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Tidningen utges 4 ganger per ar.
Redaktionens framsta uppgift ar att forsoka fa in sa
mycket skrivet material som mqjligt fran allmanhetenforeningsmedlemmarna, 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
mqjligt ska fa komma till tals i tidningen och halsar
saval gamla som nya skribenter valkomna.
Hemsidor:
Lima:
www.limahembygdsforening.se
Transtrand: www.olnispasidan.se
Malung:
www.malungshembygdsforening.se
Bild pa omslag: Malungs hembygdsgard. Gammelgardens karna ar fyrkanten med Jersstugan
(o'verst), Pelladan och Erkaspolfjosa (till hoger),
Brittloftet (narmast), samt Jommoloften, Olaloftet
och Lisstuggo (till vanster). Pa hemsidan malungshembygdsforening.se finns utforliga beskrivningar
av byggnaderna. Foto: Bjorn Ahs.
Ofre galdet
ar det gamla namnet pa Ovre Vasterdalarna, alltsa
socknarna Malung, Lima och Transtrand. Yttre galdet
var Appelbo, Jama, Nas och Floda. Fordomsdags
fanns endast tva praster i Vasterdalarna, en i vardera
galdet. Dessa styrde och stdllde over pastoratet (galdet).
Namnet Ovre galdet finns belagt redan pa 1500-talet,
men anvdndes framfor allt under 1600- och 1700-talen.
Malung-Salens kommitns nuvarande vapen (hdstsko och
hammare) gar tillbakapa Ovregdldets sigillfran 1631.

Nar detta skrivs haller den langa fina hosten pa att overga i vinter och naturen staller
om till vila en tid. Aktiviteterna inom Lima
Hembygdsforening har dock inte avstannat.
Den stora montern i Ragols Ola huset har
fardigstallts, vilket innebar att vi kan plocka
fram mindre foremal pa bordet och visa.
Stodmuren vid gammelstugan mot vagen
ska nu klas med stenplattor av granit. Sedan
hoppas vi att den blir hallbar och till belatenhet for alia parter.
I montern i matsalen vid Sixten Jernbergs
museum kommer nytt material stallas ut.
Det blir foremal som en gang i tiden tillverkats vid Erik Perssons Mekaniska verkstad
i Lima.
Tva studiecirklar i Vuxenskolans regi gallande draktsomnad, med Anne Marie Helmersson som ledare, har startat under hosten. En cirkel i Lima och en i Malung med
tiotalet deltagare i varje och med en spridning fran Salen till Yttermalung. Det sys allt
i fran nya hela vuxen- och barndrakter och
till enstaka tillbehor. Dessutom ar det flera
som syr om sina drakter som kanske har
"krympt" eller kopts i andra hand. Drakterna representerar aven orter utanfor kommunen, t.ex. Sloinge i Halland, Vasterfarnebo
och Svardsjo. Studietiden ar 15 lektionstimmar och troligen kommer nagra att fortsatta
med ytterligare en omgang timmar.
Bilder har tillvaratagits i omgangar. En
mangd glasplatar har lamnats till Dalarnas
Museum for inskanning. Till en firma som
heter Digital Kultur i Arbra, har bilder ur
Nils Holmqvists samling, inlamnats. Dessa
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kan ni se pa internet under adressen www.
digitalkultur.se. Till dags dato har 478 bilder lagts in. Transtrands hembygdsforening
finns ocksa pa samma hemsida med 3438
bilder.
Eva Albertsson och Jan-Ake Berg har
skannat in ett stort antal fabodbilder m.m.,
ocksa det ur Nils Holmqvists samling.
De sistnamnda hoppas vi kunna visa inom
en snar framtid.

Till sist vill jag tacka alia som under aret, pa
olika satt stottat var verksamhet.
Hoppas ni staller upp med nya krafter under 2016. Lima Hembygdsforenings styrelse
vill onska alia medlemmar, besokare och lasare En God Jul och Ett Gott Nytt Ar!
GUDRUNLARSSON

THYSK

ordforande Lima Hembygdsforening

Ordforanden harordet - Transtrand
Platsen ar tunet utanfor Olnispa bystuga.
Tiden ar slutet av juli. Bilden ar tusentals
manniskor, som vantar pa att forestallningen "Speldosa" med bland annat Bjorn Skifs
ska borja.
Jag vet att jag stod dar och tankte tanken:
"Vad skulle Olnispa Johanna ha sagt, om
hon sett detta manniskohav, strax utanfor
sin gard".
Ja, det ar ju nagot man kan fundera over
och nagot svar lar jag ju aldrig komma att fa.
Men nog ar den tanken vard att tankas.
Vad skulle manniskorna, som bodde har
for hundra ar sedan, sagt, om de sett vilken forandring det blivit har i var dalgang.
Vi har gatt ifran ett rent bondesamhalle,
till en bygd som ar helt uppbyggd kring
forlustelser och nqjen. Jag undrar om inte
deras dom over var tid, blivit valdigt hard.
Men att jamfora gamla tiders slit med den
kultur vi lever i idag, ar nagot som bara blir
spekulationer, men man kan i alia fall lata
tanken vandra emellanat och fundera over
hur allt blivit.
Jag moter ibland manniskor, som talar lite
nedlatande om gamla tider och de manniskor som bodde har. Det gor mig valdigt
ledsen och a'ven ganska besviken pa manniskors okunskap.
Om inte manniskorna i denna bygd, haft
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driv och uppfmningsrikedom, hur skulle de
da ha kunnat overleva har?
Denna plats har inte varit en plats for mesar och mindre vetande. Att bo har for hundra ar sedan, var nog ett slit som ingen av oss
kan forsta. Att forsoka fa mat pa bordet varje dag, kra'vde bade sin man och sin kvinna.
Det ar ju knappt att nagot kan odlas i dessa
trakter och att forsoka fa nagon som heist
boskap att overleva, var inte det enklaste.
Man rick nog vara glad om man fick en get
att overleva vintern.
Jag kanner ofta en kansla av odmjukhet, inf or de manniskor som lyckats leva kvar har
och bygga upp denna by och speciellt nar
man kommer i kontakt med gamla hus och
saker fran flera hundra ar tillbaka, sa tanker
jag ofta pa dem som skapat detta. Vilken
skicklighet och vilken kansla for material
som man haft och vilken tanke pa att det
man tillverkar, ska brukas i generationer.
Vi har mycket att lara av detta. Vad har
da vi att lamna over till nasta generation?
Ja, vi har i alia fall var egen familjs historia.
Formodligen har ni fatt den berattad av era
far- och morforaldrar och nu ar det er tur, att
fora den vidare.
Sluta aldrig att beratta for barn och barnbarn om hur er familj har levt och verkat.
Just nu ar de kanske inte sa intresserade,
men det kommer en tid da de kommer att
vara glada for att ni berattade.

Och kom ihag: Ni som ar dialekttalande,
tala pa dialekt. Det ar ett av de finaste arv
ni kan ge era attlingar. Det ar nagot unikt
som manga av oss fatt gratis nar vi vaxte
upp och det ar en direkt lank tillbaka till de

som byggde var bygd. Det ar i sanning levande historia.
Med detta vill jag avsluta med att onska
er en trevlig jul och ett gott nytt ar.
ANNETTE JONSSON-LILL
ordforande Lima

