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Finnmarksbyn Åsarna, Gåsborn, Värmland 
Mötesplatsen för Hanna och Karl Låås 

Torgny Låås 
 
Finnmarksbyn Åsarna ligger i östra Värmland mellan Långbansände och kyrkbyn 
Gåsbornshyttan, på en södersluttande man från berget Åshöjden, ca 1 km öster om 
Långbansände och 2 km nordväst om Gåsbornshyttan. 
Byn är enligt äldsta tillgängliga mantalslängder skattlagd från 1649, så de första bosättarna 
bör ha slagit sig ner här under 1640-talet. 1 
 

Åsarna förr och nu 
 

 
Häradsekonomiska kartan 1883-95 

 

 
Åsarna i början av 2000-talet 

 
Byn har spelat en kort, men betydelsefull, roll i släkthistorien. Det var nämligen där som 
författarens farmor och farfar tillbringade sina ungdomsår, träffades, förälskades och startade 
sitt gemensamma liv. 

                                                 
1 Albert Palmqvist " Gåsborns sockenkrönika: Gåsborns finnbygd. Gamla gruvor i Gåsborn. Ur 
Gåsborns kyrko- och prästkrönika. 1943 
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När Erik Nilsson ("Erik Nilsa" i folkmun) på hösten 1878 flyttade till det torp som senare 
skulle kallas "Arvids" i Åsarna ("Åsera" i folkmun) var det till en liten finnmarksby med ca 
15 hushåll och ett 70-tal invånare i olika åldrar. Tretton år senare, på hösten 1891 kom Per 
Persson Lås med hustru och sina 8 barn till A Janssons arrendeboställe "Hagen". 
 
Hannas föräldrar 
-Fader, Erik Nilssons bakgrund 
När Erik Nilsa´flyttade till Åsarna med sin familj hade han redan ett kringflackande liv på 
trakten bakom sig. Släkten har befunnit sig på trakten i många generationer. Sålunda var t.ex 
Eriks farfars far, den av lunginflammation i förtid döde Jon Jonsson (1748-1788), bergsman i 
Dalkarlssjön. Dalkarlsjöhyttan2 med sitt privilegiebrev från 1642, är den hytta som gav 
upphov till Lesjöfors hammarverk och dessutom "finnhytta", varför mycket talar för att Jon 
Jonsson hade finsk härstamning. 
Även farfar Hindric Jonsson Dahl (1788-1873) levde större delen av sitt liv i Dalkarlsjön med 
omnejd. Där föddes även Eriks far, Nils Hindriksson, som även han tillbringade sina 
ungdomsår där, innan han som ung och nygift flyttade till torpet Tandfallet. 
I Tandfallet föddes sonen Erik, som skulle komma att bli parets enda barn. Märkligt då Nils 
själv hade inte mindre än 11 syskon och Erik i sin tur skulle få 11 barn. Någon förklaring till 
varför Erik skulle bli ensamt barn har inte stått att få; ingen av föräldrarna dog i förtid och 
inga uppgifter om någon sjuklighet eller liknande. Fritt fram att spekulera! 
Efter att ha levt sina 6 först år i Tandfallet flyttar den lilla familjen till Holmsjöhöjden där 
Erik växer upp.  
År 1871, då Erik är 22 år gammal, går flyttlasset tillbaka till Dalkarlsjön. Där finns sedan 
några år Christina (Stina) Eriksdotter som piga hos bergsman Olof Larsson på 
Bergsmansgården. (Se Dalkarlsjö-kapitlet) 
 
-Moder, Stina Eriksdotters bakgrund 
Fadern Erik Jonsson (1827-1853) var liksom sin far Jonas Andersson (1804-1853) skomakare 
vid Änggruvan. Även Eriks 6 år yngre broder, Johan, skulle komma att försörja sig som 
skomakare vid gruvan. Farfar Jonas ursprung och tidiga bakgrund har hittills inte lyckats 
spåras. Han dyker upp första gången i arkiven då han som 13-åring "utan attest" kommer från 
Färnebo till torparen Jan Andersson i Nordmarkshyttan där han skrivs som "gossen" och 
uppges vara född 1804 i Gåsborn, men någon tänkbar Jonas finns inte noterad i Gåsborns 
födelsebok för det året.  
Någon släktrelation eller annan relation till husbonden uppges inte. Han skulle möjligen 
kunna vara en yngre broder.  
 
