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Sixtens Muséum
Vi bjuder på fika

Välkommen!
Namn: ............................................................................ Adress: ........................................................ Tel: ....................................

     1         X         2

Frågetävling. Svara rätt på frågorna här nedanför och skicka in svaren så fort Du kan till Mediahuset AB, 
”Tävling Besparingen”, 780 64 Lima. Då har Du chansen att vinna finfina sportartiklar från 
Kaisers skidbod. 1:a pris är värt 1.000:-. 2:a pris 500:-, och 3:e pris 250:-. 
För att Du ska kunna delta i tävlingen måste vi fått in ditt svar senast den 12:e dec. 
Glöm inte att skriva ditt namn, adress och telefonnummer. Lycka till!

Fråga 1. Vad heter Sveriges äldsta skoltidning?
1.Lyckoslanten   X. Spara & Slösa   2.Hartass
Fråga 2. Vem var ”Stambelstör”?
1.Pappa   X. Emil   2. Otto
Fråga 3. Vilket yrke hade Vincent Van Gogh?
1.Politiker   X. Konstnär   2. Förvaltare   

Frågetävling

Vinnarna BESPARINGEN Nr 1-18. 1:a Hans-Erik Backjanis, Malung 2:a Julia Bogg, Mora. 3:a Samuel Karelius, Lima.

Nu får bygden en chans att utvecklas
Bernt Hellberg berättar om skolan, flyget och Näset
”Under 1950-talet var gränskontrollerna in mot Sverige stränga. 
Varje bil som passerade blev noggrant kontrollerad. Jag jobbade 
som tulltjänsteman på en mängd olika gränsstationer vid den här 
tiden” berättar Bernt Hellberg, grundskollärare från Rörbäcksnäs. 
”Jag kommer ursprungligen från Offerdal i Jämtland, men bosatte 
mig efter några år i Rörbäcksnäs. Jag hade under fyra år läst in 
lärarexamen och 1959 fick jag tjänsten här. Eftersom jag även hittat 
mitt hjärtas mö på Gränsbo så blev det enkelt beslut att bosätta sig i 
bygden. Minns att jag trivdes bra och mycket av livet kretsade kring 
skolan, naturen och ibland även boxning. Jag och Bernt Lindroos 
pucklade på varandra så ofta vi hann”. 

Hej och välkommen till en ny utgåva 
av Lima Besparingsskogs nyhetsbrev.
Vi har besökt Rörbäcksnäs och över 
en kopp kaffe träffat förre läraren 
Bernt Hellberg och hans fru Gunhild. 
Bernt har med känsla för naturen 
uppfostrat och undervisat flera gene-
rationer Näsingar.  Bernt berättar om 
det mesta från boxning till flygplats i 
Rörbäcksnäs.
Nu är det snart dags för första stora 
flygplanet att ta ner på Moberget. 
Tänk att det i Lima socken har byggts 
en riktig toppmodern flygplats. Vi är 
stolta att ha medverkat till att lösa 
markfrågorna på ett bekvämt sätt.
Eftersom jag är ny på posten som 
förvaltare i Lima och Transtrands 
Besparingsskogar vill jag i den här 
utgåvan berätta något om mina 
tankar kring vår roll i framtiden. Vi 
sitter på enorma tillgångar som rätt 
använda kan betyda väldigt mycket 
för bygden.
Notera att vi just nu arbetar på en 
bok om Lima. Du som har intressant 
material i form av text eller bild kan 
ta kontakt med Mediahuset AB 0280 
31000 eller mediahus@telia.com.
Missa inte tävlingen där Du nu 
kan vinna finfina sportartiklar från 
Kaisers skidbod.
Lycka till!

