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av Knut

Ofre galdet
ar det gamla namnet pa Ovre Vasterdalarna, alltsa
socknarna Malung, Lima och Transtrand. Yttre galdet
var Appelbo, Jdrna, Nas och Floda. Fordomsdags
fanns endast tva prdster i Vasterdalarna, en i vardera
galdet. Dessa styrde och stdllde over pastoratet (galdet).
Namnet Ovre galdet finns belagt redan pa 1500-talet,
men anvdndes framfdr allt under 1600- och 1700-talen.
Malung-Sdlens kommuns nuvarande vapen (hdstsko och
hammare) gar tillbakapa Ovre gdldets sigillfran 1631.

Nar jag skriver detta, har det nya aret just
borjat. Detta ar som ar Transtrands stora jubileumsar.
Vi firar namligen att Transtrands socken,
bildades 1867 och att var forening bildades
1947.
Naturligtvis kommer detta att uppmarksammas pa olika vis och vi har redan pa vart
forsta styrelsemdte, dragit upp nagra linjer
angaende vad vi ska gora i ar.
Det vi med bestamdhet vet, ar att vi kommer att sammanstalla en fotoutstallning pa
nagra riktigt gamla fotografier. Transtrand
gastades namligen av en fotograf redan
ar 1869, om jag inte missminner mig och
aven pa 1880-talet hade socknen besok av
en fotograf. Detta gor att vi kan se bilder
som ar valdigt gamla.
Vi har planer pa en kyrkvandring, dar vi
kommer att vandra runt kyrkan och titta pa
de olika byggnader som finns dar och aven
beratta om de byggnader som tidigare statt
pa denna plats.
Det kommer naturligtvis aven att blir forelasningar om var socken.
I borjan av September, kommer vi att sta
vard for Dalarnas Hembygdsforbunds hostfest och da ska naturligtvis fotoutstallningen vara med och en visning av Olnispagarden, blir ju ett naturligt inslag i detta.
Sedan har vi lite andra planer, som vi far
att aterkomma till.
Om det ar nagon av er medlemmar som
har ytterligare forslag, ar ni naturligtvis valkomna att delge oss detta. Vi ar alltid glada
for nya ideer.
Hoppas att vi ses pa de aktiviteter som
anordnas under aret.
ANNETTE JONSSON-LILL
Ordforande Transtrands

Hembygdsforening
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Ordforanden bar ordet
Ar precis hemkommen fran Ofre Galdets
redaktionsmote och aven denna gang verkar
det som att vi far ihop artiklar till annu ett
nummer av Galdet.
2016 var "hembygdens ar" och Sveriges
Hembygdsforbund fyllde lOOar. Vi uppmanades till berattande ute i hembygdsforeningarna. Jag maste fa skryta lite, vi i Lima
Hembygdsforening hade mycket berattande
och en hel del annat pa vart program. Inte
mindre an 12 sammankomster, for allmanheten, agde rum under forra aret.
I ar uppmanar Sveriges Hembygdsforbund
oss att uppmarksamma skolan i var hembygd. Det ar 175 ar sedan allman folkskola
infordes i Sverige. Ar 1842 blev det obligatorisk skolgang och det ansags att laskunnigheten behovde okas, nagot som inte sags
med blida ogon overallt. Barnen behovdes
hemma som arbetskraft i familjejordbruken. Kan tanka mig att sa var fallet aven i
Lima. Manga barn fick sakert slita hart med
lang skolvag, en hard skola med stranga larare och sedan olika sysslor nar de kom hem
efter skoldagens slut. Det var sakert ved och
vatten som skulle baras, kanske smasyskon
som skulle passas. Dartill var det aven knapert med mat for manga. Skollunch serverades inte. I basta fall hade skolbarnen pa den
tiden matsack med sig till skolan. Den bestod av en flaska med mjolk och en bit brod,
i basta fall med smor eller nagot palagg pa.
Minns fran min egen smaskoletid som borjade 1954 i Hjulslatts skola att vi fick ga till
davarande Sornas pensionat och ata skollunch. Jag minns ocksa att min skolvag kandes lang ibland, 2,5 km med mest skog i omgivningarna. En gang stod det en alg mitt pa
vagen. Ja rot at den, om nu en sjuaring kan
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ryta och rasslade med sparkstottingen, men
algen var mest nyfiken. Jag vande om hem
och mamma fick folja med mig en bit. Da
var naturligtvis algen borta och jag kunde
fortsatta till skolan och hann i tid.
Vid flera tillf alien vintertid nar det var -30
grader och annu kallare, fick jag stiga upp
kl. 06 for att kunna aka med mjolkbilen till
som vi sa Permats. Oftast var det Storm Ivan
Rickardsson som ko'rde. Jag tyckte bilen var
sa stor och hog. Jag kunde inte ga till skolan sa tidigt pa morgonen, utan jag fick ga
till Emmy och Robert Westerberg och vanta
i deras kok tills klockan blev 7.30. Manga
hade sakert lika lang skolvag som jag hade
och kanske annu svarare forhallanden med
att ta sig fram.
Idag gar det skolbuss och ingen skulle tilllata ett barn pa 7 ar att vandra flera kilometer belt ensam. Fordelen var att jag fick bra
grundkondition. Det forstod jag nar jag blev
vuxen.
Eftersom vi nu ska uppmarksamma skolan
forr, vore det roligt om flera av Ofre Galdets lasare skrev ner nagra minnen fran
skoltiden och lamnade in till nagon av oss
i redaktionskommitten. Vi ar namngivna
under "Information fran redaktionen" pa
sidan 2. Vid kontakt kan vi hjalpa till med
renskrivning och publikation i Ofre Galdet
framover.
Vi har precis klarat av arsmotet 2017 for
Lima Hembygdsforening, med 12 personer
narvarande. Det startade med en tyst minut
for hadangangna medlemmar under 2016.
Darefter vidtog sedvanliga arsmotesfragor.
Styrelsen fick foljande sammansattning.
Undertecknad, Gudrun Larsson Thysk val-

des aterigen till ordforande. Ledamoterna
Matthias Thuresson och Per Flygar omvaldes. Pell Inger Eriksson onskade sluta
i styrelsen och efter henne blev det nyval
av Petter Anna Persson. Ovriga i styrelsen
ar Lisbeth Modig, Ove Perbjors, Lars-Ake
Larsson och Bengt Halvarsson pa mandat
fran Lima Besparingsskog. Suppleanterna
Lars Johansson, Sven-Erik Hansson och
Otto Davidsson omvaldes. Aven revisorerna
Sven-Olov Thang och Mats Stromgren och
suppleanten Bertil Hansson omvaldes.