I mitten av 1800-talet härjade en sjukdom på trakten som i längderna benämns "vattusot". 
Både Stinas farmor Caijsa och hennes föräktenskapliga son Olof uppges ha vistats på lasarett 
1840 för vattusot. Sju år senare, 1847, dör hon i sjukdomen och 1853 dör även maken Jonas, 
bara 49 år gammal av samma åkomma, "vattusot" och 1870, 17 år senare avlider också sonen 
Johan, av "vattusot", nu preciserad som "bröstvattusot". Med "vattusot" avsågs oftast ödem 
eller svullnad, som kan ha en mängd olika orsaker såsom hjärtfel, undernäring, njurfel. 
"Bröstvattusot" kan vara "vatten i lungsäcken" eller "vatten i hjärtsäcken", oftast till följd av 
tuberkulos. Sannolikt var det tuberkulos som tog livet av nästan hela familjen. 
Stinas fars familj var i sanning otursförföljd. Redan 1844 drunknade den 14-årige farbrodern 
Carl Fredrik i gruvan och 4 år senare drunknade även den äldsta farbrodern Olof (ej uppgivet 
var). År 1853 avlider Stinas far, Erik, av "blodstörtning", bara 26 år gammal och lämnar de 
små barnen Stina och då ännu ofödda Anders Johan, faderlösa. Långt tidigare hade fader 
Eriks småsyskon Jan Henric och Anna Stina dött som små redan 1836 respektive 1839. 
Ingen i Sinas fars familj fick leva normallångt liv! 
 

                                                 
2 Albert Palmqvist: "Dalkarlsjöhyttan" Bergslagen i ord och Bild , våren 1936, sid. 6 
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Sorgligt nog fick Stina alltså aldrig möjlighet att lära känna sin far. När Erik dog 1853 av 
"blodstörtning (=stor blodsutgjutelse, förblödning) var hon bara 1,5 år. Någon närmare 
förklaring till förblödningen ges inte i dödboken, men man kan väl misstänka någon form av 
olyckshändelse. Han var ju skomakare och hanterade kniv och andra vassa skärverktyg. 
Modern var dessutom gravid vid dödsfallet, så 3 månader efter pappa Eriks död får Stina en 
lillebror, Anders Johan. 
 
Av allt att döma bodde mor Anna Lisa Andersdotter en tid ensam kvar som änka vid gruvan 
med sina småttingar. I längden var det ändå inte hållbart, så 1857 flyttade Anna Lisa hem till 
föräldrarna i Långbanshyttan; Anders Svensson Toffe (1797-1867) och Stina Matsdotter 
(1797-1870), där hon ensam, men med hjälp av åldriga föräldrar och fortsatt underhåll från 
Finnshyttebergs gruvor lyckas uppfostra sina två barn. 
 
På morfars sidan (Anders Svensson Toffe (1797-1867) är härstamningen övervägande 
"svensk" med rötter hos bergsmannnen Per Torstensson i Horrsjöhyttan på tidigt 1600-tal.  
 
På Stinas mormorssida (Stina Matsdotter (1797-1870) är däremot det skogsfinska arvet tungt 
med flera skogsfinska släkter representerade, t.ex. Muhoinen, Puntiainen (Maria Nilsdotter 
Puntiainen 1713-1774  (Skäfthöjden), och Honkainen samt via äktaparet Tomas Hindersson 
Härköinen (1707-1794) och Maria Danielsdotter Fagrell (1706-1746) anor från såväl 
Härköinen-släkten (Lönnhöjden) som från Gåsborns förste kapellan, Petrus Ragnvaldii 
Fagrell (1667-1731), som var Marias farbroder. Bilaga 1 
 
År 1868 lämnade Stina modern, mormor och lillebror för anställning på Bergsmansgården i 
Dalkarlssjön som piga hos Bergsmannen Olof Larsson (Dalkarlssjö-kapitlet) 
 
Lillebror Anders Johan lämnade i sin tur modern och barndomshemmet 1871 som 18-åring 
för ett liv som gruvarbetare i Finnshyttans gruvor fram till 1914 då han slutade i gruvan för att 
sina sista levnadsår arbeta i skogen. Han dog som ogift man på midsommaren (23 juni) 1927- 
 
Efter att sonen Anders 1871 lämnat sin och Stinas då 43-åriga moder framlever hon sina dagar 
i Finnshyttan som fattighjonsänka efter "Erik skomakare" tills hon 1888 vid 59 års ålder 
avlider. Någon dödsorsak anges inte i dödboken. Kanske tröttnade hon helt enkelt på livet 
efter ett alldeles för kort äktenskap genom makens för tidiga död. Hon hann i alla fall uppleva 
dottern Stinas giftermål och ett försvarligt antal barnbarn innan hon själv gick bort. Troligen 
var dock kontakten med barnbarnen mycket sporadisk med de möjligheter som dåtidens 
kommunikationer erbjöd. Det är ca 2-3 mil mellan Finnshyttan strax norr om Filipstad och de 
trakter där den gifta dottern Stina hamnade. 
 
