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

Tidskriften utges 4 ganger per ar.
Malung:
Jan Kapla (jan@kapla.se) 076-7758409
Siv Nilsson (siv@minepost.se) 028071518
Ansvarig utgivare: Britt Nils Eriksson.

Bild framsida:
Storhog Otto Kristiansson (18561952), Storhogen, Rorbacksnas.
Foto: 1951.

Hemsidor:
Lima:
www.limahembygdsforening.se
Transtrand:
www.olnispasidan.se
Malung:
www.malungshembygdsforening.se

Redaktionens framsta uppgift ar att
forsoka fa in sa mycket skrivet material
fran allmanheten-foreningsmedlemmarna,
inte bara fran riktigt gamla tider utan lika
mycket fran t.ex. krigsaren och fram till
nutid.
Skrivet material sandes till de lokala
hembygdsforeningarnas medlemmar i
redaktionskommitten. Det bo'r framhallas
att detta material ar en forutsattning for
en framtida varaktig utgivning av Ofre
Galdet.
Redaktionens inriktning ar att sa manga
som mqjligt ska fa komma till tals i
tidningen och halsar saval gamla som nya
skribenter valkomna.
Rdttelse:
Nr 1 2019 sidan 19 spalten till hoger.
Skall vara:
Fredaeen den 15:e november 1918
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Valkomna till Lima Hembygdsforenings aktiviteter sensommaren och
hosten 2019
Slatter vid Stormkvarnen i Ostra Ofors 10 augusti Start kl. 08.00.
Slatterkarlarna borjar kl. 08.00 Senare a'r det rafsning och hassjning.
Vi bjuder pa fortaring till alia som hjalper till.
Kvarndag vid Stormkvarnen 11 augusti kl. 11.00.
Tipspromenad, gudstjanst mm, servering av navgrot och flask samt kaffe och
kaka.
Lieslatter med kurs vid Nedre Tandberget 18 augusti. Start kl. 08.00
Kurs i lieslatter under ledning av Nas Olle Tranberg. Upplysningar och anmalan (liten kursavgift) till Lisbeth Modig mobil 070-306 88 48 eller Gudrun
Larsson Thysk mobil 070-563 20 56.
Vi behover folk som rafsar och hassjar. Fortaring till alia som medverkar.
Kulturcafe med berattande m.m. pa Vastagarden.
Torsdagarna 3/10, 7/11 och 5/12 kl. 11.00 traffas vi i Fornstugan.
Vi fikar, berattar och pratar limamal om lite av varje.
Fragor och upplysningar:
Matthias Thuresson: mobil 073-073 6161
Lisbeth Modig: mobil 070-306 88 48
Gudrun Larsson Thysk: mobil 070-563 20 56
Varmt valkomna att delta i vara aktiviteter
och en skon sommar onskar styrelsen
for Lima Hembygdsforening
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Ordforande har ordet - Transtrand
Ett pagaende projekt ar nu pa vag att
avslutas. For nagra ar sedan, inforde
vi en staende punkt pa var dagordning, vid vara styrelsemolen. Den
punkten var: "Olnispa och framtiden".

Det forsta som maste goras, var att
eleklrifiera gamla garden och dess
kringliggande byggnader Pa sa satt
har vi kunnat installera ljus- och
ljudanlaggningar till de olika byggnaderna. Det fungerar sa, att nar man
Den punkten kom till for vi funderade stiger in i nagon av de stugor som jag
over hur vi bast skulle ta tillvara
namnt, sa bryts en fotocell och lampor
gardens kultur och gora garden latlands och man far forst en Ijudillustratillganglig for visning, utan att ha an- lion, ex ramande kor eller smedens
slag mot stadet. Darefter far man hora
slallda guider. Under ett antal ar, har
vi tankt, diskuterat och sa smaningom en rost som berallar vad del ar vi ser
aven forverkligat vara ideer.
och vad man gjorde i denna byggnad.
Vi kontaktade i forsta skedet Nirs Peter Nordin, som arbetade med kulturarv i kommunen. Vid det motet, fick
vi manga ideer som vi arbetat vidare
med. Han papekade att det som finns
pa Olnispagarden ar unikt och aven
tamligen exotiskt for manniskor som
kanske aldrig kommit i kontakt med
allmogekultur pa delta sail. Han sade
aven att vi inte ska forvanska nagol,
utan pa ett sa arligt och riktigt satt
visa hur det kan ha sett ut nar manniskorna bodde dar.
Ett av hans forslag var att i parstugan visa tva olika tidsepoker och det
tyckte vi lat intressant och jobbade
efter den mallen pa sa satt att det ena
rummet visar hur det kan ha sett ut
fram till mitten av 1800-talet och det
andra rummet fran tidigt 1900-tal.
De hus vi ville visa var fjoset, parstugan, stallet, kornladan, smedjan
och mat-och mjolkboden.

I fjosel har vi kopl in folon av kor
och geller i naturlig storlek, som ar
monlerade sa all de slar i basen och en
docka sitter vid en av korna som ser ut
att bli mjolkad. I smedjan slar smeden
och hans smedhjalpare och balgarna
pumpar lufl, i parslugan ligger en
docka i sangen och en annan siller vid
bordel och sa vidare. Slugorna slar
oppna for visning under de dagar cafeel ar oppel pa Olnispa bysluga och
aven vid Nalionaldagen, Midsommar
och Salendagen. Vi funderade mycket
kring riskerna all ha slugorna oppna
ulan personal och del gjordes relativt
enkla avsparrningar, sa att besokarna
ska forsta att de inle ska ga omkring
hell frill. Hillills har del fungeral bra
och inget har forsvunnit.
Varl projekl haller nu pa all avslulas
med all byggnaderna ska markas upp
med sa kallade QR-koder som man
kan scanna. Dessa kopplas vidare till
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hemsidan olnispagarden.com och da'r
kan man fordjupa sig mer om Olnispagarden. Man har da a'ven mqjlighet
att se bilder pa vara interiorer fast
stugorna inte ar oppna.
Jag vet att manga av er som sitter
darute i stugorna och laser detta,
kanske undrar varfor det ska vara sa
mycket ny teknik, na'r det ga'ller var
gamla gard. Det ar va'l sa att vi alia
maste inse att vi lever i en varld da'r
man antingen kan forbanna tekniken
eller anvanda den som ett hjalpmedel.
Vi har valt det senare, da vi har manga
besokare och vill visa det unika arv vi
har i var fantastiska hembygdsgard.

Jag personligen ar sa stolt och glad
over det arbete som alia medhja'lpare har gjort for att genomfora detta
projekt. Vi har nu en mojlighet att lata
fler och fler upptacka garden och pa
egen hand fa kunskap om den kultur
som vara forfader la'mnat efter sig.
Glada sommarhalsningar till er alia
ANNETTE JONSSON-LILL
Ordforande Tramtrands
Hembygdsforening

Ordforande har ordet - Malung
Efter arsmotet for Malungs hembygdsforening den 21 mars i ar, da John
Christer Ahlander som arbetat mycket
engagerande och bra i foreningen la'mnade ordforandeklubban till mig, har
det blivit manga bilturer till gammelgarden i Malung.
Det borjade med en vattenlacka i
Jannestugan na'r avloppsvattnet tog
bakvagen in i kallaren. Vaktma'stare
Jan-Anders Lindstrand tillsammans
med Bengt Thomasson raddade det
mesta innan Vamas kom och rensade
upp den propp som bildats i avloppet
utanfor stugan under vintem. Nagra
skrifter blev dock forstorda. Det blev
en dramatisk borjan for mig som ordforande i foreningen.
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Med stor vordnad for bygdens historia
och framtid har jag atagit mig ordforandeposten. Att arbeta i foreningen
ska bli bade roligt och spannande. Lite
inblick sedan tidigare har jag i foreningen eftersom min fru Bente varit
engagerad i styrelsen sedan nagra
ar. Engagemanget i bygden har jag
annars via mitt foretag da'r jag filmar
och intervjuar personer och handelser
och sa'nder pa lokaltv har i MalungSa'lens kommun sedan 1995. Har finns
filmer med malungsfolk och andra
som beror bade datid och nutid fran
orten.
Under hosten och vintern fick jag
mojlighet av foreningen att producera
filmer at Malungs hembygdsforening. Det var Guidetur pa Malungs

Hembygdsgard dar Lycke Margaretha
Nilsson visar oss runt pa garden. Skinnare mot nya tider med bland annat en
a'ldre intervju med Erik Jers och en ny
intervju med Margareta Olsson pa PG
Elfstroms skinn. Har finns aldre bilder
och filmer fran skinnindustrin, manga
ar inskannade av Hans Ojes som med
sin webbsida www.malungsskinn.se
bar bidragit.
Kvarnstensbrottet i Ostra Utsjo blev
ocksa dokumenterat med nya bilder
och en aldre intervju med Forsmans
Olle. En film om Niss Oskar Jonsson och JOFANiss Oskar Jonsson
- springpojken som erovrade varlden
producerades och Faboddriften en
nodvandighet blev ett tema som fardigstalldes. De ha'r filmerna ar med i
ett projekt med bidrag fran Riksantikvarieambetet dar vi ocksa ska fornya
vart museum i Kotthuset pa Malungs
gammelgard som inte andrats sedan
1980-talet.