Transtrands
Hembygdsforenings

Minnesfond

Efter motet avtackades Inger med en gava
samt blommor.
Vid kaffet berattade Matthias och Gudrun
om ett vackert skap som foreningen kopt
fran en fjallgard i Salen. Skapet har rengjorts fran fernissa av en konservator i Ludvika. Dessutom namndes nagra gavor som
tacksamt mottagits under foregaende ar.
Kontaktpersoner nar gavor ska overlamnas
till hembygdsforeningen ar Matthias Thuresson och Lars-Ake Larsson med mobilnr.
073-073 61 61 respektive 070-684 10 51.
Avslutar med en onskan till Er alia om en
solig och angenam var!
GUDRUN LARSSON THYSK
ordforande Lima Hembygdsforening

Tack for alia gavor som
inkommit under 2016 vid
kondoleansertill va'nner,
na'ra och ka'ra. Hembygden
kommer ofta in i vara tankar
nar nagon la'mnar oss.
Era gavor gar in i
verksamheten,
till skotsel avvarfma
hembygdsgard Olnispagarden
med dess samlingar.

Fondforvaltare:
Transtrands
Hembygdsforenings
styrelse.

Vid kondoleanser ring:
Lisbeth Salder 0280-20620
070-3380760

BankGiro 191-2286
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Ett minne fran krigsaren
AVBERNHARD OLSSON
Renskrivet av Bernt Hellberg

Det var lordagseftermiddag och jag hade
kommit hem fran arbetet, som da slutade
klockan ett. Men det var var i maj manad
och ljust nastan hela dygnet, och att da fa
vara i skogen det var nastan hela livet.
Men jag gick nastan aldrig ut i skogen
obevapnad, for kriget harjade pa andra sidan gransen, som lag bara hundra meter
fran vart hem. Med mig tog jag min trogna
jaktkompis grahunden Bjornson. For oss
fanns ingen riksgrans denna lordagseftermiddag. Vi gick norrut. Efter cirka 4-5 km
fick hunden upp spar som var ganska farska.
De gick over gransen och in i Norge.
Men inte mig emot, for dar var jag nog
ganska ensam - om jag bara var uppmarksam vid vagar och stigar. Att jag borjade
komma ganska nara mitt villebrad, det sag
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jag pa hunden. Jag kom till en backravin,
som jag undersokte, men dar fanns inga algar. De var sakert pa andra sidan men ganska nara. Nar jag stod dar och funderade
over mina mojligheter att komma over med
ett sprang blev hunden otalig och forsokte
hoppa over. Men kopplet var for kort och
oforberedd som jag var hamnade jag i backen tillsammans med hunden. Det hela var
inte Ijudlost och algarna som lag pa andra
sidan blev skramda kunde jag konstatera,
nar vi kom upp ur backen.
Men sant kan handa. Jag undersokte hur
djuren reagerat och foljde sparen ett tag.
Min uppfattning blev att de inte var mycket
skramda, sa jag lamnade sparen och gjorde
en kringgaende rorelse, ganska stor, men
inga utspar. Nu visste jag ungefar var algarna stod och gick hem.
Utfragad av min far talar jag om vad jag
varit med om och vad jag vet. Sa jag sager: I
morgon tar jag dem.
Men han undrar om det inte var battre om
det var flerjagare. Inte mig emot.
Vi meddelade tre andra jagare som vi visste var jagare och inte svaga i knavecken for
algarna var ju pa norska sidan och dar var
det krig.
Alia tre som jag talade med var ivriga
och tacksamma att fa vara med. Tidigt pa
morgonen ar vi i farten och pa ett stalle vi
bestamt nara gransen. Jag sager vad jag tror
mig veta om var algarna heist ska sta och
var de heist kommer om jag skrammer dem.
Ett pass tror jag ar sakert till 100 % och
sager till far att ta det passet. Men han ska
vanta tills det kommer en som ar ovanligt
stor - jag har bedomt sparstorleken. Alia vet
sin uppgift och plats fast vi ar i annat land.

Vi skiljs at och jag vet att alia kommer till
sina platser nar jag tar reda pa var algarna
star och jag driver dem till passkarlarna.
Algarna hittar jag och stoter dem, men det
ser inte ut att ga efter mina berakningar. De
springer at ett annat hall och jag foljer dem
till en a dar de gatt ner i vattnet. Jag foljer an uppstroms till en plats dar de kommit
tillbaka. Det smaller tva skott och jag foljer
sparen i rask takt och kommer fram till far.
Dar ligger en stor algtjur, men jag sager att
den inte var sa stor som jag trodde. Jag far
till svar att det kom en ganska stor alg forst,
men inte sa ovanligt stor som du sa, sa jag
vantade sa lange jag kunde, men innan den
forsvann sa skot jag ett skott pa den sa det
ligger en till dar borta. For nar jag skjutit
den forsta sa kom den riktigt stora, sa nu
har vi slaktning och kottbarning bade i dag
och till natten.
Detta var den storsta alg jag varit med om
och tagit vara pa efter nara 50 ars algjakt.
Den dagen och den natten var vi inte arbetslosa. Att slakta och bara tillratta 600 kg kott
i ett av fienden ockuperat land och sen over

en riksgrans ar inte nagot som passar personer med svagt hjarta sarskilt som man maste
nyttja den samsta terrangen for att inte traffa
nagon tysk patrull. Vi bar over gransen nar
det var Ijust och vi bar i tva omgangar. Pa
svenska sidan bar vi nar det morknat, for da
hade vi tva flicker som gick fore oss. Om de
motte nagon skulle de tilltala dem hogljutt
sa vi med kottbordorna kunde gomma oss.
Allt gick efter berakningarna sa pa morgonen var allt kott hemma. Intet var bortkastat utan blev uppatet alltihop. En god
grannsamja var A och O. Vi hjalptes at att
konservera kott i alia glas vi hade. Ingen
var avundsjuk pa nagon och vi kunde nastan raknas som en stor familj. Var det nagon
som var utan kott, sa var jag den som stallde
upp for att "ordna den detaljen".
Halsningar fran Bernt: Som bl a f d gransuppsyningsman inom tullverket ar det en
nagot annorlunda uppgift jag atagit mig att renskriva min svager Bernhards minnesanteckningar.

Skogsaffarer i Malung pa 1800-talet
AVHELJE OLOF ANDERSSON (1838-02-07 -1920-02-09)
Kompletterat av Erik-Ake Tranberg
Inspektor Norring
Sa lange den fosterlandske lojtnant Engstrom levde fick ej Uddeholms bolag nagot
insteg i socknen, oaktat alia forsok, men
nar han var borta upprepades forsoken pa
1850-talet och nagot motstand var ej att
tanka pa.
De forsta skogsaffarerna inom socknen
skedde i Yttermalung mot Varmlandsra.
Dar funnos flottleder med en rad av sma
sjoar, som voro med varandra forbundna av
aar, som latt kunde goras flottbara. Dessa
alia avbordade sitt vatten till Klaralven.