Fredrik Eriksson
Lima Besparingsskog

På den här tiden, i början av 
1960-talet var det enklare för en 
lärare. Jag visste vad jag skulle 
lära ut men jag hade fria händer 
när det gällde hur vi skulle ta oss 
dit. Mycket av min undervisning 
kretsade kring allt som hände i 
hembygden och var det någon 
som bråkade så visste de att jag 
genom jaktlaget var kamrat med 
deras far. Jag kände alla föräldrar 
personligen”.
”För att barnen skulle bli enga-

gerade kring sånt som ingick i 
undervisningen bildades sko-
lans tidning Hartass. Undervis-
ningen hade mycket inslag av 
djur och natur. Vi bedrev många 
gånger undervisningen ute i 
naturen under bar himmel. Jag 
tror barnen gillade det och inlär-
ningen blev mer konkret. Här var 
alla ungdomar med i redaktionen 
och allt innehåll publicerades 
efter korrekturläsning och andra 
ändringar. Hartass sålde bra i 

Bernt Hellberg med hustru Gunhild hemma i villan vid Orrbacken på Näset

Boken om Lima
Lima Besparingsskog och Mediahuset AB arbetar just nu med en bok som ska ge en historisk spegling 
av livet i bygden. För tillfället arbetar vi med tre kapitel. 1: Företagsamhet, 2: Skolor-sjukvård-
omsorg och 3: Rundtur i Lima (sevärdheter etc.) Vi vill att Du som har idéer, bilder eller textmaterial 
som kan vara intressant hör av dej till oss på redaktionen, alternativt Lima Besparingsskogs kontor. 
Redaktion: Tel. 0280-31000. E-mail: mediahus@telia.com Lima Besparingsskog: Tel 0280-55080 
E-mail: monica.lindow@limaskog.com Allt material är av intresse. Tack.
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Skidskyttetävlingar !
28 dec. SWE-cup nr.3 Skidstadion i Tandö.
29 dec. SWE-cup nr.4 Skidstadion i Tandö.
26 jan. GDV-cup          Skidstadion i Tandö.
Västerdala Ski Tour, skidtävling I Malung och 
Lima Lördag 14 mars samt i Sälen 15 mars 2020 
Vad gäller projektet Multiarenan i Tandö är den 
framflyttad ett år d.v.s. markarbeten 2020 och 
asfalteringsarbeten 2021.

Lima Hembygdsförening 
anordnar ”Kulturcafé” i Fornstugan, Västagården 
torsdagar 9/1, 6/2, 5/3 och 2/4 kl. 11.
Lima vävstuga hälsar välkommen till julmarknad i 
Bion, Limedsforsen 2:a advent 8/12 kl. 13 - 16.
Luciafirande av årskurs 3 i Folkets Hus torsdag 12 dec
Luciapub Folkets Hus Lördag 14 dec

Lucas Gudmundsson och Fredrik Trogens är nyanställda vid 
Lima Besparingsskog.

Nyanställda
Så har vi fått två nya medarbetare. Lucas Gud-
mundsson kommer från Gudmundssons i Sälen och 
han arbetar på vägsidan. Lucas är född 1995 och ser 
nu fram emot att få köra lastbil och andra maskiner 
inom Besparingen fram till pension.

Fredrik Trogens är skogvaktare och född 1988, upp-
vuxen i Tuna-Hästberg
Fredrik har gått Gammelkroppa skogsskola och där-
efter jobbat inom Stora Enso och nu senast produk-
tionsledare i Torsby. Fredrik har nu köpt en gård i 
Lima och ser fram emot att få flytta in till nyår.

Välkommen säger vi och hoppas Ni ska trivas 
med ert nya arbete.



bygden och på det här viset finan-
sierade vi skolresor, bland annat 
till London”.  (Hartass är idag 
Sveriges äldsta skoltidning, -still 
going strong. Den går numera 
även att läsa på nätet genom har-
tass.blogspot.com

Rörbäcksnäs har varit en by lite 
på sidan av och det har varit vik-
tigt för Bernt som byns lärare att 
hålla ihop bygden och så gott det 
gått även få folk att bo kvar eller 
flytta hit. ”Jag minns att jag sa till 
läkaren Helge Gamborg i Lima: 

