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Ofre galdet
ar det gamla namnet pa Ovre Vasterdalarna, alltsa
socknarna Malung, Lima och Transtrand. Yttre
galdet var Appelbo, Jarna, Nas och Floda. Fordomsdags fanns endast tva praster i Vasterdalarna,
en i vardera galdet. Dessa styrde och stallde over
pastoratet (galdet). Namnet Ovre galdet finns belagt
redan pa 1500-talet, men anvandes framfor allt
under 1600- och 1700-talen. Malungs kommuns nuvarande vapen (hastsko och hammare) gar tillbaka
pa Ovre galdets sigill fran 1631.

Ordforanden bar
ordet
TEXT OCH FOTO: GUDRUNLARSSON THYSK
Nu ar det host och de forsta snoflingorna
har kommit och aven smalt bort. Det spas en
mild vinter anda fram till januari da kylan
ska komma. Hur det nu an blir far vi minnas
sommaren som gatt, som bjod mycket varme och sol. Dock inte sista sondagen i juni
da vi firade hembygdsdag i Lima. Vi hade
underhallning av Ola i Skogen och Lima
Spelmanslag, som i kyligt regn offrade bade
sig sjiilva och instrumenten. Invigningen av
Ragolsolaboden genomfordes i alia fall med
tal av Per-Arne Oskarsson och bandklippning. Val komna inomhus fick de 30-talet
besokarna se den fina utstallningen med bl.
a. malade skap och kistor m.m. saint unika
gamla klader i textilkammaren.
Da veteranbilsrallyt Salen Grand Prix
gick av stapeln hade vi betydligt battre vader och fler besokare. For flertalet av dessa
var kolbullarna med lingonsylt det mest intressanta, men aven Mattias Heljes smideskonst och Gunnel Jonssons textila hantverk.
Hela garden var oppen for allmanheten och
ganska manga besokare tittade pa stugorna
och utstallningen.
For ovrigt har vi genomfort slatter vid
Stormkvarnen och vid Nedre Tandberget
samt Kvarndag och gudstjanst med manga
besokare samt medverkat vid Limadagen.
Vid ca 10 tillfallen har vi haft bestallda
guidningar av Vastagarden, bl.a. har vi haft
besok av 23 elever med larare fran SFI i Malung.
I varas skrev jag att vi hade ambitionen
att ha garden oppen for allmanheten nagra
ganger under sommaren. Resultatet blev tva
tillfallen, Hembygdsdagen och Grand Prixdagen. Tva personer horsammade mitt uppOfre Gdldet 4/14

rop om att vara oss behjalpliga vid oppethallande. Vi tackar for det och ser det som en
god borjan.
Under sommaren har vi anlagt en tomt soder
om Vastagarden. Detta arbete blev pa grund
av elandiga markforhallanden mycket mer
kravande an vad vi raknat med.

Interidrerfrdn utstallningen i Ragols-Ola-boden.
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Anledningen till att vi gor en tomt ar att
det behovs en parkering men huvudorsaken
ar att vi avser uppfora tva lador som ska bli

magasin/forrad for de otaliga stora foremal
i form av vagnar, skrindor och kalkar mm
som under aren skankts. Detta gor att gardens stall, ladugard och lador ar fullproppade och inte kan oppnas och visas.
Det ar ett av styrelsens framsta mal att
kunna tomma och visa alia byggnader pa
garden och att besokaren kan ga in i dem
och fa en uppfattning om hur det en gang i
tiden sag ut pa en genuin gard i Lima.
Styrelsen inser att det ar en lang resa innan
detta mal kan bli uppfyllt, framst pa grund
av att det saknas pengar. Vi arbetar standigt
under devisen "ur hand i mun". Under hosten har vi ansokt om ekonomiska medel fran
fern olika instanser och fatt kalla handen
fran tre. De andra har annu inte svarat och
en instans aterstar att soka medel ifran.
Styrelsen har insett att det pa riksplanet inte
finns bidragsgivare med kriterier, som overensstammer med ideella foreningars behov
av att uppfora och underhalla gamla gra
byggnader pa hembygdsgardar och fabodar.
Det sags att vi ska vara en aktivt arbetande
styrelse. Visst, i Lima Hembygdsforening
far Styrelsen minsann arbeta, inte bara med
styrelseuppdrag utan ofta hart kroppsarbete
med upphqjning av hus, byte av stockar och
golv, rivning av hus och reparation av tak
m.m. Listan kan goras lang. Flera styrelsemedlemmar borjar ge upp och trottna nar
det inte syns nagot slut pa allt som behover
atgardas. Flera utav de personer som ideellt
hjalper oss, ar narmare eller en bra bit over
70 ar och lampar sig inte for tungt arbete av
detta slag. Naturligtvis skulle vi ha medel
att kunna betala lejd arbetskraft med. Hur
ska det bli med vara kulturbyggnader?
Det finns personer som skriver hela bocker om hur viktig hembygden och kulturen
ar for att manniskor ska kanna forankring
och trygghet i tillvaron. Nog behover vi bevara var hembygdsgard och var fina fabod i
Tandberget for att kommande generationer
ska forsta sitt ursprung.

I senaste numret av skriften Bygd och natur, framgar att det finns politiker, bl. a. i
Fagersta kommun, som tycker att det ar viktigt att investera i hembygden. Dar ser man
vinster for besoksnaringen i stort och anslar
380-tusen kroner arligen till hembygdsforeningen.
Ovanstaende kan tolkas som bara gnall
men jag tror att om inget gors nu, for att
underlatta arbetet for sittande styrelse i
hembygdsforeningen, kommer mycket att
ga forlorat. Nasta generation har varken
ambition eller kunskap att ta over. I synnerhet inte om allt ar i oordning, nedslitet och
fallfardigt.
Jag vill med dessa ord uppmana foreningens medlemmar och andra intresserade att
tanka till och med hog rost saga sin mening
till fromma for kulturen i olika forum, bade
pa lokalt, regionalt och pa riksplanet.
Mycket roligt har dock hant under aret som
gatt. Vi har bl.a. gjort en hemsida www.
limahembygdsforening.se dar ni kan bade
lasa och se pa bilder om vara samlingar
samt om kommande evenemang. Just nu
hander inte sa mycket men till sommaren tar
vi nya tag. Nar det galler bilder kan det ske
lite forandringar da och da.
En del foremalsdonationer har kommit
oss till del, ingen namnd och ingen glomd.
Foreningen tackar varmt.
Tim Modig har punktligt och noggrant
klippt grasmattorna vid Vastagarden i sommar. Bengt Halvarssons kor har snallt betat
gras och sly i slanten upp mot skogen.
Alia frivilliga arbetsinsatser som utforts
av bade pensionarer med flera och styrelsemedlemmar fortjanar en eloge.
Sakert har jag glomt nagot som borde
namnts.
Tack for det gangna aret, en riktigt god
jul och ett gott nytt 2015 onskar jag er!
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Ordforanden bar ordet
Sa bar infor jul och nyar, sitter jag och reflekterar over hembygd och hur viktigt det
ar.
For hundrafemtio ar sedan, hade vi en stor
utvandring i var bygd. Man flydde inte fran
krig, men val ifran kriget mot svalten, som
holl pa att odelagga hela bygden. Manniskor
sag att man holl pa att bli besegrad av denna
svalt och sag att den enda vagen bort fran
detta var att bryta upp och forsoka skaffa
sig en annan och battre tillvaro.
De fiesta fran var bygd sokte sig till Amerika i hopp om ett battre liv. Ett liv som de
inte visste nagot om, men man trodde pa nagot battre for sig och sin familj.
Tank er tanken, att som bonde i Transtrand, som formodligen knappt varit utanfor socknen, salja allt man ager och ta hela
sin familj och aka over Atlanten till ett annat land, dar man inte kande nagon och inte
kunde tala spraket. Tank bara tanken att
lamna allt man kanner och allt som ar vant
och veta att man aldrig kommer tillbaka
igen. Hur elandigt maste det inte ha varit bar
da, om man trots allt valjer att soka sig till
ett annat land. Om man hade sett en mqjlighet att stanna, sa hade man val heist velat
vara kvar i sin hembygd, med slaktingar och
vanner och allt som ar hemma.
Tank er sedan hur det ser ut idag, med