Inspektor Norring erholl uppdrag att med
bonderna i Yttermalung inleda affar pa deras skogar, som stodde sig intill dessa vattendrag. Och lampligare person kunde bolaget knappt erhalla; ty han forstod att fanga
bonder och "gora i skog" som fa hans likar.
Med sitt installsamma satt, sin hala tunga,
oftast ocksa med sin medgorlighet, forstod
han att taga dem pa ratta sattet. Vackra,
ovikna sedlar — aldrig forut sedda blandade ogonen pa gubbarna, som gladdes at att
fa salja och fa betalt for nagonting sa vardelost, som en fran garden avlagsen skog.
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Kontrakt underskrevs pa avbrukningsratt a
vissa dimensioner pa 50 ar med borjan fran
storskiftets faststallelse.
En from valment gubbe Lisper Jonas i
Sillero tyckte, att det var en stor synd att
mottaga sa mycket penningar for sa vardelost, som en avlagsen skog. En annan bland
dem, en bonde i Aggens by Skog Olof Matsson hyste likval betankligheter och kunde
ej formas att med de andra bonderna skriva
under kopkontraktet Overtalningsforsok
uteblevo icke, men gubben stod fast och
bredbent med ett gammalt lappat forskinn
gent emot Norring. "Da jag ej ar kopa den
skog" - sade Norring "sa kan du val lata mig
fa kopa ditt forskinn. Jag bjuder dig 10 rdr.
for det, pa det att nagon affar oss emellan ma
uppsta". Mot ett sadant anbud hade gubben
intet att invanda, utan tog av sig forskinnet
och fick den vackra 10 rdln., med vilken han
gick glad hem till sin gumma.
Vad under natten blivit samtalat mellan
honom och henne formaler ej historien, men
morgonen darpa gar gubben till Norring,
skriver under kopkontraktet och far flera
vackra sedlar, med vilka han vid hemkomsten glader sin gumma.
Pa detta och ovriga fint uttankta satt skottes agnetskapet och bondgubbarna lato sig
fangas. Deras vardefullaste egendom avhande de sig for en spottstyver. Inspektor
Norring bibeholl sitt agentskap for bolagen
har i socknen under manga ar, kopte in skogar och drev timrner om vintrarna. Senast
stod han i tjanst hos Korsnasbolaget. Han
forstod att stalla sig val in hos bonderna, resonerade med dem hit och dit och resultatet
blev till sist affar pa deras skogar.
Brannvinskaggen hade sin plats ned vid
dorren och med den kryddades samtalet,
som darpa fick battre fart. Han var ocksa
allmant omtyckt, ej endast av bonderna,
utan ocksa av timmerdrivarna. Hande det
med de senare, som ofta hande, att de gatt in
pa kontrakt, som bragte dem till forlust, sa
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finge de det vanligen andrat.
Sarskilt ar mig bekant om en bonde Ormyr Bengt som pa en vinter fick sitt kontrakt till sin fordel andrat 3:ne ganger, sa att
han skulle kunna ga ut darmed.
De sista aren bodde han hos lansman
Ling a Jacobsberg, dar han till timmerdrivarna salde proviant, flask, mjol etc. — en
affar, som jag tror mycket vanskottes. I nagot slags slaktskap stodo de till varandra,
men nagot sardeles fortroende dem emellan fanns icke. De pratade pa baken om
varandra och med anledning darav kom jag
mangen gang i, svar belagenhet, da jag ej
ville bryta med nagondera.
Jag bitradde med bokforing och skrivning pa kontoret och blev lovad 5 kr om
dagen. Allt timmer, som blivit levererat om
vintern, tabellerades av mig for att avga till
styrelsen. Sarskilt erinrar jag mig en leverans av As Erik a 2000 timmer, av Jers Erik i
Fors lika mycket, och dessa personer, varom
sedermera uppdagades, hade ej lamnat en
stock. Pa detta satt trodde Norring, att han
pa bolagets bekostnad skulle kunna for egen
rakning skaffa sig pengar och fa sitt falseri
gomt och glomt. Att han kunde falla in pa en
sa brottslig och oforstandig ide var ju hogst
markvardigt — han den erfarne varldsmannen, hos vilken man kunde forutsatta klar
kannedom om foljderna. Men med honom
som med sa manga andra, far val besannas
den gamle sentensen "Den Herren vill forgora, slar han med blindhet".
Under denna tid hade Norring som bokhallare inspektor Vikner, som nog hade
kannedom om falsarierna. Men Vikner hade
slagit sig pa supen och var nastan oduglig
till nagot arbete, sag kanske ocksa omojligheten att langre bitrada med anledning
av vad han upptackt. For mig, som aldrig i
skogsarendena bitratt sag allting i bockerna
riktigt ut, och nagra misstankar a min sida
kunde aldrig uppsta. Det var val av detta
skal Norring ville anvanda mig som bok-

forare. Hade jag haft kannedom om galenskaperna hade ej Norring sluppit mig forr,
an han planat ut i bockerna sitt fula knep.
Jag sag i manga hanseenden, att han hade ett
visst fortroende till mig, men yppade ingenting, som gav misstankar.
Pigan berattade for mig att under varen
hade Norring och Vikner varit uppe en hel
natt och tvistat med varandra under hogljutt
buller. Det var utan tvivel vid det tillfalle,
da Vikner skramde av Norring en revers pa
18000 kr sasom muta for att tiga och ej yppa
nagot om hans bedragerier. Sjuk och nedbruten till kropp och sjal deltog icke Vikner
vidare i nagra bolagsarbeten.
Han sade en gang till mig: "Jag kan ej
leva langre, jag vantar bara doden som min
forlossare".
Bolaget hade fatt misstankar om allt icke
stod ratt till med deras skogsaffarer i Malung. For undersokning darom hade Vinlof
blivit uppsand och han borjade genast med
hardhandskarna att angripa Norring. Innan
annu Vinlof gjort sitt besok hos honom
skickade han bud 2:ne ganger till mig och
ville att jag skulle komma till honom. Men
jag var sjuk och bad mig undan till morgondagen. Jag har manga ganger undrat over
vad han da ville. Vinlof kom med sallskap
dagen darpa.
Norring gick da bakom knuten a stugan
och tog in stryknin, som han bar pa sig. Under kramp och dodsangest inleddes forhoret, som for narvarande maste uppskjutas.
Till foljande dag hade han kvicknat till sa
pass att han kunde ga upp — laste igen kammar-dorren och skot sig ett i munnen. Vid
dorrtroskeln funno de honom som lik.
Just vid detta tillfalle kom jag for att gora
ett besok, da jag motte lansmansfrun i hagen under hoga gaster omtalande vad som
hant. Jag vande bestort om och gick hem.
Folktron, som pa sitt satt garna vill
spela in i komedier ville pasta, att han for
till Amerika fran alltsammans. Hans kista

skulle i sa fall haft annat innehall (det pastods hans hund), da den avgick till hans
egendom Valberga i Varmland.
En mangd bocker, som horde till hans affar, hade jag hemma hos mig och de fingo
ligga tills de hamtades. For skrivningsarbeten hade jag en fordran over 150 kr och aven
det nek innesta en langre tid pa sommaren.
tills jag fick anmaning av den nye inspektorn att inkotnma med rakning for mitt arbete, som oprutandes betaldes. Alia visste
ju att jag var frammande for falsarierna.
Sa tragiskt slut fick den man, som spelat sa
stor roll med skogsaff arerna i Malung. Penningar och kvinnor voro makter, for vilka
han foil offer.

