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Arets hembygdsbok i Dalarna utsedd:

"Berga-Asen. Folk och gardar
i Berga och Asen"
av Olle Tranberg. Nominerad till Sveriges Hembygdsbok

Berga och Asen
Folk och gardar i Berga och ft

Transtrcnds Hembygdsfdrening 2013
Olle Tranberg

Den tredje boken i serien om gardar och
folk i Transtrands byar utsags till arets hembygdsbok i Dalarna for ar 2013. Utmarkelsen och blommor delades ut pa Dalarnas
Hembygdsforbunds arsmote 25 april 2014
pa Dalarnas museum. Boken som ar skriven
av Nas Olle Tranberg i Salen behandlar de
gardar som funnits i Berga och Asen sedan
slutet pa 1500-talet och de manniskor som
har bott pa respektive gard. Boken ar nu nominerad till Sveriges Hembygdsbok for ar
2013.

Boken innehaller nastan 400 sidor i A4format varav manga i farg. Forutom gardar som fanns vid storskiftet pa 1860-talet
beskrivs aven en del av de avknoppade egnahemmen som byggts av nutida attlingar.
Kort beskrivning av smaindustri och jarnvag har belysts. Forfattaren har gjort manga
djupdykningar i dombockerna och lyft fram
olika historiska handelser i socknen.
Boken finns att kopa pa Olnispagarden,
Salens bibliotek och Konsum i Salen.
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Biskops rotlada ater till Lima
AVMATTHIAS THURESSON
Vid ett inbrott pa Vastagarden den 29/9
1999 stals skrivladan for 132 Biskops rote
i Lima socken.
En tid efter stolden kontaktade en norrman Dalarnas Museum och ville ha uppgifter om vem som hade malat den stiliga
soldaten, som pryder locket.
Personal pa museet kande genast igen
rotladan och gjorde en polisanmalan, som
utmynnade i att norrmannen inte blev atalad eftersom han havdade att han hade fatt
den i god tro.
Hosten 2011 tog jag kontakt med Sven-Olov
Halvarsson-Lill pa Polismyndigheten i Malung och han kunde skaffa fram namn och
adress till norrmannen via Polisens arkiv i
Gavle.
Darefter ringde jag genast upp vederborande, som visade sig vara en samlare med
ett antal bocker forfattade inom den norska
antikvitetsgenren. Overraskande nog var
han positiv till att aterlamna ladan dit dar
den horde hemma.
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Sedan paborjades en segdragen e-postkorrespondens med forhandlingar om pris och
sedermera var vi skulle motas samt nar det
skulle ske.
Den 8 oktober 2013 skulle det antligen bli
av. Jag och Lars-Ake Larsson styrde kosan
mot Kongsvinger Jernbanestasjon dar overlamnandet av pengarna skedde och rotladan
kunde borja aterresan till Vastagarden i
Lima.
Locket bar foljande text: "Nr 132 Bijskops
rotlada. Har ar soldaten. Huvudbonde War
bra och Kalla ihop mina bonder, sa att jag
kan utfa en Tarmin."
Under denna text och malning syns konturerna efter en aldre enklare malning som
lyder: "N:r 132 Hakes rotlada". Fastklistrad
pa insidan av locket finns ocksa rotsedeln
for Hakes rote fran ar 1822.
Rotladan kommer ursprungligen fran Mill
Marta Olssons, i Vastra Arnas, donation.

Myrslatter
A V VARSK TORE JOHANSSON
Under 1940-talet gjordes en film om myrslatter. Var filmen nu finns ar det ingen som
vet. Filmen spelades in vid Djupan, som
ligger strax norr om Branas. Transtrands

Hembygdsforening skulle vara tacksam om
nagon vet var filmen kan finnas. Nedan visas en del bilder fran platsen.

Underbyggning av myrhassja.

Ofre Galdet 2/14

Frvd Torgny Johansson (1920-02-27) och Knut Johansson (1913-09-27) bdri "svalk" (vidja).

