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FÖRORD
TRANSTRANDS hembygds-
förening och Näs Olle Tranberg har 
samlat kunskap med ett kvinnligt 
perspektiv om bygdens kulturarv från 
1800- och 1900-talet, genom människors 
berättelser och att söka i Transtrands 
Hembygdsförenings arkiv.

FÖR MINDRE än 100 år sedan var 
ogift och gift kvinna i Sverige omyndig 
och ställd under sin fader, make eller 
annan förmyndare. Detta har påverkat 
och påverkar fortfarande samhället där 
manliga strukturer dominerat och har 
lett till att svensk kvinnohistoria är blyg-
samt dokumenterad.

KVINNOKARTAN beskriver 100 
kvinnor med varierande yrkeskunskap, 
spännande och intressanta liv och 
levnadsöden. Kvinnorna har bidragit 
till bygdens och samhällets utveckling 
ekonomiskt, socialt och kulturellt. 
Kvinnokartan är en värdefull histo-
riebeskrivning om kvinnors liv kopplat 
till gamla platser och gårdar som anges 
med dagens adresser.

KVINNORNA har delat ansvar för 
familjens vardagsliv och strävsamt arbete 
med små bondgårdar, fäbodar och skogs-
bruk. De var driftiga och utbildade sig 
inom olika yrken med ansvar för sam-
hällsfunktioner som sjukvård, barnmor-
ska, lärarinna, post, telefoni, sömmerska, 
handel, gästgiveri, fotografering med 
mera.

VIKTIGA utvecklingsfaser i sam-
hället var när telefonen kom i slutet av 
1800-talet och järnvägsbanan var klar till 
Sälen 1928, två skeenden som öppnade 
upp mot övriga Sverige och världen. Det 
var grunden till Sälen utveckling som 
turistdestination och gav möjligheter till 
nya samhälls- och serviceyrken där 
kvinnor har haft en viktig roll.

KVINNOKARTAN tar dig med ut på 
en tur från Sälens by till gränsen mot 
Lima i en tidsresa som bidrar till att 
uppmärksamma kvinnors betydelse för 
bygdens utveckling.

Önskar dig en intressant tidsresa!
Maud Ån
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INLEDNING
VANLIGTVIS är det männen som lyfts 
fram när man berättar om en bygds 
historia. Med denna skrift vill vi visa 
på Transtrands historia ur en kvinnlig 
synvinkel eftersom kvinnornas stora 
betydelse för bygdens utveckling 
behöver synliggöras.

MED HJÄLP AV kvinnokartan kan 
du läsa om några av alla de kvinnor som 
levat och verkat i Transtrand. Platserna 
som hänvisas till kan vara där en person 
vuxit upp, levt eller verkat. 

I TRANSTRAND har man, likt stora 
delar av Norden, haft långt gången 
arbetsdelning med tydliga roller för män 
och kvinnor. Män utförde sysslor i sko-
gen och på åkern. Kvinnorna ansvarade 
för det praktiska arbetet på gårdar och 
fäbodar med djurhållning, mjölkning 
och tillvaratagande av mejeriprodukter. 
De ansvarade också för att sköta hem-
met, passa barn och gamla. Under stor 
del av vår historia har kvinnor även skött 
männens arbete då dessa varit utkallade i 
krig. Faktum är att Sverige har en längre 
historia av att vara i krig än i fred och på 
1600-talet beskrevs Sverige som krig-
sänkornas land. 

TROTS ATT KVINNOR har haft en 
helt avgörande roll för vår historia, har 
de fram till modern tid ofta hamnat i 
skuggan av historieskrivningen. 
Utanför städerna var förhållandena 
något annorlunda, eftersom man på ett 

helt annat sätt var beroende av varandra 
för att överleva. Det har framhållits att 
kvinnor som arbetade på fäbodar blev 
mer självständiga än andra kvinnor och 
att deras arbete var uppskattat. I Tran-
strand har kvinnor haft en särställning 
genom att de i mycket stor utsträckning 
deltagit i annars vanliga mansdomin-
erade sysslor. 

UNDER 1700-TALET kan man läsa 
att kvinnor i Lima-Transtrand deltog 
i arbetet i smedjan och på trösklogen. 
Carl von Linné skrev efter sitt besök i 
Transtrand 1734 att kvinnorna var ovan-
ligt manhaftiga. Av senare besökare har 
kvinnorna i Transtrand beskrivits som 
slagfärdiga och starka.

TROTS DETTA har även Transtrands 
kvinnor under lång tid motarbetats på 
alla plan, i yrkeslivet, hemma och i 
kyrkan. Kyrkan föreskrev att husbonden 
var den som i första hand skulle kontrol-
lera hushållsmedlemmarnas kristen-
domskunskaper och moraliska leverne. 
I 1734 års lag underordnades kvinnor 
genom arvsordningen där söner ärvde 
2/3 och döttrar 1/3. 

SOM OGIFT och gift kvinna var man 
fram till 1921 omyndig och ställd under 
sin fader, make eller annan förmyndare. 
Som änka hade man däremot full 
myndighet över sin egendom. I Sverige 
fick kvinnor rösträtt först 1919.
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I SAMBAND med industrialiseringen 
förändrades kvinnors förutsättningar 
gradvis. Möjligheterna att resa och 
utbilda sig ökade. Det uppstod även 
andra möjligheter till inkomster än de 
traditionella. Näringsfrihetsförordningen 
som antog år 1864 i Sverige gav myndiga 
medborgare rätt att driva en näring. För 
ogifta eller gifta kvinnor krävdes dock 
medgivande från deras förmyndare. 

KVINNOR SOM företagare har spelat 
en viktig roll för familjers ekonomi 
och i förlängningen för hela samhällets 
utveckling. Särskilt stort var kvinnors 
företagande under 1920- och 30-talen. 
De sålde varor, utförde hantverk, drev 
kaféer, kiosker och pensionat, skötte 
familjeföretag eller arbetade i välbärgade 
hem. De kvinnor som fick jobb som 
pigor, kockor, servitriser, butiks-
biträden, lärare, telefonbiträden eller 
hushållerskor fick en inkomst och det 
innebar i många fall ett viktigt steg mot 
jämställdhet och frigörelse.

MÅNGA KVINNOR kom under slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet att 
engagera sig både politiskt och socialt. 
Nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen, 
arbetarrörelsen och hembygdsrörelsen 
skolade medlemmarna i demokrati och 
föreningsliv. 

VI VILL med denna skrift berätta för 
läsaren om några av de änkor, barn-
morskor, sömmerskor, fotografer, post-
mästarinnor, lärare, handlare och 
kvinnliga politiker som levt och verkat 
i Transtrand. Vi har valt att avgränsa 
denna kvinnokarta till dalgången mellan 
sockengränsen till Lima i söder till Sälen 
i norr.
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KARTAN
PLATSER OCH personer som upptas 
i denna guide/kvinnokarta har i största 
möjliga mån angetts med en idag aktuell 
adress. Längst bak i denna guide finns en 
översiktkarta över Transtrand. Då många 
av de platser som anges inte finns kvar 
eller har genomgått stora förändringar, 
kan det vara svårt att hitta platsen. 

FÖR ATT underlätta orientering 
finns därför guiden/kvinnokartan även 
digitalt. I den digitala kartan finns fler 
personer och platser än de som inklud-
erats i denna tryckta version. Den 
digitala kartan är en adressdatabas med 
kartkoordinater som kommer att utökas 
allt eftersom. 

LÄNK TILL DEN DIGITALA KARTAN

WWW.OLNISPASIDAN.SE

DEN DIGITALA kartan kommer du åt 
genom att skanna QR-koden här nedan 
eller gå in på Transtrands hembygds-
förenings hemsida, adressen finner ni 
nedan.

MEDPARTEN AV de platser och 
adresser som omnämns i kartan är idag 
privatägda. Kom därför ihåg att iaktta 
sunt förnuft om du besöker någon av 
platserna.
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GULLBRÄNDAN • GULLBRÄNDAN 2
INGEBORG ANDERSDOTTER (1731-1815)
Ingeborg var Transtrands första examinerade barnmorska, ett yrke som hon 
innehade i över 40 år och som hennes dotter Ingeborg Olsdotter (1766-1835) i Lima 
också hade. Efter 1777 hade enbart examinerade barnmorskor rätt att utöva yrket. 
Men inte ens i slutet av 1800-talet hade alla församlingar i landet utbildade 
barnmorskor.

Ingeborg gifte sig 1758 och fick sju barn, av vilka hon överlevde alla utom två. Hon 
avled av ålderdom och beskrevs ha fört ett “berömligt” leverne. Gården där hon 
bodde finns idag inte kvar, endast en lada återstår. Ett nyare hus ligger idag på 
andra sidan riksvägen.

HAMMARGÅRDEN • KLÄPPEN 9
HAMMAR INGEBORG ANDERSSON (1916-2007) 

TRANSTRANDS KVINNOKARTA

Ingeborg var född på Hammargården i 
Gusjön som yngst av sex barn. Fadern 
hade skjutsstation och modern stötte 
hushållet. 

Strax innan andra världskrigets utbrott 
fick Ingeborg anställning som lant-
brevbärare vid posten i Transtrand, där 
hon kom att jobba kvar hela sitt liv och 
blev ett välbekant ansikte i bygden. 

Ingeborg (”o Bö”) hade en egenhet att 
hon brukade läsa de vykort som hon 
skulle dela ut, vilket också var allmänt 
känt. Det hände ibland att även Ingeborg 
fick en hälsning i stil med ”... och god jul 
till dig också Ingeborg”.