Anm. Den inspektor som omnamnes var
Herman Julius Wikner fo'dd 1834-07-08 i
Foss, Bohuslan gift 1863-07-30 med Johanna Mansson fodd 1844 i Ransater, Varmland. De hade barnen Pontus Edgar Wikner
fodd 1864-04-09 i Malung, dod 1940-12-22
i Wij, Ockelbo som lakare; Ida Sigrid Emelie Wikner fodd 1865-08-14 i Malung, dod
i Gavle som folkskollarare; Herman Garibaldi Wikner fodd 1867 i Malung, dod i
Dadran som skogsforvaltare; Torsten Mauritz Wikner fodd 1870-10-12 i Malung; Axel
Hjalmar Wikner fodd 1873 i Malung, dod i
Bole, Ore som forvaltare.
Hermans foraldrar var inspektor Peter
Wikner fodd 1787-11-07 i Steneby och
Sara Larsson fodd 1794-05-17 (05-05?) i
Saltkallan, Foss. Bland Peters andra barn
kan namnas Albert Wikner fodd 1821-0109 i Steneby, Dalsland, dod 1876-03-20
i Asen, Transtrand, genom "Bosseskott,
sjalvmord"; Adolph Bernhard Wikner fodd
1823-05-16 och Magnus Edgar Wikner fodd
1827-04-25. Albert ar med stor sannolikhet
forfader till Wiknerslakten i Transtrand.
Fru Johanna Vikner

Sedan hennes man inspektor Vikner av-
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lidit harstades stod denna adla kvinna ensam och utblottad med sina barn, som alia
voro minderariga. Hennes man hade under
en la'ngre tid varit forfallen uti dryckenskap
och var for denna orsaks skull nastan oduglig till nagot arbete.
Inspektor Norring sokte nog anvanda
honom, men tyvarr voro karaktarerna hos
bada fordarvade, och de gingo var pa sitt
satt sin undergang till motes med stormsteg.
I det foregaende ar na'mnt om deras transaktioner med varandra. Vikners sotsang blev
icke langvarig., Hans halsa var redan forut
for mycket undergravd. Under hans sista
stunder, varunder ban synbarligen tycktes
lida mycket, fragade honom hans hustru,
om han ej ville, att komminister Eriksson
skulle komma dit. Detta bejakades, fastan
han aldrig furut velat umgas med praster
och deras laror. Bud gick ocksa genast till
Eriksson, som pa en gang foljde med. Frun
sag honom komma pa vagen och sager: "Nu
kommer prasten", varpa Vikner svarar:
"Kommer han nu", borrade sa ned sitt huvud
mot kudden och allt var slut innan Eriksson
hann in. Det syntes som han ej ville hava
nagon prastelig hja'lp. I grund och botten var
han en a'del personlighet, som ville alias val
- var darunder va'rst mot sig sja'lv. Hans aktenskap med denna adla kvinna kunnat vara
det allra basta om ej brannvinet varit. Jag
stod honom mycket na'ra och kande val till
honom. En gang yppade han sig for mig i
foljande ord: "Jag har det nu sa stallt att jag

ej la'ngre kan leva", med vilka ord han sannolikt syftade pa Norringsaffaren. Jag sokte
trosta honom, fast nog var det forgaves.
Vid hans franfalle stod nu hans hustru
ensam i fattigdomen, omringad av 4 minderariga barn. Under en sadan belagenhet
ar det mangen, som ger sig tappt. Men uti
hennes spensliga kropp fanns en sjalstyrka,
som icke lat sig besegras av motgangar eller nagra svarigheter. Nog hade hon ett gott
stod uti sin fortrafflige bror Sven Mansson,
men hennes stallning var sadan med tva
tomma hander, att fraga kunde uppsta om
ens nagot stod kunde hjalpa. Hon flyttade
med barnen harifran och for ned till Falun.
Dar hyrde hon en liten lagenhet och inra'ttade den for matservering at skolynglingar
a laroverket.
Darigenom kom hon i tillfalle att halla
sina egna barn i skolan. Pa detta satt fortfor hon nagra ar med god framgang. Hennes
barn artade sig val och va'ckte uppmarksamhet. Av mecenater i Falun fingo de understod till fortsatta studier. En hennes son
(a'ven min f.d. skolpojke) Edgar Vikner ar nu
valbestalld lakare i Ockelbo. Hennes dotter
Ida (en mycket snail och sympatisk flicka)
ar nu folkskollararinna i Ga'vle, dar hon
tjanstgjorde i manga ar under gott berom.
Fore sin dod hade hon saledes gladjen att
se sitt tra'gna uppfostringsarbete kront med
stor framgang - kunde se alia sina barn med
hoppfull framgang i livet.

Textilier till salu
Eftersom vi fatt 6'verta alia textilier fran
Transtrands hemslqjdsforening har vi nu
till forsaljning: Stor transtrandsduk (metervara), transtrandslopare (metervara), material till transtrandsmossa, samt material till
Transtrands vardagsdrakt (blarandiga). Vi
kommer att ha forsaljning i Janishuset vid
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Olnispagarden under vara aktivitetssdagar eller ta kontakt med Transtrands Hembygdsforening, Barbro Samuelsson om du
ar intresserad. Tel. 070-3978340.

Salens skola 1935
AVERIK-AKE TRANBERG
1 Stina Viktoria Schultzberg f 1911-04-25
Ljusne, d 1990-03-02 Leksand, gift
Gustaf Valentin Aberg f 1906-02-14
Torsaker, d 2001-08-26 Leksand
2 Peder Olav Augustsson f 1924-02-28
Norge, d 2000-12-11 Bomhus, Gavle,
gift Hjordis Anna Marta Bergstrom f
1926-03-25 Skelleftea 1 fs, d 2006-12-08
Gavle Heliga Trefaldighet
3 Oskar Evert Eriksson f 1921-10-19
Viken, d 1982-02-18 Viken, gift Maj
Gulli Stycket f 1930-12-30 Sorsjon,
d2015?
4 Stig Ramsel f 1923-06-30 Falu Kristine,
d 2010-11-04 Brunflo, gift 1951-03-10
Margot f 1925-02-09 ?, d
5 Nas Per Edvin Eriksson f 1921-07-14
Lima, d 2013-06-29 Malung, gift Kappla
Anna Lisa Nilsson f 1926-10-15 Malung,
d 2005-05-04 N Grimsaker
6 Lars Ingvar Ludvigsson f 1922-04-07 i
Stranden, d 1989-05-15 Kalian, gift
Karin Linnea Lundgren f 1924-06-05 i
Sundborn, d 2003-01-05 Salen
7 Sus Per Holger Persson f 1922-03-30 O
Salen, d 1989-05-27 6 Salen, gift Majt
Elsie Johansson f 1924-06-11 Vamhus,
d 2012-07-08 Mora
8 Verner Ingvar Ludvigsson f 1922-04-07
Stranden, d 1983-05-23 O Salen, gift
Ingeborg Viola Tranberg f 1909-06-04
Bolheden, d 1977-07-13 6 Salen
9 Nils Bertil Lind f 1922-08-29 Norra
Branda, d 2006-10-10 Lima, gift Anna
Linnea Elisabet Engstrom f 1922-11-02
Vagnharad, d 2007-07-07 S Heden,
Lima
10 Lars Erik Sohl f 1923-01-07 Odensala,
d 2010-11-07 Karlskoga, gift Inga Lisa
Oberg f 1926-01-31 Karlstad,
10