Fr vd Brands Adolf Johansson (1871-11-03), Torgny Johansson, Knut Johansson och okdnd vid slogboden.
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Myrsldtter Djupan pa 1940-talet
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Slaktgardsdiplom
Dalarnas hembygdsforbunds arsmote
26 april 2014-05-24
Vid arsmotet tilldelades Slaktgardsdiplom
till Nasets gard i Ostra Salen. Garden ar en

av de tre ursprungliga i Salen och har varit
bebodd troligen fore 1500-talet. Pa 1680-ta-

Erik-Ake Tranberg tar emot Slaktgardsdiplomet av landshovding Maria Norrfalk.
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Ndsets gdrd, Ostra Salen. Foto Erik-Ake Tranberg.

let anklagades hustrun i garden, Ingeborg
Olofsdotter, fodd 1624 i Holen, Lima, for att
syssla med trolldom. Hon var alltsa en klok
och kunnig kvinna. Hennes barn flyttade
fran garden och gifte sig till andra gardar.
Jonas Jonsson, fodd 1653-01-30, till "PaBackam" i Berga; Lars Jonsson, fodd 1658,
och Karin Jonsdotter bagge till Viken; Ingeborg Jonsdotter, fodd 1654, till Langstrand;
Elin Jonsdotter, fodd 1662, till Asgarden i
Asen. Ar 1716 salde barnen delar av Nasgarden till Pal Ostensson i Vastra Salen. Garden stod huvudsakligen torn fran 1688 da
Ingeborg Olsdotters make Jon Olsson dog
till 1725 da Pals son Nas Erik Palsson med
hustru flyttade in. Nuvarande agare, broderna Hans Tranberg och Erik-Ake Tranberg,
ar direkt nedstigande attlingar till Nas Erik
Palsson men aven slakt med de ursprungliga
agarna fran 1500-talet.

- Morskgarden i Risatra, 1823.
- Nedre Gravgarden i Vastra Arnas,
1600-talet.
- Nisslarsgarden i Vastra Arnas, 1500-talet.
- Persgarden i Vastra Tando,
1700-talets borjan.
- Rengarden i Risatra, 1639.
- Ramdalsgarden i Vastra Tando, 1700.
- Skommar i Hedens by, 1702.
- Strandgarden i Martsviken, 1571.
- Sodra Backjanisgarden i Risatra, 1767.
- Tommarsgarden i Ostra Arnas, 1571.
- Vastra Halsesgarden i Hedens by, 1778
- Vastra Lispagarden i Vastra Arnas, 1800.
- Ostra Halsesgarden i Hedens by, 1663.
- Ostra Torgsgarden i Risatra, 1500-talet.
- Ostra Lispagarden i Vastra Arnas, 1631.

Nedan finns en forteckning over de gardar i
Ofre Galdet som har fatt Slaktgardsdiplom

Diplomerade utdelade vid
slaktgardsmassan 16 jan 1938
- Brittgarden i Skalmo, 1713.
- Flinkgarden i Skalmo, 1766.
- Kristinelund i Skalmo, 1631.
- Kvickgarden i Skalmo, 1785.
- Kvick-Erik-garden i Skalmo, 1785.
- Kycklinggarden i Biskopsbyn, 1614.
- Lassgarden i Husom, 1539.
- Skommarhansgarden i Skalmo, 1690.
- Skalmogarden i Skalmo, 1747.
- Vastra Skalmogarden i Skalmo, 1747
- Ostra Skalmogarden i Skalmo, 1747.

SLAKTGARDSDIPLOM UTDELADE i
OFRE GALDET
LIMA:
Diplomerade 6/1 1932
- Backjanisgarden i Risatra, 1895.
- Berisgarden i Bu, 1711.
- Boisgarden i Biskopsbyn, 1600-talet.
- Erkgarden i Risatra, 1670.
- Hagagarden i Ostra Tando, 1715.
- Heljelarsgarden i Risatra, 1660.
- Ivarsgarden i Risatra, 1647.
- Karlsgarden i Vastra Ofors, 1647.
- Karl Eriksson i Ostra Arnas, 1500-talet.
- Lissolagarden i Risatra, 1745.
- Lispagarden i Vastra Arnas, 1600-talet.
- Lispagarden i Ostra Arnas, 1824.
- Lansmansgarden i Risatra, 1630.
- Mellersta Hagagarden i Risatra, 1713.
- Millgarden i Vastra Arnas, 1664.
- Mogarden i Hedens by, 1665.
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Diplomerade 10/6 1935
-Storholsgarden i Husom, 1539.

