
bruksredskap. En flaska fann de också, och vid närmare
inspektion såg de att det var en flaskpost. Flaskan med
det blöta brevet fick följa med hem. Brevet torkades
och var fullt läsbart. Så här lyder det:

Spännande, eller hur?
Om äktheten av detta brev finns många åsikter. Så
det är upp till var och en att bilda sig en egen upp-
fattning. 

Flaskpost, hela brevet.
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Skogsbrand vid
Näckatjärn och Híerna
Tidningen Ljusnan våren 1941

Våldsam skogsbrand rasar i Alfta idag
Elden breder i blåsten ut sig mot Ovanåker
En våldsam skogsbrand rasar idag i Alfta skogarna
uppe vid Grängsbo i närheten av Ovanåkersgränsen.
Det vill hittills synas som om branden börjat vid 11-
tiden i närheten av Bornasbo. Väldiga rökmoln ligga
utbredda över hela trakten och det förefaller som om
elden griper alltmer omkring sig i den hårda blåsten,
som ligger på mot Ovanåker.

Folk har uppbådats från Alfta och Ovanåker, men
då eldhärden ligger ganska avlägset torde det under
rådande vindförhållanden bli svårt att få bukt med
branden. Vidsträckta skogsområden breda ut sig åt
alla håll. Avverkningar ha pågått i trakten och upp-
lagd ved för stora värden hotas också av elden.

200 tunnland brunno upp. Skogselden i Alfta
begränsades på lördagen
Hela lördagen pågick skogselden i Alfta och först på
kvällen hade det uppbådade mannskapet genom att
hugga brandgator och tända moteldar, lyckats
begränsa elden. Man beräknar att omkring 100 tunn-
land värdefull skog strukit med. Den härjade skogs-
marken tillhör alftabor.

Släckningsmanskapet som under dagen uppbådades
mest från Alfta, men på kvällen även från Ovanåker,
räknades i hundratal. Det var ett drygt och till en bör-
jan till synes hopplöst arbete att mota elden, som fick
ökad fart i den friska vinden. Ända nerifrån bollnäs-
trakten kunde man skönja de väldiga rökmoln som
utvecklades på brandplatsen, och på nära håll fick man
av rökmassorna det intrycket att elden hade större
intensitet än den i själva verket hade. Man räknar det
som en fördel att marken alltjämt är ganska sur.

Det gick under lördagen rykten om att ett par stu-
gor kommit i eldens väg och förstörts, men det visade
sig att ingen byggnad kommit till skada. En som-
marstuga tillhörig en edsbybo var dock hotad. Hur
elden uppkommit känner man icke till, men det för-
modas att en matlagningseld i skogen icke blivit
ordentligt släckt. Någon person hade redan tidigt på
morgonen kännt brandos i trakten, men det var inte
förrän på förmiddagen som branden blossade upp
ordentligt.

Grängsbo bys brän-
der på gårdar och hus
Olanders 1904
Den 26 maj 1904 brann 3 st. byggningar och stallet
ner hos Olanders i Grängsbo.

Karlarna Erik Andersson (han var då 16 år) hans far
Anders Eriksson och farfar, var i ”Lössenbo-boerne”
(fäbodar) och sådde när dom fick se att det brann i
Grängsbo. Dom blev oroliga att det var Olanders
som brann så dom rodde ut på sjön. Då såg dom att
det var deras hem som stod i lågor. Dom rodde till
Mårs och sprang sen hem men dom kunde inget göra,
det var för sent.

Schols 1904
1904 slog åskan ner i bryggstugebyggningen och
brännde av ca. 4 gånger 4 meter i taket. Det blev
också bränt och sotigt i bakstugan.

Mårs 1916
Allt utom bryggstugebyggningen brann ner. Kreatu-
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ren fick dom ut ur den brinnande ladugården. Dom
hade 12-14 st. kor, som dom hade inhysta hos gran-
nar, till dess dom hade byggt upp en ny ladugård.
Elden började i kornladan där småpojkar lekt med
elden. Då användes Grängsbos brandspruta (den finns
ännu förvarad i ”spruthuset”). Man hade också lang-
ningskedja från sjön.

A.G. Norells omkring 1929
Omkring 1929 slog åskan ner hos Norells (nuvarande
Krister Thaléns fastighet) och sängkammaren brann.
Förmodlingen sista gången som brandsprutan använ-
des. Den fungerade dåligt. Brandkåren från Viksjö-
fors anlände sedan och släkte.

Ollas söndagen 20
juni 1937
Berättat och självupplevt av Bengt
Schols
Åskan slog ner och tände stugan som brann ner näst-
an helt. Undertecknad var då 5 år gammal. Jag

minns det ännu idag hur hårt åskan gick fram.
Erskers-Olle kom springande till Schols och ropade
”det brinner vid Ollas”. Det var min mor och vår
piga Hyléns-Greta samt jag själv som var hemma. Vi
satt i ett mörkt rum för att slippa se blixtarna. Vid
granngården Aska hade Aska-Jonke besök av Jöns-
Olle. De satt vid köksbordet och drack kaffe när det
kom en blixt och slog kaffekoppen ur handen på
Jöns-Olle. Det fräste efter elledningarna så dom blev
svartbrända. Blixten fortsatte ut till Ollas ladugårds-
vägg och klippte av elledningarna där. Sedan gick
blixten till stugan vid Ollas och tände eld därinne.
Därefter gick blixten ut vid norra gaveln och till ett
stort aspträd. Blixten slutade sin framfart vid en liten
vattenkälla. Mellan stugan och trädet revs ett djupt
dike upp av blixten. Jag undrar än i dag varför blix-
ten hade hoppat över koskitrukorna på vägen till trä-
det. Det enda som räddades undan branden var en
spinnrock som Aska-Jonke ryckte ut. Brandkåren
från Viksjöfors kom dit men då var hela huset ett
enda stort eldhav. På hösten efter rev Aska-Jonke det
som blev kvar efter branden. Ask-Olles Karl kolade
sedan en mila av det som blev kvar av huset vid upp-
farten till Ollas.
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Näs-Einar ”björn-
skytten”
Sensation är numera ett slitet uttryck, men när Einar
Andersson (Näs-Einar) år 1965 sköt en björn, då var
det en sensation. Varken mer eller mindre. Hur det
gick till kan man i urklipp ur en mängd olika dags-
tidningar få ett otal beskrivningar på.

I t.ex. Hälsinge-Kuriren kunde man torsdagen
den 14 oktober 1965 läsa följande:

Björn skjuten i Alfta-skog.
Anföll jägare
Hemmansägaren Einar Andersson, Grängsbo, Alfta,
avlossade ett lika sensationellt som historiskt skott
under älgjakt på onsdagseftermiddagen. I Tälnings-
berg i Alfta fällde han i självförsvar en björn!

En stor bamsefar reste sig på bakbenen och anföll
Andersson. Denne hade inget val. Han avlossade först
ett skott med resultat att björnen tumlade omkull,
men släpade sig ett 100-tal meter innan Andersson
gav honom nådaskottet.

Enbart att finna en björn i Alfta är en sensation.
Historiskt därför att det torde vara 85 år sedan före-
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Gullbergs jaktlag år 1965 då en björn fälldes.
Övre raden: Helge Jonsson, Erik Eriksson, Helmer Hellsen, Olle Levine, Olle Larsson, Gunnar Röjd, Nils Eriksson.
Mittre raden: Erik Persson, Jonas Andersson, Eskil Jonsson, Torbjörn Jonsson, Albin Fast, Anton Gräls, Gottfrid Söder-
lund, Edvin Andersson, Bertil Jonsson.
Nedre raden: Bror Persson, Arne Axelsson, Einar Andersson, Sven Olov Hellsén, Karl Ola Wall.



gående nalle fälldes i socknen. Det var under en
kunglig jakt.

Einar Andersson befann sig på onsdagseftermidda-
gen tillsammans med andra kamrater i ett jaktlag i
skogarna till Tälningsberg. Andersson gick med sin
hund okopplad på en mindre väg vid Söndagsbäcken.
Klockan var 15.45. Hunden sprang ett 30-tal meter
från ägaren när en stor björn plötsligt rusade upp ur
ett dike och anföll hunden. Denne vände och sprang
tillbaka mot ägaren. Björnen började brumma hot-
fullt, reste sig på bakbenen och med viftande ramar
gick han mot Andersson.

Jag vågade inte annat än skjuta, jag tyckte inte att
jag hade något val, säger Andersson till Kuriren på
onsdagskvällen. Björnen såg hotfull ut när den kom
rusande med slående ramar. Det hela gick också
mycket fort. På cirka 20 meters avstånd sköt jag och
träffade. Björnen rullade runt och kanade ner i diket.
Den fortsatte dock ett 100-tal meter innan jag kunde
ge den nådaskottet.

Allt talar för att det var en hungrig björn som
anföll Andersson. För något år sedan grävde en skog-
skörare ner en självdöd häst på platsen vid Söndags-
bäcken. Björnen hade nu grävt sig ner till det döda
djuret och börjat äta på kadavret när hunden kom
och störde honom.

Sedan björnen fällts ringde Andersson upp polisen
och talade om att han skjutit en björn i Alfta. Polisen
trodde först att det var fråga om ett skämt i älgjakts-
tider, men kom snart till klarhet om att det var all-
var. Hur man skall förfara med djuret vet man ännu
inte. Jaktlagets medlemmar ansåg själva att björnen
borde stoppas upp och placeras på lämplig plats. Sil-
vanum i Gävle nämdes.

Nyheten om det ovanliga bytet spred sig snabbt i
Alfta och hela kvällen körde långa bilkaravaner med
nyfikna till platsen för att se nallen. Vi skulle nog ha
tagit inträde här, sa mannarna i jaktlaget.

Tidningen Expressen spädde på med ett utta-
lande från dåvarande jaktvårdskonsulent
Robert Bagge och han uttryckte följande:
Även om jag i detta fall anser att björnen inte utgjor-
de något hot för skytten. Den har så dålig syn att den
troligen inte var medveten om jägaren, kan jag inte
förebrå honom. Att se och höra en björn komma
emot sig innebär en sådan skräck upplevelse att man
handlar instinktivt och i panik. En björns vrål är så
fruktansvärt att det får blodet att isa sig.

Den som känner Einar Andersson vet att hans blod
isas nog inte i första taget, möjligtsvis att han blev

lite kallare om fötterna den gången.
Nu gick en tid och så bestämde sig Iggesunds

Bruk AB för att anmäla Einar för olovlig jakt. Han
hade tillstånd att jaga älg på Iggesunds Bruk AB:s
marker men inte att skjuta björn.

I egenskap av tilltalad kallades han sedan inför rät-
ten å tingshuset i Bollnäs, onsdagen den 1 december
1965. Väl i rätten diskuterades huruvida björnen bli-
vit skjuten framifrån eller bakifrån. Professor AG
Jonäll vid naturhistoriska museet i Stockholm hävda-
de bestämt att björnen sköts bakifrån. Einar Anders-
son sade sig ha skjutit framifrån.

Chefsåklagare Stenborg-Pettersson gjorde nu något
som nog måste betraktas som mycket ovanligt.
Under rättegången svängde han i sin uppfattning och
började gå mer på den åtalades ord än expertisen från
Stockholm. Kanske var det Anderssons orubbliga
lugn som övertygade. Åklagaren tyckte inte längre
att Andersson skulle riskera fängelse utan att dagsbö-
ter kunde räcka. Försvarsadvokat Nils Trönnberg
menade att hela åtalet skulle ogillas. 14 dagar senare
meddelade häradsrätten att Einar Andersson blev fri-
känd.

Den skjutna björnen blev däremot förklarad förver-
kad till kronan. Den står nu uppstoppad på Natur-
historiska museet i Stockholm. 

Vinterfiske 
En berättelse från 1920-30 talet om järnvägare från
Bollnäs. De kom att börja med angling på Grängen
med flera sjöar, där det fanns rikligt med gädda.
Nymodigt inslag blev när det satt en mört på angel-
donen. Det berättas att när järnvägarna åkte hem
med rälsbussen från Viksjöfors, var jutesäckarna fyll-
da med gädda. Mörten togs upp vid Sunnerstaholm i
Bollnäs och skickades med ettbussen till Viksjöfors.
John Sedvall (Burkas) var den store mörtförsäljaren
på lördagarna. Han hade försäljning vid Jonssons
affär, där det var stor samling med kunder som köpte
den beställda mörten vid tvåtiden. Broddanäs-Holger
var en ivrig fiskare som kom på cykel med special-
gjorda korgar. Han hade också krukor med plats för
40-50 mört som köptes in. Sven Sedvall (Moses) var i
storform och talade högt vid mörttunnan med Joel
Jernström, Janne Thalén, Sven Haglind och Franka
mågen. 

Joel och Sven var som parhästar på sjön vid Perers
skogsland. Bröderna Burkas och Moses höll till vid
Schols berömda tre tallar på näset. Bengt Schols
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minns dessa väl från skolåldern, han var ju på sjön för
jämnan och hörde historier m.m. Haglind nu nappar
det vid elvatåget brukade han säga och så gick han
och pissa över vänstra tummen, det betydde tur. Det
var väldigt kiv om platserna var de skulle fiska. Man
fick inte ta beslag på någon annans plats, för då ”jäv-
lar”. Back-Olles Edvin och Roland ”Joffen” fanns
även på plats. Roland jobbade med att ta emot biljet-
ter vid dansbanan. När dansen var slut gick han ut
till sjön för att bevaka sin plats. Roland lade sig i nå-
gon hölada och väntade på dagsljuset. Bröna sumpen
var hans favoritplats på Lössnan. 

Det var stor avundsjuka på bönder som hade
strandrätt och möjlighet till vårfiske med ryssja.
Bland annat en Sedvall lade en ryssja framför infarten
till Schols båthus och stängde in ekan för Schols-
Nils. Men då blev det hårda bud, ryssjan sattes upp
på åkern och Nils ringde till syndaren och sade ”nu
kan du komma och hämta din ryssja”. Detta uppre-
pades aldrig mer. 

Vid ett fiskemöte på Grängsbo skola under 40-
talet gick det livligt till av Viksjöforsborna. Det blev
dispyt med Skolmästar-Martin om rovfiske med rys-
sja med upptag för att mata hönsen. Det var spännan-
de att höra på för en kille på 13 år tyckte Bengt
Schols! Det gick så långt på ett möte i Grängsbo att
en Viksjöforsbo med bestämmanderätt vid Sahlins
(Björkträ) varnade Grängsboborna att de kunde bli
utan jobb på fabriken om man var vrång. 

Näs-Einar Andersson (som har bra minne) berättar

att han vid ungefär 7-8 årsåldern (1924) såg angeldon
för första gången. De var tillverkade av Andersers
Konrad och användes då i Telningsvattnet. Den
gången fick de 22 gäddor plus en abborre på 2 kg.
Grängsbo och Västerlimaborna fiskade ofta i Telning-
en varvid man åkte häst med utrustning och mycket
fisk (ibland) med sig hem. 

Telnings-ålfiske
Orginalkontraktet
Till Bonden Eric Ersson s9 i Grängsbo upplåter och
försäljer jag Jon Jonsson No 4 i Östanå En sjettedel
(1/6 del) uti Telningsbäcksålfiske. Sådant detsamma
för närvarande befinnes och det emot en köpesumma
af Ett Hundra Rd Riksgälder, hvilken såsom betald
härmed varder qvitterad och får ålkarslotten genast
tillträdas.

Likaledes upplåter och försäljer jag Nils Olsson
Norrmann No 2 i Tranberg till samma Eric Ersson en
lika stor lott uti samma ålfiske emot en redan tillful-
lo betald köpeskilling af Ett Hundra Riksdaler Riks-
gälder.

Denna afhandling varder med egenhändiga under-
skrifter i vittnens närvaro bekräftad.

Ovanåker den 21 April 1858.
Säljare: Jon Jonsson No 4 i Östanå

NO Nårr Mann No 2 Tranberg
Köpare: Eric Ersson
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Vittna: Ol. Persson i Gråsätter
Jon Jonsson i Kyrkbyn

Orginalkontraktet
Undertecknad upplåter och försäljer Hälften af mines
egande lotter, eller ? dels lott hvartannat år och 1/16
del att nyttjas och begagnas för hvartannat år uti det
så kallade Tälnings ålkaret till Bonden Anders Pehrs-
son No 3 i Grängsbo Alfta Socken emot en öfverens-
kommen och tillfullo erlagd köpesumma stor Fyratio
Fem /45/ Riksdaler Riksmynt hvilka såsom betalte
härmed qvitterade varda och tillegne köparen att
genast få tillträda ofvannämde andelar uti Telningsål-
fiskett samt ervärdeliga äga nyttja och besitta med
förbehåll att köparen för den andel eller de lotter jag
äger qvar wiljer ålfesket i mitt ställe så att jag ej har
någott bettsvär i och för det samma.

Sålunda öfverens kommit och afhandlad nedanstå-
ende vittnens närvaro bekräftas av.

Alfta och Grängsbo den 8 juni 1872.
Säljare: Panta Erik Erson i Grängsbo

Köpare: Anders Pehrsson No 3 i Grängsbo
Vittna: Jon Olsson No 6

Olof Ersson No 16 i Grängsbo

Ålfisket i Alfta av Johan Ohlsson
Enligt Bromans Glysisvallur blev ålfiskena i Hälsing-
land redan år 1281 taxerade av riksens ständer. Skat-
ten skulle gå till påök av Uppsala öde, dvs. till
underhåll av kungsgården i Uppsala. Och Gustav
Vasa, som hade en otrolig förmåga att uppspåra möj-
ligheter för ökning av kronans intäkter, fick också
sina ögon riktade på ålfiskena. Vid uppläggning av
den första jordskatteboken (1542) ingår de flesta
ålfiskena i ”sköld”-beräkningen, men redan 1546
börja de bli synliga i räkenskaperna under egna rubri-
ker. Detta år befaller för övrigt kung Gustav att fem
nya ålfisken skall anläggas i landskapet, och 1549
blev samtliga ålkar, som förut voro i måltal uppskat-
tade och med hemman sammanförda, från jordeböck-
erna avförda och åsatta särskilda räntor. År 1552 till-
sätter kungen en särskild kommission, som skall
rannsaka om fiskena i bl. a. Hälsingland. I Nordlan-
ders Norrlänska samling 3:1-4 ingår det därvid upp-
rättade syneprotokollet och om Alfta står följande:
”Item i Alfta socken 1 mil ovanför kyrkan finnes ett
åle hus, som kallas Morakaret, och det var tillförene

byggt. Item i samma socken vid Kyrkobyn skall nu i
nästkommande vår byggas ett ålehus, och samma
ström löper av en sjö, benämnd Amungssjön. År
1637 hölls under ledning av kommissarie Gyllenax
en ny rannsakning om kronofiskena i Hälsingland.
Ur det härvid förda protokollet anföres följande: Stor-
karet, ett vrakhus i Voxna strömmen, där uti tages
både lax och ål och brukats en tid av vördiga man
mäster Hindrik (kyrkoherden Hindrik Zynthius) och
länsman Olov Hansson och hava därföre givit lax och
ål, 1 1/2 tunna.

