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tidningen och halsar saval gamla som nya
skribenter valkomna.

Transtrand:
www.olnispasidan.se
Mailing:
www.malungshembygdsforening.se

Ofre Galdet 2019:1

Ordforande har ordet - Lima
Arsmotet for 2019 ar avklarat. Tank
att det var 19 personer som kom
till motet i sondags i Vastagarden,
trots att det var varsol, takdropp
och en ma'ngd spannande idrottsliga
evenemang som pagick bade i Vasaloppssparet och pa TV.
Ett annat valkant hinder for deltagande brukar var all trafik med sportlovsfirare som ska till eller fran Salen. Det
ar stora problem for manga att ta sig
ut pa riksvagen och over till vastra
sidan. Det har framkommit 6'nskemal
om att forlagga arsmotet pa annan
tidpunkt pa aret.
Styrelsen omvaldes i sin helhet. Vi
beviljades aven ansvarsfrihet for
aret som gatt. Ordforande ar undertecknad Gudrun Larsson Thysk,
vice ordforande Matthias Thuresson,
sekreterare Lisbeth Modig, ledamoter
Lars-Ake Larsson, Ove Perbjors,
Anna Persson, Per Flygar. Kassor,
anstalld av flera foreningar ar Gun
Zetterstrom Kjellgren. Som representant for Lima Besparingsskog deltar
Bengt Halvarsson. Suppleanter och
revisorer omvaldes. Det som saknas
ar en fungerande valberedning med
tre ledamoter. Hugade spekulanter ma
anma'la sitt intresse!
Tva kulturcafe-traffar har avverkats i
januari och februari. Vi har nu avslutat
temat med ord pa limamal som ska
inga i revideringen av ordlistan som
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finns. Vi tar dock emot och antecknar
om nagon kommer pa fler ord. Detta
ar ett arbete som det inte finns nagon
ande pa.
Vi ar i stort behov av hjalp att skriva
ner dessa ord i ett ordbehandlingsprogram och forsoka fa till en komplettering av befintlig ordlista.
Senaste kulturcafetraffen agnades
at och de tva kommande i mars och
april ska agnas at berattande av lite
olika teman som kanns intressant for
deltagarna.
Amnena i februari var minst sagt
skiftande. Deltagarna berattade fritt
ur hjartat om allt mojligt. Tank vad
mycket man kan prata om nar man val
kommer igang. Det kan vara till synes
sma, lite privata saker som kommer
upp men som gor att flera minns och
hakar pa berattandet. Tva exempel
var: min forsta danskavaljer och
schlager och sanger.
Hur manga i denna lasekrets, minns
inte Vildandens sang med Thory Bernhards. Nagra onskade att de som var
musikanter i gruppen, skulle ta med
sina instrument till nasta gang. Det
berattades aven om fabodliv, historier
om overnaturliga vasen som horts och
setts.

Tank att flera fabodar fatt lov att flyttas, ibland nagon mil, p.g.a. att det
blivit vattenbrist, kreaturen blivit sjuka eller dott och besok av "skromt".
Nagra exempel pa sadan flytt ar Kladden, Klossberget och Hallbrosatern i
Lima och nagon fa'bod i Transtrand.
Overnaturliga vasen harjade ofta vid
fabodarna forr och fabodfolket erfor
dess narvaro i olika sammanhang.
Min fundering ar varfor vi idag inte
ser och hor overnaturliga vasen i sa
stor utstrackning. Har nutidsmanniskan for mycket stimuli omkring sig
som t.ex. TV, datorer och telefoner?
Vistas vi inte tillrackligt ofta i tysta
miljoer och i ensamhet, for att dessa
vasen ska visa sig? Ar det bara nagra
fa forunnat att vara mottagliga och
ha formagan att "ta in" dessa mystiska vasen och handelser. Eller ar det
inte legitimt att prata om det av olika
anledningar?
Ja fragetecknen ar manga och spannande ar det. Hoppas vi far ta del
av flera berattelser vid kommande
kulturcafeer.
Varen kommer vi att agna at lite stadning och pyntning vid Vastagarden.
Na'r maj manad ar slut, ska vi ha nationaldagen den 6 juni, planerad och
forberedd. Vi tanker ha ett liknande
upplagg som forra aret och hoppas ha
vadrets makter pa var sida. Da ar alia
hjartligt valkomna till en heldag pa
Vastagarden.

Nu onskarjag alia la'sare och hembygdsvanner en skon var och forsommar!
GUDRUN LARSSON THYSK
Ordforande Lima Hembygdsforening

Lima Hembygdsforenings
Minnesfond

Tack for alia gavor som
inkommit under 2018!
Gavorna gar till skotsel av
hembygdsforeningens
byggnader och samlingar.
FONDFORVALTARE:
Lima Hembygdsforenings
styrelse.
VID KONDOLEANSER RING:
L-A Larsson 070-684 1051
Inger Eriksson 073-941 65 10
Lisbeth Modig 070-306 88 48
Plusgiro 61 87 09-0
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Ordforande har ordet - Transtrand
Nar jag skriver detta, sa ar vi
precis pa vag in i Vasaloppets tid, med
alia mqjliga och omojliga varianter av
skidtavlingar.
Nar min yngste son gick pa mellanstadiet, gjorde de ett skolarbete som
hette: "Gustav Vasa och vad han
stdllde till med".
Ja finns det en person som verk-ligen
har stallt till med mycket har i var
fjalldal, sa ar det val Gustav Eriksson
Vasa.

Det man vet ar att det inte fanns manga gardar i Salen pa den tiden, sa sannolikheten ar ju tamligen god att han
kan ha overnattat pa Olnispagarden,
som fanns aven pa den tiden. Dock
var det nog andra byggnader da, men
nagon stock i gamla parstugan ska ju
enligt vad man sagt till mig, vara fran
1500-talet, sa det kan ju vara sant.
Om det nu var sa att han over huvud
taget kom till Salen?

Hur det an ar med det, sa har vi
manga minnen efter Vasa har.
Tank alia historier och skronor som
Namnet Vasa, som harror fran Vasaattens slaktvapen, dar en bild av
finns om den mannen och en del
omfattar ju aven var bygd. Det ar ju sa en Vase (en typ av riskknippe eller
att segraren sjalv skriver sin historia
karve), finns avbildat.
och att han aven valjer bort det han
inte vill ha med. Den historien som
Vart sockenvapen har en gul Vase pa
Vasa latit teckna over sitt liv ar valdigt bla botten, tillsammans med tre Limafargstark. Manga av er har sakert last batar pa gul botten. Detta sockenvapen har vi aven pa herr-och damdrakspeciellt om hans bravader uppe i
Dalarna. Sanna eller falska, en god
tens knappar i Transtrand.
historia ar alltid en god historia, som
jag brukar saga till min granne som
Har finns aven Vasastenen, som restes
forsoker lura i mig den ena historien
1903 och invigdes 1904, till minne
va'rre an den andra.
av att Vasa blev upphunnen har av de
bagge skidakarna som akt efter honom
Var det verkligen sa att han akte skifor att fa honom att komma tillbaka
dor? Var det verkligen sa att han kom till Mora. Stenen ar placerade pa Vatill Salen? Var det verkligen sa att han saholn, som vi benamner denna kulle.
sov over pa Olnispagarden? Ja, inte
vet jag men det ar i alia fall en bra
Texten lyder:
historia.
"Gustav Eriksson Vasa 1521. Om du
vill blifva var harhofvidsman, safoljer
bad gammal och ung".
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Vi bar Wasa fjallgard vid gamla bron,
som bar tagit namn efter Vasa.