Diplomerade 3 dec 1944
- Mojanisgarden i Husom, 1736.
- Perbjorsgarden i Ytternas, 1670.
MALUNG:
Diplomerade 6/1 1932
- Backgarden i Tallbyn, 1750.
- Bengtgarden i Valleras, 1830.
- Bonlarsgarden i Lillmon, 1800.
- Gropgarden i Bole, 1770.
Ofre Galdet 2/14

-

Higarden i Jagra, 1800.
Ingeborgsgarden i Ostra Fors, 1781.
Isakgarden i Jagra, 1800.
Jannesgarden i Tallbyn, 1777.
Jakopsgarden i Bole, 1740.
Lisskogsasen i Lisskogsasen, 1780.
Lispagarden i Sillero, 1757.
Massgarden i Tallbyn, 1771.
Mellanstugan i Granberget, 1797
Nisslars i Grimsaker, 1800.
Perjos i Vastra Fors, 1790.
Skolgarden i Valleras, 1748.
Torrisgarden i Romarheden, 1750.
Tappgarden i Ostra Utsjo.
Anheden i Valleras, 1600.

Diplomerade 18/6 1933
- Bengtlarsgarden i Norra Mon, 1764.
- Danielsgarden i Sodra Grimsaker, 1700.
- Jersgarden i Bole, 1735

- Aspersgarden i Lillmon, omkr. 1733.
Diplomerad 1996
- Bondjers i Storbyn, 1730.
TRANSTRAND:
Diplomerade 6/1 1932
- Gudmundsheden i Ostra Sa'len, 1719.
- Hammargarden i Gusjon, 1571.
- Halvarsgarden i Vorderas, 1550.
Diplomerad vid slaktgardsmassan
16 jan 1938
- Stromsborg i Ostra Langstrand, 1665.
Diplomerad vid arsmotet 26/4 2014
- Naset i Salen, 1725.

Bokrecension:

"Vandringar i Salenfj alien och
0stre TrysiP5
Boken ger en allma'n overblick av kulturarvet i de bada grannomradena. Tyvarr
innehaller boken manga sma felaktigheter,
bland annat sa skulle boken egentligen heta
"Vandringar i Transtrandsfjallen och Trysilfjellen".
Bokens annonser stor sakligheten i boken. Boken bar huvudsakligen berort sommarsasongen men skulle la'tt kunna kompletteras med vintersasongen och alia fina
leder for skidakarna. Kartmaterialet skulle
kunna gjorts tydligare. Sammanfattningsvis kan boken vara till stor hjalp for bade
nya och gamla fjallvandrare.
Boken finns att kopa pa manga platser i
Transtrand- och Trysilomradet eller direkt
fran hemsidan: www.salenvandring.se
OfreGdldet2/14
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Ruth Bois testamentsgava
AVMATTHIAS

THURESSON

Ruth Bois, som tidigare med sina syskonbarn donerat den sa kallade "Storlarsstugan" med inventarier, hade vid sin dod
testamenterat ytterligare foremal till Lima
Hembygdsforening, samt 100 000 kroner
till underbill av ovan namnda stuga.

Det vill saga: "Han som gott 61 dricka vill,
ban maste allt fraga (penning-)pungen sin
1584".
Bollen ar inte sa stor och nagra storre
mangder 61 verkar den inte kunna rymma,
sa det ar kanske darfor som man kallat den

De fiesta foremalen bar tidigare funnits i
Storlarsstugan.

for en olkopp. Den liknar en djuptallrik.
Olkoppen finns omnamnd av Forsslund i
"Fran kallorna till havet" och ban som bar
lyckats tyda ramsan ar intendenten Per G.
Vistrand vid Nordiska Museet, nagon gang
vid 1900-talets borjan.

Ett av objekten ar emellertid belt unikt och
kommer ursprungligen fran Boisgarden i
Biskopsbyn, namligen en norsk olkopp i tra
fran 1584! Det ar en svarvad bolle med en
dryckesramsa malad pa insidan.
Texten lyder: "Hin som gott 611 drijke viill Hand maa alt spore sin taske till 1584".
14
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Satersondag i Sjoandan
Hit cyklar det ungdom av alia kulorer ock
kon och Partin.
Hit aks det med bonholk och aven med bil,
fast vagen ar langt ifran fin.
Det ar Froknar fran Stockholm med stiliga
namn, bredvid Karin1 och Emma2 fran byn.

-2Dar pa backen hos Karl3, vilken tavla du har,
uti stralande sommarsols glans.
De roda sma stugor kring den glittrande vik
och de gronaste granar som fanns.
Den tavlan fortaljer om stillhet o frid som
annars i varlden ej vanns.

-3Mor Hanna4 hon bjuder pa mocka med dopp,
vid stugan allt under den skuggande gran.
Och sover det gor man pa Grand5, som man
Ofre Galdet 2/14

nansin kan gora i stan.
Men laga sa sen att du ratt stiger opp, da bliver du glad hela dan.