Moraströmmen ett kronans ålhus, brukas av Mickel
Jönsson i Viken och gav förledet år till mäster Hindrik
30 D:r kopparmynt. Föreskrevne hus är nu uppbränt.
Befalldes att detsamma uppbygga igen.

I Ellkieredsbäcken (i Telningsvattnet i Älvkarhed)
en ålkista, brukas av Per Eriksson i Grängsbo, själv
åttonde och giver där av ål 2 lisspund.

I Morkarebäcken (i Telningsån 1 km. nedanför
Mållången) en ålkista, som Olov Larsson i Böle själv
fjärde brukar och giver där av ål 15 marker.

I Östertelningsbäcken (mellan Mållången och Tel-
ningen) ett ålhus, som brukas av Pär Andersson i
Nordanå och Erik Hansson i Kyrkobyn och giva
därav ål 1/4 lisspund.

I Vestertelningsbäcken (mellan Telningssjöarna) en
ålkista, som Jon Olofsson i Grängsbo och Per Jonsson
i Viken bruka och därav givit om året 1/2 lisspund.

För alla föreskrevne fisken haver vördiga och vällär-
de mäster Hindrik och Olov Hansson, länsman, årli-
gen i någre förledne år utgivit (till kronan) 120 Dr
kopparmynt

Ur den av Hallström år 1790 upprättade beskriv-
ningen anföres följande: 

Morkaret beläget väster om Mållångstad 1 3/4 mil
ifrån Alfta kyrka, är vordet år 1782 ånyo uppbyggt,
44 alnar långt med dubbla väggar och 11 alnar brett.
Långväggarna äro något skadade, så att flera nya
stockar böra insättas, varförutan taket bör förses med
4 á 6 nya åsar och åtminstone 50 takvedsträn. Damm
finnes icke till detta ålhus, är icke heller nödig, eme-
dan en berghälla på vardera sidan leder vattnet in i
huset.

År 1893 ombyggdes Morkaret helt för en kostnad
av 840 kr. För vittjning gällde den överenskommel-
sen, att delägarna i tur och ordning skulle utföra
denna samt fördela fångsten efter andelstal. Senare
blev dock detta system slopat och i stället träffades
överenskommelse med någon i närheten av ålkaret
boende person att utföra vittjningen samt fördela och
framforsla ålen till delägarna. Franka far hette en av
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de siste, som hade detta uppdrag. Och jag minns så
väl, att då jag under min barndoms somrar vistades
hos mina morföräldrar i Nordanå, då kom den vithå-
rige gubben knogande med sina ålsäckar och delade
ut fångsten till delägarna. Och han var så välkom-
men, då han kom, och hans mattillskott så uppskat-
tat, så för mig föreföll hans besök som en synnerligen
stor tilldragelse i hela familjens tillvaro. Jag har
också sökt få fram några uppgifter om fångsternas
storlek vid de olika ålkaren, men detta har inte låtit
sig göra. Att fisket vid Storkaret kunde vara mycket
givande, därom finns många muntliga traditioner. Så
har jag hört berättas från flera hall, att man vid en
enda vittjning kunde få en vittflake (kärrflake) full
med ål. Från Morkaret finns de årliga fångsternas
storlek antecknade för de 7 8 sista åren, som det ägde
bestånd. Fångsterna varierade mellan 347 och 107
kg. per år. Men tydligt är att den tidigare varit långt
större. Och år 1943 var även Morkarets tid ute. Delä-
garna försålde då detta till ett kraftbolag, som har
stora intressen i Telningsvattnet. Året därpå blev
ålkaret bortrivet, och därmed försvann det sista av
dessa skattlagda ålfisken i Alfta, som under tidernas
lopp varit av så stor betydelse för befolkningen.

Älgjakt i äldre tider
Alfta sockens Jaktvårdsförening innefattade hela
socknen. En tid var kronojägare Nordén i Bränderna,
Alfta ordförande och Erskers-Jonas Larsson från
Grängsbo kassör. Uggasbo-Birger, Runemo satt också
i styrelsen.

Nästkommande styrelse bestod av handlare O.G.
Larsson Grängsbo, Bånga-Rune Mållongsbo, Lars-
hans-Olle, Söderomsjön, Kola-Erik Persson Grängsbo
och Andersjons-Olle Grängsbo.

Allt var lovligt utom årskalv. Ingen begränsning av
stora djur. År 1961 var det lovligt att skjuta årskalv.
Före detta år fick man böta om någon hade skjutit en
kalv.

Älgjakt bedrevs på olika sätt, en person kunde sitta
på eget skifte och passa. Eller gå ihop några stycken.
Bilda större grupper, s.k. älglag med en jaktledare
som höll ihop laget.

Jakten bedrevs från början i fyra dagar. Sedan blev
det licensjakt med tilldelning av stora djur och kal-
var. Ett jaktvårdsområdes storlek bestämde hur
många djur som tilldelades.

Jaktformen i äldre tider var att när ett djur var
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skjutet skulle det flås på platsen och sedan grovstyck-
as. Efter det samlades en åtta till tio man för att bära
fram till befintlig väg.

År 1981-1982 var den stora avskjutningen då älg-
stammen hade ökat dramatiskt.

Det var en del gamla skyttar som hade lite udda
gevär. Nämnas kan Kolar-Strandberg som hade ett
Remingtongevär med kaliber 12,7 (ovanligt grov
kaliber). Detta jagade han älg med. Jonols-Johan
Larsson hade ett dubbelpipigt gevär med en räfflad
pipa för kula s.k. bränneckerkula och den andra var
avsedd för hagel kaliber 16. Sigfrid Lantz i Söderom-
sjön hade också ett Remingtongevär, ett en-skottsge-
vär. Han hade patronerna mellan fingrarna för att
snabbt kunna ladda om när det gällde. O.G. Larsson
hade en repeter-studsare av tyskt märke när han kom
till Viksjöfors 1926. O.G. kom från Halland. Det var
lite ovanligt på den tiden med repeter 5-skottsgevär.

Tutabo Per.

En lyckad jakt för Arne Axelsson, Erik Persson, Per
Axelsson och Axel Persson.

Andjakt
Handlar-Larsson och JonolsOlle skulle jaga änder vid
Rosenkvists mellan Flugen och Grängen. Larsson
hade laddat ryggsäcken med pilsner och glada i
hågen bar man åstad. Ryggsäcken som blev besvär-
ligt tung ställdes ner på marken och så smög man
iväg. Efter åtskilligt tittande och smygande måste
man vända utan att ha sett så mycket som en sädesär-
la. Plötsligt sträcker Larsson på halsen och säger
”men vad är det där?” Kamraten hinner inte ens rea-
gera förrän Larsson har slängt upp bössan och skickat
iväg ett skott. Hagelsvärmen ser ut att träffa perfekt.
När man kommer fram så konstateras sorgligt att
varenda pilsner är sönderskjuten i ryggsäcken, som
Larsson trodde var en and.

Kolar-Strandberg
Per Johan Strandberg, född 8 april 1881 (Åhmans-
Per), var son till Anders Ersson Strandberg Gäddvik
och hans hustru Matgta Jonsdotter. Per Strandberg
som bland annat var kolare, gifte sig 2 januari 1910
med Anna Eriksson, dotter till E. Ersson Klanga,
Grängsbo. Anna var född som nr 11 i en syskonskara
på 15 stycken.

Strandberg, som han kallades, bodde en tid i Rune-
mo och arbetade då på sågen som fanns där på den
tiden. När sen Strandberg började med kolning på
olika platser i socknen och andra socknar också förres-
ten, höll han på med det ett antal år. Han var flera år
i rad runt sjön Telningen på Alfta södra finnskog
med sin kolning. Frun Anna var med i skogen många
gånger. Strandberg som var en stor kraftig karl fick
nog utstå många strapatser under sitt liv i kolarsko-
gen. Den värsta var nog den gången när Strandberg
hade varit hem till Runemo för att hämta mat och
andra förnödenheter.

Han hade också köpt en häst som han skulle ha till
sin hjälp där ute i skogarna. Det var sent på hösten så
isen hade lagt sig och han körde sjövägen uppöver
skogarna. Så småningom kom han fram till Telning-
en på sin färd till sin arbetsplats. När han kom till en
plats som kallas för Gläffsaviken så brast plötsligt
isen och hästen hamnade i vattnet. Nu var goda råd
dyra för Strandberg. Ensam som han var, hur skulle
han klara av att få upp sin kära vän och arbetskompis
som han hade köpt för dyra pengar. Det sägs att han
hade betalat 4 000 kronor för hästen och det var
mycket pengar på den tiden. Det var ganska långt ut



på sjön och isen lär ha varit ganska tjock. Strandberg
gav dock inte upp, trots att han inte hade andra red-
skap än ett spett. Han började att hugga en ränna i
isen in till land. Samtidigt fick han se till att hästen
inte skulle sjunka så han trädde en stör genom selen
så att hästen fick huvudet ovanför vattnet. Det lär
nog ha tagit sin tid innan dom nådde land och fick
fast mark under fötterna. Hästen hade nu legat så
länge i det kalla vattnet att den var alldeles stelfrusen
och utarbetad. Strandberg fick släpa hästen uppför en
tvär och stenig slänt upp på bättre mark. Hästen som
nu var totalt utmattad gjorde väl trots det sina försök
att resa sig. Under sin kamp att komma på fötter så
välte den och kom att hamna så olyckligt mellan två
grova träd utan möjlighet att komma upp. Nu var
det för Strandberg ingen annan råd än att börja
hugga av ett av träden med sitt spett som enda verk-
tyg. Som den kraftkarl han var så lyckades han till
slut att få av det ena trädet så att hästen kunde resa
sig till Strandbergs stora glädje. Dom som kände
Strandberg sa efteråt att dom hade hört om den här
händelsen att ingen annan än Strandberg hade klarat
av en sådan situation. Det var nog en av Strandbergs
värsta strapatser i kolarskogen, fast han var nog ute
för många fler under sin tid i skogen.

Strandberg vid kolarkojan.

Varje juldagsmorgon under 25 års tid stog Strand-
berg på kolmile-kullen och sjöng “Var hälsad sköna
morgonstund”.

Strandberg råkade ut för många motgångar under
sitt strävsamma liv. Under en viss tid hade han kol-
ningar åt en viss Anders Jonsson från Höjen i Reng-
sjö som sedan kom att starta Midnäs plattfabrik i
Rengsjö. Den här Anders Jonsson gick i konkurs så
Strandberg förlorade alla pengar som han hade att
fodra för sitt arbete. Strandberg var ju i sin tur skyl-
dig en hel del till olika personer för varor och tjänster
av olika slag. Många tyckte synd om Strandberg och

ville efterskänka hans skulder men som den ärliga
och rejäla person Strandberg var, gick han inte med
på det utan alla som hade att fodra av Strandberg fick
sina pengar, vart enda öre. 

Strandberg var också med och starta “Godtemplar-
orden Runemo Framtid” som den hette då. Han var
en trogen besökare på deras sammankomster. När han
efter 25 års medlemskap blev tilldelad ett diplom på
ett årsmöte, tyckte han att det var det högtidligaste
han hade varit med om.

Strandberg var också mycket idrottsinresserad,
bland annat friidrott låg honom varmt om hjärtat.
Han var en trogen besökare på tävlingar runt om i
bygden. En gång när det var stora tävlingar på Lång-
näs i Bollnäs med många världsstjärnor bland delta-
garna så var Strandberg och en god vän till honom
som heter Gunnar Eriksson där för att titta. Under
finalen på 100 meter herrar som även innehöll en fär-
gad löpare, sa Strandberg till Gunnar, ”är du go för
att se bena på en där jäveln du”. Han tyckte att det
gick så fort så benen inte syntes på löparen. När
damerna sprang lät det ”glupp, glupp i höna” sa
Strandberg. Som ni hör så hade Strandberg många
intressen utanför jobbet.

Strandberg flyttade så småningom till Grängsbo
där han bosatte sig i en gård alldeles intill Lössnan
(bredvid nuvarande Grängsbo badplats) med sin hus-
tru Anna.

När nu Strandberg bodde så nära sjön Lössnan fis-
kade han mycket både sommar som vinter. Det berät-
tas att han hade tappat en hovtång i sjön en gång
under fiske på vintern. Han märkte ut platsen väl så
när isen var borta på våren, klädde han på sig en hel
del kläder och dök ner för att leta sin tång. Envis som
han var hittade han den. Varför han klädde på sig
innan han hoppade i sjön vet man inte men han hade
säkert någon uträkning med det också.
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Strandberg var också fiskevårdspolis på Lössnan.
En syssla som han skötte mycket noga. Jag själv
minns att Strandberg brukade komma på spark eller
skidor beroende på vilket före det var på sjön och då
var det till att ha fiskekortet till hands. Då brukade
han alltid fråga om man hade sett några “Essbyggrar”
(Edsbybor). Till dom hade han inte ett gott öga av
någon anledning.

Strandberg med spark.

Det som har skrivits ner här är väl bara en liten del
av “Kolar-Strandbergs” öden och äventyr under hans
levnad.

Kolar-Strandberg avled 3 maj 1960, 79 år gammal.
Strandberg ägde en motorcyckel av märket Indian.

En dag under sin tid när han bodde i Runemo kom
han i kontakt med Krafta-Jonas som ägde en Harley-
Davidsson motorcykel. De kom överens om att kapp-
köra hem till Runemo. Så blev fallet. Krafta-Jonas
körde ifrån Strandberg. Sedan sade Strandberg:
“Hälsa den där Kraften att nästa gång skall det bli en
kamp på liv och död”.

Strandberg på MC.

Under sin Runemotid var Strandberg en dag till
Bollnäs på Cirkus och blev imponerad av vackra
flickor där. Hemkommen till Runemo Café där byns
ungdom satt på trappan, stannade han med sin
motorcykel och uttryckte sig: “Va, sitter ni här när ni
kan se vackra, nakna kvinns med bara en pannlapp
för den ädla delen”.

När Strandberg var bosatt på Sjöberget i Grängsbo
hade han en påhängsmotor på trampcykeln. En gång
hade han fått älgtarmar efter en slakt och dessa skulle
han ha till ålbete i sjön. Han hade dom i en pappers-
säck på pakethållaren. Säcken gick sönder och tar-
marna trasslade in sig i bakhjulet och en lång svor-
domsramsa kom från Strandberg.

Strandbergs hund Pan var bra på att driva rävar. En
gång drev den från Nabbaberget i Alfta ner till Kila-
fors. Av en kamrat från Runemo tillfrågades Strand-
berg om hunden Pan. Vem värderar du mest, Pan
eller din hustru? Efter ett långt betänkande svarade
han: “Lika hund kan man inte få tag på, men kärring-
ar går det ju att få tag på.

Nertecknat av Bengt Schols

Artikel ur tidningen Kuriren

Alfta-kolare vaktade milor 
20 jular i följd
Det börjar tunna av på skaran kärnkarlar. Dessa män
fick arbeta hårt året runt, hugga timmer i skogarna
och hålla vakt vid rykande kolmilor om nätterna. En
som var med på den tiden och som kan berätta hur
det kändes att alltid vara i farten är Per Strandberg i
Grängsbo. Rak i ryggen och med minnenas glimt i
ögonvrån möter han sin besökare med orden: ”Nog
har jag att berätta om alltid”.

Det blir en både intressant och trevlig skildring den
han ger. Den växlar mellan de hårda vilkoren för livets
nödtorft och händelser, då det fordrades andra slags
krafttag för att klara av situationen. Fattigmanslivet i
skogarna var väl inte alltid så befordrande för moralen
och många gånger blev det hårda livet alltför prövande.

Per Strandberg började arbeta redan vid sjutton års
ålder. Han var vad man i dagligt tal kallar dräng vid
en lantgård. Första året var lönen 50 kronor, andra
100. Arbetstiden varade från bittida till sent på kväl-
len. I tjugo jular i följd fick han sitta vakt vid kolar-
milor. Kunde inte ens känna doften av julefröjden
därhemma. Han prövade det hårda kolarlivet i
omkring 25 år. Detta plus allt annat han tvingades
pröva på för att klara livets uppehälle.
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Från nyår till nyår
Det var alltså aldrig fråga om någon gräns minderå-
rig – vuxen. Inte heller en begränsad arbetstid, över-
tidsersättning eller ersättning för obekväm arbetstid.
Det hade bara funnits ett argument: är man sjutton
år måste man lära sig att arbrta. Per Strandberg är
född den 8 april 1881 i Gäddvik i Runemo. Han
hade åtta syskon.

Och så blev det alltså lantbruket redan vid sjutton
års ålder. Men att perioden inte kom att vara mer än
ett par år var kanske förklarligt. Den minimala lönen,
150 kronor i kontanter på 2 år, den långa arbetsdagen
och det tunga arbetet i sig självt, ja det blev för myck-
et även för en föga bortskämd son av Alfta socken.

”Jag slutade fast husbonden lockade med en smula
mer betalt det tredje året. Jag hade då praktiskt taget
arbetat från nyår till nyår”, berättar Per Strandberg.

Därmed började alltså det verkliga livet, livet i
skogen, detta som skulle komma att fånga Per
Strandberg så helt at han trots de hårda vilkoren höll
fast vi det i många år. Det började med massaved-
skapning och rundbarkning någonstans i Ramsjösko-
garna. Ersättningen var 5öre styck för kubben. Han
tog så småningom värvning vid Västernorrlands
Regemente. ”I tre år växlade jag mellan regementsli-
vet om sommaren och skogsarbetet på vintern”,
berättar Strandberg. ”Om somrarna gick jag upp i
vikt, ja en gång upplyste Löjtnanten mig att jag vid
en vägning gått upp åtta kilo. Men jag svarade honom
snabbt. Dom tar jag bort till vintern i skogen”.

10 000 ”steg” vid 200 milor
Så vidtar kolarlivet, den mest farcinerande delen av
Per Strandbergs berättelse.

”Jag har vaktat milor i tjugo jular i följd”, omtalar
han. Och tillägger,” när man innemot 25 år suttit
vakt vid ca. 200 milor och varit med om att framstäl-
la omkring 10 000 steg kol, ja då vet man vad kolar-
livet innebär. Många gånger var man så trött att man
knappt kunde lyfta ögonen. Men vakten vid milan
fick aldrig upphöra.

Hur det kändes att sitta vakt en julkväll är något
man gärna vill veta. Per Strandberg med sina tjugo
julaftnar vid milan har bara ett svar att ge. ”Det kän-
des ingenting alls”. En julafton vid kolarmilan var för
honom som vilken vardagskväll som helst. Inte ens
första julekvällen tyckte han situationen var så särde-
les märklig.

De flesta av kolarvakterna reste visserligen hem,
berättar han. Men det fick de sedan sota för. Vid åter-
komsten hade deras milor slocknat, och kolarkojan

var utkyld och föga inbjudande. Detta medan jag
hade fyr i min mila och varmt i kojan.