Hembygdsforening

Ordforanden harordet - Mailing
Nagra tankar och reflektioner med anledning av att detta nummer av Ofre Galdet har
en bild av Malungs hembygdsgard pa sitt
omslag.
Sommaren 1922 utfardade davarande
rektorn for Malungs folkhogskola Justus
Lindh en budkavle till Malungsborna. - En
budkavle var ju av gammalt ett foremal, ofta
av tra, som sandes fran gard till gard med
en skriftlig uppmaning i en viktig fraga. -1
detta fall var det ett upprop till allmanheten
att engagera sig i arbetet for att bereda den
mark pa vilken en hembygdsgard, en gammelgard skulle uppforas.
Saledes inbjods allmanheten att tisdagar och fredagar varje vecka mellan kl. 6-9
e.m. "deltaga i redan paborjat arbete med
planering av Hundholen for blivande tomt
for hembygdsgarden. Spett eller korp samt
spade medtagas."
Uppropet avslutades med foljande ord:
"Ma budkavlen ga fran gard till gard,
Och alia vacka och mana,
Att enigt om gammaldags arbet' ta vard,
Och bygga som andra en gammalgard
Dar vi hoja var blagula fana!"
Da hade redan, narmare bestamt i april 1919,
Malungs hembygdsforening bildats och
man hade antagit stadgar och utsett en styrelse, som bestod av ett antal framstaende
man i bygden, forutom rektor Justus Lindh,
handlanden Erik Thorolf, hemmansagaren
Kapla Jonas Larsson, kommunalnamndord-

foranden B. J. Bengtsson och skogsforvaltaren P.O. Sundblad.
Att aven Malung skulle fa en hembygdsgard lag i tidsandan, ett i hela landet okande intresse for att bevara och informera
om gangna tider, att radda och bevara den
gamla bondekulturen i ett skede av de stora
forandringar som den pagaende industrialiseringen medforde. Artur Hazelius' initiativ
att bilda Skansen i Stockholm ar 1891 tjanande som forebild.
Efter att forst haft tankar pa att kopa en
aldre komplett gard men inte lyckats med
detta aterstod att skapa en egen gard. Det
gallde da forst att finna en plats, att skaffa
mark. 1922 forvarvade man marken pa den
s.k. Hundholen. Omradet bestod huvudsakligen av en grustakt som vid storskiftet tilldelats "Malungs jordegande sockneman".
Delar av omradet forvarvade man av Stora
Kopparbergs Bergslags AB.
Aven om mycket tungt arbete med spett,
korp och spade aterstod innan all mark var
iordningsstalld kunde ett forsta hus flyttas
hit 1922. Det var det s.k. Brittloftet fran
1750 som sattes upp vid sodra delen av det
som sa smaningom skulle bli en kringbyggd
gard med ett antal aldre byggnader fran olika byar i Malung.
Det skulle dock, av en rad skal, droja till
1932 innan garden kunde invigas.
Resultatet som vi nu kan se ar aterskapandet av en storgard i Malung fran slutet
av 1600-talet till 1700-talet. Efterhand har
tomten blivit storre och ytterligare ett antal
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intressanta hus bar satts upp. Nagot som
Malungs hembygdsforening kan vara stolt
over och som star sig mycket val vid en jamforelse med andra likande hembygdsgardar
i Dalarna.
Att halla husen i gott skick ar ett evighetsarbete och det senaste som gjorts i ar ar
att ge den s.k. Barkladan fran 1650-talet ett
nytt tak, ett fornamligt renoveringsarbete
som broderna Loktapp John Erik och Lars
Olov Johansson utfort med hjalp av var egen
Jan-Anders Lindstrand.

En lika stor utmaning for var forening
ar att for dagens Malungsbor, men aven for
besokande turister, kunna visa upp alia vara
fina hus och de foremal som ingar i museisamlingen och da sarskilt for ungdomarna,
som nar de val kommer till Gammelgarden
hor till de mest intresserade och vetgiriga av
vara besokare.
JOHN-CHRISTER

INLANDER

ordforande i Malungs hembygdsforening

Lima - brev
Artikel ur Mora Tidning den 20januari 1937. Signaturen Ove skrev
Limaborna aro ett handigt folk. Den som till
aventyrs skulle tvivla pa detta, rekommenderas ett besok hos kyrkvarden Tomt Emil
Olsson i Sorbacken. Garden har gatt i arv i
manga generationer och i varje generation
tycks det ha funnits nagon "fiffikus" som
battrat pa eller atminstone vidmakthallit
alia de sinnrika anordningar, som vidtagits
for att till det yttersta utnyttja den forbirinnande backens kraft.
Aro alia dessa anordningar nagot speciellt
for Tomtgarden? Nej pa manga andra stallen kan man fa se dem i storre eller mindre
skala, men ingenstades har jag sett dem sa
samlade som pa Tomtgarden, men sa ar det
kanske inte heller nagon annan gard, som
har sa prima tillgang som Sorbacken, vilken
aldrig sinar ut, hur torrt det an for ovrigt ma
vara.
Man blir imponerad av alia den fyndighet som utvecklats for att tillvarata backens kraft. Forst konfronterades jag med en
benstamp. D.v.s. man talade om for mig att
det var en sadan, annars hade jag nog inte
forstatt mer an att det valdiga vattenhjulet
tjanade till att driva den kollosala stocken
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upp och ner. Benstampen brukas an i dag,
medan den med samma verk forenade torvstrorivaren numera far vila. Litet langre upp
i backen finns en potatisskoljare och — rivare - man gjorde sjalv sitt potatismjol forr
i varlden - och strax bredvid ser man tva
slipstenar, dragna av ett jattelikt vattenhjul.
Hjulet trader i funktion da man sanker en
havstang, varvid en ranna, som eljest avleder vattnet, lyftes och vattnet faller direkt
pa hjulet.
Vid en ladvagg ligga tva stora balgar, det
enda minnet av den smedja, som nu skattat
at forgangelsen. Man forsokte inbilla mig
att det var ett par snoskor, men jag ville inte
ens tro, att det var ett par hasttrugor, som
man ocksa ville gora gallande. Till formen
voro de forstas inte sa olika. Annu langre
upp efter backen har det forr statt en gammal skvaltkvarn, men aven den har fullgjort
sitt dagsverk, och nu finns endast grunden
kvar.
Jag gar langre upp. Ett gott stycke inne i
skogen, dold sa att man inte ser den, forran
man ar alldeles inpa, ligger en alderdomlig
sag. Om icke mossa klatt over de massiva

stockarna, och rosten at sagklingan givit en
rodbrun farg, skulle man kunna tro, att sagen nyss stannat, ett sadant levande intryck
ger den, och dock forsakrar man mig, ar det
manga, manga ar, sedan den tjanat ut.
Jag traffade pa sagen for forsta gangen i
somras en vacker hogsommarkvall just i
solnedgangen. Den verkar icke gengangare
fran en svunnen epok, dar den ligger gomd
bland buskarna vid backen. Over den vilar
ett skimmer av en gammaldags arbetets
romantik och detta blott ett stenkast fran

nya tiders pafund, jarnvagen som gar forbi
langst ner i backen.
Nu har allt rationaliserats som tiden kraver.
Sagen har overgivits. Det gamla gistnade
vattenhjulet star for alltid stilla och nedanfor i backen kila sma skygga foreller. Kanske uppskatta de att tystnaden sankt sig over
den gamla sagen.
OVE
Ordagrant atergivet av Bjorn Rosen

Sven Jerring pa Malungsbesok 1943
AV SVEN JERKING

Barnbrevladan hade hostpremiar i Malung, enfortrafflig startplats. Kantor Josef Sjogren har trimmat sina smattingar i kyrkskolan till verkliga storsangare och en av flickorna har en rost, som man inte hor maken till alia
dagar, ren och klar som kristall. "Kantor Josef Sjogren leder sin ypperliga korfran Mailings kyrkskola: barnen
sjong sjustdmmigt!" Bild och bildtext arfran reportage! 1943. Bilden finns ocksa publicerad i Sven Jerrings bok
"Pa min vaglangd" (1945). Dar noterar han: "Roligtfor mig, Malung ar minfodelsebygd."
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Pojkarna var inte daliga de heller, vare sig
de sjong eller pratade malungsmal, men
det var synd att jag inte kunde presentera
en finngrabb, som jag horde talas om. Han
var ytterst tystlaten de forsta manaderna i
Malung. Sa det blev det sommar, han fick
folja med till faboden och dar lossnade hans
tungas band. Han sprakade dagarna i anda
med fabodflickorna och trivdes storartat.
Fosterforaldrarna i Malung fick rapport,
gladde sig naturligtvis, och la't honom stanna i faboden anda till dagen for hans aterresa till Finland, eftersom han madde sa bra
i skogen.
Men dom om deras forskrackelse, nar de
tog emot honom f. v. b. till hans riktiga foraldrar och konstaterade, att han glomt finskan och inte kunde tala svenska heller utan
bara det for andra manniskor obegripliga
mal, som malungsborna alltid anvander sinsemellan. Med denna egenartade sprakliga
utrustning antradde han hemresan och blev
sin grupps stora sensation. Ingen forstod ett
ljud av vad han sade och hans anhoriga i
Finland lar ha undrat, om deras pojke verkligen varit i Sverige och inte i nagot mera
exotiskt land med ett for europeer oforstaeligt sprak.
En vecka senare talade han dock finska
igen, perfekt. Barn glommer och lar lika
fort.