-4Kapten Larsson6 med sin Arkimedes7, skjuter fart som en viking pa stormande sjo.
Och med frasande bog han svanger en gir
runt kring getskorvens ensliga 6.
Men strandhugg det gor han i ost o i smor,
nar hungrig han kommer tillbaks till sin mo.
Den 5/7-36
Erik Persson
Limedsforsen
Diktaren ar Lissola Erik Persson (18701953).
fortsattning nasta sida!
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1
2
3
4

Karin (Beris Karin Samuelsson)
Emma (Perbjors Emma Persson)
Karl (Perbjors Karl Persson)
Hanna (Pal Johanna Larsson)

5 Grand (Pal Lars Larssons ha'rbre
kallades Grand Hotell)
6 Kapten Larsson (Pal Lars Larsson)
7 Arkimedes (Batmotor av market
Archimedes)

Pal Birgitta Gunnarsson och John-Erik Cervin sittandespd trappen till "GrandHotell".

Grupp samlad vid "Grand Hotell". Staendefran vanster: Pal Johanna Larsson, Kerstin Backman, Karin Larsson
(Cervin), Gustava Larsson och Pal Albert Larsson.
Sittande pa de nedersta trappstegen: Kerstin Backman, Lissola Ake Martinsson och Sven Backman. (Syskonen
Bdckmansfar var folkskolldrare i Risdtra).

16
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Rorbacksnas folkets husforening
AVLENNART ORREHED

FolketHus 1983. Foto: Nils Hansson, 1947-1999.

EN KORT HISTORIK FRAN
STARTEN 1924 TILL 1970-TALET
1 9 2 4 - BESLUT OM BILDANDET AV
EN FOLKETS HUS FORENING
Pa inbjudan av davarande Rorbacksnas avdelning 376 av Svenska Sagverkindustriarbetarforbundet samlades ett 50-tal bybor
den 6 januari i smaskolan for att bilda en
forening och valja en styrelse med huvuduppdraget att undersoka mqjligheten att
bygga ett Folkets bus.
Foljande styrelse valdes: ordforande C.O,
England, vice ordforande Vilhelm Moberg,
sekreterare Martin Eriksson, vice sekreterare Anthon Olsson, kassor J.Q, Johansson
och vice kassor Johan Olsson.
Froknarna Karolina Moberg och Ida JoOfre Gdldet 2/14

hansson valdes till ledamoter utan sarskild
funktion. Till revisorer valdes Helmer Persson och fru Karolina Hansson,
Enligt §3 fick styrelsen i uppdrag att anskaffa ritning samt kostnadsforslag pa foretaget
vilket skall framlaggas till Rorbacksnas
samhalle for paseende.
I §4 beslot motet att anordna en basar forsta lordagen i februari. En kommitte utsags
bestaende av Anthon Olsson, Oscar Hansson, Alfred Persson, Verner Moberg, Rut
Gustafsson, Karolina Moberg, Ida Johansson och Minimi Eriksson.
Redan den 10 februari holls ett andra mote
dar man valde en ny basar kommitte och
tillika festkommitte bestaende av Kris17