När humöret rann på
Per Strandberg har många episoder att berätta från
kolaråren. En som han kanske särskilt minns var den
mystiska kamraten vilken muckade gräl var han gick.
Per Strandberg hade råkat få honom som kamrat i sin
koja. en situation som bara kunde sluta på ett sätt, en
regelrätt utkastning! Men det hade dröjt förstås innan
Strandberg hade tillgripit så resoluta tag. ”Jag gick
länge och tråkade med honom. Såg honom gömma
undan min stekpanna eller lyfta min kaffekittel av
elden. Men en dag blev jag så arg, att jag tog honom i
benen och kastade ut honom i snön. när jag efter en
stund tittade ut igen såg jag honom springande för-
svinna bort från mig. Men det hörde förstås till säll-
syntheterna att sådana åtgärder behövde tillgripas.

Så finns det roliga minnen också . Eller mystiska.
Sådana som inte går att förklara. Och till dem hör
naturligtvis ”kolarrået”, denna röst som ropar i den
händelse kolarvakten somnar och det samtidigt hotar
någon fara.

Per Strandberg hörde kolarrået många gånger. Det
ropade ”Per” och se alltid var det något som var galet
med milan. Den hotade att slockna eller så hotade
elden att bryta igenom. Men på vad sätt ett kolarrå
existerar, det kan givetvis inte Per Strandberg förklara.

Till Grängsbo 1948
Alftabon i Per Strandberg tog dock så småningom ut
sin rätt. efter de dryga tjugo åren som kolare återvän-
de han till Runemo och hemtrakten, först som lant-
brukare och så småningom som sågverksarbetare.
Detta för att 1948 flytta till Grängsbo, där han nu
kan blicka tillbaka på kolarlivet och dess besvärlighe-
ter. Vad han har att säga om den nya tiden? ”Allt har
förändrats. Det finns cyklar, bilar, flygmaskiner och
sputnikar, ja dom har till och med rest under nordpo-
len med ubåt och allt är naturligtvis bara bra”, säger
Per Strandberg. Bara det inte går för långt.

Linus

Tången
Strandberg hette han, Per Strandberg. Man minns
honom som en reslig karl med glimten i ögat och för
det mesta, vänlig och mycket berättarglad.

De mest otroliga saker kunde han berätta. Om
hans hustru Anna var närvarande när Strandberg var i
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berättartagen, protesterade hon alltid och förklarade
vilken gemen lögnhals han var. När något gick snett,
hade Strandberg också en förmåga att ibland fara ut i
dom mest makalösa svavelosande eder man kan tänka
sig. Att beskriva Strandberg som människa, skulle ta
alltför mycket utrymme, men en av hans bravader
tänkte jag här berätta om.

Två fiskeproffs på Bröna sumpen, ”Joffen” och Strandberg.

En senvinterdag befann sig Strandberg ute på sjön
Lössnans is sysselsatt med att vittja sina mörtmjärdar.
Utrustningen som han förde med sig för detta ända-
mål, kunde få varje människa som inte kände Strand-
berg att häpet lyfta på ögonbrynen. Ett berg av speci-
alverktyg, allt omsorgsfullt lastat på en gammal
skranglig Orsaspark.

Den här dagen, när Strandberg som bäst höll på att
mixtra och dona vid ett av hålen i isen, tappade han
ett av verktygen i vattnet. Detta skulle visa sig vara
upptakten till ännu en av Strandbergs smått otroliga
eskapader. Verktyget, en tång som föll till sjöns bot-
ten, var för Strandberg, som allt annat han ägde, en
mycket kär ägodel och som inte fann sitt motstycke
någonstans, så att mista den för evigt var inte att
tänka på. Nej, strax märktes platsen ut där tången föll

i med en lång stör som kördes ner i sjöbottnen. Tång-
en skulle hämtas upp senare och nu behövdes det bara
smidas planer, om hur detta skulle ske på bästa sätt.

Efter några dagars grubblande, där allt gåtts igenom
mycket noggrant, var planen klar. Finslipad och listig
intill oövervinnerliga mått. ”Titta på en bra grythund,
han växlar och angriper från olika håll”, brukade Strand-
berg säga. Så löser man också problem, tyckte han.

Liknelser av detta slag, var förresten en av Strand-
bergs specialiteter.

Planen gick ut på att tången fick ligga där den låg
tills isen gått bort från sjön. Sedan skulle den bärgas.
Stället var ju märkt, så han visste precis var den fanns.

Så en dag i slutet av maj, när vårsolen lyste vär-
mande och en aning av sommar började skönjas,
rodde Strandberg ut på sjön i sin nytjärade båt. Båten
gick mycket lågt i vattnet och var tung att ro. Utan
vidare var båten lastad med åtskilligt mer än den var
lämpad för. Vattnet gick farligt nära relingen. Lasten
bestod av dom mest skiftande attrialjer. Stora krokar,
som tillverkats av grov ståltråd, rep, en slägga, två
långa hässjeröor, några stora stenbumlingar och till
sist, en lång stege. Mitt i all bråte satt Strandberg
själv, dagen till ära iförd ett tvådelat regnställ plus
sydväst på huvudet. Operation tångbärgning var inne
i ett avgörande skede.

Väl ute där tången skulle finnas, började Strandberg
genast att arbeta med att driva ner hässjeröorna i sjö-
bottnen. En vid kölen och en vid aktern. Släggan som
var med i båten, fick nu göra sin tjänst, när Strand-
berg, farligt vinglande, drev ner röorna ordentligt.
Med dom hemgjorda krokarna hakade han fast båten i
röorna. Nu kunde inte båten vrida runt i vattnet.

Strandberg betraktade sitt verk. Allt gick som
smort. En stor sten fästes i ett av repen och firades
över båtkanten, ner i sjön. Repet fästes sedan sträckt i
årtullen. Nu blev det en viss stabilitet sidledes också.
Båten gungade inte fullt så förskräckligt som tidigare.

Två till stenar fästes med rep i ena änden på trä-
stegen. Den skulle nu resas från båtkanten, ner i sjön.

Med stor möda fick Strandberg stegen över båtkan-
ten, och de påhängda stenarna hjälpte nu till att få
ner stegen till botten. Stegen fästes sedan omsorgs-
fullt vid båtkanten.

Allt gick fortfarande planenligt, och varje medta-
get hjälpmedel hade visat sig fylla sin funktion.
Naturligtvis, vem hade trott något annat. 

Regnkläder rättades till, knappar stängdes och syd-
västen knöts under hakan.

Sådärja, nu var det bara att klättra ner i sjön och
hämta tången.
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Men först halades en stor ficklampa upp ur båten.
Strandberg drog ett djupt andetag, tände lampan och
gick baklänges ner på stegen i det kalla vattnet och
försvann.

När han återvände från djupet höjde han tången tri-
umferande mot skyn. Det till minsta detalj utarbetade
bärgningsförsöket hade lyckats till hundra procent.
Framgången var total. Alla medhavda grejor och verk-
tyg stuvades nu ordentligt i båten och medan Strand-
berg arbetade med detta funderade han på hur han
skulle komma över ett regnställ som var tätt. Det han
hade på sig läckte ju som ett såll och dög inte alls. Och
ficklampan, den hade slocknat så fort den hamnade
under vattenytan. Nej, de här nya moderna grejorna var
då mest bara skräp. Han frös också ordentligt och bör-
jade skyndsamt att ro båten hemåt.

Johnny Olsson

Mårtes-Martin Olsson
Uppfinnare och levnadskonstnär

1. Handtag på snöskolv.
2. Slirskydd för cykelhjul.
3. Tvättvagga, ”Rasmus”.
4. Kamera.
5. Motordriven spark.
6. Flygmaskin (den lyfte aldrig).
7. Sjukhussäng, justerbar i alla lägen med TV.
8. Mc-bilen, X1.
9. Pendyl-klocka.

10. Motionscykel och andra motionsredskap.
11. Metallfix, (lim) försäljning också i Norge.
12. Höhässjning med Fergusson traktor.
13. Manskapsboden, ”Dafskåp” med vedkamin.

Kunde dras efter bil.
14. Spark med en ”med”.
15. Cykel som kunde framdrivas av både tram-

por och styrstång (hävstångsprincipen).
16. Bandvagn för skogstransporter.
17. Hälsokurer t.ex. filmjölk med tång, olika saf-

ter och grönsaker.
18. Spånugn att sätta framför vedpannan (elda-

des med spån).
19. Stenröjningsvagn.
20. Den enbenta stolen som hängde på livrem-

men (t. ex. när man mjölkade kor).

Martin var med på många tävlingar t.ex. biltävlingar,
motorcykeltävlingar och cykeltävlingar, med varie-
rande framgång. Han var den förste från våra trakter
som åkte ”jorden runt”, bl.a. köpte han ett elefant-
skinn på den resan som han var mycket stolt för.
Hans reskamrat var Gösta Knutsson, på den tiden en
känd författare.

Den första traktorn som Martin hade hette, ”The
General”.

En episod som berättades om Mårtes-Martin:
Mårtes-Martin, Böska-Jonke och Olanders-August
skulle till Getryggen och hälsa på.

När dom körde från Mållångstad via sjön Mållång-
en så brast isen vid Granön och bilen sjönk. I bilen
hade dom brännvin som skulle levereras till Svans-
Erik. Martin kröp ner i vattnet och dök ner efter dom
dyra dropparna.

Bilen bärgades senare med hjälp av långa slanor
och med god hjälp av många intresserade.

Mårtes-Martin med sin X1.

Tidningen Ljusnan 11 juli 1953.

Händig bonde i Grängsbo löser
hässjningsproblemet?
Mårtes-Martin i Grängsbo eller Martin Mårtes som
han heter i kyrkboken, har ledigt och lätt klarat av
sin slåtter i år utan stort uppbåd av folk. Och när det
är så pass till uppehållsväder att man kan slå och häs-
sja, hjälper han nu grannarna så gott han förmår. Med
sin lilla men ettriga Fergusson påmonterad lyft och
lastningsanordning samt en ”släpräfsa”, som inte slä-
pas utan skjutes före traktorn, gör han många mans
och minst en hästs arbete.
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Vandringsmannen
Av Bo Hylén
För den som sysslar med hembygdsforskning dyker
det då och då upp originella personer som gästat byg-
den. Förutom vanliga luffare och nasare och ett och
annat gäng tattare och zigenare kom det ibland
någon livsfilosof som märkbart skilde sig från de
övriga. En vandringsman som gick under namnet
”Stor-Stinas Johan” kunde man se efter vägarna på
trettio och fyrtio talet komma vandrandes. Den som-
maren gick han barfota och drog en kärra som var
fullastad med för honom nödvändiga saker för sitt
livs uppehälle. Ingen visste nog riktigt vad han hade
på sin kärra, men bland sängkläder och hopknutna
bylten fanns också en trattgramofon och verktyg för
kopparslagning. Han hade särskilda gårdar i byarna
där han gjorde uppehåll några dagar och lagade och
tennade kopparkärl.

I mitt barndomshem i Kammahav brukade han
ligga över på sina vandringar. Vad jag kan minnas
kom han ofta vid större helger som jul och påsk och
han var alltid välkommen av mina föräldrar. Trots att
vi hade det trångt i stugan fanns det alltid plats för
honom.

Han brukade lägga sig tidigt på kvällen och då
rullade han ut sängkläderna från en vägg rakt ut på
golvet. Han hade yvigt helskägg och tvättade sig väl
inte i onödan. Min mor berättade att han vid ett till-
fälle rakade av sig skägget och tvättade sig och lär ha
sett ståtlig ut efter detta. Han bar alltid hatt och
hade för övrigt murriga kläder, men han var nog
medveten om sin klädstil för han hade rödbrokiga
halsdukar och en väst med blanka knappar där de
dinglade klockkedjor och andra hängen.

På vintern hade han en stakkälke som han hade
sina ägodelar på. Det som jag har starka minnen av
var att han hade stora läderstövlar med klackjärn och
luffarnubb under sulorna. Han hade inga strumpor
bara några trasor som han vek över foten som han
smörjt in med smör. Han tog en nypa smör mellan
fingrarna från smörtallriken på bordet och smörjde in

fötterna och sedan stampade han på sig stövlarna och
det skakade i hela huset när han höll på med detta.
Han var en snäll och genomärlig person och rörde
aldrig något som tillhörde andra trots detta var det
vissa personer som inte drog sig för att driva med
honom. Det har berättats att han i glada vänners säll-
skap besökte en gård där han blev bjuden på mat som
han åt med god smak. När han sedan var mätt och
belåten talade man om för honom att det var hund-
kött som han ätit, var på han gick ut och kräktes upp
det han ätit. Varifrån han kom och vart han var påväg
var nog inte hans stora bekymmer. Han verkade ha
själslig ro och trodde på godheten och med dessa tan-
kar vandrade han in i evigheten. 

Starka personligheter
Tre välkända profiler i bygden var Erik Vestling, hans
syster Kersti och hennes man som hette Jon August
Andersson men kallades Borg och var värmlänning.
Han fick tillnamnet Borg för att så många fick vara
borgenärer för lån som han tog. Borg och Kersti
bodde bl.a. i Söderomsjön och Knåda. De var väl
något sånär bofasta i bygden, men de hade stor rör-
lighet. Borg arbetade i skogen vid Sultnatjärn och
skadade sig så illa i ett öga att han fick sätta in ett
emaljöga. På denna olycka fick han uppbära en liv-
ränta som han ibland förskotterade när han ville ha
sig ett rus och inte hade kontanter. Borg och Kersti
vigdes när Borg låg på dödsbädden vid Bollnäs Sjuk-
hus för att hon skulle få änkepension. Det finns otali-
ga historier om denne Borg och hans klurigheter som
kanske här inte må omnämnas.

Vestling, som var född på Snickarborn, mellan sjö-
arna Fläten och Mållången, var en ståtlig person med
skarpa anletsdrag, var väl mest känd för sina jaktliga
bravader. Men även han gick med nas ibland. Han
arbetade tidvis med skogs arbete och flottning. Hans
största intresse var nog ändå hundar och älgjakt.

Vandringsmän och starka
personligheter



Vestlings jakthistorier cirkulerar ännu i byarna även
om en del äldre jägare drar på munnen åt en del his-
torier. Det diktades en visa om Vestling en gång men
vars upphovsman vi inte känner till. Vi vet inte om
det bara var en vers, men den låter så här:

På en stubbe i skogen satt Vestling och sov
och drömde om lovliga tider
men så plötsligt kom över hans huvud ett
sken
ty, på himmeln syntes en älgoxes ben
men det var ju bara en stjärna
en stjärna på himmeln.

Att beskriva originella personer som dokument för
framtida generationer är svårt. Särskilt som källorna
för forskning kring dessa personer är muntliga och
har gått från mun till mun ute i bygderna. Vi har valt
att beskriva en del, medan vi lämnat frågan öppen för
övriga. Kanske kan vi på detta sätt sporra andra hem-
bygdsintresserade att göra anteckningar, eller fram-
förallt hålla den muntliga traditionen vid liv som ett
kulturellt arv för Grängsbobygden. 

Vestling

Olof Lindblom

Olof Lindblom föddes 27-2-1864 vid sjön Bornasen
men familjen flyttade i slutet av 1860-talet till ett
torp i Söderomsjön, på nuvarande “Solbacka Ranch”.
Gårdsnamnet blev “Bönas”, senare “Lindbloms”. Olof
var äldst av fyra syskon.

Lindbloms släkt i rakt nedstigande led på pappans
sida, så långt man kan forska, kommer från en bonde-
släkt i Viken Alfta, omkring 1575.

Mamman härstammar från Roteberg Ovanåker, så
långt man kan forska, från en allmogesläkt, omkring
1560. 

Måleriet var Olof Lindbloms levebröd. Han målade
hus, både utvändigt och invändigt, tapetserade och
spände upp papptak som han sedan gjorde schablon-
målningar på. Själva uppsättningen av papptak var
han berömd för.

Vad han i nutid främst är ihågkommen för, är som
konstnär av altartavlan i Grängsbo Lillkyrka.

Olof Lindblom var också snickare. Man vet att han
byggt lador.

Han var även finsnickare och gjorde skåp, soffor,
pedistaler, skrivpulpeter och mycket annat. Han till-
verkade även svarven själv som han använde vid
möbeltillverkningen, så han var även maskintillver-
kare. Sedan målade han ofta möblerna med fågelmo-
tiv. Olof Lindblom var också orgel- och flygelbygga-
re. Han var inte det minsta musikalisk men han lärde
sig noter.

Olof Lindblom var också fotograf, en mycket duk-
tig sådan. Han hade en liten fotoateljé på utsidan av
huset, där han hade kundmottagning. Han hade ofta
kameran med sig när han var borta på något arbete
och fotograferade arbetsmiljön. På den tiden var det
glasplåtar. Olov Lindblom var duktig på många
områden. Det finns glasnegativ bevarade än idag.

Målar Lindblom.
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Några fritidsproblem fanns nog inte i Olof Lind-
bloms tillvaro. Husligheten var det sämre ställt med.
Det berättas att inomhus var det ganska stökigt och
trångt. Kvinnlig fägring tilltalade honom inte, alla
närmanden avslogs med kalla handen.

Några av systrarna kom till Olof Lindblom för att
uppvakta på en födelsedag, med en rostfri tillbringare
och rostfria bestick. Det tyckte han var onödigt. Han
sa; ”nahanang mer söm skä diskas”. Det var tacken
för uppvaktningen.

Olof Lindblom brukade fånga råttor i fälla. Dessa
råttor stoppade han i en påse som han hade i rock-
fickan när han gick till Backströms. När han satte sig
på soffan kom katten fort och letade själv rätt på råt-
torna i fickan. En trevlig vana.

Olof Lindblom och Johan Lantz brukade ordna lot-
terier tillsammans. Johan Lantz snickrade, oftast blev
det hörnskåp samt sålde lotterna. Olof Lindblom
målade skåpen.

Olof Lindblom avled 12-12 1943.
Tavlan ”Himmelsfärden” av Olof Lindblom, som han

målade vid 17 års ålder ( år1881), pryder nu Grängsbo
Lillkyrka som altartavla. Den har en säregen historia
om hur den vandrat i olika händer. Fru Grängberg, som
var lärarinna i skolan på Löten, ägde den en gång. Av
någon okänd anledning kom den till Brickmans vid
Bränderna i Alfta. Perers Jonas Jonsson i Grängsbo vis-
ste om detta. Han cyklade till Brickmans och frågade
om han kunde få köpa tavlan. Svaret blev att han fick
tavlan. Perers Jonas Jonsson blev glad och tog tavlan på
cykeltrampan en dryg mil hem. Sedan dess hänger
denna vackra tavla i Grängsbo Lillkyrka.

Johan Johansson-Lantz
Johan Lantz, torpare och skogsarbetare, levde mellan
26/6 1872 – 15/10 1944 (72 år).

