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Ofre galdet
ar det gamla namnet pa Ovre Viisterdalarna, alltsa
socknarna Malung, Lima och Transtrand. Yttre galdet
var Appelbo, Jarna, Nas och Floda. Fordomsdags
fanns endast tva praster i Vasterdalarna, en i vardera
galdet. Dessa styrde och stallde over pastoratet (galdet).
Namnet Ovre galdet finns belagt redan pa 1500-talet,
men anvandes framfor allt under 1600- och 1700-takn.
Malung-Sdlens kommuns nuvarande vapen (hastsko och
hammare) gar tillbaka pa Ovre gdldets sigillfran 1631.

Sveriges Hembygdsforbund firar i ar h
raarsjubileum och vara hembygdsfore
ar mom Ofre Galdet, ar en del av delta
Tack vare framsynta manniskor
gammal kultur och traditioner, kunna
kumenteras och bevaras for att vi ida
kunna ha en mojlighet att ta del av va
toria.
Man insag alltsa redan for over hun
sedan att detta var viktigt.
Jag tycker att vi alia bor sanda en
till alia de manniskor, som till storsta
pa ideell basis, lagt ner tusentals timm
att varda, dokumentera och synliggor
kultur som finns i vara hembygder ru
i Sverige. Tack vare allt detta arbete, k
idag fortfarande se och uppleva alia de
folkkulturyttringar, som vi har i Sveri

Hundraarsjubileet kommer att till sto
fokusera pa hembygdsrorelsens traditi
skapa berattelser. Man kommer att ge
fora ett insamlingsprojekt i samarbete
Nordiska museeet med temat berat
Alia som vill kan bidra med berattelse
www.minnen.se/tema/motesplatser oc
allt detta kan ni lasa om pa www.hem
se
For er som inte har tillgang till da
kan ni som ar intresserade av att vet
om detta, kontakta nagon av oss i styr
sa kan vi hjalpa er att fa den informati
Ater till berattandet.
Jag flyttade hit till Transtrand vid 1
alder och det som slog mig ganska s
var det speciella satt som Transtrands
skamtade och berattade. Ett satt da
leker med ord och poangen for en uto
ende, ofta kan uppfattas som lite elak.
Det tog dock inte lang stund, forr
upptackte att man inte var elak, utan
ten aven kunde studsa tillbaka pa be
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ren och ban eller hon hade lika roligt at det
ocksa.
Idag tycker jag att det ar ett jatte trevligt
satt att skamta.
En riktig Transtrandsbo ar for mig snar
till kommentar och skamt.
Historierna som jag fatt hora har i bygden, har varit bade drapliga och jattetrevliga
att lyssna till.
En av de basta berattarkvallar jag upplevt, var pa ett 50-ars kalas for en av vara
styrelsemedlemmar, jag later det vara osagt
vem det ar och sa bygdens davarande kyrkoherde.
Vi var kanske femton personer, som satt
runt ett bord, nar 50-aringen och kyrkoherden drog igang.
Historierna studsade fram och tillbaka
mellan dessa herrar pa det mest underfundiga satt. De satt vid varsin kortsida av bordet,
sa man tittade forst pa den ena at ena ballet,
nar han drog sin historia och sedan den andra at andra ballet, nar den andra drog sin
och jag kom pa mig sjalv med att tanka att,
"Det ar som en tennismatch. Poangen hoppar fram och tillbaka mellan dem."
Vi som satt och lyssnade till dessa bagge
mastare, log och skrattade sa mycket sa vi
hade traningsvark i magen nasta dag.
Att fa uppleva en sadan kvall med dessa
historier och berattelser, var en fantastisk
upplevelse och det kan man ju forsta av den
anledningen att jag fortfarande tanker pa
den annu i denna dag och det ar manga ar
sedan detta hande.
Det var inte pahittade historier, utan
handlade om folk som de kant och hort talas
om. Att man sedan skruvat lite och tanjt lite
pa sanningen, for att forfina berattelserna,
det ingick ju liksom i det hela.
Det blev liksom lite moms pa historierna
och berattelserna, men med glimten i 6'gat.
Ni ar manga som har historier att beratta.
Jag vet, for jag har lyssnat till manga genom
aren.
Jag tycker darfor att det vore bra om naOfre Gdldet 1/16

gon nappade pa iden att dokumentera de
historier och berattelser som ni kan och forresten, hur manga av er har inte ofta sagt orden: "Nu borde man ha en bandspelare har
som spelade in allt det har?"
Kanske det ar dags att dokumentera historierna och berattelserna nu och da passa pa
att gora det pa Nordiska Museets sida? En
tanke i alia fall.
Med onskan om en trevlig var
ANNETTE JONSSON-LILL
Ordforande Transtrands Hembygdforening

