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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 bor framhallas
att detta material ar en forutsattning for
en framtida varaktig utgivning av Ofre
Galdet.
Redaktionens inriktning ar att sa manga
som mojligt ska fa komma till tals i
tidningen och halsar saval gamla som nya
skribenter valkomna.
Rattelse
I Ovfre Galdet nr 2 2019, sid. 15
anfordes fel fodelsear for Karin
Johansson. Ratt ar ska vara 1927-07-04.

Ofre Galdet 2019:3

Ordforande bar ordet - Lima
Nu tyder allt pa att sommaren definitivt ar over for i ar. Svalorna och
sadesarlorna har lamnat sina bon for
nagon vecka sedan och loven borjar
gulna lite har och dar. Det har idag
den 17 September kommit lite
blotsno pa sina hall i norra kommundelen.
Vid Vastagarden har nagra av Bengt
Halvarssons kor betat av graset i
slanten. Grasmattorna pa garden har
varit valansade aven i sommar genom
personal fran Malung-Salen foreningar.

valdigt roligt och intressant att fa en
riktig genomgang av bade teknik,
ergonomi och skotsel av liarna.
10 September hade vi en intressant
forelasning av Sven-Olle Axelsson
fran Dala-Floda om utbildning av
norska soldater vid Algberget mellan Dala-Jarna och Leksand. Det var
overraskande att lagret hade varit sa
stort, bade gallande verksamhet och
antal manniskor som bott dar samtidigt. Ett 60-tal ahorare var pa plats pa
Sixten Jernbergs restaurang.

Mycket har hant pa mitt fritidsstalle i
Sodra Loten i sommar. Ett nytt hus ar
under uppforande vilket inte ar sa ofta
forekommande i dessa trakter. Dar har
ocksa forna dagars utbyggnad av
infrastruktur nedmonterats i sommar. De fasta telefonerna har varit
bortkopplade i nagra ar redan och nu
i sommar revs ledningarna ner och
stolparna plockades upp ur jorden.
Tank vilken revolution det maste
Kvaradagen vid Stormkvarnen var
ha varit for de boende na'r telefonen
regnig och paraplyer och regnrockar
anvandes flitigt. Det firades i alia fall kom. Jag vet inte exakt nar men det
lar ha varit under 1930-talet. Jag har
gudstjanst och ats navgrot med flask
och lingon. P.g.a. regnet kunde varken en telefonkatalog fran 1938 och dar
kan jag lasa att min mormor Martina
gitarr eller dragspel tas
Henriksson hade telefonnummer 3a,
fram.
min fasters man Olof Bengtsson hade
Vid Tandberget hade vi lieslatterkurs 3b och Martin Bustad hade 3c. Pa den
med Olle Tranberg som ledare. Vi var tiden kopplades samtalen manuellt sa
fyra som fick prova pa att sla med
man fick ringa den va'xel man horde
vanlig lie och med knacklie. Det var
till och

Det kanns lange sedan men vi glads
fortfarande at att nationaldagsfirandet
blev sa lyckat. Det var bra vader, aktiviteter och underhallning. Brostangningen mellan Torgas och Sornas far
skulden for att publiktillstromningen
var lite skral, men i alia fall fler an
2018.
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muntligt begara telefonstation och
nummer, t.ex." Loten 3a". Ungdomen
idag tror nog inte att denna historia a'r
sann!
Ater till nutid! I host kommer vi i
Lima hembygdsforening att anordna
s.k. "kulturcafe", traffar dar vi beraltar och pratar om gangna tider. Det
blir torsdagarna 3/10, 7/11 och 5/12
kl. 11.00 - 13.00. Ibland bjuder vi
in nagon som berattar om ett visst
tema och ibland pratar vi bara, heist
limamal.

Foreningarna i Lima har fatt en ny
kassor. Gun Zetterstrom Kjellgren
har tagit pension efter ca 12 ar som
kassor. Vi tackar for hennes insats! Nu
halsar vi Otto Davidsson valkommen,
som anstallts av Lima IF och ska vara
kassor at olika foreningar samt utfora
vaktmastartjanster at Lima IF.
Vill onskar alia lasare en skon host.
GUDRUN LARS SON THYSK
Ordforande i Lima Hembygdsforening

Ordforanden har ordet - Transtrand
Under de senaste aren har en del
medlemmar haft funderingar kring
varfor vi i styrelsen har sagt stopp
mot att ta emot gavor i form av olika
foremal. En del i styrelsen har kontaktats och det har i vissa fall varit med
viss irritation man fragat varfor vi
inte vill ha de gavor, som man vill ge
foreningen.
For att klarlagga var standpunkt i delta, sa vill jag enkelt forsoka forklara
hur vi tankt.

Vi har diskuterat kring vad vi ska visa
och vad Olnispagarden ska representera och kommit fram till att var
gard ska representera allmogelivet i
Nordvastra Dalarna och da speciellt
i Transtrandsomradet fram till cirka
1850-1900. Om man vill skanka
nagot, exempelvis jordbruksredskap
fran 1940-talet eller slalomskidor fran
1960-talet, sa finns det andra museer som ba'ttre kan hantera delta. Vi
forstar naturligtvis vardet i aven dessa
foremal, men del a'r inte det var forening ska la'gga fokus pa.
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Under arens lopp har vara samlingar
okat och detta ar valdigt gladjande.
Dock tar alia foremal stor plats och
vi har sett oss foranledda att sjalva fa
bestamma vad foreningen ska ta emot.
Exempelvis, sa har vi ett stort antal
smorkarnor. Vi kanner da att vi avstar
fran att ta emot flera sadana, om inte
det skulle visa sig att nagon har en
valdigt unik smorkarna. Detta for att
ha mer plats for sadana foremal som
vi kanske bara har ett fatal av, eller
kanske inga alls.

Nar gavor ges, upprattas ett avtal som
gor att foreningen fritt far forfoga
over gavan.
Vi diskuterar garna med er medlemmar om vara ideer kring Olnispagarden. Da kan vi kanske pa ett
enkelt satt klarlagga hur vi har tankt
och pa sa satt slippa onodig ryktesspridning och irritation.
Jag tror att ni medlemmar och vi i
styrelsen vill samma sak. Varda den
fantastiska hembygdsgard som vi har,
varda oss om Transtrandsbornas sarart
och kultur och vara stolta over att fa
vara en del av detta arv.

De magasin som vi har idag ar redan
overfyllda och vi har borjat diskutera
att eventuellt sa'tta upp en till forradslada for att i framtiden kunna ta emot Halsningar
fler gavor.
ANNETTE JONSSON-LILL
Nar vi tar emot ett foremal, sa upprat- Ordforande Transtrands
tas ett gavoavtal mellan givaren och
Hembygdsforening
foreningen som mottagare. Dar star
uppgifter om gavan, datum nar den
overlamnades, vem som skankt den
osv. Det star ocksa att foreningen har
ratt att fritt forvalta gavan och hantera
den pa basta satt och aven forsalja
den, om det skulle bli aktuellt.
Jag vill alltsa sammanfatta det hela pa
detta satt:
Vi tar garna emot gavor om vi anser
att det ligger i foreningens antagna
policy gallande Olnispagarden, alltsa
allmogeforemal enligt ovan angiven
tidsperiod.
OfreGaldet 2019:3

KRYISO NXIGRUPP
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Telefonstolparna monteras
ner, Sodra Loten, Lima.
Foto: 2019, Gudrun Larsson Thysk.
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En utvandrarfamilj fran Transtrand
AV VARSK TORE JOHANSSON och KARIN HEDMAN-LARSSON
(PubliceradiDalfolk2019)
Bland utvandrarna fran Transtrand till
Norra Amerika 1870 fanns Per Olsson
(f. 1819) hustrun Maria Ersdotter (f.
1825) och deras tre barn Anna Maria
(f. 1849), Olof (f. 1853) och Christina
(f. 1859) fran Vastra Langstrand.

gard och resa mot ett okant land? Lat
oss ga tillbaka litet i tiden.