Men innan dess, sa far vi hoppas pa
manga vackra varvinterdagar.

Manga av er bar sa'kert a'tit Vasasnur- Ha det fint darute!
ran, som ar en bulle med blabarsfyllning, som man kan avnjuta pa Bullans ANNETTE JONSSON-LILL
Cafe i Sa'len.
Ordforande Transtrands
Salens Hogfjallshotell, bar en
Hembygdsforening
gyllene Vase pa utsidan av hotellet,
Transtrands
kront med krona och Dalpilarna i kors
Hembygdsforenings
over Vasen.
Minnesfond
Ja, det finns manga exempel. Men
fra'mst ar det va'l Vasaloppet som vi
alia tanker pa. Det forsta Vasaloppet
i bistorien ar 1922, hade for ovrig sitt
startfalt strax norr om Olnispagarden.
Vi bar fotografier pa Olnispa bystuga,
fran denna forsta start.
Nog bor vi pa en spannande plats pa
jorden. Tank pa alia manniskor som
kommer fran nar och fjarran, for att
aka nagot av alia de lopp som numera
finns. Jag hoppas att de far reda pa
historien kring detta lopp.
Manga ar det av er alia som tar emot
dessa manniskor i era hem och pa sa
sa'tt traffar ni sa'kert valdigt manga
trevliga och intressanta personer och
far hora lite om deras liv och de platser som de kommer fran.
Vasaloppet ar inkorsporten till varen
tycker jag. Det brukar bade kannas
och synas att vintern sa sakta borjar
tanka pa att dra sig undan.

Tack for alia gavor som
inkommit under 2018 vid
kondoleanser till vanner,
nara och Kara. Hembygden
kommer ofta in i vara tankar
nar nagon la'mnar oss.
Era gavor gar in i
verksamheten,
till skotsel av var fina
hembygdsgard Olnispagarden
med dess samlingar.
Fondforvaltare:
Transtrands Hembygdsforenings
sty re I se.
Vid kondoleanser ring:
Lisbeth Salder 0280-20620
BankGiro 191-2286
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Ordforande bar ordet - Malung
Projektet att restaurera de fyra kvarnarna i Jagra langs Orarbacken gar
framat.

jordagare for samfallighetsforeningarnas rakning. Hembygdsforeningen har
beviljats bidrag med c:a 63.000 kr och
foreningarna for motsvarande belopp
Hembygdsforeningen agerju en av
for sina kvarnar. Ansokningarna, som
dessa, Bodlasskvarn eller Rodkvarn
kostnadsberaknats av Hans Goran
Larsson, har samordnats vid ett antal
som den ocksa kallas. De som a'r
engagerade i detta arbete ar Jagra och moten med Alf Olsson som samIdbacks samfallighetsforeningar, som mankallande.
ager marken pa vilken kvarnarna star,
genom Olle Isak och Lennart Bojort
Bidraget fran Lansstyrelsen har gjorts
samt Malungs Hembygdsforening.
for att bevara en vardefull kulturHembygdsforeningen fick sin kvarn
miljo. Omradet betraktas av Lansi gava 1952 av byamannen i Idbacks
styrelsen som unikt i Dalarna. Arbetet
och Romarhedens skifteslag. Till
att framstalla fern filmer for att belysa
kvarnprojektet hor ocksa nagra kvarn- Hembygdsforeningens verksamhet
stugor och en torkplat.
fortskrider. Foreningen har ju fatt ett
bidrag fran Riksantikvarieambetet for
Efter hemstallan fran Hembygdsdetta andamal.
foreningen och samfallighetsforeningarna har Lansstyrelsen engagerat
Filmerna, vardera pa 10-15 minuter,
gors av Jorgen Danielsson sedan
sig i renoveringen. Kvarnarna, som
a'r av typen skvaltkvarnar, utpekas av foreningen begart in anbud for detta
Lansstyrelsen som ett riksintresse for arbete. Till dags dato har tre filmer
kulturmiljovarden.
fardigstallts: en om Gammelgarden;
en om skinnhantering i a'ldre tid och
i den begynnande industrialiseringen
Inledningsvis beviljades forra sommaren ett bidrag om c:a 31.000 kr for samt en om fabodliv med belysande
rqjning av vaxtligheten i omradet.
av hur viktiga fabodarna var for bygDetta arbete slutfordes under hosten. dens jordbruk i gangna tider; tillkomI na'sta etapp har Hembygdsforemer en om JOFA och Niss Oskar
ningen och ovriga intressenter sokt
Jonsson, bygdens legendariske och
bidrag for framforallt utvandig
framgangsrike entreprenor samt en
renovering av kvarnarna och ovriga
om kvarnstensbrottet och en tusenarig
byggnader (kvarnstugor och torkplat). tradition av att bryta och sa'lja
Av praktiska och formella skal har
kvarnstenar fran Malung.
Hembygdsforeningen sokt bidrag
separat for sin kvarn och Malungs
Nar detta nummer distribueras har jag
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la'mnat uppdraget som ordforande.
Efter nagra ar som "hemvandare"
till min barndomsbygd blir jag nu
"atervandare" till Stockholm dar
jag tidigare bott i manga ar. Det har
varit en ynnest och ett privilegium
att innehaft detta fortroendeuppdrag
under nagra ar. Sjalvklart kommer
jag att fortsatta att vara medlem.
JOHN-CHRISTER AHLANDER
Ordforande i Mailings
Hembygdsforening

Vdrt varma TACK
for alia de gavor vi
erhallit till

Vi satter stort varde pa att fonden nu ihagkommes som aktuellt
alternativ vid kondoleanser for
vara saknade.
All behallning gar oavkortat till
var verksamhet i foreningen
enligt fondens stadgar och
utgor ett viktigt bidrag till att
kunna forvalta och uppfylla
Niss Hjalmars vilja till fromma
for Malungs kulturella liv och
historia.
Niss Hjalmar Matssons
Minnesfond forvaltas av
Malungs Hembygdsforening.
Vid kondoleanser kontakta:
Centrumblommor
Lisagatan 26, Malung
tel. 0280-129 37
Gavor kan ocksa gireras till
foreningens konton
PG 39 59 01-2 eller
BG 997-1474
Foreningen vill ocksa framfora
sin tack till Centrumblommor
for allt arbete som utfors
for fondens rdkning.