Storebror Telegrafverket ar skuld till att
var forteckning over inspelade dalaprogram
inte blev ett nummer la'ngre an den blev.
Det skulle annars ha varit mycket skojigt att
go'ra ett litet reportage om allmanna telefonen i Malung, dar man - liksom i Edsbyn,
tror jag - alltjamt kan halla sig med bade
riks- och allmanna och ofta nog gor sa ocksa. Tva telefonapparater bredvid varandra
ar ingen sallsynt anblick i malungshemmen
och nu far storebror ursakta, men det ar roligast att tala i Allmanna. Da har man namligen chansen att komma i kontakt med flera
personer pa en gang, for det kan gott ha'nda
att man ramlar mitt in i ett pagaende samtal,
nar man lyfter av luren och haller den mot
orat. Allmanna har inte Kungl. Telegrafverkets resurser, vad ledningar betraffar, och
darfor maste abonnenterna samsas om tran
ibland.
Det gar emellertid bra och later hemtrevligt och, som sagt, jag ka'nde en kittling i
mikrofonnerven. Men det hade nog inte varit ratt av lillbrorsan att gora reklam for en
lat vara blygsam konkurrent till storebror,
sa jag hangde den gemytliga smapratande
allmanna luren pa dess krok igen.
Sven Jerring
Ur Roster i Radio nr 44 1943, 31 oktober-6 november
(Barnens brevlada sandes pa torsdagar, en halvtimme
med start kl 17.30)

Sven Jerrings kara fodelsebygd
AVHANSBOHM
Sven Jerring var den verklige pionjaren
inom radio i Sverige. Han var den forste
hallamannen, den forste reportern och var
den som kom att pragla idrottsreportaget i
radio. Radiotjanst inledde verksamheten
den 1 januari 1925 och tva manader senare,
sondagen den 8 mars, refererade Sven Jerring Vasaloppet.
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I sin bok "Sven Jerring radioman" (1970)
skriver han att referatet i Mora var Radiotjansts forsta riktiga reportage:
"Jag har refererat Vasaloppet manga ganger
sedan dess och alltid med gladje, dels darfor
att det ar en storartad tavling, dels darfor att
det ar radiohistoriskt."
Denne legendariske radioman, som var
7

/ ar dr det 90 ar sedan Radiotjanst/Sveriges Radio drog igang verksamheten och 120 ar sedan dess mest kande
medarbetare, Sven Jerring, foddespa Kaplabacken i Norra Grimsaker, Malung. (sefoto till hoger). Hdr dr bilden
som Sven Jerring hdll karare an ndgon annat, fodelseplatsen vid Kaplabacken i Malung. "Bjorkarna, unga och
spdda da, maste hafangat min blickforst av allt i naturen", skriver han i memoarboken fran 1970. Sven Jerring vdxte upp i Ostergotland ddr han gickfolkskolan i Boxholm, samrealskolan i Vadstena och hogre allmanna
laroverket i Norrkoping.

verksam vid Sveriges Radio i mer an 50 ar
anda fram till sin dod 1979, levde alltsa sina
forsta ar i Malung.
Hans far Alfred Jonsson (1864-1954) var
Malungs forste distriktsveterinar och bodde
i en flygelbyggnad till garden Vilhemsberg
(Kaplabacken), inte sarskilt langt fran bygdens davarande centrum som lag dar nuvarande folkhogskolan finns.
Redan efter tre ars verksamhet i Malung
fick Alfred Jonsson ett nytt forordnande, i
Jamshog i Blekinge. Sven Jerring skriver att
han inte garna kan ha nagra minnesintryck
eftersom han inte ens fyllt tva ar nar familjen flyttade.
Men sent omsider fick han ett minne fran
Malung, ett foto pa barndomshemmet, som
han vid 75 ars alder i sin bok fran 1970,
skriver att ar "det vasentligaste jag har inom
glas och ram i mitt hem".

Bakgrunden ar att han och foraldrarna,
som bada var ostgotar, gjort upp om att en
gang resa till Malung tillsammans. Men nar
planen forverkligades, kring 1940, hade
modern dott.
"Jag skall alltid grama mig over att hon
inte fick aterse den trakt, som hon sa ofta
och sa malande talat om."
Nar far och son kom till Malung var det
langa roda tvavaningshuset flyttat.
"Min far stegade upp husgrundens konturer i snon. Ostra gaveln. Vastra gaveln.
Forstukvisten strax intill, med tak over for
att halla snon borta fran trappan.
- Daruppe bakom fonstret over farstun ar
du fodd."
Huset var flyttat till Romarheden och
dar huserade skinnfirman H. P. Eriksson i
manga ar. Men hos en granne vid Kaplabacken fick Sven Jerring lana ett fotografi
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Nar Sven Jerring genomfort den I 500:e Barnens Brevlada hyllades han bland annat med denna teckning av
artisten Erik Hermansson, publicerad i Jerrings memoarerfran 1970; en lang rod kdndisar som alia debuterat
hos Farbror Sven. Treafran hoger iframre raden dr Busk Margit Jonsson. Mellon henne och Jerring star Pekka
Longer och Sickan Carlsson. Alice Babs och Lasse Lonndahl syns en bit till vdnster.

som han lat kopiera och fa sin kara bild fran
fodelseplatsen.
Sven Jerring aterkom till bygden nagra fa
ar senare, hosten 1943, for att spela in Barnens Brevlada i Kyrkskolan. Undertecknad
skribent hade gladjen att hitta ett gammalt
nummer av Radiotjanst prograratidning
Roster i Radio fran just detta besok. Fyndet gjordes pa vinden hos min farbror John
Bohm.
Sven Jerring berattar dar pa tva sidor, i
text och bild, om reportageresan i Dalarna.
Jerring var ute med tva tekniker och en
reportagebuss. Det var ransoneringstider,
sa bade buss och manskap kom per tag till
Mora. Efter uppdragen dar gick farden till
Malung och Jerrings intryck darifran, som
de kom till uttryck i Roster i Radio, redovisas i en artikel har intill.
Reportageresan i Dalarna avslutades
sedan i Carl Larssons Sundborn och Karlfeldts Sjugare by i Leksand.
Sven Jerring skulle aterkomma till Malung flera ganger. Sa sent som i mitten av
70-talet ledde han ett julprogram som sandes i Sveriges Radio fran Folkets Park Orrskogen.
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Nagra av besoken i fodelsebygden skedde i samband
med Barnens Brevlada. Under aren 1925-1972 gjorde han totalt 1 785 "brevlddor". Manga kommande
kdndisar gjorde radiodebut hos Farbror Sven, en av
dem var Malungsflickan Busk Margit Jonsson. (Se
foto till vdnster). Busk Margit och Sven Jerring pa
en bild i Roster i Radio nr 44, 1943. Bildtexten lyder:
"14-aringen Busk Marigt Jonsson dr en lovande ung
sangerska." I reportaget skriver Jerring att hon "har
en rost, som man inte hor maken till alia dagar, ren
och klar som kristall".

kesreporter Lars Moberg. Och jag kan konstatera att min nyfikenhet pa personliga berattelser fran Malung bara har blivit storre.
Jag kanner mig privilegierad som har fatt
prata med Vild-Hasse om hans eskapader
i korvaffarer och pa de sju haven. Att jag
har fatt hora Margit beratta om sina moten
med Sven Jerring, Aino beskriva 60-talets
Malung och Lars sin barndoms Rorbacksnas. Och dessutom har jag blivit an mer
overtygad om malets emotionella kraft. Om
dialektens betydelse for var identitet. Den
ar vart modersmal och vart "kanslosprak",
som var lokala deckardrottning uttrycker
det.
Jag ar alldeles overvaldigad av responsen
som foljt med den har podcasten. Den kommer forstas dels fran malungsbor, men i
kanske annu hogre grad fran utflyttade eller

Busk Margit Jonsson berattar pa Malungspoddn om
nar hon gjorde radiopremiar has Farbror Sven i Barnens Brevlada 1943 (se ocksa Sven Jerrings artikel
fran det tillfdllet pa annan plats i delta nummer av
Ofre Galdet). Foto: Stina Ivansson.