Per Olsson var yngst av fyra syskon.
Fadern Olof Jansson drunknade i
Gronans a i Norge, da Per var tva ar.
Pers aldsta syster Karin star i kyrkboFamiljen hade tagit ut flyttningsbetyg ken antecknad som "fanig", system
Marina (f. 1812) blev gift uppe i sockden 13 juni 1870 och avreste fran
Goteborg den 1 juli med destinationen nen 1842 och brodern Johan (f. 1814)
Red Wing i sallskap med flera andra
drunknade i Sarnasjon under skridTranstrandsbor, som ocksa hade biljett skoakning hosten 1847. Deras mor
till samma ort. Vad fick dem att ta det Anna dog i maj 1870, 87 ar gammal.
stora beslutet att lamna en etablerad

Ole Peterson, hustrun Betsy f Halvarsson och deras barn ca 1895.
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Storskiftet var genomfort och klart, sa
garden kunde saljas och ge pengar till
resan. Per Olssons maka Maria hade
tva systrar, som utvandrat tidigare till
Minnesota och etablerat sig i Bernadotte township i Nicolett County, som
ligger sydvast om Minneapolis.
Hur gick det for Per Olsson och
hans barn i Amerika?
Familjen fick forsta tiden bo enkelt i
ett sa kallat -'sod-house" medan de
byggde upp sin farm. Per kallades
Pelle dam Anna. Per Olsson (1819-1901)

Peter och barnen hade efternamnet Peterson. Hustrun Maria Ersdotter avled
1882, bara 57 ar gammal.
Per levde till 1901 och blev 82 ar.
Aldsta dottern Anna Maria gifte sig
1875 med den norske anklingen
Michael Jensen, som var 14 ar aldre
och hade sex barn i aldrarna ett till tio
ar. Hans forsta hustru hade dott strax
efter sjatte barnets fodelse. I det andra
aktenskapet foddes ocksa sex barn
men tva dog i unga ar. Familjen bodde
pa en farm i narheten.
Yngsta dottern Christina
levde ogift och arbetade
som guvernant i Ossington i staten New York.
Hon tillbringade sina sista ar hos systerdottrarna
Eda och Ema i Monrovia
i Califomien. Sonen Olof
blev Ole Peterson.
Han gifte sig vid tjugo
ars alder med en norska,
som bara var femton ar.
De fick sex barn, varav
fyra blev vuxna. Theodore omkom i en olycka
med hast endast 34 ar
gammal och efterlamnade hustru och tre barn.
Clarence stannade pa
foraldragarden, som lag i
Nicollet county och hette
Pine Hill Farm. Han hade
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fern barn. Minnie (1883-1939) blev
lararinna
och flyttade till Indiana. Hon fick sju
barn. Alice (1888-1972) genomgick
merkantil utbildning, gifte sig men var
barnlos. Ole var mycket kommunalt
engagerad och hade manga fortroendeuppdrag.

Ole och hans hustru Betsy firade guldbrollop 1923 med manga prominenta
ga'ster. Han avled 1931, 78 ar gammal.
Hustrun blev 81 ar

En svenskamerikan pa besok Transtrand 1913
Den 29 augusti 1913 kunde man lasa i
Mora Tidning att ledamoten av
Representanthuset i Minnesota Ole
Ar 1913 drog han sig tillbaka fran
Peterson har besokt fadernebygden ett
lantbruket och foretog en resa till
par
manader. Han foddes i byn LangEuropa och Transtrand.
strand i Transtrand och utvandrade
till USA i juni 1870 tillsammans med
Har har han sja'lv berattat om resan i
foraldrar och syskon. Det har gatt bra
ett brev, troligen till en tidning i
Minnesota: "Min forsta upplevelse eft- for utvandraren. "Peterson, som nu dr
er 43 drsfrdnvaro narjag sattefoten 69 dr gammal, har ddr borta arbetat
sig upp till en ansenlig stdllning och
pdfosterjorden var att mota hans
dgerfor ndrvarande en rdtt stor farm
majestdts "tullsnok" somforsokte
finna smuggelgods i mitt bagage. Har medprdktiga dbyggnader och moderna maskiner for utojvande af ett
logger man mdrke till en del av den
rationelltjordbruk."
skdnska sldtten, Sveriges kornbod.
Det ar ett gott jordbmkslandskap men
med mycket begrdnsade landomrdden. Trots att foraldrarna hade det ganska
Har besoktejagfordldrar och andra bra stallt och, sedan de bekostat
anhoriga till unga man som arbetat i resan over Atlanten, hade pengar over,
vart hem i Bemadotte. I det hdr land- blev de forsta aren som nybyggare
slitsamma. De byggde en jordkoja i
skapet har ndstan varje markdgare
en backsluttning pa sin jordlott och
varit iAmerika och kommit tillbaka
bodde i den i tre ar. En vinter blev
med tillrdckligt medpengarfor att
nybygget fullstandigt nersnoat. Man
betala av sina skulder pd de smd
hemmanen, och de lever nu no/da och arbetade i tva dygn for att skotta fram
ladugarden och kunna ge kreaturen
lyckliga.
vatten och foder. Nar taket till slut
kunde oppnas, steg angan som en rok
Pd sondagen den Sjuni ndddejag
genom halet och koma stod dar ska'lTranstrand i Dalarna, ddrjag sett
vande och kippade efter luft. Da varen
dagens ljus for forsta gdngen. Jag
kom med sol och varme och smalte
blev mycket vdl mottagen av sldktingar och andra som var mycket ivriga bort snon, slingrade ormar fram pa
bostadens torvtak och sags ofta dingla
att fa trdffa svenskamerikanen ".
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over dorroppningen. "Med sadana
bostadsforhallanden kunde ej hdlsotillstandet vara sd godt. Peterson
gifte sig vid tjugo drs alder med en
nor ska, ochfick i henne en prdktig
hustm, som hade mod och krafter att
sta sin man bi i den harda kampenfor
tillvaron."
Bland skandinaverna i Minnesota
atnjot Peterson stort iartroende och
har bl.a. flera ganger valts till medlem
av Minnesotas lagstiftande farsamling. Den har tva kamrar, senaten och

representanternas hus. Det ar som
ledamot i representanmuset han deltagit!903, 1905, 1909 och 1911.
De sammantrader vartannat ar och
har i regel 90 arbetsdagar.
"De viktigaste politiska partierna dro
prohibister, republikaner, demokrater
och socialdemokrater. P. ar republikan. "
"P. ar en praktisk och intelligent person, som har salt sig in i Amerikas
politiska, religiosa och ndringsforhdllanden och skildrar med ovanlig
Idtthet det nya hemlandets saval morka
som ljusa sidor."
Han avreste den 23
augusti for att over
Bergen fara direkt till
Amerika.

Betsy och Ole Peterson med en av sina dottrar.
10
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Lima Missionshus
AV LARS-URBAN HELJE
Nar jag seglar med min trabat pa
Vastkusten, bander det ofta att folk
tar kontakt och fragar om baten. Nar
de hor att jag kommer fran Lima i
Vasterdalarna kommer alltid kommentaren: "Da kanner du vdl Sixten
Jernberg\" Detta bar bant manga
ganger.

Gamla Missionshuset
Den bar handelsen va'ckte ett intresse
hos mig och jag borjade forska i historien kring och tillkomsten av Lima
Missionshus.