w ww.malungshembygdsforening .se
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"Hjelperen i Torstakta"
AV LARS ULLGREN / Norge (Oversatt till svenska av Sivert Bergman)
Sedan jag blev med i NFS (pensionerad), bar jag last mycket om bl.a.
"Gengangare" och "skromt". Jag bar
funderat pa att jag borde lata den bar
historien bli bevarad till eftertiden
efter allt som jag bar studerat om.
Jag bar forstatt att detta a'r en mycket
ovanlig upplevelse av "skromt" pa
grund av tva anledningar:
1. Gengangaren meddelade
sig verbalt, pratade till en
ma'nniska, och vagledde
honom, inte bara en gang,
utan kanske tva, eller tre
ganger;

orienteringsklubben TYR. Han avled
hastigt vid en traningsrunda i januari
1974, just som ban hade fyllt 57 ar.
Han fick do da'r ban heist ville vara, - i
skogen.
Jag bar tre ka'llor till som vet vad som
ha'nde i Torstakten pa 1970-talet, men
bara en av dem lever i dag. (september 2006).

Han heter Arvid, (Persson), en
finnskoging, 92 ar och med valdigt
dalig horsel, men klar i huvudet och
kan la'tt fortalja sin version av handelsen som gjorde ett starkt intryck
aven pa honom sjalv. Han var med
2. Gengangaren / mediet sag i Heden da Herbert uppdagade ett
ut som jag kan forsta, som en portrait i en gard som jag aterkommer
levande manniska av kott och till senare.
blod.
Det bar a'r inte min egen upplevelse.
Jag for min del tvivlar lite pa Arvids
Den enda jag vet, bar sett och hort
version. Herberts egen version for mig
av den nu dode, som var en van till
var kortare, bortsett fran ideerna fran
mig och hette Herbert Nilsson. Han
Gengangaren om att flytta ett bus som
var fodd 1917, och en a'kta KarlstadHerbert berattade om, pa en blandning
av "kalstamal" och nordvarmlandska.
pojk fran Varmlands "huvudstad".
Alia sag pa Herbert som en ovanligt
Jag kommer ocksa val ihag att ban
duktig, genomarlig och ra'ttskaffens
hade fart en del oversatt till Lima-mal.
manniska. Ingen av de som horde om
den bar historien, och inte ens jag
Sa bar fick jag historien berattad av en
skulle kunna tro att ban hade hittat pa van till bade Herbert och mig, men da
det hela.
kanske inte alia detaljerna a'r de ratta,
eller exakt lika. Aterberattelsen a'r ju
Herbert var en aktiv orienteringslofor mig en sekundarskildring.
pare, och en drivkraft i den lokala
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Torstakten
Stallet dar det hande ar en sater pa
Lima Besparingsskog mellan Vasterdalarna och nordligaste Varmland.
Det ligger 3-4 mil soder om vintersportorten Salenfjallen. Satern heter
Torstakten och ar skilt fran den storre
satern/faboden "Borbari", (Borberget), av ett litet skogsbalte, (ca 200
meter). Precis nu, 2006 ar hela Torstakten bestaende av 4 timmerhus, tva
lador, och enjaktratt till salu.
Jag var dar pa besok 1969, och reste
dit igen i augusti 2006 darfb'r att jag
ville undersoka den har historien, som
jag da trodde att bara handlade om ett
vedskjul. Da jag kom dit nu, var det
flera hus dar an 1969. Da fick jag hora
att Herbert hade byggt tva av de nya
timmerhusen, med hjalp av Arvid.

Det som den har berattelsen handlar
om skedde i borjan pa 70-talet, troligen 1971 eller 1972.
Arvid hade ofta bott pa den har sa'tern
innan han lat Herbert fa hyra den av
slakten nere i Lima, som hade a'gt
fabodstallet under en la'ngre tid. Arvid
hade hort av aldre manniskor att detta
var en "mystisk fabodvall", men sa
mycket mer sa han inte om det.
Men en gang na'r Arvid bodde dar,
hade han tillsammans med tva andra,
upplevt att nagot osynligt bradjagat
fram en stor hastflock som tog sig
innanfor gardesgarden till sa'tern. Alia
som fick veta om den handelsen var
forstas forundrade.

Borberget / Torstakte
En trolsk fabod

10
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Forsta motet
Jag skall nu beratta den versionen som
Herbert berattade om fran 70-talet,
och vad som skedde pa satern.
Herbert hade skaffat dit en fa'rdig
byggsats pa ett enkelt vedskjul som
han skulle sa'tta upp pa takten. Det fardiga vedskjulet skulle besta av tunna
bra'der. Nagra bjalkar och plankor for
takkonstruktionen ingick ocksa i leveransen. Braderna var redan kapade
med maskin och nagon el fanns inte i
faboden.
Han valde sig en plats och satte igang
bygget, men det blev fel hela tiden,
och han kunde inte forsta varfor, for
alia delarna var ju med. Han sjalv var
ju van och erfaren med snickerier och
byggen. Han var tvungen att plocka
ner igen och borja om fran borjan
men det gick ater galet. Han maste ha
kliat sig mycket i huvudet och forstod
ingenting.
Da kom en man gaende fran skogen.
En man som han aldrig hade sett forr,
och det i sig var knepigt, for Herbert
var utatvand och hade blivit bekant
med alia som hade nagot i Borbari att
gora.
Mannen hade skagg och var liten
och mager. Herbert reagerade inte
nagot sarskilt pa hans kla'der, for da'r i
skogarna fanns inga sarskilda "kla'dselregler". Han reagerade dock lite pa
de gammeldags skorna som han hade
pa sig.
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Den okande gick rakt fram till Herbert
och sa;
"Du ska inte beddja jd, da gad inte
brafeda". (Du ska inte bygga har, da
gar det inte bra for dig.)
Och han fortsatte:
"Kam, skaje visdd har du ska beddja
istdlle" (Kom, sa skall jag visa dig
var du skall bygga istallet.)
Sa gick han en bit bort och pekade pa
en plats:
"Ja ska du beddja. Da ska du sja att
a pass at da". (Har ska du bygga. Da
ska du se att det passar at dig.)
Efter det gick mannen tillbaka in i
skogen. Herbert var forundrad, men
han reagerade inte namnvart pa att
den okande inte halsade, och inte sade
sitt namn. Sa oformella ar det manga
som ar i de har trakterna.
Efter att han hade tankt over det hela
lite, bestamde sig han sig for att folja
radet som han hade fatt, och bar materialet bort till platsen som han hade
blivit anvisad och borjade igen med
vedboden.
Plotsligt gick allt sa forunderligt latt
och problemfritt, och allt passade perfekt. Han fick skjulet fort fardigt och
blev glad och fornqjd over det fardiga
resultatet
Da jag horde den har historien pa
70-talet, trodde jag att jag visste varfor Herbert behovde flytta byggplat11

sen for sin vedbod. Jag hade last en
del om sadant i bocker, och att onda
krafter blev kvar pa stallen dar nagon
hade blivit drapt till exempel, eller
sadant som att hastar vagrat att ga
forbi, utan att gora magiska riter eller
andra konstigheter.
Vedskjulet var ju dessutom sa enkelt
i forhallande till den vackra omgivningen och de fina timmerhusen, att
det var klokare att gomma det bort i
utkanten dar det var lite bjorkar och
granar runt omkring, an att bygga den
fullt synlig mitt pa den vackra och
smakuperade satervallen.