 
Stina Eriksdotter och Erik Nilsa möts 
Som redan nämnts kommer den unge Erik Nilsa med sin familj också till Dalkarlssjön 1871, 
några år efter att Stina börjat sin pigtjänst hos Olof Larsson. De två unga verkar ha funnit 
varandra ganska omgående, för redan i oktober 1871 flyttar Christina från bergsmansgården 
till Erik och de blivande svärföräldrarna. I februari 1872 gifter de sig och i juli samma år föds 
deras första barn, dottern Anna. 
I fem år (1872-1877) samsas de äldre föräldrarna och den unga familjen på arrendatorstället i 
Dalkarlsjön. Under den tiden föds tre döttrar, varav dottern Wilhelmina i februari 1875 
tragiskt dör redan vid 9 månaders ålder i den smittkoppsepidemi som då drabbade trakten. 
Epidemin startade i november 1874 och höll i sig till våren/försommaren året därpå. Under 
den tiden uppges i dödboken ungefär hälften av dödsfallen ha smittkoppor som orsak. Båda 
könen och alla åldrar är representerade - dödsängeln verkar ha agerat jämlikt i det avseendet! 
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Generationerna verkar trivas tillsammans och håller ihop. Tillsammans lämnar de 1877 
arrendet i Dalkarlsjön och efter ett kort mellanspel i Nyhöjden där dottern Wilhelmina (Mina) 
föds hamnar de 1878 i Åsarna.  
Märkligt nog går vid den här tiden ett hörn av Färnebo socken upp i Åsarna så att torpet längst 
i söder, där Erik Nilsa med familj hamnade, tillhör Färnebo medan resten av byn ligger i 
Gåsborns socken. (Se karta!)  
 

 
 
Den sydligaste gården i Åsarna, arrendatorbostället dit Erik Nilsson (Erik Nilsa) och Stina 
Eriksdotter 1878 flyttade med sina då 4 barn. Under de närmaste åren skulle här ytterligare 7 
barn komma till världen, bl.a. Författarens farmor Hanna som föddes här 1880. 
 
I Åsarna utökades familjen med ytterligare sju barn, varav alla utom sonen Jonas och dottern 
Ida skulle komma att överleva barnaåren och få fullånga liv: Jonas, född 1882 dog redan 1887 
som 4-åring av icke angiven orsak. Dottern Ida gick ett annat tragiskt öde till mötes (Bilaga 
2).  
 
Snabb översikt över Erik Nilsas och Stina Eriksdotters 11 barn och deras öden: 
Anna (1872-1961):  Flyttar runt i landet, men återvänder som äldre till 
   Gåsborn 
Wilhelmina  (1874-1875)  Död i smittkoppor 
Augusta (1876-1960)  Piga/hustru till bergsman Anders Jansson 
Wilhelmina (Mina) (1877-1970) Till Persberg gift m. Karl Brattlund 
Hanna (1880-1955)  Gift med Karl Låås. Till Vansbro. 
Jonas (1882-1887)  Död som 4-åring 
Albertina (Berta) (1884-1939) Till Franstorp Spelbo, Gift  med Herman Andersson 
Karl (Karl Ersa) (1886-1966) Övertog föräldrahemmet i Gåsbornshyttan 
Ida (1888-1905)  Druknade 1905, se nedan Bilaga 1. 
Erik Gustaf ("Gustaf Ersa" 1889- Karlslund 
Emma (1894-)  Gifte sig med Jakob Ek i Baggkullen 
 
(Författarens ana i fet stil) 
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Hanna Mathilda Eriksson 
Hanna Mathilda Eriksson växte alltså upp i arrendatorstället "Arvids" i Åsarna i en liten 
småbrukarfamilj med 3 äldre och 6 yngre syskon, äldre systern Wilhelmina var ju död redan 
när Hanna föddes medan lillebror Jonas dog som 4-åring när Hanna var 7 år. 
Vi ska inte här fördjupa oss i Hannas alla syskons livsöden, men storasyster Augustas måste 
ändå kommenteras. Augusta, som 1895 kom som 19-årig piga till nyblivne änklingen, 
grannen och bergsmannen Anders Jansson och hans 5 moderlösa barn. Tycke verkar ha 
uppstått ganska snabbt, för redan i maj 1896 föds deras första barn, sonen August Erhard. 
Året därpå gifter de sig och startar en produktiv barnalstring! Totalt föderr Augusta 14 barn, 
varav 3 dör redan i späd ålder medan alla andra får fulla liv. Med de 5 styvbarnen fick 
Augusta alltså inte mindre än 19 barn att sköta om - något av ett rekord. Sista barnet, sonen 
Sven, föder hon 1922 som 48-åring - också det något av ett rekord. 
 