Ar 1880 uppforde Lima missionforening ett missionshus i Bu. I borjan av
1980-talet, efter att ha anvants i drygt
En gang lag jag pa Karingon och
100 ar, var det hart nedslitet och otidvatade pa battre vader. En man kom
senligt. Under pastor Sten Bjurstroms
fram till mig och borjade fraga om
ledning beslot forsamlingen, som da
baten och fick i vanlig ordning reda pa bestod av endast atta medlemmar, att
att jag kom fran Lima. Han tittade pa bygga en ny missionskyrka. Uppdramig, sag tankfull ut och jag vantade
get att rita kyrkan gick till arkitekt
pa den vanliga kommentaren om
Carl Nyren i Stockholm och SkoSixten Jernberg. Den kom dock inte
glunds i Leksand byggde.
utan efter nagra sekunder sade ban:
"Det finns ett valdigt beromt bus i
Nya Missionshuset
Lima, men jag kan inte komma pa vad I april 1982 invigdes den nya kyrkan
det ar for bus." Vi funderade ba'gge sa som bar plats for 120 personer. Det
det knakade, men kom inte pa nagot
finns vikvaggar som gor att kyrkorumHan tillade: "Jag vet att arkitektutbild- met kan delas upp i tre mindre delar
ningen bar anordnat bussresor dit for och fran den gamla kyrkan bar man
att titta pa huset. Jag ar arkitekt och
anva'nt ett dorrpar som a'r over 100 ar
bar last om det bar." For mig var delta gammalt. Invandigt bar konstnaren
en fullkomlig gata. Jag kom inte pa
Ake Pallarp malat. Ovanfor bans
nagot sa beromt bus. Vi beslot att
fondmalning som heter "Och det vart
vaxla e-postadresser och sa skildes vi morgon och afton pa den sja'tte dagen"
at.
sitter ett sa kallat rosettfonster som
kommer fran Malungs gamla missionNar jag kom hem efter ett par veckor skyrka.
hade jag fatt ett mail da'r ban berattade
att det beromda huset var Lima Missionshus, ritat av en av Sveriges stora
arkitekter Carl Nyren.
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Hur i allsin dar kunde da lilla Lima
missionsforsamling med atta medlemmar engagera en av Europas mest valrenommerade och valkanda arkitekter
som Carl Nyren?
Arkitekten
Om Carl Nyren kan man la'sa hur
mycket som heist. Han kom fran
en frikyrklig familj och ritade flera
kyrkobyggnader. Bland manga
Vasterortskyrkan i Vallingby. Han
var hedersdoktor vid Tekniska Hogskolan i Stockholm. Han fick Kasper
Salinpriset fyra ganger, Prins Eugen
medaljen, m.m m.m. Den ka'nde
franske arkitekten le Corbusier har
sagt: Om ni skall se vackra kyrkor i
Europa, finns det tre ni inte far missa:
Peterskyrkan i Rom, Notre Dame i
Paris och Vasterortskyrkan i Vailingby.
Ingenjoren
I Lima bodde vid den har tiden Evert
Larsson. Han var ingenjor, Malungsbordig och hade haft firma i Stockholm i manga ar. Han var fodd samma
ar som Carl Nyren och de ka'nde
varandra va'l. Evert Larsson hade varit
konsult at Makings missionsforsamling nar man byggde nya missionskyrkan dar. Sten Bjurstrom som var
pastor a'ven i Malung, tog kontakt med
Evert Larsson nar man borjade planera ny missionskyrka i Lima. Arkitekt
Krister Bjurstrom, som arbetade pa
Nyrens, berattar i en tidningsintervju
att bestallningen pa kyrkan kom per
telefon, med stor sannolikhet fran
12

Evert Larsson. Nasta dag kom ett
handskrivet brev med forsamlingens
onskemal om lika mycket yta till
vardera kaffe, gudstjanst och pingpong. Pa Nyrens la'r man enligt Krister
Bjurstrom ha varit skeptisk mot det
har projektet, men tydligen litade Carl
Nyren pa sin gamle van Evert Larsson
och arbetet drogs igang.
Kostnaden
Byggkostnaden beraknades till 1,5
miljoner. Det var nog tur att Nyrens
och byggaren Skoglund inte ka'nde till
alia fakta. I byggkassan i Lima fanns
100.000 kr!
Nar davarande stadsarkitekten i
Malungs kommun fick se ritningarna
underkande han dem. Han kunde inte
tanka sig ett blatt hus med runt tak i
ihop med ovrig bebyggelse som for
det mesta ar fyrkantig och falurod.
Taket skulle enligt honom vara
rakt, sluttande och kyrkan rodmalad.
Pastor Sten Bjurstrom berattar: " Som
tur var lag tomten utanfor planomrade, sa vi funderade en vecka och
sedan struntade vi i statsarkitekten och
byggde kyrkan helt enligt Carl Nyrens
ritningar".
Kostnaden for bygget blev som planerat 1,5 miljoner. Man fick bidrag fran:
Missionsforbundets fond Nybyggarna
225,000 kr; Frikyrkoradet 315,000
kr; Malungs kommun 60,000 kr;
Lima Besparingsskog 20,000kr. Totalt
erholls 566,000 kr genom bidrag Det
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fattades alltsa 934,000 kr. Detta tacktes av bidrag fran medlemmarna och
insamlingar fran hela landet. Man behovde inte ta nagot banklan. Allt var
betalt pa nagra ar. Till den konstnarliga utsmyckningen erholl man 40,000
kr ur den Wickanderska fonden.

sporadiskt till sammankomster och
konserter. 2017 blev kyrkan till salu
och koptes av Lima Motorsallskap.
De har fatt en liten bla diamant att
forvalta.
Augusti2018

Sammanslagningen
Tack till Karin Nyren, Kerstin BjurLima missionsforsamling gick for
strom och Agneta Tang for hja'lp med
nagra ar sedan upp i Malungs misfakta.
sionsforsamling och kyrkan anvandes

Nar flogmaskin kom till Transtrand
Inford i Mora Tidning 19210124
Solen stod klar i middagsled den
kallajanuaridagen. Pa vdgar och
oppna platser samlades forvdntansfulla grupper ungtfolk, gjorde solhylla och kikade upp i luften mellan
Kastar- och Horrmundsberget. Ndgot
enastdende var tydligen i gorningen.
Om solformorkelse hade den hdftade
och skurna (numera a 35 ore) intet
attformdla, men det spordes i stdllet
att Transtrand stod infor sittforsta
flygbesok.

I ett par omgdngar utflog som en
svdrm mindre foglar fran den stora
fdgeln. Delta torde ha varit reklamaffischer, varav den ene satsen
nog hamnade hos gubben i Kastarn
medan den andra av det tillfdlliga
vinddraget sdkertfordes bort at Hogsdtra, dar den kan Idsas av gattaron
ndsta sommar. Men da dr nog den
hdr flygningen i Malung icke aktuell
Idngre.

Ndgot underligt hade hdnt. Hade de
En liten svart prick i rymden roade sig ovre luftlagren piskats sonder? Solen
den ena eller andra att "se " och peka miste sitt sken och helafirmamentet
ut litet varstans, men rdtt som det var formorkades. Vinden ven och snon
yrde och ett tdtt snofall ovanifrdn
uppenbarade sig den rdtta pricken,
foljde;
temperaturen gick ned eller
tog form och var snart ett stdtligt
rdttare
sagt upp fran 20 till ett fatal
aeroplan som mjukt och ledigt gjorde
grader. Men om en kort stund hade
sin vdndning over alias var boning,
for att alltfor snart dter vara blott en vinterdagen atertagit sinforraprdgel.
prick, dar denforst uppenbarade sig. Sa nog var det ett evenemang alltid.

