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Kulturcafe pa Vastagarden
2019 startar vi med kulturcafe pa torsdagar
med berattande baserat pa olika teman.
Vi bbrjar med rim, ramsor och gator m.m.
eller vad som tycks samt fika for 20:-.
Det blir torsdag 17/1, 7/2, 7/3 och 4/4 kl. 11.00.
Valkomna!

Lima Hembygdsforening

Ordforande har ordet,
Transtrand.
Sa har innan jul, har jag funderat lite
kring vara jultraditioner. Narjulen
nalkas, verkar det som om aven den
moderna ma'nniskan vill vara tillbaka
i 1 800-talet eller tidigare.
Det sa'tts upp julkarvar till faglarna.
En sed som kan sparas tillbaka till
1 700-talet eller tidigare. Resten av
aret nbjer vi oss med att kbpa
fagelfrb att fylla vara fagelbord med.
Innan jul bakas det saffransbrbd och
pepparkakor for glatta livet. Bakverk
som har sina rotter hundratals ar
bak i tiden.
Det kokas lutfisk och de riktiga
entusiasterna lutar den sja'lv.
Lutfisken har i alia fall funnits med
som festmat i over 500 ar.
Julgrisen slaktar v inte sja'lva som
fbrr, men vi kbper in fla'skkbtt och
andra ingredienser och stoppar
julkorv och kokar syltor och tillreder
grisfbtter. Matra'tter som manga av
oss aldrig a'ter annan tid pa aret.
Manga stbper sina egna juleljus
ocksa.
Det roliga med dessa traditioner ar
att en del av oss, en gang om aret,
tar sig tid att gbra en del av det
ovan na'mnda, eller kanske bara en
sak, men pa sa sa'tt haller vi bade
traditionerna och kunnandet kring
detta vid liv. Vi atervander lite till
gamla tider och seder.
Under vintern kan jag a'ven fundera
over hur det var i var fjalldal innan

elektriciteten och innan moderna
fordon fanns.
Mbrkret maste ha varit kompakt,
fbrutom de natter nar det var
fullmane och man kunde se lite av
omgivningen. Hur stod man ut med
all snb" utan den moderna snbplogen
och utan sndslungan hemma pa
garden? Allt skulle skottas for hand
och till slut blev det val bara sma
gangar pa garden, for att ta sig
mellan fjbs, vedbod och boningshus.
For att inte tala om kylan som skulle
fbrdrivas med att elda varje vaken
sekund och allt jobb med att bara
ved och vatten.
Ja, mycket har blivit ba'ttre och en
del har kanske blivit sa'mre. Det far
ni sja'lva bedbma.
Jag ka'nner mig da'remot mycket
tacksam over att leva i dessa tider,
a'ven om mycket kunde vara
annorlunda, men sa'nder en
tacksamhetens tanke till alia som
har gatt fore mig och skapat de
fbrutsa'ttningar som jag och alia vi
andra har i vart land. Trots allt sa
har vi alia ett ma'nniskovarde idag
och de fiesta kan somna ma'tta,
varma och trygga i sitt eget hem. En
ynnest som jag skulle bnska att alia
pa jorden finge uppleva.
I tacksamhet over var underbara
plats pa jorden, bnskar jag och
styrelsen i Transtrands
Hembygdsfbrening er alia en riktig
God Jul och ett Gott Nytt Ar.
Annette Jonsson-Lill
Ordforande Transtrands
Hembygdsfbrening

Ordforande har ordet, Malung
Under sommaren och hosten kunde
vi gladja oss at tva nya aktiviteter
pa Gammelgarden.
Den forsta var att delta i
kommunens satsning pa
lovaktiviteter for skolungdomar.
Under tva dagar hade ungdomar i
aldern 6-1 3 ar mojlighet att att
komma till Gammelgarden och gora
en "tidsresa" i nagra av
byggnaderna. Lycke Margareta
Nilsson hade stallt upp och i en
tidstrogen dra'kt (1800-tal)
levandegjorde och berattade hon
engagerat om hur man levde fbrr
med anknytning till allt det barnen
kunde se i och kring husen. Detta ar
nagot som skulle kunna utvecklas
ytterligare om alia de av vara
medlemmar som har nagot att
beratta fran gangna tider, och de
finns, erbjuder sig att medverka.
Den andra aktiviteten var att
genomfora tva kulturarvsdagar i
borjan av September. Liknande
evenemang skedde runt om i landet
och inte bara i Sverige utan ocksa i
andra lander.
Var ambition var att peka pa
bredden av de kulturtraditioner vi
forvaltar i Malung. Sjalvfallet visning
av de gamla husen( Lycke Margareta
Nilsson) men ocksa en storre
specialutstallning om
kvarnstensbrottet (Bente Mellquist