Hanna blev tidigt uppmärksammad för sin begåvning. Släkthistorien att hon hade högsta 
betyg "Berömlig" i alla skolämnen har inte kunnat bekräftas eftersom betygen från hennes 
årgång verkar ha förkommit. Det är också oklart i vilken skola hon gick! Hon finns inte med 
bland eleverna i Långbansändes skola, som borde ha varit den närmaste och mest naturliga. 
Men vid konfirmationen i Gåsborn 1893 av totalt 90 nattvardsungdomar var hon ändå en av 
de 4 konfirmanderna som fick betyget "Berömlig". Vid besök på trakten under 1950-talet 
kunde äldre ortsbor berätta att de mindes Hanna och hennes begåvning, t.ex. hur hon som 12-
åring på egen hand satte upp och vävde komplicerade drälldukar.  
Uppväxtmiljön var av allt att döma enkel och strävsam på arrendetorpet, men inte fattig. Men 
Hanna skulle inte få förmånen att njuta sin barndom fullt ut. Redan som 17-åring lämnade hon 
1897 barndomshemmet och flyttade till sin blivande makes hem. Mera om detta senare.  
 
Två senare, efter 20 år som torpare i Åsarna, flyttade resten av familjen 1898 till 
Klockargården centralt i Gåsbornshyttan  som arrendatorer under Lesjöfors bruk där Hannas 
alla yngre syskon kommer att växa upp. Vid bouppteckningen efter fader Erik Nilsas död 
1924 framträder en tämligen välbärgad arrendatorfamilj där familjens tillgångar värderades 
till nästan 3,432 kr, vilket i 2018 års penningvärde motsvarar nästan 100,0000 kr i 
konsumentindex, eller nära 700,000 i löneindex (Bilaga 3). Av alla tillhörigheterna värderades 
hästen högst med 300 kr, medan de tre korna tillsammans ansågs värda 600 kr. Dessutom 
hade man lyckats få ihop inte mindre än 1,975 kr på en sparbanksbok. Men vid den tiden hade 
Hanna redan etablerat en egen familj, som vi strax återkommer till. 
 
Karls föräldrar 
-Fader Per Persson Lås' bakgrund  
Karls far, Lås-Per d.y (Karls farfar hette också Per Person Lås) var uppväxt i byn Lövåsen, 
men född i Djuprämmen där släkten har en lång förhistoria sedan mitten av 1600-talet då 
hemmanet 1651 köptes av anfadern Erik Christophersson Honkainen. Släkten var tungt 
förankrad på trakten med många starka och inflytelserika personligheter och ett komplext 
nätverk av släktrelationer. Så var t.ex. Karls farfar, Per Persson Lås d.ä.(1828-1919) både 
kusin och tremänning med sin egen hustru! 
 
-Moder Lovisa Abrahamsdotter Perlströms bakgrund 
Moder Lovisa växte upp under ytterst enkla förhållanden i det lilla dagkarlstorpet Asien i 
Yxtjärnshöjden och hade nära släktskap med de två kända kloka gummorna Lars-Stina och 
Stug-Lovisa. Lars-Stina var hennes mormor och Stug-Lovisa hennes moster. (Se "Kvinnorna 
från Yxtjärnshöjden") 
Efter att båda Lovisas föräldrar dött under tragiska omständigheter, mor Anna i barnsäng och 
fader Abraham i lungsot (lungtuberkulos) och moster Johanna anslutit för att ta hand om de 
tre småsyskonen kom hon 1868 som piga till torparen Anders Sigfrid Persson i Lövåsen. 
Samtidigt fick Anders Sigfrid en ny dräng, den 19-årige brorsonen Per Persson Lås. Drängen 
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och pigan fattar tycke för varandra. På sensommaren 1871 föds deras första barn, dottern 
Lovisa Josefina och litet senare på hösten gifter de sig. 
 
Lovisa och Per flyttar till Fagerberget 
Efter att första barnet fötts, dottern Lovisa Josefina, lämnade Per och Lovisa 1871 dränglivet i 
Lövåsen för en framtid som gruvarbetare i den närbelägna gruvan i Fagerberget där de kom 
att tillbringa de följande 20 åren och där alla deras barn, utom det första och det sista, skulle 
komma att födas. 
 
Först nu en översikt över Karls syskon, dvs barn till Per Persson Lås (1849-1927) och Lovisa 
Abrahamsdotter Perlström (1848-1921) innan vi koncentrerar oss på Karl själv: 
 
- Lovisa Josefina ("Fina") (1871-1933) Gift med kusinen  Anders Lås. Änka 24 år gammal 
   med son som dör som 2-åring. 
   Omgift i Gustavsberg med Anders Sundberg 
   Flytt till Vansbro med barn efter att på nytt blivit 
   änka.  
 