flyktingstrommar storre an nagon gang sedan andra varldskriget. Det ar ju samma
historia som vara forfader. Folk flyr idag,
men kanske inte framst fran svalt men val
krig och forfoljelse. Vi far aldrig tro att detta ar ett latt val. Jag tror att de fiesta skulle
stannat kvar i sin hembygd om man haft ett
val. Vi vill ju alia tillhora ett sammanhang.
De som utvandrade fran Sverige, kanske
upplevde att de fick en ny hembygd, men en
del kom att langta tillbaka till det gamla landet hela sitt liv. Sa ar det formodligen aven
for de flyktingar som kommer till Sverige
idag.
Det kanske ar upp till oss alia att hjalpa
dessa flyktingar, eller lat oss saga medmanniskor, att hitta sin plats i sina nya hembygder. Vi som arbetar inom Hembygdsrorelsen
vet ju om nagra, hur viktig hembygden ar.
Lat oss hjalpas at att skapa en hembygd, dar
det finns plats for alia.
En God Jul och ett Gott Nytt Ar onskar jag
er alia.
ANNETTE JONSSON-LILL
Ordforande
Transtrands Hembygdsforening

Granstraffar vid Stoa och Grundforsen
AV KJELL RONGARD
Under 1800- och borjan pa 1900-talet nar
stora delar av Sverige var glesbygd var naturligtvis inte Lima och Transtrands socknar nagra undantag. Befolkningen bestod av
sjalvforsorjande smabrukare med oftast stora barnaskaror. Industrialismen hade annu
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inte paverkat spridningen av manniskorna
till andra orter och stader. Man levde i stor
utstrackning tillsammans flera generationer. De begransade forsorjningsmojligheterna gjorde det svart att klara de vardagliga
behoven for familj erna.

m

Nar naturen dessutom ibland inte var
samarbetsvillig var det extra besvarligt.
Gudmunds Erik Larsson har i en dagbok
skrivit foljande:
Ar 1867 den 12 maj akte de pa skridskor
fran Salen till kyrkan och tillbaka. (Kyrkan
i Transtrand ligger c:a 8 km fran Salens by.
Anm. K R).
Den 19 - 21 maj gick man over alven i
Ragoskroken. Marken tackt over allt med
djup sno.
Den 15 - 16 maj korde de efter alven har
vid Gudmundsgarden.
Den 22 maj gick man over vid Asen. (formodligen den isbelagda alven, anm. K R).
Borjade sa saden den 5 juni, avslutade den
14juni.
Det blev ett hart ar for manga, nodar for en
del som fick ata barkbrod.
Vid denna tid var det manga som lamnade
hembygden for en oviss framtid i Amerika.
Andra hade inte den mojligheten av ekonomiska eller andra skal. Man hade kanske
nagon man inte kunde overge hemma. I den
svara sociala situationen kampade folk hart
for sin overlevnad. I en del fall var sakert
detta grogrunden for ett utvecklat alkoholmissbruk.
I Karl Erik Forsslunds "Fran kallorna till
havet" kan man lasa att det forekom gransfejder mellan norrman och svenskar under denna tid. Han skriver "otroligt starka
transtrandskarlar redde sig mot stora hopar
norrman". Detta kan nog ha skett i samband
med vanliga revirstrider. Man har forsvarat
ensamratten till sina kvinnor. Som bekant
har ju detta skett sedan urminnes tider. Det
norska folket i vara trakter levde sakert under samma omstandigheter som vi svenskar
under denna tid.
Efter initiativ av folkskollararen Jonas
Lundh i Salen arrangerade Trysil Avholds-

forening i samarbete med godtemplarna i
Lima och Transtrand det forsta Gransmotet 1897 eller 1898 i Stoa och Grundforsen.
Motena pagick fram till andra varldskriget
borjade i Europa 1939, dock med undantag
aren 1906 - 1915, efter unionsupplosningen.
Karl-Erik Forsslund beskriver omkring
1920 hur motena gick till. Det kom ofta 3
- 4 tusen besokare. Festtag under fanor och
standar kom fran tva hall och mottes vid
riksgransen. Dar holls sedan tal, det spelades och sjong. Det forekom ocksa upptradanden, servering, tombolastand m.m. Nykterhetsanknytningen till trots lar vissa delar
av besokarna ha urartat i fylla.
Ar 1919 restes en minnessten i Stoa till minne av motena. Denna kan beskadas an i dag
och ar ett populart fotomotiv for besokare
och passerande.
Granstraffarna kom att utvecklas och flera
nykterhetsforeningar anslot sig. Fran den
norska sidan fanns foreningar med fran
Stoa, Ljordalen, Ostby och Trysil och fran
Sverige fanns foreningar fran Lima, Torgasmon, Transtrand, Sorsjon, Sarna och
Gordalen. Pa 20-talet hade gransmotena
utvecklats sa att man behovde ha en gemensam organisation och man bildade "Gransstammeforbundet". Man tillsatte 5 norrman
och 5 svenskar samt suppleanter i en styrelse som styrdes av foljande 3 huvudstadgar
vad galler malsattningen:
1) Ansvara for gemensam ekonomi
2) Framja nykterheten genom att anordna
en granstraff arligen med spridning av
litteratur med ekonomiskt bistand
3) Att starka brodraskapet mellan vara folk
Exempelpa program fran den 12juli 1931:
Kl 10.30 avmarsch fran byn i Stoa i festtag
till riksgransen for norskarna.
Kl 10.30 avmarsch fran byn i Grundforsen
for svenskarna.
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11.00 Halsningstal vid gransen av rektor
Gunnar Furuland, Malung.
Sang: Ja vi elsker, etc. Medverkande Slattaas sangkor.
Tal folkhogskolbestyrer Eirik Overas, Elverum.
Sang: Du gamla du fria, etc. Medverkande
Slattaas sangkor.
Darefter gemensam avmarsch till festplatsen. Enligt Olaf Flermoen, Stoa, sa varierade festplatserna fran att ibland vara vid
nuvarande Stolen Camping pa den svenska
sidan eller soder om korsningen till Lordalen och Ostby/Trysil i byn Stoa. Nagon
gang har den funnits pa ett par andra platser
i Grundforsen pa den svenska sidan. Pa festplatsen detta ar medverkade Trysils Hornorkester, Logen Mora Musikkar samt sangare
Alf Andersson.
Pa festplatsen fortsatte man fram till sen
eftermiddag och officiell avslutning skedde nagon gang pa eftermiddagen vid 17 18.00-tiden.