d 2008-05-31 Leksand
11 Orr OlofEmil Persson f 1922-04-21
6 Salen, d 2012-03-08 O Salen, gift Ing
Brita Larsson f 1924-07-29 Lima,
2004-08-11 O Salen
12 Olof Sune Ahs f 1903-04-22 Blyberg,
d 1971-02-16 O Salen

13 Lisa Margareta Jansson f 1924-12-31
Viken, d , gift Hans Goran Hansson
f 1919-08-24 Ovansjo, d 1991-03-19
Storvik, Ovansjo
14 Helny Elvira Halvarsson f 1924-03-28
Salen, 2000-05-17 6 Salen, gift Prins
Lars Verner Olsson Larsson f 1917-11-2
O Salen, d 2003-12-03 6 Salen
15 Estrid Helena Ludvigsson f 1922-08-1?
Barvallen, d 2012-06-11 Resjovallen,
gift Olof Edvin Edvardsson f 1913-02-1
Resjovallen, d 1988-10-23 Salbo
16 Jos Maria (Maja) Persson
f 1922-03-25 Josatra, d 2007-11-13
Sater, gift Ingvar Ingolf Olsson
f 1922-02-13 Norge, d 1991-05-17 Sate
17 Karin Maria Eriksson f 1923-06-28
V Langstrand, d , gift Karl Gunnar
Karlsson f 1921-11-23 Ostensbo,
d 2004-12-07 V Salen
18 Prins Svea Ingeborg Hansson
f 1922-03-15 V Salen, d , gift Karl
Anders Borje Blomgren f 1922-11-30
Mellosa, d 1999-06-02 Huddinge
19 Maj Alice Mandfloen f 1922-05-24
Asen, d 2003-02-24 Falun, "gift" Nils
Erik Torsten Nordin f 1923-02-23 Fall
Kristine, d 1994-09-07 Eskilstuna,
Kloster, gift Knut Ingemar Warren
f 1916-03-04 Adolf Fredrik, Stockholi
d 1987-02-23 Trangsund
20 Prins Inez Gunhild Larsson
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24

f 1921-08-13 6 Salen, d 1980-03-09
O Salen, gift Viktor Kurre Eriksson
f 1923-06-25 Hagnasen, d 1981-12-21
O Salen
Ester Birgit Karlsson f 1921-08-30 Sax
eggen, d 2011-10-14 Borlange, gift Arne
Isidor Hallqvist f 1912-03-11 Dorotea,
d 1998-03-07 Falu Kristine
Karin Linnea Eriksson f 1923-03-16
Viken, d 1951-06-05 Viken
Prins Kerstin Ingegerd Hansson
f 1924-04-26 i Ragardsheden,
d 1964-06-14 Falu Kristine, gift
Bergvall
Leontina Serafina Nilsson f 1922-10-12
Los, d 2009-09-22 Orsa, gift Johan Emil
Svard f 1902-03-07 Alfta, d 1990-10-18
Alfta

25 Pilar Rut Maria Larsson (Kristiansson)
f 1923-05-24 Rullbacken, d , gift Tage
Verner Andersson f 1918-12-21 Hofors,
d 2000-11-28 Sofia, Stockholm
26 Torborg Adela Ludvigsson f 1924-03-17
Barvallen, d 2011-11-12 Sarna, gift
Asmund Albin Olsson f 1921-01-03
Norge, d 1983-04-25 V Salen
27 Anna Bojan Hyckenberg f 1924-02-02
Ostra Langstrand, d 1943-09-30,
Gustav Vasa, Stockholm, gift Stig
Torsten Josef Schelin f 1916-12-20
Goteborg, d 1964-12-13 Gustav Vasa,
Stockholm
28 Sus Gerda Maria Persson f 1925-01-18
Digernas, d 2003-02-03 Hoknas, gift
Olof Axel Ostensson f 1920-03-31
Hoknas, d 1999-07-25 Hoknas
29 Lasserk Inga Lisa Johansson
f 1925-02-24 Gerfastheden,
d 1994-11-12 Marsta, Husby-Arlinghundra, gift Bengt Torgny Lindgren
f 1929-04-18 Vilhelmina, d
30 Lasserk Gerda Johansson f 1923-08-14
Gerfastheden, d , gift Erik David
Skottheim f 1922-02-06 Kyrkbyn,
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d 2003-05-03 Hubbo, Vasteras
31 Erik Gunnar Ahs f 1931-12-14 Salen,
d2013?
32 Prins Stina Alfhild Hansson
f 1924-09-04 V Salen, d 2008-09-22
St Johannes, Malmo, gift Sven Erik
Arne Jonsson f 1924-08-04 Ystad,
d 2008-09-22 St Johannes, Malmo
33 Maj Sigrid Larsson f 1925-05-31 Roen,
d 1976-12-18 Vasterhaninge, gift Jan
Gustaf Simonsen f 1925-05-31 Norge, d,
Per Stig Pettersson f 1925-07-14
Grangarde, d 2000-04-23 Transtrand
34 Valborg Linnea Hansson f 1923-11-28
Horrmund, d , gift Olle Skoglund
f 1927-11-02 Jarna, d
35 Tyra Kristina Markusson f 1924-01-15
Langtjarn, d 2015?, gift Edvin Gosta
Emanuel Sundberg f 1922-04-04 Ore,
d 2000-03-25 Filipstad
36 Stolt Brita Majolis Nilsson f 1925-06-25
Mornas, d 1997-08-07 Hjortnas, gift
Karl Johan Hedin f 1917-01-11 i Knutby,
d 1994-07-12 Rimbo; gift Lasse Olof
Hjern f 1926-07-22 Hogalid,
d 1997-01-01 Vallentuna; gift Nils
Goran Brand f 1927-11-09 Vadstena,
d 1999-05-29 Falkenberg;
gift 1971-09-24
Olle Gosta Nises f 1924-04-09 Leksand,
d 2006-11-09 Leksand
37 Ernst Verner Ferm f 1923-03-26
V Salen, d 1996-11-26 V Salen, gift
Kristina Helena Piehl f 1927-10-06
Oskar, Stockholm, d
38 Uno Bertil Ingemar Hyckenberg
f 1922-06-03 O Langstrand,
d 1999-10-24 Vastra Frolunda, gift Inga
Mary Lilian Alexandersson
f 1925-07-16 i Goteborg domk,
d 1979-05-17 Goteborg, Vasa
39 Arne Hansson f 1924-10-15 O Salen,
d 1944-07-28 6 Salen
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Salens skola omkring 1930.
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40 Nils Holger Ludvigsson f 1924-06-08
Stranden, d 1995-09-19 Roen, gift Lilly
Valborg Samils f 1926-01-21
Kvarnheden, Rorbacksnas, d 2016-0000
Roen
41 Olof Gunnar Stefansson f 1922-08-06
Lima, d 2008-04-10 Transtrand
42 Johan (John) Edvard Tors f 1922-10-25
6 Siilen, d 2002-08-12 O Salen, gift Tors
Karin Gunborg Eriksson, f 1925-01-06 i
Malung, d 2016-0900 6 Salen
43 Prins Bror Artur Andersson
f 1922-07-09 Mora, d 19820118
Sollentuna, gift Anna Kristina
Johansson f 1922-10-08 Saters 1 fs,
d 2008-01-19 Sollentuna