7



KERSTINGÅRDEN • GUSJÖVÄGEN 102
KÄL KERSTI  •  KERSTIN HANSDOTTER (1824-1919)   

En av de tidigaste emigranterna från 
Transtrand. Reste till Amerika inte 
mindre än tre gånger, första gången 
1857, och återvände efter varje resa. Hon 
kallades även Kerstin Oden efter sin 
första make (av tre) vilken var soldat i 
Oden rote. Sista gången Kerstin reste till 
Amerika var för att utkräva betalning för 
en gård i Minnesota som hon tidigare 
överlåtit på hyreskontrakt. Då köparen 
inte kunde fullfölja kontraktet tog hon 
tillbaka gården och sålde den på nytt till 
en annan köpare. Hon var känd för att 
vara väldigt stark och självständig.

ANNAS HEMBAGERI • HÖKNÄS 138
ANNA SVENSSON (1921-2019) F. JOHANSSON.

Anna var född i Lima och gifte sig 1946 och 
flyttade till Höknäs. Omkring 1949 startade hon 
ett hembageri  i familjens källare. Hon bakade till 
butikerna i bygden, på beställning samt till Tran-
strandslägret. Det bakades kavelgris, vetebröd, 
bullar, längder, semlor, tårtor och småkakor. När 
hon bakade semlor fick hon börja vid 2-tiden på 
morgonen. Anna drev bageriet fram till omkring 
1965.
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LARSNILSA • FISKARHEDEN 139
MICKEL STINA LARSDOTTER (1824-1914) 
ANNA MARIA NILSDOTTER (1847-1869)

Mickel Stina kom från en av Transtrands 
bättre bemedlade familjer där fadern 
var handelsman. Hon gifte sig 1844 med 
kyrkvärden Nils Ersson (1815-1872) och de 
fick tillsammans sju barn. 1872 blev hon 
änka och blev då myndig och övertog 
rollen som gästgiveriägare och handels-
man. Hon var en vida känd forkörare 
och handlade med kaffe, tobak och 
socker från Norge. På somrarna for hon 
till Norge och köpte smågrisar som hon 
avyttrade på svenska sidan. Hon var även 
prisbelönt väverska och tilldelades vid 
lantbruksmötet i Lima 1885 bronsmedalj. 

Anna Maria Nilsdotter (1847-1869) 
var äldsta dotter till Mickel Stina. 
Anna Maria valdes av Transtrands 
kommun att få genomgå utbildning 
till barnmorska på allmänna barn-
bördshuset i Stockholm, men avled av 
lungsot under utbildningen.



10

ÖSTENSSONS PENSIONAT  • KÄLLAN 140
KÄL SIGNE • SIGNE ÖSTENSSON (1892-1959)  
Signe var bördig från Grytnäs och kom 1924 
till Transtrand. Tillsammans med maken 
byggde de L. Östenssons pensionat runt 1925 
vilket huvudsakligen drevs av Signe, medans 
Lars hade taxirörelse. Redan under pensiona-
tet första år annonserades det flitigt i Dagens 
Nyheter för att locka gäster.

FISKARHEDENS STATION  • FISKARHEDEN 164
MÄRTA KARLSTRÖM (1889-1980)  F. HANSSON

Märta var född på Storhansgården i Fiskarheden. 
Hon blev anställd 1928 som platsvakt vid Fiskar-
hedens järnvägsstation, en tjänst som hon inne-
hade till 1950. Att vara platsvakt var ett kvinno-
dominerat yrke och det var vanligt att de mindre 
stationerna fick en platsvakt istället för stins. Det 
var även en ekonomisk fråga, då det var billigare 
för SJ att ha kvinnor anställda som i regel var 
lägre avlönade. I arbetsuppgifterna ingick biljett-
försäljning och godshantering. Märta gifte sig 1940 
och tillsammans med maken byggde de ett hus 
öster om föräldragården.
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JÖNSGÅRDEN • KÄLLAN 126
ELIN JACOBSDOTTER (1802-1887) 
Kom som 15-åring från Heden i Lima till Berga där hon blev fosterdotter och piga 
innan hon år 1835 gifte sig och flyttade till Källan. Hon var mycket duktig på textila 
hantverk och tilldelades vid 83 års ålder andra pris vid lantbruksmötet i Lima 1885 
för en bordsduk. 

JÖNS MARIA ÖSTGÅRD (1877-1956) F. JANSSON
JÖNS KLARA JANSON (1879-1963)
JÖNS HANNA JANSSON (1884-1961)
JÖNS HILMA JANSSON (1892-1983)
Under slutet av 1800-talet bodde handlaren Jöns Lars Jansson (1840-1922) med 
sin stora familj på gården. Han hade tillsammans med hustrun Martina Olsdotter 
(1849-1937) nio barn, varav sju var flickor, som kom att kallas “Jönsflickorna”.

Maria (bild nedan t.v.) var tredje äldst av Jönsflickorna. Hon utvandrade till 
Amerika 1905 och gifte sig med en norrman. 1927 återvände hon till Källan med 
sina barn och med en tanke att öppna ett pensionat på Jönsgården. Hon hade dock 
svårt att samarbeta med sin bror Jöns Johan (1880-1970) och återvände till Amerika 
1929. 

Tre av Jönsflickorna utbildade sig till lärarinnor. Klara (bild nedan t.h.) blev 
småskolelärarinna och fick tjänst i Fiskarhedens småskola. Hon gick i pension 
1939. Hanna (bild nedan mitten) utbildade sig till folkskollärarinna och fick tjänst 
1911 i Främby, utanför Falun där hon var kvar till pensionen 1944. Hanna bodde 
tillsammans med systern Märta (1888-1958). Yngst av Jönsflickorna var Hilma som 
utbildade sig till folkskollärarinna och fick tjänst 1914 i Möklinta och 1921 i Steneby 
där hon var kvar till pensionen 1960. 
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BOL-OLAGÅRDEN • (BORTA)
STEFANIA SIMONSSON (1902-2007) F. JOHANSSON  
Stefania (bild nedan) var född på Bolheden och hade flera halvsyskon. Redan som 
liten fick hon börja vara med och sköta gårdens jordbruk. Under många somrar i 
sin krafts dagar var hon fäbodkulla vid Gammelsätern fram till 1972 då hon var den 
sista att sluta med fäbodlivet där. Hon gifte sig 1931 och fick en son. Stefania var 
vid sin död nästan 105 år och är därigenom den äldsta kvinnan genom alla tider i 
Transtrand.

12

SÖNNA HOLN • KÄLLAN 170
ELIN QVICKER (1919-1997) F. GUNNERFELDT  

	

Elin var född i Källan där hon bodde under stor del 
av sitt liv. Hon var gift två gånger och fick tre barn. 
Elin var ledamot av kommunalfullmäktige från 1955.
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NORRA ILJANSGÅRDEN • (BORTA)
ILJANS KARIN JANSDOTTER (1825-1909) 
ILJANS ELINA OLSDOTTER (1869-1925) 

Iljans Karin kom från en mycket fattig 
familj. Hon gifte sig 1853 i Lima och efter 
något år flyttade familjen till Iljansgården 
i Mornäs. Karin dömdes upprepade 
gånger för stöld, första gången 1864 och 
sista 1889. Hon begick stölderna för att 
kunna försörja sin familj som fortsatt var 
mycket fattig. Efter hon dömts för tredje 
gången dömdes hon till 2 års straffarbete 
och 10 års förlust av medborgligt 
förtroende. 

Karin och maken Iljans Ola (1823-1905) 
hade sex barn tillsammans. Fadern var 
en välkänd smed, och av barnen övertog 
yngsta dottern Iljans Elina (bild t.v.)  
yrket. Hon var troligen en av de sista 
kvinnorna i Transtrand som själv smidde 
för försäljning, bland annat skospik. 

Elina ansvarade själv för försörjningen för fem barn, varav tre emigrerade till 
Amerika. Under 1800-talet och början av 1900-talet födde hundratusentals kvinnor 
barn utan att vara gifta. Hur de bemöttes i lokalsamhället som en konsekvens av 
den utomäktenskapliga födelsen kunde variera ganska mycket mellan olika platser. 
Många utomäktenskapliga barn var dessutom oönskade på grund av begränsad till-
gång till och kunskap om preventivmetoder. Fram till 1938 var det förbjudet enligt 
lag att sprida reklam och upplysning om preventivmedel. 

År 1907 dömdes Elina för att vid två tillfällen begått barnamord på sina egna ny-
födda barn. Brottskategorin barnamord (som endast gällde dödandet av utom-
äktenskapliga barn) var en av de vanligaste anledningarna till att kvinnor dömdes 
till döden under 1700-talet. Elina dömdes till fyra års straffarbete. Hon var en 
mycket stark och uthållig person som trots små möjligheter fick livet att gå ihop.
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VETERINÄRSVILLAN  • VÖRDERÅS 124
ELSA MIDTBY (1914-1983) F. HEDERÉN

Elsa var dotter till veterinär 
Birger Hederén och Jöns 
Britta från Källan. Då fadern 
var veterinär kom hon tidigt i 
kontakt med djur, ett intresse 
som hon behöll hela livet. 1940 
hade hon en mindre minkfarm 
i Vörderås. Hon hade även en 
tid en tam apa som hon fått ta 
omhand då ägaren blivit sjuk. 
Elsa var gift flera gånger och i 
sitt sista gifte drev hon kiosk i 
Skärbäcksstrand.