Redde sitt eget bal
Inford i Mora Tidning 19050224
Tisdagen den 21 d:s igenfunnos vid
en nyodling Vdtdkdlen kvarlefvorna
af hemmansdgaresonen Nygards
Johannes Persson i Digernds, hvilken
dagenforut begifvit sig fran sitt hem
och under natten blifvit eftersokt,
emedan man hyste farhagor att han,
14

som led affallandesot, fatt ett anfall
sin afsin sjukdom. Da efterfragningar
i granngdrdarne icke medforde ndgra
upplysningar om den bortkomne,
begdfvo sig ndgra personer till
Vdtdkdlen, som dr beldgen i skoghen
ett par kilometer fran hemmet och dar
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Pdrsson under vintern sysslat med
och hedrande vandel. Fadern Per
vedhuggning och andra arbeten.
Larsson, drabbades afdodsfallet sd
Ddrfanns en nedbrunnen storre eld
mycket kdnnbarare, som han redan
forut var genom flera ommandeforoch ddruti den saknades kropp, till
ofre delen helt forbrdnd. Man skulle
luster hdrdt profvad.
kunnat antaga att Johan Persson i ett
anfall afsjukdomen, ofrivilligt fallit
Tvdnne lojvande soner har han forut
framstupa i elden, menflera omstdnmistat. Den ena, Lars Erik Persson
digheter tyda pa att han omsorgsfullt dog for ett par dr sedan efter 6 drs
planlagt ochforberedt det som intraf- hjdltemodig och tdlamodig kamp mot
fat.
den lomska lungsoten. Om den andre,
Olof Persson, kom ifjolfrdn Amerika
Under sitt huggningsarbete har han
det budet, att han i sinnesforvirring
pdforhand samlat och hoplagt kvistar kastat sigfrdn racket pd enjdrnvdgsoch brdte till en vdldig hog, ett stort
bro i den brusande d'lfven ddrunder,
bdl, rocken befanns ordentligt lagd
och dd djven Per Larssons hustru
pa en stubbe, jdmte tdndstickslddian. hdrom dret ovdntadt bortgick, star det
nuj en gang sd lyckliga ochforhoppI hemmet hade han noggrant ordnat
ningsfulla hemmet skofladt. Endast
och hopbuntat rdkenskaper och kassa fadern kvarlefver jdmte en av hans
for "tdmplet Gustaf Vasa " hvars kas- broder som dr blind.
saforvaltare han varit. Pa sista tiden
har hanflera ganger horts yttra, att
Johannes, som var den yngste af
han icke skulle lejva Idnge och senast broderna, var 33 dr gammal.
pa sondagen den 19, da han deltagit i
ett tdmpelmote i Sdlens skolhus, hade
han bjuditflera afde unga medlemAnm: Johannes Persson fodd 1871marna pd forfriskningar och sagt, att 11-22 i Nygarden (kallas idag Ra'vhohan vdlicke mer skulle vara med pd
len), Digernas, Transtrand, dod 1905ndgot mote, sd han tycktes vilja taga
02-20 i Digernas. Dog av "Skottsar,
afsked afallesammans.
forbranning, sjalfmord".
Sdkert dr att han kdnde sig mycket
olycklig och generadfor sin sjukdom,
den han for ndgra dr sedan ddrog sig
genom olyckshdndelse, da vid timmerfdllning ett trad vidfallet hdrdt
trdffade honom i hujvudet.
Johannes Persson har afalla det
bdsta vittnesbordfor godtforstdnd
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Dodbok: "Begrafven i tysthet. Doden
har ljutits genom skott ur slaktmask
och kroppen fortarts till en del af eld".

Vad sager DNA-forskningen om
befolkningens ursprung i Vasterdalarna
AV JAN KAPLA
Numera ar det enkelt att fa genetisk
information som hjalp vid slaktforskning. Tusentals personer bar genom att
"topsa" insidan av kinden, latit testa
sig avseende DNA och pa sa satt har
det skapats en bas for identifiering av
slaktband langt tillbaka i tiden och i
manga lander. Karin Bojs har genom
ett enastaende journalistiskt arbete,
med hjalp av studier av DNA fran levande och doda manniskor, utforda av
manga forskare, kunnat folja folkvandringar och visa att det ar flera vagor
av invandring som har andrat livsbetingelserna i det vi i dag kallar Sverige.

Malung och resten av Vasterdalarna.
Hade jordbruket fatt faste i bygden
och givit upphov till ett behov av
kvarnstenar, eller kom personer utifran och borjade utvinna stenmaterial
till kvarnstenar. Forskare har faststallt
att det utvunnits ca 100 000 par kvarnstenar i brottet under de mer an 1000
ar som brottet var i drift. Varje sten
tog ca en vecka att hugga. Atskilliga
av dessa stenar har exporterats till
omradet kring Malaren. Det kanns
gatfullt och svart att acceptera att det
odlades sadesslag i nagon omfattning
har i bygden vid den tiden. Var kom
impulserna och innovationen ifran:
Jagare och fiskare har kommit och
Norge eller sodra Sverige? Kort sagt:
andra vagor av jordbrukare har tagit
Vilka bodde har da for mer an 1000 ar
med sig kreatur och jordbruksmetoder. sedan?
Hon har i sina bocker "Min europeiska familj de senaste 54 000 aren" och Kanske kan DNA-studier visa varifran
"Svenskarna och deras fader" skildrat slakterna i Vasterdalarna harstammar
manga intressanta resultat dar arkeJag vill varmt rekommendera Karin
ologi och DNA tillsammans gett nya
Bojs bocker."Sve77s£ar/7a och deras
intressanta vinklar pa var utveckling i fader de senaste 11000 aren" har
det vi nu kallar europa.
hon skrivit tillsammans med Peter
Sjolund:
Borjan av arbetet i kvarnstensbrottet i
Ostra Utsjo i Malung har kunnat tids- Min europeiska familj
bestammas till sa tidigt som 700-talet ISBN: 978-91-7503-616-8
eftersom man hittat en kvarnsten i
och
Taby i Uppland som lag i ett kulturSvenskarna och deras fader de selager fran den tiden. Genast reser sig naste 11000 aren
fragan vem som vid den tiden bodde i ISBN: 978-91-7503-769-1
16
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Var finns dina avlagsna och nara
slaktingar? - DNA ger svaret!
AV ERIK-AKE TRANBERG
Plotsligt ringer telefonen och en
okand dam presenterar sig som Din
nara slakting. Inte ens ryktet bar sagt
att hon skulle finnas. Vid kontakt med
nagra vanner visar det sig att sta'mma
att hon skulle finnas. Fotografier visar
ocksa stor likhet.
Med nutida teknik sa kan det dyka
upp nya slaktingar bade pa nara och
langt hall genom traffart pa DNA.
Kromosomskador, systerkromatidutbyten och mutationer i enskilda gener
har kunnat studeras i manga ar men
oftast bara i dyra forskningsprojekt.
Analyserna har varit tidskravande
och manuella. Sedan nagra ar erbjuds allmanheten att gora analys av
sitt DNA till en billig penning, under
lOOOkr.
Med hjalp av en speciell tops som
man gnider pa insidan av kinden
analyseras de 23 kromosomerna
och jamfora likheter kan slaktskapet mellan olika personer beraknas
med stor sakerhet. For att fa sakrare
resultat kan man "tugga" kinden fore
provtagningen, dock utan att skada
den. Maltid ska inte intas timmen fore
provtagningen. Provet sands till laboratoriet for analys som tar 2-4 veckor.
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Man ska inte forvaxla denna metod
med den som man kan bestamma
risken for olika sjukdomar. Summan
av likheterna i de olika kromosomerna
mats i centimorgans (cM) samt la'ngsta sammanhangande likhet anges
ocksa.
Nedan anges ett exempel pa provsvar:
Slaktskap

Summa
cM

far-dotter
helsyskon
halvsyskon
kusin
3-manning
4-manning
5-manning
6-manning

3378
2654

267
180

1548

177
54

930
600
334
299
229

Storsta
lika
block

39
45
25
19

Om personerna ar slakt med varandra pa manga olika vagar som t.ex. i
mer isolerade samhallen blir siffrorna
oftast hogre vilket kan forsvara analysen. Genom att flera lamnar DNAprov sa blir analysen av DNA sakrare.
I Transtrands socken har idag cirka 40
personer nu analyserat sitt DNA med
hjalp av "FamilyfinderDNA". Foretaget erbjuder ocksa mqjligheten att
gora fordjupade analyser som exempelvis att studera mors- resp farssidan
bakat i flera tusen ar.
17

Man kan la'sa mer om detta i bockerna som refereras till Jan Kaplas
artikel i detta nummer av Ofre Galdet
och fa en uppfattning om vilken vag
forfaderna vandrat fran Afrika till
Sverige.
Resultaten hittills visar att flera
rykten kunnat bade dementerats och
bekraftats. Nagra bar fatt nya pappor,
nya syskon, nya kusiner, nya 3-manningar osv.
De nya slaktingarna bar mottagits
positivt av de tidigare kanda slaktingarna. I vissa fall bar vi fatt ta prov

pa flera kanda slaktingar for att sakert
faststalla slaktskapet. En forutsattning
for att hitta nya slaktingar ar att nagon
nara slakt med den okande personen
ocksa bar lamnat DNA-prov.
Vill Du bidra till att okanda slaktingar
ska hitta sina nara slaktingar sa kan
Du hja'lpa till genom att analysera Ditt
DNA.
Intresserade far garna kontakta forfattaren pa tranberg@telia.com.
Vi bar ocksa hittat ett flertal okanda
slaktingar i bl.a. bade i Norge, Finland
och USA.