44 Erik Alf Lind f 1922-05-18 V Salen,
d 1994-09-26 V Salen, gift Marta
Linnea Strom f 1923-07-12 Vastra Fors,
d 2011-02-18 V Salen
45 Nils Rune Sivertsen f 1922-10-13
Ragnilbacken, d 1976-06-26
Ragnilbacken, gift Inga Lisa Berglund
f 1926-06-21 Hudiksvall, d 2013-11-04
O Salen
46 Allan Leo Persson f 1923-02-22
Digernas, d 1975-02-28 Digernas
47 Bror Lennart Ludvigsson Baremo
f 1925-06-18 Barvallen, d 2006-10-12
Falun (Transtrand), gift Greta Maj-Liss
Johansson f 1923-09-19 Idloken,
d 2000-05-04 Falun

Vad har detta foremal anvants till?
AV OVE PERBJORS
Under sommaren 2016 nar jag var i faboden med mina kor och kalvar fick jag se en
metallbit sticka fram ur grassvalen. Det sag
ut som det var ett blad till en slattermaskin
sa jag tog upp foremalet, men det var nagot
storre an jag tankt och det sag ut i formen
som en yxa.
Harmed startade funderingen om vad detta
var for foremal och vad det anvants till. Jag
tog en bit av ett trasigt skaft till en piasava
och satte pa for att se och kanna hur foremalet kandes i handen.
Bladets langd ar 19,5 cm och bredden ar 10
cm. Tjockleken in mot skaftet ar 2 mm for
att sedan jamnt tunnas ut mot eggen.
Har fatt forslag om att det har anvants i linberedning eller med att avblasta rovor. Jag
tror inte pa nagot av dessa forslag da foremalet har hittats i faboden Sjoandan.
Mina funderingar ar att det har anvants till
att hacka sender stycketorv, men det vore
intressant om nagon har nagra andra synpunkter. I sa fall hor av er till denna tidnings
redaktion.
14
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Vasaloppsmalet
SAMMANSTALLT AV ERIK-AKE TRANBERG, dven Foto nedan.
Vid det forsta Vasaloppet 1922 markerades
malet med en vitmalad skiva i traram med
texten "MAL" upphangd mellan tva flaggstanger. Det fanns ingen annan dekoration.
Aret efter sammanstalldes texten "I fadrens
spar for framtids segrar" av konstnaren och
hembygdsvardaren Gustaf Ancarcrona fran
Leksand. Devisen malades pa vav till 1923
ars Vasalopp av konstnaren Anders Otter,
Morkarlby, och flaggstangerna inramade

med rodfargade trapelare, dekorerade med
Tallrisgirlanger.
1948 andrades texten till "I faders spar
for framtids segrar", och malades da av
kurbitsmalaren och konservatorn Evald Hakansson, Solleron.
1979 blev det annu en nymalning av
Evald Hakansson. Nu tillkom en gron tallrisgirlang pa vaven runt om texten.

Slaktforskning
Intresserade av slaktforskning. Hor av Er
till Bitte Antonsson sa bestammer vi nar vi
traffas och startar ta reda pa Era forfadrer
med hjalp av bland annat kyrkbockerna som
finns inskannade och ligger pa internet.
Bade nyborjare och Ni som provat pa tidigare ar valkomna.
Ofre Gdldet 1/17

Nasta nummer
av Ofre Galdet
Kommer att ha skolan under senaste 175
aren som tema. Har Du bidrag ta kontakt
med redaktionen.
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Giftmordet?
pa garden i Westansjo,
(Vastagarden) Lima 1892
AVBJORN ROSEN

Vastagarden i borjan av 1900-talet. Den sista husbonden av Vastagarden med familj. Fran vanster Vasta Ola
Larsson, hustrun Buvall Marit Persdotter dottern Vasta Selma Matilda Olsdotter gift med Ris Olof Larsson,
Risheden. Aktenskapet barnlost. Fotot gava till Vastagarden av Brus Bertil Olsson och Marta Olsson den 14/2
1976.

Allt upptecknat i ett sammandrag, efter genomlasning av polisprotokoll och Haradsrattsprotokoll som Flink Alfred Matsson,
Skalmo infb'rskaffat i juni 1960.1 viss delar
bar jag anvant mig av direkta citat darav alderdomlig svenska och stavning.
Pa garden i Westansjo bodde i april 1892
Kerstin Larsdotter, 70 ar, hennes son Olov
Larsson, 41 ar och dennes hustru Marit
Persdotter, 42 ar och dottern Selma Olsdotter 14 ar. Kerstin Larsdotters man Lars Ols16