"Hor om unga Ainos Malung ~ om biografen, raggarna och Almlofs konditori." Det skriver Stina Ivansson
i presentationen av sin tredje intervju pa poddn, med
Aino Trosell. Aino berattar ocksa om livets storsta
overraskning. Foto: Stina Ivansson.
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harstammande. Fran folk som pa olika satt
har anknytning, och som till exempel skriver: "min mamma var fran Fors, jag har tillbringat min barndoms somrar dar", "riktiga
hemlandstoner, det ar ljuvlig musik" eller "i
fall en tar 6 sakin himma".
Och jag kan bara ga till mig sjalv nar det
galler de starka emotionella banden till
malungsmalet, som var det sprak som min
mamma, pappa, mormor, morfar, farmer
och farfar pratade med mig nar jag var liten.
Nar jag sjalv fick barn, for ett par ar sedan,
upptackte jag hur malet i vissa lagen var det
enda som kandes ratt nar jag pratade med
min lilla bebis. Trots att mitt sprak till vardags, och i mina tankar, allt som oftast ar
pa svenska.
Jag ar oerhort tacksam for malet - dialekten/spraket - vad man nu vill kalla det. Och
precis som Aino Trosell sager i "a trej avsnitta a Malungspoddn", sa ger den mig en
"tyngd" och ett "magstod" i det egna spraket och i livet.
Pa den har adressen hittar du alia avsnitt av
"Malungspoddn":
malungspodden .wordpress. com/
Malungspodden har aven en sida pa Facebook.

Lars Moberg ar den senaste i radenpa Malungspoddn.
Intervjun med honom publiceras ungefar nar det har
numret av Ofre Galdet utkommer. Lars berattar bland
annat om sin barndom hemma i Rdrbacksnds. Foto:
Stina Ivansson
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"Malungspoddn"
AVSTINA IVANSSON
"Du horde gora en podd pa Malungsmal!
Du kan intervjua Vild-Hasse och spela in
den pa dansveckan. Och si kan den heta
Poddn!"
Jag vet inte om orden var exakt de dar, men
inneborden i alia fall densamma. Vi var ett
gang utflyttade malungsbor som sags hemma hos min van Lisa Olin i Arsta i Stockholm, nar hon klackte iden om ett radioprogram pa mal. Vi skrattade at ordet "Poddn"
och tankte pa alia profiler som skulle sattas framfor en mikrofon, medan vi smalte
middagen med ett par glas vin. Forst var det
mest pa skamt men ju mer jag tankte pa det,
desto mer mitt-i-prick kandes det. Kul att fa
bestamma det for malet nya ordet: "Podd"
(podd, eller podcast pa svenska), och jag

Stina Ivansson kommer fran Malung och ar verksam
som journalist i Stockholm. Hon gor Malungspoddn
dar hon nu har fyra Id'ngre intervjuer pa mal med
Vild-Hasse, Busk Margit, Aino Trosell och Lars Moberg. Foto: Privat
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blev dessutom alldeles pirrig av tanken pa
att bevara historier, karaktarer och sprak
fran min hembygd.
Nar jag sen kom hem var jag liksom uppjagad och hade svart att somna. Det vore
ju fantastiskt med en podd pa malungsmal,
vore det inte det!? Och tank om man finge
med bade unga och gamla, kanda och okanda. Man skulle kunna bevara olika typer av
dialekter inom malet och dessutom fa nagot
sa gammalt och fint att passa in i nagot sa
modernt och nytekniskt. Och jo, min sambo
holl med. Han gick igang nastan lika mycket
han, sa roslagsbo han har.
De har tankegangarna har nu fort mig in
i samtal med korvhandlare Vild-Hasse
Bengtsson, operasangerska Busk Margit
Jonsson, forfattare Aino Trosell och utri-

Vild-Hasse Bengtsson varforst ut nar Malungspoddn
drag igang den 18 maj 2015. Basse kommer till tals i
drygt en timme, och det ungefdr ar langden pa alia
fyra inslagen som hittills publicerats pa podden. Foto:
Hakan Gottberger
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En tvahundraarig tragedi i Lima Trysils gransbygd
Broderdrapet som aldrig blev uppklarat
NEDTECKNAT AV CONRAD HANSSON. KOMPLETTERING AV ERIK-AKE TRANBERG.
Det var i slattertiden 1736. Pa garden Grambo i granssocknen Trysil bodde tva broder,
Nils och Bjorn Nilsen. Deras fader levde
annu och bar namnet Nils Nilsen Grambo.
Den yngre brodern Bjorn kom en dag till
Nils och ville att de bagge skulle bege sig
ut pa jakt. Nils hade emellertid ingen lust
att folja med, da han maste sla vinterforrad
till sina kreatur. Men da Bjorn ett par dagar
senare kom och omtalade, att han skjutit en
bjorn osterut i Naradalen, pa den svenska
sidan, och bad Nils hjalpa sig hem med kottet till garden, blev han med, mot att Bjorn
sedan skulle hjalpa honom med slattern
motsvarande tid. De begav sig sa ivag till
Bjornskardalen, nuvarande Norra Saldalen i
Lima socken, dar bjornen var skjuten.
Pa morgonen dagen darpa, da kottet var lagt
i klovjemesarna och de satt vid Na'ran for att
ata, borjade en av hundarna att riva och ata
ur kottbordorna. Bjorn blev ond och borjade
sla hunden med bosshylsan. Nils tyckte synd
om hunden och sade till brodern att sluta,
men tog ilia upp och snart var en trata igang
mellan broderna. Bjorn fick fatt pa bosshylsan och slog med denna Nils i huvudet, pa
skuldrorna och armarna, och Nils som nu
ocksa blev "vreed och ifrig" tog en tradgren
och slog brodern vid ogat under tinningen
sa att han stupade. Bjorn lar ha avlidit efter
ungefar en timme, och sedan blev Nils sittande vid liket ett par timmar innan han lade
pa hasten klovjan och drog hemat. Bjorns
bossa och matsack lade han under en gran i
narheten av hemmet och lamnade bjornkot12

tet till foraldrarna. Om Bjorn sade han att
han gatt en tur over till Lima.
Efter nagra dagar hittade en liten vallpojke pa Grambo bossan och matsacken i
skogen, men Nils gick sjalv dit och hamtade
sakerna. Da han sedan lamnade dem till sin
syster Gullaug, omtalade han hela handelsen for henne och drog sa over gransen till
Norge. Dar blev han slutgiltigt infangad och
fangslad medan han vistades hos system
Siri pa Ostby. Dessforinnan blev broderns
lik hamtat och nedsatt utanfor kyrkogarden
for att jordfastas i slutet av mars aret darpa.
Eftertiden vill ha funnit en orsak till brodersdrapet i att Bjorn istallet for den aldre
brodern Nils, skulle ha garden efter sin fader som darfor velat rqja honom ur vagen.
Sjalv sade Nils vid ratten att fadern for
tva ar sedan gjort boskifte, och efter detta
hade han bott ensam i en forfallen stuga pa
Grambo och livnart sig pa arbete hos fadern
samt pa jakt och fiske. Att Nils ej hade det
for fett visar en anmarkning han kom med
i ratten, om att Bjorn lovat honom en del av
kottet, da han visste att Nils inte hade det
sa bra stallt. Lansmannen taxerade Nils alia
agodelar till sammanlagt 8 1/2 daler. Han
trodde dock inte, att oenighet varit orsaken
till dadet. Samma uppfattning havdade ocksa foraldrarna och flera narstaende. Fadern
hade dock fatt misstankar att inte allt stod
ratt till, da Nils kom ensam hem fran jakten.
Han gick darfor till bygden och anmalde
sina misstankar for lansmannen. Om fadern
haft nagot annat att bygga sin misstankar
pa, nagot som Nils skulle ha gjort eller sagt
Ofre Gdldet 4/15

Norra Salsdalen mot soder och Hundfjdllet. Foto: Erik-Ake Tranberg.