14

Niss Ellen Andersson, Linnéa Lind och Anna Bülund i fotoateljén.
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BENGTSSONS FOTOATELJÉ • (BORTA)
SELMA BENGTSSON (1880-1958) 
ANNA BÜLUND (1879-1949)
LINNÉA LIND (1898-1993) 
NISS ELLEN ANDERSSON (1898-1921)

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var mer än var tredje fotograf 
i Sverige kvinna. Många lärde sig hantverket från grunden genom att börja som 
fotografbiträde eller retuschös. Selma Bengtsson kom från Sunnemo, Värmland. 
Hon började som fotograf år 1904 och öppnade 1908 ateljé i Limedsforsen. Bengts-
son hade även filial i Transtrand (låg mellan riksväg 66 och älven, rakt nedanför 
Orrgården) fram till 1911 då hon flyttade till Forshaga. Ateljén togs över av Anna 
Bülund (1879-1949) och hennes föreståndare Linnéa Lind.

Anna Bülund kom från Örnsköldsvik och började som fotograf 1904 och flyttade 
till Malung där hon 1910 öppnade ateljé i Grönland. Kort därefter öppnade hon en 
filial i Limedsforsen och runt 1911 köpte hon fotografen Selma Bengtssons ateljé i 
Vörderås. Ateljén i Vörderås förestods av Linnéa Lind (1898-1993) från Transtrand 
och Niss Ellen Andersson (1898-1921) från Malung. Bülund sålde verksamheten 
och flyttade till Skönsmon, Sundsvall 1917.
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LARSSONS PENSIONAT • VÖRDERÅS 140
ELIN JANSDOTTER (1843-1906)
STEN ANNA ERIKSSON (1888-1977) F. STEN
BRITA LARSSON F. ERIKSSON (1884-1958)
ASTRID LARSSON (F. 1927) 

Larssons pensionat öppnade sin verksamhet omkring år 1912 efter att handlaren 
Erik Larsson (1843-1936) byggt om familjens bostadshus för detta ändamål. Familjen 
hade även handelsbod som till en början låg väster om landsvägen (t. h. i bilden 
ovan). Eriks maka Elin Jansdotter (1843-1906) hade före giftermålet ofta varit med 
sin bror Jöns Lars i Källan på handelsresor till Trondheim, Röros och Falun under 
1870-talet. 

När Elin och Eriks äldste son Emil dog 1918 i spanska sjukan öppnade svärdottern 
Sten Anna en egen handelsbod på översta våningen i huset. Hon köpte in kläder 
som hon sedan sålde. Inte sällan gjorde hon affärsresor till Särna efter järnvägens 
intåg i bygden. Med sig hade hon stora resväskor med kläder. Anna var väldigt 
driftig och hade en speciell personlighet. Innan hon gifte sig hade hon år 1905 åkt 
till New York och återvände efter fyra år. Hon drev sin verksamhet under mer än 
15 år innan hon 1939 flyttade längre norrut i byn där hon öppnade en egen handels-
bod som hon drev in på 1960-talet.

Natten till 12 april 1932 inträffade en katastrof då affärsdelen och en stor del av 
gården brann ner. Skadorna uppskattades till 100 000 kronor, men fastigheten var 
endast försäkrad till mindre än en tredjedel av det uppskattade värdet. 
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Efter branden bekostade Elin och Eriks svärson Biskop Johan Larsson (1885-1962), 
gift med dottern Brita (1884-1958), ett nytt affärshus som byggdes tvärs över vägen 
där även Götabanken inrymdes. Under andra världskriget förvarades Norska stats-
kassan en kort tid på banken. Brita var huvudansvarig för pensionatet. Brita och 
Biskop Johans dotter Astrid fick i 13-årsåldern börja servera i matsalen och övertog 
pensionatverksamheten efter sin mor 1958.

Brita (1884-1958)

Elin (1843-1906)

Sten Anna (1888-1977)



VÖRDERÅS GAMLA SKOLA • (BORTA) 
KAROLINA STRÖM (1840-1922) F. JANSSON
ANNA STRÖM (1873-1935) 
EMMY STRÖM (1879-1929) 

I Vörderås skola bodde familjen Ström. Tre av 
familjemedlemmarna var mamma Karolina och 
döttrarna Anna och Emmy. Karolina Ström var 
bördig från Nås och utbildades vid allmänna barn-
bördshuset i Stockholm 1868-1869 till barnmorska. 
Hon fick som enda sökande tjänst i Transtrand di-
rekt efter utexamineringen och innehade tjänsten i 
över 20 år till år 1890. 

Det var långa resor eftersom Karolinas arbets-
område utgjordes av hela församlingen. Sörsjön 
och Horrmund fick egen barnmorska först 1885. 
Karolina var även duktig väverska och vid lant-
bruksmötet i Lima 1885 tilldelades hon brons-
medalj för sin hantverksskicklighet. Karolina var 
gift med folkskolläraren Johan Ström (1848-1928) 
och under en tid på 1880-talet tjänstgjorde hon 
även som småskollärarinna i Transtrand.
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Under tidigt 1890-tal övertog Anna Ström 
rollen som växelstationsföreståndare för tele-
fonväxeln som då var inhyst i lärarbostaden 
i Vörderås. Hon blev först i Transtrand att 
jobba som telefonist på heltid. Som oper-
atör var hennes lön baserad på hur mycket 
abonnenterna telefonerade och Anna hade 
40% av samtalsavgiften, vilket höjdes 1910 
till 48%. Hon tjänade ca 50-100 kronor i 
månaden. 

Anna var intresserad av hembygden och 
trots att hon 1929 flyttade till Stockholm 
spenderade hon mycket tid fram till sin död 
i Transtrand.

Emmy Ström var folkskollärarinna, 
utexaminerad år 1900 i Falun. Hennes 
första tjänst var vid Uppsälje skola i 
Dala-Järna 1901-1903. År 1903 efter-
trädde hon sin far som folkskollärare 
i Vörderås. Emmy genomgick fort-
bildning inom skogsvård, sång och 
gymnastik. 

Hon tog organistexamen 1901, och var 
därefter organist 1905-1929 samt efter 
dispens även klockare i Transtrands 
kyrka. Hon var första kvinna att bli 
invald i kommunalfullmäktige, samt 
kyrko- och skolråd. Hon var även ledare 
för Transtrands kyrkokör och ledamot i 
barnavårdsnämnden.
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KARIN PERSSONS KAFÉ • VÖRDERÅS 166
KARI PÅ HOLAM • KARIFASTER • KARIN PERSSON (1903-1988) 

Karin flyttade 1933 till Vörderås där hon öpp-
nade kafé och bageri. Först hade hon verksam-
het i Måguhuset (byggt av Mågu Olle, ned-
brunnet 2019), där både post och kafé inrymdes, 
innan hon 1955-1956 byggde ett eget hus mitt 
emot gamla skolan. Det var ett elementhus 
där hon hade bageri i källaren och kaféet till 
vänster i gatuplanet. Verksamheten var igång till 
1980-talet och under en lång period fungerade 
kaféet som inofficiell ungdomsgård där juke-
boxen gick varm. Hon kom med tiden att bli 
berömd för sina goda pepparkakor. 

Karin var väldigt social och tyckte om sin roll, 
hon var rak på sak och sa ifrån om något var fel. 
Hon kallades av släkt och bekanta för Karifaster 
då hon var syster till Adolf Skottheim som hade 
många barn och barnbarn.

TELEFONVÄXELN • (BORTA)
HILDA DISMATS (1902-1978) F. STADIG 
År 1918 flyttades telefonväxeln 
från lärarbostaden till familjen 
Stadig i Vörderås. Hilda och 
hennes syster Agnes fick tidigt 
lära sig att sköta växeln. Hilda 
blev växelstationsföreståndare 
i Vörderås och Agnes i Sälen. 
Som telefonist spelade man 
en betydelsefull roll i bygdens 
ekonomiska och sociala liv då en 
välfungerande telefon-
kommunikation kunde vara 
skillnaden mellan liv och död.
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STINAS KIOSK • VÖRDERÅS 160
STINA MARTINSSON (1917-2014) F. OLANDER 
”Stina i kiosken” var bördig från Evertsberg. Tillsammans med familjen drev hon 
under flera decennier kioskrörelse i Transtrand, ”Stinas kiosk” blev ett begrepp och 
finns fortfarande i byn men numera i annan regi. Den första kiosken låg söder om 
Larssons handelsbod, men flyttades på 1960-talet till dess nuvarande plats.

TRANSTRANDS POSTSTATION • VÖRDERÅS 149
KARIN STENSRUD  (1844-1933), F. OLSDOTTER 

Karin bodde i Sörsjön och skötte 
brevbäringen mellan Transtrand och 
Sörsjön under slutet av 1800-talet. Detta 
var innan cyklarnas intåg och en tur tog 
två dagar i anspråk och det var ofta tunga 
bördor. Hon ansvarande även från 1881 för 
postleverans till Grundforsen. Från 1893 
skedde åkande postleveranser två gånger i 
veckan och hon hade 3 kr för turen.