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.
I denna rtikel bekantar vi oss med
nagra av dessa slakter.

Sivertsen

Tostensen) och Johanne Sofie Johnsdatter Henningsoe (1816-1869).
Martinus blev faderlos tidigt och modern gifte om sig. Han hade atmindstone tva aldre broder. Tidigt fick han
borja jobba som dra'ng, 1865 jobbade
han i Guttelvig, Bjornor socken, SorTrodelag. 1869 flyttar han tillbaka till
Trondheim, men fick senare arbete i
Skogn socken norr om Trondheim.

Martinus Julius Sivertsen var fodd i
VarFrue forsamling, Trondheim 1850, 1884 ar forsta gangen Martin dyker
som son till arbetaren Morten Sivert- upp i Svenska kyrkbocker da han
skrivs in bland "Losa peroner" i
sen (1797-fore 1862, son till Sivert
18
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Transtrand, yrket ar malare.
Det star noterat att Sivertsen
"bor iHoknas".
Ar 1887 fors Sivertsen over
till Hokna's kvarn. Samma ar
skrivs aven bans sambo Inga
in tillsammans med honom.
Inga Torstensdatter Traftkj01en var fb'dd i Nord-Odal
som dotter (tvillingsyster
Oliana) till Torsten Kristoffersen Tr0stkj01en (1815-)
och Anne Jensdatter (1811 -).
Ingas bakgrund ar ganska
okand, hon skrivs 1887 in
i Transtrad utan attest fran
Norge.
Sivertsen och Trostkjolen
var inte gifta men Sivertsen
erkannde flera av Ingas barn
som sina; "aflat i aktenska-

TorvaldSivertsen (1877-1951.
Foto: Arne Lundh, 1950.

pslofte", Kristian Torvald Sivertsen
Marten Julius blev kvar i Transtrand.
namns dock till en borjan som Mattis- 1896 flyttar familjen till Ostra Salen.
en och var troligen inte son till Sivert- 1912 utvarandrar aven Marten Julius
sen. Senare andrade dock Torvald sitt till USA via Kanada med hustrun
efternamn till Sivertsen.
Hanna och deras dotter. Enligt muntlig
utsago blev Marten baptistpastor och
Ar 1889 fors familjen ater over till
skiljde sig fran Hanna.
personer utan vistelseort. Familjen
bodde troligen inackorderad hos olika
personer i forsamlingen under denna
tid.
1893 utvandrar Martinus Sivertsen
till USA tillsammans med dottern
Johanna. Inga och barnen Torvald och
Ofre Galdet 2019:3
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Slaktstam
Martinus Julius Sivertsen, fodd 185006-05 i Trondheim, Norge. Malare i
Roen. Flyttade fran Pers utan vist.ort
till Hoknas kvarn 1887, till Pers utan
vist.ort 1889.Utvandrartill USA 1893.

Brandholm
Oluf Karinusen Brandholm foddes
1846 i Braendholen, Nordset, Elverum, som son till timmerhuggaren
Karinus Olesen Storhoff (1819-) och
Helena Jensdatter (1819-).

Sambo med:
Inga Tostensdotter Trostkjolen, fodd
1846-09-21 i Nord-Odal, Norge,
dod 1912-10-31 i Ragolsheden.

Under en tid ska Oluf ha tjanstgjort
som indelt soldat i det Osterdalske
kompani. I den norska folkbokforingen kan man lasa art Oluf ar 1875 vistas i Lima. Ett par ar senare; 1878-10Barn:
29 flyttar han fran Elverum till Ostra
1. Kristian Torvald Mattiasen Sivert- Lovasen och han gifter sig samma ar
sen, fodd 1877-12-01 i Nord-Odal,
med Karin Johansdotter. Ar 1895 flytNorge, dod 1951-05-03 i Ragnilbacken tar familjen till Nya Lovnas.
Ostra Salen 2:2.
Gift 1902-11-01 i Transtrand med:
Oluf och Karin hade 8 barn och 13
Augusta Josefina Antonsdotter Tranbarnbarn.
berg, fodd 1884-07-31 i Ostra Langstrand, dod 1965-04-27 i RagnilbackSlaktstam
en.
Oluf Karinusen Brandholm, fodd
1846-04-21 i Elverum, Norge, dod
2. Johanna Sofia Sivertsen, fodd 18801937-06-25 i Ostra Horrmund.
12-09 i Transtrand. Utvandrar till USA
1893 med sin fader.
Gift 1878-12-15 med Maria JoGift med H. E. Hansson
hansdotter, fodd 1858-07-22 i Bolheden, dod 1933-05-06 i Ostra Hor3. Marten Julius Sivertsen, fodd 1885rmund.
09-06 i Roen. Bradgardsarbetare.
Volontar vid Dalregementet 1904.
Barn:
Gift 1912-02-12 i Vase (Vrm) med
I.Karl Johan Brandholm, fodd 1879Hanna Natalia Bjorfalt, fodd 1889-0203-15 i Ostra Lovasen, dod 1968-0219 i Vase.
04 i Transtrand. Skogsarbetare.
Gift 1917-07-10 i Transtrand med
4. Oskar Wilhelm Sivertsen, fodd
Johanna Jonsson, fodd 1888-07-07 i
1888-05-05 i Hoknas kvarn, dod 1890- Sarna, dod 1980-04-28 i Kyrkbyn.
08-02 i Transtrand.
2. Hans Emil Brandholm, fodd 188120
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08-13 i Ostra Lovasen, dod
1971-02-04 i Kyrkbyn. Skogsarbetare.
Gift 1920-07-17 i Transtrand
med Augusta Strom, fodd 188709-30 i Hogstrand, dod 1943-0503 i Ostra Horrmund.
3. Olof/f///W Brandholm, fodd
1883-04-05 i Ostra Lovasen, dod
1969-01-181 Transtrand.
Gift 1916-06-17 i Transtrand
(Dlr) med Jenny Maria Eriksson,
fodd 1895-08-31 i Svartnas, dod
1977-ll-08iS6rsjon.
4. Kristian Wilhelm Brandholm,
fodd 1884-11-15 i Ostra Lovasen, dod 1968-02-13 i Transtrand.
Gift 1937-06-23 i Transtrand
med Anna Mathilda Matsson,
fodd 1888-02-17 i Sandnas, dod
1955-05-17 i Vastra Horrmund
5. Gustaf Adolf Olsson, fodd
1886-01-10 i Ostra Lovasen, dod
1886-07-14 i Ostra Lovasen.

Broderna Alfred (1883-1969) och
EmilBrandolm (1881-1971).