Fran ordforanden i
Lima - en lagesrapport
Ett natt snotacke ligger runt husen vid Vastagarden och olika sparstamplar tyder pa att
djur, som tex. alg, hare, rav och hermelin
eller lekatt som vi oftast sager i Lima, ror
sig i omgivningarna. Med anledning av att
det ar hembygdens ar 2016 med tema "berattande", har vi startat med nagot som vi
kallar for kulturcafe en tisdag i varje manad
kl. 11-14.1 skrivande stund har vi hunnit avverka tva cafeer. Pa programmet har varit
ord pa limamal som vi pratat om och ibland
berattat nagon liten historia kring. En gang
har Bjorn Rosen berattat om giftmordet
som utspelades pa Vastagarden ar 1892. Det
ar planerat ytterligare tva cafetraffar med
mera ord och berattande. For pensionarer
har denna tidpunkt varit bra men personer
som yrkesarbetar har framfort onskemal
att berattandet skulle ske pa kvallstid. Vi
har lovat att ordna en berattarkvall samt
annonsera ordentligt infor den. I planerna
for verksamhetsaret ingar knackebrodsbak
samt att koka fisk och "flotgrot" med arskurs 7 och 8 under varterminen. Till hosten

planerar vi att karda, spinna och tova lite
med barnen i klasserna F - 3..
Sommarens aktiviteter haller pa att planeras och blir sannolikt mycket traditionella.
Vi bar precis klarat av arsmotet med sex
besokare forutom styrelsen. En okning med
100% mot 2015. Styrelsen for foregaende ar
beviljades ansvarsfrihet och alia som var i
tur att avga blev atervalda. Till ordforande
valdes Gudrun Larsson Thysk, ledmoter
som atervaldes ar Lisbeth Modig, Ove Perbjors och Lars-Ake Larsson. Inger Eriksson
ville sluta men valdes a'nda pa ytterligare ett
ar. Kvarstar gor Matthias Thuresson och Per
Flygar. Bengt Halvarsson ingar i styrelsen
och va'ljs av Lima Besparingsskog. Suppleanter och revisorer atervaldes ocksa.
Tack till styrelsen med hopp om ett fortsatt
bra arbetsklimat.
GUDRUN LARSSON THYSK

Jag vill ocksa passa pa att uppmana alia och
envar som kanner att man har nagot att bidraga med att gora slag i saken. Ar Ni tveksamma till om det Ni har ar av intresse och
kan anvandas kontakta garna nagon i redaktionskommitten sa kan vi diskutera och
vagleda eller rent av hjalpa till. Arbetet med
detta ars bok har redan paborjats.
Arets hojdpunkt ar annars naturligtvis midsommarfirandet som vi sjalvfallet planerar
aven detta ar. Foreningen har ocksa fatt forfragan fran kommunen om vi kan svara for
nationaldagsfirandet pa samma satt som vi
gjorde forra aret. Styrelsen har sagt att vi
staller upp och hoppas pa battre vader an da,
aven om firandet andock blev minnesvart
for alia dem som trangde ihop sig i Jannesstugan, vart foreningshus, dar Spelmanslaget overtraffande sig sjalvt i inspirerat musicerande. Att miljon pa Gammelgarden ar
sarskilt lamplig for nationaldagsfirande tror
jag alia ar ense om.

ordforande

Ordforanden har ordet
- Making
Vart hembygdsar kan raknas fran tidpunkten fore och efter bokslappet av Skinnarebygd. Det senaste bokslappet i slutet av
november blev pa sedvanligt satt en lyckad
tillstallning med deltagande av manga av
forfattarna, bade lokala och tillresande. Att
Hembygdsforeningen satter stort varde pa
att ha IOGT-NTO som medarrangor kan
inte nog ofta framhallas. Denna publikation ar nagot vi inom foreningen kan vara
stolta over, inte minst for hembygden, for
bevarande av vart kulturarv. For var forening betyder den ocksa mycket ekonomiskt.
Lat mig tacka alia som bidragit till 2015 ars
Skinnarebygd.Vi kunde ocksa ge ut en almanacka for 2016.