Herbert ville bygga pa den oppna platsen. Herbert borde ha begripit, att han
inte skulle bygga dar. Sa trodde jag
ocksa, och kanske var det sa. Arvids
version vet inget om vedskjulet for
han var inte dar nar det blev byggt.
Han kan heller inte komma ihag om
det blev byggt fore eller efter timmerhusen som han hade hja'lpt till med.
En tredje man som hjalpte
Arvids version handlar om de tva timmerhusen. Da Herbert skulle bygga
det ena av husen ville han sa'tta det i
liten svacka, och hade borjat grava i
backen nar han stotte pa en gammal
husgrund, men bygget fortsatte.

"Gengangaren" som bara ville gott
tyckte nog att det var ba'ttre att bevara Dom tva hade fatt huset na'stan farden vackra miljon pa sa'tern, och
digt, bara taket aterstod. Da visade sig
darfor stallde han till med problem nar den gamle mannen for Herbert igen

Bortoerget / Torstakten
med det omtalde vedskjul
Oktober 2018
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na'r nan lagt sig i Arvids bus, och den
okande talade om, att man inte bor
bygga dar det varit ett gammalt bus
tidigare.
Na'sta dag sa Herbert till Arvid att
dom maste flytta huset. Arvid tyckte
att det ka'ndes besvarligt, for huset
var ju nastan fardigt, men ban hjalpte
till att fa bort alltsammans da Herbert berattade om mannen som hade
besokt honom. Flyttningen gick sa
fantastiskt la'tt, kommer Arvid ihag,
och Herbert hade sagt:
"Jag tror att vi har en tredje man som
hjalper oss att flytta ".

Garden heter Stingarn ("Stengarden")
och ligger i Hejbin (byn Heden),
samma gard till de som a'ger Torstakta.
"Stingarn" ar en stor vitmalad gard
6'ster om stora vagen genom Hejbin.
Dar inne fick Herbert ogonen pa ett
portrait i ett rum, och kande genast
igen mannen som kom till Torstakta
och borjade foresla andringar i bans
arbete.

Herbert fragade folket i Stingarn vem
det var pa tavlan, for den mannen
kande ban ju igen! Gardsfolket blev
valdigt stilla och fundersamma, och
fragade Herbert hur ban i all varlden
Med det andra timmerhuset fick inte
kunde ha fatt for sig att ban kande
Herbert vinkeln i vaggen att stamma, igen honom. Herbert talade om lite
och det kvittade hur ban an bar sig at av det som hade ha'nt, och stod pa sig
sa fick ban inte till skevheten. Samme med att ban ville veta vem mannen
var.
man kom tillbaka na'r Herbert var
ensam och sa:
"Begrip int du ha? Laft opp i herne
Stengardsfolket svarade till slut att
da!". (Forstar du inte? Lyft i hornet
ban hade hort till familjen, (kanske
dar).
sa dom a'ven pa vilket sa'tt dom var
sla'kt?). De sa troligen ocksa vad
Efterat sa Herbert till Arvid: "Nu ska ban hette, och berattade nog att ban
brukade halla till valdigt mycket i
vi prove no nytt".
Borbari (Borberget) och Torstakten
Han tog ett stort spett, och med det
under sin levnad, for ban trivdes mykunde de tva tillsammans lyfta det
cket bra dar.
norra hornet, och vaggen rattade till
sig direkt! Klart !
Men ban hade ju varit dod i manga,
manga ar. Det var nog inte riktigt ratt
Dod i 30 ar uiinst!
som de sa, "dod i 30 ar minst", som
Efter en tid var Herbert med Arvid till skulle betyda att ban dog i borjan pa
en gard nere i bygden, dar "karinga"
40-talet, men det visade sig att det var
till Arvid hade slaktskap.
fel och forde mig pa villospar. Eftersom Arvid sager, ar det ett valdigt
OfreGaldet 2019:1

gammalt foto som a'r forstorat till
omkring 60 cm, och inramat. Arvid
trodde att det ha'ngde kvar pa vaggen
i Stingarn annu, aven om det stora
huset nu star ode.

honom om nagra detaljer, da'rfor att
han horde mycket daligt. Han var
dock god och duktig till att beratta om
ha'ndelserna sja'lv.

Till slut bor jag beratta att jag sja'lv
upplevde nagot markligt da jag
letade efter "Vedskjulet" i augusti
2006. Jag gick runt i ta'kten omkring
en halvtimme och sag pa de 6 fina
timmerhusen, och studerade marken
Arvid vet att mannen hette "Dawoch vad som vaxte da'r. Men vedmenasgobbin", men kanner inget
skjulet sags inte nagonstans, och det
annat namn pa honom.
forbluffade mig. Till slut tankte jag
Da'rfor var jag tvungen att fraga vidare att antingen bar nagon rivit det efter
och tog kontakt med Hembygdsfore- 70-talet, eller sa maste historien vara
ningen i Lima som bar ett omfattande ettpahitt...
personarkiv fran forr.
...men det stamde ju inte med Herberts
"Dammenasgobbiri" heter egentligen
karaktar. Jag gav till slut upp om att
Lars "LarsscT Larsson, och var fodd
huset skulle finnas kvar och gick mot
den 16 februari 1816, och dod den 28 bilen for att la'mna stallet. Precis da
maj 1897. Han hade 13 barn, och det jag kom till bildorren fick jag syn pa
finns fortfarande manga attlingar till
vedboden langt undan mellan traden
10 av dem.
langst osterut. Darmed blev jag kvar
en halvtimme till for att undersoka
Pa hembygdsforeningen hade dom
byggnaden. Jag hade varit bara 5-10
hort, att "Dammenasgobbin" gick
meter ifran, och bara nagra fa trad
igen i Torstakten. Han talade ocksa
mellan da jag gick runt de tva ostra
om att portrattet finns i flera exemplar timmerhusen, utan att se boden.
i andra gardar i Hejbin.
Inte forran jag gett upp tanken pa att
" Vad ska en tro dm lock"
nagot gruvsamt kunde ha skett pa
Den bar historien gjorde ett starkt
sa'tern, kunde jag se "vebua", som ju i
intryck pa Arvid, som minns det bra,
alia fall a'r nagon kvadratmeter stor.
aven om "Gengangaren" inte visade
sig for honom, utan bara for Herbert.
I telefonen sa Arvid gang pa gang,
att "vad ska en tro dm tock"? Men
det var na'stan omqjligt att fraga
Pa bilden bar mannen ocksa nqjaktigt,
sadant langt vitt "fippskjegg" (pipskagg) som Herbert talade om att ban
sag honom med.