pa forhand, framkom dock inte vid ratten.
Under rattegangen sade alia vittnen lika
som fadern, att nagon oenighet mellan broderna som skulle ha gett orsak till drapet
kande man inte till, och vad som forekommit mellan broderna under resan genom
skogen kunde ingen vittna om. Nils sjalv
havdade med styrka, att han och brodern
alltid levat i "Broderlig endragtighet och
Kierlighed", och att drapet skett i ren vada.
Da han slog brodern var det langt ifran med
nagon mening att tillfoga honom skada och
an mindre nagon skada till livet, sade han.
Da Bjorn foil skulle han ha bett: "Gud bedre
bade mig og Broderen for hvad Gierning der
var Skeed". Han blev dock inte trodd pa den
punkten, att drapet skulle ha skett av vada.
Domen blev avkunnad pa Nordre Houmb i
Eleverum den 12 januari 1737. Nils Nilsen
Grambo skulle avrattas med svard och hans
ringa medel tillfalla den Kongl. kassa.
Efter vad som senare berattats skulle
Halvor Halvorsen Hagen, kallad Gammel
Hagen, ha haft ett finger med i brodersdraOfre Gdldet 4/15

pet i Naradalen sa till vida, att han lejt Nils
att roja Bjorn ur vagen. Orsaken skulle ha
varit, att Bjorn satt inne med en del uppgifter om Gammel Hagen, som denne for allt
i varlden inte ville att de skulle bli kanda.
Denne Gammel Hagen synes ha varit en ful
fisk, som bland annat figurerat i rattegangen
mot mangmordaren Skog Erik Ersson fran
Vallsjon i Lima under 1720-talet. Han lyckades emellertid den gangen klara sitt eget
skinn genom att satta hela skulden pa Skog
Erik, vars huvud ocksa foil for bilan. Kanske att Bjorn hade kannedom om nagot som,
om det blivit kant, inte skulle ha varit till
forman for denne Gammel Hagen.
Hela textenfinns i Trysilboka del 1, sid 725 ff.

Han som byggde Grambo var finnen Nils
Olsen Gram (aven Gran finns noterat) som
kom fran Sverige omkring 1680. Han hade
tva soner, Nils Nilsen (cirka 1670 - -175410-01) gift med Kari Bj0rnsdatter (cirka
1667 - 1747) bosatt pa Grambo och Elias
13

Nilsen (Nilsson) (1678 - 1742) som flyttade till Transtrand och gifte sig med Elin
Andersdotter (1689-02-08 - - 1783-05-22).
Elins syster Kerstin Andersdotter (1668-0913 - - 1740-03-18) var formoder till Daniel
Westling (nu prins och gift med Sveriges
kronprinsessa Victoria Bernadotte).
Nils barn var:
1. Nils Nilsen (1703-1737) (se ovan)
2. Ambj0r Nilsdatter (f 1702) gift 1755
med Ole Andersen, Tofsrud, L0ten
3. Bj0rn Nilsen (1710-1736) (se ovan)
4. Gullaug Nilsdatter (1711 - - 1800-0420) gift 1736 med Gjermund Persen,
S0ndre S0rby (Sletten)
5. Siri Nilsdatter (konf 1731) gift 1735
med Knut Knutsen Nordby (till 0stby,
Knutsplass)
6. Ingeborg Nilsdatter (1715 - - 1799-0628) gift 1737 med Halvor Olsen Hammersgard (1715 - -1801-06-14) (till 0stre
0stby)
7. Kari Nilsdatter (1720 - -1746-12-31) gift
1744 med Ole Paulsen (f 1712) 0stre
Nordby
Elias barn var:
1. Anders Eliasson Willman (1717-11-23 - 1787-09-20) gift 1746 med Brita Olsdotter (1723-09-12 - - 1803-08-11), Kalian.
Barn:
a Elin Andersdotter, fodd 1747-06-04,
dod 1808-05-03
b Marina Andersdotter, fodd 1749-07-25,
dod 1803-07-25
Gift 1775 med Mill-Olof Ersson, fodd
1746-07-18 i Arnas, Lima, dod 1801-0518 i Transtrandsbyn
c Karin Andersdotter, fodd 1751-07-11
d Kerstin Andersdotter, fodd 1753-11-17
e Willmans-Olof Andersson Tranberg,
fodd 1756-04-23, dod 1836-01-20
14

Gift 1783-11-04 i Transtrand med Elin
Nilsdotter, fodd 1752-10-03 i Ostra
Langstrand 1, dod 1844-12-22 i Ostra
Langstrand 1 (av Alderdomsbracklighet). Forfadrer till Tranbergsslakten.
Barn:
1 Brita Olsdotter, fodd 1786-04-27, dod
1876-03-24
2 Anders Olsson Tranberg, fodd 1789-0726, dod 1838-02-25
Gift 1812-11-22 i Transtrand med Kristina Olsdotter, fodd 1786-05-29 i Vorderas 3, dod 1883-12-12 i Ostra Langstrand 1. Fran Nedrinslakten.
f
g
h
2.

Brita Andersdotter, fodd 1759-01-14
Elias Andersson Skott, fodd 1762-07-03
Anders Andersson, fodd 1767-10-06
Kerstin Eliasdotter (1722 - -1770-07-17),
Vorderas
3. Olof Eliasson (f 1724)
4. Ingeborg Eliasdotter (1727-07-28 - 1785-10-01) gift 1748 med Orr Olof
Larsson Orre (1725-03-09 - - 1783-1118), Vorderas
Barn:
a Brita Olsdotter, fodd 1759-10-25
i Vorderas, dod 1841-04-02 i Vorderas 17. Bosatt i Vorderas 15 och
18.
Gift 1783 i Transtrand med Erik
Ersson, fodd 1754-03-10 i Fiskarheden 1, dod 1818-03-19 i Vorderas
18. Bosatt i Vorderas 8, 15, 18.
Fran Nedrinslakten.
Barn:
1 Marina Ersdotter, fodd 1784-10-15,
dod 1784-10-28
2 Olof Ersson, fodd 1785-10-03, dod
1785-10-14
3 Erik Ersson, fodd 1787-01-15, dod
1787-02-01
Ofre Gdldet 4/15
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5
6
7
8
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Ingeborg Ersdotter, fodd 178 8 - 03 - 07,
dod 1859-03-08
Marina Ersdotter, fodd 1789-10-05, dod
1878-07-12
Brita Ersdotter, fodd 1793-06-14, dod
1881-01-02
Elm Ersdotter, fodd 1796-04-11, dod
1882-07-10
Orr Erik Ersson, fodd 1799-09-23, dod
1875-01-04
Kerstin Ersdotter, fodd 1803-06-17, dod
1886-08-28

10 Olof Ersson, fodd 1806-08-28, dod
1809-09-24
5. Nils Eliasson (1729-1791) gift 1751 med
Marit Olsdotter (f 1732), Kyrkbyn
6. Johan Eliasson (1732-01-03) gift 1756
med Brita Palsdotter (f 1733-10-28),
Vorderas
7. Erik Eliasson Flank (f 1736) 1758 gift
med Karin Larsdotter (1727-02-09 - 1797), Hammarsbyn, Lima