Den 19 april 1919 grundades Malungs
hembygdsforening sa vi firar 100 ar i
ar. Grattis! Och det tanker vi fira hela
aret pa olika satt. Vi gor en jubileumsbok av Skinnarebygd och kommer
4
att ha nagra tillfallen under aret som
vi passar pa att fira jubileet. I ar fick
boken Skinnarebygd 2018 en extra
utmarkelse av Dalarnas hembygdsforbund na'r vi far representera Dalarna i
uttagningen till Arets hembygdsbok.
Kurt Jonsson som redaktb'r, John
Christer Ahlander och alia forfattare
ska ha all heder for sitt fina arbete.
Tack for det!
Med vanliga halsningar till er alia
lasare av Ofre Galdet. Ser fram emot
att samarbete med er.
JORGEN DANIELSSON
Ordforande i Malungs
Hembygdsforening

Kyrkoherde Lars Restadius
AV MONIKA OHRN
Inledning
Lars Restadius var prast i Transtrand
och Lima fran 1786 till sin dod 1832.
Aven om flera av hans barn eller
barnbarn valde att la'mna bygden, sa
ar vi anda manga som ar attlingar till
honom och nagon av hans fyra fruar.
Lars Restadius hade ett handelserikt
liv och han var inte omtyckt av alia.
Nu gor vi ett forsok att orientera oss

genom sanningar och alia de rykten
som florerade runt honom bade under
hans livstid och efter hans dod. Vad
som var sant och vad som var illvilligt
skvaller lar vi nog aldrig fa veta, men
bara det faktum att folk inte kunde
sluta prata ger i sig en bild av vad de
tankte och ville tro.
Berattelsen om Lars Restadius borjar i
Restad i Ramberg, Orebro Ian.
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Lars vaxer upp
Lars fods i Restad i Ramsberg, Orebro
Ian 1752 och far namnet Lars Eriksson. Hans foraldrar ar bergsmannen Erik Eriksson Korp och Malin
Larsdotter. I familjen finns aven
smasystrarna Katarina och Lisa och
lillebrodern Erik. Brodern Adolf dor
vid ett ars alder, nar Lars ar sju ar
gammal. I hushallet finns aven halvsystrarna Anna Ersdotter fodd 1744
och Maria Johansdotter fodd 1740.
Lars vaxer inte upp i en harmonisk
familj. Foraldrarna lever i ett olyckligt aktenskap och modern ska pa
sin dodsbadd ha sagt att hon under
hela aktenskapet inte ska ha haft en
enda lycklig dag. Modern valjer att
ta livet av sig genom att forgifta sig
med arsenik 1764-02-17.1 rummet
finns da den tolvarige Lars Eriksson,
som ser sin moder do och hor hennes
beskrivning av sitt olyckliga liv. Malin
lamnar fyra moderlosa barn i aldrarna
4-12 ar efter sig.

Transtrandsprasten Mattias
Forsstrom
I Transtrand ar Mattias Forsstrom
prast och han bor i forsamlingen med
hustrun Margareta Maria Esselia, som
ar dotter till prasten Johannes Matthiae Aeselius och Helena Larsdotter
i Alvdalen. Mattias Forsstrom avlider
och lamnar efter sig den yngre hustrun
och de tre barnen Johan Erik 11 ar,
Maria Magdalena sex ar och Margareta Kristina fyra ar.
Nar Mattias Forsstrom dor 1786 blir
tjansten som prast i forsamlingen ledig och Lars Restadius far uppdraget.
Efter ett ar valjer han att aven gifta sig
med prastens Forsstroms anka. Lars
Restadius far darmed arbete, prastgard, fru och en hel familj i ett enda
slag vilket ar en praktisk losning for
alia inblandade.

Under 1600-talet var det vanligt
med ankekonservering for att trygga
prastankors forsorjning. Det innebar
Det ar inte enbart standiga konflikter att socknens nye prast forvantades
i hemmet under Lars uppvaxt. Fadern gifta sig med foretradarens anka.
brakar aven med grannar och larare,
Under 1700-talet frangar man denna
sa Lars och hans syskon har det inte
tradition, da man ser att det finns
la'tt nar de vaxer upp.
andra meriter som vager tyngre hos
en blivande prast an att han ska
Lars Eriksson blir prast och tar sig kunna tanka sig att gifta sig med sin
namnet Lars Restadius
foretradares anka. Istallet blir det
Lars valjer en annan yrkesbana an sin mqjligt for prastankor att ansoka om
far, da han borjar studera till prast vid nadar. De bor da kvar i prastgarden
under ett ar, vilket ger dem mqjlighet
27 ars alder. Han prastvigs 1784-0528 och tar sig namnet Lars Restadius att soka en annan losning pa sin situaefter fodelseorten Restad. Darefter far tion. For Margareta Maria Esselia blir
han tjanst som pastorsadjunkt i Nas.
losningen giftermal med nye prasten
Lars Restadius.
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Margareta Maria Esselia ar 42 ar
vid giftermalet och hon och Lars fir
endast ett barn tillsammans, Carl Erik
Restadius. Lars och Margareta far
atta ar tillsammans innan hon dor i
lunginflammation. Sexariga Carl Erik
Restadius blir moderlos och Mattias
Forsstroms tre barn i aldrarna 14-21
blir helt foraldralosa.
Lars Restadius duglighet som pra'st
Lars Restadius ar klipsk, men han ar
inte sarskilt omtyckt av folket i bygden. Han uppges vara snal och girig.
Han ar en intrigmakare som skapar
konflikter omkring sig. Han ar synnerligen originell, har hetsigt humor
och har en besynnerlig humor som
inte uppskattas av alia. Aven hans
predikningar ar udda, sa han ar inte
pa nagot sa'tt en vanlig prast. Lars gor
flera forsok att fa tjanster i andra delar
av landet, men han lyckas inte. Han ar
skamtsam i sina ansokningar och uppger besynnerliga meriter, exempelvis
att han har fostrat prosten Johan Erik
Forsstrom i Munktorp, det vill saga
Mattias Forsstroms aldste son.
Lars Restadius gifter om sig
Knappt ett ar efter Margaretas dod
gifter Lars Restadius om sig med
jungfru Hedvig Ramsten, 34 ar, en
borgardotter fran Stockholm. Lars och
Hedvig far tre barn, Kajsa Lotta, Lars
och Martina.
Hedvig lider av allvarlig psykisk
sjukdom. I bygden skvallras det aven
om att Lars Restadius inte ar snail