hade sitt varulager. De som kopte verktygen
kunde nar de skulle prova dem konstatera
att de var helt vardelosa. Forsaljaren befann
sig da langt darifran.
Fran Gransstammeforbundets mote den 17
juli 1927 § 6 kan utlasas: Under sista Granstraffen hade ett cirkustalt slagits upp alldeles intill festplatsen och mitt under motet
erbjudit de besokande tillstallningar. Ivar
Mattsson fran Sorsjon fick i uppdrag att
kontakta berorda myndigheter for att fa slut
pa detta ofog. Skulle ej detta ga skulle respektive markagare kontaktas for att forma
dem att i fortsiittningen ej upplata mark at
cirkusar.
Den 2 juni 1935 beslutade gransstammeforbundet foljande: Intrade skulle betalas av
besokare med 75 ore. Barn skulle ha fritt
intrade. Den som vill ha forsaljning av laskedrycker, kaffe m.m. skulle betala 2 kroner
per lag. Forsaljningspersonalen skall betala
intrade till festplatsen.

Sjalv ar jag for ung for att ha upplevt nagon granstraff. Jag var inte ens fodd nar de
upphorde. Mina foraldrar som var festfolk
i borjan av trettiotalet har berattat att det
var mycket populara tillstallningar. De cyklade garna fran Salen till Grundforsen/Stoa
for att vara med. Det gick ju bra eftersom
granstraffarna alltid gick av stapeln den andra helgen i juli varje ar. Det var varmt bade
pa dit- och hemresan.

Ett uppfoljningsmote den 5/9 1927 upplyser
om att efter sista gransmotet kunde foljande
nettoresultat redovisas. Pa den norska sidan
blev resultatet 217:78 kroner och pa den
svenska sidan blev det 245:50. Den 10 juni
1928 bestamde forbundet arets parkeringsavgifter: For bil bestamdes avgiften till 1
krona. For motorcykel, aven med sidovagn
75 ore.

Lite kuriosafran grdnsmoten:
Olaf Flermoen fran Stoa (85 ar) berattar att
nar han var en ung pojke besokte han en
Granstraff vid festplatsen vid nuvarande
Stolen Camping pa den svenska sidan. Dar
fanns en forsaljare av glasskarare. Denne
demonstrerade mycket skickligt sin produkt
och delade och skar glas pa ett elegant satt.
Kunderna fick sjalva valja den glasskarare
bland ett stort antal i en kartong dar han

En av besokarna till Granstraffen 1916 var
Alfred Bruhn, Hoknas, Transtrand. Han har
atergivit sina upplevelser, eventuellt drommar eller fantasier, av farden till Granstraffen i en visa som han dopt till "Skarsasvisan". "Bol-Arvid" har sjungit in denna visa
pa ett band som "Varsk-Tore" har. Undertecknad hargjort ett forsok att nedteckna
melodin som bilagges denna uppsats och
texten.
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Enligt Olaf Flermoen holls det sista Granstraffen i slutet av 1930-talet. Naturligtvis
var utbrottet av andra varldskriget en viktig
orsak. Dock menar ban, att en berusad person som besokte motet drunknade i Goralven var en avgorande faktor for beslutet att
motena skulle upphora.

De nykterhetsorganisationer som deltagit i
dessa arrangemang har till synes gjort detta
med utomordentligt goda avsikter och genom sitt arbete framjat en god samja bade
socialt och pa annat satt mellan gransgrannarna.
Grasheden 2014-10-22

De uppgifter som av mig redovisats i denna
skrivning har hamtats fran sammantradesprotokoll och gjorda hanvisningar. Jag reserverar mig for ev. sakfel.

Skarsasvisan
Gransmotet 1916
AV ALFRED BHRUNHOKNAS

TRANSTRAND

1. Som kanske alia veta det borjades I fjol.
nu Svenskar Norrman motas i vanskap
varm a stor. Av denna orsak aven vi kosan
styrde opp, med flicksallskap den vagen till
Skarsassatern opp.
2. Vi forsta tabben gjorde i Adolf Flanks barack, i Ednas Annas sallskap tva liter mjolk
vi drack. Sen ut pa rekonsering i Skarsassaterns dy, tills magen borjar skrika pa mera
mat mins du.
3. Vad skulle man nu gora i denna odemark,

^SVti-s^svi
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och folk fran Lima socken till Alvdalens
finnmarker. Till Katarine norr on backen
vi kosan styrde da, for fyra kroner silver en
graddgrot strax vi fa.
4. I Ednas Annas sallskap vi groten snart
gar an och gott som mjod i forntid det smakar och minsann. Men matron den var dalig
i stugan lag och trang, och fyra nya gaster
de tar var grot med storm.
5. Dock nagorlunda mattad vi vankade omkring sa kom den stora fragan var man skall

N!
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slumra in. En lada full med herra till sist vi
traffar pa, och snapt som sjalva satan till
vart nattlogi vi ga.
6. Ja Gud ske lov sa harligt att nu fa slumra
in och dromma om den vannen som aldrig
skall bli min. Men ett tu tre sa borjar ett jadrans liv och stok, i hoet torrt och ganmalt sa
gammalt sa allt som en rok.
7. Wem skulden var till detta det vet vi sakert nog, det kvinnan ar som vanligt som
Adam och bedrog. Ty nu det skulle paras
till tyckning natten lang, och fardigt blev
det aven fast mycket stok och bang.
8. En tur det ar som vanligt att tiden ej star
still, och antligt blev det morgon fast klamd
jag var som en sill. I aria morgonstunden en
pjas det gavs pa nytt, och i den strid. och
vimmel en sko fran Anna flytt.
9.1 strumplast vanstra labben den hogra I en
sto, dock Anna hurtigt startar en hoppmarch
hi och ho. Men plotslikt syns hon komma i
Skarsassaterns dy, med vatten upp till knana det var rysligt ka'ra du.

NISS HJALMAR MATSSONS

MINNESFOND

Tack for alia gavor som
inkommit till fonden,
vid kondoleanser till vanner,
nara och kara. Era gavor
stodjer verksamheten i
Malungs Hembygdsforening.
Dessutom vill fonden verka
for den fortsatta forskningen
om bygdens historia och forntid.
Allt i Niss Hjalmars anda.