DAGMAR STERNER (1905-1994) 
INGEBORG STERNER (1908-1993) 
Systrarna Dagmar och Ingeborg (bild t.h.) 
Sterner från Lima hade tjänst som poststations-
föreståndare i Transtrand. Dagmar hade tjänsten 
1929-1931 och Ingeborg därefter 1931-1946. Vid 
denna tid var posten inrymd i Måguhuset (ned-
brunnet 2019). 1946 flyttade Ingeborg till Falun 
där hon fortsatte i samma yrke.
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PRÄSTGÅRDEN • TRANSTRANDS KYRKBY 149
ELISABETH GLANTZBERG (1873-1951) 

BOMPA • TRANSTRANDS KYRKBY 159
MARIT ELIASSON (1860-1933) 

Var född och uppvuxen i Kyrkbyn där 
fadern var kyrkoherde. Hon kom att bli 
en svensk modeskapare, textilkonstnär 
och skolgrundare. Hon blev en av ny-
ckelpersonerna inom den svenska mod-
eateljévärlden och sömnadsutbildningen 
under 1910-talet och 1920-talet. Tillsam-
mans med Emy Fick grundade hon 1910 
Birgittaskolan i Stokholm, en textilateljé 
och sömnadsskola. Hon var under flera år 
verksam i USA, främst Boston, kring sekel-
skiftet som textilkonstnär och lärare.

Bördig från Malung. Utexaminerades 
med betyget ”Berömlig” i förlossning-
slära 1886 och tog instrumentexamen 
1886. Efter examinationen fick hon 
tjänst i Ödestugu, Jönköping innan 
hon 1891 kom till Transtrand där hon 
jobbade som barnmorska till år 1915. 
Hon fick 330 kronor i lön och ett 
tillägg på 1 krona per förrättning. Sin 
första tid bodde hon på gården Bompa 
innan hon 1901 flyttade till Vörderås. 
Hon var år 1910 med och bildade 
godtemplarlogen Morgon mellan fjäl-
len och såg samma år till att hon som 
barnmorska fick telefon. Marit var även 
politiskt engagerad inom de frisinnade 
(från 1934 Folkpartiet) och ställde i upp 
valet kommunalvalet 1924. 
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BOMPABACKEN • GAMMELSÄTERVÄGEN 4
MÄRTA FALK (1886-1967) 
ANNA PÅ HEMMET • ANNA ÖSTENSSON (1911-1977)

BOMPA • TRANSTRANDS KYRKBY 159
BOMPA INGEBORG LARSDOTTER (1754-1846) 
Barnmorska, ”vilken syssla [hon] utövat en lång följd av år”. Född i Gusjön och 
gifte sig 1778 till Kyrkbyn och gården Bompa. Ingeborg blev änka 1821. Hon 
beskrevs ha en god hälsa och muntert sinnelag, flitig och förrättade inte långt före 
sin död barnmorsketjänsten. 

ERKOLSGÅRDEN • TRANSTRANDS KYRKBY 131
INGEBORG JONSDOTTER (1721-1803) 
Barnmorska under mitten av 1700-talet i Transtrand. Hon beskrevs som förståndig, 
frisk och munter och hade en god hälsa, men hon hade problem med att gå längre 
sträckor. Fem år före sin bortgång blev hon blind, men kunde ändå utföra hush-
ållssysslor med hjälp av att känna sig fram. Ingeborg fick dock ett tragiskt avslut på 
livet: ”som hon var van om morgonen att gått ut medan de andra sov, hittade hon 
inte in igen utan har genom stallet gått genom porten och där gått åter och fram 
och stuckit med sin käpp till dess hon halvklädd stelnat”.

Mellan 1928 och 1946 tjänstgjorde Märta (bild t.h.) som föreståndarinna vid Tran-
strands sockens ålderdomshem. Märta var utbildad lanthushållslärarinna, vilket hon 
jobbade som 1920-1928. Hon hade även fullgjort tjänst som kontrollassistent vid 

23

jordbruken i Transtrand 1915-1920. 
Märta efterträddes som föreståndare av “Anna på 
hemmet” (bild t.v.) som var född i Storagen. Som 
ung jobbade Anna som piga och butiksbiträde 
hos Staffanssons & 
Co i Långstrand. 
Åren 1942-1947 var 
hon anställd som 
föreståndarinna för 
ålderdomshemmet 
i Säterbo, Västman-
land innan hon kom 
till Bompabacken. 
Hon var kvar till 
pensionen och avled 
kort därefter.



BOMPA • TRANSTRANDS KYRKBY 159
MARGARETA NORDLANDER (1907-2002) 

BAGAR ANTONS KAFÉ • VÖRDERÅS 214
KERSTIN OLSDOTTER (1854-1932)
ELLEN LARSSON (1881-1958)
VILHELMINA LARSSON (1880-1962) 
VIKTORIA LARSSON (1885-1965) 
Baggpa Anton Larsson (1847-1926) öppnade runt 1884 bageri i Vörderås. Tillsam-
mans med hustrun Kerstin Olsdotter (1854-1932) hade de även kafé som Kerstin 
förestod och som senare övertogs av döttrarna Ellen och Vilhelmina. Yngsta 
dottern Viktoria blev småskollärarinna i Avesta 1909. Efter föräldrarnas bortgång 
flyttade systrarna år 1932 till Grytnäs där Ellen fortsatte med bageriverksamheten till 
omkring 1940 då hon blev sjuk. Alla tre systrarna bodde tillsammans och var ogifta. 
Bageriet i Vörderås övertogs av Bernhard Matsson.

Margareta var bördig från Stockholm och 
blev utexaminerad veterinär 1933. Hon blev 
därigenom Sveriges första kvinnliga distrikts-
veterinär. Margareta verkade som distrikts-
veterinär i Transtrand 1946-1950 samt 1957-
1964. Hon gick i pension 1970.
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TRANSTRANDSLÄGRET • TRANSTRANDS KYRKBY 179
BOLLAN STADIG • INGEBORG STADIG (1910-1998) F. OLSSON. 

Ingeborg var bördig från Ljusdal och 
kom 1932 till Lima. Hon öppnade 1944 
en pensionatsrörelse i Torgås med 
lunchservering. Rummen till pensiona-
tet låg i våningen ovanpå bussgaraget i 
Torgås där maken jobbade. Runt 1951 
flyttade familjen till Vörderås där hon 
bland annat blev ledare för lottakåren 
och kokerska vid Transtrandslägret. 

Bollan kom att bli ledare för den av 
tidningarna beskrivna ”kvinnorevolt” 
som skedde vid kommunalvalet 1958. 
Tidigare hade två socialdemokratiska 
kvinnor haft säte i fullmäktige, men 
ingen av de kom med på den officiella 
socialdemokratiska listan, varför flera 
kvinnor i Transtrand tyckte att det 

ÖSTGÅRDEN • VÖRDERÅS 233
ISAK BRITA • BRITA JOHANSSON (1878-1963) F. LARSSON 

Brita var född på Isakgården i Vörderås och gifte 
sig 1902 med Branäs Olle (1875-1935) i Branäs. 1909 
flyttade de till Vörderås och öppnade pensionat. 
De övertog “Mas-Karl-kafé” som öppnats av Mas 
Karl Karlsson (1885-) som 1909 utvandrade till 
Amerika. På 1920-talet köpte Olle en Buick och 
började med taxirörelse och Brita hade hand om 
pensionatet. 

Pensionatet var välanvänt av skogsarbetare från 
Korsnäs och vintern 1925 inhystes inte mindre än 
50 hästar med tillhörande arbetare. När Olle dog 
1935 övertog Brita verksamheten och drev den till 
1950-talet. 
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var på tiden att det blev någon ändring och beslöt att gå fram med en egen lista. 
Gensvaret var stort och Bollan, tillsammans med Astrid Bäremo (1901-1978) och 
Anna Ring (1895-1989) valdes in i kommunfullmäktige.



ÖSTVALLA SMÅSKOLA • ÖSTVALLA 133
LISA FRISK (1869-1940)
TREMSGRÅ AGNES • AGNES LARSSON (1895-1979) 
Lisa utbildade sig till småskollärarinna 
under mitten av 1880-talet och hennes 
första jobb blev 1887-1888 i Norrbärke 
därefter 1900 i Garpenberg innan hon 
blev småskollärarinna i Östvalla småskola 
1901. Hon innehade den tjänsten till 
pensionen 1928. Lisa var en av initiativ-
tagarna till att år 1910 bilda godtemplar-
logen Morgon mellan fjällen. Hon var 
även aktiv i nykterhetsrörelsen och fick 
vid flera tillfällen åka som representant 
för Transtrand till utbildningar i och 
utanför länet. Hon var ledamot av skol-
rådet samt i sockenkommittén för 
Kopparbergs läns sparbank från 1929.  
Hon hade en fosterdotter som hette Elsa 
Frisk (1913-2011), som gick i Lisas fotspår 
och tog folkskollärarexamen år 1935.

Agnes kom från Trimsheden och 
utexaminerades från småskoleseminariet i Falun 
1915. Hon fick sin första tjänst i Ersbo samma år, 
där det då inrättades en ny skola för fyra klasser. 
Lönen var 42 kronor i månaden, efter 1919 
ökades den till 100 kronor. Under loven arbeta-
de hon på någon gård i socknen för att dryga ut 
inkomsten. År 1920 flyttade hon till Resjövallens 
småskola och blev kvar där i nio år innan hon 
kom till Östvalla skola där hon blev kvar i 28 år. 
Sista året av sin tjänstgöring fullgjorde hon i den 
nya skolan i Vörderås. Under åren 1942-1958 var 
hon även engagerad i kommunalt arbete. Agnes 
var en kulturbärare och medverkade och var 
drivande att samla in föremål till Olnispagården 
samt initiativtagare till skolmuseet på 
Olnispagården.  
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LIKNÄGD ERKE  • VÖRDERÅS 180
EMMY OLSSON (1895-1986) 

Emmy utexaminerad vid barnmorske-
läroanstalten i Stockholm 1917. Hon fick 
tjänst först i Norsjö socken 1918-1919 sedan 
i Munsö 1919-1921. Under sin tid i Väster-
botten fick hon åka släde över isarna när 
hon skulle ut på uppdrag. Hon berättade i 
efterhand att hon hade svartpeppar med sig 
som skydd mot vargar. 1921 blev hon 
distriktsbarnmorska i Transtrand. Tillsam-
mans med sin syster vistades Emmy på 
Tullgarn om somrarna där en släkting var 
chaufför åt kungen. Emmy var ogift, det 
sades att om hon skulle gifta sig så var det 
med Prins Wilhelm. 