14
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Det kan namnas att portrattet i fraga
som finns i manga gardar i Heden
bar ramlat ned nagra ganger hos alia,
utom i "Kojgarden" som var "Danimenasgobbins" eget hem!

tyre Galdet 2019:1
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Brobygget vid Lima kyrka,
AV LENNART BOJORT
En handelse som fastnat pa nathinnan
hela livet. Januari 1954

Da kom en hand upp som holl hart
i avgasroret och upp ur vattnet kom
foraren. Han lyckades kravla sig upp
En ny bro i belong skulle ersatta den
pa isen for att sen springande ta sig
gamla hangbron av tra med hoga torn upp for slanten och upp pa va'gen.
pa varje sida om a'lven. Brobygget
Det kom en bil fran vastra sidan som
skulle starta under vintern nar isen pa skulle over hangbron. Han hejdade
Vasterdalalven bar. Det hade kommit den och fick skjuts darifran.
en del sno och jag och min kamrat
Borje Karlstrom var pa vag hem till
Foraren var Kalle Andersson fran
Akra.
Vastra Arna's som korde Lima Besparingsskogs Caterpillar.
Jag var 6 ar och hade inte borjat
skolan an. Borje som ar aldre gick i
Bandtraktorn bargades sedan av en
Bygarde skola. Nar vi hade kommit
storre bandtraktor med vajerspel.
ut pa alven vid ostra brofastet, hande Dessforinnan hade en dykare varit ner
det nagot. Nedfor strandbanken vid
och sett till att ingen va'xel lag i.
vastra brofastet kom en bandtraktor
Brobygget var ett skadespel for bybor
och korde ut pa isen. Snon skulle rqjas och sarskilt vi smapojkar som kunde
undan infor undersokningar av a'lvbot- se pa nar de dunkade ner trapalar i
ten och senare paining. Borje och jag alvbotten med en stor palkran.
blev staende pa skidorna och tittade
Det var roligt att hora gubbaraa, nar
pa nar maskinen knuffade iva'g snon
och hogen va'xte framfb'r skoveln.
de skulle flytta palkranen. Det skedde
med spett och alia skulle ta i samtidigt
Plotsligt brakade det till och bandtrak- sa da ropade de "hejbratschi".
torn forsvann genom isen. Vi stod da'r
som ljus och tankarna for genom hu- Dykaren sag ut som en astronaut med
vudet. Hur gar det for foraren? Drunk- tunga skor och hja'lm av plat med ett
nar han och vi kan inte gora nagontlitet fonster att se ut genom. Han fick
luft genom en handpump som nagon
ing? Sekunderna blev som minuter.
Endast en del av hyttens bagar syntes skotte uppe pa isen. Dykaren var nere
och avgasroret stack upp. Avgasroret for att hja'lpa till vid formsattningen
glommer jag inte, det fra'ste om det
infor gjutningen av brokaren.
heta roret i vattnet.

18
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En gripande
begravning

Tage Bjork var platschef och ledde
brobygget. Han berattade for mig att
han fick problem med att halla tidplanen darfor att de fiesta av arbetarna
skulle ha ledigt pa sommaren for att
vara pa slatter. Han tvingades att ta in AV VIKTOR HALFVARS
folk som inte var vana vid belong och
Fredagen den 15:e november 1919
traarbeten.
fordes hemmansagaren Lars Andersson och bans barn Johanna, 26 ar;
Viktor, 22 ar; och Adolf, 19 ar, till den
sista vilan.

Mobiltelefon?
AV OLLE TRANBERG
I slutet av 1800-talet kom det manga
nymodigheter pa en gang till bygden, t.ex. cykel och nagra gardar
fick telefon, bland dem prastgarden i
Transtrand.
Prasten som pa den tiden hette Peter
Falk kopte sig en velociped. En dag
nar han var ute och akte fick SatterStina, som varit piga i prastgarden
sedan 1850-talet, se honom. Hon
tyckte att han som var prast inte skulle
behova dra fram pa ett sa vingligt
akdon och kommenterade:
"A e da sind dm praststakkarn, an
kam a ok pa telefonam!"
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Kl. 11 fin samlades vid sorgehuset en
ra'tt stor folkskara. De fyra blomsterholjda kistorna stodo bredvid varandra
ute pa garden.
Himmeln hade klarnat och solen som
holl pa att stiga over Hemfjallet, sande
sin avskedshalsning dodens offer.
Sedan psalm 452 avsjungits talade
folkskollarare J Lundh over 2 Korintbrevet5:l-10.
Det stora likfoljet brot darpa upp
for att ledsaga "doda familjen" till
kyrkogarden dar ett liktag motte fran
S Branda med en ung hustru som varit
gift blott 14dagar.
Psalm 452 (numera 619):
Jag gar mot doden, vartjag gar.
Min vdg bland dolda skiften
ma lopajdmnad eller svdr,
sa bar den dock till griften.
Jag har ej annat val:
igenomfrojd och kval
min gang ndrmar sig min bar.
Jag gar mot doden, vart den gar.
19

Ur Skogsamilsgardens arkiv
AV TORE JOHANSSON
Foljande ar nedtecknat 1923 av Skogsamil Axel Olsson pa Limamal. Har
berattar bans mor Brus Brita Larsdotter, fodd 1858 dod 1946, om sin
uppvaxt och barndom i Husom Lima.
Da jag skulle ut och tigga
Det var mycket fattigt nar vi vaxte
opp, nan potatis och salt lite mjolk
och nagot smor var va'l det vi hade.
Min mor var tvungen att skicka ut oss
att tigga ibland. Men det var lika
fattigt i varje gard sa nar som hos
Storlars, Brusmas och Mojanisgardarna. En gang var jag bort till Storlarsgarden, till Storlars Marina for
att fa nanting. Jag hade min syster
Martina medmej.
Da maste vi se till att ha mittbena i
haret liksom herrskapsfolket, for da
hade vi fatt mycket bannor av karingen. Vi strok haret bakat sa det vart
sa slatt som mqjligt. Vi gick in och
satte oss utan att saja nanting. Vi var
sa blyga sa vi tordes natt och ja'mt
blinka. Men o Storlars-Marina visste
vad vi ville. Den manniskan gav till
dom fattiga sa det var rent rorande.
Det var manga som var ute och tiggde
den tiden av fattigt folk. A full var
hon nastan ja'mt, och na'stan alia
som kom dit skallde hon ner men dom
fick nanting i alia fall.