10. Nu lamnar jag det stalle dar sja'lv jag
tumlat om och gor en titt i ladan som ligger
strax nerom. Dar ligger tre par troget och en
som gar pa post, hans enda trost i noden ar
en bjork som grenats upp.
Texten till melodin har skrivits av Alfred
Bruhn, Hoknas, Transtrand 1916 i samband
med dennes besok vid Granstraffen. "BolArvid har sjungit in den pa ett band tillhorigt Varsk-Tore Johansson. Undertecknad
har nedtecknat melodin efter Bol-Arvids
sang. "Bol-Arvid" sager pa bandet att melodin ar ett gammalt skillingtryck.
KJELL RONGARD
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FONDFORVALTARE:
Malungs Hembygdsforenings
styrelse.
VID KONDOLEANSER KONTAKTA:

Centrumblommor
Lisagatan 26, Malung
tel. 0280-129 37
Alternativt:

Plusgiro395901-2
Bankgiro 997-1474
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Gralarsgarden

Karin Nilsdotter
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Olof Larsson
1753-1838
Sara Larsdotter
1753-1818

Lars Olsson
1786-1852
Gudmunds-Brita Olsdotter
17,96-1879

Olof Larsson
1819-1899
Karin Persd
1821USA

C-)

&•

^—~

Vasta-Sara Olsdotter
1820-1881
Langvik-ErikErsson
1815USA (10 barn)

Osta-Lars Olss 1 843(8 barn)
Karin Olsdotter 1 859-

Lars Nilsson
1725-1814
Karin Olsdotter
1727-1800

Erik Nilsson
1728-

Mats Nilsson
1733-

Karin Larsdotter
1767-

Olof Olsson
1790-1877
Kerstin Henriksdotter
1793-L871
^—
Vasta Olof Ols
1822-1871
Skulstugu-Karin Od
1821-1885
USA (7 barn)
Otto Ols 1 850- (6 barn)
Karolina Od 1 854
Kristina Od 1856- (3 barn)
Martina Od 1857-

Vas-Kerstin Od Vas-Henrik Ols Vasta-Lars Ols
18231826-1874
1828-1914
Mattis Andersen
Anna Ersd
J8241823-

Ottolsl854Erik Ls 1856Kristina Ld 1859
LarsLs 1862- (Ibarn)

Lot Lars Ottossonl 889-1985

Vas-Mattias Os
1830-1888
Marit Olsdotter
1823-1911

Vasta-Brita Olsdotter
1834-1920
Lars Larsson
1826-

Martina Larsdotter 1856-1875
Orsjo-Kristina Ld 1 858-1926
Orsjo-Karin Ld 1 863Orsjo-Otto Larsson 1 867Orsjb-Lars Erik Ls 1871Orsjo Martin Ls 1 874-1944

(2b)
(6b)

(2b)

Tradition
AV JOHANJACOBSON,

ENSKEDE.

Tuni, en orginell gumma fran Akra i Lima,
hade en son Erik, "Tuni-Erk", som var fodd
omkr. 1830. En gang, da Tuni-Erk, kanske
10-arig hade vallat smakraken (gatt smalom) hade han pa lek kastat ett lamm (ein
pore) i en lok och varje gang lammet sokt
komma upp pa stranden motat det sa att det
slutligen trottnat och drunknat. Tydligen
hade handelsen givit upphov till diverse prat
i bygden, vilket ilia berort Tuni. Nagan tid
darefter, mojligen pafoljande Pask, da Tuni
besokte Lima Kyrka, berorde kyrkoherde
von Knorring - prast dar 1832-1866 - Guds
lamm, som fick lida for vara synders skull
och blev dodat for vara missgarningar. Tuni
som tydligen fick for sig att prasten, liksom
hans foregangare Restadius sa manga gang-

er gjorde, talade om lammet i sin predikan
amnat sasom straffdom over sonen Erik,
vantade pa kyrkoherden efter hogmassan
och sade forebraende: "Va a da noran te
stand da a predikstolam a gappel 6m - sonen och lammet -, pqjkin a porn meint du.
Pqjkstackarn fersto int1 batter han da'n drakt
porn".
V. R. var kand for att vara mycket snal.
Bjods pa en sup av forbonder, sade ville da
ej ha utan hamtade karl att ta' i.
Bjorling i Lima berattat for Jacobson.
Stockholm d. 28.5.1952. V. Halfvars.

Presentation av Boken "Gusjon och Hoknas Folk och gardar i Gusjons och Hoknas byar"
Susjcin och Hoknfis

- Wrcl&OO-Wifr K1". i-flfl^'. siio!Ttfa.ngd«-fr
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Fc!k ocH oerdcr t Suijons och Mi3wios byci

Nu ar den fjarde boken i serien om gardar
och folk i Transtrands sockens byar klar.
Denna bok behandlar de gardar som funnits
i Gusjon och Hoknas sedan 1500-talet och
de manniskor som har bott pa respektive
gard.
Boken innehaller 465 sidor i A4-format
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varav manga i farg. For varje gard har
sarskilt redovisats de attlingar som flyttat till andra byar och socknar. Ett avsnitt
behandlar ocksa fabodar. Flera slakttavlor
redovisas ocksa. Prins Daniels (Westling)
forfader kom fran Warggarden i Hoknas.
Ett stort antal flygfoton ger en tydlig
oversikt over var gardarna ligger.
Texten har skrivits av Erik-Ake Tranberg
med hjalp av Varsk Tore Johansson och Olle
Tranberg.
Boken finns att kopa pa Olnispagarden,
Turistbyran i Salen, Konsum i Salen och
Handlarn i Sorsjon samt Klappen i Gusjon.
Tidigare utkomna byabocker ar: Kalian;
Bolheden-Mornas och Berga-Asen.
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"Rapport fran matchen
Sorsjons IF - Islingby IK
pa Skottvallen i juni I960" eller "Berattelsen
om Olle Saaws forbannelse"
AVBO WIKSTROM
Varterminen ar over och var lararinna Tyra
Brunnberg, "Brumman" kallad, har gett oss
sommarlov. Oceaner av fritid ligger framfor
oss, och i dag ar det match pa Skottvallen.
Islingby kommer pa besok. Vattenkammad
och med femkronorssedeln fran mormor
och Gustav ovikt i portmonnan i fickan pa
den tunna, bla sommarjackan satter jag i
smattran mellan ekrarna pa cykeln som
koptes av Monark-Per i fjol. En smattra ar
en vikt papp-bit instucken mellan ekrarna
och fastad med ett snore till cykelstyret, och
som frambringar ett ljud som i smapojkoron
ar snarlikt en motorcykel eller en Saab eller
DKW. Och sa i vag den korta strackan till
fotbollsplanen.
Nornasvagen ett litet stycke och sa in i
skogen till vanster. Uppe vid Betania skymtar jag Albin, som ar pingstvan, men alltid
nar det ar match gor han sig arende dit och
krattar eller staplar ved. Fran Betania ser
man ett horn av planen och man hor i alia
fall matchen.
Saktar farten, for nu vill jag se pa bilarna
som star inbackade i skogen pa bagge sidor
om den smala grusvagen in till Skottvallen.
Bilar fran byn, sa klart, men de kan jag, sa
de ar inte sa intressanta, men har ar bilar
fran Sarna, (flera sarnpojkar spelar ju i laget, som Sten, Nappe, Ake och Hans) bilar
fran Nornas och Lovnas, Hogstrand och Salen och Transtrand och nagra norskbilar. Se
dar, en Hillman Minx, en Borgward Isabella
och en Ford Zephyr, en norsk D - registre14