- Per Gustaf (1873-1874)  Död som spädbarn av ej angiven orsak. 
- Karl Johan (1875-1959)  Git med Hanna Eriksson. Till Vansbro 
- Julia (1878-1898)  Död i "lungsot" i Vansbro, bara 20 år gammal. 
- Gustaf (Adolf) (1880-1955) Flyttade till Vansbro 
- Axel (Fritiof) (1883-1930) Flyttade till Vansbro. Mentalsjuk, 
- Anna (Sofia) (1885-1932) Flyttade till Vansbro 
- Anders (Viktor) (1888-1973) Flyttade till Vansbro 
- Kristina (Kersti) (1892-1975) Till Säfsen. Gift med skogv. Thure Larsson 
 
Som framgår av listan föddes alla barnen, utom det första och det sista, under den 20-åriga 
gruvarbetarperioden. Vid flytten från Fagerberget till Åsarna som torpare under bergsman 
Anders Jansson hade storasyster "Fina" redan lämnat hemmet för pigtjänster i trakten. Den då 
16-årige Karl var alltså äldst av de 6 syskonen som följde med föräldrarna till 
arrendatorbostället "Hagen" i Åsarna. Ett år efter flytten fick familjen tillökning med 
lillasyster Kristina, "Kersti". 
 

 
 
Av arrendatorbostaden "Hagen"dit Per Persson Lås 1891 flyttade från gruvarbetarbostaden i 
Fagerberget återstår 2018 bara grundstenarna. En av medlemmarna i Pers och Lovisas stora 
familj var författarens då 16-årige son Karl . 
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Karl Johan Persson Lås/Låås 
Karl anlände 1891 till Åsarna som 16-åring tillsammans med sina föräldrar och 5 syskon. 
Fader Per (Lås-Per d.y.) hade då tröttnat på arbetet som "gruvpickere" i Fagerbergsgruvan. 
Kanske märktes redan då att konjunkturerna för gruvdriften sviktade. Fagerbergsgruvan lades 
ned 19013. 
 
I motsats till förhållandena för blivande hustrun Hanna finns Karls skolbetyg från skolan i 
Älvsjöhyttan bevarade. Betygen är goda, men inte exceptionella. Bästa ämnena i 
avgångsbetyget från 3:e klass 1888 var biblisk historia, katekes, modersmålet och sång. I 
övriga ämnen var betygen mera medelmåttiga. Han hade varit närvarande under 99 av 
terminens 100 skoldagar. 
Av större allmänt intresse än Karls relativt medelmåttiga betyg är de mera allmänna 
kommentarer som finns om själva skolarbetet. År 1888 avslutas t.ex. 
betygssammanställningen med följande kommentar: "Af frånv. dagar utan lof äro 59 eller 
mer än en procent till följd af snöhinder och således med giltigt förfall." 
I 1892 års sammanställning har skolrådets ordförande, prästen J.H. Norelius, tillagt denna 
kommentar, som också säger en del om skolförhållandena i slutet av 1800-talet: "Vid examen 
med ofvanstående barn bevistade af rätt många bland barnens föräldrar, uttalade 
undertecknad några tacksamhetens ord för det goda förhållande som rådde inom skolan 
äfvensom för de goda framsteg som blifvit gjorda samt förmanade barnen att alltid hafva Gud 
för ögonen så att de icke falla i synd o last." 
I anmärkningskolumnen för 1882 års sammanställning har skolläraren J.O. Hedberg, som f.ö. 
har en extremt vacker handstil, lämnat följande sammanfattning av skolarbetet under året: 
"Genomgång i Kristendom Kollosserbr: etc.Lilla Katek. Modersmålet: läseöfningar, 
rättskrifning, brefskrifning, beskrifningar, orlofsedlar. Räkning: Decimaler, sorter, geometri 
efter Schelin (Metersystemet) Hist. Hedniska och Kaolska tiderna. (Ställena uppsökta på 
kartan) Naturk. Menniskan, djur, kräldjur, luften (Museum besedt)  Teckning: Styhlmanns 
kurser, slöjdtecken  Slöjd: (för gossarna) Hyfling, svarfning, målning lödning (för flickorna) 
Korssöm, kedjesöm och virkning efter mönster." 
(Notera att skolbarnen fick lära sig skriva "orlovsedlar". Hur många vet i dag vad en 
orlovsedel är?) 
 

                                                 
3 http://www.filipstadsbergslag.com/gruvor/langban/fagerbergsgruvan.html 
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Hanna och Karl 
När familjen Per Persson Lås och den 16-årige sonen Karl 1891 flyttade in i arrendebostället, 
senare benämnt "Hagen", fanns redan arrendatorn Nils Erik Nilsson med sin familj ca 1 km 
söderut i "Arvids". I hela byn Åsarna bodde då ett tiotal familjer och totalt ca 80 personer. 
Karls blivande hustru, Eriks dotter Hanna, var då bara 11 år.  
Om Karls och Hannas tidiga liv är inte mycket känt i detalj. Karl fick säkert bistå fader Per 
med jordbruksarbete på arrendegården och Hanna på flickors sätt med hushållet i sitt hem. 
Som redan nämnts finns sentida vittnesmål om hennes stora begåvning och allmänna 
kompetens även i praktiska göromål. 
 