U26 Charta ofver Ragangen Lima
och Sarna Socknar E Mellan Uti
Stora Koppar Bergs Lahn Affattad
samt Rorlagt Ar 1760 af Andi Ahlberg
Pa kartan ar raet angivet med en rak, lodratt
linje. Langst upp anges Lilla Skaras Tiarn
och darunder Skarasen med ett angivet N°
1.
Ar 1760 d. 17 Augustij, infant sig til 6dmiiikt folje af Hogwalborne Landshofdingens och Riddarens Herr Bernhard Rejnk:
Von Haiichwolfs Remissorial af d. 30 Oktobr: nastledit Ar, samt efter forut lemnad
Kundgiorelse a Pradicstolame uti Lima
och Sarna Kyrckor, undertecknad Lantmatare uti Lima Socknestufved, Narvarande
harvid sistnamde ModerKyrkoforsamlings
Inwanare, fullmagtige ifran Transtrands
Capellsaboer, Namndemannen Walforstandige Johan Erson uti Asen, Fiardingsmannen Anders Andersson uti Worderas, Hans
Andersson uti Berga, Pehr Olifsson i Transtrand, Pahl Johansson ibidem, samt ifran
Sarna Socken, Namndemannen Israel ErsOfre Gdldet 4/15

son i Sarna By, Pehr Olsson pa Heden, efter
upptedde fullmagter.
Efter nagot samradande, om de til forrattningen adforderlige anstalter, yttrade Lima
Moderforsamlingens sig, at denne forrattning ej angingo dem, utan allenast Capellslaget, hakftsin bematte innewanare, de
forstnamnde ospordt ar, ingatt med Sarna
Sockneman forening om denna Ragang,
fullmagtige fran Transtrand yttrade sig, sa
wal a egna som de hemmawarandes wagnar, hvad pa deras del uti omkostnaden emot
Sarna Socken skulle berora, allena deltaga,
dock likwal med det forebehall, at om nagon twist framdeles skulle yppas rorande
Raskillnaden omkring sa langt Moderforsamlingen sig stracker, de da undandraga
sig allt deltagande, begiarandes fordenskull
fullmagtigerne fran Transtrand, det denne
deras giorda talan matte uti Profokollet inflyta.
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Den 18de Wid ankomsten til Transtrans
Cappelans-Gard, samt pa efterfragan af de
Documenter och i synnerhet 1740 ars forliknings, framgafs den in Originale af afvannamnde Capellsboer, jamwal och af Sarna
Sockens fullmagtige, uti afskriftt, som ord
ifran ord salunda a?IYdande. Ar 1740 d. 23
julij, blefi odmiukt folje af Kongl: Maytts
och Riksensn Hoge Swea Hafratts Utfardade Constitutirial, Under d. 10 Maij 1739,
Utharads Ting hallit wid samleplatsen S6dersio Naset uti Limasocken och WasterDahlarne, narwarande utin Actis.
Sedan Kongl: Maytts och Ricsens Hofratt, uppa Sarnaboernes fullmagtiges, Olof
Perssons och Pehr Jonssons ingifne supligve(?), behag att bifalla till ett Utharads
Ting, dem sasom Kiarande och Limaborna
swarande emellan, angaende ratta Raskillnaden uti deras agor, hwilken Kiarande sig
uti H6gb:e Kongl:e Ratt atagit, sa af siefva
Ramarcken, som en uprattad Charta med
flere skal at bewisa, har utharads Tings-Ratter in Loes besicktigat och noga beprowat
sawal stallet, som och ahort Kiarandernas
talan, til bestyrckande af sit pastaende, om
det ratta Raet socknarna Lima Och Sarna
emellan, fulumialga sa kallat, uti ett i Lima
Kyrcka uti forwar nerlagde Rabrev, emellan
Swerige och Norrige utfardat af Biskopen
Sigurdr: uti Norrige och Hambrfe ar 1403,
och af Capitulares uti Hambre 1425, under
widerwaro af de i Swerige nastgrantsande
socknars fullmagtige fornyat; dock har
Ratten wid samma af Sarnaboer utwiste
stalle ej funnit minsta liknalse till nago Mialga eller af Wester Dahle Elfwen war och
Hostetider utskurne skiolar, utan befinnes
wid samma stalle Eijets stenfors, stranderna
ymsa sidor af forsen wara nastan lika hoga,
orubbade med siefa strida stromwattnet, uti
stenklapper grund utan nagon afskiord, eller
Jordmanne kunna wara deraf uderkastade
nagon Arsens tid, iche eller a nagonthera sidan af Elfwen finnes nagot laglit Ramarcke,
16

som pa forstnamnde stalle, matte kunna gifva nagon minsta anvesning och ehuru wal
framledne Marcksciedern och Lantmataren
Thomas Christersson uti sin Ar 1645 uprattade och godkianda Charta ett eller annat
Ar. Sedan Sarna wart Swerige underlagt,
namner afanmamnde Fulumi--lga, sasom
skiljera mellan Elvedahlen och Sarna, sa
kan det likival ej tiana Sarnaboerne till nago
hielpreda uti sitt pastaende, for afvanforda
orsaker, utan har denne Ratt nogare utransakat och faststallt en gammal Elfskiord fod
ratter fulumialga, en och en nardedels mihl
til norr util denne Elf, som uti de gamla
skrifter har namn af fiiluan ifran Eijets stenfors belagen, af 15 alns hogd ifran wattnet
och 24 alns till sina strander pa ostra sidan
af Elfwen, hwarom med mera, det ofwer
denna sak hallne protokoll bredare formaler, anledning af alt sadand, med hvad Parterna a sidor sakt och swarat, har Ratten de
en gang skillja parterna ifran deras langliga
stridigheter och omkostningear uti hwarjehanda Rattegangar, hwarigenom de och eljest uti denna naringslosa orten sig utmattat
och forderfvat, pa allt satt fatt beflitat sig,
at forma dem til en wanlig forlikning, som
antl: stadnat geno handstrackning in for
Ratten uti foljande slut och forafskiedande.
l mo att gamla fuliMialga, blifver pa det
stalle som Hogtarade Utharads Ratten med
utsett och med mar .. Re af 3ne skuror uti
2ne furutallar utmarkt, hvarlest ett rose
skal uprattas, som Linea recta skal wisa til
Faxefialls ra till waster och skarasen til 6ster. 2do att hvar och en behaller sina slogar
och Kiolar a omse sidor af Elfwen. 3tl0 wid
Hagnes Kiolarne, behalla Lima Karlarna de
nordre til foder och Sarnaboerne de norre
eller ofre Kiolarne, efter den redan utstakade Raskillnaden. 4'° uppsattes for bagge
socknarnas Innevanare wite for fortrytelse
emot denna forening af lOOde Rdr Silfermtt
och at sadant, som foreningen soker att rubOfre Gdldet 4/15

ba, wranga och argtistigt uttyda, ma forklaras sasom en orolig och owardig alias umgange. 5'° at de kostnader, som uppa denne
Rattegang aro giorde, avfattas af och a omse
sidor til halften hvardera. 6to Att wi baggeledes efter denne dag och stund, aflagge
all owanskap, missamja och owillighet och
i det stallet efter wara forfaders goda Exempel, befordra och styrcka all fortrolig ha
boskap och sammanlefnad.
Till mera visso af denna fodening, til
orygglig efterlefnad, fod oss och wara hemmawarande Medbroder och efterkommande, late wi fattia wara namn harunder och
bedie den Hogtarade HaradsRatten, behagade i Protokoll infora och behorigen stadfasta, som skiedde uti Lima Prastegard af
26 Julij efter War Fralsares Christi bord Ett
Tusende Siuhundrade och pa det fyrtionde.
Pa Lima sockens Wagnar Anders Swansson
i Gusjon, foraren Olof Fiellmarck i Hoknas,
Pehr Olofsson i Transtrand, Olof Hanssson
i Sahlen, Anders Olofsson Nedrin. Pa Sarna
sockens wagnar Olof Persson, Per Jonsson,
Halfvard Jonsson, Halfward Persson.
Som Ratten finner foregaende forlikning
hafva sin fasta grand pa skial och Rattevisa,
samt med sakens beskaifenhet enlig, sa domer ock Ratten densamma icke allenast til
alia sina delar for kraftig, til obratslig atlydno och efterlefnad, at fast standa och ej
aterganga; utan vil och hafva Parterne formante, at hedanefter sammanlefva uti samja
och enighet och ej gifva harannan tillfalle
och orsak til widare trator och oenighet; til
undwikande af answar och darpa foljande
olagenhet, Actum ut supra.
Pa Utharads Rattens wagnar
Johan Wolthersson
LS
I anledning haraf borjades med forrattningen, wid Skiaras Roset N o 1, som ar 1740 af
Lantmataren Gusraf Torsslund blifwit upp-
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rattat, hwilket befants wara staende pa en
flat hall och med mediersta barget af denna
skaras, ad lika som med Dahlar afskildt
ifran de andre derintil, det uti O:S:O hart
intil belagne Barg, ad ett stort och hogt skiarbarg, men det uti W:S:W ar maset aflika
hogd med hwilket.. Roset.