6. Gustaf Edvin Brandholm, fodd
1887-05-31 i Ostra Lovasen, dod
1952-03-26 i Norrvik. Ogift.
7. Oskar Hjalmar Brandholm, fodd
1890-03-04 i Ostra Lovasen, dod
1908-12-17 i Nya Lovnas. Ogift.
8. Jenny Maria Brandholm, fodd
1894-03-05 i Ostra Lovasen, dod
1988-04-28 i Bompabacken.
Gift 1919-08-16 i Transtrand med
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Lars Olof Larsson, fodd 1887-07-29 i
Abborrnas, dod 1928-04-23 i
Abborrnas. Gardfarihandlare.
Gift 1944-05-17 med Viktor Persson
Grytberg, fodd 1892-03-05 i Leksand,
dod 1954-09-21 i Lima.
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En vacker raddningsbragd i Transtrand.
Ur Mora Tidning. Okant ar
Insant av VARSK TORE JOHANSSON
En vacker raddningsbragd
utfordes for nagra dagar sedan i Transtrand. En skolgosse i 10-arsaldern
hade med en sparkstotting begivit sig
ut pa Horrmundsjon. Sjon var ganska
ojamnt tillfrusen och da pojken kom
ut pa den nattgamla isen brast denna
under honom.
Lyckligtvis hade man sett olyckan
och folk skyddade till. En ung man
vadade ut och forsokte med stanger na
gossen. Detta misslyckades emellertid
och den unge mannen maste avsta
fran vidare forsok da han ej trodde
sig om att simmande kunna na den
nodstallde.

Da kom en man vid namn Alfred
Brandholm tillstades. Utan tvekan
drog han av sig rocken, kastade sig
i den av den forre uppslagna isrannan och nadde simmande gossen just
da denne for tredje gangen borjade
sjunka.
Med ena handen holl B. gossen och
med den andra simmade han mot
land. Gossen var da medvetslos men
sa smaningom hamtade han sig och
ar nu vid full halsa till stor gladje for
foraldrar och kamrater.
Raddaren vore vard Carnegiemedaljen
for sitt vackra ingripande skriver var
meddelare.

Tidig sno i Transtrand
Ur Mora Tidning 1915
Insant av VARSK TORE JOHANSSON
somliga vanda om tillbaka da snon
Sa mycket sno som har foil den 26
i vissa trakter rackte upp till buken
och 27 September 1915 har veterligt
inte i mannaminne varit synlig denna pa hastarna och gick over knana pa
mannskapet. I stallet for att anvanda
manad.
den 1 1/2 a 2 mil langa fabodvagen
fick
man taga langa omvagar at RorDet var svart for lantmannen som finbacksnashallet for att antligen uppna
go skorden begraven tillsvidare men
varst for folket och kreaturen i fjallsa- satrarna och fa hem djuren.
traraa. Folk drog dit upp for att hjalpa
dem hem. Men fastan hastar medfordes for att trampa upp vag, maste
22
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Axel Edvardsson (1919-2019)
Till minne
AV: ASA och INGER EDVARDSSON
Pappa foddes 19191 Hogstrand; 1 mil
norr om Salen, i Transtrands kommun.
De var 10 syskon; Den aldsta foddes
1909 och den yngsta 1934. Alia levde
till vuxen alder, men nu ar endast tre
kvar i livet. Foraldrarna hade ett litet
jordbruk och de forsorjde sig genom
barplockning, jakt och fiske. Pappa
arbetade med huggning i skogen med
sin far och sina tre broder. Tillsammans tjanade de 4:-/dag och det var ett
mycket slitsamt jobb.
Hela familjen bodde i ett litet hus
invid dalalven dar mor hade fullt upp
att utfodra alia. De aldre syskonen fick
ta hand om de yngre. Det var mycket
sang och musik nar man traffades
pa kvallarna. Alia var musikaliska
och spelade instrument och sjong
stamsang. Man roade sig ocksa med
kortspel och diskussionerna gick hoga
vid koksbordet. Pappa tyckte mycket
om att lasa bocker men det var svart
att lasa dar hemma med alia ljud sa
han flyttade periodvis 100 meter bort,
till sin farmor.
Nar pappa var 18 ar akte han till
Stockholm for att jobba i affar.
Hemma ansag man att det var ett fint
jobb att vara affarsbitrade. Nar han
kom till Stockholm hittade han bara
ett jobb som springsjas i en butik
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i Sundbyberg. Han fick mat och
husrum + dricks och jobbade dar i 1
ars tid. Darefter fick han jobb pa ett
bygge som grovarbetare och tjanade
1,50 kr/h. Det var bra betalt! Han fick
hyra ett rum i en lagenhet i Hammarbyhqjden for 30 kr /manaden.
1939 utbrot kriget och han blev arbetslos. Da akte han hem till Dalarna
for att fortsatta arbeta i skogen medan
han funderade pa vad han skulle gora
i framtiden.
1940 borjade han pa Malungs
folkhogskola och dar oppnades en ny
varld. Han upptackte litteraturen. Han
borjade lasa dikter och deklamera och
det intresset har hallit i sig hela livet.
Han larde sig t.om. nya dikter vid 95
ars alder!
Pa varterminen 1940 kom polisen till
skolan och hamtade honom eftersom
de inte hittade honom i Sthlm. Nu
var det dags for militartjanstgoring
och han blev skickad till artilleriregementet i Boden. Da han hade korkort
blev han placerad i motorkompaniet
och larde sig kora lastbil. De levde
hart ute i kylan och lag ofta i beredskap. Omstandigheterna gjorde att
kompaniet kom varandra valdigt nara
och forblev goda vanner resten av
23

livet. Efter 2 ar muckade de och fick
100 kr i avskedspresent.

foraldrahem och akte dit flera ganger
per ar och njot av naturen. Han skot
ner baten i alven och fiskade harr. Han
akte upp i skogen och pa myrarna for
att plocka hjortron och andra bar spec,
blabar som han ofta salde. Det blev en
sport att hitta basta hjortronstallena.

Nu gick farden direkt till Stockholm
for att arbeta pa ett gj uteri dar han
arbetade tills det brot ut en strejk.
Under strejken fick man 5 kr/dag av
facket och da anmalde han sig till
Stockholms tekniska institut. Dar laste Pappa har alltid sjungit i kor och
han i 4 ar pa kvallstid och jobbade pa spelat bridge och aven schack. Briddagarna pa olika byggen.
gen slutade han med i mars 2019 bara
kort tid innan sin 100-ars dag. Koren
Ibland gick han pa dans pa Nalen och har haft en stor plats i livet och han
dar traffade han sin forsta fru som han har bade sjungit i en manskor och
gifte sig med 1946. De fick en dotWar-koren.
ter 1947 och bodde i en liten etta pa
soder.
Den sista tiden bodde han pa Sabyhemmet dar han i juli firade sin 100Efter avslutad utbildning fick han jobb ars dag med slakt och vanner. Kropsom verkmastare pa olika byggforetag pen blev gammal men hans hjarna
i Stockholm. Nagra hus han minns ar var fortfarande vital och han har sjalv
Medborgarhuset pa Hagerstensasen
berattat denna historia.
som blev valdigt fint! I ovrigt var han
med och byggde hoghus i Hogdalen,
sjukhus i Handen och Sundbyberg
mm.