Sveriges äldsta skoltidning Hartass. Allt som händer i och kring Rörbäcksnäs -dag 
för dag- under läsåret. Håll dej uppdaterad genom hartass.blogspot.com

Om det kommer in jäntor från 
Näset och vill ha P-piller så ge 
dem Albyl.” 
Bernt tror att flygplatsen kommer 
att betyda mycket för Näset. Tull-
lare och annan flygplatspersonal 
behöver någonstans att bo. ”Rör-
bäcksnäs erbjuder en utmärkt 
möjlighet för all personal på fjäl-
let och även naturintresserade 
i största allmänhet uppskattar 
säkert mycket kring byn.  Vad 
gäller ljudet från flygplatsen så 
oroar jag mig inte så mycket”, 
säger Bernt. ”Vi bor bara någon 
kilometer därifrån och antalet 
starter och landningar gör att man 
bara under några få minuter hör 
ljudet. Det viktiga för bygden är 
att vi nu får en chans att utvecklas 
och det är ju betydligt mer spän-
nande än att avvecklas”. 
  

”Jämfört med andra skogsägare och skogsbolag sitter Lima och Trans-
trands Besparingsskogar på enorma tillgångar både sett till markin-
nehav och kapital. Mervärden som skapats av turismen i fjällvärlden 
har gett oss ett fantastiskt verktyg att i framtiden, i stor grad, påverka 
utvecklingen i våra bygder”. Fredrik Eriksson, som tillträdde tjänsten 
som förvaltare för Lima och Transtrands Besparingsskogar i våras 
ser en enorm potential i våra tillgångar. ”Mitt uppdrag är att utveckla 
Besparingsskogarna parallellt med samhällsutvecklingen och i sam-
klang med vår historia. Besparingsskogarna bildades för att gynna 
samhällsutvecklingen i våra trakter. Det har blivit mer tydligt på senare 
tid att Lima och Transtrands Besparingsskogar åter iklätt sig en allt 
viktigare samhällsroll. En roll som mer handlar om att få igång viktiga 
satsningar som ger jobb och kvalitativ fritid än att pumpa in pengar i 
svagare kommunala insatser”.  

Vincent Van Gogh på Ungärde
Världsutställningen Vincent van Gogh Alive 
– The Experience landade tidigare i år på 
Kalmar Slott. Utställningen är skapad av 
Grande Exhibitions och har tidigare visats 
runt om i världen i bland annat Ankara, Bei-
jing, Bogota, Dubai, Milano, Shanghai och 
Tel Aviv. Elever i åttonde klass på Ungärde 
skola i Lima har under hösten gjort en egen 
utställning på temat som under vecka 43 
visades upp i matsalen på skolan. 

Delar av världsut-
ställningen projicera-
des på väggarna sam-
tidigt som elevernas 
Van Gogh-kopior 
visades till musik av 
amerikanske tonsät-
taren Don McLean. 
Eleverna var entusi-
astiska och energin 

i matsalen förändrades på ett ”magiskt sätt”. 
”Det här var jättekul och vi vill göra något 
liknande till Jul” sa en av eleverna. ”Det roli-

Fredrik Eriksson, förvaltare 
Lima_Transtrands Besparingsskogar

”Vår roll i samhällsutvecklingen är viktig”

Äråbadet, tomtförsäljningar på fjället, Skidskyttesta-
dion i Tandö, Multiarenan i Sälen, Olnispagården 
och indirekt även Flygplatsen är exempel på projekt 
där Besparingsskogarna spelat en viktig roll. I Lima 
pågår en förstudie där vi planerar för att ta fram 
ytterligare industritomter på Ärnäsheden. Uppe vid 
Ejforsen har förhoppningarna åter väckts att vi ska 
få bygga upp kraftstationen igen. Till hösten 2020 
kör vi förhoppningsvis igång etapp 3 på Äråbadet. 
Det innefattar uppförandet av ytterligare ett hus med 
all utrustning för framtida drift av badet”.