Som manga kommer ihag aterinvigde vi
Hallsjokvarn forra hosten och det vore roligt om vi aven i ar kunde ordna nagon trevlig sammankomst dar det ocksa skulle vara
mqjligt att demonstrera den nu restaurerade
kvarnen, som troligtvis ar fran slutet av
1700-talet och Malungs aldsta skvaltkvarn.
Inskriptionen 1798 talar for detta. Det skulle vi da kunna gora tillsammans med Mobyarnas samfallighetsforening som pa ett
fornamligt satt ser till att det ar sa valhallet
runt kvarnen, nagot som bidrar till den fina
totalupplevelsen av denna plats. -Parentetiskt kan erinras om att kvarnarna var en
mycket viktig del av det gamla bondesamhallet. Reglerna for hur de skulle utnyttjas
av bonderna var noggrant utformade och
man holl noga rakning pa vem som anvande
en viss kvarn och nar, bl.a. genom inristning i en s.k. kvarnkavle, som vi for ovrigt
har nagra fina exemplar av i vara samlingar.
Ofre Gdldet 1/16

Aven detta ar raknar vi med att halsa skolbarnen valkomna till Gammelgarden. Det
brukar vara ett 70-tal som gar i klass 6 i
Centralskolan. Har behovs ocksa manga
frivilliga under denna heldagsvisning, som
alltid uppskattas av barnen som har tusen
fragor att stalla och som vi efter basta formaga soker besvara..
I manga ar har vi talat om att vi pa Gammelgarden behover en storre seen an den
ganska provisoriska som vi for narvarande
har. Styrelsen skall nu undersoka forutsattningarna for att bygga en ny seen med ett
ordentligt tak som gor att vi inte ar sa utlamnade till vadrets makter. Vi skulle ocksa
behova ett litet utrymme bakom scenen dar
medverkande kan ta ett djupt andetag innan
entren pa scenen eller helt enkelt vara en
plats att forvara och skydda kansliga musikinstrument.
An en gang vill jag namna att vi skulle ha
mojlighet att oppna en liten kafferorelse i
den lilla separata roda byggnaden langst soderut. Skulle garna kunna tanka mig nagra
ungdomar som gjorde detta, men det skulle

da kravas att dessa hade uppbackning av
nagra vuxna som kunde ta sjalva "foretagaransvaret".
For dem som inte uppmarksammat det vill
jag ocksa namna att sanggruppen Malungur
i hostas spelade in en liten film i Parstugan
och ocksa anvanda sig av den yttre miljo
som Gammelgarden erbjuder. Utan av avslqja innehallet i filmen kan val allmant sagas att den handlar om karlek och otrohet.
Filmen har gjorts av Jorgen Danielsson efter
manus och ide av Bente Mellquist Danielsson. Den kan numera beses och njutas av
pa Youtube. Sok pa:"krigaren". Det kanske
fortjanar att papekas att gruppen holl sig
med egna inventarier, bl.a. tratallrikar, da
det inte var lage att slappa till foreningens
inventarier som ju ar museiforemal och inte
tal att spillas pa. Att alia som medverkade
samtidigt hade en trevlig dag och lat sig inspireras av den autentiska miljon var inte att
ta miste pa.
JOHN-CHRISTER AHLANDER
ordforande i Malungs Hembygdsforening

1950-talets postgang i sodra Lima
AV OVE PERBJORS
Torsdag den 5 februari 2015 var det en kail
morgon och det hade varit ca -28oC i Tando
pa morgonen. Jag var ut till vagen och
tittade, da det var en hel del trafik, och da
kommer den gula postbilen och jag hejar pa
postfroken.
Da gar mina tankar bakat i tiden till da
jag var barn nar Marta Stolpe (1900-1994)
"Post Marta" bar posten och hon pa vintern
kom med sparkstottingen och den svarta
ladervaskan som hon hade posten i.
Da jag tanker mig in i Martas arbetsdag
Ofre Gdldet 1/16