rad Moskvitch och en norsk drosje fran fore
kriget. En Dodge 1938 eller 1939. Narmast
planen en bla Chevrolet Corvair som Ake
nyss kopt och en Volvobuss som ska till
Abonnerad.
Musik skraller ut fran hogtalaren: "Te
dans me Karlstatosera" med Sven-Ingvars.
En aldre pojke som heter Staffan ar envaldig discjockey och vander pa vinylskivorna, eller skivan, rattare sagt. Det ar en EP
med fyra Sven-Ingvars-latar, (Jag kan inte
minnas att nagot annat nagonsin spelades).
"Klubbhuset" ar en liten koja, narmast, med
tva sma omkladningsrum utan dusch; men
utedass finns femtio meter in i skogen.
En liten skrubb pa 3 kvadratmeter finns
till domaren, som oftast var fran Solleron.
Och sa det lilla rummet dar "hogtalaranlaggningen" finns. Sakert ovant for lagen
fran Borlange och Ludvika.
Sorsjon haller pa med uppvarmning,
Som alltid bestar den nastan uteslutande av
skottraning mot mal, sa Yngve som star i
mal blir i alia fall varm. Varma blir ju ocksa
vi, jag och nagra till som ar bollkallar och
springer ut i skogen och hamtar vilsekomna
fotbollar. Sa ar uppvarmningen over och det
ar dags att ga till kiosken. Ar det Gertrud eller Sonja som star i kiosken tro? Det spelar
ingen roll, de ar snalla bada tva. Det ar Gertrud. Femkronorssedeln branner i fickan. En
Ingo-lask och en ask Alfa-pastiller inhandlas. Alfa-pastillerna ar stenharda, neonfargade, sma sura sockerkulor med obestambar
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fruktsmak, men jattegoda, for i asken firms
ett kort med en allsvensk fotbollsspelare. Ivriga fingrar sliter upp asken. Ar det Nacka
eller Hamrin eller atminstone Reino Borjesson eller Sven Axbom? Vaaa ??? Olle Saaw
??? Som jag har tva av sen forut, och som
visat sig vara totalt omqjlig pa transfermarknaden i Sorsjon. Han gar inte ens att byta
bort mot en ettores kola. "Olle Saaw, Orebro
SK, 32 ar, rutinerad om an nagot savlig hogerback, spelar aven allsvensk bandy."
Besvikelsen dranks i Ingo-lask, en Ijusbrun, kolsyrad va'tska, som smakar ganska
konstigt, men egentligen gott for Ingemar
star ju en garde pa flasketiketten.
Domaren blaser till avspark. Vi smagrabbar hittar en ledig laktarsektion. En laktarsektion bestar av en bastant furuplanka
vilande pa tre pa hog kant stallda halstenar
fran Oskar Petterssons cementfabrik.
Hos Oskar hade jag forresten min forsta
anstallning i yngre ar, forra sommaren narmare bestamt. Efter forfragan av mig blev
jag anstalld mot en timpenning pa 25 ore.
Jag vande stenar och det var tungt och ganska trakigt, men sa blev det kafferast. Jag
drack inte kaffe men hallonsaft och sa fick
jag hora Oskar beratta. Jag var bara nio ar
men jag forstod nog att inte riktigt allt som
Oskar berattade kunde vara sant. Efter kafferasten lyckades jag forhandla mig fram till
tjanstledigt pa obestamd tid, utan medverkan av facket, dar jag inte hunnit bli medlem. Slutlonen blev tre blanka tjugofemoringar. Smapojkar har myror i byxorna sa
det drojer inte sa lange innan nagon foreslar
att vi ska cykla lite. Ett folja John pa skogsstigar runt planen inleds. Terrangcykling ar
inget nytt om ni trodde det. Men vi har inga
BMX-er utan Monarker och Crescentar med
smala hjul och utan vaxlar. Nagon hittar en
av manskligheten hittills outforskad stig
som leder norrut och rundar planen sa vi
kommer in vasterifran. Inte langt fran planen borjar det vina av tallkottar runt oronen.
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Ett bakhall. Ett eldoverfall av sarnskrullar!
Tusentals, eller kanske tvahundra, nja, vid
narmare overslag nio stycken. Kottkriget
ar i full gang. Alf-Ake ar tillfalligt stridsoduglig, skakande av skrattspasmer efter att
ha traffat en sarning tamligen mitt mellan
ogonen med en farsk, nastan gron tallkott.
Herbert blir traffad i orat, surnar till och
bestammer sig for att nog ar nog. Han gar
till en soloattack endast understodd av oss
andra pa lite avstand. Vi traffar Herbert i
ryggen lika ofta som vi traffar skrullarna
sa han blir ytterligare uppretad och borjar
rensa pa allvar bland Sarna-huliganerna,
nu mer fysiskt i brist pa ammunition. Snart
gar skrullarna illtjutande och stor-svarande
pa sarnmal till en oordnad retratt till sina
mammors kjolar. Slagfaltet toms och pa fotbollsplanen ar det ocksa tomt, det ar tydligen pausvila. "Guld och silver" ropar nagon,
en fotboll hittas och alia stormar till ett av
malen. Guld och silver spelas pa det sattet
att en ar strafflaggare och de ovriga radar
upp sig i en bestamd ordning som malvakter. Gar straffen utanfor ar strafflaggaren
ute och nasta pa tur tar vid. Tar en malvakt
straffen ar den ny strafflaggare. En straff i
mal innebar att den malvakt som star narmast aker ut. Just den har sista regeln skapar
ibland en del diskussioner for att inte saga
grov oenighet och som i sitt sista stadium
nagon gang slutar med handgemang. Sa tenderar att ske nu da Ture brant in en straff
mitt mellan Gunnar och Karl-Erik. Som tur
var maste vi lamna planen da domaren blaser till spel igen.
Vi hittar en ny nastan ledig laktarsektion. Bredvid oss sitter nagra farbroder fran
Sorsjon som kan valdigt mycket om fotboll
och det talar de om for domaren med ja'mna
mellanrum. Det ar en som heter Sixten, det
ar Stigs pappa och, en ganska liten farbror
som heter Tord. Den farbrorn som kanske
kan mest om fotboll heter Ivan och det ar
pappa till Kjell och han har fyra-fem soner
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och en bror i laget. Det sags att en gang visste han sa mycket om fotboll att han fran
publikplats blev utvisad fran Skottvallen av
domaren. Vi bar dalig koll pa stallningen i
matchen men Kjell havdar att det ar 1-1. Da
hor vi ett skarande gallskrik fran andra sidan planen. Det ar en flicka som heter Gunnel som skriker sa fort det ar lite spannande.
Sa ser vi Gote sla ett perfekt inlagg fran
vansteryttern. Centerstridsvagnen Sune tar
ner det pa magen och bombar in 2-1. Inte
lang tid forflyter innan slutsignalen ljuder.
Staffan kor i gang med "Pony Time".
Ett nytt besok i kiosken, kanske, fore
hemfard. Jag har ju fortfarande tre och sjuttiofem. En varm korv, men i papper, utan
brod, for det ar slut, med mycket senap och
en Alfa-ask. Korven forst och sa Alfa-asken. Tank om det ar Lennart Skoglund. Det
har ar bara inte mojligt!
Har karamellkokarna i Gavle eller var
de nu bedriver sin lugubra verksamhet sa
saawliga hjarnor att de har glomt att blanda
korten och skickat en hel kartong med Olle
Saaw till Sorsjon?
Hemma ville far som ar valdigt idrottsintresserad och spelat med laget narjag var
bebis, men av nagon anledning sallan gar