OMAS  • BERGA 130
KUS BRITA LISA NILSDOTTER (1836-1875)
OMAS STINA PERSDOTTER (1859-1923)
OMAS HANNA HANSDOTTER (1883-1938)
Kus Brita var dotter till spelamannen Kus Hans från Sälen och blev sedemera gift 
med spelmannen Omas Per Nilsson (1834-1928). Hela familjen, Per och Brita hade 
många barn, var väldigt fattiga. Brita var duktig kölerska och efter henne finns flera 
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valllåtar upptecknade. Flera 
av låtarna har dock kommit 
att tillskrivas hennes manliga 
arvtagare. Hennes dotter Omas 
Stina var även hon duktig 
på att sjunga och köla. Stina 
brukade gå runt och baka i 
gårdarna. Hennes dotter Omas 
Hanna (bild t.h.) spelade fiol, 
kohorn och kölade. Hanna var 
en arvtagarna av Omas Per och 
Kus Britas låtar.



DA Å BACKAM • BERGSBACKEN 7
MARIT PERSDOTTER (1680-1742) 
Marit var bördig från Malung och var gift med soldat Sjungare i Lima. När stora 
nordiska kriget (1700-1721) bröt ut försvann maken i fält och efter 16 år utan att ha 
hört från honom skaffade hon sig en sambo och flyttade till Berga. Hon anklagades 
då för att vara bigamist, men fick rätten på sin sida. Hon gifte dock aldrig om sig.

BERGSBACKENS JÄRNVÄGSSTATION • BERGSBACKEN 34
ANNA HEDBERG (1896-1973) F. MATSSON 

Anna var uppvuxen i Limedsforsen och 
började där som piga åt Snäller Martin på 
gästgivargården. År 1918 gifte hon sig och 
kom till hållplatsen Megrin där maken 
jobbade. 1928 flyttade de in på Bergsbackens 
nybyggda station och Anna blev platsvakt. I 
hennes sysslor ingick att sälja biljetter och ta 
hand om ankommande gods. Anna jobbade 
kvar till 1956.

BÄRSTAFFA • BERGSBACKEN 15
GUDMUNDS MARTINA LARSDOTTER (1842-1937) 

Var född på Gudmundsheden som yngst av 
sju syskon och blev 1867 gift till Berga. Var en 
bestämd och hårdför forkörare och handlare 
som gjorde många turer tillsammans med maken 
mellan Transtrand, Trondheim, Röros och Falun. 
Under sin krafts dagar var hon väldigt begåvad och 
mycket verksam kvinna som ledde gårdens alla 
bestyr. Hon var duktig textilhantverkare och fick 
vid lantbruksmötet i Lima 1885 pris för en väv och 
en schal. Hon ska även ha varit med och timrat ett 
hus i Berga.  
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DA BÄRS • VASALOPPSSTARTEN • BERGA 167
BRITA LISA DA BÄRS • BRITA LISA PERSDOTTER (1852-1888) 
LOVISA DA BÄRS • LOVISA HÖGLUND (1878-1970) 

Vid 20 års ålder gifte Brita Lisa (bild t.v.) sig 
med handlaren Lars Olsson. Hon avled 1888, 
endast 35 år gammal i lungsot. Vid sin död 
var hon troligen den förmögnaste kvinnan i 
Transtrand, hennes dödsbo hade ett värde på 
30 000 kr, vilket idag motsvarar ca 35 miljoner. 
Därtill hade de fodringar på ytterligare 17 000 
kr.

Lovisa (bild nedan), som var dotter till Brita 
Lisa och Lars, blev moderlös vid 10 års ålder. 
Lovisa läste till bokhållare i Kristinehamn 
1895-1896 för att kunna hjälpa fadern i han-
delsrörelsen. Efter utbildningen flyttade hon 
till Stockholm, gifte sig med en operasångare, 
blev änka och flyttade hem till Berga.

I äktenskapet fick hon en dotter som föddes 
med en funktionsnedsättning. I motsats 
till samhällets rådande normer så kämpade 
Lovisa för att själv få ta hand om dottern, 
ivrigt motarbetad av bygdens starka män. 
Samtidigt kämpade hon också mot de som 
inte tyckte att en kvinna skulle få driva egen 
handelsrörelse.

Flera gånger skrevs dottern in på Säters 
hospital och även Lovisa försökte omyndig-
förklaras. Trots detta och ett par konkurser 
fortsatte Lovisa driva handelsrörelsen och 
sköta om dottern. 
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1961 flyttades vasaloppsstarten till Berga. Under kalla Vasaloppsmornar brukade 
Lovisa bjuda in frusna reportrar att värma sig i husets kök tillsammans med hennes 
9 katter. Efter Lovisas död var gården så förfallen att den eldades upp 1984. Idag 
ligger Vasaloppets kansli på samma plats.



DA SKÖMMARN • ÅSEN 126
BRITA PERSDOTTER • BETSY PETERSON  (1802-1888) 
År 1846 blev Brita den första av närmare 700 personer att utvandra till Amerika 
från Transtrand. Under flera år under 1800-talets första hälft hade hon vistats i 
Hälsingland på arbete. Tillsammans med den frireligiösa ledaren Erik Jansson åkte 
hon till Bishop Hill i Illinois. Resan över Atlanten tog tre månader. Innan Brita 
lämnade bygden blev hon och familjen utsatt för förföljelser, vilket inte var ovanligt 
för Erik Janssons anhängare som ansågs vara ogudaktiga.

ÅSGÅRDEN • ÅSEN 134
ÅS GRETA LARSSON (1884-1968) 
Under 1910-talet öppnade Ås Greta Larsson (bild 
t.h.) ett kafé på Åsgården tillsammans med Dagmar 
von Knorring (1886-1958) som bodde i förvaltar-
bostaden (Åsens fjällgård) i Åsen, där hennes far 
var förvaltare. Dagmar flyttade till Leksand och 
sedermera Stockholm 1917. Ås Greta drev verksam-
heten in på 1940-talet. Man erbjöd även rum, mat 
och stall för resande.
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ROSENDAHL • RÅBOCK • ÖSTRA LÅNGSTRAND 148
ALMA ROSENDAHL (1910-2000) F. OLSSON 

Alma var bördig från Stavåsnäs i Lima. Som ung 
gick hon som lärling hos en skräddare i Limeds-
forsen. Hon arbetade en tid med skinnsömnad 
hos Håbäcks skinn i Malung. Under 1930-talet 
arbetade hon på Linds kafé i Sälen, som drevs av 
Anna Lind (idag Sälens hårmakeri, se även sida 
40). Hon gifte sig 1942 och flyttade till Långstrand 
där hon drev ett litet jordbruk tillsammans med 
maken fram till ca 1967. På 1970-talet började hon 
sy kläder på beställning. Främst blev det Tran-
strandsdräkter då den blårandiga vardagsdräkten, 
som togs fram av hemslöjdsföreningen till-
sammans med hemslöjdskonsulent Liv Trotzig, 
blev väldigt populär. 



SMESTUGAN • (BORTA)
SME ANNA • ANNA HEDBERG (1877-1944) F. HOLMBERG 

Anna var dotter till en smed och växte upp i 
den så kallade Smestugan, resterna av en gård 
som låg där vasaloppsspåret går fram idag. 
Det sista huset flyttades till Versjön 1959. Sme 
Anna var en av bygdens mest anlitade sömm-
erskor. Hon hade ingen formell utbildn-
ing utan var självlärd. Anna gifte sig 1899, 
men maken, som var snickare, gav sig av till 
Amerika och de hörde inte ifrån honom på 20 
år. 1926 gifte Anna om sig med en rallare och 
flyttade till Norrbärke.

LÅNGSTRANDS SKOLA • ÖSTRA LÅNGSTRAND 133
BOMPA STINA • KRISTINA JACOBSSON (1863-1936) 

Var född och uppvuxen på gården Bompa 
där fadern var handelsman. Familjen var även 
läsare och tillhörde ”den fria nattvardsgången”. 
Stina började som småskollärarinna i Bygärde, 
Lima omkring år 1885. Mellan 1898-1901 var 
hon småskollärare i Sälens småskola och 1901 
fick hon tjänst som ordinarie småskollärare i 
Östra Långstrand. Som ordinarie lärare ingick 
bostad och ved i lönen. 

