Upplysningar om ”Anders Jönsa gåln” (Erik Orsa gåln)

Fyrås nr. 3
hämtade ur Anders Olof Jönssons Dagböcker.
Han var bonde på ”Anders Jönsa gåln” från 1894-1933
och skev dagböcker från 1899-1954. Född 1871 - död 1954.
Tillgängliga böcker börjar 1920

1920
Maj

1926
”i maj gjorde jag en framkällare och
cementerade den.”

1922

Juni

”i midsommarveckan rödmålade jag upp
min gård.”

Okt.

”i höst håller jag på att gräva ett
Krondike genom ägorna mina. Det är
394 meter långt, får 445 kr av staten.”

”efter midsommar rev jag ner gamla
lagården och stallet på gården.”
1927

1923
Maj

Juni

”i vår skall jag ställa till en brädgård
fram på gården och resa en majstång (så
kallades flaggstången) där.”
”flyttade jag kryddgården bakom brygg
stugan och gjorde gräsmattorna fram på
gården. Midsommarafton reste jag maj
stången.”

”i i höst gjorde jag vattensump i ladu
gården.”

1930
25 apr. ”började vi leverera mjölk till Mejeriet

i Hammerdal.”
12 maj ”lät jag göra en ny bakugn i bryggstu

gan. Göran Jonsson murade 12-13 maj.”
31 maj ”slog jag gräsmattan på gården i allén.”

1925
Febr.

Okt.

”i 31 år har jag varit bonde nu, så jag
är ganska belåten, när man blir äldre
(han är då 54 år) och svagare (han har
varit sjuk) känns allt mera gruvsamt,
särskilt som tiderna är nu. När jag var
ung var ingenting omöjligt, arbete var
min största glädje. När mina pojkar
dödde ifrån, gäckades mina framtidsut
sikter svårt.” (en son dog 1918, 22 år

1933
10 sept.”sålde jag gården min till Pål Karlsson,
Viken (hans svåger) för 13500 kr. Har

tagit undan 20 hektar skogsmark och
2 hektar odlingar. Skall flytta till mitt
nya hem i höst, ”Skönviksstället” i Fyrås
(där Lars Pär Mårtensson bor idag,
Anders Jönsson var hans farmors far).”

gammal, den andra 1920 , 19 år gammal)

Men han fortsätter i flera år efter det.

Sommaren 1937 reparerar Pål Karlsson ladugård
och stall, cementerar golv över gödselstoden, gör
svinhus och mjölkkammare av “fjöstéet” och flyttar
väggen in i stallet.

NOTERINGAR:
Enl. boken ”Gods och gårdar” som utkom 1939 står att gårdens bostadshus är uppfört för ca
60 år sedan = 1878-80. Ekonomibyggnaderna för 45 år sedan = 1893. Bostadshuset bör då vara
byggt av gårdens grundare Erik Orsa. Ekonomibyggnaderna är eventuellt påbörjade av honom
eller av Anders Jönsson.