da hon forst hade kor som skulle mjolkas
och ha mat och sedan skulle hon val sjalv
ha nagot att ata och sedan ta sparken och
ga fran sodra Heden och till Limedsforsens
jarnvagsstation dar posten skulle sorteras
och laggas i vaskan.
Sedan var det till att dela ut posten fran
Limedsforsen till Ostra Lillmon och sedan
pa vastra sidan i Heden fran Tranagarden
och soderut till Mogarden. Tank er att en
kail vinterdag pa eftermiddagen ga norrut
over de stora gardena i Heden och att det
5

drar fran norr "a a sna fro nola" sedan
var det att ga hemat och fortsatta med
hemmets sysslor. Det var en promenad pa
mer an en och en halv mil och det var langa
arbetsdagar.
Det var till att vara bra kladd da hon var
ute i bade kalla vinterdagar, nederbord och
blasigt vader. Jag minns att pa handerna
hade hon fingervantar med fingertopparna
framme sa att hon skulle kunna plocka

med posten och utanpa dem vantar eller
handskar.
Nar det sedan vart sommar hade hon en bla
moped och senare hade de skaffat en bil, det
var en gra folkvagn.
Marta var alltid glad och pratade med oss
barn och aven nar det var nagon vuxen som
kom for att fa sin post. Frid over ditt minne
Marta.

Klara Stolpes 90-ars kolas 6/7 1956. Fr vd
1. Jenny Persson, Heden. (Fodd i Abborrnds. Mor till Fride Larsson)
2. Ragols Klara Persson, Heden. (Ragols Evalds fru, fran Kvarnstrom i V. Tando)
3. Mo Gerda Persson, Heden
4. Maria Persson, Heden. (Ragols Vallesfru, fran Malungsfors)
5. Kristin Larsson, Heden. (Fodd Dahlberg, 6. Lillmon)
6. Marta Stolpe, Heden (Jubilarens dotter)
7. Linnea Karlstrom, V. Ofors
8. "Jacke" Stina Jakobsson, Risdtra.
9. "Berta Vast i Tappa" Johansson, Heden
10. Selma Thong, Heden. (Fodd i Hogstrand)
11. Jubilaren Klara Stolpe, Heden. (Fodd i V. Lillmon)
Foto: Berit Karlstrom
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Backhoppning i Bollgrava
En drom gick i uppfyllelse
AVHANSBOHM
Drommen gick i uppfyllelse. I det langa
paketet intill kokssoffan fanns det som Hoi
Stig Helmersson allra mest onskat sig.
- Det ar backskidor!
Stig vande sig till sin yngre bror Ingmar.
Han hade kant efter baktill pa paketet och
noterat de tre skarorna pa skidornas undersida.
Stig och Ingmar delade sovplats for en
gangs skull eftersom de skulle fa presenten
tillsammans.
Det har hande sig i byn Idback i Malung
for mer an 75 ar sedan, men for Stig, fodd
1927, ar minnet av handelsen annu starkt.
Jag far ta del av berattelsen tack vare en bild

fran en tavling i backhoppning som vackt
mitt intresse.
I dag ar backhoppning en idrottsgren som
na'tt och jamnt existerar i Sverige. Pa 1930och 40-talen var det sporten som lockade
de vaghalsiga, lite som var tids spektakula'ra X-Games kanske. Da byggdes enklare
hopptorn av pojkar i trakten men ocksa tva
riktiga hoppbackar i Malung, en for den
tiden fullstor pa Byrasen och en ungdomsbacke utanfor Idback.
Stig Helmersson berattar hur han och
basta kamraten Ingvar Eriksson la varsin
backskida pa axeln och skidade de nastan
fern kilometerna fran Idback upp till den

Ungdomsbacken i Bollgrava, i vaglost land ungefar en kilometer utanfor byn Idback i Mailing. Hit tog sig som
mest enpublikpa ndrmare 200personerfor att se skolungdomar ochpojkar upp till 18 ar tavla. Intresset var som
storst under senare delen av 1940-talet. Foto: Stig Johansson.
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En hoppare i aktion i Idbacksbacken. Det dr inte omojligt att det dr Hoi Stig Helmersson pa bilden. Troligen dr
det hansfar, Hoi Helmer Larsson, som intresserat tittar pa som andre manfran hoger. Foto: Stig Johansson.