Danielson och Jorgen Danielson) och
framtradande inte bara av Malungs
Spelmanslag utan ytterligare en
grupp spelman(Joel Hermansson,
Peder Holmqvist, Patrik Fridholm
och Jerker Hedlund). Till detta kom
ett antal foredrag, om kvarnstensbrottet (Eskil Olsson) och om
konsten att timra hus (Peter
Svensson) och Malungsmalet
hemligheter (Inger Dbhl). Separata
visningar skedde ocksa av sjalva
kvarnstensbrottet (Anna Karin
Korssell Ljung).
Bredden och kvaliteten i de olika
aktiviteterna gav evenemanget en
sarskild dynamik och kandes
inspirerande for alia medverkande.
Till sist vill jag na'mna att
Hembygdsforeningen, tillsammans
med nagra andra foreningar,
fortsatter att arbeta for att
kommunen inte skall glomma bort
att ta tillbaka det lokalhistoriska
arkivet som for nagra ars sedan
overfordes till Arkivcentrum i Falun
for att sorteras, gallras och
katalogiseras. Beslutet att ta tillbaka
arkivet har justeras sa att tiden for
aterforandet nu satts till 2022. Men
vi menar att kommunen redan nu
bor planera for lamplig lokal och hur
arkivet skall skotas. Det ba'sta vore,
menar jag, att arkivet aterfordes till
sin ursprungliga plats i tingshuset till
de lokaler som tingsratten anvande
som arkiv och som fyller alia krav pa
brandsakerhet m.m. Men det finns
ocksa andra losningar.

Allt detta kunde vi diskutera med
kommunalradet Hans Unander vid
ett mote i slutet av oktober. Vi hade
bett att fa tra'ffa Hans Unander for
att den unge Eskil Olsson skulle fa
redovisa det upprop pa Facebook
han genomfort och som fatt stor
respons, kompletterat med ett antal
listor som lagts ut pa olika stallen.
Uppropet hade nagra karnfulla
meningar som understrok hur viktigt
det ar att arkivet kommer tillbaka.

Ordforande har ordet, Lima.
Sa blev det helt plbtsligt
vintermanad men ingen vinter. Vi
har rustat oss med piasavakvast och
snbskyffel vid ytterdorren i
Fornstugan. Far se om redskapen
kommer till anva'ndning denna vinter.
Vi far vara tacksamma for den milda
fina hbsten vi haft. Tank vilken
fargsprakande prakt det varit med
alia lovtrad och soldrankta myrar.
Aktiviteten i hembygdsfbreningen
har varit lag under hosten. Vi har
dock haft nagra s.k.
kulturcafetraffar pa tisdagar. Ett 1 5tal medlemmar mellan 95 och 65 ar
har pratat limamal och skrivit ner
ord som inte finns i den nuvarande
ordlistan.
Efter jul och en gang i manaden
planerar vi att ha torsdagstraffar da'r
vi ska prata om olika saker. Rim,
ramsor, gator och speciella namn
och uttryck kan vara teman. Pa

