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Lars	  Larsson	  i	  Storbäcken	  90	  år	  
	  
Om	  fredag	  fyller	  förre	  arrendatorn	  Lars	  Larsson	  i	  Storbäcken,	  Särna,	  90	  år.	  Han	  är	  född	  
vid	  Lillvattnet,	  Idre,	  och	  kom	  redan	  som	  ung	  ut	  från	  sitt	  barndomshem	  för	  att	  försörja	  
sig	  själv	  med	  de	  olika	  på	  den	  tiden	  dåligt	  betalda	  arbeten	  som	  stod	  till	  buds,	  men	  han	  
blev	  härdad	  och	  tränad,	  och	  möter	  nu	  med	  sitt	  alltid	  glada	  humör,	  och	  med	  alla	  sina	  
själsförmögenheter	  i	  gott	  behåll	  sin	  90-‐årsdag,	  som	  säkert	  inte	  går	  honom	  spårlöst	  förbi.	  
En	  välförtjänt	  uppvaktning	  och	  hyllning	  av	  släkt,	  grannar	  och	  vänner	  skall	  säkert	  möta	  
honom	  denna	  dag.	  
Man	  kan	  utan	  överdrift	  säga	  att	  Larsson	  i	  Storbäcken	  varit	  och	  ännu	  i	  dag	  är	  en	  arbetets	  
veteran	  av	  den	  gamla	  härdade	  och	  kärnfriska	  stammen,	  som	  ner	  och	  mer	  försvinner,	  och	  
trots	  sina	  90	  år	  är	  han	  ännu	  ovanligt	  raskt	  och	  kry.	  För	  ca	  50	  år	  sedan	  övertog	  han	  mot	  
arrende	  den	  gård	  i	  Storbäcken	  där	  han	  ännu	  bor,	  och	  säkert	  har	  han	  under	  alla	  dess	  år	  
många	  gånger	  brottats	  med	  en	  hård	  naturs	  lössläppta	  makter,	  och	  på	  skidor	  och	  
skidkälke	  har	  han	  trotsat	  de	  hårdaste	  vinterstormar	  för	  att	  underhålla	  fjällgården.	  Sedan	  
1928	  är	  han	  änkeman	  och	  har	  nu	  överlåtit	  gården	  åt	  sin	  som.	  
Hans	  vanligaste	  sysselsättning	  under	  de	  senaste	  åren	  är	  vedsågning,	  därom	  vittnar	  
också	  alla	  vedtravarna	  som	  han	  uppstaplat	  vid	  sin	  gård,	  utom	  allt	  som	  han	  sågat	  åt	  
andra.	  Han	  läser	  sin	  kära	  Mora	  Tidning	  ännu	  utan	  glasögon,	  något	  som	  nog	  inte	  är	  
många	  90-‐åringar	  förunnat.	  Och	  sist,	  min	  inte	  minst,	  så	  har	  han	  alltid	  varit,	  och	  är	  ännu	  
socknens	  tillförlitligaste	  vädergubbe.	  
Vår	  honnör	  för	  90-‐åringen.	  
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