mot sin hustru. Det hela slutar i en
katastrof. Hedvig va'ljer att avsluta sitt
liv genom att ska'ra sig i armen na'r de
varit gifta i sju ar. De tre sma barnen
blir moderlosa efter moderns sjalvmord. Den yngsta dottern Martina
har inte ens fyllt ett ar och den aldsta
dottern Cajsa Lotta ar fern ar. Den
14-arige Carl-Erik har nu mist bade
sin mor och sin styvmor.
Hedvig begravs
Trots att Hedvig ar prastfru sa ar hon
en sjalvspilling, alltsa en person som
tagit sitt eget liv. Det innebar att det
inte ar sjalvklart att hon far begravas
i vigd jord. 5 maj gravs Hedvig ned
utanfor kyrkogarden. Landshovdingen
beslutar till sist att gora ett undantag
for Hedvig, sa hon begravs slutligen i
vigd jord 17 maj 1804. 1 Transtrand ar
skvallret i full gang och det som sags
ar att Lars Restadius pa eget bevag
begravde sin hustru i vigd jord utan
landshovdingens godkannande. Sen
ska han ha sagt att den som inte tycker
att hon ska fa begravas i vigd jord kan
fa komma till Transtrand och grava
upp henne igen.
Lars Restadius gifter om sig igen
Lars Restadius ar nu 52 ar gammal. Han ar ling och smal som en
humlestang. Han ar ankling med tre
mycket sma barn och en tonarig son.
I Transtrand finns den 20-ariga,
vackra flickan Elisabeth Persdotter
Nedrin. Elisabeth ar dotter till Petrus
Andersson Nedrin och attling i rakt
nedstigande led till kyrkoherde Olaus
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Nedrin. I slakten finns aven prastslakterna Fahlander, Hedemorensis och
slakten Svinhufvud. Formodligen kanner kyrkoherde Lars Restadius Elisabeths familj va'l. Hon har smasyskon
som dopts 1789 och 1793 och hennes
far begravdes 1799.
Lars Restadius och Elisabeth Persdotter Nedrin vigs i Transtrands
kyrka 1805-06-20. Deras forsta dotter Sophia fods sex manader senare
1806-01-03. Nu undrar vi forstas om
den gamle, originelle prasten och den
unga, fagra Elisabeth verkligen inte
kunde hall a sig ifran varandra fram
till att de ingatt aktenskap? Eller kan
det vara sa att nagon annan ar far till
parets forsta barn? Eller ar Sophia for
tidigt fb'dd? Det kan vi ju inte veta sa
har ett par hundra ar senare, men om
vi va'ljer att lyssna pa skvallret i bygden, sa var Elisabeth piga hos prasten
och han gjorde henne med barn innan
de var gifta.

unga hustru for att dra ut i krig for sitt
land. Carl Erik har forlorat sin mor,
hans styvmor har tagit livet av sig och
hans far har darefter gift sig med en
kvinna som inte ar manga ar aldre an
han sjalv. Han har da fern halvsyskon
som ar under 10 ar och hans nya styvmor ar hoggravid med Simon som dor
efter en dag.
I borjan av dansk-svenska kriget finns
en uppfattning bland unga intellektuella att alia maste stalla upp for
fosterlandet, vilket sakert har paverkat
prastsonens installning. Chefen for
va'stra armen mot Norge ar
Gustav Mauritz Armfeldt och han
sliter fortvivlat med gigantiska,
praktiska problem. Det ar brist pa allt.
Carl-Erik klarar sig inte lange i kriget.
I december 1808 dor han i taltsjuka i
vid Norska gransen i Brevik i Norra
Ny socken.

Kajsa Lotta Restadia far ett oa'kta barn
I rask takt far paret barnen Britta Lisa Lars Restadius har hoga krav pa sin
i december 1806, Simon 1808, Israel forsamling. Om nagon haft sex utom
1809, Per Erik 1812, Simon 1815 och aktenskapet, vant i slagsmal eller varit
Emanuel 1817. Simon fodd 1808 och ute pa fyllan sa hander det inte sallan
att kyrkoherden tar upp det under
Israel fodd 1809 dor i spa'd alder.
1805 far Lars Restadius en tja'nst som gudstjansten. Han namner aven nar
kyrkoherde i Lima, sa familjen flyttar nagon i forsamlingen hamnat i skuld
och tvingats salja sin gard. Kvinnor
dit.
som haft sex fore aktenskapet far inte
ba'ra brudkrona vid vigseln. Men Lars
Dansk-svenska kriget 1808-1809
I mars 1808 forklarar Danmark-Norge Restadius lyckas trots det inte fa sina
egna dottrar att folja de regler som
krig mot Sverige och detta kom att
paverka Lars Restadius familj. Sonen han forvantar sig att alia andra ska
folja. Dottern Kajsa Lotta inleder en
Carl Erik Restadius ar nu 18 ar och
sexuell relation med gardens drang.
han va'ljer att lamna sin far och hans
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Hon blir gravid. Lars Restadius tar
da yxan och gar upp pa stalloftet dar
drangen sover. Han hotar att sla ihjal
honom, men drangen tar yxan ur
handen pa honom. Sen puttar ban ned
kyrkoherden for trappan och rymmer
sin vag.
Kajsa Lotta far dottern Hedvig i april
1817.1 februari 1818 gifter hon sig
med Olof Ersson fran Ostra Arnas.
I vigselboken bar hon efternamnet
Larsdotter och det star att hon bar fatt
en dotter fore aktenskapet.
Familjen Restadius far besok
Pa sin vag mellan Orsa Finnmark
och Malungs finnmark tar Carl-Axel
Gottlund vagen over Mangsbodarna,
Lima och Malung. Carl-Axel Gottlund
ar en 21 -arig student fran Uppsala
universitet som hort talas om att det
finns finnar i skogarna i Varmland och
Dalarna. Hans nyfikenhet pa dessa
manniskor gor att ban under sommarlovet 1817 vandrar runt i trakten
och antecknar vilka manniskor ban
moter och vad ban ser under sin vag.
Han besoker aven kyrkor och prastgardar och skriver ner det ban ser och
hor.
Carl-Axels far, som ar kyrkoherde i
Jokkas, ar av finsk bondeslakt. Hans
mor ar en lektorsdotter fran Borga
med svensk harstamning. Han far
tillatelse av sin far att gora sin resa
under forutsattning att den sker under
skolloven. Hans mor ar orolig for att
nagot ska handa honom nar ban vandrar genom de otillgangliga finnskogarna, sa hon avrader honom fran att
resa. Han bar lovat att skriva brev
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hem varje dag for att lugna henne.
Sondagsmorgonen den 10 augusti
1817 stiger Carl-Axel tidigt upp for
att ata frukost bestaende av potatis,
vailing, ost, smor och brod.
Husvarden skjutsar honom till prastgarden i Lima, som inte ligger langt
fran nattharbarget. Carl-Axel traffar
den unge studenten Lars Restadius
och inte langt darefter kommer den
65-ariga kyrkoherden ut ur prastgarden.
Carl-Axel ser inte ut som en vanlig
student fran Uppsala med frack, franska handskar och hog hatt. Istallet bar
ban pipskagg och kraftig mustasch.
Han ar kladd i en mossa i vit kashmir med blatt band och snoddar pa.
Kladerna bar fransar och banderoller
och ban vacker en hel del uppstandelse pa de platser dit ban kommer.
For att varja sig mot banditer bar ban