pa matcherna, veta hur det gatt. Han far ett
nagot forkortat och forvirrat matchreferat
och sager "Ja, ja, det star val i tidningen i
morgon".
Forfattare:
Bo Wikstrom (sedermera mindre lovande
framgangsrik hogerback i S/S-Limas reservlag (men inte savlig) och hogermittfaltare i Sarna SKs reservlag)
Efterskrift av forfattaren: Om det var Islingby Sorsjon motte den har sondagen i juni vet
jag inte, och om det var det, vet jag inte om
resultatet blev 2-1. Det ar heller inte viktigt.
Jag vill skildra en smapojkes upplevelse av
den lilla, lilla foreningen Sorsjons IF:s storhetstid inom fotbollen under min uppvaxt.
Alia forekommande namn i denna lilla berattelse ar namn pa personer som finns eller
har funnits. Till och med Olle Saaw, som jag
hade fyra av, men det var i en annan serie
fotbollsbilder an dem i Alfa-askarna. (Olle
Saaw, fodd 26/1 1928 i Orebro, savitt jag vet
fortfarande i livet. Bildade backpar i Orebro SK tillsammans med mer kande Orvar
Bergmark. OS-guld i bandy 1952 (uppvisningsgren) SM-guld i bandy 1967).

Sorsjons IF'sfotbollslag: Bjorn Eriksson (19110424), ovre raden: Ake Johansson (19330905), Bertil Johansson
(19240330), Sune Johansson (19380312) , Harry Johansson (19240421), Hans Martinsson (19340822), Gote Johansson (19400907), nedre raden Sten Olsson (19330531), Jonny Sten (19350708), Yngve Arnesson (19401109),
AkeJonsson (19330223), Bengt "Nappe" Karlsson (19361209) i Sorsjon cirka 1960
16
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Befolkningsutvecklingen i
Horrmund under 1800-talet
AV VARSK TORE JOHANSSON, HOKNAS (TEXT) OCH
ERIK-AKE TRANBERG (TEXT OCH FOTO)

1. De forsta som bosatte sig i Horrmund
kom till Lofnas 1795. Det var anklingen
Hans Hansson fodd 17450924 i StorHansgarden, Fiskarheden, med sig hade ban sin
son Hans Hansson, fodd 17800126, som
gifte sig 1808 med Marina Ersdotter fodd
17890604 i Millgarden, V. Langstrand.
2. Som tvaa kom SarnPers-Matts Olsson,
fodd 17820315 fran Sampargarden, O Salen
som 1808 gift sig med Karin Thomasdotter
fodd 17810503 pa Ragolsheden. De bosatte
sig pa Abbornaset ar 1813.
3. Ar 1817 kom As-Hans Jansson fodd
17900629 i Asgarden, Asen till Svartnas.
Han hade gift sig 1814 med Marina JonsdotOfre Gdldet 4/14

ter fodd 17910120 i Lisslassgarden, Berga.
De fick atta barn. (Soton).
4. Werfnas fick tva nybyggare 1817. Dit kom
Verf-Olof Andersson fodd 17850506 i Stengarden, Berga. Hans hustru Brita Matsdotter fodd 17820730 pa Willmansgarden, Fiskarheden. De gifte sig 1813. Dit kom samma
ar Per Olsson fodd 17800903 i Sodra Viken i
byn Transtrand. Han hade gift sig 1811 med
Brita Hansdotter f 17850715 i Langstrand.
5. Saternaset befolkades 1834 av Erik Ersson fodd 17940217 i Mannflogarden, Asen.
Han hade gift sig 1834 med Stina Hansdotter fodd 18050403 i Osthansgarden, Berga.
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seite, Elverum och gift 1859 med Pernille
Madsdatter fodd 18360714 i Tannaneset,
Trysil. Marken agdes av dottern Kerstins
blivande svarfar Nas Per Ersson fodd
1820-05-22 i Nasgarden, O Salen som var
gift 1859 med Prins Anna Olsdotter fodd
18240808 i Prinsgarden, V Salen.
16. Staviksnas befolkades 1870 av Nils Nilsson Rosendal fodd 18260326 i Uppsalje,
Jarna som gift sig 1855 med Anna Hansdotter fodd 18300131 i Svartnas.
17. Till Storbrinksasen ankom 1874 Kus Jonas Hansson fodd 18420728 i Kusgarden O

Salen. Han gifte sig med Goran Anna Andersdotter fodd 18470309 i Asen, Alvdalen.
Ar 1900 fanns i Horrmund 141 personer
1930 fanns i Horrmund 164 personer
2014 finns i Horrmund 50 personer
Den 19:e juli 2014 akte dokumentationsgruppen bat runt Horrmundssjon med Birger Johansson och Dofs-Erik som guider.
Vi fick se alia gardarna fran sjosidan och
avslutade exkursionen hemma hos DofsErik med diskussioner och en valsmakande
maltid.

Fr vd Torsten Hansson, Bertil Gunnarsson, Olle Tranberg, Soren Larsson, Dofs-Erik, Lars-Erik Nerback, Rolf
Persson, Birger Johansson, Anders Tranberg, V Tore Johansson, Rolf Johansson, Rune Olsson, Goran Olsson
framfor Dofs-Eriks nygamla hus, somflyttats till Horrmund fran Sorsjon.
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6. Till Storbricksnaset eller Stennas kom
Soldat Anders Andersson Sten fodd
17890301 i Stengarden, Berga, ar 1841. Med
sig hade ban hustrun Carin Persdotter fodd
17940206 i O. Langstrand. Hon harstammade i femte led fran haxan Agneta Jonsdotter
fran 6 Langstrand som halshoggs och brandes pa bal 1672.
7.01sbo befolkades 1845 av Abbor-Olaf
Matsson fodd 1810 i Sampargarden, Salen,
ban gifte sig 1845 med Carin Hansdotter
fodd 18140324 fran Svartnas.
8. Samma ar 1845 kom Matias Matsson
fodd 18160516 Abborrnas, ban hade gift
sig med Ingeborg Olsdotter fodd 18281029
Millgarden, W Langstrand. De slog sig ner
pa Sandnas.

kom dit fran Norge ar 1848. Samma ar kom
ocksa Carl Johan Westling fodd 18340127 i
Langon, Alvdalen. Han gifte sig 1859 med
Margit Dalstrom fodd 18370505 i Loka,
Alvdalen.
14. Ar 1862 ankom till Lofasen Johan Jansson fodd 18270614 i Bolheden
Han gifte sig 1851 med Ingeborg Hansdotter fodd 18160928 i Asgarden, Asen, men
uppvaxt i Svartnas. De hade en dotter Maria
fodd 1858. Enligt prastens notering blev han
Varnad for okristelig sammanlefnad.
15. Till Hastnas kom 1865 fran Norge, Ole
Pedersen Rustad fodd 18320224 i Grund-