Det a'r uppenbart att Eskil Olssons
initiativ mott stort gensvar ocksa
hos yngre kommunmedlemmar,
nagot som vi, som representerar
olika fororeningar, finner sarskilt
gla'djande. Motet var mycket positivt
och vi ka'nner oss nu fortsatt
forvissade om Hans Unanders
engagemang i denna fraga.
John-Christer Ahlander
Ordforande i Malungs
Hembygdsfb'rening

senaste cafetraffen berattade Sonja
Tallskog om att Hak Olof (Olle)
Matsson, f. 1844, d. 1935,
Hammarsbyn, brukade dra foljande
ramsor:
"Tio tittilonger dra ein feskoppe
oppivi fjalltransberg" (tio fingrar
drar en kalsong upp over
andalykten).
"Rojn sla svartn so a boiler i gvitn"
(elden slar grytan sa att det kokar i
grbten).
Gamla foton fran fabodar och
skogskojor kan ocksa vara grunden
for berattande till na'sta ars
torsdagstraffar.
Nu tackar vi fran Lima
Hembygdsforening for aret som gatt
och b'nskar God Jul och Gott Nytt Ar
och med onskan om aterseende
na'sta ar.
Gudrun Larsson Thysk
ordforande i Lima Hembygdsforening

Tygkasse i bomull.
Fairtrade. Matt ca 40 x 40 cm. Stadiga
handtag. Pris 200:-. Saljes pa Coop
Limedsforsen och Sixten Jernbergs
Restaurang hos Gun och Britt samt hos
Lars-Ake Larsson i Risatra

MINNEN FRAN TIMMERSKOGEN.
Av Anton Moberg (14 april 1 976)
Vi bodde i Skivagstjarnskojan, en snorik tjugutalsvinter.
Vid stranden av tjarnen, med stenik och uraldrig mark.
Da var Orr-Edvard, Otto pa Mon och Bruntjarnas - Edvin,
och Sara-Simon som i sin ungdom blandat sitt brod med bark .
Var koja var trivsam, av grovvaxt timmer, intill snokladda Holen.
Med jordgolv, eldpall, roktratt och ett hemgjort bord i ett horn.
Langs vaggarna langa britser, sockerlador som skap vid borden.
Efter arbetssam dag fick vi vila var rygg pa barbaddad brits som Ion.
Med valkig nave och Sandvikssvans , vi fa'llde tjockbarkad motalln.
Och furan stortar med brak i snb'n, och syntes knappast mer.
Sen avmatarn kom, och matte dess langd, med stang klave och mall.
Var Ion var tretton ore pr stock, vi barka sa ryggen den sved.
I skift i fem langa timmar, man hogg for att vara varst. .
Med skidor bar det till kojan, efter barkning av trettio stock .
Sa redde vi till var middagsmat, kolbull med bar, eller a'rter med flask
och efterat kolsvart kaffe, man sorpla ur hemgjord kopp.
Sa dagen a'r slut, och morkret la'ggs over snotyngda nejden.
Till kojan vi samlas, - vem har vedhuggningsturen i kva'll ?
Och pannor och kaffepettrar placeras kring sotiga harden,
runt a'riln hanger sura byxor pa tork, i stjarnljus natt,
sover huggarn djupt under fa'lln.

Skridskotavling 1 924 pa Nassjon vid Gullegarden i Torgas

Vilka ar personerna?
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Utdrag ur Gunnar Skogmos dagbok 1945

"Jens-Britta"
Avskrift ur Conrad A. Hanssons
samlade skrifter.
Britta-Lisa Jensdotter, eller JensBrita i dagligt tal. Hon var dotter till
Jens Thor, han var fran Jo-garden.
Hennes moder hette Marina, hon var
fran Bygarde, Lima. Jens-Britta var
ogift och bodde tillsammans med sin
broder Johannes. De bodde i en liten
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gammal gard, garden a'r nu riven,
100 meter norr om Hals-Lars Eriks
gard. Jens-Britta var a'kta relios och
laste ofta i bibeln och psalmbok. Hon
visste mycket om kor, a'ven andra
djur och deras sjukdomar, det har
berattats att hon raddade livet pa
manga husdjur i Rbrbacksnas. JensBritta trodde fullt och fast pa
raende, smafolk och trolldom,
manga a'r de historier som berattas
om henne. En gang i sin ungdom da