nya backen i Byrasen. Pojkarna var for unga
och for latta for att kunna hoppa de 40-45
meter som var mojligt i Byrasbacken, men
de var ivriga ynglingar.
- Som mest pa en dag gjorde jag 17 hopp,
sager Stig.
Da var det forstas att ta sig gaende uppfor underbacken och sedan langst upp i det
hoga tornet varje gang. En rejal traningsdos
inklusive en milslang skidfard.
Inom Malungs IF hade det funnits planer pa en hoppbacke sedan 1920-talet. Tack
vare ett bidrag 1936 pa 5.000 kroner fran
Tipstjanst och egna medel kunde MIF satta
planerna i verket 1937. Byrasbacken invigdes den 2 januari 1938.
Men det var lang vag upp till backen, inte
bara for Stig och Ingvar utan for alia i Malung. Och, skriver signaturen P. E. i skriften
Malungs IF 25 ar (1945), "Byrasbacken hade
visat sig vara alltfor stor och svarhoppad for
nyborjare att direkt borja trana i". I kapitlet
"Backhoppningen i Malung" redogor P. E.
for att tva lampliga platser for smabackar
utsetts, dels ovanfor Orrmyrheden och dels

vid Idback. I det forsta fallet sa markagarna
nej, men i den tranga dalgangen Bollgrava
nara Idback blev det bygge.
"Hopplangdskapaciteten beraknades till
c:a 12 a 15 meter, alltsa synnerligen lampligt
for smapojkar att borja med", skriver P. E.
Det fanns sedan nagra ar ett mindre
hopptorn i samma dalgang, men lite narmare byn, berattar Hoi Stig.
- Jag hade snickrat det hemma i Holtappan och sedan lanade vi hast och slip av Olt
Gustaf Hansson i granngarden och korde
upp tornet.
Det nya tornet i Bollgrava byggdes hosten
1943 av tva snickare, sager Hoi Stig na'r han
pa skottarsdagen, den 29 februari 2016, berattar om sina backhopparminnen.
Premiartavlingen holls sondagen den 26
mars 1944, eller Marie bebadelsedag som
Mora Tidning skrev i den notis som publicerades tre dagar efterat. Pa den tiden var kyrkoarets benamningar fortfarande vanliga.
Sedan holls tavlingar arligen i Idbacksbacken.
Ett par timmars genomgang av tidningsOfre Gdldet 1/16

Har ar backskidorna som Hoi Stig Helmersson och hans bror Ingmarfick. Sonen Ronny Stigsson och Stig visar
uppparet som Stigs far Hoi Helmer Larsson kopte has Mattssons maskinaffar i Malung. Foto: Hans Bohm.

laggen hos Mora Tidning i Mora resulterade
i fern notiser fran tavlingarna 1944-1948.
Bilden fran Bollgrava, som vackte mitt intresse, ar med all sannolikhet fran ett av de
aren. Den bilden och det andra fotot, dar det
mojligen kan vara Hoi Stig Helmersson som
hoppar, ar tagna av Stig Johansson, Romarheden, fodd 1931, som vanligt stallt sina bilder till Ofre Galdets forfogande.
Forsta aret, 1944, ordnades backtavlingen
i anslutning till Idbacks egen langdtavling
Joga-loppet.
Nagra ar lockades en overraskande stor
publik till tavlingarna. 1947 var det narmare
Ofre Galdet 1/16

Fabrik och forsdljare har varsitt marke pa skidan,
Broderna Sandstro'ms och Mattssons maskinaffar.
Foto: Hans Bohm.
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200 personer i publiken, enligt notisen i
Mora Tidning.
I resultatlistan fran 1948 ses namnet
Bengt Eriksson, Bole, i toppen pa klassen
for tavlande over 16 ar. Det ar samme Bengt
som atta ar senare blev Silver-Bengt med
hela Sverige efter att ha kommit tvaa i nordisk kombination vid OS i Cortina 1956.
Det tavlades i Idbacksbacken en bit in pa
50-talet, precis som i Byrasbacken. Fran
och med 1958 nek Malung en ny hoppbacke,
i Lia intill Varmlandsvagen och nara centrum. Tornen pa Byrasen och Idback forfoll

och revs sa smaningom. Aven Liabacken
gick samma ode till motes.
Nu ar det lange sedan det tavlades i backhoppning i ovre Vasterdalarna. Men hoppbackar har det funnits bland annat i Norra
Brandan i Transtrand, hos Flygar-broderna
i Lima och vid Medskogshogen nara Rorbacksnas (se artiklar pa annan plats).
For Hoi Stig Helmersson vackte tavlingsbilderna och atersynen av de gamla backskidorna goda minnen fran ungdomsaren
nar backhoppningen var som mest popular
i vara trakter.