”Skogsbruk är, som samhället i övrigt, inte statiskt. 
De metoder som tidigare användes i skogen gynnade 
vissa arter medan nutidens metoder kan släppa fram 
andra, till exempel genom mindre hyggestorlek och 
mer lövinblandning i våra skogar. Vi kan inte kon-
servera naturen men vi kan i många fall påverka i 
positiv riktning genom bättre markvård och renare 
vatten. Det är min förhoppning att vi inom Lima-
Transtrand på alla sätt ska utveckla alla delar av vårt 
markinnehav till gagn för oss själva, våra besökare 
och framtida generationer” avslutar Fradrik.

Då är det snart dags för århundradets absoluta hän-
delse. Inte ens Dala-profeten kunde under senare delen 
av 1800-talet i sin livligaste fantasi sia om att luftburna 
farkoster skulle landa på fjället. Han hade rätt om att 
det skulle finnas ett stort hotell på fjället där stadsbor 
skulle dricka vin lika rött som blod. Han hade också 
rätt när han berättade var järnvägen skulle gå. Men 
flygplats och flygplan det fanns inte varken i fantasin 
eller verkligheten
Mellersta och norra Europa får nu access till de 
två största vintersportorterna i Norge och Sverige. 
London, Amsterdam, Berlin, och St: Petersburg ligger 
alla inom 2 timmars flygning från Moberget. Ungefär 
samma tidsåtgång som Falun – Moberget eller Karl-
stad - Moberget med bil.
 
Fakta från scandinavianmountains.se
”Scandinavian Mountains Airport öppnar 22 decem-
ber 2019. Terminalbyggnaden har kapacitet att hantera 
fyra flighter samtidigt. Den innehåller även café, tax-
freebutik och shop. Utanför terminalen hittar du trans-
ferbussar, taxi och hyrbilar. Scandinavian Mountains 
Airport har initierats och ägs av det lokala näringslivet.

Precis runt knuten på flygplatsen hittar du Sveriges 
största alpina skidort Sälen och Norges största alpina 
skidort Trysil. Regionen erbjuder fyra skidorter med mer 
än 100 000 bäddar i hotell, lägenheter och stugor. I områ-
det finns 250 pister och ett stort utbud av restauranger, 
nöjen, shopping, äventyr och aktiviteter”. 

  
Dala-profeten siade också om att det skulle finnas en 
silvergruva på fjället. Kan det vara den som hittats vid 
Moberget? Vi håller tummarna.

Scandinavian Mountains Airport

På bild: Mateusz Andruszkiewicz, Filippa Nylander, Josefin 
Grape, Felicia Granås, Josefin Grape, Alyssa Tedfelt Pallin, 
Felicia Granås, Elliot Noppa, Tuvalisa Jansson, Sonja Tranberg, 
Andreas Hansson, Wilma Eriksson, Erik Habring, Nias Hed-
berg, Amanda Larsson, Leya Panes, Fredrik Renhall, Alexander 
Engström Burendal, Neo Larsson, Joel Westling. (Ej bild: Måns 
Larsson, Mila Forstman, Ronja Nathansson och Linus Ekström.)

gaste var förstås att måla kopior på en känd konst-
när” sa en annan. ”Eleverna har gjort ett fantastiskt 
jobb, Vincent van Gogh mobbades under sitt liv och 
det kan vara av värde för alla att förstå varje män-
niskas inre möjligheter oavsett yttre status” menar 
Kerstin Garbergs-Mattsson, bild och musiklärare på 
Ungärde.

Det var svenskalektion i skolan. En liten flicka från Biskopsbyn satt och räknade upp sin fars bröder och 
deras yrken. ”An pappa e fabrikör å an farbror Emil han e direktör och an farbror Otto -det blev tyst 
när flickan funderade ett tag, varpå en klasskamrat fyllde i- han e Stambelstör. 