hon gattade och just skulle vila
middag med korna pa en standhol
vid Ska'ftkblen, kom plbtsligt en stor
hop med kreatur fran andra hallet
med kurs pa standholen. Framfbr de
fra'mmande korna gick en ung och
vacker kvinna och lockade med
vackert klingande rbst. Det ha'r var
ma'rkligt tyckte Britta, da hon inte
kunde ka'nna igen vare sig kor eller
kvinnfolk. Det var for sent att vanda
om, da Brittas kor redan blandat sig
med den fra'mmande boskapen. Det
blev saledes att fbrsbka samsas om
utrymmet pa standholen. Sedan de
fatt upp vilelden, och korna lugnat
sig och bbrjat idissla, fbrsbkte Britta
fa ett samtal igang med den
fra'mmande kvinnan. Men det var
omb'jligt, kvinnan svarade inte, men
plb'tsligt bbrjade hon sjunga med en
underbar vacker rbst. Alldeles
betagen sag Britta in i de konstigt
skimrande bgonen och lyssnade till
den vackra men sorgmodiga sangen.
Na'r sangen var slut va'nde kvinnan
tva'rt och borjade ga mot
skogskanten, samtidigt som hon
lockade pa sin boskap. Som Britta
star da'r och ser efter dem a'r
alltihop borta, bade kvinnan och
boskapen. Da fbrstar Britta vem hon
haft besok av. Det var raendet.
Hastigt gbr hon ett korstecken och
mumlar "fader var". Men den
sallsynta vackra sangen med den
klagande melodin, kunde Britta aldrig
glomma. Norr om Brittas stuga
fanns fb'rr i tiden en tat, langstra'ckt
skogsdunge, bevuxen med stora
risiga tallar. Genom denna dunge,

som delade Brittas stora garde, gick
en gangstig ut vid det s.k.
"Kabblea". Tidigt en morgon na'r
Britta hbll pa att skura nagra tra'ka'rl,
fick hon hbra laten av ska'llor och
pinglor. Nar hon sag upp fick hon se
en va'ldig hop med vita kor, som
kom stigen genom talldungen.
Framfor korna gick en kvinna och
lockade. Britta blev arg for att
nagon for med kor genom hennes
garde, det var ej brukligt. Hastigt
gick hon mot stigen for att ta reda
pa hur detta ha'ngde ihop, men na'r
hon nadde fram till skogsdungen var
bade vallare och kor forsvunna. Inga
spar syntes pa stigen, men hon
tyckte sig ha ka'nt igen kvinnans
vackra, melodilb'sa lockrop. En gang
na'r Britta vallade sina kor vid L.
Na'rfjallet sag hon en stor flock
snbvita kor och horde ljudet av
ska'llor och pinglor. Flocken drog
bort efter fja'llsidan . Det var nog
bergfolkets kor, trodde Britta. De
sma underjordiska varelserna sag
hon ofta. Ibland na'r hon hade andra
personer i sallskap kunde hon peka
och saga: kan ni inte se. Da'r a'r dem,
kan ni inte se. De andra sag
ingenting, men Britta var sa'ker pa
sin sak. Britta kunde ocksa varsla
om na'r nagon skulle do, och enligt
manga vittnen slog det kusligt va'l
in. En morgon kom hon till
granngarden och sade: Nu dor snart
N.N. i Drang Ola-garden. Tva dagar
senare var ocksa den utpekade
personen dbd. Min fars mormor som
bodde granne med Britta, har
berattat fbljande for min far. En kvall
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nagot ut pa kvallskanten skulle hon
hja'lpa Britta att vattna korna i den
narbelagna Mobergssjon. Britta
stannade kvar vid fjosdorren. Na'r
hon efter att ha vattnat korna, kom
hon tillbaka till fjosdorren och den
vantande Britta, fragade hon: Vad
for sallskap hade du nu? Hon blev
forvanad och sade att hon inte sett
nagon. "Joda" sade Britta, det var
en lang rad med folk som kom efter
dig, en del var svartkladda och andra
var kla'dda helt i vitt. De va'nde vid
den stora tallen da'r. Ingenting mer
blev sagt, men Britta skakade
bekymrat pa huvudet. Na'sta dag
fick min farfar bud om att min fars
morbror avlidit. Brittas bror,
Johannes led i manga ar av
munkrafta. En sommarmorgon da