 
Hanna Mathilda 

 
 

Karl Johan 
 

(Tack till kusin Majken Vougt för ungdomsbilderna på farmor och farfar.) 
 
Hanna växer upp till ung kvinna och umgänget med grannpojken Karl blir så småningom 
alltmera vuxet. Så vuxet, att under våren 1895, när Hanna bara är 15 år blir hon gravid. På 
vintern 1896, bara ett par veckor efter hennes 16-årsdag, föder hon den 26 februari sonen 
Johan Alfred i föräldrahemmet. 
Relationen mellan de två unga föräldrarna håller och på våren 1897 flyttar Hanna hem till 
blivande svärföräldrarna, men eftersom ingen av de unga föräldrarna har uppnått ålder för 
giftermål, 17 resp. 21 år vid den tiden, får de ge sig till tåls. 
Sommaren 1897 hade emellertid båda uppnått lagstadgad ålder för äktenskap. så mitt i 
högsommaren, den 4 juli, vigs de båda unga föräldrarna.  
 
Någon smekmånad blir det knappast eftersom lille Johan Alfred avlider bara 3 veckor efter 
bröllopet, den 21 juli, inte fullt 5 månader gammal av icke angiven anledning. Förlusten av 
den lille sonen var en oerhört traumatisk upplevelse för den unga modern, själv nästan bara ett 
barn. En upplevelse som hon nog aldrig riktigt kom över och som sannolikt bidrog till de 
psykiska problem hon själv skulle komma att få långt senare i livet. Många år senare berättade 
Hanna för sonhustrun Hildur (författarens mor) hur hon gick utanför vedboden där den lille 
döde sonen låg och tyckte sig höra svag gråt, så att hon måste uppbåda all kraft för att motstå 
impulsen att gå in och ge di och trösta. 
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Uthuset vid "Arvids". Kanske samma hus där Karls och Hannas förstfödde son Johan Alfred 
förvarades före begravningen sommaren 1871. Lille Johan Alfred som Hanna födde knappt 
16 år gammal och som bara fick leva i 5 månaderl. 
 
Framtidsutsikterna på orten för det unga nygifta paret var dåliga. Hur skulle ett ungt par utan 
eget torp eller andra utkomstmöjligheter kunna försörja en familj? Framtiden hägrade i stället 
i Vansbro i Västerdalarna några mil norrut. Efter att järnvägen till Vansbro blivit klar 1890 
formligen exploderade samhället på bara några år från fäbodställe och brovaktarstuga till en 
sjudande industriort4 På hösten 1897 lämnade Karls storasyster Lovisa Josefina hemtrakterna 
som änka efter ett tragiskt kort äktenskap för att försöka börja om på nytt i framtidsorten 
Vansbro. Hon var nämligen änka efter bara 2 års äktenskap då maken, kusinen Anders 
Andersson Lås avlidit 1895 och året efter även barnlös efter att även lille sonen Karl Johan 
dött. Hon lämnade säkert rapporter hem till föräldrarna och syskonen i Åsarna om det 
framväxande industrisamhället och alla dess möjligheter. År 1898, när det unga paret Hanna 
och Karl tog tåget från Långbansändes station på Mora-Vänerns Järnväg för att söka sig en 
framtid i Vansbro var "Trävaru AB Dalarnes" stora sågverk "Dalasågen" just fullt utbyggd 
och i full drift, så någon svårighet att få jobb förväntade man sig inte. Enligt flyttlängden 
lämnade Karl och Hanna Åsarna den 31 mars för att skrivas in i Vansbro den 4 april. I 
verkligheten reste man nog något tidigare, för i Järnas födelsebok noteras att dottern Karin 
Maria föds i Vansbro den 25 mars som dotter till arbetaren i Vansbro, Karl Johan Persson Lås 
och hans hustru Anna Matilda Eriksson. Som faddrar anges Per Persson Lås med hustru 
Lovisa Persdotter i Gåsborn. (Det var uppenbarligen inte lätt att hålla reda på alla dessa 
nyinflyttade som formligen strömmade in i samhället Vansbro vid den här tiden. I 
födelseboken blev moders namn "Hanna" felaktigt noterat som "Anna". Kvinnofadderns och 
farmoderns rätta namn var inte heller Lovisa Persdotter utan Lovisa Abrahamsdotter 
Perlström.) 
Av födelsenotisen framgår alltså att Karl och Hanna redan befann sig i Vansbro när dottern 
Karin Maria föddes, medan Karls föräldrar och resten av den familjen fortfarande var kvar i 
Gåsborn. Sannolikt flyttade Karl och hans unga höggravida hustru till Vansbro någon gång 
under vårvintern 1898. 