9. Till Digernasasen (Back) ankom 1853
Mats Jansson fodd 18140215 i Rabocksgarden, Mornas tillsammans med Kjerstin
Matsdotter fodd 18180320 pa Abborrnas.
10. Nya Lofnas eller Wassnas befolkades
1845 av Hans Hansson fodd 18170131 i Lofnas. Han gifte sig 1843 med Elin Andersdotter fodd 18190603 i Saxaggen.
11. Persbo befolkades 1848 av Per Persson
Werf-Pelle, fodd 1821 pa Werfnas. Han gifte sig 1851 med Kerstin Andersdotter fodd
18310306 i Stengarden, Berga, men ocksa
boende pa Werfnas.
12. Lindesnas (norr om Back) befolkades
1852 av Carl Erik Lindstrom fodd 18260529
i Alfta. Han gifte sig 1849 med Marina Ersdotter fodd 18181213 i Orrgarden, O Salen.
13. Horrmunds liebruk befolkades forst av
Erik Dalstrom fodd 18110901 i Rot, Alvdalen. Han gifte sig 1834 med Anna Larsdotter fodd 18061004 i Rot, Alvdalen. De an18

Stawiksnfe
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seite, Elverum och gift 1859 med Pernille
Madsdatter fodd 18360714 i Tannaneset,
Trysil. Marken agdes av dottern Kerstins
blivande svarfar Nas Per Ersson fodd
1820-05-22 i Nasgarden, O Salen som var
gift 1859 med Prins Anna Olsdotter fodd
18240808 i Prinsgarden, V Salen.
16. Staviksnas befolkades 1870 av Nils Nilsson Rosendal fodd 18260326 i Uppsalje,
Jarna som gift sig 1855 med Anna Hansdotter fodd 18300131 i Svartnas.
17. Till Storbrinksasen ankom 1874 Kus Jonas Hansson fodd 18420728 i Kusgarden O

Salen. Han gifte sig med Goran Anna Andersdotter fodd 18470309 i Asen, Alvdalen.
Ar 1900 fanns i Horrmund 141 personer
1930 fanns i Horrmund 164 personer
2014 finns i Horrmund 50 personer
Den 19:e juli 2014 akte dokumentationsgruppen bat runt Horrmundssjon med Birger Johansson och Dofs-Erik som guider.
Vi fick se alia gardarna fran sjosidan och
avslutade exkursionen hemma hos DofsErik med diskussioner och en valsmakande
maltid.

-:

Fr vd Torsten Hansson, Bertil Gunnarsson, Olle Tranberg, Soren Larsson, Dofs-Erik, Lars-Erik Nerback, Rolf
Persson, Birger Johansson, Anders Tranberg, V Tore Johansson, Rolf Johansson, Rune Olsson, Goran Olsson
framfor Dofs-Eriks nygamla hus, somflyttats till Horrmund fran Sorsjon.
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Gralarsgarden i Lima 2

Dod bjornjagare lades i ovigd jord
"astundade icke prasten"
AV CONRAD A HANSSON

'

Den vackra loftbyggnaden pa garden. I hogra kanten del av logbyggnaden. I bakgrunden del storvulna Digerberget.

Gralarsstugan som den sag ut 1913. De tvd personerna till hoger dr Olof Halvarsson (Mattes-Olle) och Stina
Jansdotter, de sista som var bosatta i garden. De harfatt besok av Emma Evaldsdotterfrdn Storhogen. (Foto O
Thufesson)

Under aren som gick foddes ocksa tre dottrar i nybygget mellan Lotsjoarna, men alia
dog i unga ar. Den 16 mars 1800 blev Lars
ankeman. Hustrun dog av "Hall och Styng"
(Lunginflammation), en sjukdom som pa
20

den tiden ofta ledde till doden. Lars fortsatte
i manga ar med sin odlargarning. Som hjalp
hade ban forut namnda sonen, sin sonhustru
samt tva sonsoner. Matt av ar och modor i
vildmarken avsomnade den gamle pionjaren
Ofre Galdet 4/14

och bjornjagaren sondagen den 17 juli 1814.
Han fick i dodboken av davarande prasten
Lars Restadius bland annat foljande eftermale: "Hastig till sinnes. Stark arbetare,
hade god halsa". Men efter hans dod blev det
stora besvarligheter for hans efterlevande
anforvanter att fa den dode i vigd jord.
Att bara fa ner liket till sockenkyrkan genom obanad vildmark i sommarhettan var
ett stort foretag. Men sedan kom det som
varre var. Man fick forst lagga liket i en provisorisk grav, gravd utanfor kyrkomuren.
Om denna tids stranga kyrkotukt far foljande aktstycke tala for sig sjalv:
"Astundade prasten "
"1814 den 14 augusri holls efter forst skedd
palysning Kyrko Rad; i foljande Amnen: I.
Anmalde ordforanden (Lars Restadius) att
gamle mannen Lars Nilsson pa Lottenheden, som avgick med doden den 17 sistlidne
icke brukat salighetsmedlen pa 5 ars tid, och
bor i stod av Kyrkolagens XI Cap 2 §, Jamford med X Cap 5 § icke i Kyrkogard begrafen varda. Da sonen Olof Larsson framtedde
ett skriftelikt bevis fran Olof Mattsson i
Langfloden, Dalby socken och pigan Karin
Larsdotter pa Lotten hed, att Lars Nilsson
pa tillfragan dagen fore sin dod astundat
Prasten, och darom talt 2 ganger och att han
sonen Olof Larsson rest till Socknen efter
prast, men fick bud efter sig, att gubben
Sondagen middagstiden afgatt med doden; i
folje hvaraf Lars Nilsson samma dag den 14
augusti blef begrafen".
Lotlars-gubbarna
Lars Nilssons manliga attlingar kom att fa
bara detta namn, generation efter generation. Det blev nu den ende sonen som fick
garden. Olof Larsson var fodd 17530918 och
1778 gift med den lika gamla Sara Larsdotter (19530522) fran Martsviken. Olof var
man om sitt arv i obygden. Nya tegar odlades och en del byggnader tillkom i hans tid.
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Han var sasom fadern en framstaende jagare
och skot bl.a. ett 30-tal bjornar. En gang fick
han pa sjalva julaftonen, nar han och en del
av familjen var pa julottefard ned till sockenkyrkan vara med om en lyckosam bjornjakt. Hans losspringande hundar fick tagpa
ett ide med tva bjornar. Han lyckades skjuta
bada tva, och sen var ej julottan att tanka pa.
Pa sjalva juldagen fladdes och styckades
bjornarna. Nu blev det fett bjornflask till
helgen. Som han var ganska formogen holl
han pa annandagen ett stort jaktkalas, dit
han inbjod alia nybyggarfamiljer i grannskapet. Under kalasets gang bad han gasterna att komma ut sa skulle de fa hora hur
trollen flyttade fran ett berg till ett annat.
Enligt sagnen horde de da Ijud av bjallror
och musik samt ett sorl som av en stor folkhop, men de kunde ingenting se.
Vatten mot troll
Hustrun dog bara fyra ar efter svarfadern,
eller 1818. Sjalv levde Olof till den hoga aldern av 84 ar och han fick vackra vitsord i
dodsboken. Han efterlamnade tva soner,
Lars och Olof, Lotlars-Ola kallad, borjade
bygga egen gard pa Lotheden strax soder
om nuvarande begravningsplatsen.
Det blev dock for nara grannskap tyckte
hans far, varfor Olof maste flytta oster om
an. Dar byggde han nuvarande Robert Olssons gard, "Da qjst". Fadern ansag att man
borde ha rinnande vatten mellan gardarna.
Det var ett bra skydd mot troll, underjordiska och andra ej alltid valsinnade makter.
Lotlars-Oloa byggde sig ocksa fabod i
Gaddtjarnberget vaster om hundfjallet. Olof
hade bland andra barn tva soner som bar
namnen Olof och Lars. Olof byggde garden
Asen 1850-55. Vid ungefar samma tid byggde den andra sonen Larsgarden Svartasen,
belagen cirka 3 km nordvast om den gamla
garden. Bagge dessa stora gardar ar nu ode
och mycket forfallna.
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Bar tunna i munnen
Efter denna avvikelse aterga vi till den gamla garden. Husbonde dar blev nu Lars Olsson. Han var gift med Britta Olsdotter, fodd
i Hammarsbyn 1794. Lot Lars Olsson var en
reslig, hogvaxt karl, en jatte i kroppskrafter.
Vid besok pa en marknad i Karlstad bar ban
en gang tre tunnor rag at en handlande tvars
over torget. Han tog en tunnsack under vardera armen, den tredje bet han fast i munnen. Han var en stor och lyckosam jagare
som sina fader.
Som masterskytt var det endast Hans
Orre i Brunntjarnasen som kunde mata sig
med honom. Ett 20-tal bjornar foil for bans
sakra lod. Utkommenderad till kriget mot
Norge 1808, rymde han fran sina kamrater
i Fors i Malung. Han uppeholl sig sedan i
vildmarkerna en manad och livnarde sig pa
jakt. Nar han hort hur kriget avlopte atervande han till hemmet i Loten. Pa detta satt
raddade han sig fran den olyckliga traffningen vid Trangen, dar storre delen av Vasterdals kompani antingen stupade eller blev
tillfangatagna.
Dog i halsfluss
Nagot storre straff for detta tilltag synes
han ej ha fatt. Han drabbades senare av sinnessjukdom, men blev aterstalld och dog i
halsfluss 1852, 65 ar gammal. Hustrun dog
1879 i en alder av 82 ar. Paret hade ett enda