Hon beskrevs som barsk, men var snäll och 
givmild mot de barn som var fattiga. Hon 
var bland annat bestämd i frågan att pojkar 
och flickor skulle sitta tillsammans. De barn 
som gått för Bompa Stina, de kunde minsann 
både läsa, räkna och skriva. En period efter 
pensionen bodde hon kvar i Långstrand och 
fortsatte sköta skolhuset. Hon var år 1910 med 
och bildade godtemplarlogen Morgon mellan 
fjällen. 
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STAFFANSGÅRDEN • SÄLENVÄGEN 2
LISA STAFFANSSON •  VIK ELISABET ERIKSDOTTER (1860-1944) 
VALBORG STAFFANSSON (1901-1996)

Lisa (bild t.h.) var gift med 
handlaren Johannes Staffansson i 
Långstrand, vilken enligt 
dottern Valborg inte var någon 
vidare handelsman utan mest 
gillade att läsa böcker. Gården 
gick i konkurs 1908 och allt såldes 
på auktion. Lisa började då som 
gårdfarihandlare och sålde kaffe, 
såpa, kläder mm. ända upp till 
Horrmund.

Lisa och Johannes yngsta dotter hette 
Valborg (bild t.v). Hon vistades i början av 
1920-talet hos Mathilda Lundgren på Skin-
nargården i Värmland som hjälp i hus-
hållet. Det var dock inget för Valborg och hon 
började läsa till småskollärarinna. Hon tog 
examen 1923 i Falun och fick tjänst i Lång-
strands småskola 1924. Hon var kvar där till 
1940 och fick då tjänst i Sälen 1941-1965. Hon 
var en omtyckt lärarinna och hade humor och 
distans och trivdes med barnen. Hon hade 
samtidigt en stark integritet. Hon var en 
ganska ovanlig människa för sin tid, intellekt-
uell, självständig och realistisk kvinna som 
grävde där hon stod. Valborg läste mycket och 
var intresserad av kultur. 
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Hon reste till Amerika på 1930-talet och kom hem med presenter och berätt-
elser om resan över Atlanten. Valborg kände ett stort ansvar för Staffansgården. 
Då hennes bror Sigurd gått bort fick hon ensam ta hand om gårdens skötsel och 
underhåll.

33



BERSÄLLGÅRDEN • BERSÄLLGÅRDEN 2
BÄRS ÄLI • ELIN ERSDOTTER (1658-1740) 
Elin, som kom att ge namn till gården Bersäll (från Bärsbinam/ Berga och Äli/
Elin), var född i Sälen och gifte sig som 21-åring till Berga. Ett par år efter gifter-
målet flyttade hon och maken till Långstrand där de byggde sig en gård. Maken 
som var soldat avled omkring år 1703 i Polen och lämnade Elin ensam med barnen. 
Det skrivs om henne att hon fått ”uthstådt mycken fattigdom”, men var en enkel 
och god kristen, enligt dåtidens ideal. Hon var en längre tid sjuk innan hon avled 
1740. Den ursprungliga Bersällgården låg mittemot Staffansgården och är riven och 
husen flyttades upp på fjället. 
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STAFFANSGÅRDEN • SÄLENVÄGEN 2
AGNETA JÖNSDOTTER (1602-1672) 
Agneta var tillsammans med Ingeborg Olofsdotter i Sälen inblandad i en av Sveriges 
största rättsskandaler, det så kallade Stora oväsendet, då över 300 personer 
avrättades, misstänkta för trolldom. Agneta hade redan 1665 anklagats att ha fört 
barn till Blåkulla, men hävdade sin oskuld. 1670 togs det på nytt upp. 

Då man inte kunde döma någon utan ett erkännande företog man ett prov för att 
se om hon var oskyldig eller ej. Eftersom det var mitt i vintern och isen låg tjock 
kunde det så kallade ”vattenprovet” inte genomföras, men stället vägdes hon på en 
våg. Var hon onormalt lätt så skulle hon också flyta på vattnet och var därigenom 
häxa. Den knappt 70-åriga Agneta vägde endast 35 kg och sågs som skyldig. Hon 
dömdes till döden av Svea hovrätt 1672 och avrättades i Bu, Lima samma år.

Till vänster Staffansgården och till höger gamla Bersällgården (riven).



HIGÅRDARNA • VÄSTRA LÅNGSTRAND 144
STIFFE MARIT ERIKSDOTTER (1859-1943) 

Föddes i Norra Finnskoga, Värmland, 
men flyttade senare till Västra Lång-
strand. Hon hade många barn, var 
väldigt fattig och gick i gårdarna i 
församlingen som kringvandrande 
handlande och sålde sysaker och 
spetsar. Men hon gav mest bort 
sina varor när hon fick något att äta. 
Hon var väldigt redig på att prata 
och fungerade som bygdens nyhets-
förmedlare. Man kunde ofta se henne 
sittandes i slänten vid gamla skolan i 
Sälen och röka pipa. Hon var rädd för 
bilar och brukade kuta över bron över 
älven för att inte bli påkörd.

MILLGÅRDARNA • VÄSTRA LÅNGSTRAND 105
MILLA OLOFSDOTTER (1618-1688) 
Väldigt lite är känt om den kvinna som gav namn till Millarsgården och Mill-
hansgården (låg där Sälens bygg och järn ligger). Milla var född i Långstrand och 
blev tidigt änka då maken var soldat. Under slutet av hennes liv var hon en längre 
tid sjuk enligt begravningsboken. 
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Millgårdarna, till höger Millhans (idag är Sälens Bygg & Järn på samma plats).



GUDMUNDSHEDEN • SÄLENVÄGEN 10
GUDMUNDS TILDA • MATILDA ERIKSSON (1864-1948) 

Amerikafarare. Känd som en driftig, stark och 
självständig kvinna. Utvandrade första gången 
till Amerika 1886 men återkom och ut-
vandrade ytterligare fem gånger. Där emellan 
vistades hon långa perioder i Amerika 1897-
1898, 1910-1922, 1922-1928, 1928-1933 och 1933-
1948. I Amerika fick Tilda, likt många andra 
svenska kvinnor, arbete som hushållerska då 
svenskor var kända för att vara arbetssamma 
och pålitliga. Tilda funderade som en viktig 
inspiratör och förmedlare mellan utvandrare 
och hemmavarande sockenbor.

DALABODEN • SÄLENVÄGEN 11
NÄS KARIN MÅRDSTAM (1902-1986) F. ERIKSSON
NÄS ELIN JOHANSSON (1904-1981) F. ERIKSSON 
INGRID TRANBERG (1920-1998)
KARIN SIVERTSEN (1925-2005)
Startades under slutet av 1930-talet av Näs Karin (t.h. i högra bilden nedan) från 
Sälen. Verksamheten drevs av Karin tillsammans med sin syster Elin (t.v. i högra 
bilden nedan), systerdottern Ingrid Tranberg (högra bilden nedan) och grannen 
Karin Sivertsen. Under 1930-talet såldes mycket kläder, men de hade även en hel 
del souvenirer. Under 1960-talet tog Elin över verksamheten och under 1970-talet 
såldes den till Helge Joelgård (1918-2011) vars familj idag driver verksamheten. 
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NÄSGÅRDEN • SÄLENVÄGEN 9
INGEBORG OLOFSDOTTER  (1624-1687) 
Ingeborg var tillsammans med Agneta Jönsdotter i Långstrand inblandad i en av 
Sveriges största rättsskandaler, det så kallade Stora oväsendet, då över 300 personer 
avrättades, misstänkta för trolldom. Ingeborg anklagades 1665 av sin dotter för troll-
dom. Ingeborg tillbakavisade anklagelserna och nekade hårt. 

Hon var under många år svårt belastad av barnens vittnesmål, men förnekade 
bestämt. Trots avsaknad av ett erkännande dömdes hon av tingsrätten till döden, 
men benådades 1673 av Svea hovrätt. Hon fick dock motta skammen från hela 
samhället och efter frikännandet höll hon sig för sig själv. Det orsakade att hon på 
nytt drogs inför rätta för att hon inte gick i kyrkan eller tog nattvarden. 

IDA HÄCKNER (1862-1925)
Ida Häckner var född i Östergötland och 
utbildade sig till fotograf under 1880-talet. Det 
var ett yrke som på 1880-talet ansågs vara pass-
ande för en ung kvinna, dessutom ekonomiskt 
tryggt. 

År 1898 öppnade hon sin fasta ateljé i Malung 
och under sommaren samma år hade Ida 
sommarateljé på bland annat Näsgården och 
ett stort antal ortsbor kom för att låta sig foto-
graferas. Samma sommar hade hon även till-
fällig ateljé i Sörsjön. Ida gjorde efterföljande år 
flera resor för fotografering och hon kom att bli 
en väl anlitad fotograf i Transtrand. Hon bodde 
kvar i Malung till 1909 då hon flyttade till 
Huskvarna och upphörde med fotografering på 
grund av problem med ögonen.
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PRESSBYRÅN SÄLEN • (BORTA)
SONJA TRANBERG (1917-2000) F. LARSSON
BOJAN DAM PÅL • INGEBORG LARSSON (1913-2005) 
BARBRO LARSSON (1932-2017) F. SJÖGREN
I anslutning till järnvägsstationen låg Pressbyråns kiosk som förestods av bland 
andra Sonja Tranberg. Sonja var dotter till Johanna Larsson som omnämns längre 
fram. Hon drev tillsammans med maken Tranbergs kiosk (där Gunnarsgården ligger 
idag). I Pressbyrån jobbade även Ingeborg Larsson (i luckan bilden nedan). 

GÖRANSGÅRDEN • GÖRANSGÅRDEN 150
BLENDA GÖRANSSON (1892-1979)
Kom från en fattig familj och tog som 17-åring 
tjänst som jungfru och hembiträde i Rättvik. 
Efter att ha jobbat som piga och uppasserska 
ett antal år i Sverige utvandrade hon 1928 till 
Amerika. Väl i USA hamnade hon i staden 
Pasadena utanför Los Angeles som hem-
biträde åt en välbärgad familj. 