Lima socken Avmatning 1783
Odmjuk Berdttelse
Enligit Hogvalborne Herr Baron Landshofdingens och Riddarens nadige Order, daterade den 22 siste Julii, har jag tagit Lima
Sockns lage ifran des borjan til Byn Sain ett
Mil norr om Transtrands Kapell i ognasigte
och betraktadt de i nagon af Aker marcken
belagne Massar oel Myror, med deras avlopp och fall.
Denna Sockn ar endast til en smal stracka
a bagge sidor om Waster Dais Elfven bebodd
och til Aker och Ang uptagen, det ofriga bestar af olandiga Berg och Betesmark, samt
har och dar nagon sidland Sloga. Den bebodda strackan ar en ifran Norr till Soder strykande, 5 Mil lang men mycket smal Dald,
af hoga Berg i Oster och Waster innesluten,
strackande sig anda up under Fiellen, hvarfore Sockneboerna aro allmant af den tancken at Fiellens nara granskap fornamligast
fororsaka Sadens affrysande, ty ifran Lima
Kyrka, som ligger i Sodra andan af Socknen
till narmaste Fiell, ar ej stort ofver 2 Mil.
- Den farligaste tiden for Saden skall vara i
slutet af Augusti manad, da en kail natt kan
skamma Skorden. - Wist tecken til frast ar,
da efter kallt ragen, nordanvader blaser och
en klar rand visar sig ofver Fiellen. - Soder
om Lima Kyrka ar Skogen utmed Akrarna
och Bergs sidorne tamligen uthuggen, men
norr ut bor annu mycket barthuggas, sa at
de vid Bergs sidorne befintlige Kiallor och
Backar ma af Solstralarna kunna nagot upvarmas och torkas.
De i nagden af Aker marcken belagne My17

ror, Soder om kyrkan och oster om Elfven,
aro Gat-Myran pa Buheden ar lang och
smal, stoter intil Akrar Soderut, kan utdikas
pa norra och sodra andan ock vatnet ledas til
Elfven. Fahus Myran, Oster om Arna Byns
Akrar, bar affall at Gat-Myran och synes
genom dikning forvandlas til slogiand. Stor
Myran Oster om Byn Bu, ar storre delen
utdikad och forvandlad till slogiand, utom
Norra andan, som annu icke blifvit uptagen,
ehuru den har tilrackeligit affall.
Stor Myran Oster om Risatra byns Akrar,
ar mycket sank och full med kialladror, har
flera aflopp, men til en del mycket steniga.
Lim Myran ar liten och omgifven af Akrar,
har aflopp Soder ut till en Myra Oster om
Nirsholn ar mycket djup, men har tilrackeligit fall bade Soder och Waster ut. Norra
floten, nordan om Tando Byn, ar sank, har
och dar med nagra Tallbuskar bewaxt, samt
a Sodra och Wastra sidan med Akrar omgifven, kan utdikas neder at Elfven.
Fahus Myran Soder om Tando Byn,
stracker sig med Norra andan till Tando
Akarar och Soder ut val 1/4 Mil in i Skogen,
affall har denna Myra vid Norra Andan 6fver stora landsvagen neder til Elfven. Myror
Soder om Kyrkan och Waster om Elfven.
Tran Myran Waster om Ofors Byn, har 2ne
aflopp, ett mittpa Ofors Byn och det andra
vid norra andan.
Arkis Myran norr om Tran Myran, til hvilken hon kan utdikas och sedan med henne
hafva samma utlopp. Mo Myran vid Byn
Lillmon, ligger mellan Akrarna, har aflopp
Soder ut och kan gioras til Slogiand. Kals
Myran uti Litmo Akrar kan utdikas norrut
och blifva Slogiand.
Lang Myran nord vast fran Biskops Byn
har pa 2ne stiillen tilrackligt fall neder at
Byn.
En Myra Sydvast om Lang Myran, har
utlopp Soder ut vid Biskops Byn.
En Myra Norr ifran Akra Byn, kan af18

dikas Norrut, ar djup och full med Kiellor,
samt ligger emellan Akrarne; en del af denna Myra ar till Slogiand utdikad.
Norr om Lima Kyrka alt up til Transtrand
aro atskillige sidlande Myr slogar, pa bada
sidor om Elfven belagne, hvilke vartiden da
Elfven stiger sta under vatten. Desse myrslogar kunna vinna ansenlig forbattring om
6 fot breda, samt 3 fot djupa diken grafvas
langs efter och tvart ofver dem, och de hoga
Elfbraddarne ofvan och nedan igenom brytas, sa at den med Elfven vartiden foljande
Sand finge ohindrad komma in pa Myrorna
och smaningom upfylla de dar befintliga
Giolar och Tiarnar, da Myrorna snart nog
blifva forvandlade til hardvald Angar.
Exempel har pa finnes et stycke Norr om
Transtrands Capell dar en nybyggare vid
namn Jan Persson pa sadant satt ansenligen
forbattrat en oduglig myra. Ibland de myror
som behofva hielpas omnamnas fortienar i
synnerhet att namnas Olmangs Myran, Gulbrands Myran, Gulsjo Anges Myran, Hoknas noret och Stor Myran vaster om Byn
Fiskarheden, samt Kuus Myran Norr om
Byn Rishedens Aker.
Nordan om Transtrands Capell utvistes
straxt Oster om Byn Sains Akrar en stor
sank Myra Nas Kioln kallad, hvilken ligger
sa hogt at den af Elfven icke kan ofverflodas. Tilrackligt fall har denne myra bade
Soder och Norr ut, och kan genom dikning
forvandlas til Slogiand, varpa Jan Larsson i
Sain vist prof. Som utdikat och sa upodladt
Norra andan af en vacker korn Aker nu fants
dar uppa waxa och lafva en rik Skiord. Lars
Persson i Sain utviste en myra Wikmyran
af nagra tunnel and, som genom utdikning
kunde gioras til godt slogiand och dels bordig Akerjord. Eric Olsson i Wastra Langstrand utviste en Karn Hedkarn, varifran
vattnet har en fin utgang genom en myra
af tammelig rymd och storlek dit Elfven
genom utgrafning kunde ledas och genom
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medforande Sand giora nagon forbattring.
OlofErsson i Ostra Langstrand utviste jamval en myra, varefter arbete var boljad till
dikning, och goda slogland redan vundna,
men genom vidare dikning och vatnets afledande i Elfven ansenligen kunde tilokas.
Flera myror af lika beskaffenhet omnamndes men tiden ej medgaf i ognasigte taga.
Om ock alia desse myror framdeles skulle
blifva vederborligen utdikade och genomgrafvde, samt Skogen invid Akrarne afrojd,
sa ar dock skada af Frost at befara, i anseende til Fiellens nara belagenhet, hvarfore
Boskaps Skotsel ar och blifver sakraste naringsfangsten for denna Sockens invanare,

hvilka darjamte bora vara omtankte at af de
stora Skogarne forskaffa sig nagon inkomst,
til exempel igenom Harts och Kinroks tilredande. - Bonden star har en stor del af Aret
och smider. men dar vid kan icke vara nagon svnnerlig fortienst. efter rudimaterien
icke finnes i Socknen, utan med kostnad och
tidspillan maste hamtas fran andra Socknar,
och tilvarkade Smidet sedan foras langa
vagar innan det kan bliva salldt. Onskeligt
vore alltsa, at nagot battre lonande naringsfang kunde uppfinnas, hvarmed Bonden
vore at sysselsatta de langa vinter aftnar.
Lima den 22 August 1783.
AND. EMSTROM