Carl-Axel Gottlund (1796-1875)
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en engelsk pistol, en rysk sabel och en smaller som fran en pistol i 6'rat pa
fin och na'tt lobossa som a'r sa prickden som sover.
saker att han kan tra'ffa en sparv i ogat
pa 70 stegs avstand.
Mitt under predikan va'nder kyrkoherden timglaset. Darefter plockar
Carl-Axel traffar hela familjen,
han plotsligt upp sin klocka ur fickan.
den gamle kyrkoherden, den unga
Infor hela forsamlingen borjar han seElisabeth och alia barnen. Den yngste dan dra upp den. I sakristian finns en
sonen Emanuel ar knapp sex manader pak som en man fallit ned pa fran hog
gammal, Simon a'r tva ar och Per-Erik hojd. Paken hade borrats in i kroppen,
fern. Dar finns a'ven de storre flicksa att mannen dott inom nagra timmar.
orna Britta-Lisa, Sophia och Martina. Paken visas upp for hela forsamlinBland pigorna i koket finns a'ven Caj- gen, sa att de ska forskrackas over den
sa Lotta och den oa'kta dottern Hedvig hemska olyckan.
fyra manader, men Carl-Axel vet inte
att a'ven Cajsa-Lotta a'r prastdotter och Sondagsmiddag i prastgarden
inte en av pigorna. Carl-Axel forstar Senare under sondagen bjuder Lars
inte varfor Lars Restadius valt att gifta Restadius pa middag i prastgarden.
sig med Elisabeth, som han betraktar De inbjudna ga'sterna a'r Carl-Axel
som en helt vanligt, fattig bondja'nta. Gottlund, kronolansman Nils PetVisst hade hon sett bra ut som ung,
tersson fran Malung, haradsdomaren
men varfor valde han som pra'st inte
Johan Fredrik Frogelius fran Storbyn
en fru med ba'ttre ha'rkomst?
i Malung och en ung svager till Lars
Restadius. Haradsdomaren Frogelius
Lars Restadius haller en predikan
och Lars Restadius pratar mycket och
Carl-Axel Gottlund foljer med
de retas skamtsamt med varandra.
familjen Restadius till Lima kyrka da'r Det bjuds pa fisk, kott och riktigt
kyrkoherde Restadius haller guddaligt brod som a'r bakat pa bara
stjanst. Lars Restadius har en stark
agnar. Pra'sten forklarar att skorden
rost, men predikan han haller a'r inte
under foregaende ar var dalig, da
sarskilt intressant eller tankevackande, frosten kom for tidigt och forstorde
tycker Gottlund. Plotsligt smaller det allt. Allmogen hade nu tomt alia fortill i kyrkan, som ett pistolskott. Carl- rad och kronomagasin och det finns
Axel blir forvanad och undrar vad
ingen sad i hela socknen. Lars Restasom ha'nder. Det visar sig att det ar
dius hade skickat ut sina dra'ngar for
spogubben som gar runt i kyrkan med att kopa sad 30 mil bort, men de hade
en ka'pp i ena handen och en piska
inte kommit over mycket sad att kopa.
med kort skaft i den andra. Om nagon Nar sonen Lars kommit fran Uppsala
i fb'rsamlingen somnar sa slungar han vid midsommar hade han haft med sig
skickligt till med piskan sa att det
en fjardedels tunna sad till hushallet.
11
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Musik och dans i prastgarden
Efter middagen her smasystrarna till
den unge Lars Restadius att ban ska
spela fiol, sa de far dansa. De forflyttar sig till en annan byggnad pa
garden, dar ett stort gang med flicker
fran Lima bar samlats. Dar dansar
prastens dottrar tillsammans med pigorna fran byn. Inte en enda pojke finns
i sallskapet forutom Carl-Axel Gottlund och Lars Restadius. Aldst av dem
alia ar kyrkoherdens dotter Martina,
som da ar 14 ar. Elvaariga Sophia och
tioariga Britta Lisa ar ocksa med.
Carl-Axel Gottlund tycker att flickorna hade kunnat vara fina om de inte
hade haft sa annorlunda kla'der pa sig.
Kjolarna nar knappt under knana och
nar de dansar och snurrar runt ser han
ibland hela baken pa dem. De dansar
en dans som de kallar "norrska".
Carl-Axel berattar att flickorna ar
feta och klumpiga som gurkor och de
luktar sill, mjolk och ost. Carl-Axel
stannar ytterligare en dag i Lima. Tillsammans med den unge Lars Restadius och korpral Quick aker han till
Transtrand for att vandra i fjalien och
traffa Transtrandsprasten Godenius
och hans hustru.

maren 1826 far Elisabeth plotsligt en
stortblodning och hon avlider vid 41
ars alder. I dodsnotisen kan vi la'sa att
hon nu slutligen sluppit iindan sina
plagor.
I kyrkbockerna ges en detaljerad
beskrivning av Elisabeths personlighet och vi kan ju tanka oss att det ar
maken Lars i sin sorg vill ge sin bild
av hur hennes liv har varit. Elisabeth
beskrivs som en mycket god manniska. Hon svor aldrig, hon brakade inte
med nagon och under de 21 ar som
Lars och Elisabeth levde tillsammans
sa hade hon bara varit arg en enda
gang. Hon var alltid glad och under
sin sista dag i livet sa gladde hon sig
over att hon inte lamnade en enda
ovan efter sig. Hon var givmild och
hade ett mycket stort talamod. Trots
att hon var i det narmaste en perfekt
manniska, sa hade hon en brist. Det
var att hon tyckte lite for mycket om
brannvin.

Det ar inte la'tt att gora en medic insk
bedomning utifran den bristfalliga
beskrivning som finns i dodsnotisen for Elisabeth Nedrin. Jag har
tagit hja'lp av en lakare for att tolka
Elisabeth blir sjuk och dor
beskrivningen av hennes sjukdom och
Lars och Elisabeth far sju barn tilldodsorsak. Den stortblodning hon fick
sammans, men tva av pojkarna dor
skulle kunna bero pa 6'verkonsumtion
redan vid fodseln. Efter sonen Emaav alkohol, som kan ge aderbrack i
nuels fb'delse 1817 insjuknar Elisamatstrupen med blodningar, hall och
beth. Hennes kropp forlamas gradvis hicka. Det skulle a'ven kunna vara
nedifran och upp och sista sommaren magcancer som ger sadana symtom.
hon lever sa ar det som att nedre delen Men ingen av dessa sjukdomar kan
av kroppen ar helt dod. I juli somforklara den forlamning hon hade

12
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Lars Restadius gifter om sig
Lars Restadius ar nu 74 ar och han
a'r blivit ankling igen. I hemmet finns
nioariga Emanuel, elvaariga Simon,
Vi vet alltsa inte vad Elisabeth Nedrin Per-Erik som a'r 14 och de vuxna
dor av, men vad sager skvallret? Har
dottrarna Sophia och Britta Lisa. Han
vi nagot att ha'mta dar? Folket i Lima soker sig en ny hustru. Han hittar
ar sakra pa sin sak och enligt muntlig sig en lamplig hustru i Sundborn,
tradition dog inte Elisabeth en naturlig namligen pra'stankan Maria Christina
do'd. Hon ska ha fatt gift i ett glas med Rathsman.
brannvin av en av dottrarna och det
ska ha varit prasten som planerade
Maria Christina Rathsman blev anka
1814 efter Venjanspra'sten Johan
detta. Den pra'st som sedan skriver
att hon slutligen ska ha sluppit undan Leufquist. Redan 1812 kom en
sina plagor na'r hon till sist fick somna nadarspredikant till Venjan, Adolf
in.
Malmgren. Han tog da over Johan
Leufquists sysslor, men denne prediDe muntliga berattelserna lever kvar
kant gifte sig inte med pra'stankan.
langt efter att bade Lars och Elisabeth Ista'llet stod brollopet med Maria
ar doda. Lars och Elisabeth begravdes Christina tvillingssyster Elisabeth
i stenkistor under golvet i den gamla
Euphorsyna redan 1813. De bodde
kyrkan. Na'r kyrkan brann ned, sa flyt- alia tillsammans i prastgarden fram till
tades kistorna 1853. Elisabeth ska da 1817, da Maria Christina flyttade med
ha varit helt oforandrad i kistan medan sina fyra dottrar i aldrarna 10-17 ar till
Christineberg i Sundborn. Dar fanns
prasten Lars Restadius var helt formultnad. Det enda som fanns kvar var a'ven hennes lillasyster, a'nkan Johanna
Fredrika Rathsman, och hennes lille
prastkragen. Detta ska da ha haft sin
forklaring i att Elisabeth konserverats son.
av det gift hon fatt i sig. I skriftliga
ka'llor hittar vi information som sager Lars Restadius lyser ut sitt aktenskap med pra'stankan Maria Christina
emot detta skvaller. Ar 1854 reste
Maximilian Axelsson forbi Lima. Han Rathsman i april 1827. Forlovningen
fick da omtalat for sig att man oppnat ska ha skett skriftligen. I maj gifter
flera gravar och pa manga av liken var de sig och Maria Christina flyttar till
ansiktsdragen sa oforandrade att flera Lima med dottern Johanna Christina.
av forsamlingsborna ka'nde igen dem. Maria Christina star inte ut sa lange
En av de uppgravda kropparna vara
hos den gamle, originelle kyrkoherden
Lars. Efter ett par ar packar hon ihop
Lars Restadius och man kunde utan
problem se att den dode var han.
sina saker och flyttar till en dotter i
Bergsgarden i Stora Kopparberg. I