Maken i familjen, som var professor, plac-
erade i aktier och gav Blenda tips vilket ledde 
till att hon blev miljonär. Hon besökte hem-
bygden ett antal gånger innan hon 1955 
flyttade hem och köpte tillbaka föräl-
dragården. Hon är ihågkommen som en 
trevlig och snäll dam som såg alla människor. 
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Hon var bördig från 
Finland och kom till 
Sverige 1937. År 1944 
flyttade hon till Sälen 
och började som 
kallskänka på Högfjälls-
hotellet. Ytterligare en 
person som jobbade i 
Pressbyrån var Barbro 
Larsson. Barbro var 
bördig från Malung och 
kom senare att driva 
konditori lägre norrut 
i byn.



VÄXELN • SÄLENVÄGEN 13
AGNES PÅ VÄXELN • AGNES HANSSON (1907-1972) F. STADIG 

WASA FJÄLLGÅRD  • SÄLENVÄGEN 29
STARKUS ANNA JANSSON (1874-1951) F. ERIKSSON

ELIN JANSSON (1902-1969) 
Anna var född i Viken och grundade pension-
atet Wasa Fjällgård år 1936 tillsammans med 
dottern Elin som övertog verksamheten och 
drev den fram till sin död. Från omkring 1951 
fick Sälens skola skolmat tillagad och serverad 
på gården. År 1952 kostade en veckas helpen-
sion 155 kronor, och då ingick resa tur och 
retur Stockholm ”med modern turistbuss”. 

Elin var under 1920-talet butiksbiträde i 
Torgås och hade då börjat som fotograf. 
Hennes bilder har inkorporerats i Nordiska 
museets samlingar. Wasa fjällgård är ännu i 
drift, men i annan regi.

I Agnes föräldrahem i Vörderås inrymdes sedan 1918 Transtrands telefonväxel och 
likt sin syster Hilda fick hon utbildning i hur den sköttes. Agnes jobbade även en 
tid som sömmerska och hårfrisörska. När hon i sitt andra gifte flyttade till Sälen 
år 1939 blev hon föreståndare för den nyöppnade telefonväxeln där. Agnes blev av 
bygden känd som ”Agnes på växeln”. 
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Tillsammans med maken drev hon även 
pensionat och under 1950-talet annonse-
rade Hanssons pensionat till och med i 
Aftonbladet. Under högsäsong flyttade hela 
familjen ner i källaren, alla utom 
Agnes som hade hand om växeln. 
Växelstationen kom att bli arbetsgivare till 
väldigt många unga kvinnor som fick en 
möjlighet till ett första avlönat jobb. (Den 
stora ansamlingen av unga kvinnor i växeln 
gjorde att pensionatet även var ett populärt 
tillhåll för unga killar).
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ÄNGSKLOCKAN • GAMLA FJÄLLVÄGEN 2
VIRAN GÖRANSSON (1916-2008) 
SONJA GÖRANSSON (1918-2017)

GAMLA SKOLAN • PRINS LARS VÄG 1
BRITA LUNDH (1856-1924) F. JONSSON 

År 1935 flyttade Viran (t.h. i bilden) till 
Stockholm för att gå utbildning och fick 
även jobb som sömmerska. Efter några 
år återvände hon till Sälen och började 
jobba som slöjdlärarinna i Sälens skola. 
1975 startade hon Ängsklockan till-
sammans med Erik Johansson och de 
drev verksamheten till 2009. Båda var 
hängivna och kunniga textilslöjdare. 
Många ortsbor, vinter- och sommar-
boende samt turister hittade under 
årens lopp in till butiken. Vänligt 
bemötande och utomordentlig service 
var ledord i butiken. 

Virans syster Sonja (1918-2017, t.v. i 
bilden) flyttade även hon till Stockholm 
under slutet av 1930-talet och utbildade 
sig till frisör vid Anitaskolan 1939. Hon 
hade egen rörelse i Sälen 1945-1946.

Brita var bördig från Malung och kom 1889 
tillsammans med maken folkskolläraren Jonas 
Lundh (1857-1924) till Sälens skola. Britta job-
bade som slöjdlärarinna. Stickning och sömnad 
stod på schemat. Hon var snäll och godmodig 
och hade en utomordentlig berättargåva. Hela 
familjen var engagerad i nykterhetsrörelsen.
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VALLENS PENSIONAT • SÄLENVÄGEN 31
SARA LISA PERSSON (1869-1953) F. KÄLLSTRÖM
ELLEN ERIKSSON (1893-1983) F. PERSSON
ANNA LIND (1896-1976) F. PERSSON
GULLI PERSSON (1913-1998)
Omkring 1901-1902 öppnade Vall Olle Persson (1869-1925) handelsbod. Hustrun 
Sara Lisa Källström (1869-1953, bild mitten nedan) började då ordna med husrum 
och matbespisning för skogsarbetare, timmer- och forkörare som passerade. Det 
hände att det kunde komma 15-20 stycken åt gången och hon tog 5 öre per person 
och natt. En kopp kaffe tog hon 5 öre för och en bulle därtill kostade 2 öre. Det var 
ett sätt att dryga ut familjens knappa inkomst.

År 1920 brann gården ner men byggdes upp och nu gavs plats för utökad kafé- och 
pensionatsverksamhet. Vallen var vid denna tid byns centrum mittemot skolan och 
posten samt vid gamla bron där i stort sett alla passerade. Dottern Ellen (1893-1983, 
bild t.h. nedan) fick börja i handelsboden tidigt och så småningom tog hon över 
pensionatsverksamheten tillsammans med systrarna Anna (1896-1976, bild t.v. 
nedan) och Gulli (1913-1998) samt Ellens dotter Inga (1918-2007). När järnvägen 
byggdes var pensionatet fullt av ingenjörer och konstruktörer, det var ofta full-
belagt. 1936 blev man först i Sälen med att ha utskänkningstillstånd. 

Under andra världskriget fick kaféet specialransonering för bland annat kaffe, men 
det hände att det försvann på vägen då det var en eftertraktad vara. Vallen kom 
även att fungera som en inofficiell ungdomsgård under 1950- och 1960-talet. Ellen 
drev rörelsen in på 1970-talet men hade då slutat med matbespisning.
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RÖENS SMÅSKOLA • RÖEN 311
JOHANNA LARSSON (1876-1958) 

Johanna var född i Stensbo. Hon var 
begåvad och önskade sig mest att få 
utbilda sig vidare, vilket var ovanligt 
att kvinnor gjorde på den tiden. Hon 
hade dock sin fars stöd i detta. Johanna 
berättade att det gick rykten på byn att 
hon hade blivit “knäpp” när hon under 
studietiden gick på ängarna och sam-
lade växter till sitt herbarium. Hon tog 
småskollärarexamen 1894 i Falun och 
började som ordinarie småskollärarinna 
i Mora 1894-1896. År 1897 kom hon 
till småskolan i Röen och blev kvar där 
fram till pensioneringen 1936. Hon läste 
fortbildningskurser i Uppsala 1905 i hem-
bygdskunskap och sång. 

Johanna var orädd och gick sin egen väg, en nytänkare med stor fantasi och på-
hittighet. Johanna var aktiv i logen Gustaf Wasas Minne och var med och drev 
studiecirklar och bidrog till arbetet. Johanna räknas till de så kallade Sälenskalderna 
och har efterlämnat ett stort antal dikter. Hon framförde dikter vid många av livets 
händelser, som begravningar, nöddop och födelsedagar.
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SÄMPARGÅRDEN • (BORTA)
SÄMPAR JOHANNA OLSDOTTER (1869-1917) 
Johanna var en av de mer anlitade sömmerskorna i bygden. Till henne lämnade 
man det tyg man ville ha uppsytt och fick tillbaka ett färdigt klädesplagg. Johanna 
hade i likhet med många andra sömmerskor i dalgången ingen formell textil utbild-
ning utan var självlärd hemma. Det fanns mycket kunskap i hemmet om sömnad 
och textila tekniker. Hon dog av lungsot. Sämpargården revs under början av 
1920-talet när järnvägen drogs fram.

RÖENS SÖNDAGSSKOLA • RÖEN 306
LILLY HÖRNQVIST (1911-1989) 
Lilly var bördig från Trehörningsjö. Under andra världskriget jobbade hon som 
sömmerska, innan hon blev evangelist och flyttade till Röen 1949. Här kom Lilly 
att ansvara för söndagsskolan fram till att hon ca 1959 flyttade tillbaka till Väster-
norrland. Lilly var en mycket uppskattad lärare. Söndagsskola var under en lång 
följd av år en, för frikyrkorna, mycket viktig och uppskattad verksamhet. 

HEJAN • (BORTA)
HEDDA PÅ HEJAN • HEDDA HANSDOTTER (1876-1965)
Hedda är den som gett upphov till Heddas väg 
vid den gamla gården Hejan. Hon var fyra år 
när hon tillsammans med föräldrar Vik Hans 
Persson (1830-1907) och Brita Stina Jacobsdot-
ter (1840-1917) flyttade från Viken till Hejan. 
Gården låg högt ovan Sälens by på den östra 
sluttningen. 1904 flyttade familjen till Röen, 
men marken vid Hejan brukades in på 1930-ta-
let. 

