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Utgivare: Åsens Hembygds- och släktforskningsförening

Oktober
Oktober kommer från
latinets october som
betyder åttonde månaden. Nej, men oktober
är ju den tionde månaden säger du nu.
Ja nu ja, men enligt
den äldre romerska
kalendern som gällde
fram till 153 f.Kr. var
oktober nämligen årets
åttonde månad.

September 2019

VED SÄLJES
Kluven ved i säckar om ca 1 kubikmeter/säck.
Pris 150 kr/säck
Tel. 070-33 15 514 (Håkan)
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I Sverige har oktober / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
/ sedan gammalt kallats
BORTSKÄNKES!
1
för slaktmånad.
Och slakt handlar det
om i det här numret av
Mörkbrunt soffbord med svarvade ben, 60-70-tal.
Åsen-Nytt, en intresStorlek 130 x 90 cm.
sant jakthistoria från
Finns i Åsen.
slutet av 1800-talet.
Och alla ni älgjägare Tel. 072-398 37 65
som ni har längtat efter oktober. Nu är det I
snart dags för årets
äl~akts~ecka~ Kanske
blir den mte sa dramatisk som historien från
1890, men för många
av er är det en vecka
med spänning, men
också med avkoppling,
gemenskap och fina
naturupplevelser.
Och man får visst inte
önska jägare lycka tillså "skitjakt" på er!
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BIDRAG TILL ÅSEN-NYTT
Nästa nummer av Åsen-Nytt kommer ut i slutet av oktober.
Lämna ditt bidrag senast 27 oktober i brevlådan
Brunnmyrvägen 18, skicka via Messenger
eller via e-post: ing-marie.bergman@telia.com

ELGJAGT
0

Här kommer en jakthistoria från hösten 1890. Historien utspelar sig i Asen
och är hämtad ur en bok som heter Skogvaktaren.
Det är Ingemar Tim.ber som har hittat jakthistorien och Ingemar vill nu
gärna veta om det finns någon som har hört talas om den här historien och
om det finns någon sanning bakom den.

Ovanliga elgfångster i Dalarne hösten 1890
0

Af en skytt från byn Asen i Elfdalen fäldes under jagtsäsongen en elg utan
skjutvapen. Under det att mannen med tre hästar var i färd med att klöfja
hem köttet efter en skjuten elg, .fick den medföljande jagthunden, som sprang
lös, stånd på en elgoxe. Skytten, som lär vare en duktig springare, satte nu ef. ter med en större knif i handen, och en förtviflad jagt började. Jägaren segrade till sist, då han kom så nära, att han kunde med knifven skära af senorna på det bakben, som icke var förstört. Därpå satt snart knifven i strupen
och elgen, en treåring, slagtades. Som det visade sig, hade elgen någondag
förut i något stenskär brutit af benet strax ofvan klöfven.
En 2-årig elgko fångades med blottta händerna på sjön Norra Barken den 21
;eptember af E. T. Danielsson i Smedjebacken och grufförvaltaren Magnusson
LKärrgrufvan, hvilka voro ute i en eka, då elgen kom simmande, och rodde då
upp ekan på elgens rygg. Danielsson tog i öronen och tryckte ned elgens
hufvud under vattnet till~ djuret dog.
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Vet du något om historien? Kontakta Tess Timber, tel. 073-643 22 87.
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KLURINGEN

nr 9

2019
Här nedan finns ett litet korsord att lösa. Gnugga geniknölarna och lämna
lösningen till Anders Bergman, anders._bergman@tefia.com. senast 15/10
2019. En vinnare utses. sorn belönas med en trisslott. Lösning och vinnare
publiceras i nästa nummer av Åsen-Nytt.

Vågrätt

1. Skådespelarnamn

2. Frisyr
3. Livlig
4. En sorts stege
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5. Israel
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Lodrätt
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1. Burdus
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2. Flinka
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3. Vind

4 . Rigida
5. Vikten
Vinnare i Kluringen nr 8 2019 blev Carina Eriksson, Åsen, som belönas med en
trisslott.
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Lösning på Kluringen nr 8 i Åsen-Nytt nr 8 2019

1. Modd

Lodratt
1. Raddhågad

2. Skriften
3. Sk.åra

2 .Island
3.Skriva

4 . Vordat
5. Kladesolagg

4. Rike

VåEratt

S. Förnummits
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Skördegudstjänst
-

.}lndreas :Nerefius
?dait 'Ihoiing
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@IS Skördeauktion och kyrkkaffe
I
Knutstugan ·
'Ta aärna metfs~tfeafster tilla~tionen
Intä~Jernagårtiff'Yti:rfåens 6am
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