som steg uppat. Forlamningen skulle
kunna bero pa polio eller annan viral
neurologisk akomma.
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kyrkoboken har prasten gjort en smart Vart tar alia barnen vagen?
irriterad anteckning om att hon lamnat - Carl-Erik dor i kriget mellan Sverige
hemmet. Det star "Ryk och rann och
och Norge/Danmark 1808
dra till Kopparberg".
— Lotta far ett oakta barn. Hon gifter
Aven nu gar skvallret runt i gardarna sig sedan och flyttar till Arna's.
i Lima. Men vi far komma ihag att
de som skvallrat farit med osanning
- Lars Restadius fodd 1799 blir kyrkotidigare, sa belt sakert ar det inte att
herde i Tillberga, Vasteras stift. Han
det som sags stammer. Det berattas
far manga barn.
namligen att Maria Christina inte hade
en aning om att Lars Restadius hade
- Martina Restadius flyttar till Uppsala
planer pa lysa ut till aktenskap med
1820, men gifter sig 1824 i Transtrand
henne. Hon hade aldrig blivit tillframed Daniel Sunden. De flyttar senare
gad. Hon noil god min och valde trots till Tillberga dar Daniel Sunden blir
det att gifta sig med honom. Men det kyrkoherde.
slutade med att hon valde att lamna
honom.
- Sophia Restadius blir gift till Brittgarden och dor i Skalmo 1874.
Forst 1832, nar Lars Restadius dor,
skrivs Maria Christina i Stora Kop- Britta Lisa gifter sig med namndeparberg. Dar bor hon fram till sin dod mannen Per Olsson fran Husom.
1839.
- Simon Restadius tar varvning inom
Livgardet Till hast i Stockholm.
Lars Restadius attlingar
Lars Restadius fick manga barn. Attlingarna ar nu utspridda i hela landet - Per Erik bosatter sig pa Barbrooch nagra har emigrerat till Amerika. backen och blir fjardingsman. Han
Nagra valjer att stanna i bygden, sa vi far manga barn och har attlingar i
ar manga som ar slakt med Lars eller Amerika.
nagon av hans fruar.
- Emanuel dor redan vid 11 ars alder.

Presentation av Monika Ohrn
Mitt namn ar Monika Ohrn. Jag ar
fodd och uppvaxt i Malung, men flyttade till Goteborg for att studera 1987.
Jag ar utbildad socionom och arbetar
som utvecklingsledare i Goteborgs
stad. Sedan nagra ar tillbaka har jag
14

varit intresserad av slaktforskning.
Min mormor ar fran Lima, sa har jag
stark anknytning till omradet.
Visst ar det intressant forska fram
namnen pa alia de slaktingar som en
gang har levat, men det som ar mest
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spannande ar anda nar jag hittar nagot
mer an bara namn, fodelsedatum,
dodsdatum och plats. Att hitta berattelser om hur de levde sina liv och vad
de hade for personlighet. Under de ar
jag slaktforskat har jag hittat manga
intressanta manniskor. Vissa fattiga,
andra rika, nagra ar valutbildade och
en del har aldrig last en bok.
Kyrkoherden Lars Restadius ar en
person som lamnat ovanligt manga
berattelser efter sig och jag har nu
gjort en sammanstallning av det som
jag hittills har hittat. Berattelsen ger
aven en liten inblick i den tid da han
verkade som kyrkoherde i Lima och
Transtrand.
Kallor till informationen om Lars
Restadius hittar du pa min hemsida
www.60gradernord.se. Dar hittar du
aven fler livsoden fran Lima, Malung
och andra socknar darjag har mina
anor.

Grasheden

BILD MITTUPPSLAG
Vorderas skola 1 oktober 1937
Bakre raden fr. va.
Erik Antonsson 19270310 Sodra Brandan,
Per Axel Strom 19260202 Kalian,
Nils Erik Lennart Eriksson 19250928 Ostvalla,
Ejnar Rune Sjokvist 19261013 Ostvalla,
Bertil Brandholm 1 9260506, Kyrkbyn,
Karl-Axel Kristiansson 19260906 Mornas,
Gosta Erland Svensson 19250921 Hoknas,
Bror Helge Larsson 19250509 Vorderas,
John Harald Persson 19250401 Kalian,
Olof Ingvar Isaksson 19240604 Vorderas,
Peder Olov Augustsson 19240228 Hoknas,
flicker fr. va.
Inez Viola Johansson-Ostling 19240930
Kyrkbyn,
Ingrid Birgitta Johansson 19251006 Hoknas,
Majt Ingegerd Steen 19270916 Norra Brandan,
Elin Astrid Larsson 19271011 Vorderas,
Karin Berit Steen 19260820 Berga,
Karin Ingegerd Johansson 19280704 Hoknas,
Ingrid Maria Larsson 19261218 Hoknas,
flicker i mitten
Karin Margareta Larsson 19250515 Vorderas,
Stolt Britta Majolis Nilsson 19250625 Mornas,
Dagmar Viola Olsson 19261028 Vorderas,
larare
Karl Lennart Skedung (Johansson) 191 10622
Vorderas.

AV KJELL RONNGARD
Grashedens by ar belagen vid Goralvens norra strand och ar en av tre sma
byar mellan Fulunas och Grundforsen.
De andra ar Ersbo och Tappan och de
ligger i dalgangen som allmant kallas
Vastdalen norr om Granfjallet och
soder om Skarsfjallet och Nasfjallet.
Sakert har Grasheden fatt namnet fran
tillgangen pa bete for boskap som
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agdes av manniskorna som var bosatta
framst i Salen och Transtrand.
Det finns lamningar efter utvinning av
myrmalm och historiskt har Goralven anvants som transportled. Aven
forkorare mellan Sverige och Norge
har anvant leder i dalgangen saval
som pilgrimmer. _forts&ttning sid 18.
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...fortsdttningfran sid 15...
I Karl-Erik Forsslunds "Fran kdllorna
till havef finns Grasheden omskriven. Goralven bar alltid varit kand for
god tillgang pa fisk och skogarna omkring pa sin tillgang pa bar, vilt och
annat for att livnara bade manniskor
och deras tamboskap.

3. Karl Leander f. 14/5 1893. Gift
med Strand Johanna Larsson, bodde
hela livet kvar i Grasheden. De hade
inga egna barn men de tog hand om
Johannas systers son, Axel Larsson
senare Rongard (f. 7/6 1913) nar system dog i spanska sjukan 1918.

De forsta fast boende vid Grasheden
var fran Norra Brandan. Erik Olsson
(f. 5/12 1816) och Kerstin Erdotter (f.
3/4 1795 och d. 1880). De gifte sig
1837 och bosatte sig vid Grasheden
1841. Sannolikt bodde de i ett litet
hus langst vasterut i anslutning till en
aker. Dar finns rester efter en grund.
Ytterligare grundrester tyder pa att det
har funnits nagon form av ekonomibyggnad troligtvis fjos/lada? Erik och
Kerstin fick inga barn. Under 1870-talet anstalldes pigan Anna Paulsdotter
(f. 8/1 1829) fran Vorderas. Nar hon
kom till Grasheden medforde hon den
oakta dottern Martina (f. 2/7 1867
d. 1921). Denna Martina blev sedan
kvar pa garden och 1887 gifte hon sig
med gransridaren Hals Olof Larsson
(f. 8/4 1856 d. 9/8 1935).

4. Erik f. 25/10 1895. Flyttade till
Vasteras dar han gifte sig. Inga barn.
5. Anna Maria f.29/10 1897. Flyttade till Horrmund dar hon gifte sig
med Erik Samuel Kallstrom. De fick
tillsammans flera barn.
6. Lars f. 24/5 1901. Gifte sig med
Ingebjorg fran Norge och de flyttade
till Fiskarheden. De fick flera barn
tillsammans.
7. Paul Viktor f. 14/9 1903 och
8. Olof Verner f. 17/8 1907 drunknade
i samband med bad vid Goralven den
17/7 1921. Aven deras kamrat Johan
Leonard Hedlund 14 ar omkom i
samma olycka.