tina Samuelsson, Karolina Hansson, Selma
Persson, Ellen Eliasson, Oscar Moberg,
Adolf Hansson, Johan Olsson och Vilhelm
Eriksson.
Enligt §4 vid samma mote erholl styrelsen
i uppdrag att utskriva listor till teckning for
fria dagsverk och penningbidrag
Redan den 21 augusti maste en ny ordforande utses, enar den vid forsta motet valde
hade flyttat fran bygden. Till ny ordforande
valdes Mauritz Olsson,
1 9 2 5 - 1 9 3 0 - FOLKETS HUS BLEV
FARDIGT
Det tecknades andelar, virke inkoptes och
forsagades, tomt inforskaffades, ritningar
upprattades och i vanlig ordning holls fester-basarer.
Vid arsmotet 1926 valdes delvis en ny styrelse. Valda blevo: Ordforande Martin Eriksson, vice ordforande Johan L, Johansson,
sekreterare Verner Moberg, vice sekreterare
Sigvard Persson, kassor J O Johansson samt
Johan Olsson ersattare utan sarskild funktion. Denna styrelse kom att kvarsta en
langre tid,
Ar 1927 inkoptes en del virke av Lima Allmanningsstyrelse, vilket hoggs och framfordes mestadels pa frivilligt satt.
Den 14 april 1928 inregistrerades foreningen och det utarbetades stadgar, Vidare
anordnades lotterier och s.k, artgissningstavlingar,
Ar 1929 tecknade Idrottssallskapet 20 andelar a 10 kroner.
Under ar 1930 uppfordes lokalen under
byggmastare Olof Sterners ledning, och
forsta motet i foreningens lokal agde rum
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den 22 oktober samma ar. Andelsteckningar
fortsatte och bl,a, tecknade avdelning 376
-12 andelar.
1 9 3 1 - 19 3 9 -FOLKETS HUS
INVIGDES - MANGA ARRANGEMANG
MED LIVLIG AKTIVITET
Med program av flera slag och en for orten stor tillslutning agde den offentliga invigningen av Folkets bus rum den 14 juni
1931. Pa dagordningen stod bl.a, foredrag,
musikunderhallning, servering av flera slag
och dans.
- Jag minns sarskilt tre spanstiga personer
som kom vandrande till Gillerasen for att
vidare fortsatta till Folkets bus och narvara
vid festligheterna dar. De var ifran Bustad
i Norge och hade darifran gatt den cirka
15 km langa sommarstigen via Kroksatra
och fram till Rorbacksnas i sodra delen av
byn Jag kunde uppmarksamma, att de hade
pent antrekk som det hoves, Landsvagen
Rorbacksnas-Kroksatra-riksgransen-Lutnes fanns ej den tiden. Mojligen en kortare
stracka pa norsk sida. De som onskade kunde emellertid fardas med motorfordon via
Nybergsund-Ostby Det ar troligt att nagra
benyttede sig av velociped.
Fran invigningen ar att notera att tidningsmannen och politikern Kerl Kilbom var huvudtalare och foredragshallare. For annan
underhallning och dansmusik svarade bl.a,
orkestern Ramona fran Vansbro.
Avslutningsvis kan jag namna, att det var
som nagra sade: " Det kom folk ifran alle
kanter,.
1933-talet praglades av manga olika begivenheter trots att det ekonomiska laget inte
var sa bra. Lokalen kunde uthyras for cabare och danstillstallningar till turnerande
musiker som Jularbo, Ragnar Sundqvist,
Ofre Gdldet 2/14

Erik Ost, Ivan Thelme, Sven Hylen och
Halsingeflickorna, liksom cirkusteater- och
filmsallskap.

I egen regi arrangerades t. ex luciafirande
och paskfestligheter, Musik bestalldes
fran bl. a. Alvdalen, Mora och Sarna, Fran
Varmland Styffes trio fran Dalby och Granessos kvartett fran Norra Finnskoga och
fran Malung den legendariske Haga-Jonas.
Orten (foreningen) kunde ocksa monstra
ett danskapell Alexander Henriksson, dragspel, Valter och Yngve Samils, fiol respektive trummor, ibland forstarkt med Jarle
Berg, dragspel, och Georg Halvarsson, gitarr. Till och med spelades det teater, s.k. tablaer, av lokala formagor. Av medverkande
kan namnas Algot "Hulte-Per" Halvarsson,
Signe Larsson-Eliasson, Julius Aslund, Astrid Moberg, Sanny Hansson och Magnhild
Edvardsson.
Vi var ett litet gang aldre smapojkar som
med malsmans tillstand och uppsikt lyckades fa tilltrade till nagra av begivenheterna,
Det var bade underhallande och roligt for
oss, att vi fran strategiskt intagna platser
kunde lyssna och beundra musiken, kritisera de dansandes stilar och fardigheter,
studera serveringsforhallandena och den
ovriga publikens beteende.
Idrottssallskapets arrangemang av de traditionella skidfesterna i samband med skidtavlingarna, bade langd och backe, drog givetvis mycket folk och stor tillslutning fran
Norge. Da var det synnerligen trangt om
utrymmet bade pa dansgolvet och i serveringsrummet.
Vid arsmotet den 30 maj 1937 valdes till
ordforande Martin Eriksson, sekreterare
Erik Thomsson, kassor J,Q, Johansson samt
ovriga Otto Eriksson och Johan Olsson
Ofre Galdet 2/14