                                                 
4 Erik Wanfors Vansbros historia 1890-2002 
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Men man skulle snart få sällskap! Redan i juni samma år anslöt sig resten av familjen, dvs Per 
Persson Lås med hustru Lovisa Abrahamsdotter Perlström och de 6 hemmavarande barnen: 
-Julia (1878-1898), Död i Vansbro av TBC redan som 20-åring 
-Gustaf Adolf (1880-1955)Bildar egen familj i Vansbro med Heldina Olsson.4 barn 
-Axel Fritiof (1883-1930) Mentalsjuk. Dör av TBC på Säters hospital 
-Anna Sofia (1885-1932) Får dottern Edit. Dör ogift av TBC i buken. 
-Anders Viktor (188-1973) Familj med Ellen Danielsson. Får dottern Elly 
-Kristina (Kersti) 1892-1975)Gift med skogvaktaren Thure Larsson Säfsen. Får sonen Per. 
 
År 1898 lämnade alltså hela Lås/Låås-klanen Värmland och Gåsborn för gott för en framtid 
inom skogs- och sågverksindustrin i Västerdalarna medan huvuddelen av Hannas familj blev 
hemorten trogen. 
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      Bilaga 1 
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Bilaga 2 
Den 19 november 1905 inträffade en tragisk olycka i Gåsborn då Ida Eriksson från 
Klockargården och Elisabet Hedman från granngården drunknade när de gick igenom 
Bjursjöns is i höjd med Bläckviksbacken. 
Till begravningen den 26 november hade folkskolläraren Nils Helger författat nedanstående 
minnesord som han läste vid graven. 
 
Några minnesord av Nils Helger den 26 november 1905. 
 
Det breder sig sorg öfver gård och hydda, 
och dagarnas sträfvan och nätternas ro 
och ungdomens lekar och glam äro flydda. 
I hemmen blott klagan och jämmer hörs bo. 
 
Väl bittert det kännes i alla de hjärtan, 
som fäst sig vid båda i vänskaps förbund. 
Men hvem kan väl tolka den gripande smärtan 
i fädernas, mödrarnas, syskonens rund. 
 
För allt, vad de hoppats av Lisa och Ida 
Finns kvar blott i hjärtat ett svidande sår. 
"Hvad hava vi gjort, att så vi få lida 
och se våra käraste läggas på bår? 
 
Ack, se dem vid femton och sjutton vårar 
fällas som blomster för lien en höst!" 
O, hvem skall väl torka de kvalfyllda tårar, 
och hvem skall väl hela de sargade bröst? 
 
Men låt oss ej sörja, som de där ej finna 
ett hopp om att råka de kära igen! 
Gråt ut! Ty det lisar, när tårar få rinna. 
Blott låt ej förtvifvlan dig gripa, min vän! 

Elisabet, Ida! I gjorden i lifvet 
oss aldrig en sorg. Ack skulle vi väl 
med klagan blott fire Ert minne, inskrifvet 
med kärlek och tacksamhet djupt i vår själ! 
 
Ni kära, som hvilen på kranshöljda båren! 
Slumren så stilla i svepningens snö! 
Snart kommer den härliga eviga våren, 
till rikaste blomning då spirar vart frö. 
 
fast ingen i olyckans stunder Er hörde 
till himmelen bönen ur djupet steg opp 
och honom Förbarmar´n den Allgode rörde. 
Han svek ej de drunknandes evighetshopp. 
 
Han lyft deras själ utur djupet mot höjden, 
ja, han som ej frågar om rum eller tid,  
han gifver dem del i den eviga fröjden 
och alla hans änglar sig fröjda därvid 
 
Så låt då ej sorg oss i dådlöshet sänka! 
de döda behöfva vår omsorg ej mer. 
Nej upp att vår kärlek de lefvande skänka! 
Elisabet, Ida! Så minnas vi Er

 
Bo Eriksson "Folk och Gårdar i Gåsbon" sid 347 
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 Bilaga 3 
Färnebo häradsrätt (S) FIIa:78 (1921-1924) Bild 6570 / sid 48 (AID: v427885.b6570.s48, 
NAD: SE/VA/11146) 
 
År 1924 den 29de mars förrättades av undertecknade laga bouppteckning efter Arrendatoren 
Erik Johan Nilsson, Gåsbornshyttan som avlidet den 3die mars 1924 och därvid som 
dödsbodelägare efterlemnat nämligen änkan Kristina Lovisa född Eriksson, ogifta dottern 
Anna Kristina, Gåsbornshyttan, dottern Augusta Maria gift med Bergsmannen Anders 
Jansson, Långbansände, dottern Vilhelmina gift med Kal Brattlund, Persberg. 
Dottern Hanna Mathilda gift med Karl Lås Vansbro 
 -  "  - Albertina gift med Arrendatoren Knut Herman Andersson Långbansände, 
sonen Karl Johan Gåsbornshyttan 
 -  "  - Erik Gustaf 
dottern Emma Eugenia gift med Byggnadssnickaren Jakob Ek, Gåsbornshyttan. 
Boet uppgavs under edlig förpliktelse av änkan. 
 