son hade avlidit i sotdoden 1890. Arvsskifte
efter fadern hade foretagits men alia var inte
nqjda med fordelningen. Kristina och Martina (Olovs systrar) erholl varsin jordlott och
Olof skulle overta garden. System Kristina
Larsdotter hade flyttat och bosatt sig i Hammarsbyn samt system Martina Larsdotter,
38 ar hade gift sig i borjan pa april 1892 och
bosatt sig hos maken Hammar Lars Ersson
i Torgas. Olov Larsson var lange nojd med
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att system Martina inte gifte sig for ban menade da att han och bans barn skulle fa arva
hennes jordlott i Vestagarden. Nar det nu
anda blev giftermal var aven detta en orsak
till att Olov blev allt mer irriterad pa sin syster.
Under april manad hade Martina Larsdotter vid flera tillfallen varit hem till Vestagarden for att ha'mta sadant som hon ansag tillhora henne. Olof och hustrun Marit
var mycket irriterade over dessa besok och
menade att hon inte hade nagot dar att hamta. Pa kvallen den 30 april kom Martina till
gamla hemmet, Vestagarden dar hon skulle
hamta nagot. I huset fanns da Marit Persdotter, hennes dotter Selma samt modern
Kerstin. Under besoket drack, vilket senare
framkom, Martina Larsdotter, kaffe som
hon bjods pa. Hon at aven en vetebulle -vetekrok-. Efter att ha stannat ungefar 30 minuter begav sig Martina omkring kl. 20.00
ivag enar hon skulle pa fest nagonstans.
Hon kom dock inte langre an 300 alnar fran
hemmet efter vastra vagen mot Torgas forran hon stupade och foil dod ner i diket dar
hon kort stund darefter antraffades av Marit
Matsdotter fran Husom. Grannarna Permats
Per Persson och Lars Persson forslade sedan
kroppen med en akdon tillbaka till garden i
Westansjo dar den lag i dagligstugan i fem
dagar innan den fordes till vintergraven vid
Lima kyrka.
Redan den 2 maj nek lansman P.M. Peterson kannedom om det intraffade dodsfallet.
Han foretog da tillsammans med fjardingsmannen F.M Olsson fran Skalmo undersokningar pa platsen och vidtog aven en del forhor med anhoriga och vittnen i omradet. Vid
dessa forsta forhor framkom olika uppgifter om huruvida Martina vid sista besoket
druckit kaffe eller inte. Detta blev mycket
omtvistat under fortsattningen av arendet.
Med anledning av det som framkom och
misstankarna om att Marit och/eller Olof
haft med Martinas dod att gora ansokte
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lansman Peterson hos Konungens Befallningshavande (Lansstyrelsen) om att fa
foreta likoppning och obduktion av den
doda kroppen efter Martina Larsdotter. Forrattningen verkstalldes den 13 maj pa Lima
Sjukstuga av tf extra provinsiallakaren Per
Landahl i narvaro av Graf Lars Jonsson,
E.v. Knorring och Axel Nordstrom. I protokollen beskrivs obduktionen mycket noga.
Delar av kroppen insandes i forseglat skick
for Rattsmedicinsk undersokning. I december 1892 kom provsvaren som visade att i
magsacksinnehallet fanns "en icke obetydlig mangd arsenik". Lakaren Par Landahl
skrev den 5 december ett utlatande som i
korthet sager att "inget motsager antagandet
att doden uppkommit genom arsenikforgiftning". Dock skrev medicinalstyrelsens
rattskemiska expert Dillnert i sitt utlatande
"den i nu foreliggande fall funna arsenikmangden maste enligt min mening understiga den vid arsenikforgiftning vanliga ".
Lansman Peterson haktade omedelbart
harefter Marit Persdotter och Olof Larsson
och vid lagtima hostetinget med Malungs
Tingslag holls den forsta forhandlingen den
20 december 1892. Flera vittnen hordes.
Har framkom flera uppgifter om "det oforsonliga hat" som Olof och hans hustru Marit
hyst mot Martina. Bl.a.hade Olov vid nagot
tillfalle yttrat "jag skall skaffa henne at helvetet". Saval Marit som hennes man Olof
framstalldes som grymma och harda. Modern Kerstin berattade bl.a. att Olof ocksa
en gang yttrat, nar fadern Lars lag for sotdoden, "dor inte gubben snart skall ja ge honom en dos". Kerstin fruktade aven for sitt
eget liv. Darfor slangde hon bort den arsenik
som fanns pa garden strax efter det att sonen
fallt yttrandet ang. fadern. Vid tinget framkom efter vittnesforhor och forhor med de
tilltalade att Martina bjudits pa och druckit
kaffe. Dottern Selma hade berattat detta for
Kristina men sade ocksa att Martina efter
kaffedrickande klagat pa att hon madde ilia
17

och var yr. Martina trodde dock att det berodde pa att hon led av andtappa. Olov fornekade hela tiden att ban var inblandad i
handelsen och att ban inte ens varit hemma
pa kvallen.
Tinget avbrots och aterupptogs den 9 januari 1893 da flera vittnen hade inkallats.
Alia vittnade om att Marit efter handelsen
varit mycket orolig och bla. sagt till nagon
att hade Martina dott pa andra sidan alven
sa hade det inte blivit sa tokigt som nu. Vid
detta ting omtalade aven lansman Peterson=
aklagaren att Marit Persdotter infor honom
avlagt en fullstandig bekannelse dar hon berattat att hon med arsenik forgiftat Martina.
Marit Persdotter tog dock infor tinget tillbaka denna bekannelse och sade att det var
bara nagot hon hittat pa for att fa slut pa hela
historien. Hon led mycket av att sitta i hakte.
Tingsforhandlingarna avbrots igen och upptogs na'sta gang den 24 januari da flera vittnen hordes. Olov berattade infor detta ting
att Marit en natt genom celllvaggen talat
om att hon lagt arsenik i den kaffekopp som
Martina druckit ur. Aven nu avbrots tinget
for att vid nasta lagtima vinterting aterupptagas. Olov forsattes pa fri fot. Tinget aterupptogs den 10 februari 1893. Inget spec,
nytt framkom vid detta tillfalle. Aklagaren
vidholl sitt yrkande att Marit Persdotter
skulle fallas till ansvar for giftmord.
Aklagaren anforde harefter att "allt for
mycket avseende inte skulle fastas vid
Medicinalstyrelsens utlatande" enar icke
nagon dodsorsak angivits. Han menade att
Martina fatt i sig arseniken i upplost form
och darfor absorberats av kroppen och att
en del arsenik aven lamnat kroppen genom
uppkastningar. Aklagaren sade att ban var
overtygad om att Marit Persdotter var skyldig, enar "hon som allmanneligen vore kand
att hava ett hart och obojligt sinnelag". Han
yrkade pa att hon fortfarande skulle fo'rvaras i hakte. Om bevisningen inte skulle
ra'cka skulle hon "stalks pa framtiden". Da18

gen darpa fattade Hardsratten sitt beslut att
vare sig Olof Larsson eller Marit Persdotter "icke kunnat at saken fallas och forsatte
darefter omedelbar aven Marit Persdotter
pa fri fot. Men enar Haradsratten anser att
mer an halft bevis forekommit mot Marit
Persdotter,lemnar Haradsratten saken i afseende pa henne at framtiden." Kostnaderna
for vittnesinstallelse skulle drabba statsverket. Som slutmening star foljande: "Men
skall detta mal sasom angaende lifssak
understallas Kungl.Majts och Rikets Svea
Hovratts Profiling".
Saval aklagare som de tilltalade forklarade sig med utslaget nqjda.
Uppgifter om vad som harefter ha'nde och
vad Svea Hovratt beslutade bar ej kunnat
patraffas. Troligt ar att Hovratten ej tog upp
malet till behandlingar.
Fotnot: Lansman Peterson flyttade senare
fran Lima och begick 9 ar efter denna handelse sjalvmord.