Suppleanter: Verner Moberg, Gustav Hansson och Holger Lindgren Revisorer: Helmer
Persson och Fritjof Andersson.
1 9 4 O - 1 9 4 5 - FOLKETS HUS
UTHYRDES TILL MILITAREN UNDER
BEREDSKAPSAREN
Under beredskapsaren blev forstas verksamheten av mindre omfattning. Trots uthyrningen kunde dock foreningen anordna
nagra fester och andra sammankomster.
Beredskapstiden hade det goda med sig att
foreningen blev skuldfri.
I egenskap som faltartister upptradde bl.a.
sangerskan Olla Billqvist och musikern
Gunnar Kahn
Vid arsmotet den 12 mars 1944 valdes foljande styrelse: ordforande Edvin Olsson,
vice ordforande Valle Eriksson, sekreterare Valter Samils, vice sekreterare Astrid
Johnsson och kassor J.O. Johansson Till
revisorer valdes Helmer Persson och Fritjof
Andersson.
1 9 4 6 - 1 9 4 9- - PLANER OM
'RENOVERINGAR
Efter militartiden syntes intresset for Folkets hus ha svalnat en del, men festligheter
- i synnerhet i samband med skidtavlingarna
- anordnades dock,
Kalen Werme fran Klarasen hyrde lokalen
for filmforevisningar atskilliga ganger.
Intresset battrade sig sa smaningom och det
blev planer om att lokalen var i stort behov
av renoveringar.
Nagra Namn i styrelse och kommitteer:
Edvin Halvarsson, Verner Moberg, Rickard
Lindblom, Yngve Samils, Astrid Johnsson,
Edvin Olsson, Valter Samils, Oscar Hansson och Helge Hakansson.
19

1 9 5 0 - 1 9 6 0 - EGEN BIOGRAFVERKSAMHET VATTEN INDRAGET
Hilding Eriksson - som var nied och styrde
och stallde i allting - tog initiativet for inkop
av en filmapparat, Efter flera moten blev sa
bestamt och den 7 oktober 1950 visades den
forsta filmen i foreningens egen regi, efter
detta visades film nastan varje sondag, utom
sommartid, flera ar framover,
Aren 1951-1953 forbereddes den kommande
renoveringen, Bidrag soktes hos skogsbolagen, Lima kommun och besparing m,fl,
Ar 1954 blev vatten indraget och avlopp
ordnat, serveringsutrymme och kok forbattrades och ett antal stapelbara stolar inkoptes,
Pa nqjes-underhallningssidan anordnades
sedvanliga fester, t.ex, maskeradbaler, och
musik engagerades bl,a, Henry Holms trio
fran Sarna, Einar Anderssons orkester fran
Alvdalen, 01 le Mattssons kvartett fran Sorsjon och Finnskogasyskonen fran Varmland,
Byns kvinnogille arrangerade flera tillstallningar och var till stor stotte for Folkets hus,

De hade ocksa tidigare tecknat 12 andelar,
En markant profil i sammanhanget var den
originelle Birger Olsson med sitt korvstand i
anslutning till ingangen, De besokande som
inte kopte en varm korv torde ha. varit latt
raknade.
Bland turnerande sallskap som hyrde lokalen for cabare-dans kan namnas Karl och
Erling Gronstedt, Erik Ost, Harry Brandelius och Lasse Benny,
Nagra namn i styrelse och kommitteer:
Hilding Eriksson, Kjell Karlsson, Gote
Hansson, Yngve Samils, Helge Hakansson,
Astrid Johnsson, Rickard Lindblom, Edvin
Halvarsson, Elsa Johansson, Gunnar Larsson och Olle Samils. Biografforestandare:
Per Erik Persson, Hilding Eriksson och Axel
Enarsson. Maskinister och biljettoter: Gote
Hansson, C,E, Eriksson och Folke Olsson,
1 9 61 - TOALETTER INSTALLERADE BIOGRAFVERKSAMHETEN
UPPHORDE
Foreningens ekonomiska situation var
mycket anstrangd i borjan av 1960-talet,
Filmverksambeten hade minskat pa grund

Fr.vd. Per-Ingvall Persson, Edvin Halvarsson och Hilding Eriksson, fran mitten av 1970-talet

20
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av den alltmer utvecklade televisionen, Tillsammans med idrottssallskapet startade
bingoverksamheten den 13 november 1964,
Denna verksamhet gick med vinst men pagick inte sa lang tid,

Historiken nedskriven genom urval fran J,0,
Johanssons och Hilding Erikssons skriftliga
berattelser 1924-1945 respektive 1946-1965,
I ovrigt fran utdrag ur protokoll, intervjuer
och urval fran mina egna minnesbilder,

Festtillstallningar forekom om an i mindre omfattning an tidigare, For 400 kronor
engagerades den - 28 december 1962 Jack
Gills kvartett fran Stockholm,