Torpet han bodde i köpte han av Olov Olsson,
Gundbo 44, 2/1 1898.

När Johan behövde pengar gjorde han fastighetsaf-
färer med Per Persson-Hedlund, Talla och Perers i
Grängsbo.

År 1919 köpte Johan Lantz fastigheten i Lössenbo
för 700 kronor.

Johan snickrade skåp av sockerlådor utsmyckade
med kulor och egentillverkade lister. Olov Lindblom
målade de flesta av skåpen och en del målade han
själv.

Ibland hände det att Johan Lantz, Jonols-Johan
Larsson och Andersjons-Erik satt på en mjölkpall och

spelade. Johan Lantz spelade på en trattgrammofon
och slog takten på en plåtbricka och Jonols-Johan
spelade fiol och sjöng. Det var i början av 1940-talet,
strax innan Johan Lantz avled.

Under andra världskriget födde Johan upp kaniner
till mat.

Tjädra-Marta
Marta Johansson föddes den 21 dec 1893, dotter till
Johan Pehrsson och ”Frisk-Anna” Andersdotter, på
gården Tjädra i Söderomsjön.

Hon växte upp som äldst bland sex bröder och
bodde kvar i hemmet till sin död 1974. Hon gifte sig
aldrig men fick en son som hette Martin född år
1921. Brodern Johannes, som var 9 år yngre även han
ogift, blev kvar på gården med henne.

Tjädra-Marta kom att bli en unik människa på
många sätt. Utan att överdriva kan man påstå att hon
var en folkkär person och därtill kollosalt barnkär.
Redan som ung samlade hon mycket barn och ung-
dom omkring sig hemma på Tjädragården som blev
något av en mötesplats i byn. Där lektes det och var
trevligt och glatt, inte minst på grund av Martas
musikalitet. Hon spelade bl.a. cittra, dragspel, dur-
spel och orgel. Hennes sångröst var underbar och hon
var självlärd på instrumenten.

Förutom sitt lättsamma sinne var hon den som hyl-
lade det enkla och resurssnåla i livet. Skor använde
hon sparsamt. På våren när tjälen gått ur marken
behövdes inga skor för henne utom vid resor längre
bort, t.ex. kyrkobesök. Hennes fotsulor var nog av
den grövre kalibern så som hon sprang på nyslagna
åkrar, helt oberörd. En annan egenhet var hennes sätt
att värma händerna. Endast en vante räckte. Hon
stickade dit tummen på ett sånt sätt att den passade
för både höger och vänster hand. Därmed skiftade
hon vante mellan händerna vartefter dom stelnade av
kyla respektive värmdes upp i vanten. Det var slöseri
med två vantar, tyckte Marta.

Hemmet sköttes också efter enkla principer, inga
nymodigheter där inte, allt fick förbli som det varit
sedan 1880-talet.

Det goda och glada sinnelaget kunde ibland skifta
över till vrede och förtrytelse över det moderna slöse-
riet som bredde ut sig bland grannarna i byn. Så
kyrklig och gudfruktig hon var så slank det ur henne
någon lättare svordom sådana gånger. Hon ondgjorde
sig t.ex. över hus som byggdes, i hennes tycke, onö-
digt stora. Det skulle ju gå åt så mycket ved att



värma upp med och det var våld på naturen, tyckte
hon. Många tyckte nog att hon var lite ”knasig” och
underlig men idag kan man väl minnas henne med
lite andra ögon. Hon var ju bara lite före sin tid med
att värna om miljön, eller hur?

Om hon var snål och spartansk i sitt liv mot sig
själv så gällde detta verkligen inte mot andra männis-
kor. Då gällde givmildhet och generositet i rejäla
mått. Vi som växte upp på 1940,-50 och -60-talen
kommer nog alltid att minnas tant Marta med inner-
lig värme.

Hur skall man kunna glömma hennes förtjusta rop
och skratt när vi barn kom in i Tjädraköket där hon
oftast ordnade med ost och messmörstillverkning.
Hur många vuxna visade en sådan oförställd glädje
när ett gäng ungar klampade in och störde i vardags-
sysslorna? Tjädra-Marta släppte allt och trippade iväg
till skafferiet. Där hade hon skålar med karameller
och annat godis som hon gladeligt bjöd på. Ingen av
oss var bortskämd med sådant hemma så Marta var
som en god fé.

Sedan vankades läskedryck och köpebullar från
Thaléns bageri. Hela tiden pratade hon med oss och
tog del av allt vi hade på hjärtat. Ja vi kände oss verk-
ligen uppskattade för barn var det bästa hon visste.

När nya barn kom till världen i byn gladdes hon
uppriktigt. ”Tänk att naturen fått verka!” brukade
hon säga. Kanske tänkte hon på preventivmedlens
intåg i tiden…?

Tjädra-Marta.

Även vuxna personer var välkomna till Tjädra och
skulle förplägas på alla vis. Hennes regel var att
ingen som kom över hennes tröskel fick gå samma
väg tillbaka, utan att hon fått ge dem något. Om
någon tackade nej blev hon förtvivlad! Kanske trod-
de hon att det betydde olycka. Hennes övertro på
skrock var allmänt känd och en del gjorde sig lustiga
över detta. Men hon trodde på djupaste allvar t.ex.
att kreaturen inte fick släppas ut första gången efter
vintern på en lördag eller söndag. Då drog man
olycka över djuren och hon förfasade sig storligen
över dom som inte insåg det utan satte djurens väl
och ve på spel.

Marta var ju inte bara människovän, hennes stora
hjärta rymde även fyrfota vänner, både vilda och
tama. Många katter fanns det på Tjädra, ömt omhul-
dade. För att även fåglarna skulle få leva fritt så fick
katterna acceptera att bära pingla runt halsen. Troli-
gen fick även råttorna chans att fly undan.

En särskild plats i hennes liv hade nog ändå getter-
na. Getmjölken gav henne också extraförtjänster.
Ingen gjorde så gott messmör och så goda getostar
som Tjädra-Marta! Det visste man långt utanför byn
och det var både vanligt och s.k. fint folk som kom
från Edsby- och Alfta-trakten för att handla av henne.

Lukten på Tjädra kan jag minnas än i dag, lite från
ladugårdslukt blandat med messmörskok och det var
en väldoft! Den är så starkt förknippad med gestalten
vid grytorna, ute med getterna, skrattet och gråten
som hon aldrig höll inne med, de kvicka rörelserna,
sången och cittraspelet…

Hon var ett äkta naturbarn, Tjädra-Marta och det
vilar ett varmt skimmer över hennes minne.

Götha Johansson, brorsdotter

Vandringsmän
En berättelse om udda personer som gästade
våra bygder i forna tider.
Dom var alla vandringsmän med okända hemorter
och kallades för luffare, tattare, tennbettare, skojare
och sadelmakare m.m. Gårdfarihandlare var också en
grupp vandringsmän, dessa hade nog ett bättre anse-
ende ute i bygderna genom sin sociala funktion. De
hade ofta för den tidens krav senaste mode i sin kol-
lektion och kunde konsten att berömma frun och bar-
nen i en familj för att göra affärer. De hade ofta
bestämda tider när de kom, men folket ute i bygder-
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na var framsynta och kunde t.ex. köpa julklappar
mitt i sommaren. En av dessa handlare gick under
smeknamnet ”Dyring”, han visste när det drog ihop
sig till examen i byskolorna och då skulle mammorna
ha tyg för att sy kläder till sina barn. Han var känd
för att ha god kvalite på sina varor. Dyring var en
liten och spenslig person, han hade ett magerlagt
djupt fårat ansikte med yvig mustasch. Han var fåor-
dig och talade med hes röst och obestämbar dialekt.
Man förundrade sig över hur han orkade med sina
stora väskor och de stora packar skinn han köpte upp
i byarna.

En annan färgstark byhandlare var från Enviken i
Dalarna och gick under smeknamnet ”Gällingen”,
men hans rätta namn var Axel Eriksson. Han förde
med sig stora partier med varor och hade många
gånger häst och vagn eller släde. Han var en omtyckt
person som var en mångsysslare. Förutom handel
med varor gjorde han affärer med både hästar och kor,
dessutom slaktade han åt folk ute i byarna och ibland
tog han sig ett rus.

Det var vanligt att det gick nasare på den tiden. En
del kom ofta, andra kom bara enstaka gånger. En av
dessa var från Alfta bygden och gick under namnet
”Käll-Axel”, han var en grovväxt person med frynt-
ligt utseende, han sålde kläder och hans huvudsorti-
ment var blå blusar.

Andra nasare som besökte bygden, men som man
hade mindre personlig kännedom om var: Rödskäg-
gen Söderberg, Sundells-Johan, Kaffe-Karlgren, Fres-
ka-Johan, sadelmakare Nygren, August Asplund och
säkert många fler som fallit i glömska.

Tutabo-Arne
En sommardag 1985 så berättade Klanga-Karin Jons-
son att grannen Tutabo-Arne Axelsson hade passerat
med ”Nånting uhögle på ryggen”. Det ”uhögliga”
visade sig vara en rekorderlig gädda och jag skyndade
hem efter kameran. Jag gick in till Arne och frågade
om jag fick ta några bilder och det gick han med på.
Han berättade att i gäddkäften satt en sax med rev, så
den hade tydligen slitit sig tidigare under vårisen.Vi
letade reda på ett bessman och när Arne fick se vad
”uhöglingen” vägde så log han belåtet.”Nästan 10
kg, då är jag ett halvt kilo varre än Klang-Erik”.
Trots att jag knäppte ur en hel rulle så visade det sig
att bara en bild blev riktigt bra. ”Får jag skicka in 
ett kort till Ljusnan” frågade jag. ”Ja inte jär de mäg
na” svarade Arne och så blev det. En extra stor 

Tutabo-Arne

bild i Ljusnan fick han, med sitt livs gädda, som han
tog på långrev i Lössnan.

Lars-Ivan Edvardsson

Mårda-Karin som var piga vid Skommars hade led-
sagat en ”Uxako” till Tutabo där hjälp fanns att få.
Kon bands vid väggen och Arne tog ut tjuren som
blev extra ”ruffig” när han begrep vad som var på
gång. Mårda-Karin ryggade tillbaka ”Oj oj han kom-
mer väl inte på mej då ?” Nää svarade Arne ”han har
då aldrig tajje fel förre”

Stor-Ersker
Erik Andersson eller ”Stor-Ersker” som han fick heta
föddes 30/6 1876.

Han bodde i en liten stuga i Söderomsjön fram till
i början av 1930-talet. Erik arbetade mest i skogen
men var också med vid flottning och ibland hjälpte
han till vid slåttern hos olika bönder.
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På söndagarna tog han sig ofta en tur på cykeln
som han var mycket rädd om. Han gömde den alltid
i något buskage eller bakom en lada innan han gick
in för att hälsa på hos någon.

Mest känd blev nog Stor-Ersker sedan han skaffat
sig gris. Han var ibland borta 2-3 dagar på någon
huggning så vid hemkomsten var det ett fasligt liv
inne hos grisen som naturligtvis var hungrig. Erik
lyssnade till grisskrik och oväsen, öppnade dörren och
sa: ” Är du ruffig din jävel ”.

Både barn och vuxna skojade friskt med Erik efter-
som han ansågs vara lite egen.

Detta gjorde att han drog sig undan och lätt fatta-
de humör när någon tilltalade honom. Efter en tid
blev man rädd att han skulle ”hitta på nå tok”.

I början av 30-talet kontaktades Sluga Jonas Pers-
son av Landsfiskal Westin från Alfta som ville ha
hjälp vid hämtningen av Erik. Jonas ombads hälsa på
hos Erik vid en viss tidpunkt och Landsfiskalen skul-
le då anlända med fler karlar.

Erik kanske anade något, för när han står och sam-
talar med Jonas och ser Westins bil komma så säger
han: ” Titta nu kommer dom jävlarna”.

När Westin stigit ur bilen går han fram för att
hälsa, men Erik backar in i stugan och försöker
stänga dörren. Landsfiskalen hinner dock få en fot
emellan och Erik övermannas och förses med hand-
fängsel. Man binder även fast armarna mot kroppen
så att han ej skall kunna bryta sig lös.

Flera personer har berättat hur Stor-Ersker vrålade
så att det hördes runt hela sjön när man for iväg med
honom.

Han hamnade så småningom på Säters sinnessjuk-
hus där han avled den 14/8 1950.

Stor-Ersker.

”Hägna” Gunnar eller Gunnar From som han egentligen
hette, prydde sitt språk med liknelser så att man genast
förstod vad han menade. Vid boxningsmatchen Ingo-Floyd
1959 gick Lennart Risberg en förmatch och honom hade
”Frommen” inte mycket till övers för. ”Döm har lika
gärna kunna skicka dit e strömmingslåa” blev kommenta-
ren till det hela.
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Barnafödande
Berättat av Klanga-Karin Jonsson
Nu skriver vi år 2001 och Bollnäsregionen har fått
sitt BB nerlagt. Det fanns mellan åren 1996 och
2000.

Det förra BB på Bollnäs gamla sjukhus öppnades
den 18 februari 1948. Som första förlösta mamma där
var Eivor Nilsson från Änga i Bollnäs. Steve Klanga
född 1949 blev första grabb som låg i BB:s kuvös och
kallades därför av all personal för Adam.

Innan vi fick BB på sjukhusen hade kommunerna
tjänstgörande barnmorskor som åkte ut i byarna och
förlöste mammorna i hemmen, om inte någon kom-
plikation tillstötte.

Ända fram till 1956 hade Alfta kommun barnmor-
ska. Den senast tjänstgörande hette Marta Andersson
och tjänstgjorde mellan 1940-1956.

Före henne:
Greta Fästh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1922-1940
Beda, Kristina Medelberg-Östlund  . . . . . . .1889-1922
Christina, Sophia Lundkvist-Hallberg  . . . . .1865-1889
Stina, Maria Gustavsson . . . . . . . . . . . . . . . . .1860-1865
Matilda Ahnström  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1856-1860
Lisa, Maria Wallendahl, omkring  . . . . . . . . . .1812-1856
Catarina Olsdotter-Färdig, omkring  . . . . . . .1770-1812

Med till ytan så stor kommun och med så dåliga fort-
skaffningsmedel som fanns att tillgå under 1800- och
tidigt 1900-tal, så kunde barnmorskorna omöjligt
sköta servicen i alla byar långt från Alfta samhälle där
hon hade sitt säte.

Fru Fästh förlöste min mamma när jag föddes.
Västlings-Kersti skötte om det husliga sysslorna
hemma, även djuren i fäxet.

Hägna-Gunnar From har berättat för mej att han
och min broder Einar, satt ut lekattfällor och fått en
lekatt (hermelin), som de höll på att flå i fäxet, när

Kersti kom. Det sägs att lekatt luktar förfärligt illa,
så killarna åkte ut ur fäxet fort.

När min bror Gösta föddes var det Buss-Kersti från
Älvkarhed som skötte hus och hem. Barnmorskan
Fästh förlöste.

Berättat av Anderses-Eida Nilsson
Den 18 februari 1931 föddes en son i Söderomsjön.
Det hade varit snöigt och stormigt i flera dagar och
det var lika även denna kväll. När barnmorskans bil
äntligen kunde ta sig upp för backen vid Skinnsäcken
syntes billjuset ända fram till Anderses. Då var bar-
net redan fött och låg där sammankopplat med
modern. Svägerskan Anna Rignell bodde också i
samma hus så hon hjälpte till. Hon tänkte ta fårsaxen
och klippa av navelsträngen men mor Martha protes-
terade så dom väntade på fru Fästh. Så kom hon då så
småningom och sa att hon ville få sig en kaffetår först
innan hon började jobba.

Det var Anderses-Åke Eriksson som föddes. Mor
Martha har själv berättat för mig.

Sista jordafärden
Berättat av Klanga-Karin Jonsson
Tidsmässigt vad jag skriver om är tidigt 1900-tal och
framåt. 

Smens-Ivar Grängfors berättar:
Karin Nilsson, Smens-mor, var en allt i allo , hon
ställde upp både som hjälpreda vid barnafödande och
sveperska när någon lämnat jordelivet. Det kunde bli
långa turer, ibland ända till Söderomsjön och Älvkar-
hed. Hon fick använda apostlahästarna eftersom hon
inte hade varken cykel eller häst. När någon dog
skulle ansikte och fötter tvättas så snart som möjligt
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efter dödsfallet. Kista och svepmaterial skulle beställas.
Lindbloms snickerifabrik vid Born i Alfta tillhandahöll
både kista och svepmaterial. Svepmaterial kunde också
köpas hos byns handlare, E. Norborg. Svepmaterial
bestod av ett lakan med ärmar. Den döde hade först
iklätts en skjorta under lakanet. Det kallades för att
man ”tvättat ut” den döde. Ibotten på kistan brukade
läggas träull. Man kunde också klä kistan inuti med
tyg. På golvet där kistan stod och på vägen ut till vag-
nen och även på vagnen, lades ut granris. Ivar berättar
att han hjälpte sin mamma med svepningen när hans
pappa gick bort, nyårsdagsmorgonen 1941.

En gammal sed var också att man ”sjöng ut” den
döde, med en psalm. Anhöriga och grannar brukade
deltaga. När Ivars pappa gick bort var det Bånga-
Matilda Eriksson som sjöng ut honom. Ivar lånade
häst och långsläde hos Schols och skjutsade sin far på
den sista färden ner till bisättningsgraven i Alfta.

När Olpers-Jonke, i nuvarande Klanga, dog så var
det Näsa-Jonke som skjutsade honom ner till Alfta.
Larssons Pensionat i Alfta ombesörjde annars trans-
porten. De tillhandahöll vagn och två svarta hästar
för hämtning ute i byarna.

Hägna-Gunnar From berättar också att han hjälpte
till med svepningen när hans morfar dog och ”stod
lik” på ladan vid Hedmans i Västerlima. Gunnar
mindes att knappnålarna som användes hade svarta
huvuden. Gunnar hade då nyss konfirmerats. Sveper-
ska den gången var Vestlings-Kersti.

Det var sed att den döde var kvar hemma en vecka
efter dödsfallet. Sommartid när det var varmt och t.o.m.
kanske åska, kunde det av naturliga skäl bli problem.

Bårkläde fanns ofta i byarna för utlåning. Det var
tre stycken långa smala tygstycken, i regel hemvävda
som man bar kistan med. Kyrkan tillhandahöll även
bårkläde. I Grängsbo fanns bårkläde att låna hos
Tutabo, Skommar och Schols.

Från dödsfallet fram till begravningshögtiden var
det självklart att klädtraditionen hölls. Alla var svart-
klädda och alla damer hade svarta hattar med ett
svart flor som hängde ner över ansiktet. Efter begrav-
ningen veks floret tillbaka över hatten. Manfolket
hade breda svarta band som sattes på överarmen på
ytterrocken. Det var olika tidsmässigt hur länge sorg-
banden skulle bäras. Upp till ett år för nära anhöriga,
för andra till ett halvt år. De breda sorgbanden ersat-
tes så småningom av smala band som sattes på rock-
slaget. I nutid ser jag ingen som bär sorgband, inte är
det heller så strikt med mörk klädsel. Om det var
make eller maka som gick bort fick inte den kvarva-
rande söka nytt sällskap det första året efter den bort-
gångne. Det ansågs opassande.