Haback Britta Olsdotter
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Britta som vanligt skulle till skogen
med sina kor, bad hon grannarna att
de under dagen skulle se om
brodern, ty han skulle snart do. De
gjorde som hon bett dem om, men
blev forundrade na'r de fann att
Johannes var sig lik som han
brukade. Men tidigt na'sta morgon
dog han. Brittas enda sallskap efter
broderns db'd var en massa katter av
olika harstamning och kulorer.
Britts var noga med vem som fick
ga in i hennes fjos. En del personer
hade onda ogon och kunde forgora
korna, i ba'sta fall fick de vanskapta
kalvar. Mot andra onda va'sen hade
hon stal uppsatt innanfor fjosdorren.
Britta Jensdotter var fodd 1 847
2/6, dod 1927 18/7.

Jens Britta Jensdotter

"Pyttsan" sa o Haback
Britta
Fargstark kvinna som levde i
S.Heden I Lima mellan 1865-1946.
Hon levde ensam hela livet, hade ett
par kor och drygade ut inkomsterna
med att sy kla'der. For det mesta at
barn. Hon tog aldrig nagra matt,
utan tittade bara pa barnet och
sedan sydde hon. En gang sydde
hon byxor at nagon i Stengarden.
Det blev det inga fickor pa byxorna
och man klagade pa detta. Britta
svarade:" Pyttsan a dog at sliike
dretonger". (Pyttsan det duger at
sadana dar skitungar.)
Britta var ka'r i Kvannmyr Johannes
Larsson som bodde lite la'ngre
soderut i V.Tandb. Johannes
emigrerade till Amerika och de
brevvaxlade. Emellertid gifte sig
Johannes dar och nar Britta fick reda
pa det slangde hon breven i
kokspisen och sade: "Daa for

Kva'nnmirtjarleitsin". (Dar rok
Kvannmyr- karleken.)
Hon pekade pa ett fotografi pa
Johannes och sade: "An da kleenan
a sta'llt so je feck graa har i feerti".
(Den dar djavulen har orsakat att jag
har fatt graa har i fbrtid.)
Pa alderns dagar la'r Britta ha sagt:
"Je konn foil a var djeft je a, men an
for te Amerika stegga". (Jag kunde
va'l ha varit gift jag med, men han
for till Amerika fulingen.)
Nar Britta hade dott 81 ar gammal
och man rb'jde i hennes hus fann
man fotografiet pa Kvannmyr
Johannes fortfarande mitt pa byran.

Vinterlovet

mitten av januari bbrjade vi skolan
igen. Vinterlovet varade ungefar 50
dagar. Fore helgen hjalpte jag till
med att bara in ved och vatten,
saga ved och ta en julgran. Sedan
har jag skott min skoluppgift, vilken
bestod av rakning.
Jag har varit ute och akt ka'lke,
skidor och skridskor. Vi fira julen till
minne av Jesu fbdelse. Nagot julstb'k

AV IVAN LUNDH
1921-09-10- 1999-02-25
Denna uppsats ar skriven nar Ivan
gick i Valla skola, 23/1 1935.
Vi slutade hostterminen i slutet av
november, ty fortsattningsskolan
skulle bbrja den 1 december. I

September 201 8 Lars-Urban Helje
(Tack Flygar Signe Jonsson och
Haback Elsa Forsgren for historien.
Brittas uttryck "pyttsan" anvands
fortfarande av a'ldre personer i sbdra
Lima.)
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har jag inte varit med pa. Pa julafton
fingo vi grot och lutfisk. Na'r vi atit,
delade Inez ut julklapparna. Jag fick
en norsk skidmossa, slips,
brostnasduk och en kragskyddare.
Pa julmorgon foro vi med hast till
kyrkan. Nagon nyarsvaka har jag inte
varit pa. Efter helgen var jag till

Laxvadet pa julgransplundring. Vi
dansade och lekte sittlekar och hade
mycket roligt. Till Berta Flank har jag
ocksa varit, da'r vi lekte sittlekar. Jag
har varit med pappa till fabodarna
efter ho. Det har varit mycket roligt
under vinterlovet.