20

Manga hade "hotter" (trakarl) med sig
att fa sej lite mjolk dom hade manga
kor i Storlars-garden 12-14 stycken,
ocksa hade dom 2 pigor. Vi som var
barn fick store "soller" som vi at dar
pa garden, sa fick vi ostbit, messmorbit a gammelostbit a mjolk i "boltm"
som vi hade med oss.
Min mor Hals Karin (1821-1910) vart
ocksa ut att tigga nan gang. En gang
var hon a'nda ner till Jarna. Vi barn
som var yngst lamnade hon till olika
granngardar. Da hon kom hem fran
resan hade hon tumstjocka hafrebullar
med sej. Jag minns vi gnogo pa dem
och tyckte dom var sa goda.
I skolan
Forsta gangen jag var i skolan var vi
hos Mojanis, sen var vi vid Holam
och sen hos oss i ostra stugan hos
Knoppel-Brita. Restadius var skollarare, och ibland var han full nar han holl
skolan, och sa skulle han arbeta med
nanting nar han holl skolan. Han var
bade urmakare och gjorde skor under
dagarna. Vi satt runt ett stort bord med
bockerna pa bordet, skollararn satt
med sitt i ena a'ndan. Vi borjade halv
nie eller nie och holl pa till klockan
fyra, en rast fore middanlovet pa en
timme och en rast pa eftermiddan.
Han satte pa oss sanna fragor ibland
man skulle titta vasterut genom fonOfreGaldet 2019:1

Bilden ovan (fr. v.)
systrarna Martina Larsdotter
(1860-1947), Brita Larsdotter (1858-1946) samt Karin
Larsdotter (1862-1947). Det
dr Brita som berattar om sin
barndom i artikel.
Bilden t.h.
Brus Lars Olsson (18211908) och Hals Karin Larsdotter (1821-1910).
Hals Karin hade sju barn;
Olofl847, Lars 1849, Mathias 1851, Johannes 1854,
Brita 1858, Martina 1860 och
Karin 1862.
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stret vid Mojanis "Hur manga stottor har "tjarkaln " as BrusLars". Tri
sa en del fyra sa nan. Vilket ar mest
da tre eller fyra. Overflod minns jag
ban forklara sa bar, om du oser opp
en grot och den rinner over, det ar
overflod.

det blev alldeles svart for ogonen at
mej och sa sag jag stjarnor. Jag tror
jag gick tre ar hos Restadius sen kom
vi till storskolan och gick for Bjorling.
Vi maste ha ett vedtra med oss varje
morron. Var det sa att ingen hade ett,
sa fick han inte sta sa nara brasan.

Nar jag gick i smaskolan horde vi
"skadseongan" tala om att dom varit
till Blakulla om natten. Vi lockade
dom att beratta med en brodbit. Deras
aldsta syster tyckte inte om att dom
berattade om detta. Dom hade folje
med sin mor till Blakulla om natten
sa dom. Dom hade vingar och flog
med, var har ni dom nu da fragade
vi, vi la dom i kistan svarade de. Dom
fick kalas i Blakulla av en som hette
Erik Karlsson, och da var det valdigt
fint. "skadseongari" hade en aldre bror
Matias som inte var riktigt klok dom
sa han var en bortbyting.

Ann Johannes min bror levde pa
rotam nar han gick i skolan, han kom
till Bygarde. Han grat, minns jag ty
han ville inte dit. Dar maste han vara
i lagarn och hacka ris, sa han knappt
hann lasa sina laxor. Socknen delade
ut mjol ibland nar jag var liten. Jag
minns vi fick 2 mark en gang pa varan
del, det blev en vailing, da vi var tio
personer.

Vi brukade "bramussi" (Islandslav)
till brodet ibland. Vi rensa det, skoljde
det, la det i vatten koka det och blandade det i degen. Mjolet var fruset det
var gratt och gront, det holl inte ihop
Vi hade fragebok, bibelskrifterna och te baka utav, utan vi fick anvanda en
sa en slags lasebok, som inneholl bade "j//oT brodspade nar vi stoppade det i
lite naturlara, geografi a svensk histo- ugnen, sen i ugnen krop det sonder sa
ria. Och sa hade vi psalmbok. Vi hade vi fick kara ut det med brodstickorna.
stentavla och griffel, inga blyertspen- Vi var ute med stickljus ibland och
nor forran i storskolan. Vi som hade
skordade undan kolden.
avesboken stallde oss i en ring kring
lararn da vi skulle horas upp. Kunde
Da vi kom fran slattern i skogen i borvi da var han snail, men kunde vi inte jan pa augusti maste vi ut till ragakern
och skorda nagra karvar. Ragen var
da maste han titta i boken och gora
ett uppehall i sitt arbete, da blev han
inte mogen riktigt men vi var tvungna
arg och rot och svor a skrek. Holl han till det. Vi hackade med hackjarnet
av topparna pa karvarna, sen bar vi
da pa med skor sa slog han till med
stofeln at honom som inte kunde. Jag det till torkstugan och torka det och
sen malde vi det i nan skvalltkvarn
fick flera smallar av honom en gang
oppe i vallen. Det blev gront forstas
narjag slappte ner en linjal i golvet,
22
QfreGaldet 2019:1

det brodet men vi tyckte det var gott.
En gang gjorde vi grot utav "brdmussr utan att luta av den. Den blev
nastan som hastskit, gron a besk a
gorklen. Vi kunde inte ata mycket
men var far at det han skulle och sen
sa han det duger val till att skita utav.

Ytterligare en
historia om Haback
Britta

Min far brukade att slakta hastar at
folket, det ansags fornedrande den
tiden sa ha fick slakta mest over hela
socknen. Han fick oknamnet Kampkottlare Bruslars. Kottet, trodde, dom
var oatligt sa det fick han ta. Hade
vi inte fatt det kottet sa tror jag att vi
hade svultit ihjal.

Det var nagon gang under kriget som
Haback Britta kom cyklande, pa vag
till affaren och blev stoppad
av militar vid hangbron.

Min far brukade branna tjara som han
salde eller bytte till sej nagot. Min
mor och jag med tjara till Vasta Kersti
en gang, det var nar hon hade salt
skogen, hon tyckte att vi skulle salja
ocksa. Hon hade fatt sa mycket pengar
for skogen sa att knavecken borjat
darra.
Ja, detta var lite hur det var pa den
gamla goda tiden om det nu har
funnits nagon sadan. Det har ar bara
150 ar sedan. Jag minns val min mormor Brita som berattade detta.
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AV SIVERT BERGMAN

"STOPPU" sa soldaten, som var stridskladd med bade hjalm och gevar.
"Bron ar sprdngcf stod det aven pa en
stor sky It vid vagen.
Britta blev sa klart forbaskad och aven
forskrackt, hon skulle ju ivag och
handla.
"Hdv de tu vejam -slettknapp, trudunt
je ser hott brona e kvar" sade hon och
slangde sig pa cykeln och for
over.
(Med slettknapp menas att soldaten
bar sla'ta blanka knappar pa sin
kladsel)
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Norska slakter i Lima och Transtrand
AV ERIK-AKE TRANBERG (kompletterad av Olle Tranberg)
Under slutet av 1800-talet och borjan
av 1900-talet flyttade manga norska
medborgare till Lima och Transtrand.
Manga av dem hade slaktnamn som
behallits fram till nutid av deras
attlingar.