Källor: Ivar Grängfors, Gunnar From, John Persson,
och Karin Persson

Berättelser från
Smens i Grängsbo
Ivar Grängfors mamma, Karin Nilsson, brukade åka
runt och svepa folk sedan dom avlidit. Det gick till
så att först var hon iväg och tvättade den döde. Då
skulle skjortan bytas. Händer fötter och ansikte tvät-
tades av med en trasa. Den döde kläddes inte i några
särskilda kläder, utan var vardagsklädd. Sedan var det
bara att åka hem och vänta tills kistan kom. Det tog
ju några dagar att få den. Sedan var det dags för själva
svepningen. Den döde lades i kistan och Karin tog
sin hammare och nubbade fast tyget så att den döde
skulle ligga stilla när kistan lyftes. För att få det att
se vackert ut så nålade hon fast sveptyget med svarta
nålar runt om. Karin tjänade mer på att åka runt och
svepa folk än om hon skulle ha haft ett vanligt jobb.
Förutom Grängsbo så brukade hon också svepa folk i
Älvkarhed och någon gång i Söderomsjön. Likfärd
till kyrkan fick varje familj ordna själva. Det skulle
gå sakta och värdigt ner till kyrkan så ingen ”morsk”
häst fick användas. Man kunde också leja herr Lars-
son, som hade pensionat i Alfta, att komma och
hämta med likvagn som drogs av två svarta hästar.
Begravningen skulle helst ske inom en vecka efter
dödsfallet.

Karin Nilsson brukade också hjälpa till vid förloss-
ningar. Likaså Hägna-Karin och Näsa-Karin.
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Skogen i området består till största delen av av gran och
tall med inslag av björk, den ägs av privatpersoner.

Skogen har inte alltid haft det kommersiella värde
den har idag. Från början tog man det man behövde till
gården vilket till största delen var bränsle och bygg-
nadsmaterial från skogen. Verkan av detta var att sko-
gen närmast människans bebyggelse var kultur-påver-
kad men annars var nästan hela landsdelen täckt av
orörd urskog tills för bara drygt hundra år sedan.

I slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet dela-
des skogen upp i skiften och tilldelades gårdarna i olika
storlekar. Storleken på skiftena bestämdes av hur myck-
et skatt varje gård betalade vilket direkt berodde på
den odlade markens storlek hos varje gård.

1867 började man sälja timmer i området och det
moderna skogsbruket påbörjades. Till en början tog
man bara de allra grövsta träden i skogen, stammen
skulle hålla minst tio tum (tjugofem cm) i brösthöjd.
Detta skogsbrukssätt kallas för dimmensionshugg-
ning och det har medfört att det inte längre går att
hitta de riktigt gamla, stora och magnefika träden i
skogarna längre.

För att transportera träden använde man vattnet
och flottareran påbörjades, en tid med ett litet
romantiskt skimmer idag. Man drog alltså ned stock-
arna till sjöar och vattendrag och speciella flottarkar-
lar såg till att timret transporterades till sågverken.
Sågverken låg från början ända ute vid kusten men
allteftersom hanteringen ökade byggde man sågverk
allt längre inåt landet.

Dimensionshuggningen avtog på 1920-talet och
man började istället med någonting man kallar för
blädring. Blädring innebar att man högg små hyggen
som var så stora att två träd som stod i kanten på var
sida om hygget skulle nå varandra med topparna om
de fälldes mot varandra. Återväxten skulle ske med
självföryngring men det fungerade ganska dåligt då
hyggena ofta blev för skuggiga.

På 1950-talet, ungefär samtidigt som flottningen
började avta då timmerbilama övertog frakten, över-
gick man till mer storskaligt hyggesbruk med plant-
sättning efter averkningen för återväxtens skull.

Endast med tillstånd fick självföryngring med spara-
de fröträd ske.

1991 kom en ny skogsvårdslag som har medfört
ändringar i skogsbruket. Det har åter blivit småskali-
gare och bl a används en förbättrad variant av bläd-
ringen. Man låter då skogen växa upp i mitten av
hygget (den ljusa delen) och sedan hugger man ut
efter kanterna allteftersom skogen växer upp. Man får
då hela tiden en ljus och gynnsam zon där skogen kan
återväxa. Överhuvudtaget hugger man mindre hyg-
gen och låter återväxten ske med självföryngring i det
nya ståndortsanpassade skogsbruket av idag.

Kolning
Kolning var ett mycket vanligt sätt att tjäna sitt
levebröd på under 1930,-40 och-50-talet. Inte minst
här i Grängsbo var de många som höll på med denna
hantering.

Milan rest och klar för tändning.

I många stycken var det ett både hårt och tidskrä-
vande arbete. Många moment skulle klaras av innan
det var klart. Först och främst behövdes ett skogsom-
råde som ansågs lämpligt att börja ta råvaran i. Först
märktes de träd som skulle huggas, då sa man att
man ”bleckade kolved”. Så var det dags att börja
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hugga och det var många som hade arbete med det.
Veden skulle kapas i längder som brukade vara 3
meter. Sedan lades veden upp i res, för att torka. Man
började vanligtvis hugga på våren. Veden fick torka
till hösten. Nu var tiden inne att börja köra fram
veden till lämpliga ställen där milorna kunde place-
ras. Därefter reste man veden runt milan till den stor-
lek man ansåg lämplig. I början reste de veden direkt
på marken. Sedan kom man på att lägga ett varv
virke först, det kallades att man ”broade”. Det ansågs
ge bättre resultat i slutändan. Hela milan täcktes
med granris och det gick åt ansenliga mängder ris.
Ibland kunde det vara både tio och tjugo milor. Efter
det skulle milan stybbas, det innebar att man täckte
hela milan med jord så att det blev så tätt som möj-
ligt. Så var det då tid att tända milan. När milan var
tänd måste den ju passas så gott som dygnet runt.
Det fick inte börja brinna med öppen låga, för då
brann allt upp. Om det slog upp ett hål någonstans
på milan och den fick för mycket luft och oturen var
framme började det att brinna. Det gällde att vara på
plats och kasta på mer jord och täppa till hålen.

De kolarlag som hade många milor igång samti-
digt kunde ha det mycket jobbigt ibland. Normalt
skulle en mila stå och kola ca. 3 veckor, fastän det
kunde ta både längre och kortare tid. Ibland använde
man en skorsten i en kant på milan så det blev lite
drag, den fick alltså lite luft. Milan kunde då bli lite
fortare färdig. Den skulle stå och svalna några dagar.

Milan tänd.

Under tiden skrapade man av stybben, det kallades
att man rensade milan. Sedan slog man på vatten och
på med stybben igen. Därefter fick den stå och kallna
innan man kunde börja riva. När milorna revs kratta-
des kolen i stora såll. Stybben skulle sållas bort, bara

Kolbotten. De sista resterna tas om hand.



kolen blev kvar. Man lade kolen i högar eller strängar
för att svalna ordentligt. Dessa vaktades noga, för
började det brinna kunde allt jobb vara förgäves.
Kolen fick ligga tills det blev snö och före. Kolkörar-
na kunde då komma och hämta sina lass. De kunde
ha både en och kanske två till tre skrindor på släp
efter sina hästar. Långa karavaner kom körande på sin
väg ner till närmaste järnväg. Där lastades kolen i
stora vagnar för vidare transport ut till olika järn-
bruk, för att där användas i järnhanteringen. Det var
väl i stora drag på detta vis kolning gick till.

Kolare. Edvin, Karl och Einar Andersson. Notera Einars
kolbullsvändning!

Timmerhuggning
Berättat av Bröna- Gustav Eriksson
Timmer höggs endast under vinterhalvåret förr i
tiden. När det blev öppet vatten om våren skulle det
flottas till sågverken. De verktyg som användes var
första hand timmersvansen. Den var försedd med en
så kallad hjälpsågare, som bestod av en rätt kraftig
spiralfjäder med en krok i ändan, att sättas fast på
baksidan av trädet som skulle fällas.Yxa måste man
ha för att göra fällhugg samt för all kvistning och
mycket annat. Särskilt timmertallar med tjock bark i
rotändan brukade man barka med yxan innan dom
fälldes.Därefier skulle dom kvistas och överbarkas
innan avmätaren kom och klavade och märkte dem
för kapning. Barkspaden var en viktig grej, det var
”knepigt” att vässa så den höll sig där den skulle
vara, mellan barken och trät. Allt falltimmer samt
både tall och granbit skulle rundbarkas, noga var det
också, fanns det nån flisa kvar blev klander.

Bågsågen var också viktig, med den skulle allt som
gick kapas, var det för grovt togs svansen till hjälp.
Dom mindre träden både fälldes och kapades med

bågsågen.Sågkilen var liten men bra all ha, särskilt
vid fällning skulle den slås in sågspåret så att inte
svansen nöps fast, även för att få trädet att falla åt rätt
håll. Var det mycket snö måste man ha spade och
skotta kring träden. Stubbarna skulle sågas så nära
marken som möjligt annars blev det stubböter. Vänd-
hake behövdes till att vända grova stockar med, samt
då man fällde fast.

BångEmil vintern 1945 i Gårdviksbo.

Man var mycket beroende av väderleken. Vid så
kallade ”vargavintrar” med mycket snö och stark
kyla, var det svårt att få till nån rimlig dagpenning.
En del vintrar kunde det vara ”tjälabark” så gott som
varje dag Vid exstremt mycket snö, tillkom så små-
ningom en viss procent i snötillägg, men den mot-
svarde inte vad snön hindrade. Vid så dåligt väder att
man måste göra ”kojdag” och ligga inne, så tjänade
man inte ett öre.

Verktygen förbättrades undan för undan, de blev
både lättare och effektivare. Det dröjde dock ända till
början av 50-talet innan enmans motorsågarna börja-
de komma ut.Dom var så tunga och otympliga så
dom användes mest vid fällning. 1953 köpte jag för-
sta sågen, en Be-Bo, den vägde fulltankad över 19
kilo. Det var först in på 60-talet det började komma
lättare sågar. I och med att sågama blev lättare och
lättare blev yxan överflödig. Både fällhugg och kvist-
ning gjordes med sågen. Även sågkilen kom bort, bry-
järnen tog över. Flottningen upphörde också, allt virke
fraktades med bil till fabrikema. Därmed upphörde all
barkning för hand skogen, den utfördes maskinellt vid
massafabrikerna, timret sågas ju obarkat.I samma veva
gjorde även skogstraktorn sitt intåg.

När barkningen upphörde spelade inte kylan så
stor roll, men prissättningen blev också en helt
annan. Det skulle vara dubbla antalet för samma för-
tjänst, som skulle dras fram och läggas i högar vid
traktorvägarna. Nu pågick drivningarna lika året om,
sommar som vinter.
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I böjan på 70-talet började skogsbolagen hålla sina
huggare med motorsågar och det var ju välkommet.
En annan lite sensationell sak genomfördes på 70-
talet, skogsarbetarnas lönesystem ändrades till
månadslön. Detta mottogs med blandade känslor, en
del föredrog det gamla systemet.Den manuella hugg-
ningen fortsatte in på 80-talet, då kom en period när
skogen bara skulle fällas med motorsågarna. Resten
som kvistning, kapning och brossling gjordes med

maskin, den kallades ”processor”. Med tiden förbätt-
rades den så den gjorde allt själv, dom kallas nu visst
för ”skördare”. Det finns en mindre sort för gallring
och en större för slutavverkning, som dom stora kal-
hyggema så vackert kallas. Därmed är från bolagens
sida, även motorsågens era så gott som all. I privat
ägo för skogsvård samt mindre avverkningar, som
vindfällen och dyligt är den bra att ha. Även röj-
ningssågarna används flitigt av både bolag och

enskilda.
Det jag här har ”totat

ihop” härrör sig ifrån bör-
jan av 30-talet, när jag
efter avslutad skolgång
började i skogen. Tiden
före har jag ingen erfaren-
het av, men enligt hörsä-
gen lades det an på den
grövsta skogen mera då.
Det stämplades på tumtal
som det hette, allt som
var grövre än visst tumtal
i brösthöjd togs bort, till
exempel 8-9-10 tum. (10
tum är 254 mm) Vad som
avgjorde var väl skogens
beskaffenhet, ägarens
behov av pengar eller nåt
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KolEmil med timmer påGrängen.

MårsAxel, KolaPelle, SmensIvar, SmensPelle.



annat. Dom gamla verktygen var desamma, förutom
att stocksågar användes mera. Dessa skulle man vara
två åt, så kompishuggning förekom nog mera då.

Härmed är timmerhuggningen i ordets rätta
bemärkelse ett minne blott. ”Punkt slut”.

Rickard Larsson och KolaJonke.

Flottning

NäsAxel,JondanielsViktor och JonolsErik i flottarbåten.

År 1867 gjorde skogsägarna gemensam aktion och
beslutade om ett samarbete för att på lämpligaste sätt
förflytta virke från våra stora skogar ner till sågverken
som oftast låg nära kusten. I ett beslut från det året
står att läsa om hur rensning av vattendrag skulle ske
uppifrån Telningen och neröver. Ett gigantiskt arbete
tog vid, där för det mesta handkraft var det enda som
fanns att tillgå. Flottningsrännor byggdes på åtskilli-
ga ställen så att timret fritt kunde passera förbi dam-
mar och andra hinder på sin väg mot sågverken. Sten-
läggning av strandsluttningar skedde på många
ställen för att förhindra brötbildning. Trärännorna är
för längesedan borta men prov på fantastiska stenar-
beten kan fortfarande beskådas bl.a. längs Malviks-
strömmen ner mot Alfta. 

Fr.v. JonolsPer, TjädraPer, FridesPer och en okänd.

Under vintern kördes timret längs basvägar ner på
Lössnan där det lades upp bl.a. på Västersjön och
nedanför Hågs. När isen försvunnit släpades timret
med hjälp av spelflotten bort mot utloppet vid Frös-
tebron. Var det motvind blev det besvärligt och
ibland fick man vänta på rätt vind. Senare kom flot-
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Flottning vid Frösterbron på 20- talet. Från vänster: Näs Axel, Jondaniels Ersker, Engvalls Olle, ”Busk” Alex Östlund



tarbåten med kulmotor som underlättade arbetet
betydligt. Från Telningen och Mållången kom också
timmer som togs om hand vid inloppet till Lössnan.
På Flugen skiljde man längre tillbaka ur virket som
skulle till sågarna i Viksjöfors och Runemo.Vid
utloppet i Älvkarhed fanns en flottningsränna som
ledde ner i Grängen och sen fortsatte det mot Viksjön
och neröver.Flottningen upphörde i mitten av sextio-
talet.
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Per-Johan Hedlund, Buska Jonke och Ljungs Jonke.

Strandberg på Västersjön.

Sittande från vänster: 1 Jonas Frid, 2 August Olsson ”Engvalls”, 3 Olov Jonsson ”Engvalls”, 4Lanz,  5 Näsa Axel Jons-
son, 6 Valfrid Hansson?, 7 Mårs Axel Eliasson, 8 Erik Svärd.
Stående från vänster: 1 Skomakra Per Jonsson?, 2 ?, 3 ?, 4 Erik A. Eriksson, 5 ?, 6 ?, 7 Alex Östlund, 8 Skomakra
Jonas Jonsson, 9 Olov Jonsson ”Lill Olle” Perjans, 10 Knöpa Alfred Persson 
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Tumning på Västersjön med ”Klangen”  t.v.

Spelflotte på Lössnan. Fr.v. 1.Jonas Hansson Rudin 2.Gustav Larsson JonOls
3.Johan Olsson”Stor Johan” 4.Jonas Jonsson LarsHans 5.Per Lindblom 6. Johan
Johansson Styggbo 7.Erik Hedlund ”HelsingErik” 8.Erik Vestling 9.Hans Hans-
son ”Kolar Hans”.
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Andra världskriget
1939-1945
Kriget började med att Tyskland anföll Polen. I Sve-
rige larmade man om detta med att låta alla kyrk-
klockor i hela landet ringa. Det var den första sep-
tember 1939. Järnvägsbron i Viksjöfors bevakades av
ortsbor som var förlagda i Kvarns bakstuga. Dom
fick ligga på golvet. Dom fick utrustning tilldelad
som bestod av s.k. ”grötrockar”, trekantiga hattar och
ett gevär. 

Hela Sverige var mörklagt. Joel Jernström och
Herman Björklund utsågs till att kolla mörklägg-
ningen som var till för att inte synas från luften av
flygplan. Det var böter om man bröt mot förbudet.

Med krigsutbrottet stannade hela Sverige. Alla

bilar utom taxi, läkare, veterinärer och post blev stå-
ende.

Det blev så småningom ransoneringskort på allt
som skulle köpas. Ransonering innebar att staten
bestämde t.ex. hur mycket livsmedel och drivmedel
man fick köpa under en viss tid för att styra, fördela
eller begränsa förbrukningen.

Alla däck blev konfiskerade (beslagtagna av sta-
ten). En livsmedels-kommission blev tillsatt. Varje
bondgård blev ålagd att leverera en viss mängd säd,
ved m.m. varje år. Slaktlicenser utfärdades till alla
djurägare.

Under kriget kom många finska barn hit och en
del av dom blev adopterade. När dom anlände fick
dom vistas i s.k. karantän en tid. Det var i godtem-
plar-huset i Viksjöfors.

Många Grängsbobor blev inkallade till krigstjänst-
göring med påföljd att kvinnorna fick ta ansvar för

Andra världskriget

Försvarsberedskap på Viksjöfors järnvägsbro 1939.
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hus och hem. Skolgången blev också lidande när alla
manliga lärare blev inkallade.

Damerna i Grängsbo hade s.k. ”finlandsaftnar” där
dom stickade strumpor och vantar som skickades till
Finland.

Bitar ur Persmässpos-
ten 1941
Skulle dom inte ha nusk, sa gubben Voxberg när det
var tal om dem som bar skulden till förra världskri-
get.

Jo, ja undres om ja får slakta hela kalven ja, sa Stor-
Per när han ringde till kristidsnämden.

Ransoneringskort
från 1939
Benämning
Statens Livsmedelskommission, Jordbruksverket och
Bränslekommission för brännved

Kort på olika matvaror
Socker, mjöl, smör, margarin, ärter, te, kaffe, ost, ost-
löpe, korv, bröd fläsk, ägg, vetemjöl, margarin, klä-
der, tobak, snus, soda och diskmedel.

Det fanns kaffesurrogat av märket Cikoria. Ostlöpe
kunde man utvinna själv ur kalvens löpmage.

Kort på andra varor
Bensin, hösalt, saltsten och slaktlicens.