Hade kunnat
drunkna

I slutet av 60-talet gifte han om sig
med sin andra hustru och byggde en
villa i Tumba dar han sedan bodde
tills han flyttade till Ronningeborgs
seniorboende i slutet av 90-talet.
Varje host har pappa varit med pa
algjakt i Dalarna och detta har alltid
varit hqjdpunkten pa aret dar gamla
vanner och slakt traffats. Det blev 66
ar i jaktlaget och sista skottet skots
nar han var 84 ar. Han byggde en
stuga i Hogstrand bredvid sitt gamla
24

Okant ar. Insant av
VARSK TORE JOHANSSON
Under skridskoakning pa alven i
Transtrand rakade tvenne gossar
komma ner i sondags. Olyckan gick
sa till, att den ene kom till ett stalle
dar isen var for svag sa att den brast
under honom. Den andre skulle ddrvid
hjdlpa honom upp, varvid oven han
kom ned. Andra gossar lyckades dock
genast rddda de forolyckade sa att de
ejfingo nctgot men av det kalla badet.
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TRANSTRANDS SOCKENALMANACKA
2020-ARGANG29

]ers Aiden Anderraan. fodd 1858-03-251 Nona MOD. Mailing, dod 1948-02-24 I
Kyrlcbjrn 7:5, Transtnnd Bosatt 1 Vastra Saien o Kyrkbyn, TraostraDd
Flyttade frin Makng tdl Vastra Salen S 1887-06-07, til] Transtiandsbyn 7 1888.
Glfi 1887-05-27 I Transtrand nwd Una Ursdottei Strom, fcdd 1858-01-09 I LUna.
dod 1930-09-301 Kyrkbjn. Transtrand.
lers Anders var en duktlg ioparc som ofta sprang barfoia. Sonsoflen Torsten
Samueisson blev ocksA en duktlg skldafcare som dehog p5 OS och mSnga andra
Intcrnationrfla tarilngar med bra rcsulial. Arbetade som tlmmciman. )crs Anders
kdpte marken och bj-ggde 18% buset 1 Kyrfcbyn. Jers Anders hade 6 iyskian-

Utgivare: Transtrands Hembygdstorening

Prix lOft- kroner

p Nu finns 2020-ars almanacka till forsaljning pa ICA, ]
[Konsum, Bygg och Jarn samt pa Olnispagarden i Salenj
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Skogsaffarer i Mailing pa
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Anders Emstrom ( )
U26 Charta ofver Ragangen
Lima och Sarna socknar. 2015-4

Britt-Marie Antonsson (19630501)
Slaktforskning. 2017-1

Lassar Stig Eriksson (19230618)
Supermotionar pa
1900-talet. 2017-2
Stig Eriksson ( )
Lite historik kring Fulufjallets
sydligaste del. 2017-2

Inga-Lill H Arvidsson (19541124)
En slakts historia
anno 2000. 2015-3
IvarBerglin( 19270710)
Adolf Hansson och gamla
Rorbacksnas. 2016-3
Sivert Bergman (19430312)
Flygplan saknas. 2014-3
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Tack Herman for
musiken. 2015-2
Sven Jerrings kara fodelse
bygd. 2015-4
Backhoppning i
Bollgrava. 2016-1
Resultat fran Bollgrava. 2016-1
Anna-Maria Brama ( )
Tidens timglas. 2016-3
Alfred Brun (18930119)
Skarsasvisan. 2014-4
BertilDahne( 19410606)
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John-Erik Eggens (19360815)
Daa Addzin. 2016-4

26

Curt Evert (19171007)
For 50 ar sedan kom forsta
turisten till Salenfjallen,
del 1.2018-1
del 2. 2018-2
del 3. 2018-3
IngerFlygar( 19330111)
Branden i Heden, Lima pa Dam
marplatsen 1925.2016-3
Per Flygar(19620302)
Dramatik i Lima for
115 ar sedan. 2016-1
Henrik Gidlund (19710407)
Lat mig aterfa min
Anna Mathea. 2016-4
Inge Groop( 19471201)
En forodande sjukdom i borjan
av 1900-talet. 2017-2
komplettering. 2017-4
komplettering 2. 2018-1
Annie Gunnarsson (19420406)
Ny bok med
Malungslatar. 2015-2
Daslokan vid
Hoghedsplatsen. 2017-2
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Erik Hagstrom ( )
Historien om "Mora
Lilla Olle". 2014-1

Ake Hjelm ( )
En skamflack pa
"folkhetnmet". 2017-4

Torsten Halvarsson ( )
En historia fran 1892. 2016-3

Stina Ivansson ( )
"Malungspoddn". 2015-4

Conrad Artur Hansson (19071126)
Gralarsgarden i Lima.
del 1. 2014-3
del 2. 2014-4
del 3. 2015-1
Ingvallhogen en gammal gard i
gransbygden. 2015-2
En tvahundraarig tragedi i Lima
- Trysils gransbygd. 2015-4
Den siste slagbjornen i
Borveggen. 2016-2
Parlugglan ropar i ljusnande
natter och fjallvinden
kommer ...2018-3
Utdrag ur Gunnar Skogmos
dagbok 1945. 2018-4
Rorbacksnas 250 ar
1765-2015. 2015-3
Gransbo folkskola. 2017-3

Johan Jacobsson (18770704))
Tradition. 2014-4

Lars-Urban Helje (19430409)
De forsta dialektstipendierna ar
utdelade. 2013-3
Brannvin. 2016-1
"Pyttsan" sa o Haback
Britta. 2018-4
Mattias Helje (19700209)
Jarnblasningsseminarium
i Lima. 2015-2
Lars Henriksson (19481111)
Elbilar i Malung under 2:a
varldskriget. 2015-3
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Anders Janols (19470718)
Markerna vid Vastagarden - kul
turhistoriska skatter. 2015-1
Ny rodlistad art pa
Vastagarden. 2016-4
De gamla angarna i Dalarna och
Lima. 2017-4
Sven Jerring (18951208)
Sven Jerring pa Malungsbesok
1943.2015-4
Bo Johannesson (19500613)
Rullen med rullar. 2015-2
Julminnen fran Orsjon. 2016-4
Birger Johansson (19460430)
Horrmundsjon och
braxen. 2014-1
Pars Maj G. Johansson (19360326)
L imamal. 2016-3
Varsk Rut Johansson (19300130)
En varback. 2018-3
Varsk Tore Johansson (19340731)
Myrslatter. 2014-2
Befolkningsutvecklingen i
Horrmund under
1800-talet. 2014-4
En skolresa med
mobbing. 2015-1
27

Lassar Karin Lund (19220502)
Vagforbindelser osterut fran
Raster pa sammorlov. 2014-3
Vasterdalarna. 2016-1
Begravning. 2016-2
Ett Vasalopp i aldre tider. 2017-1
Gardfarihandlare. 2016-2
Ur dodboken ar 1691 Lima
Kyrkoarkiv. 2017-2
Wilma Lund ( )
Till minne av Johan
Skolresan. 2017-3
Strom. 2017-4
Hampus Kurt Jonsson ( )
Skinnarebygd. 2018-3

Erik Samuel Lundh (18790717)
Vi fjallbygdsfolk. 2016-4

Jan Kapla( 19520712)
Om min van "Sputnik", Tapp
John-Erik Pettersson. 2018-3

Lars-Axel Magnusson (19451207)
Bystammoprotokoll, rorande
fabodflytming infb'r ar
1776.2018-1

Anna-Britta Karlsson( 19430811)
Brev om en gravvard i
Rorbacksnas. 2017-4
Leif Kjellgren ( )
Skidstadion i Risatra, Lima
socken. 2014-2
Maria Lannerbro Norell (19570215)
Intressanta nydokumenterade
ristningar i Limatrakten. 2015-4
Agnes Larsson (18950313)
Vid Synddalens hostfabod larde
jag mig mjolka 1903. 2015-1
Fardsjostaden och Hal la. 2015-4
Enok Larsson (18551213)
Till minne av Johan
Strom. 2017-4
Vivianne Lindow (19361023)
Tando station. 2016-3
Ivan Lund (19210910)
Vinterlovet. 2018-4
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Rune Martinsson (19490809)
Som en halsning fran mina
forfadrer. 2016-3
Anton Moberg (19050616)
En benamputering i Limas
finnmark. 2015-3
Dov-Kari Andreasdotters
forfadrer. 2016-1
Helg, sommarmorgon. 2017-2
Minnen fran
timmerskogen. 2018-4
Lars Moberg (19530727)
Emanuel Nyberg - Forsta
prasten i Rorbacksnas. 2018-2
Anders Mojanis (19500627)
Falu Kurirens lokalredaktion i
Malung 1950-2015.2015-3
SivNilsson( 19440621)
Gudstjanst vid berget "Gnupen'
1925.2014-1
komplettering. 2017-4
Min skolstart 1948. 2017-3
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Bernhard Olsson (19160122)
Minnen fran timmerkorning i
Tandadalen 1949-1950. 2016-4
Ett minne fran krigsaren. 2017-1
Lennart Orrehed (19220923)
Rorbacksnas folkets
husforening. 2014-2
OvePerbjors( 19491225)
Nagra av almanackans
spadagar. 2014-1
Nyckel till sommaren. 2015-2
A ja e bra 6m an a
hovvuflog. 2015-3
1950-talets postgang i sodra
Lima. 2016-1
Vad bar detta foremal anvants
till?. 2017-1
Lissola Erik Persson( 18700424)
Satersondag i Sjoandan. 2014-2
Sjoandan. 2015-2
Mo Per Persson( 19450528)
Dalkarlsvagen. 2014-3
Dalkarlsvagen 2015. 2015-3
Mikael Petersson (19640630)
Om riksgransen och de forsta
pionjarerna i
granstrakterna. 2014-1