Resultat fran Bollgrava
Notiser ur Mora Tidning
AVHANSBOHM
Onsdag 29 mars 1944
(tavling sondag 26 mars)

Skolungdomstavlingar a skidor var Marie
bebadelsedag anordad i Idback. Det gallde
dels langdlopningen, det traditionella Jogaloppet som aktes for femte gangen och des
backhoppning i den nybyggda traningsbacken ovanfor Idback.
Trots det mindre gynnsamma vadret hade
en talrik publik infunnit sig for att ta del
av den yngre generationens prestationer.
Och det visade sig att det finns gott gry och
framatanda i de unga. Resultat:
Klass 1, 5 km.: 1) Gunnar Einarsson 25.46,
2) Gerhard Eriksson 26.53, 3) Ingmar Helmersson 27.36.
Klass 2, 2.5 km.: 1) Gunnar Halvarsson
10.56, 2) Uno Danielsson 11.53, 3) Stig Johansson 11.54.
Klass 3, 2.5 km.: 1) John Vallin 11.59, 2)
Alf Helmersson 12.02, 3) Bertil Agnarsson
12.21.
Klass 4, flicker 2.5 km.: 1) Sonja Dahlen
13.00, 2) Gunvor Johansson 14.01, 3) Gurli
Jernberg 14.12.
10

Backtavlingen:
Klass 1: 1) Ingvar Eriksson 60.5 poang, 2)
Arvid Paulsson 60, 3) Stig Helmersson 59.5.
Klass 2) 1) Rune Dahlen 56.5 poang, 2)
Bengt Eriksson 54.5, 3) Gunnar Halvarsson
54.
Onsdag 28februari 1945
(tavling sondag 25 februari)

Backtavlingar for skolungdom var anordnade i Idbacksbacken pa sondagen. Ett 30tal pojkar fran folkskolans tredje klass och
upp till 18 ar deltogo. Backen tillater ju inga
storre hopplangder, men den ar utmarkt
som traningsplats for blivande skidhoppare,
och de nu anordnade tavlingarna bidrogo
sakerligen till att oka intresset for denna
sportgren, som tyvarr blivit eftersatt i Malung under de senaste aren. Tavlingsarrangemangen skottes utmarkt av idrottsforeningens funktionarer. Vid den efterfoljande
prisutdelningen fmgo samtliga deltagare
mottaga pris. Dagens langsta hopp uppmattestill 11,5 m.
Tredje klass: 1) Mats Erik Matsson, UtOfre Gdldet 1/16

sjo, 9.975 poang, 2) Nisse Emilsson, Utsjo,
8.975.
Fjarde klass: 1) Alf Helmersson, Idback,
11.675, 2) Leif Hedberg, Tallbyn, 11.200, 3)
Nisse Eriksson, Utsjo, 8.725.
Femte klass: 1) Lars Frodin, Kyrkskolan,
13.125, 2) Per Lennart Paulsson, Idback,
10.800, 3) Erik Robertsson, Tallbyn, 10.575.
Sja'tte klass: 1) Gunnar Halvarsson, Tallbyn, 13.125, 2) Erling Jonsson, d:o, 12.775,
3) Lennart Alfredsson, Idback, 11.050.
Upp till 18 ar: 1) Ingmar Helmersson, Idback, 14.250, 2) Bengt Eriksson, Tallbyn,
14.200, 3) John Johansson, Idback, 11.475.
Onsdag 13 mars 1946
(tavling 10 mars)