Karelius
Forsta slakten vi skriver om blir
Karelius, kand som tillverkare av
goda korvar och andra charkuterier i
Lima.

runt om i Lima och Transtrand for
att salja sina varor. Pa 30-talet kopte
han sin forsta lastbil med en kottlada
pa. Senare byggdes den forsta varubussen, som mest hade Karelius fem
varubussar. Foretaget drevs sedan
vidare av hans soner och dottrar med
magar. Sedan 1998 drivs Karelius av
tredje generationen, Sten & Mikael
Karelius.
Idag bars efternamnet Karelius av ca
150 personer, varav 41 bor i MalungSa'lens kommun.

Den forsta i slakten som kom till
Lima var Ole Kareliussen Studerudshaug. Han var son till Karelius Olsen
Slaktstam - Karelius
Studerudshaug (1817-1870) och
Oliana Halvordsdatter. Ole flyttade
den 4 juli 1876 till Skalmo fran Valer Ole Kareliussen Studerudshaug, fodd
1852-08-08 i Valer, Norge, dod 1931i Norge. Han gifte sig samma ar och
01-19 i Skalmo.
blev arrendator i byn. Tillsammans
med hustrun Sara Lisa fick de minst
Gift 1876-12-22 i Lima med:
10 barn och 35 barnbarn. Tva av
Sara Lisa Samuelsdotter, fodd 1850barnen utvandrade till USA.
01-16 i Skalmo, dod 1933-04-30 i
Skalmo. Bosatt i Skalmo, Lima.
Karelius charkuteri fick sin borjan
1928 nar sonen Edvard Karelius
skulle salja en oxe. Edvard blev
bjuden 150 kr for oxen. Men istallet
for att salja den slaktade och salde han
den sjalv, han fick da 150 kr for halva
oxen. Sedan akte han till Abergs i
Mora for att lara sig att tillverka korv.
Han borjade med att aka hast och
slade till skogsarbetarna i skogarna
24

Barn:
1. Oline Katharina Karelius, fodd
1877-03-08 i Skalmo, dod 1941-0929 i Enskede. Till Orsa 1886-11-16.
Gift 1904-07-24 med: Olof Fredrik
Friberg, fodd 1878-07-25 i Mockfjard,
dod 1953-03-12 i Stockholm.
OfreGdldet 2019:1

2. Samuel Karelius, fodd 187810-09 i Skalmo, dod 1958-07-06 i
Skalmo. Bosatt i Skalmo 5:12.
Gift 1902-06-23 i Malung med
StorBrita Lisa Persdotter, fodd
1878-05-28 i Risatra, dod 1949-1112 i Skalmo.

7. Karl Albert Karelius, fodd 1889-0127 i Skalmo, dod 1948 i Minneapolis,
USA. Utvandrad till USA 1907-10-12.
Gift 1911 med Anna Justina Fryklund,
fodd 1892 i Ransater, Munkfors (S),
dod 1985 i Minneapolis, Minnesota
USA.

3. Selma Mathilda Karelius, fodd
1880-09-15 i Skalmo, Lima, dod i
USA. Utvandrad till USA och Minneapolis 1903-04-27/1903-05-01.

8. Gottfrid Fredrik Karelius, fodd
1891-06-18 i Skalmo, dod 1973-02-18
i Skalmo. Bosatt i Skalmo.
Gift med Back Karolina Maria Eriksson Stalgren, fodd 1896-03-25 i Venjan, dod 1975-08-16 i Skalmo. Bosatt
i Skalmo. Franskild 1940-07-17.

4. Karl Otto Karelius, fodd 188209-19 i Skalmo, dod 1883-10-12 i
Skalmo.
5. Olle Karelius, fodd 1884-09-01
i Skalmo, Lima, dod 1923-01-17 i
Lima sjukstuga. Bosatt i Skalmo.
Lunginflammation.
Gift 1913-04-28 i Lima med
Storhans Hilda Johanna Olsson,
fodd 1883-06-30 i Transtrand, dod
1969-01-07 i Skalmo.
6. Klara Maria Karelius, fodd 188609-15 i Skalmo, dod 1970-05-30 i
Ostra Ofors. Bosatt i Ostra Ofors
3:2, Lima.
Gift 1916-07-15 i Lima med
Backjanis Axel Leander Magnusson, fodd 1884-03-01 i Risatra, dod
1961-10-22 i Ostra Ofors. Bosatt i
Ostra Ofors. Utvandrad till USA
1910-07-10, aterkommen till Lima
1914-06-20.
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9. Martin Per Karelius, fodd 189311-10 i Skalmo, dod 1940-01-08 i
Skalmo. Bosatt i Skalmo.
Gift 1919-05-31 i Lima med Mattes
Alby Matilda Johansson, fodd 189212-06 i Akra, dod i Skalmo.
10. Edvard Emanuel Karelius, fodd
1896-01-23 i Skalmo, Lima, dod
1983-11-30 i Skalmo, Lima. Bosatt i
Skalmo, Lima.
Gift 1919-12-31 i Lima med Lass
Berta Martinsson, fodd 1895-09-08
i Husom, dod 1973-12-02 i Skalmo,
Lima.
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Familjen Kareliusen samlad hos fotograf Lars Olsson
Akerman i Lima ar 1900.

1
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Ryen
Den andra slakten som vi bekantar
oss med a'r Ryen fran norra delen av
Transtrands socken.
Den forste ur slakten som kom till
Sverige var Martinus Mickelsen Ryen.
Han var son till Mikkel Svendsen
Ryen (1815-1896) och Sissel Hansdatter (1812-1872) i Stange, Norge.
Martinus kom 18 februari 1874 till
Transtrand och Ostra Langstrand da'r
ban blev affarsforestandare
(overtog Bernhard Haakonsens
affar, sedermera O.Staffansson &
CO).
1875 blev ban dock anlitad som
forestandare vid Horrmunds liebruk
efter den brand som odelade bruket
ar 1874. Martinus var rattare och
prokurist och var verksam vid
liebruket fran 1875 till omkring 1905,
da familjen flyttade till Lispasatra.
Tillsammans med hustrun Stadigs
Kristina Olsdotter fick de 12 barn och
14 barnbarn.
Idag har omkring 12 personer i
Malung-Salens kommun efternamnet
Ryen.