barn, sonen Olof, fodd 1819 och 1843 gift
med den tva ar yngre Karin Persdotter fran
Erkgarden i Risatra. Olof var jagare, men i
annu hogre grad storfiskare.
Familjen utvandrade till Nord-Amerika
1880. Bland andra barn hade de en son,
Lars Olsson. Denne byggde garden Tangen
i Svartasen. Han utvandrade till Amerika
samma ar som foraldrarna.
Den som nu overtog Gralarsgarden var
kusin till den siste agaren och bror till Olof i
Asen och Lars i Svartasen. Med honom brots
kedjan av agare med omvaxlande namn av
Lars och Olof. Mathias Olsson, Lot-Mattes
kallad, var fodd 1830 och han gifte sig ar
1869 med Marit Olsdotter. Hon var fodd i
Dalby, Varmland, 1823. Lot-Mattes var i
likhet med sina slaktingar fore honom en ivrig jagare. Han dog 1888 och hustrun Marit
dog 1911 efter att ha varit blind de sista 20
aren. Makarna var barnlosa men tog en fosterson. Det var en slakting till Marit och han
hette Olof Halvarsson, fodd i Dalby 1866.
I dagligt tal kom han att efter fosterfadern kallas Mattes-Olle. Genom testamente
blev han efter fosterforaldrarnas dod agare
till garden. En fabod i Digerberget, troligen
forst byggd av Lot-Mattes, har fatt namn
efter honom och kallas for Mattes-Olle satern. Mattes-Olle var en djarv och oforvagen jagare som skot manga algar och annat
vilt. Han var ocksa bjornjagare.

Presentation av 2015 ars
Transtrandsalmanacka
Pa forsta sidan finns Magnus Alexander
Seger fodd 1882-12-18 i Hedvig Eleonora,
Stockholm, dod 1960-11-18 i Salen. Gift
1916-06-23 med Rut Axelina Leveaux fodd
1891-11-06 i Balkakra, Skane, dod 1941-0720 i Matteus, Stockholm.
Reklamchef i Stockholm. Fran mitten av
1940-talet konstnar och simlarare i Salen.
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Bodde och hade atelje i en stuga pa Nasgarden - Var simlarare for manga barn i
Torvaldsian i Viisterdalalven i Salen - Stallde ut och salde tavlor pa Hogfjallshotellet.
Alex var ocksa smyckesdesigner hos hovjuveleraren Wilhelm Bolin (Wilhelm kom
fran Moskva) i Stockholm.
Ofre Gdldet 4/14

Bilderna ar en blandning av vinternqjen i
sno och bilder fran olika barmarksmiljoer
fran Sorsjon i norr till Branas i sydost.

Saljes pa Olnispagarden, Turistbyran i
Salen, Konsum och ICA i Salen, Salens
Bygg&Jarn i Langstrand och Handlarn i
Sorsjon.

Svar pa fragor i nr 2-2014
Svar pa Vasaloppsfraga 3: Jarnvagstrafiken
kom igang 1928 men 1926 och 1927 rick
akarna aka med extratag till starten i Salen.
Under manga ar gick det sen extratag aven
under ett antal ar aven till starten i Berga.
Se foton i boken "Nedrins skidakande och
idrottande attlingar" av Erik-Ake Tranberg
och Transtrands Hembygdsforening.
Svar pa Vasaloppsfraga 4: I Vasaloppet
1929 delade extrataget pa loparskaran da det
korsade skidsparet. Den siste som vrakte
sig over sparet fore taget blev senare Vasaloppssegrare. Det var Arthur Haggblad som
akte 10 lopp och vann fyra ganger: 1933,
1935, 1937, 1940.
Ofre Gdldet 4/14

Svar pa Vasaloppsfraga 5: Segraren i l:a
Vasaloppet, Ernst Aim, akte 6 Vasalopp:
1922, 1923, 1924, 1925, 1927, 1930. Han ar
fortfarande den yngste segraren.
Svar pa Vasaloppsfraga 6: Bara Per-Erik
Hedlund har slagit rekordtiden i Vasaloppet
2 ganger: 5.36.07 ar 1926 och 5.33.23 ar
1928.
Svar pa Vasaloppsfraga 7: Algot Eriksson,
Dala-Jarna, var forst att aka 19 Vasalopp 19
och troligen 20. Det star A Eriksson for ett
av loppen.
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