Staten kallade också in däcken från uppställda
bilar. Skogsägarna fick leverera vissa kubikmeter
brännved till tågen. Det var också bensinransonering
på 1970-talet som berodde på att Suez-kanalen
stängdes.

Vissa kilon per hektar åker av korn och havre skul-
le också levereras till staten. Vandringsrättare Linder
från Alfta, samt Per-Hans-Olle från Malvik utförde
sysslan.

En historia från ransoneringstiden
Engvalls-Olle vallade getter vid berget Skinnsäcken
och en get passade på att nappa till sig ett ransone-
ringskort ur hans byxficka och åt upp det. Olle åkte
till kommunalkontoret i Alfta och ansökte om ett
nytt ransoneringskort. Han fick frågan: ”Har du
något vittne?”. Han svarade:   ” Ja, bara dom andra
getterna!” Om han fick något nytt ransoneringskort
förtäljer inte historien.

”Nu är en hära dan förstörd å” , sa Bång-Emil när han fick snö i vantarna.
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Försäljning av hemmanet Grängsbo
14 (Schols) 1777

Schols 1917, Fr. v. Olle, Anna och Stina.

År 1777 den 30 okt blewo underskrefne kallade at
hålla Räkning hos Per Persson och hustru Anna Pers-
dotter wid skattehemmanet No 14 Grängsbo Alfta
Socken bestående af 6 öresland och 12 penningar
Skatt. Då de wid samma tillfälle satte ifrån sig hem-
mans styrelse till sin äldsta son Per Persson och Hus-
tru Karin Eriksdotter; Infunno äfwen sig Sonen Erik
Persson och hustru Elisabeth Persdotter i Kyrkobyn,
Mågen Per Nilsson och dess hustru Brita Larsdotter
ifrån Elfkarhed och blef på följande sätt afhandlat
neml:

Hemmanet med Hus och Jord fiske och fiskevatn,
qvarn och såg lott, samt alla tillägor närby och fjer-
ran, Allorderades Syskonen och föräldrar emellan och
kommo så öfverens om en kjöpe

Summa stor 800:- 44 21 4
Silver

1 st Kosa väg. 16 lod á 8 R 128:-
1 st Förgyld bäg 6 lod á 8 R 48:-
1 st -“-   -“- 5 1/2 lod á 8 R 44:-
1 st -“-   -“- 5 lod á 8 R 40:-
1 st Oförgyld -“- 5 lod á 8 R 40:-
1 st -“-   -“- 5 lod á 8 R 40:-
1 st Stjed wäg 1 3/4 lod á 8 R 14:-
1 st -“-   -“- 1 3/4 lod á 8 R 14:-
1 st -“-   -“- 2 1/4 lod á 8 R 18:-
1 st Liten tumlare

wäg 1 1/4 lod á 8 R 10:-
1 st Gl. bäg.wäg 5 lod á 8 R 40:- 436:- 24 10 8

Transport 1 236:- 68 32 0 

Gamla handlingar från Erkers i
Grängsbo
Bekännes iagh undertecknad att ha buda upburit på
min Sons intägna och Erik Ersson i Grängzboo uti
Alta Socken uppå then skuld som ähr them emellan
uti innewarandes Åhr som följa för åtser följa för..
.(tron) Stort för tre Dr (daler) åth hustru Anna
Knutzdotter, och besvert hos migh ett halft lispund
lijn för 2 daler 16 ör utom kontant Säxton daler 16
öre belöpa till hopa thenne gången 22 daler.

Datum Fahlun den 22 Martj Åhr 1662.
Larhs Böetzson Snikare egen hand Johan Larssons
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fader. Bekännets i dag undertecknad att fadrehn
upburit tijio daler kåpparmynt och Erik Ersson i
Grängzboo uti Alta socken uppå min sons Johan
Larsson intägna nu i åhr 1663 den (1)6 december att
dhetta för sant ähr bekräfter iag medh mitt namn och
bomärke, härunder datum Fahlun ut supra.

Lahrs Böetzson, Snikare

Erborne herre herr Lagmanmähtige befordrare och
gunstlige ………som Nilhs Olofsson i Svedja hafurr
warrit under sitt hemman sin gammelgård och lagt
höö under sitt mantal och till de åhr kommet under
bernälte hans gammelgård ifrån Wijken 5 måhl jord.
Nu frågas om dht 5 måhl jord, icke kunna gå hem
till Wijken igen, och………….henne ut lösa än then
som gården inkiöpt hafwär? herr. 

Lagmanstiänare altjd Alpta den 29 Februarij 1680.
Eric Erichsson i Grängbo

ErkersJonas och Hilding Mickelsson.

Nerr som åfwanstående 5 måhl jord fordrats hen till
Wijken igen kan inget (uhr) undkomma uthur efter
detta med mitt namn och bomärke den 20 maj 1680.

Wittnen Jon Ericsson i Dhjäddwijk
Nils Olufsson i Suedija

Pädher Joenson i Wijken
Anders Larsson i Kyrkeiobyn

Anno 1691 den 19 december hölts Räkenskap
huru mycke gamble Erik Ersson war skyldigs på det
arf som han toogs emot af Sutt Jons bohen i Grengz-

bo som han är först skyldigs åt per Suilson 24 daler
ther af tager gamble Erik Ersson 4 daler för sitt bes-
wer nogh åt Erik: Siulson 14 daler här på hafwer han
upburit 62 fuärdingar Såå för 3 dl. och 4 dl tager
gamble Erik Ersson för sit beswär, Sedan åt Systren
Ella 12 dl. och 24 öre här på har hon upburit af unge
Erik Ersson 2 fiärdingar Såå för 3 dl. och 1 par skor
för 1 dl. och 6 öre sädan tager gamble Erik Ersson 1
dl. för sitt beswär.

Wittnen Per Errson i Wiken
Jon Torkeisson i Grengzboo

Gården Anderses historia
Fastigheten Grängsbo 3

1. Anders Persson (1826-….), bonde och nämdeman
i Grängsbo 3, son till Per Larsson (1796-….)
bonde i Grängsbo 7 (Jönses). Anders var gift med
Anna Jonsdotter (1821-1883) från Grängsbo 12
(Backa). Nästa ägare var sonen Pehr född 1862.
Gammelgården och bakstugan fanns på plats före
Laga skifte. Bostadshuset byggdes omkring 1850
av Anders Persson.

2. Pehr Andersson (1862-1908), bonde och såg-
verksägare i Grängsbo 3, först gift med Anna
Pehrsdotter (1865-1884), sedan gift med Karin
Pehrsdotter (1868-….). Båda systrarna från
Långhed 10 (Jonases).

3. Pehr Andersson flyttade med sin familj till
Holmo i Bollnäs socken och fadern Anders
Persson flyttade med. Gården såldes då (1887)
till Pehrs svärfar, Pehr Pehrsson (1841-1929),
måg och bonde i Långhed 10 (Jonases), gift med
Kerstin Jonsdotter (1846-1927). 

4. Sedan sålde han gården 1904 till Erik Ersson
(1865-1922) från Viken s6 (Bältra). Han var gift
med Marta Ersdotter (1870-1928) från Grängsbo
14 (Schols).

Perjans.

5. 1927 tog sonen Erik Eriksson (1893-1968), gift
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med Marta Jonsson (1895-1968) från Grängsbo
2 (Perjans), över gården. Pehr Pehrsson bodde då
på undantag i gammelgården. han dog 1929.

6. 1964 skrev Erik och Marta Jonsson över gården
som gåva till barnen Harry, Åke och Eida
Eriksson.

7. Huvudbyggnaden, gammelgården och brödstu-
gan med tomt, avstyckades från hemmanet
1968. På tomtkartan står det ”Söromsjön 11” (
obs. stavningen). Sonen Harry Eriksson och hans
fru Taimi flyttade till dom gamla och tog över
gården.

8. Sonen Åke Eriksson och hans fru Margit tog över
hemmanet (åker och skogsmark).

9. Harry och Taimi Eriksson sålde gården till Stig
och Aina Jansson från Edsbyn år 1975.

10. Stig och Aina Jansson överlät gården på döttrar-
na Gunilla Pehrsson och Margareta Jansson år
1988 som är nuvarande ägare.

Aina Jansson berättar:
Jag skall berätta vad jag har hört av Lilly, gift med
min farbror John Markusson. Lilly är född i Holmo i
Bollnäs socken. När hon var 2 år hade hennes pappa
(Pehr Andersson) skrivit på borgen till en god vän.
Det gick dåligt så dom förlorade hela Holmåsågen.
Just då 1904 hade hennes morfar (Pehr Pehrsson) sålt
gården i Söderomsjön (Grängsbo 3, Anderses) till
Erik Ersson. När dom kom hem köpte han gården
Grängsbo ss9 (Ollas) som sedan blev Markussons. Dit
fick dom flytta. Sedan köpte han även Erkers
(Grängsbo s6) åt sin dotter med familj (Karin Pers-

dotter och Pehr Andersson). När han gjort det sa han; 
– Nu har jag hjälpt er nog så nu får ni klara er

själva. Han satte in alla sina pengar på Mälarbanken i
Bollnäs. Han hade mycket pengar. Banken gick
omkull och han förlorade allt han ägde. Vilket öde!

Undantagskontrakt mellan Erik Eriksson och
modern Matha Eriksson.

Undantagskontrakt
Härmed lemnar jag rättighet till min moder, Enkan
Martha Eriksson att under sin återstående livstid, fritt
erhålla kost vid mitt bord, samt bostad i hela övre
våningen i östra byggningen på Grängsbo 32 Alfta,
samt 100 ljus elbelysning. Torr huggen ved efter behov,
del i källare och uthus, skjuts i nödiga ärenden, fri skö-
terska på åbons kostnad och lön, vid inträffad sjukdom,
samt 2 kg ull, 8,5 kg lin årligen.

Istället för fri kost vid matlag, 2 l sötmjölk dagligen,
2 kg smör i månaden. 50 kg råg, 100 kg korn, 20 kg
fläsk, 20 kg fårkött årligen, samt potatis efter behov.

Till säkerhet för detta må inteckning i mitt hemmane
Två öres –15 penningland Grängsbo 32 i Alfta socken.

Erik Eriksson Grängsbo 3

Gården Bornasbo
Innan vägen från Lössenbo upp till Lössenbo grustag
och Gullbergsbo bröts 1955, gick en kärrväg från
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Söderomsjön, med uppfart vid ”Anderses”, förbi Bor-
nasbo upp till Gullbergsbo och Långbo. Det gick att
köra bil fram till ”Hiene” vid Olanders grustaget.

Vid Bornasbo finns ingen bebyggelse kvar, bara
jordkällaren. Tidigare fanns där bostadshus, ladugård
och lador. Det har säkert varit mer bebyggelse där läng-
re bakåt i tiden för gamla grunder finns kvar runt om.

Näsa-Edvin Andersson berättar att 1952 när han

nyss tagit körkort, lånade han en bil och körde upp till
Bornasbo på logdans.

De sista som bodde vid Bornasbo var Majlis och Ber-
til Hylén, som köpte byggnaderna av Marma Långrör
och bodde där under sommaren fram till september
1957.

Bertil och Majlis köpte då huset som hörde till Söde-
romsjöns kraftstation. Boningshuset i Bornasbo köpte
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Marianne Andersson (Schönnings) som flyttades till
Långbo. Nuvarande ägare till marken i Bornasbo är
Korsnäs.

Det har bott många i Bornasbo under åren som gått
t.ex. Hägna-Agda Persson och Böska- Jonke Östlund.
En hette Hans-Ollas Per samt Bornasbo-Magnus Ols-
son och hans mamma. Det är säkert fler som bott där.

Gården Andersjons

Fastigheten Grängsbo 52

Gården flyttades till nuvarande plats i Västerlima
från Grängsbo i slutet av 1800-talet (Laga skifte
1876-1895).

Nuvarande ägare är Lennart Persson.
Tidigare ägare var Olov Larsson.

Anders Jons.

Gården Erikssons
Fastigheten Grängsbo 411

Gården ligger i Söderomsjön. Nuvarande ägare är
Gunhild Eriksson. Tidigare ägare var Oskar G. Lars-
son och före honom Erik Norell. Det var lanthandel
där fram till 1988. Gården byggdes 1936.

Gården Erikssons.

Gården Per Hedlund’s
Fram till 1950 fanns en gård i Flaxenbo som hette
Per Hedlunds. Per själv, som byggde gården, var
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värmlänning och hade vuxit upp i byn Norra Ny.
Han kom hit 1883 och gifte sig med Erika Edling
från Viken, samma år. Han var jordbrukare och vilket
år dom byggde i Flaxenbo är oklart, men på gården
fanns på 1940-talet 2 mindre boningshus, ladugård
med plats för 2-3 kor samt en lada. I det ena huset
bodde äldsta dottern Emma med sin make Johan
Håkansson och deras barn. Per Hedlund själv dog
1923 och den yngre sonen Lars-Johan bodde med sin
mor i det andra huset.

1950 revs boningshusen. Virket användes till att
uppföra ett nytt hus längre upp i Flaxenbo (nuvaran-
de Froms) dit yngsta dottern Hilma och hennes man
flyttade.

Ladugården och ladan revs senare. Ladan fanns kvar
in på 1980-talet.

Än idag kan man se resterna av jordkällaren som
var belägen under ett av boningshusen. Annars är det
svårt att se att denna plats varit en boendemiljö med
många barn som lekt och vuxit upp. Ett halvt sekel
har lagt glömskans täcke över skogsgläntan där Per
Hedlund en gång byggde upp sitt hem och sitt liv
med familjen.

Gården Jon-Daniels 
Fastigheten Grängsbo 33

Jonas Olsson Elm, som härstammade från gården
Mårtes, flyttade gården Jon-Daniels från Andersjons-
backen (nuv. Thaléns) någon gång under 1870-talet,
vid laga skifte. Sonen Erik Jonsson föddes på Jon-

Daniels 1872, före laga skifte.
Han gifte sig med Marta från Hägna och de förvär-

vade fastigheten år 1904 enl. köpebrev som finns
bevarat. Köpesumman var sjutusen kronor. Erik
erhöll Hushållssällskapets pris för odlingsflit år 1937
i form av en pokal. 

Mangårdsbyggnad uppfördes på 1880-talet nuva-
rande ekonomibyggnad år 1928. Erik Jonssons dotter
Astrid, 1915- 1993, föddes som nummer 10 i en sys-
konskara på 11 stycken, samt hennes make Jonas
Leanders född 1918 i Knåda, tog över fastigheten
1942 under andra världskriget. 

Reparationer på mangårdsbyggnad och bryggstu-
ga, samt ladugården, pågick under hela 50-talet.
Mjölproduktion bedrevs och Astrid startade osttill-
verkning under 40-talet. Den pågår fortfarande.
Astrid och Jonas äldste son Sven-Erik, född 1944,
som nummer tre i syskonskara på fyra stycken, köpte
fastigheten år 1990.

I fyra generationer har gården varit släktens ägo.
Byggnaderna har totalrenoverats av nuvarande ägare,
som även byggt ny ladugård för kall lösdrift samt
mjölkningshall. Rationalisering av jordbruket har
också skett.

Nuvarande ägare: Sven-Erik och Rigmor Leanders.

Gården Klangas historia
Namnet Klanga kommer från en korpral Erik Ersson-
Klang, född 1744 i Grängsbo nr. 8 Kola och fick till
sig avstyckat nr s8 Klanga.
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En dotter Chatarina övertog fastigheten, gift med
soldat Hans Hansson-Fast. Chatarina emigrerade till
USA med två av sina barn 1846.

En son till Hans och Chatarina tog nu över Klang-
agården. Han blev gift med Sara Persdotter. De fick

en son och alla tre emigrerade till USA. Sonen åkte
1868 och föräldrarna följde efter år 1869.

Det har bott en massa folk i Klanga, ägare, arren-
datorer eller hyresgäster, svårt att avgöra vilket.

Per Olsson från gården Tutabo och hans hustru
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Brita Olsdotter köpte Klanga 1884. 1901 sålde de
fastigheten och flyttade till Sörbo.

Jonas och Karin Persson köpte Klangagården av
Per Olsson. Jonas Persson avled 1930.

Erik och Regina Jonsson köpte fastigheten av
änkan Karin Persson 1930. Fastigheten kallades då
Ol-Pers av s6 Grängsbo men Erik och Regina tog
tillbaka gårdsnamnet Klanga.

Gården har sedan gått i arv till sonen Helge som
avled 1994. Gården gick då till Helges dotter Sonia.

Gården Lantza
Fastigheten Grängsbo 39

Gården ligger i Söderomsjön. Nuvarande ägare är Six-
ten Lantz. Tidigare ägare var fadern Sigfrid Lantz. Före
honom, Bror Östlund. Viktor Östlund byggde gården.

Gården Ljungs
Fastigheten Viken 99

Nuvarande ägare är Birgit Olsson. Tidigare ägare var
fadern Jonas Ljung d.y. och före han hans fader Jonas
Ljung d.ä. Sedan Jonas Jonsson Grängsbo s3 (Jonda-
niels) Äldsta uppgiften om ägare är enligt köpebrev

är Anders Andersson Norrby. Avstyckat från Viken 9
(Brodda) Byggnadsår troligen i slutet på 1800-talet. 

Gården Mårda
Fastigheten Grängsbo 103

Man vet ej när gården byggdes men troligen i slutet
av 1800-talet.

Nuvarande ägare är Sven-Olov och Laila Schönnings.
Tidigare ägare var Sigfrid och Signe Andersson.

Gården Mårs-Axels
Fastigheterna Grängsbo 104 och 105

Gården ligger i Västerlima. Nuvarande ägare är
Herman Eliassons dödsbo. Tidigare ägare var Axel
Eliasson. Byggnadsår är 1911.

Gården Mårtes
Fastigheten Grängsbo 136

Nuvarande ägare är Marlene och Leif Näslund. Har
ägts i släkten sedan 1600-talet. Gården flyttades till
nuvarande läge 1870 vid laga skifte. 
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Gården Mårtes.

Gården Mårtes-Einars
Fastigheten Grängsbo 1311

Nuvarande ägare är Marlene Mårtes Näslund. Gården
byggdes 1937 av fadern Einar Mårtes.

Gården Näsas historia
Fastigheten Grängsbo ss8
Fastigheten ss8, Näsas nuvarande fastighetsbetekning
är Grängsbo 8:7.

Ägare var i början av 1800-talet Per Larsson och
Kerstin Jonsdotter. År 1861 byggdes nuvarande
mangårdsbyggnad. Kerstin lär då ha yttrat att vi
bygger väl så att vi får sätta nyckeln i låset och gå
ifrån allt. Det blev nu inte så, men kanske byggkost-
naden var en bidragande orsak till att fastigheten för-
såldes till Ljusne-Woxna bolaget.