Vasta Selma Matilda Olsdotter gift 19020613 med Ris
Olof Larsson
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Persondata:
Vasta-Lars Olsson, fodd 18240409 i Vastansjo, Lima, dod 18900510 i Vastansjo,
Lima. Bosatt i Vastansjo, Lima.
Gift 1847 i Lima med Sjungar-Kerstin Larsdotter, fodd 18200315 i Hammarsbyn, Lima,
dod 19010509 i Vastansjo, Lima. Bosatt i
Vastansjo, Lima. Sorbarke 1838. Lima 1839.
Barn:
Vasta-Karolina Larsdotter, fodd 18480527 i
Vastansjo, Lima.
Gift l:a gangen 18730508 i Lima med Hallars-Mattias Hansson, fodd 18421215 i Juslatt, Lima, dod 18800327 i Juslatt, Lima.
Gift 2:a gangen 18820520 i Lima med
Hallars-Olof Hansson "Hallars-Olle", fodd
18500528 i Juslatt, Lima, dod i Angsholm,
Folkarna.
Vasta-Stina Lisa Olsdotter, fodd 18491219 i
Vastansjo, Lima, dod 19100313 i Hammarsbyn, Lima. Bosatt i Hammarsbyn, Lima.
Sornas 18791108.
Gift 18810419 i Lima med Aker-Johannes
Olsson, fodd 18451224 i Hammarsbyn,
Lima, dod 19260818 i Hammarsbyn, Lima.
Vasta-Olof Larsson, fodd 18510912 i Vastansjo, Lima, dod 19230630 i Vastansjo,
Lima. Bosatt i Vastansjo, Lima. Hjartslag.
Lima Hembygdsgard sedan 1953.
Gift 1876 i Lima med Buvall-Marit Persdotter, fodd 18500516 i Bu, Lima, dod 19310403
i Vastansjo, Lima. Bosatt i Vastansjo, Lima.
Vastansjo 18761110.
Barn:
Stina Lisa Olsdotter, fodd 18761209 i
Vastansjo, Lima, dod 18770310 i Vastansjo, Lima
Vasta-Selma Matilda Olsdotter, fodd
18780328 i Vastansjo, Lima, dod
19520430 i Risheden, Lima. Bosatt i RisOfreGdldetl/17

heden, Lima.
Gift 19020613 i Mora med Ris-Olof Larsson, fodd 18680412 i Risheden, Lima,
dod 19461216 i Risheden, Lima.
Vasta-Martina Larsdotter, fodd 18541018 i
Vastansjo, Lima, dod 18920430 i Vastansjo,
Lima. Bosatt i Torgas, Lima, giftmordad av
svagerskan Marit.
Gift 18920408 i Lima med Hammar-Lars
Eriksson, fodd 18641215 i Torgas, Lima,
dod 19020329 i Alvdalen. Bosatt i Alvdalen.
Lunginflammation.

DNA
Det har blivit populart med att anvanda
DNA i slaktforskningen. Las garna i
bockerna "Min europeiska familj de senaste 54 000 aren" av Karin Bois, nu pa
bokrean och den nyare "Svenskarna och
deras fader de senaste 11 000 aren" av
Karin Bojs och Peter Sjolund. Lattlasta
utan krangliga vetenskapliga ord. Intresserade av att fa sitt DNA analyserat, kan
kontakta Erik-Ake Tranberg i redaktionen.

Gransland
Boken Gransland, berattelser fran tiden
kring 2:a varldskriget i Lima, Rorbacksnas och Transtrand finns nu i nytryck
hos hembygdsforeningarna.

Kretstraff
KretstrafFen for Limas, Rorbacksnas,
Transtrands och Malungs hembygdsforeningar kommer att aga rum pa Vastagarden den 17 maj 2017.
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Ett Vasalopp i aldre tider
AV VARSK TORE JOHANSSON
Soldat Lars Olsson Sjungare foddes 178601-21 i Hammarsbyn, Lima, dod 1860-0709 i Hammarsbyn, Lima av slag. Han bodde
i den sa kallade Sjungargarden som lag
langst soderut. Garden blev under storskiftet pa 1860-talet flyttad norrut och vasterut
pa en hylla ovanfor Lissbjorsgarden.
Sjungar Lasse var under sin levnad en
skicklig fiolspelman, jagare och fiskare
som nedlade bade vildren, baver, bjorn och
alg. Sasom bjornjagare overtraffades han
dock av sin son Erik, som han varit bans
laromastare. Framfor allt var han en av de
framsta fiolspelarna i Limabygden. Han var
ocksa en skicklig och uthallig skidlopare.
Pa den tiden akte de annorlunda an i dag,
de hade en langre vansterskida och en kortare hogerskida "ski och andur". De gled pa
langskidan och sparkade pa med kortskidan
som var kladd under med alghudsbenning
med haren bakat som gav ett bra fiiste, som
behovdes nar de drog kalke. Det anvandes
bara en stav.
Pa varen 1804 nar Sjungar-Lasse skulle
spela pa ett brollop upptackte han att han
saknade strangar till sin fiol. Det narmaste
stallet var Elverum i Norge dit det var 1213 mil. Han satte pa sig skidorna tidigt en
morgon och akte ivag till Elverum och kom
tillbaks dan efter en stracka pa ca. 25 mil.
Han var da 18 ar. Det kan idag jamforas med
ett drygt Vasalopp.
Med ett gott skidfore ar det inte omqjligt
att genomfora. Att sen sitta och spela pa
ett brollop i dagarna tre kan anses vara en
lika stor bragd. Blev han trott fram pa natten "nar valsen hade borjat och de dansande
vara i full svang kring golvet, sa lat han
ogonlocken falla tillsammans, men ha'nderna som holl fiolen och straken fortsatte efter
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vanan tills dansen stannade, da oppnades
ater hans ogon tills en ny lek var paborjad".
Sjungar-Lasse (som hade 6 barn) hade ocksa
en son (den yngste) Sjungar-Lars den yngre
en valdigt god fiolspelman som bland annat

Sjungar Lars Larsson.

deltog i Zorns spelmanstavling 1906-1907.
Han var fodd 1826-05-01 och dog 1910-0122 av brand. Han hade 7 barn.
Soldater har priiglat sjungarfolkets slakt.
Hans farmers foraldrar var Forar Olof Fj ellmark Hoknas och Maria Jansdotter fodd i
Finland och Wiborg. En farbror var soldat
Qvick pa Blastheden. Flera sonsoner blev
soldater Sten, Makrill och Strom.
Sjungar-Lasse deltog sjalv i kriget mot
Norge 1808-1809. "Kande norska kulor ga
forbi hans oron som varma jernspett". Dar
blev han ocksa tillfangatagen, men lyckades
rymma med nagra andra och efter atskilliga
aventyr ta sig hem igen. Ja detta var lite om
Sjungar-Lasses liv och aventyr.
Kallor: Lima kyrkoarkiv, Karl Erik Forslund
Lima delen fran kallorna till havet.
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Hakskapfran Bondhedgarden. Malat av en av brodernapa Hakgarden cirka 1830. Forestaller
drottningKristina, som levdepa 1600-talet, medsa kallade Falujuveler (troligen avslaggsten)
som troligen inte fanns forran pa 1800-talet.

Of re Galdet
Nr 12017
Arg. 34
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