Spanskans harjningar i Lima 1918-1919

SPANSKA SJUKAN 1918

Lima utom Rdrbacksnas
Stolp Brita Vilhelmina Jansdotter
Grind Lars Erik Matson
Mangs Lars Vilhelm Jonssort
Brita Lisa Larsdotter
Trond Emma Obson
Hal Martin Leander Persson
Jenny Augusta Johansson

Fddd
18811001
18610325
18550113
18581226
18980911
18880219
18930826

By
6 Lillmon
6 Tando
Ytternas
Skalmo
Mon
Bu
Heden

By
Won
Skalmo
Bu
Ytternas
6 Lillmon
Heden
OTando
SUMMA

Art tal ddda
1

Alder
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70

7

Antal ddda
0
1
2
0
0
2
2
7

Rdrbacksnas
Astrid Eivor Eliasdotter
Anna Gunvor Karlsdotter
Hildemar Gotthard Eriksson
August Arnesson
Per Ingvar Persson
Karl Akjar Aslund
Hilda Hansson
Emil Eriksson
Oskar Verner Johansson
Per Hansson
Olof Samuel Johansson

Fddd
19161215
19161123
19111006
18901127
18921015
18980513
18771202
18871211
19151224
18891019
19100905

By
Medskogen
Medskogen
Kvarnheden
Brunkarnasen
Rdrbacksnas
Gillerasen
Rorbacksnas
Brunkarnasen
Kvarnheden
Brunkarnasen
Kvarnheden

Ddd
19181119
19181122
19181126
19181126
19181127
19181130
19181205
19181206
19181206
19181207
19181210

By

Antal ddda
3
1
3
2
2

Alder

Antal ddda
5
1
4
0
1
0
0

Brunkamasen
Gillerasen
Kvamheden
Medskogen
Rorbacksnas

SUMMA

14

0-10

DBd
19181222
19181225
19181227
19190103
19190112
19190115
19190120

11

0-10

11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
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Nu finns 2019-ars almanacka till fbrsa'ljning pa
ICA, Konsum, Frendo, Jam och Bygg samt pa
Turistbyran och Olnispagarden i Salen.

TRANSTRANDS SOCKENALMANACKA
2019-ARGANG28

Stuu ftna, (odd 1920 10 301 Vistra Salen. Trinstrand, dad 19&4 06^ 261 Inaan, AL
ArKtaik Kxnmanid »m raJilodk nd Owe Silhallsaktets iFermtaktcn)
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Utgivarc: Transtrands Herabygdstbrening

Pris 10ft- kroner
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Gerd Piscator bakar julbrod pa OInispa, Salen.
\J\ C V3CHUCL '
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MMtemukrift med utglvnl ng 4 ganger per ar - Ansvarig utgl rare: Brttt Nils Eriksson. Utgiveli av nembygdsforeningama i Transtrand. Rorbacksnas, Lima och Malung.
Lima
Malung
Rorbacksnas
Hembygdsforening
Transtrand
Rorbacksnas 261
Limedsforsen 150
Box 147
Olnispagarden
Adress
780 64 Lima
782 23 Malung
780 67 Salen
780 64 Lima
Postort
61
87
09-0
39 59 01 -2/997 -1 474
384-2200
Plusgiro/Bankgiro
191-2286
Ordforande
Kassor
Sekrerterare
Kondoleanser

Annette Jonsson-Lill
0280-221 60
Britt-Marie Antonsson
070-301 92 63
Eva Ryen
0280-206 66
Lisbeth Salder
0280-20620

Patrik Persson
0280-800 48
Johnny Arvidsson
0280-800 14
Aron Hansson
0280-800 14

Gudrun Larsson Thysk
John-Christer Ahlander
070-563 20 56
070-493 51 19
Gunn Zetterstrom-Kjellgren
Robert Hagstrom
0280-48 20 1 8 sakr torsd.
070-31 4 64 72
Lisbeth Modig
Benle Mellquist Damelsson
070-306 88 48
070-207 88 28
Pell Inger Eriksson 073-941 65 10 Tryck: Strand s Grafiska AB
Lars Ake Larsson 070-684 10 51 ISSN 0349-8557