Koppar Kaffekokare 4:- Kopparpanna 3:- 7    
 3 kopparkitlar 5:- 1 kaffeservis metall 10:- 15  22  
Järn & blek 3 Vattenhinkar 5:- 1 separator 1:- Kärna 5:- 11    
 3 st järngrytor 5:- 2 betsmanner .25 6 25   
 4 burkar 2:- 2 steklaggar 1:- 3    
 1 stekpanna 1.50 1 kaffekvarn .25 1 75   
 Div bleksaker 1:- Vävredskap 5:- 6  28  
Glas& porslin 10 driksglas 2:- 3 spetsglas .75 2 25   
 2 brödfat 2:- 4 par thekoppar 2:- 4    
 8 par kaffekoppar 4:- 1 glasskål 1:- 5    
 2 sockerskålar 1:-1 tillbringare 1:- 2    
 1 gräddkanna .25 2 kaffekannor 2:- 2 25   
 Transport 17 25 50  
 Transport 17 25 50  
 2 dus. tallrikar 2:- gafflar&knivar 1:- 3    
 1 dus matskedar 2:- theskedar -90 2 90   
 3 ststenfat 1.50 3 stenkriukor 1.50 3    
 1 komodservis 3:- 3 väskor .25 3 25   
 Lampor 5:- 5  34 40 
Möbler 1 bord 15:- 1 bordskåp 2:- 1 soffa .50 17 50   
 3 köksstolar .50 1 soffa 10:- 1 klädd soffa 12:- 22 50   
 2 sängar 3:- skänk 10:- 1 chiffonier 1:- 14    
 1 komod 1:- 6 stolar 18:- 1 gungstol 12:- 31    
 1 klocka 25:- 1 klocka 5:- 2 speglar 2:- 32    
 1 hörnhylla 5:-1 symaskin 15:-Tofflor .50 20 50   
 2par gardinkäppar 3:- 1 fickklocka 5:- 8    
 Mattor 20:- Gardiner 10:. 30  175 50 
Linne &  4 Dukar 10:- 3 konl dukar 6:- vaxduk 1:- 17    
sängkläde 15 lakan 25:- 30 handdukar 15:- 40    
 15 örngott 10:- 1 sängöverkast 2:- 12    
 4 täcken 30:- 2 fjäderdynor 5:- 2 kuddar 2:- 37    
 2 madrasser 10:- 3 filtar 20:- 30  136  
 Den avlidnes gångkläder   100  
Laggkärl 1 träkärna.10 smörbytta .10 Div. laggkärl 6:-   6 20 
Kreatur 1 häst 300:- 3 kor 600:- 1 kalv 40:- 940    
 3 får 25:- 7 höns 7:- 32  972  
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Yttre invent 1 slåttermaskin 30:- Trilla 100 Tröskverk med 130    
 vandring 150:- Hackelsemaskin 25:-  175    
 Slägga&kil 1:- harpa 1: gafflar&grep 5:- 7    
 2 spadar 1:- 1 timmerkälke 25:- färdsryss 5:- 31    
 Åkryss .50 3 par skaklor 5:- kärra&släde 3:- 8 50   
 1 vagn 75:- skrynda & slöde 3:- 78    
 2 par kälkar 20:- Div. körredskap 5:- 2 plogar 5:- 30    
 Harvar 5:- snickarredskap 5:- 2 rivor 1:- 11    
 1 järngrimma 1:- div länkar 2:- gödselkärra 25:- 28    
 Stockkälkar, såll&harkor 10:- stockkälkar 2:- 12    
 Såg&yxa 2.50 ämnesved 1:- björnar&tänger 2:- 5 50   
 2 koskällor 2:-2 selar 50:- div stallinventarier 5:- 57  573  
 Transport   2047 10 
 Transport     
Kontanter Vid dödsfallet 100    
 Vid likvid den 5/3 145  245  
Fordringar Postsparbankenbok  1975    
 Av Sven Käck 18 75 1993 75 
      
 Kronor   4285 85 
      
 Skulder     
 Begravningsomkostnader 200    
 Karl Eriksson 300    
 K.E. Nilsson 15    
 Anna Eriksson 170    
 Emma Ek 50    
 Gåsborns kommun 111    
 Kommunalskatt 7  853  
 Boets behållning   3432 85 
      
 Kronor   4285 85 
 

 
 