Slaktstam - Ryen
Martinus Mickelsen Ryen, fodd 184401-24 i Stange, Norge, dod 1923-0110 i Lispasatra.
Gift 1874-01-29 i Stange med
Stadigs Kristina Olsdotter, fodd 185408-06 i Ostra Langstrand, dod 194001-02 i Lispasatra.
Barn:
1. Otto Martin Ryen, fodd 1874-07-22
i Ostra Langstrand, dod 1959-08-20 i
Storbricksnas. Skogsarbetare.
Gift 1905-09-13 i Transtrand med
Johanna Maria Jonsdotter, fodd 188110-07 i Storbricksnas, dod 1950-09-25
i Storbricksnas. 4 barn.
2. Maria Ryen, fodd 1875-12-03 i
Horrmundsa bruk, dod 1958-04-19 i
Stora Tuna. Sjukskoterska. Var piga
i Prastgarden 1894-95. Flyttade till
Gavle 1900-07-12, till Gerfastheden
1906-12-25, till Stora Skedvi 190702-25.
Gift 1909-07-30 i Stora Skedvi med
Gustaf Karlsson, fodd 1848-02-18 i
Stora Skedvi, dod 1933-06-01 i Stora
Tuna. Skraddare. Bosatt i Kvista,
Stora Skedvi (Dlr).
3. SelmaRyen, fodd 1877-11-26 i
Horrmundsa bruk, dod 1953-02-07
i Lispasatra. Flyttade fran Gavle till
Transtrand 1907-10-14.
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4. Elvina Ryen, fodd 1879-10-01 i
Horrmundsa bruk, dod 1912-09-13 i
Sandviken, By. Flyttade till Malung
1902-11-08, till Hormundsa bruk
1904-02-17 till Gerfastheden 1905, till
Hedemora 1910-05-31.
Gift 1911-03-25 med Teodor Valfrid
Westman fodd 1876-12-10 i Moklinta,
dod 1944-12-30 i Langangen, Karbenning. 1 bam

Carlsson, fodd 1881-02-11 i Kumla,
dod 1969-09-16 i Bergsang, Nora.
Gift med Bergs Erik Johansson fodd
1872-01-24 i Bjursas, dod 1944-05-29
i Studsarvet, Grycksbo. 1 barn.

5. Emma Kristina Ryen, fodd 188104-08 i Horrmundsa bruk, dod 191509-14i Klara, Stockholm.

10. Marina (Mimmy) Cecilia Ryen,
fodd 1891-07-15 i Horrmundsa bruk,
dod 1966-07-05 i Ostra Salen.
Gift 1919-10-25 i Transtrand med
Helmer Halvarsson, fodd 1891 -02-19,
dod 1945-12-04 i Ostra Salen. 5 barn.

9. Olga Ryen, fodd 1889-06-03 i Horrmundsa bruk. Bosatt i Gerfastheden.
Utvandrade till USA 1911-10-21.

6. Juliana Elisabet Ryen, fodd 188312-16 i Horrmundsa bruk, dod 197109-27 i Vorderas. Flyttade till Lima
1903-11-07, fran Sollero till Gerfas11. SigvardRyen, fodd 1893-09-21 i
theden 1913-12-24.
Horrmundsa bruk, dod 1973-05-11 i
Gift l:agangen 1917-10-13 i TranLispasatra. Gift 1933-10-14 med Ellen
strand med Olof Arvid Olsson, fodd
Viola Westman fodd 1910-11 -10 i By,
1890-08-30 i Berga, dod 1918-12-20 i dod 1981-09-04 i Lispasatra. 2 barn.
Lispasatra.
Gift 2:a gangen 1922-11-25 i Tran12. Ellen Charlotta Ryen, fodd 1896strand med Isak Larsson, fodd 188501-12 i Horrmundsa bruk, dod 197708-26 i Gerfastheden.
03-02 i Vorderas, dod 1967-06-15 i
Gift 1930-12-31 med Nils Melvin
Vorderas. 1 barn.
Johansson, fodd 1904-02-10 i Hog7. Oskar Wilhelm Ryen, fodd 1883strand, dod 1995-06-28 i Bompa12-16 i Horrmundsa bruk, dod 1884- backen.
01 -15 i Horrmundsa bruk.
8. Johanna Mathilda Ryen, fodd
1885-11 -19 i Horrmundsa bruk, dod
1970-03-02 i Studsarvet, Grycksbo.
Flyttade fran Gerfastheden till Orebro
1909-01-09, ater till Gerfastheden
1910-01-09, till Skollersta 1911-0717. Relation 1909 med Oskar Mauritz
28
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Sommartid i Lispasatra. Jr. v. Selma Ryen (1877-1953), Ellen Ryen (18961977), JuditRyen (dotter tillJohanna; 1909-1985), SigvardRyen (18931973), Juliana Ryen (1883-1971), Martinus Mickelsson Ryen (1844-1923),
Kristina Olsdotter (1854-1940).
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Tankar kring ett fotografi fran Malung
AV OLLE TRANBERG
Fotografiet pa foregaende sida
forestaller storspelmannen Troskari
Erik Persson med hustrun Jers Anna
Persdotter fran Vastra Fors i Malung.
Bilden ar tagen omkring ar 1875 av
rattviksfotografen Jon Andersson och
agds idag av Henrik Gidlund, Malung.

1856 gifte Troskari Erik sig med Jers
Anna Persdotter. Jers Anna var fodd
19 november 1836. Tillsammans fick
de fern barn, fyra soner och en dotter.
Tva soner emigrerade till Amerika.

Jers Anna dog den 27 januari 1919
och Troskari Erik avled den 16 maj
Troskari Erik Persson var fodd den 23 1922, 92 ar gammal.
januari 1830 i Vastra Fors, Malung
som son till Stampar Per Persson
Kallor:
(1784-1866) och Troskari Kerstin
Svenska latar och Einar Overgaards
Gabrielsdotter (1790-1872).
folkmusiksamling.
Erik la'rde sig i unga ar spela fiol av
sin aldre bror Troskari Per Persson.
Fadern var ej spelkunnig, men musikaliskt intresserad och lat darfor aldste
sonen ga i lara hos en pa den tiden
kand spelman Mangs Halvard
Halvardsson. En annan gammal
spelman Ulfs Erik fran Vastra Fors
(en orginell foreteelse, alltid ikladd
toppmossa, som slog takt da han spelade, och da han slutat en lat brukade
ra'cka ut tungan) horde Troskari Erik
da han var 15 ar gammal, och en del
av hans latar torde ga tillbaka till
denne Ulfs Erik.
Troskari Erik deltog i Anders Zorns
spelmanstavling i Gesunda 1906 och
ansags dar som en av de markligaste
representanterna for Vasterdalsspelet.
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VISSTE DU ATT...
Forestdllningarna om haxors fard
till blakulla, har rotter i 1600talets haxprocesser, utvecklades
med tiden till ett mer lattsamt
utklddningsupptag. Seden att
ungdomar klar ut sig till paskkdringar och anskrdmliga
gubbar harfunnits sedan
1800-talets borjan.
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Glad Paslc!

Pa vag till Elakulla? Utkladda ungdomar i Vorderas, Transtrand, 1930-tal.
Foto: GustafAdolf Hedman.
Staendefr.v. Svea Simonsson (1919-1949), Gunhild Persson (1912-2002),
Signe Eriksson (1904-1992), Lorn Anna Persson (1880-1962), Maja Skotte
(1909-1953). Sittande fr.v. Britta Larsson (1911-2010), Jenny Martinsson
(1898-1992), Elin Eriksson (1904-1963), Hilda Stadig (1902-1978).
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