Tillsammans fick Hals Olov och Mar- Fast boende i Grasheden ar i
skrivande stund ar 2019, 3 personer;
tina 8 barn:
engelsmannen Mark Wilsson som
1. Oskar Vilhelm f. 14/12 1888, ogift. driver Salens Vandrarhem, dessutom
min hustru Anna och undertecknad
Bodde hela livet kvar i Grasheden.
Kjell Rongard som gjort denna sammanstallning.
2. Emma Olava f. 26/3 1891. Gift
med Alfred Johansson, Horrmund.
Bosatt i Horrmund. De fick tillsammans flera barn.
18
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Martina Larssonfodd 1867, dod 1921 och maken
gramridaren Hals Olov "Halsola " Larssonfodd 1856,
dod 1935

t.va. Crashed Oskar Vilhelm Olssonfodd 1888;
t ho. Crashed Karl Leander Olssonfodd 1893.
Ofre Galdet 2019:2
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Elva liter konjak
till jul men det var
langsamt...
RORBACKSNAS
(publicerad i DD 1983-12-30).
Dagbok fran vaglost land
Jag blev fascinerad, inte bara av dagboken som sadan, utan ocksa det sa'tt
pa vilket dagboken ar skriven, sager
Anton Moberg, hembygdsforskare
i Rorbacksnas. Han bar i dagarna
renskrivit en dagbok ford under aren
1865 till 1911 av broderna Johannes
och Otto Kristiansson. De bodde pa
Storhogens gard vid Vallsjon i Lima
socken.
Forvanad over ordval och uttryckssatt, darfor att jag ar overtygad
om att Johannes, fodd 1862 och dod
1933, och brodern Otto, som var fodd
1856 och dog 1952, pa sin hojd gatt
i skola under en manads tid. Dagboken, som tydligen ar ford av ba'gge
broderna, ger en god bild av livet i ett
smabrukarhem, da liggande i odemarken och i vaglost land, fortsatter
Anton Moberg.
Dagboken speglar pa ett utomordentligt sa'tt arbetet pa garden under
arstidernas vaxlande gang.
Men ha'r berattas ocksa om
affa'rer, gladje och fest och inte minst
vadrets inverkan pa livet ute i odemarken.
20

Storhog Otto Kristiansson (18561952), har fotograferad infor sin
95-arsdag.
Lima finnmark
Jag skulle tro, att skotseln av garden
och de goromal som dar utfordes for
att overleva, ar representativt for de
fiesta nybyggare pa Lima finnmark,
fortsatter Anton" Moberg. Dagboken
ar inte ford varje dag, men under varje
ar fran 1865 till 1911 gjorde man anteckningar, i den nu slitna boken.
Ar 1865 da de forsta anteckningarna
gors konstaterar dagboksforfattaren
att snon var borta den 22 april och att
man borjade ta ris at djuren den 11
maj.
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IStorhogsJamiljen bestod av:
tills bans systerdotter Matilda tog
over ansvaret. Da hon slutade 1968,
hade Storhog-folket svarat for vaderobservationerna i 58 ar, slutar Anton
Moberg.
Hembygdsforskaren Anton Moberg,
som lagt ner ett omfattande arhete pa
att renskriva storhogsfolkets dagbok.
Avskriften kommer i framtiden att
finnas tillganglig pa hembygsgarden i
Rorbacksnas.

\n Jon

Norge, dod 18810417 i Storhogen, Lima.
Gift 18510424 i Lima med:
Marina Olsdotter, fodd 18310104 i Orsjon,
Lima, dod i Storhogen, Lima
Barn:
Johannes Kristiansson, fodd 18520521
Otto Kristian Kristiansson, fodd 18560228
Kristina Kristiansdotter, fodd 18590901
Lina Kristiansdotter, fodd 18641209
Martina Kristiansdotter, fodd 18680620"

Kojor
AV ERIK GORANSSON
Da timmerdrivningarna kom igang en
tid efter storskiftet 1848-1864 var inte
Malungskarlarna alls hemma pa omradet, utan varmlanningarna, som redan
i borjan av 1800-talet hade fatt borja
med drivningar, kom over till Mailing
med sitt kunnande.
Det fanns inga bostader i skogarna
pa den tiden annat an fabodstugor,
som knappast var byggda att bo i pa
vintern. Den som tog pa sig en timmerdrivning (kontraktstagare), fick
sta for allt som horde till drivningen,
vagar for kb'rningen, all huggning och
aven bostader.

De fiesta kojor blev placerade vid
basvagen, sa att hastarna skulle kunna
sattas in I stallet vid middagsvilan.
Det blev manga ganger sent pa hosten
for koj- och stallbygget. Man har aven
hb'rt talas om att det ibland var mycket
sno.
Nar det var bestamt var kojan skulle
byggas, skulle platsen rqjas och
schaktas sa att man fick fram nagorlunda fast mark att bygga pa, och som
aven dugde till golv.

Da platsen var klar och storleken pa
kojan bestamd, borjade timringen.
Timret var av torrfura (torrakar)
men aven torrgran, och fanns manga
Da en koja skulle byggas, skulle man
ganger runt kojplatsen. Eftersom det
utse basta platsen, sa att den skulle
sakert var brattom att komma under
passa for drivningen. Vatten maste fintak, hade man inte tid att bila (flanga)
nas pa lamplig plats for bade koja och
stockarna, kanske nagon gang pa
eventuellt stall.
insidan.

22

6freGdldet2019:2

Tva av de grovsta furustockarna, fulla
av tjara och motstandiga mot rota,
utsags. De lades direkt pa marken,
en under vardera gaveln. Sedan lades
en stock pa vardera langsidan och
knutades ihop med gavelstockarna.
Knutarna ("utknutan") kostades det
sakert inte mycket arbete pa, bara de
blev nagorlunda tata och att de holl
ihop huset sakert. For att fa ovriga
timmervarv nagorlunda tata, lades
overstocken pa understocken med
toppen mot rotandan. Sedan anvande
man ett dragjarn och drog mellan undre och ovre stocken. Da blev det en
rits, som visade hur ojamnheterna var
mellan stockarna.
Nar stocken var ritsad, lades den pa
ett stadigt underlag och fastholls med
hallhakar (hallhakor), for att hugga ur
en ranna langs stocken (masodrajd),
dar mossan ("husmasori"! klamdes
fast och fyllde upp rannan. Mossan
lades pa undre stocken mycket noga,
for tathetens skull, och tjockare uppat
for att fylla rannan (' 'masodraja'} i
ovre stocken. Nar andra stocken pa
gavlarna var klar, halvlaxades tva
langsgaende, stockar in vid vardera
langsidan pa c:a 18 turns ( c:a 45 cm)
hqjd over golvet. Dessa stockar utgjorde underlaget for britsarna.
Timringen fortsatte varv for varv,
med hal for dorren i ena gaveln, med
hog troskel, och a'ven insattning av
svard ("gater"} pa bagge sidor om
dorroppningen, for att halla stockarna pa plats. Nar timringen kommit
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upp till c:a 100-120 cm skulle med
fonsteroppningarna torfaras lika som
med dorroppningen genom insattning
av "gater". I de gamla kojorna var ett
litet fonster insatt motsatt gavel till
dorren. I kojor byggda in pa 1900-taIet, kunde det vara ett smalt fonster pa
vardera sidan om dorren.
Nar stockarna var pa plats skulle de
dymlas ("dommils") fast. Det borrades hal med en 1,3/4 turns navare
("Htfvvor") genom ovre stocken och
sedan minst in i halva undre stocken.
Dymlingen, en c:a 4,5 cm tillyxad
furupinne, slogs ner I halet sa att
stocken satt riktigt fast. Dymlingarna
sattes pa c:a 2 meters avstand fran
varandra.
Nar timringen kommit sa langt att
hqjden pa langsidorna var tillracklig/
c:a 1,5-1,8 meter/, skulle i "vaggbandef\a stocken, urhuggas ett
"andfang", hylla, FIGUR dar mellantaket skulle ligga.
I den hojden borjade "roster timras
tills asarna (kattasarna) for innertaket
skulle laxas in c:a 2,30- 2,50 m. fran
golvet. Da kunde aven sidoasarna for
yttertaket laggas pa timringen och
dymlas fast. Dessa asar jamte "kroppasn" skulle ga utanfor timringen c:a
en halv meter. "Rostena" timrades salIan hogre an sa att asarna fick barning.
"Kroppasn" stalldes pa stolpar, en i
vardera rostet.
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Nu nar stommen ar klar, skall innertaket laggas in. Delta ar av handkluvna
torrfuror eller rallkluvna tallar eller
granar, inte alltfor grova. Snedtaket
efter vardera langsidan laggs in fo'rst.
Den kluvna sidan vands nedat, in i
kojan. Den platta delen av taket laggs
in, men da far man komma ihag att
roken fran eldpallen ^pankof} skall
ut. Man far vaxla av lakasen och
bygga upp en skorsten. 1 gamla kojor
var c:a 1 m. i fyrkant och gjord av
kluvor (eldfarllgt?). I kojor, byggda
efter 1920, satte man in en roktratt av
plat med en skorsten, som var 12 turn
i fyrkant.

pa 18-tums part med 6-tums flytt, och
det blev da ett tredubbelt tak.
Kojan maste ta'tas utvandig, diktas,
med husmossa i bade knutar och langsgaende skarvar, "masodrag" . Under
nedersta stocken pa langsidorna och
mellan nedersta gavelstockarna, laggs
en stock, som det tatas omkring och
som fylles over med jord. Delta kallas
" mdllvarpcT.