I slutet av 1800-talet flyttade Jonas Eriksson
(Hägna-Jonke) och hustrun Karin Eriksson till Näsa

och vårdade Per Larsson och Kerstin Jonsdotter till
deras bortgång. Hägna-Jonke som arbetade åt Wox-
nabolaget fick fortsätta att bo kvar på gården Näsa
och brukade fastigheten. 1914 hände något som gjor-
de att Hägna-Jonke med familj fick flytta tillbaka till
Hägna-bryggstugan. Ljusne-Woxna bolaget gick
nämligen i konkurs och fastigheten övertogs av Berg-
slagen. År 1917 blev Hägna-Jonke erbjuden att köpa
fastigheten av Bergslagen. Så skedde också men bola-
get behöll alla skogsskiften.

Vid en reparation av Näsa revs en spiselhäll ut som
var tillverkad i Furudal och med initialerna P.L. och
K.J.D. 1861 (Per Larsson och Kerstin Jonsdotter).

Efter Jonas och Karin Erikssons bortgång 1948 och
1954 drev barnen, syskonen Jonsson, jordbruket vidare.

Näsa. Viktor och Brita. Karin och Jonas Ersson.

Idag ägs fastigheten av Holger Jonsson och syskon-
barnen Jan Jonsson och Karin Persson.

Åkerjorden arrenderas av Jan Nordqvist.
De flesta av ovanstående uppgifter är berättade av

Holger Jonsson.
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Gården Näsa (Västerlima)
Den 26 maj 1869 köpte torparen Näs-Erik Ersson av
gården Schols, jordlägenheten Västänget med tillhö-
rande gårdsbygnad, linberedningsverk, husbehovs-
kvarn (s.k. skvaltkvarn) samt jord och skogsmark.

Näste ägare är Per Jonsson med hustru Brita Pehrs-
dotter. De fick två söner, Jonas och Per.

Jonas blev bonde i gården Klanga och brodern Per
blev kvar vid Näsa till 1929 då han sålde ägorna till
Karl och Karin Andersson, som tidigare bott i Gull-
berg.

Deras son Einar övertog sedan hemmanet.
Einars son Micael är nu bonde vid Näsa.

Gården Birgit Olsson’s
Fastigheten Viken 918

Ägare Birgit Olsson.

Nuvarande ägare är Birgit Olsson. Tidigare ägare var
Sven och Birgit Olsson. Gården byggdes 1954.

Gården Olsson’s (Michjals)
Fastigheten Viken 12
Gården ligger i Söderomsjön efter Åsavägen. Nuva-
rande ägare är Folke Andersson. Tidigare ägare var
Axel Andersson (Mångs) och Oskar Andersson (slak-
tare och åkeriägare i Viksjöfors. Myra 2), tillsam-
mans. Före dom var det Olov Olsson (från Viken 2)
och hustrun Brita Persson (från Kola i Grängsbo).

Olov och Brita gifte sig 1909. Dom hade tre flick-
or, Astrid Agnes och Anna (Agnes och Anna startade
Tingshuscafét i Bollnäs 1939). Brita avled 1924.
Olov (även kallad Smörjar-Olsson efter sitt arbete vid
Grängsbosågen) styckade av mark till de s.k. ”små-
bruken” och sålde sedan gården 1939 till Axel och
Oskar Andersson och flyttade till Hedemora.

Skogen såldes till Runqvist Skogsbolag.
Axel och Oskar upplät logen till Pingstförsamling-

en som hade sina möten där. Sedan byggde de om
huset till församlingssal. Många bybor och andra
runtomkring slöt sig till Pingstförsamlingen i Söder-
omsjön. Ända in på 1960-talet var det verksamhet
där. En del av dom som predikade där var Åströms-
Anna, Olga Jutterström, Mary Thalén och Kalle Öst.
Dom var s.k. väckelsepredikanter.

Fastighetsdokumentationer • 177

Gården Näsa i Lima.



Gården Perers
Fastigheten Grängsbo 11

En del av husen flyttades till nuvarande läge vid Laga
skifte (1876-1895).Ladan rullades till nuvarande
läge. Ladugården byggdes 1903 och bostadshuset
1911. Nuvarande ägare är Bertil Jonsson. Tidigare
ägare var brodern Knut Jonsson och före honom
fadern Jonas A. Jonsson och hans broder Pehr V.
Jonsson.

Gården Rudins
Fastigheten Viken 1215

Gården ligger i Söderomsjön. Nuvarande ägare är
Christina Edman. Tidigare ägare var Eivor Eriksson
och Hans Rudin. Gården byggdes 1929.

Gården Sandres
Fastigheten Viken 757

Varför det heter Sandres kommer sig troligtvis av att
det från början hette ”Sandrevs sandstrand” och var
en lämplig badstrand vid sjön Lössnan.

Pampens. Anna och Jonas med barnen Tilda, Alma, Syster,
Frida, Tora, Hulda, Bror & Henning.

Sandres-Jonas Persson sålde fastigheten 1955 till
Edit och Per Olsson från Edsbyn vilka senare tog
gårdsnamnet Sandres. De bedrev jordbruk och efter
några år inköptes gården Pampens, grannstället. Där-
efter införlivades även gården Lindbloms för att efter
dåtiden få effektivare jordbruksdrift.

1971 tog sonen Eskil över hemmanet.

Gården Skalen
Av Stefan Olander

En före detta fäbodvall
Skalen är en ensamgård som ligger strax utanför byn
Söderomsjön. Den ligger vackert belägen vid sjön
med samma namn. Som hemman har gården ingen
lång historia, men med ursprunget så har den ca 400
års historia. På själva platsen anlades det ett fäbod-
vallsområde någon gång i slutet av 1500 -talet eller
början av 1600 -talet. Den dyker upp för första gång-
en på en sockenkarta från tidigt 1600 -tal, då heter
den Skaabo, och sjön heter Storbornasen. Vid denna
tid finns ej byn Söderomsjön med.

Fr.v. Sadelmakar-Kristina, Tjädra Marta, Albert
Olander, TallsOlles Helga, Helge Olander, Sadelmakar-
Jonas, Kila Selma, Kila Berta, Skal Ella, Gunnar
Olander, Maria Olander, Skala-Gubben Olof Persson.

Först på en karta från 1748 kan man se hur många
vallar det var och hur vallrutorna låg. Då fanns det
sju vallar sammanlagt, tre som det står Grängsbo
fäbod på och fyra som det står Ladugård på. Nu har
dom bytt namn på stället från Skaabo till Skalens
fäbodar, och sjön heter även den Skalen. Går man
vidare till en karta från 1860 -talet så får man nu en
riktig översikt på alla byggnader, snedgärdesgårdar,
åkrar, ängs- och hagmarker. Nu blir man verkligen
imponerad över hur stort det är. Arealen är på 11
hektar åker och lika mycket ängsmark. Det finns i
nuläget inte mindre än tio vallar med sammanlagt 63
byggnader, inte att förglömma närmare fem km.
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snedgärdsgård. Vallområdet bör vara Alfta sockens
största fäbodvallsområde, har ej kunnat finna något
större. 

Så kommer man då till laga skifte 1878, nu har
antalet byggnader minskat, på kartan kan man räkna
till 48 stycken, fördelat på 8 vallar. Men andelen
mark är lika, likaså snehagarna. Ägoförhållandena ser
i detta läge ut så här: Grängsbo 5: tillhör Anders-
Jons och består av 1 stuga, 1 fähus och 1 stallbygg-
nad. Sub 5: tillhör Bröna, och består av 1 stuga och 1
fähus. Grängsbo 11: tillhör Erskers och består av 1
stuga, 1 härbre, 1 fähus samt 1 källare. Sedan har vi
Wiken sub 6: som tillhör Bältra och består av 4 hus
plus källare. Wiken 9: tillhör Brodda och består av 5
hus. Wiken 12: tillhör Mickels och består av 7 hus
plus källare. Wiken sub 12: Troligen Erskerses, som
blev flyttat till Söderomsjön, men frågetecken kvar-
står. Vallen består av 3 hus jämte källare. Slutligen
Wiken 13: Ersk Paulsson med 5 hus jämte källare.
Ytterligare två vallar fanns tidigare, på skifteskartan
har de beteckningen Wiken sub 6 på båda, men vilka
tillhörde de? Vid laga skiftet upphör fäboddriften och
vallarna försvinner. Några vallar flyttades bl.a. till
Telningsbo.

Ett hemman från Tranberg, utanför Viken, nämli-
gen Tranberg:1, flyttas nu till Skalen. Stamhemma-
net är nu på 5 öres – 6 penningland (Cirka 250 hek-
tar). Ett köpebrev daterat den 22 juli 1881 på Per
Olsson och hans hustru Karin Mårtensdotter samt
Olof Persson och hans hustru Brita Jonsdotter upp-
rättas. Redan den 3 juli 1896 säljer dom till Långrör
Aktiebolag, och blir kvar som arrendatorer.

Det nuvarande huset uppför dom år 1902 med till-
hörande ladugård som byggs till höger om gården.
Men tydligen var läget inte bra så den rivs och byggs
upp på nytt rakt framför boningshuset 1922. Den
gamla Tranbergs-

kåken rivs och kolas upp 1937? På den platsen
sätts en lada upp ett tiotal år senare. Olof Perssons
dotter Maria och hennes man, och deras elva barn
brukar hemmanet till 1945, då de flyttar till Dalarna.
Det görs en avstyckning av stamhemmanet och 1950
säljer bolaget hemmanet med husbehovsskog, så åter
igen är själva kulturmiljöområdet i privat ägo.

Nu får gården beteckningen Tranberg 1:7.
Min far köpte gården 1954, och bedriver jordbruk

fram till mitten av 60-talet. Sedan har vi endast
betesdjur i mer eller mindre skala fram till 1995.

Naturligtvis förändras miljön kring gården när djur
och jordbruk minskas ner. De tidigare ängsmarkerna
började växa igen redan före 40-talet, en del åkermark,

främst de små som låg i ängsmarkerna växte också igen.
Så på 1990-talet fanns det endast 7 hektar öppen åker,
resten var igenväxt med busk och även massavedsbjörk.
Av ängsmarkerna fanns det bara en liten fläck på ca 500
kvadratmeter som jag slog med lie.

Året –97 började jag samla på mig gamla kartor
över hur vallområdet såg ut, och började planlägga en
restaurering av de igenväxta markerna.

Det var spännande att leta reda på var de gamla gär-
desgårdarna hade gått och märka ut med band. Vår-
vintern –98 kom skördaren och gjorde avverknings-
jobbet, sedan blev det ett tufft jobb att få undan allt
ris, som krattades för hand och brändes. Tre kilometer
hage i form av elstängsel och fårnät, men även några
hundra meter trähage sattes upp under -98 och –99.

Nu finns det 7 har åker som hävdas varje år genom
slåtter med hjälp av traktor och skära och 7 har
öppen beteshage där får och nöt sköter hävden. 

Gården blev inventerad av länsstyrelsen vid ängs-
och hagmarksinven-teringen i slutet av 80-talet, och
fick då högt betyg för sina småflikiga åkrar med
artrik flora. Idag kan man hitta ett flertal intressanta
ängsväxter på åkermarken samt på de små ängsrester-
na. Några arter som är funna på Skalens marker är
klassade som utrotningshotade, och därmed mycket
skyddsvärda. Av hävdgynnade arter växer här låsbrä-
ken, rödkämpar, grönkulla, pillerstarr, stagg, fältgen-
tiana och darrgräs, bland annat.

Av de gamla vallbyggnaderna så finner man fortfa-
rande ett flertal spår i form av husgrunder och källa-
re, även igenstenade brunnar. Mitt i området på en
holme låg det en smedja som muren finns kvar av.
Även rester av en rökbastu kan man se i skogen
bakom huset. I området finns det även tre lämningar
av tjärdalar och i sjön har det hittats ett flertal slagg-
stenar som kan vara rester av äldre järnhantering, typ
myrmalm. Så länge det finns intresse och betesdjur,
ja då finns också dessa underbara kulturmiljöer kvar
med både kulturella och floristiska värden. Det är
helt fantastiskt att kunna vandra omkring i ett områ-
de som till 80% är nästan identiskt till öppenheten
med laga skifteskartan 1878. Men att stänga flera
kilometer snedgärdesgård igen, nja det läggs nog på
hyllan så länge.

Gården Sigvardssons
Fastigheten Grängsbo 512

Gården ligger i Västerlima. Nuvarande ägare är Pelle
och Mona Sigvardsson. De byggde huset 1978.

Fastighetsdokumentationer • 179



Gården Skolmästars
Fastigheten Grängsbo 510

SkolmästarErik&Marta med Lena på armen,Regina bred-
vid. Martin, Erik, Edit, Elsa och Ester.

Nuvarande ägare till gården är bröderna Leif och
Lennart Eriksson. Tidigare ägare var fadern Erik K.
Eriksson. Gamla byggnaden flyttades från Grängsbo
by till Västerlima vid Laga Skifte i slutet av 1800-
talet och den nyare byggnaden uppfördes 1927.

Gården Skommars historia
Fastigheten Grängsbo 9

1. Den första kända ägare var Jonas Jonsson 15..-
15.. nämnd som bonde i Grängsbo omkring åren
1546-1565. Hemmanet hade då 5 st. kor och
skattade 3 st spannar korn. Hustruns namn är
okänt.

2. Sonen Olov Jonsson nämnd som bonde i Grängs-
bo omkring åren 1570-1585. Enligt Jordabalken
ägare till gården 1588. Hustrun Karins härstam-
ning är okänd.

3. Deras son Jonas Olofsson var enligt Jordabalken
bonde i Grängsbo omkring åren 1590-1630.

Hemmanet skattade för 10 öres och 12 penning-
land. Hustruns namn är okänt.

4. Sonen Jonas Jonsson enligt Jordabalken nämnd
som bonde i Grängsbo åren omkring 1634-1670.
Hustrun Segred Pehrsdotter levde åren 1610-
1680. Hennes härstammning är okänd.

5. Deras son Jonas Jonsson var född 1631 och är
nämnd som bonde i Grängsbo 9 åren omkring
1670-1710. Hustrun Karin Olsdotter född 1641.
Härstammning ökänd.

6. Sonen Jonas Jonsson 1669-1755. Bonde och tolv-
man (nämdeman) i Grängsbo 9. Hustrun Margta
Olsdotter 1680-1762 kom från Grängsbo 6
(Olanders).

7. Fostersonen Erich Ersson 1716-1769 är son till
E. Persson i Grängsbo 1 (Perers) och fosterson till
Jonas Jonsson i Grängsbo 9. Erich Ersson var
bonde i Grängsbo 9 Skommars. Hustrun Anna
Ersdotter var dotter till soldaten E. Myra i Viken
Alfta. Hon levde åren 1721-1761.

8. Sonen Olof Ericsson 1745-1827. Bonde i
Grängsbo 9 var gift med Brita Hansdotter ifrån
Ovanåker. År 1781 hände något radikalt med
stamhemmanet Grängsbo 9 Skommars. Då dela-
de Olof Ericsson och hans broder Erich Ersson på
fastigheten Grängsbo 9 Skommars. Erich Erssons
fastighet fick då fastighetsbeteckningen Grängsbo
s9 och gårdsnamnet Tutabo. Båda fastigheterna
skattade därefter till 5 öres och 6 penningland.

9. Sonen Olof Olsson 1775-1854. Bonde och näm-
deman i Grängsbo 9 Skommars. Gift med Chris-
tina Pehrsdotter 1777-1811 ifrån Viken 5 i Alfta.
Gift andra gången med Margreta Jonsdotter
1783-1817. Hon var dotter till nämdeman J.
Pehrsson i Viken Alfta. Gift tredje gången med
Margreta Hansdotter 1790-1854 ifrån Grängsbo
12 (Backa).
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10. Sonen Olof Olsson-Westling 1817-1845. Bonde i
Grängsbo 9. Gift med Brita Pehrsdotter 1818-
1902 ifrån Grängsbo s6 (Erskers i Söderomsjön).
Änka och omgift med Eric Ersson 1817-1905
ifrån Älvkarhed 6. Förvärvade 1864 Grängsbo s9
Tutabo.

11. Sonen Olof Olsson 1841-1921. Bonde och näm-
deman i Grängsbo 9 Skommars. Gift med Karin
Jonsdotter ifrån Grängsbo s7 (Hägna).

12. Dottern Brita Olsson 1882-1953. Genom faderns
vidlyftiga borgensåtaganden kom dottern Brita i
ekonomiska besvärligheter. All avverkningsbar
skog måste avverkas och det största av skogsskif-
tena fick avyttras för att klara av de ekonomiska
problemen.

13. Vid Brita Olssons död 1953 ärvde kusinsonen
Helmer Jonsson fastigheten genom testamente.

14. Nuvarande ägare är sedan 1981 Karin och John
Persson.

Gården Solbacka
Inom nuvarande Solbackas område finns 2 st. tidigare
gårdar plus tillhörande mark, 1 st. fäbodvall som till-
hörde Perers och Mårs tidigare och som på senare tid
benämndes med Färdigs. Även ett soldattorp vid
namn Bönas finns inom området. Detta flyttades från
sjön Bornasen. Allkonstnären Olof Lindblom bodde i
detta torp.

En av gårdarna kallades för Hågs i början av 1900-
talet när Jonas och Karin Jonsson ägde fastigheten.
1923 sålde de till Skolmästars-Erik Eriksson och en

man vid namn Wiklander, som Skolmästarn sedan
köpte ut. 1925 såldes fastigheten igen. Denna gång
undantogs det så kallade ”näset”, samt Lössenbergets
skogsskifte. Bror Backström stod nu som ägare. Brors
far ansågs för gammal att ta lån för att köpa gården så
därför köptes gården av sonen och gavs namnet Back-
ströms. På gården levde även Brors föräldrar samt
systern Hanna.

Träsvarva-Albert Jonsson var ofta hos Bror Back-
ström i sin ungdom och har berättat om hur Bror
kurerade en gammal häst. Albert blev tillsagd att
pinka i en tom pilsnerflaska. Sedan blandade Brors
far det med något som kallades för ”hästdunder”.
Hästen fick sedan dricka detta och blev överlagd med
en filt. Hästen började då svettas kraftigt och på mor-
gonen efter var hästen pigg igen.

Vårvintern 1944 blev Bror sparkad i magen av en
häst under arbete i skogen vid Svabensverk. Han
avled ca. en vecka senare, 45 år gammal, på lasarettet
i Bollnäs. Sommaren samma år var det auktion i 2
dagar vid Backströms. 21 par timmerkälkar, som
Brors far gjort, gick under klubban. Han var både
snickare och smed.

Ivar Pettersson köpte Backströms 1944 och en man
vid namn Daniel Stone brukade jorden åt Ivar.

Den andra fastigheten benämns som Broddanäs.
Den ägdes av Ljusne-Woxnas skogbolag och under
åren 1911 – 1920 arrenderade Mårten och Brita Jons-
son gården. I mitten på 1920-talet köpte Perjans-
Albert Jonsson gården och bodde där till våren 1946
när de sålde Broddanäs till Ivar Pettersson som då
blev ägare till det som kallas Solbacka.