Backtavling for skolungdom.
Malungs I. F. hade i sondags inbjudit skolungdom i Malung till backtavling pa skidor
i Idback. Forutom pojkar i den egentliga
skolaldern, som tavlade efter uppdelning i
skolklasser omfattade tavlingen aven ett par
ungdomsklasser, den forsta for pojkar i aldern 13-15 ar, den andra for samma i aldern
16-18 ar. Sammanlagt hade tavlingen lockat
ett 20-tal deltagare. Publiken uppgick till ett
100-tal personer.
Skolelever: Klass 3: 1) Sven Erik Thoors
52.9 poang.
Klass 4: 1) Ake Matsson 47.5, 2) Lennart
Eriksson 47.5.
Klass 5: 1) Rolf Jansson 60.8, 2) Gote Sandback 54.4, 3) Bengt Olov Jonsson 47.5.
Klass 6: 1) Lars Frodin 59.8, 2) Gilbert Sonesson 52.6, 3) Lennart Berg 44.9, 4) Sven
Eriksson 43.7, 5) Hilding Hildingsson 43.7.
Ungdomsklasser: 13-15 ar: 1) Jos Bengt
Eriksson 58.1, 2) Erling Jonsson 57.9, 3)
Lennart Alfredsson 52.6.
16-18 ar: 1) Sven Lennart Arvidsson 67.5,
2) Ingvar Eriksson 66.2, 3) Ingmar Helmersson 65.3, 4) Bengt Eriksson 64.1, 5) Stig
Helmersson 63.9, 6) Gosta Larsson 60.1.
I en sarskild tavling om langsta staende
Ofre Gdldet 1/16

hopp segrade Sven Lennart Arvidsson med
ett hopp pa 13 meter.
Fredag 28 mars 1947
(tavling 23 mars)

Backtavling for skolungdom holls Varfrudagen i Idbacksbacken. Ett 30-tal pojkar i
olika aldrar tavlade i sammanlagt sex grupper. Temperaturen holl sig omkring fryspunkten, vilket gjorde att glidet inte var det
basta. Langsta staende hopp gjorde Ingvar
Eriksson, Idback, med 12 meter. En publik
pa narmare 200 personer foljde tavlingarna.
Resultat:
Grupp 1: 1) Sven Persson, Tallbyn, 10.050
poang.
Grupp 2: 1) Birger Johansson, Tallbyn,
12.700, 2) Sven Thors, Kyrkskolan, 11.850,
3) Sven Olof Matsson, Tallbyn, 10.750.
Grupp 3: 1) Gosta Albinsson, Tallbyn,
9.125.
Grupp 4: 1) Rolf Jansson, Tallbyn, 13.525,
2) Alf Helmersson, Idback, 13.325, 3) Ake
Bojort, Lima, 12.575.
Grupp 5: 1) Bengt Eriksson, Bole, 14.900,
2) Rune Dahlen, Idback, 14.725, 3) Ingmar
Helmersson, Idback, 14.525.
Grupp 6: 1) Ingvar Eriksson, Idback,
15.425.
Onsdag 19 mars 1948
(tavling sondag 16 mars)

I Idbacksbacken bolls i sondags backtavlingar for skolungdom. Langsta staende
hopp hade Ingvar Eriksson, Idback, 14.6 m.
Resultat: Over 16 ar: 1) Bengt Eriksson,
Bole, 67.4 p, 2) Ingvar Eriksson, Idback,
64.2, 3) Erik Bjorklund, Orrmyrheden, 59.4.
14-16 ar: 1) Rune Dahlen, Idback 58.2.
10-14 ar: 1) Rolf Jansson, Hole, 60.9, 2)
Birger Johansson, Grimsmyrheden, 49.6, 3)
Bengt-Olov Jonsson, Bole, 43.7.
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Hoppbacken i Norra Brandan
AVERIK-AKE TRANBERG, UR

LIMA-TRANSTRANDSBOCKERNA

1923, aret efter bildandet av Salens IF, fick
Johan och Paul Lind i uppdrag att undersoka mqjligheten att anlagga en hoppbacke
nagonstans i bygden."
Vad deras undersokning gav for resultat
bar det inte gatt att fa fram nagra uppgifter
om. Kanske blev de tva mindre hoppbackarna som en gang fanns i Stor-Erkshagen resultatet av deras arbete. I mitten av 1930-talet aktualiserades fragan om anlaggandet
av en hoppbacke pa nytt. Efter att ha undersokt nagra tankbara omraden enades man

om att uppfora backen pa bergsluttningen
i Norra Brandan. Hoppbacken uppfordes
pa foreningens bekostnad men med starkt
ideellt stod av nagra foreningsmedlemmar.
I dag finns inga rester kvar av hoppbacken
och naturen har aterstallt allt i ursprungligt
skick.
Den 29 mars 1937 invigdes hoppbacken i
Norra Brandan med deltagande av Dalarnas
backhopparelit och aven nagra deltagare
fran Norge. Bakrekordet 42 m innehas av
norrmannen Otto Haugen.