Dorren kunde vara tillverkad av
endasl tva stycken lillyxade lorrfuruplankor, som sattes ihop med Iva inlaxade narar, dar aven de hemsmidda
gangjarnen var faslade. Handtagen,
bade in- och utvandiga, var sjalvvaxta
bjorkkrokar. Stangningen kunde vara
Nar innertaket var klart skulle det
en laderbil av en gammal slovel eller
varmbonas. (isoleras). Ett lager av
mossa lades pa valdigl noga och sedan eventuellt en klinka. Fonslren, som
skulle vara, sattes in och diktades.
skottades jord ulanpa mossan. Nar
man bott I kojan ett tag och isolerinBritsarna fardigslalldes med handklugen borjade torka, kunde det ha'nda
vna kluvor av inte alltfor grovl virke.
att jorden silade ner genom taket pa
Ell bord under fonslrel pa gaveln
nagot slalle. Det var darfor mycket
gjordes, del enda bord, som fanns i
noga med palaggningen av mossan.
dessa kojor.
Nu kunde man lagga pa yttertaket.
Sparrar faslades vid vaggbandet och
asarna med c:a en meters mellanrum. Eldpallen ("pankot") knulades ihop
med laxknut till lamplig storlek /c:a
Pa sparrarna spikades langsgaende
1 m x 1,30 m./, och fylldes med jord
kluvna stanger till tro. De var underoch sten. Utanpa lades jamna stenha'llag for parten, som utgjorde vattenlar, att elda pa.
taket. Parten spanlades pa platsen.
Eftersom kojan inte skulle anvandas
sa lange, behovde taket inte goras mer Det sista var all borra elt hal med
"dommilnavarerf och dar sla in en
an dubbelt.
lang "dommir vagratt att hanga valParten spantades darfor inte mer an i tenhinken pa. Bredvid hinken skulle
14-lumslangder, och spikades pa med vatlenslickan sitta.
7-tums flytt. Pa ett riktigt tak lade man
24
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Leonard Rendal
- Ett annorhmda
livsode
AV BJORN ROSEN
Vid Tisjon i Lima har jag under min
uppvaxt mott nagra av dem som levt
vid sjon som original. 1 tidigare artiklar har jag berattat om Trana Albert
och Per Jonsa och har skall jag i
korthet berora ovannamnde Rendal.
Han levde vid sjon under sin sista
femton - tjugo ar fran omkr 1942
-1962.
Han var fodd I Heden, Lima och vaxte
tillsammans med fyra syskon upp hos
foraldrarna Ragols Ola Ersson f. 1830
dod 1913 och Rendals Marit Jonsdotter dod 1918. Efternamnet Rendal tog
han nagon gang under tidigt 1900tal och antog just detta namn efter
moderns gardsnamn. Tidvis under
tidigt 1900-tal levde han ihop med
Erika Jernberg och de bodde da pa
Stolpgarden i Heden. Tillsammans
fick de sonen Ragnar (1907-1992).
Tidigt i livet borjade Rendal sitt
aventyrliga liv och han flyttade da
fran Lima. Han var under ett antal
ar rallare pa jarnvagsbygget Kiruna
- Narvik men vid ett besok i Stockholm, troligen 1908, tillsammans med
en kamrat "varvades" han for att resa
till Kongo och dar ta arbete vid ett
26

jarnvagsbygge. I en berattelse om sitt
liv i det mellersta Afrika skriver han
om sin resa over haven och upplevelser under jarnvagsbygget. Hans egna
berattelse finns i denna "Avskrift av
bldckskrivna originalpapper" .
Avskrift av blackskrivna originalpapper gjorda av Leonard Evald Olofsson
Rendal som var morbror till Gottfrid,
Frits och Marta Stolpe i Heden, Lima.
Berattelser om livet i det mellersta
Afrika
Den 7:de april 1908 stalldes farden
med nattsnalltaget fran Stockholms
central till Goteborg dit jag anlande
kl 7 pa morgonen for att kl 2 samma
dag ga ombord pa angaren Gothe,
som skulle fora mig over Nordsjon
till Antwerpen, varifranjag skulle ga
ombord pa en av Belgiens Congobatar
Ofre Gdldet 2019:2

Klockan 9 f.m. kommer staderskan in
i var hytt och sade da till var forvaning dessa ord: "Da ni ej ger nagot
livstecken ifran er mastejag in och
se om det gick med er, som det gick
for tva svenskar vi hade medpaforra
resan; da jag pa morgonen kom in i
deras hytt, vilken ar densamma som
herrarna innehar, lago de doda i sina
sangar". Sjoforklaringen lydde pa
gasforgiftning fran lastrummet, men
ryktet sade det var misstag pa hytt och
personer och att det var diplomatiska
intriger som skipade sin rattvisa med
giftgas; Pa samma resa var tyskar och
Vi voro tva svenskar som gingo
ryssar med, och det ar mojligt att ett
ombord i Goteborg med Africa som
drama utspelades dar oskyldiga fmgo
destinationsort, men pa grund av att vi satta till livet.
skulle beklada olika embeten darute
i det varma landet blevo vi skilda at i Resan gick emellertid val over NorAntwerpen. Jag gick ut som civil jern- dsjon och pa tredje dagen landstego
vi i Anvers vars hamn med de manga
vagstjensteman och min kamrat som
militar och skulle han stanna i Wavre fartygen sida vid sida pa avstand ser
for att genomga en sex manaders kurs ut som en stor skog av masttoppar. I
Belgien stannade jag en manad dels
i skola for att lara sig sprak m.m. for utrustning for tre ars vistelse i
Skall beratta en episod om vart forsta de svartas kontinent; jag maste rusta
mig med fullstandigt bohag: sang,
dygns angbatsresa over Nordsjon:
Namda svenske delade hytt med mig sangklader, kokkarl och koksattiraljer,
sex kostymer, sex par skor samt vatoch vi lago lange pa morgonen kvar
tenfiltreringsapparat vilket gick pa en
i vara kojer da vi pa batens rullning
kande att det var en valdsam sjogang, ansenlig summa penningar.
min kamrat gjorde emellertid ett
forsok att stiga upp med den pafoljd
Jag fick under denna manad tid att
reflektera over mitt hastiga beslut att
att han hamnade med huvudet fore i
den motsatta vaggen vilket renderade resa till centralafrika, aven fick jag av
honom en ganska synbar bulnad, vi
stadens befolkning, som jag tilfalligt
voro emellertid starka for sjon bagge blev bekant med det vanliga radetatt
och befann oss efter omstandigheterna vanda om och resa tillbaka till Sverige
medan jag hade min halsa i behall,
val.