I november 1990

Toaletter installerades kladinlamningen
ordnad, uppvarmningsanordningen verkade
pa ett tillfredstallande satt och telefon indragen,
Nagra Namn i styrelse och kommitteer:
Axel Enarsson, Hilding Eriksson, Helge
Hakansson, Rickard Lindblom, Hilding
Halvarsson och Per Ingvall Persson,
Nagra ordningsvakter genom alia ar: Per
Persson, Oscar Hansson, Edvin Olsson, Albert Pettersson, Gunnar Skogmo och Per
Ingvall Persson,

Lennart Orrehed
Rorbacksnas
1922-09-23-2000-02-04

TILLAGG av Aron Hansson
Ar 2013 renoverades Folkets Hus senast.
Vaggarna i stora salen malades, nytt golv,
ny toalett och ny bardisk installerades.
Styrelsen 2014 bestar av:
Anna-Lill Dahlstrom, ordforande
Veronica K Haglund, kassor
Roland Skogmo, sekreterare
samt ledamoter Harald Abrahamsen och
Jenny Sander

Mera Mors Lilla Olle
Vi har fatt in lite mer material om Mors
Lilla Olle. Bland annat fanns den som serie
i Lyckoslanten nr 6 ar 1955. Se nedan.
Den verklige "Mors Lilla Olle", som hette
Jon Eriksson, var fodd 2/2 1849 och utvandrade till Amerika den 23/3 1869. Pa
bilden ovan har han bade mustascher och
hakskagg. Eftersom bilden troligen ar tagen
utomhus mot en kuliss som bakgrund har
Jon pa sig bade mossa, palsbramad rock och
stovlar, och i munnen har han en stor pipa.
Av berattelsen om "Mors Lilla Olle" kan
man nastan forsta att bjornen ar ett fredligt
djur. I en bok av en norsk prast kallas bjornen till och med for "skogens filosof".
Ofre Gdldet 2/14
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Skidstadion i Rissatra, Lima socken
A V LEIF KJELLGREN
Under hosten 2013 har programmet Karlavagnen i radions P4 haft teman med anknytning till idrott under tisdagskvallarna. En
tisdagskvall handlade det om idrottsarenor
som haft betydelse pa nagot satt for en lyssnare. Jag kom snabbt att tanka pa skidstadion i Risatra, vilken har varit en arena for
varldselit pa skidor. Efter kort betanketid
tog jag mod till mig att ringa och prata om
denna i mitt tycke saregna arena.
Jag kom fram till slussen i radiohuset och
lite narmare midnatt blev jag inkopplad i
programmet till sportradions Christian Olsson. Han var forst lite fragande om en skidstadion verkligen var en arena. Jag tyckte
att det var det i allra hogsta grad. Dar fanns
under Limaloppen i slutet av 1950-talet och
forsta halften av 1960-talet flera tusen askadare for att bevittna dusterna mellan Sixten
Jernberg och ovrig svensk elit a ena sidan
och atskilliga utlandska varlds- och olympiamastare.
Som grabb i 12-15-ars aldern jagade man
ivrigt efter autografer. Det blev manga autografer skrivna av bl.a. Veikko Hakkulinen,
Hallgeir Branden och Hakon Brusven, alia
med OS-guld.
VM-mastaren pa 30 km i Lahtis 1958, Kalevi Hamalainen, fick ocksa skriva i mitt
block. Forste italienske VM-medaljoren
Guilio De Florian ar en annan som skrev i
Lima.
Naturligtvis fick man namnteckningen av
flera dalaolympier som Gunnar Samuelsson
Lima IF, Per-Erik Larsson Oxbergs IF, Rolf
Ramgard fran Alvdalen och salenloparna
Janne Stefansson och Bengt Eriksson. En
Ofre Gdldet 2/14