Ivar Pettersson var även ägare till ett hus som kal-
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lades för Stor-Erskers, som är beläget ovanför nuva-
rande Hågs. Stor-Erskers hus sålde han senare till
Staffan Lindén.

Solbacka har sedan gått i arv till Ivars son Bengt
Ivarsson och dennes hustru Inga. Idag ägs stället av
Bengt och Ingas dotter Elisabeth Ivarsson som också
gjort stället känt som Solbacka Ranch.

Gården Sunds
Fastigheten Grängsbo 1311

Nuvarande ägare är Marlene Mårtes Näslund. Bygg-
des omkring 1890. Tidigare ägare är Einar Mårtes
och före honom Olov Olsson. Är troligen ett soldat-
torp.

Gården Svahns
Fastigheten Viken 316

Gården ligger i Söderomsjön. tidigare ägare var Svea
Persson. Nuvarande ägare är Benny Edvardsson och
Ulrika Eklund. Byggnadsår är 1909.
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Gården Tjädra
Fastigheten Viken s10
Gården hette ursprungligen Viken 10. En bondesläkt
som brukade denna så tidigt som år 1555 nämdes då
i jordabalken. Det handlade då om en större gård,
belägen i Viken. Denna delades i slutet av 1700-talet
då två omyndiga flickor, vars föräldrar dog, fick hälften
var av gården. Den ena delen blev Gården Larshans och
den andra blev gården Tjädra med fastighetsbeteck-
ningen Viken s10. Nuvarande är Viken 106.

På 1880-talet i samband med Laga skiftet, flytta-
des gården till Söderomsjön från Viken. Man hade
s.k. ”utmarker” där. Gården hade plockats ner och
forslats med häst och släde samt flottats över sjöarna.
Det var den då unge Johan Pehrsson, hans två bröder
och deras mamma som flyttade dit. Hon dog 1891
och det blev Johan och ”Frisk-Anna” som tog över
och började sin gärning på gården. Johan var dessut-
om kommunalman och nämndeman.

Efter Johan Pehrssons bortgång 1934 blev två av
barnen, Marta och Johannes Johansson, kvar och drev
gården vidare.

Tjädra-Johannes levde till 1991. Martas son Mar-
tin Johansson hade sedan 1974, då Marta dog, delat
sysslorna med Johannes.

Nuvarande ägare är Martins två döttrar. Gården
har stått tom efter Johannes bortgång.

Gården Tutabos historia
Fastigheten Grängsbo s9

1. Fastigheten Grängsbo s9 Tutabo uppstod genom
att två bröder på stamhemmanet Grängsbo 9
Skommars delade på fastigheten 1781. Nuvaran-
de fastighetsnummer är 93. Fastighetens förste
ägare var Eric Ersson 1756-1809. Eric Ersson var
gift Catharina Olsdotter ifrån Malvik Alfta.

2. Sonen Eric Ersson 1785-1867. Bonde i Grängsbo
s9 Tutabo och gift med Margreta Pehrsdotter
1785-1841 som var dotter till bonden P. Persson
i Ö. Kyrkbyn 6 i Alfta.

3. Sonen Eric Ersson 1813-1893 bonde i Grängsbo
s9 Tutabo och gift med Catharina Pehrsdotter
som var dotter till bonden P. Pehrsson i Kyrkbyn
29 i Alfta. Paret fick en dotter som tyvärr avled.
Dom fick inte några fler barn. Fastigheten kom
därför att avyttras år 1864.

4. Eric Ersson och Brita Pehrsdotter överlät fastig-
heten Grängsbo 9 Skommars till äldste sonen
Olov Olsson och förvärvade Grängsbo s9 Tutabo.
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Ett köpekontrakt daterat den 14 januari 1864
finns bevarat. 

Gården Tutabo.

5. År 1884 blev det ånyo ägarskifte på fastigheten
Grängsbo sub 9 Tutabo. Det var då mågen Pehr
Jansson 1844-1931 och dottern Martha Ersdotter
1847-1927 blev nya ägare på Tutabo gård. Pehr
Jansson kom ifrån Viken 12, Alfta (Michjals) och
Martha Ersdotter var dotter till förutvarande
ägarna Erik Ersson och Brita Pehrsdotter. Ett
köpebrev finns bevarat.

6. Nästa ägarskifte på fastigheten ägde rum år
1918. Då var det mågen Axel Persson 1887-1965
och dottern på gården Brita Persson 1882-1961
som förvärvade fastigheten. Axel Persson kom
från Östanå 5, Hans-Ols, Ovanåker.

7. Efter makarna Brita och Axels bortgång blev
deras barn, syskonen Linnéa, Karin och Arne
Axelsson, samt avlidne Per Axelssons dotter
Karin Persson genom arv år 1965 ägare till fas-
tigheten.

8. Nuvarande ägare till Grängsbo 93, (som fastighe-
ten numera heter) är genom arv 1999, Karin och
John Persson.

Gården Vingstedts
Fastigheten Grängsbo 86

Gården ligger nere vid Grängsbo badplats och båt-
stad nära sjön Lössnan. Nuvarande ägare är Gustav
Eriksson. Gården har fått sitt namn efter den som
byggde den år 1896. Han hette Per Andersson-Ving-
stedt. I början på 1900-talet sålde han den till
Andersjons-Erik Olsson. Han dog ogift 1920. Fastig-
heten gick då i arv till hans syskon och syskonbarn.
Från 1920-talet bodde ”Stor-Johan” Olsson och hans
systerdotter Kristina Jonsson (änka efter Bröna-Erik
Jonsson) där med sina tre söner Erik, Jonas och Gus-

tav. Nästa ägare blev sonen Jonas Eriksson och till
sist hans broder, nuvarande ägare Gustav Eriksson.

Gården Vingstedts.

Gården Wängs historia
Fastigheten Grängsbo 829

Gården Wängs.

1. Jonas Wäng (1860-….) byggde gården i slutet av
1800-talet. Det omnämns i ett befintligt arren-
dekontrakt på tomten (kallas för köpekontrakt,
15 november 1901). Han och hustrun, Karin
Wäng , arrenderade tomten av Per Ersson (1844-
1923) Grängsbo 8 (Kola). Tiden var 50 år och
priset 100 kronor. Dessutom skulle han årligen
göra 2 mandagsverken vid gården Kola.

2. Nästa ägarskifte på Wängs-gården skedde 1926
då gårdens två byggnader såldes till två olika
köpare. Den så kallade bryggstugbyggningen
med fäx och lada, såldes den 21 april 1926, till
Erik Alfred Eriksson (1902-1985) och Matilda
Olsson (1907-1997) för 300 kronor. Man hade då
tomten och källaren tillsammans.

3. Den andra byggnaden, manngårdsbyggnaden
med uthus, såldes den 29 december 1926 till Per
Olsson (Andersjons-Pelle 1860-1936) för 1 500
kronor.
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4. Den 22 juli 1936 gav Per Olsson bort sitt hus,
genom att skriva ett gåvobrev, till Erik Alfred
Eriksson och hans hustru Marta Matilda Eriks-
son. Vilkoret var då att Per Olsson fick full vård
och skötsel till döddagar. Han dog 28 december
1936. Matilda Eriksson hade då vårdat Per Ols-
son sedan 1926 (10 år). Per Olsson var morbror
till Eriks mamma Kristina Jonsson.

5. Den 5 juli 1950 fick Erik Alfred Eriksson och
hans hustru Marta Matilda Eriksson köpa fri
Wängs tomten på 2 385 kvm. Säljare då var Per
Persson (1879-….) och hustrun Matilda Persson
(1878-….) Grängsbo 8 (Kola). Köpesumman var
400 kronor. Fastighetsbeteckningen blev Grängs-
bo 829.

6. Conny Eriksson är sedan 1997 ägare av Wängs
gården. Conny är barnbarn till Erik och Matilda
Eriksson.
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Smens på Löten, Karin och Per Persson.

Bånga.

Skräddarns.

Pant August & Emma.



186 • Fastighetsdokumentationer

Gården Helsingens.

Hammarströms.

Dahl-Jon Ersson, hustrun Brita, dotter Anna.

LindströmsNils vid sitt Födelsehem.

Edvin, ÖstaPer och Astrid.



Fastighetsdokumentationer • 187

Grans, Bhråns.

Nymans.Jonas och Elin Eriksson,Erik och Brita Olsson.Flickorna heter Nanny och Jenny.
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Pelles, Ödmans.

Frides med Jenny och farfar ”Bång”Edvard på trappan.

Hedbloms.

Talla.
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Helge och Marta Wedin.

Fredrik och Margta Nordqvist utanför sitt hem.
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Mållänges.

JonOls 1937.

Jöns.

Törnjonkes.



Altartavlan ”Himmelsfärden” av Olof Lindblom, som
han målade vid 17 års ålder (år 1881), pryder nu
Grängsbo Lillkyrka. Tavlan har en säregen historia om
hur den vandrat i olika händer. Fru Grängberg, som
var lärarinna i skolan på Löten, ägde den en gång. Av
någon okänd anledning kom den till Brickmans vid
Bränderna i Alfta. Per-ers Jonas Jonsson i Grängsbo
visste om detta. Han cyklade till Brickmans och fråga-
de om han kunde få köpa tavlan. Svaret blev att han
fick tavlan. Perers Jonas Jonsson blev glad och tog tav-
lan på cykeltrampan en dryg mil hem. Sedan dess hän-
ger denna vackra tavla i Grängsbo Lillkyrka.

Tidningen Kuriren 5 juni 1973.

Jonkes kyrka har fått en egen klock-
stapel efter – 40 år.
Nu har Jonkes kyrka i Grängsbo i Alfta fått en fin
klockstapel. Från den sker automatiskt helgmålsring-

ning varje lördag kl. 18. Klockan har funnits länge
men den har hängt i en mer provisorisk kupa på själ-
va kyrkans tak. Nu har den placerats i en stapel som
på Kristi himmelsfärds dag invigdes av kyrkoherde
Rune Sannerman vid en välbesökt högtidlighet. Där-
med har landets enda privatägda kyrka fått stapel.

Om det är landets enda privatägda är svårt att med
säkerhet säga, men mycket talar för det. I varje fall är
kyrkan i den lilla byn Grängsbo en unik företeelse.

Det var för fyrtio år sedan som den nu 84-årige
Jonas Jonsson började bygga på kyrkan. Bygget hade
som bakgrund den vanliga striden mellan centralort
och utbyar. Folket ute i Grängsbo tyckte att det lades
ner för mycket pengar och arbete på centralorten i
Alfta i förhållande till vad man fick i byn en mil där-
ifrån. Redan 1912 hade man protesterat, när det
skulle byggas församlingshus i Alfta.
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Lillkyrkan i Grängsbo

Söndagskola i Grängsbo lillkyrka Lärare Signe Jonsson. Från vänster: Ulla Grängfors, Stellan Schönnings, Kent Holm,
Börje Vedin, Tommy Olsson,  Johnny Olsson, Berit Olsson, Stefan Nordqvist, Örjan Holm, Lisbeth Edvardsson, Ingrid Holm,
Marianne Leanders, Ingalill Arvidsson, MaiBritt Vedin, Inger Olsson.



Livlig verksamhet.
Jonas Jonsson ansåg det var bättre att göra något än
att bara klaga. Han köpte en liten markbit där kyr-
kan nu ligger. Så fick han en gammal rivningsfärdig
ladugård av ett bolag. Den flyttade han till kyrkplat-
sen i Grängsbo och byggde upp.

Det finns ingen annan kyrkolokal i den lilla byn
och periodvis har det varit ganska livlig verksamhet i
Jonssons kyrka. Under många år har det varit en kon-
tinuerlig söndagsskola däri. Den har mest skötts av
Jonas Jonssons fru. Men hon anser inte att hon orkar
med längre. Kyrkan har stått öppen för olika sam-
fund. Det var en s.k. kolportör (en predikant som
också sålde böcker) vilken tillhörde Evangelistiska
Fosterlandsstiftelsen som startade söndagsskola där
en gång. Den mannen hette Emil Westman.

Bekosta allt själv.
Under alla år har Jonas Jonsson hållit söndagsskolan
med barntidningar och material, precis som han själv
har underhållit och byggt kyrkan. De som hållit
gudstjänst har själva fått ta kollekterna.

De bänkar som finns i kyrkan är från Frälsningsar-
mén i Edsbyn. De fanns där på den tid då Lapp-Lisa
var officer i Edsbykåren. En altartavla som heter
Himmelsfärden pryder fonden i kyrkan.

Stapeln som nu invigdes byggdes i höstas. En
byggnadsfirma som heter Erik Lindblom har gjort
stapeln. Det var ingen byggnadsfirma i byggden som
ville ta åt sej uppdraget. Det är lite speciellt med att
bygga staplar, anförtror Jonas Jonsson oss. Stapeln
har han inte gjort mycket på, medan däremot själva
kyrkan så gott som helt är uppbyggd av honom själv.

Klocka från Sigtuna.
I stapeln hänger det en klocka som kom till Grängs-
bo 1962. Den kom från ett klockgjuteri i Sigtuna. På
klockan står inskriptionen: Vid klockans ljud tänk på
din Skapare och Gud! Den drivs alltså med elektrici-
tet och automatik.

På Kristi himmelsfärds dag hade omkring 200 per-
soner dragit till den lilla unika kyrkan i Grängsbo för
att vara med om den gudstjänst som också innehöll
själva invigningen. Förutom den förekom dop av fyra
barn. Kyrkoherde Rune Sannerman var predikant och
officiant. Alla gudstjänstdeltagare kunde inte få plats

i den lilla kyrkan men man gynnades ju av ett vack-
ert väder.

Framtiden?
– Vad skall det bli av den här kyrkan i framtiden?
Frågar vi lite försiktigt. Ägaren är ju i alla fall 84 år.

– Ja, det vet jag inte, svarar han. Jag bryr mej inte
om det heller. Det får andra ta hand om.

Jonas Jonsson som under femtio år varit elektriker
i bygden, tycker väl att han har gjort sitt i det här
fallet och att det blir andras sak att se till hur kurkan
ska fungera i framtiden.

Mannen har ett mycket levande ansikte och spelan-
de ögon. Det är synd bara att man inte lyckas knäppa
ett kort på honom utan att han märker något. Så fort
kameran höjs tar han på sej en allvarlig fotograferarmin.

Roland Edegren

Tidningen Kuriren 31 augusti 1973.

Han fick nej. Får inte begravas här.
83-årige Jonas Arvid Jonsson i Grängsbo får inte
anlägga en särskild begravningsplats för sig själv och
sina anhöriga vid sitt kapell i Grängsbo.

Regeringen avslog i torsdagens sammanträde Jons-
sons begäran, trots att riksantikvarie-ämbetet, länslä-
karen, länstyrelsen, hälsovårds- och byggnadsnämder-
na tillstyrkt.

Jonsson byggde 1930 på egen bekostnad kapellet
som kallas “Lillkyrkan på Skinnsäcken”, efter namnet
på berget.

Sedan många år har söndagsskola bedrivits i kapel-
let och på Kristi himmelfärdsdag i år invigdes en ny
kyrkstapel.

– Jonas Jonsson har utfört en för bygden enaståen-
de insats i det andliga livet, säger pastorsämbetet i
Alfta.

Men regeringen har nu alltså sagt nej till Jonssons
begäran att få begravas vid sitt kapell.

– Jag ville få vila i närheten av kapellet därför att
jag vistats där så mycket, säger Jonas Jonsson till
Kuriren.

– Men jag är inte besviken. Jag får väl nöja mig
med en gravplats på Alfta kyrkogård istället…
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Logen bildades den 14 juni 1883 (annandag pingst)
av specialdeputerad J. Esbjörn från Viken i Alfta och
medlem av logen 291 Mjölner.

Vid bildandet ingingo 12 medlemmar, därav 9 på
klareringskort från Mjölner och 3 nya.

Lokalen var då hos hemmansägaren Olof Olsson å
n:o 9 i Grängsbo (Skommars), där mötena höllos till
på hösten, då logen flyttade till skräddarmästaren P.
Nilsson i samma by, där mötena höllos till 1887, då
logen hade byggt ett mindre ordenshus.

Arbetet var ganska livligt i början, ehuru med-
lemsantalet ej ökade vidare; men intresse fanns för
litet av varje, så att även en sjukkassa bildades, för att
dock upphöra 1885.

Medlemsantalet gick under årens lopp till över 40,
men sjönk sedermera till endast 13 och var så några
år. Även arbetet började tyna av och endast ett par,
tre av logens medlemmar fingo svara för rapportering
och dylikt.

Att denna loges, så väl som de andra logernas,
arbete kunde uppehållas, bidrog nog de ständiga
kretsmötena (gemensamma möten för logerna), som
höllos en gång i kvartalet.

Mot slutet av förra århundradet, troligen år 1899,
överflyttades logen till Älvkarhed, där den hade olika
möteslokaler.

I början av detta århundrade flyttades mötena till
Viksjöfors, där de höllos i en mindre stuga tills på
1911, då nuvarande ordenshuset byggdes och det
gamla i Grängsbo såldes.

Ungdomslogen 445 Soluppgången bildades av
flera därför intresserade samt med ett antal barn, efter
ett föredrag av numera avlidne, allas vår br J. A.
Kraft den 2 juli 1902. Lokalen var då i Älvkarhed.

Av chartermedlemmarna finnes endast en, logens
förste L. D., f. mjölnaren P. Åström kvar. De övriga
aro döda, utom två, som lämnat Orden, men tillhöra
andra föreningar. vilka ej aro fjärran från vårt arbete.

Logen har en studiecirkel som bildades år 1917. Dess
medlemsantal är nu 33,. därav 14 utom Orden. Cirkeln
har ett bibliotek om 446 band. Under senaste arbetså-
ret har den hållit 9 föreläsningar för allmänheten.

Logens medlemsantal var vid senaste kvartalsskifte
125 och ungdomslogens medlemsantal omkring ett
6o-tal (1927).

IOGT-logen 631 Trudvang • 193

IOGT-logen 631 Trudvang

Det första ordenshuset byggdes i Grängsbo.



Länsmuseét i Gävleborgs län
Per Sundströms Landskapsbeskrivning över
Grängsbo med omnejd.
Uppsala Landsarkiv
Alfta släktbok
Husförhörslängder
Forskarföreningen i Bollnäs
Soldatlängder
Mikrokort från SVAR i Ramsele
Gård och bygd genom hundra år
Grängsbo bys Laga skiftes-handlingar
Riksarkivet i Härnösand
Tidningen Ljusnan
Tidningen Kuriren

Hälsinglands Tidning
Aftonbladet
Expressen
Kyrkoarkivet på Forskarföreningen i Bollnäs
Hälsingerunor 
Riksarkivet
Lantmäterikontoret i Gävle
Storkarets räkenskaper och protokoll
Bromans Glysisvallur
Vidmarks Hälsingland.
Nordlanders Norrländska samlingar
Ovanåkers släktbok
Husförhörslängder
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