som skulle fora mig till de svartas
verldsdel. - Farden over Nordsjon var
ej den angenamaste i sitt slag. Det
blev storm och sjon tornade upp sig i
skyhoga vagor pa vilka var tillfalliga
bostad nagot ostadigt och modosamt
arbetade sig fram genom berg och
dalar av vatten, da angaren var pa toppen av ett sadant berg och med foren
dok ned i en vagdal kom aktera sa
hogt att propel lern kom over vattnet
och gick i "tomme" vilket astadkom
att hela fartyget darrade da det befann
sig pa ett sadant vattenberg.
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Efter tjugufyra dagars resa pa Congofloden anlande vi till Stanleyville,
(nuvarande Kisangani). Staden ar
uppkallad efter upptacktsresanden
Men dessa rad formadde ej andra mitt Stanley, som for femtio ar sedan der
startade sin flodresa i urholkade tradbeslut att bjuda de oka'nda aventyren
stammar, vilka utgora infodingarnas
spetsen och den 9 maj gick jag omfortskaffningsmedel pa floden, och
bord pa den angare som skulle fora
de kunna i dessa primitiva farkoster
mig till de svartas verldsdel. Det ar
utveckla en betydande hastighet.
hogtidligt pa kajen vid kongobatens
tillaggsplats i Antverpen denna dag da
I Stanleyville voro stationerade tva
avgangssignalen fran angaren ljuder
svenskar och en norrman till vilka
och landgangen dras in, da stammes
landets nationalhymn upp av stadens jag medforde en ganska egendomlig
present i form av en kagge norsk fedorkester och tusentals meniskor a'ro
forsamlade pa kajen for att taga farva'l sild, denna, medfoljande i mitt bagage
till sina anforvanter och vanner vilket hade vallat mig atskilligt besvar under
resan, bland annat maste jag vid landfor manga blir det sista, och den
stigningen i Africa betala sextio fran i
tanken trangde sig ovillkorligen pa
fortullning for inforsel av denna fra'mmitt sinne: detta ar kanske din bemande
vara fran Skandinavien, vilket
gravningspsalm.
belopp forefoll mig ganska hogt, da
det till tre fjerdedelar oversteg varans
Farden gick sa ut genom Engelvarde .
ska kanalen och ut i Atlanten der vi
skildes fran ett tilfalligt sallskap av
Emellertid var ej priset for hogt, som
en Amerikaangare som satte vestlig
det visade sig, jag har aldrig sett en sa
kurs, medan var bat holl sydostlig.
simpel vara som en kagge norsk
Vi hade vackert va'der med undantag
fedsild astadkomma en sadan gladje
av Biscayabukten som tar tre dygn
och fortjusning som hos dessa skanatt passera och ar lika upprord som
dinaver, ty de hade icke fatt smaka
Nordsjon. Under dessa tre dagar a'ro
denna salta fiskratt pa tre ar, och dessa
platserna i matsalen ganska glest
skandinaver saknar den och langtar
besatta, da de stackars meniskorna
att fa smaka denna salta ra'tt, da det
aro mycket sjuka. Jag hade ej nagot
obehag av sjogangen och horsammade i tropikeraa forekommer att man ar
villigt gongongens kallelse till bordets hanvisad till att ata kott till nastan
njutningar. Sedan vi kommo ut i Stilla varje maltid. Dessa skandinaver tog
emot mig med stora famnen och en
Oceanen hade vi en ha'rlig resa.
fest med sillsexa som var valkommet
efter den trottsamma resan pa floden.
28
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de berattade ocksa att de fiesta skandinaver som reser dit firmer sin grav
derute.

Efter ett par dagars vila antradde jag
ater farden, nu pajernvag emedan
Congoflodens rapider omojliggjorde
angbatstrafik mellan Stanleyville och
Pontierville der floden ater blir segelbar och fortsatte, nu med flodbat tills
jag efter fyra dagar anlande till min
destinationsort Kindu och anlande
dit den 24 juli 1908, saledes hade det
tagit en tid av 77 dagar for att resa
fran Stockholm till centrala Africa.

nagot annat sprak an infodingarnes,
Kisnelispraket, emedan jag fick mig
tilldelad en stracka pa tio kilometer
som jag med dessa fargade jernvagsarbetare skulle gora komplett fardig.
Det gick emellertid bra och efter tre
manader beharskade jag de svartas
sprak.

Under de forsta manadernas verksamhet inne i den stora continenten hande
en episod som gav mig en inblick i de
Bild fran Rendals tid i Kongo.
infoddas barbariska seder: min forsta
arbetsstracka gick over en mindre
prarie med sma holmar, bevaxt med
lovskog; jag observerade att arbetarne
lemnade sitt arbete och gick till en
av holmarne for att se pa nagonting,
jag fragade basen vad det var som sa
intresserade dem och fick till svar att
det ligger en kvinna der; jag gick da
dit och fann en infodd kvinna liggande i graset med ett barn vid sin sida,
barnet var dott och kvinnan sjuk och
tydligen doende, hon rorde de torra
lapparna, men intet ljud hordes fran
hennes mun. Vi maste bringa kvinnan
hjelp och jag sande bud till narmaste
sultanby som var belagen i yttersta
kanten av prarien, efter nagon vantan
kommo fyra man av sultanens folk
Har skulle jag nu borja min verkmedforande tva stycken barmattor, i
samhet som jernvagsbyggare med
den ena lades det doda barnet i den
infodda arbetare, men det fattades
mig kunskap i deras sprak, jag maste andra den sjuka kvinnan och avla'gdarfor stanna hos en fransman for att snade sig med sina bordor; som jag i
lara mig nagot av de svartas tungomal min oerfarenhet ej kunde ta'nka mig
och efter en manads tid fick jag "eget" nagot annat an de skulle bara kvinnan
till byn och ge henne den vard som
folk och fick klara mig med spraket
omstandigheterna medgav, atertog jag
bast jag kunde, det gick emellertid
min verksamhet med att ge akt pa att
ganska fort att lara, da jag ej horde
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arbetet gjordes pa effektivt satt. Efter
nagon tid lat jag min blick glida over
prarien och fick da till min forvaning
se karavanen med kvinnan och barnet
avlagsna sig i motsatt riktning fran
byn, jag fragade da formannen varfor
bararna ej gingo till byn, och fick det
stoiskt lugna svaret att de skulle ga till
begravningsplatsen och begrava dem
bada. Men, sade jag, de skall val inte
begrava kvinnan innan hon ar dod, "jo
ndr barnet har dott skall modern och
barnet ligga i samma grav". Jag fick
da den hemska sanningen klar for mig
att denna stam av naturbarnen begagnade sig av den hemska seden att
levande begrava varandra. Jag sende
ilbud efter karavanen att de skulle
aterkomma, vilket de aven gjorde, och
med hot om straff om de begravde
kvinnan levande befallde jag dem att
ba'ra kvinnan till sin by och lemna
henne all den vard de kunde, de lydde
ocksa och gick till byn. Ofullstandig i
spraket som jag da var fick jag aldrig
tillfalle kontrollera om mina valmenta
order atlyddes eller ej, vilket torde
vara ganska tvivelaktigt da detta var
nagonting nytt for dem och ej sammanfoll med deras gamla grymma
sed.

Ovan: Leonard Rendal i "Kongokostym ". Foto taget i Kongo okdnt ar.
Nedan: Vapen som Rendal hemfort
fran Kongo.

Rendal levde sakert under svara
forhallanden i Afrika och redan 1909
blev han sjuk i malaria men stannade anda kvar till 1914 da han kom
ater till Sverige svart sjuk i malaria.
Under tiden fran och med att det han
kom atertill Sverige berattas det att
han periodvis bodde pa Stolpgarden i
30
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Heden, Lima men aven att han och
Erika Jernberg ett tag oppnade en affar i Heden och hade aven for avsikt
att oppna affar pa annan ort. Det har
varit svart att fa fram exakta uppgifter om vad han gjort och var han
varit fram till det att han flyttade till
Stavasnas och Tisjon kanske i mitten
pa 1940 talet. Enligt mina sagesman
Olle och Erik Stavas bodde han med
vissa avbrott omkring 10 ar i nagot
som mest liknade en jordkula i en
odling oster om Stavasnas.. Mycket
pavert och fattigt. Han var sjuk av
sin malaria och levde helt ensam.
Rendal gick fran Stavasnas ofta till
Tisjon da'r han hade en bat. Han
klarade sig tack vare fiske och jakt.

Under nagon tid dessa ar bodde han
ocksa pa Fiskon i Tisjon. Omkring
1952 byggde han med hjalp av goda
vanner en mindre stuga i norra a'nden
pa Tisjon. Dar flyttade han in och levde
sina sista 10 ar. Det var har som jag i
min ungdom nagra ganger tillsammans
med min far besokte Rendal. Jag har
dock inget spec minne av honom mer
an att han var en gammal trott man
som inte i onodan "bjod" pa sig sjalv.

Redaktorens tilldgg:
Leonard var fodd 1873-12-15 i Vastra
Lillmon och dog 1962-07-08 i Heden,
Lima.

Foto taget pa Fiskon, Tisjon 1948 eller 1949. Okand fotograf. Per Jonsa t.v
och Rendal med kdpp.
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Trevlig sommar!

Nybyggare vid Grdsheden, Transtrand ar 1905 (?).
Staende fr.v. Halslars Ola, sonen Lars, hustrun Martina, sonen Paul,
dottern Emma, dottern Anna, sonen Karl, sonen Erik, saknas pd bilden gor
sonen Oskar.
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