stor del av sverigeeliten kom den har tiden
fran Dalarna. Vi far heller inte glomma "Idrelappen" Allan Andersson.
Nagra ar inpa 1960-talet deltog jag i yngsta
juniorklassen vid Limaloppet tre ganger,
dock utan nagra framstaende placeringar,
men det var en kittlande, harlig kansla att
susa ner for backarna i "Knutberget" och
in pa Rissatra skidstadion infor flera tusen
askadare. Ett ar var det riktigt snabbfore,
och da gallde det att halla tungan ratt mun,
sa att man stod pa benen in pa det langa upploppet.
Nar man tittar i de gamla resultatlistorna,
ar det med respekt man laser i toppen namn
som Lars-Goran Aslund Asarna, Lars-Arne
Boiling och Gunnar "Hulan" Larsson, vilka
varit ens motstandare. Stafettvarldsmastaren Tommy Limby ar en annan kille man
minns.
Vad skidsporten betytt i och for Lima kan
svarligen overskattas. Det ar sakert manga
i generationen 60+, som har manga oforglomliga minnen fran den varldsarena, som
en gang fanns i Risatra.Nu ligger den tyvarr
mer eller mindre ode och igenvaxt.
Det kandes bra att ha fatt beratta om Lima
som en metropol for skidakingen, aven om
det ligger ett halvt sekel bakat i tiden. Det ar
ju i dagarna 50 ar sedan Sixten tog sitt sista
OS-guld I Innsbruck. Dagen efter programmet kom ett telefonsamtal fran Conny Larsson Eksharad, som sjalv hade tavlat i Risatra och en gang vunnit en juniorklass. Han
sa att det kandes speciellt att den en gang sa
anrika skidstadion ater uppmarksammades.
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Nr 70 Sixten Jernberg, Lima och nr 69 Ake Stenkvist, Oxberg

Nr 67 Veikkon Hakulinen, Finland och nr 68 Gunnar Samuelsson, Lima
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SVAR pa FRAGOR i
nr 1 2014
Svar pa Vasaloppsfraga 1: 14 ganger har
Vasaloppet korts pa annan dag an forsta
sondagen i mars. Ar 2015 kommer loppet ej
heller att koras forsta sondagen i mars utan
den andra sondagen i mars pa grund av VM
pa skidor i Falun.
Svar pa Vasaloppsfraga 2: Kyrkloppet
1909 vanns av Biskop Johan Larsson fodd
1885-07-13 i Ersbo. Handlare i Ersbo och
Vorderas. Han ska inte forvaxlas med Hall
Johan Larsson, se nedan.
Forste Transtrandsbo att delta i
Vasaloppet var Hall Johan Larsson fodd
1899-10-25 i Vorderas som 1922 akte pa
8.43.28. Han tavlade for Sarna SK eftersom
Salens IF inte hade bildats da. Forsta
Vasaloppet gick 19 mars och Salens IF
bildades 22 mars 1922. Johan var bror med
Brita Larssson, gift Tapper, och farbror till
olympiamedaljoren Hallola Tore Eriksson
fodd 1937-08-07 i Vorderas.

Vasaloppsfraga 3
AVERIK-AKE

TRANBERG

Jarnvagen till Salen invigdes 1928. Hur
fardades Vasaloppsakarna fran Limedsforsen till Salen 1926?
1) Med hast och slade
X) Med extratag
2) Medbil

Vasaloppsfraga 4
AVERIK-AKE TRANBERG
I Vasaloppet 1929 delade extrataget pa
loparskaran da det korsade skidsparet. Den
siste som vrakte sig over sparet fore taget
blev senare Vasaloppssegrare. Vad hette
han?
1) Verner Lundstrom
X) Elias Nilsson
2) Arthur Haggblad

Vasaloppsfraga 5
AVERIK-AKE TRANBERG
Hur manga Vasalopp akte Ernst Aim?
Las mer om Johan och Tore i boken "Nedrins
Skidakande och Idrottande attlingar".
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i) 4
X) 5
2) 6
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Information fran redaktionen:

Redaktionskommittens mote i Malung 2014-05-08, fr vdframre raden: Erik-Ake Tranberg, Siv Nilsson, Gudrun
Larsson Thysk, Aron Hansson, bakre raden fr va: Varsk Tore Johansson, Lars Ake Larsson, Mikael Petersson
och Henrik Gidlund.

EFTERLYSNING:
Ake Bondjers efterlyser en artikel som en
Limabo har skrivit som handlar om Femtryans bruk. Vem ar forfattaren??

Aven om nagon vet nagot om ett norskt flygplan som stortade syd/vast om Grasbrickan
nara Varmlandsgransen pa 40-talet.

Vasaloppsfraga 6 Vasaloppsfraga 7
A VERIK-AKE TRANBERG

A VERIK-AKE TRANBERG

Vem har slagit rekordtiden i Vasaloppet 2
ganger?

Vem var forst att aka 20 Vasalopp?

1) Per-Erik Hedlund
X) Ola Hassis
2) Nils Karlsson

1) Algot Eriksson, Dala-Jarna
X) John Bonander, Sater
2) Edvin Jansson, Salen
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Brands Adol)< Johansson (1871-11-03) kammar hassjan.

imskar alia
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