Westasjo (Vastagarden) Lima
1892.2017-1
Lansman och landsfiskaler i
Lima socken genom
tiderna. 2018-3
Kjell Rongard (19450629)
Granstraffar vid Stoa och Grund
forsen. 2014-3
Margot Sachitzki (19340719)
Glodande fragment. 2016-3
Barbro Samuelsson (19480424)
Textilier till salu. 2017-1
TorgnySeger(19511103)
Alexander Seger. Storstadsbon
som blev levnadskonstnar ...
2014-3
Lilly Setterdahl ( )
En amerikakistas och andra
dalaforemals historia. 2017-2
Ruben Skogmo (19510312)
Medskogshogens hoppbacke.
2016-1
Lillemor Springfeldt (19871224)
Bestigning av
Kilimanjaro. 2018-2

Unni Riseng (19400702)
Gosta Tallskog (19350308)
En motorhuv som roade manga
Algjakt for 60 ar sedan. 2014-1
barn. 2016-2
mars manad - Rorbacksnas skola Matthias Thuresson (19700101)
Argang 55, 54, 53, 52, 51.2017-4
Biskops rotlada ater till
Lima. 2014-2
Sten med ristningar hittad av
Bjorn Rosen (19410617)
Lima - brev. 2015-4
uppmarksammajagare. 2015-4
En tragisk handelse i LimaRejalt retro - malade
skogarna 1935. 2015-4
allmogemobler 1750-1850.
Giftmordet? pa garden i
2016-1
Ofre Gdldet 2019:3
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Stenen pa Malungsskogen. 2016-4
Hakskap Iran Bondhedgarden. 2017-1
Vad ar detta foremal?. 2018-1
Gudrun Larsson Thysk (19470527)
Mossor for herrar - en
efterlysning. 2016-2
POTidholm( 19710502)
Portrait over Helny Zingmark.
2018-1
Erik-Ake Tranberg (19410118)
Vasaloppsfragor. 2014-1, 2014-2
Forargarden. 2014-1
Vasaloppet 2014 i
varvader. 2014-1
Forsta Vasaloppet 1922. 2014-1
Arets hembygdsbok i Dalarna
utsedd. 2014-2
Slaktgardsdiplom. 2014-2
Bokrecension "Vandringar i
Salenfjallen och 0strer
Trysil". 2014-2
Mera Mors Lilla Olle. 2014-2
Presentation av boken "Gusjon
och Hoknas". 2014-4
Presentation av 2015 ars
Transtrandsalmanacka. 2014-4
Svar pa Vasaloppsfragor. 2014-4
GRATTIS "Silver Stina
Nlsson". 2015-1
Presentation av boken "Minnen
fran Skogarna". 2015-1
Presentation och recension av
boken "Samlade
Eftertankar". 2015-2
Ingvallhogen en gammal gard i
gransbygden. 2015-2
Flygfoto Olnispagarden. 2015-2
Presentation av "Bilder fran
Salenfjallen och 0stre
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Trysil". 2015-3
En tvahundraarig tragedi i Lima
- Trysils gransbygd. 2015-4
Hoppbacken i Norra
Brandan. 2016-1
Dov-Kari Andreasdotters
forfadrer. 2016-1
Joga-Loppet. 2016-1
Vasaloppsveteraner fran Ofre
Galdet. 2016-1
Ytterligare en glad profil har gatt
bort - Lassar Stig
Eriksson. 2016-2
Fardsjostaden. 2016-2
Hoppbacken i Lima. 2016-2
Bokpresentation - Skogsmans
erinran. 2016-3
Identifierade personer pa
foto. 2016-3
Sofie Skoog - en ny olympier i
Nedrinslakten. 2016-3
Ny Transtrandsalmanacka for
2017.2016-4
Transtrands kyrka. 2016-4
Skogsaffarer i Malung pa
1800-talet. 2017-1
Salensskola 1935. 2017-1
Vasaloppsmalet. 2017-1
DNA. 2017-1
Oppet Spar 2017 fran bussfbnstret. 2017-1
Vasaloppsinvigningen 2017 pa
Olnispagarden. 2017-1
Prtotokoll i kommunalstamma
med Transtrands sockenman
1885.2017-2
Lite historik kring Fulufjallets
sydligaste del. 2017-2
Salens skola cirka 1935 - Hur
gamla blev eleverna. 2017-2
Bildgata. 2017-3
Salendagen 20170727 pa
Olnispa. 2017-3
Larartraff i Transtrand i slutet av
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1960-talet. 2017-3
Hallaboken. 2017-4
Inflyttade till Transtrand 19401945.2017-4
Julmarknad pa Olnispagarden. 2017-4
Transtrands sockenvapen.2017-4
Spanskans harjningar i
Transtrand. 2018-3
Skridskotavling 1924 pa Nassjon
vid Gullegarden i Torgas. 2018-4
Spanskans harjningar i Lima
1918-1919.2018-4
Transtrands sockenalmanacka
2019-Argang28. 2018-4
Nas Olle Tranberg (19920108)
Efterlysning Lokala grodor. 2016-4
Fjallfolk da och nu. 2017-2
Angsmarken - En del av varat
kulturarv!. 2017-3
Dalarnas fornminnes- och hem
bygdsforbunds hostfest. 2017-3

Elsie Wikstrom( 19220127)
Skolminnen. 2017-3
BoWikstrom(19500114)
Rapport fran matchen Sorsjons
IF - Islingby IK. 2014-4
Olof Akerblom ( )
Mina minnen fran Amerikaaren
1923-1926.2017-2
Helny Odman ( )
Det har legat mig varmt om
hjartat att nagon gang
skriva. 2015-1
Okand (Mora tidning 1935)
Tjuvskjuten alg till stek pa 50arskalas. 2016-3
Okand (Fjallvind 1913)
Nar Vasastenen i Salen
avtacktes. 2016-3
Transtrands kyrka. 2016-4

Transtrands Hembygdsforening
onskar forvarva lada for
forvaring av foreningens
museiforemal.
Ladan bor kunna inredas i tva plan
och ha en bottenyta pa mellan 50
och 100m 2 .
Kontakta Lars-Erik Nerback
0280-221 23 for
ytterligare information.
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Trevi

Torvald Sivertsen (1877-1951) tillverkar brynen. Foto: Arne Lundh, 1950.
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Trunstrand
Olnispagarden
780 67 SALEN
191-2286
Annette Jonsson-Lill
0280-22160
Britt-Marie Antonsson
070-301 92 63
Eva Ryen
0280-206 66
Lisbeth Salder
070-338 07 60
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Rorbticksnas
Rorbacksniis261
780 64 LIMA
384-2200
Patrik Persson
0280-80048
Aron Hansson
070-980 1333
MartaArneson
0280-800 83

Arg. 36
Lima
Limedsforsen 1 50
780 64 LIMA
61 8709-0
Gudrun Larsson Thysk
070-563 20 56
Otto Davidsson
0280-4820 18
Lisbeth Modig
070-3068848
Pell Inger Eriksson
073-941 65 10

Mailing
Box 147
782 23 MALUNG
395901-2/997-1474
Jorgen Danielsson
070-586 1549
Robert Hagstrom
070-3146472
Bente Mellquist
Danielsson
070-207 88 28
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