Intressanta nydokumenterade
ristningar i Limatrakten
AVMARIA LANNERBRO NORELL
Den 11 juni 2014 fick jag ett mail fran Matthias Thuresson med information om en
berghall full med ristningar pa berget vaster om Hembygdsgarden i Vastansjo. Matthias hade tittat i det digitala fornlamningsregistret FMIS (fornsok) och konstaterat
att ristningarna inte fanns med dar varvid
han skrev en anmalan om dem till mig pa
Dalarnas museum. Matthias berattade i telefonsamtal att det fanns fler ristningar pa
andra hall som inte heller var registrerade
i fbrnlamningsregistret. Nagon dag tidigare
hade museet fatt in ytterligare ett tips om en
oregistrerad ristning anmald av Sven Jernberg. Den 13 juni akte jag upp till Lima for
att dokumentera ristningarna. Det visade
sig bli en fantastisk besiktningsdag med dokumentation av flera intressanta ristningar
av olika slag. Jag blev mycket val mottagen
och visad till olika platser av ciceronerna
Matthias och Sven samt Ove Perbjors.
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Forsta platsen var vid Hembygdsgarden i
Vastansjo. Dar finns tva stenar med ristningar som ar registrerade sedan tidigare
(RAA-nr Lima 493:1-2). Pa ena stenen finns
bland annat en kvinnoliknande figur med
vid kjol/klanning och hog hatt samt namninitialer och artal, till exempel PMS 1880.
Pa den andra finns bland annat BOD, AJS
1911, SOD, VOS, OHS 1711. De som slutar
pa S ar son-namn och de som slutar pa D ar
dotter-namn. Det nya var att Matthias hade
upptackt en till mycket intressant ristning
pa stenen med figuren, namligen en kyrka
med fonster och kors pa taket samt artalet
1671. Ar det Lima kyrka som avbildats?
Den andra platsen var pa berget Limhon
vaster om Hembygdsgarden. Pa berghallen,
kallad Skarhammaren, finns ett anmarkningsvart stort omrade med ristningar. Jag
matte upp ett cirka 55 x 10 m stort omrade,
19
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Stenen med den kvinnoliknande figuren och kyrkan. Foto. Maria Lannerbro Norell, Dalarnas museum.

men det kan vara storre eftersom det mojligtvis finns fler ristningar under mossan.
Ristningarna bestar bland annat av kvinnofigurer med kjol, bomarken, stjarnor, namninitialer och artal. Exempel ar MOD, OOS,
BOD, 1793 och 1890. Utsikten ar fantastisk!
Manniskor har stannat till har med anledning av den lampliga platsen och utsikten
och da passat pa att rista in olika saker. Det
kan ha varit under fabodvallning eller under
utflykt av nagon annan anledning, till exempel samvaro pa den fina utsiktsplatsen. Vem
vet?
Darefter akte vi till tva platser med fabodristningar oster om Limedsforsen. Intill en skogsbilvag strax norr om vagen till
Venjan visade Sven en sten med ristningar i
form av bland annat initialerna JMD, KED,
MOD och IPD samt ett svartytt artal pa
1790-talet.

jan visade Ove en fin liten sten med tydliga
ristningar som till exempel MOD, KED,
BOD 1872 och PLS 1846. Star MOD for
Marit Olsdotter, som var en av de som for
till Bishop Hill? Stenen ligger inte sa langt
fran fabodstigen till Sjoandan.
Sista platsen var i fabodstallet Sjoandan dar
Ove visade en plankbit med en inskuren
kyrka och klockstapel samt namninitialerna
EES, BED, JMS och romerska siffror. Kanske den kommer fran Ottirstugan, som stod
pa takten i Sjoandan och formodligen ar det
Lima kyrka som avbildats.
Det ar mycket vardefullt att Mattias, Sven
och Ove anmalde och visade de oregistrerade fornlamningarna sa att de blir registrerade i det centrala fornminnesregistret.
Dokumentationerna fran besiktningsdagen
ar inskickade till FMIS hos Riksantikvarieambetet.

Vid en skogsbilvag soder om vagen till Ven20
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Nagra av de manga ristningarna pa Skarhammaren. Foto: Matthias Thuresson.

Den knappt 4 dm breda stenen har ristningar pa flera av sidorna. Foto: Maria Lannerbro Norell, Dalarnas
museum.
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Den fina och intressanta ristningen med kyrkan och klockstapeln. Foto: Maria Lannerbro Norell, Dalarnas
museum.

Om du kanner till nagon oregistrerad fornlamning - hor av dig!

Maria Lannerbro Norell, arkeolog, Dalarnas
museum.

Sten med ristningar hittad av uppmarksamma jagare
AV MATTHIAS

THURESSON

Ovanfor Vastagarden skots en algko under
hostens algjakt.
Nar denna transporterades nedfor berget genom markberedningarna i den svara
terrangen sa vandes en sten upp och ner av
algdragaren.
En av jagarna, Tomas Gudmunds, uppmarksammade att det fanns figurer pa stenen. Vid narmare granskning kan man se
nagra initialer och en del av ett artal, samt
Mattisgardens bomarke och en stjarna inristade i den mjuka stenen.
Senare pa eftermiddagen hamtades stenen och den forvaras nu pa Vastagarden. En
22

anmalan om fyndet har gjorts till Dalarnas
Museum och platsen kommer att markas ut
pa kartan.

Foto: Veronica Gudmunds.
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Fardsjostaden och Halla
AVAGNES LARSSON
KALLSATRA DEN 11 JAN. 1973

Kara Gustava och Familj!
Som Du ser, sa har jag haft denna langd fardig sen i nov. forra aret. Min mening var ju
att aka ner till Dig och egenhandigt lamna
den, och vi skulle fatt prata om en hel del,
sarskilt gammalt, som vi bada ar intresserade av. Men det vart intet.
Nu har jag kladdat pa en del hall, men den
kan skrivas om pa maskin. Det jag skriver
om Fardsjostaden kunde val ha varit pa ett

sarskilt papper. Det jag skrivit i ark I sid 3
pa slutet, kanske ar lite svarforstatt. Men jag
ska forsoka komma ner i var om det blivit
lite battre bilfore for aldre. Nu har det varit
mer an konstigt fore.
Som Du ser sa har jag skrivit mer om
Fardsjostaden an om Halla, darfor att Du
sakert sjalv vet allt om Halla. Dessa tva storgardar vid Vasterdalalven. Tank, om man
fatt komma dit, nar de var i sin "valmakts
dar", som det brukar heta! Vilken upplevelse det skulle varit! Jag kan aldrig glomma
den vackra stora stugan, dar jag var in forsta
gangen pa sommaren 1909, da hela garden
liksom var vid liv, fast ingen bodde dar. Hallagarden: dess parstuga och loft som var sa
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vackra. Varfor tar sig en del manniskor ratt
att gora, vad de inte horde? Loftet vid Halla
var ju helt enligt Ellen i Kallsatra. Nu hoppas jag innerligt, att marken var vara i fred
for s.k. kilowattjagare, penningjagare, ratta
namnet, sa inte att detta vackra forsvinner
och blir till s.k. sjobotten.
Ma nu sa gott! Vi traffas pa varkanten!
Hjartliga halsningar vanligen Agnes L.

Detta ar en introduktion till historien om
de forsvunna gardarna Fardsjostaden och
Halla. Historien kommer att tryckas under
2016 i en sdrskild skrift utgiven av Transtrands Hembygdsforening med Erik-Ake
Tranberg som forfattare. Ni som har fotografier pa personer eller historier om personer med anknytning till Fardsjostaden
och Halla lanar vi gdrna in till Transtrands
Hembygdsforening sa tar vi med dessa i
boken. Ldmnas till redaktionskommitten i
Transtrand eller skickas pa e-post till tranberg@telia.com. Heist senast 15 januari
2016.
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Den hdr stdmningsfulla vinterbilden togs vidHdbergets fdbod i Malung for unge/dr 60 dr sedan ndr Bertil Ddhne
var pa sondagsutflykt pa skidor, formodligen i februari manad. Turen gick frdn hembyn Idbdck sju kilometer
sydvdsterut upp till Hdberget. Notera hdssjegolven i vdnsterkanten och det ororda snolandskapet.
Det ar en av Loktdppstugorna pa vallen som Bertil har fotograferat. Den dgs numera av Ingrid Loktdpp
Johansson och Kurt Johansson. De berattar att sa har sag det ut, innan det byggdesflera hus ddr pd 60-talet.
Vedboden, som hdr ar vidbyggd huset har nuflyttats och blivitfristdende. Det lilla huset har ocksdflyttats ndgot
och vdnts ett kvarts varv.
For den skidintresserade kan berdttas att ndr Lima IF och Malungs IF ordnade SM-veckan tillsammans 1957
passerade 50 km-akarna Habergetfyra ganger. Ddr var mat- och tidskontroll. Femmilen genomfordes sondagen
den 10 mars. Sixten Jernberg, Lima, vannfore Per-Erik Larsson, Oxberg, och Lennart Larsson, Jarven, Jorn.
Foto: Bertil Dahne.
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