Familjen var fattig och på vintrarna när det var 
mycket snö hade familjen svårt att ta sig ner 
till byn, då det var långt och det saknades väg. 
Fem av Heddas sju syskon emigrerade till Amerika. 

När Hedda var 17 år fick hon börja tjäna som piga i Långstrand och sedan i Norra 
Brändan. 1897 flyttade hon till Särna och gifte sig där året efter. Hon fick en dotter 
och bodde kvar i Särna till sin död (avled hos sin dotter i Rättvik).



PRINSLARSGÅRDEN  • SÄLENVÄGEN 37
PRINSLARS AUGUSTA OLSSON (1887-1975) F. LIMBERG

Augusta började som telefonist när 
Sälen fick sin första telefonväxel 
under sent 1920-tal. Växelstationen 
inrymdes på Prinslarsgården. Även ett 
par av Augustas döttrar jobbade som 
telefonister på växeln; Elina Margit 
(1914-1932) och Inez (1921-1980). 
Augusta hade kvar tjänsten fram till 
omkring 1940 då växelstationen 
flyttades och tjänsten togs över av 
Agnes Hansson. Augusta var även 
duktig på att snickra och tillverkade 
bland annat leksaker till sina barn.

OLNISPAGÅRDEN • VÄSTSIDAN 117
OLNISPA JOHANNA HANSDOTTER (1886-1960). 

Johanna var äldst av tre systrar. 
Familjen var fattig och 1896 såldes 
skogen till skogsbolaget Holten & 
Borgen. År 1909 började Johanna 
tjäna som piga i församlingen och 
mellan 1913 och 1921 arbetade hon 
i Särna. Familjen i Sälen hade en 
liten djurbesättning och somrarna 
tillbringades i Sälsätern. Hon åkte 
aldrig cykel och hade varit som 
längst till Lima och Särna. 

Hon längtade efter att få se 
havet, en dröm som dock inte 
uppfylldes. Hon beskrevs av sin 
samtid som vänlig men var mycket 
slagfärdig. 
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SÄLGÅRDEN • VÄSTSIDAN 100
BERTA TINN (1909-1999) 

GERDA BOËTHIUS (1890-1961) 

Hon bodde kvar på gården till 1945 som två år därefter invigdes som Transtrands 
hembygdsgård. Hon var den sista i ett led av 13 generationer i samma släkt som bott 
på Olnispagården.

Gerda var den första kvinnan i Sverige 
som disputerade i ämnet konsthistoria 
och 1938 blev hon professor. Samma år 
som hon disputerade anställdes Gerda 
vid Zornsamlingarna i Mora och var 
dess intendent fram till 1957. Gerda var 
en av initiativtagarna och den drivande 
kraften till att Olnispagården blev 
Transtrands hembygdsgård. 

Redan under 1920-talet hade Gerda 
belyst Olnispagårdens värde. När hon 
kontaktades 1943 av Sune Åhs gav 
hennes kontakter snabbt medel och 
stöd för att bevara gården. Gerda var 
under de följande åren engagerad i 
bildandet av hembygdsföreningen och 
var även en viktig pusselbit när det så 
kallade Gustaf Vasa-spelet skulle sättas 
upp. Hon ordnade bland annat med 
dräkter från Skansen klädkammare.
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Berta (längst fram i bilden t.v.) kom 1939 till 
Transtrand som hushållerska och öppnade 1940 
pensionat Sälgården (byggdes 1938-1939 med 
avsikt att bli bageri). 

Hon drev verksamheten till 1957 då hon flyttade 
tillbaka till sin födelseort Rättvik där hon blev 
hushållsföreståndarinna. Verksamheten över-
togs av Svea Lind (1913-2004) och fanns kvar till 
1990-talet.
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Anna Lovisa Olsson, gift Höglund (1878-1970), Berga. 
Foto: Mats Holmstrand, 1964.
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A
Ingeborg Andersdotter (1731-1815), s. 7
Niss Ellen Andersson (1898-1921), s. 15
Hammar Ingeborg Anderss. (1916-2007), s. 7

B
Selma Bengtsson (1880-1958), s. 15
Gerda Boëthius (1890-1961), s. 41
Anna Bülund (1879-1949), s. 15

D
Hilda Dismats (1902-1978) f. Stadig, s. 20

E
Marit Eliasson (1860-1933), s. 22
Vik Elisabet Eriksdotter (1860-1944), s. 32
Stiffe Marit Eriksdotter (1859-1943), s. 34
Ellen Eriksson (1893-1983) f. Persson, s. 40
Sten Anna Eriksson (1888-1977) f. Sten, s. 16
Matilda Eriksson (1864-1948), s. 35
Elin Ersdotter • Bärs Äli (1658-1740), s. 33

F
Märta Falk (1886-1967), s. 23
Lisa Frisk (1869-1940), s. 26

G
Elisabeth Glantzberg (1873-1951), s. 22
Blenda Göransson (1892-1979), s. 37
Sonja Göransson (1918-2017), s. 39
Viran Göransson (1916-2008), s. 39

H
Omas Hanna Hansdotter (1883-1938), s. 27
Hedda Hansdotter (1876-1965), s. 42
Olnispa Johanna Hansdtr. (1886-1960), s. 43
Kerstin Hansdotter (1824-1919), s. 8 
Agnes Hansson (1907-1972) f. Stadig, s. 38
Anna Hedberg (1877-1944) f. Holmberg, s. 31 
Anna Hedberg (1896-1973) f. Matsson, s. 28
Ida Häckner (1862-1925), s. 36

Lovisa Höglund (1878-1970), s. 29
Lilly Hörnqvist (1911-1989), s. 42

J
Elin Jacobsdotter (1802-1887), s. 11
Kristina Jacobsson (1863-1936), s. 31
Starkus Anna Jansson (1874-1951), s. 39
Elin Jansson (1902-1969), s. 38
Jöns Hanna Jansson (1884-1961), s. 11
Jöns Hilma Jansson (1892-1983), s. 11
Jöns Klara Janson (1879-1963), s. 11
Iljans Karin Jansdotter (1825-1909), s. 13
Elin Jansdotter (1843-1906), s. 16
Isak Brita Johansson (1878-1963) , s. 25
Näs Elin Johansson (1904-1981), s. 
Ingeborg Jonsdotter (1721-1803), s. 23
Agneta Jönsdotter (1602-1672), s. 33

K
Märta Karlström (1889-1980), s. 10

L 
Mickel Stina Larsdotter (1824-1914), s. 9
Agnes Larsson (1895-1979), s. 26
Astrid Larsson (f. 1927), s. 16
Barbro Larsson (1932-2017) f. Sjögren, s. 38
Brita Larsson f. Eriksson (1884-1958), s. 16
Ellen Larsson (1881-1958), s. 24
Ås Greta Larsson (1884-1968), s. 30
Bompa Ingeborg Larsdotter (1754-1846), s. 23
Ingeborg Larsson (1913-2005), s. 37
Johanna Larsson (1876-1958), s. 41
Martina Larsdotter (1842-1937), s. 28
Viktoria Larsson (1885-1965), s. 24
Vilhelmina Larsson (1880-1962), s. 24
Anna Lind (1896-1976) f. Persson, s. 41
Linnéa Lind (1898-1993), s. 15
Brita Lundh (1856-1924) f. Jonsson, s. 39
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M
Näs Karin Mårdstam (1902-1986), s. 35
Stina Martinsson (1917-2014), s. 21
Elsa Midtby (1914-1983) f. Hederén, s. 14

N
Anna Maria Nilsdotter (1847-1869), s. 9
Kus Brita Lisa Nilsdotter (1836-1875), s. 27
Margareta Nordlander (1907-2002), s. 24

O
Ingeborg Olofsdotter (1624-1687), s. 36
Milla Olofsdotter (1618-1688), s. 34
Sämpar Johanna Olsdotter (1869-1917), s. 42
Kerstin Olsdotter (1854-1932), s. 24
Iljans Lina Olsdotter (1869-1925), s. 13
Prinslars Augusta Olsson (1887-1975), s. 43 
Emmy Olsson (1895-1986), s. 

P
Brita Persdotter (1802-1888), s. 30
Brita Lisa Persdotter (1852-1888), s. 29
Marit Persdotter (1680-1742), s. 28
Omas Stina Persdotter (1859-1923), s. 27
Gulli Persson (1913-1998), s. 40
Karin Persson (1903-1988), s. 20
Sara Lisa Persson (1869-1953), s. 40

Q
Elin Qvicker (1919-1997), s. 12

R
Alma Rosendahl (1910-2000), s.  30

S
Stefania Simonsson (1902-2007), s.  12
Karin Sivertsen (1925-2005), s. 35
Ingeborg Stadig (1910-1998) f. Olsson, s. 25
Valborg Staffansson (1901-1996), s. 32
Karin Stensrud (1844-1933), s. 21
Dagmar Sterner (1905-1994), s. 21

Ingeborg Sterner (1908-1993), s. 21
Anna Ström (1873-1935), s. 19
Emmy Ström (1879-1929), s. 19
Karolina Ström (1840-1922) f. Jansson, s. 18
Anna Svensson (1921-2019) f. Johansson, s. 8

T
Berta Tinn (1909-1999), s. 44
Ingrid Tranberg (1920-1998), s. 35
Sonja Tranberg (1917-2000) f. Larsson, s. 37

Ö
Anna Östensson (1911-1977), s. 23
Signe Östensson (1892-1959), s. 10
Jöns Maria Östgård (1877-1956), s. 11
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