Medskogshogens hoppbacke
AV RUBEN SKOGMO
Mellan aren 1929-1936 anordnades hopp- ficiella tavlingen agde rum i samband med
tavlingar i Medskogshogen, Den forsta of- granstavlingarna 1931. Tavlingen vanns av
14
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norrmannen Gjermund Void som darmed
fick forsta inteckningen i vandringspriset
"Medskogskannan".
Vandringspriset vanns slutligen av Jarle
Berg, Trysil.
Backrekordet som ar 38,5 meter hoppades av Kollbjorn Martinsen, fran Trysil
aven han.
Backen ansags svarhoppad sa skaderisken var stor, manga benbrott hade intraffat.
Sa 1936 blev sista aret for officiella tavlingar.

Jag minns att vi skolbarn pa 50-, 60-talet
lanade, av Verner Moberg, en stor motorhuv
fran en 40-talsbil av market Frazer, som vi
drog med oss dit upp och akte pa. Vi fick
plats 6-8 ungar pa den stora huven, sa ni kan
forsta vilken fart det blev. Att ingen olycka
hande far man nog tacka Gud Fader for.
Jag tror att den buckliga motorhuvet finns
kvar an vid Mobergsgarden.

Dov-Kari Andreasdotters forfadrer
AV ANTON MOBERG OCH ERIK-AKE TRANBERG
Karin Andreasdotter, kallad Dov-Kari enar
hon var dov, fodd den 10/3 1848 - dod 1937.
Hon jamte sonen August med familj inflyttade till Rorbacksnas omkring ar 1911 fran
Tyskdalen i Sarna, ja sa kallades denna lilla
fjallby forr. Traditionsbararna bar sagt, att
forste bebyggaren i Tyskdalen var Tysk Jo
Emretsson fran Heden jamte dennes hustru
Gule, detta lar ha hant vid midsommar ar
1800, darav alltsa namnet.
Numera kallas byn Gordalen, mahanda
efter jagaren Goran, som enligt sagnerna
har ha legat insnoad dar under en jakt i 6
veckor och till slut offrade sin foljeslagare
hunden for att overleva. Sakert har det forekommit otroliga tragedier under aren i detta
vildmarksland.
Ja darifran, i denna lilla fjallby, belagen
vid foten av det maktiga Fulufjallet, 5 kvadratmil av vidder, kom hon. Dar intill Goralven, pa Tyskgarden dar hon tjanade som
piga bodde hon under sin vistelse i Gordalen.
Dov-Kari hade fatt uppleva allt av slit i
fjallbygden. Men hon var utrustad med en
kraftig fysik med karnvirke i som Fulufjallets flerhundraariga jattefuror. Men aven
den starkaste kan brytas ner av pafrestOfre Gdldet 1/16

ningar, sa ock Dov-Kari. Det har sagts om
henne, att hon var byns "klovjehast".
Hon slet ont pa Tyskgarden. Tysk-Embret
hade manga husdjur att skota.
Ryggen blev forstord, krokt, de tunga bordorna over fjallet fran Sarna i vaglost land
over myr, spanger och fjall nara 6 mil, dragkalken och skidorna vintertid for att skaffa
hem mat, ved, m.m. till folk och fa, klovjandet, allt var pafrestande, sonen August var
i timmerskogen, karlarna var inte sa villiga
att hjalpa till. Det tunga arbetet tarde hart
pa hennes rygg varfor den bagnade, till slut
gick hon framatlutad liksom i vinkel stodd
med tva kappar, giktbruten, dov, handikappad, allt slit hade satt sina spar pa hennes
lekamen, men Kari klagade aldrig.
Men sa flyttade hon jamte sonen med familj till Rorbacksnas.
Har uppforde sonen en gard vid Hanstjian. Han hade ett litet smabruk med nagra
kor och smafa, samt arbetade som skogsarbetare. Dov-Kari fick det battre nu, lattsammare, hon trivdes bra har, bl.a. sysslade
hon mycket med karding och spinning samt
stickade strumpor och vantar till byborna,
kanske i hundratal.
Jag minns henne mycket val och besokta
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Bjorn Olsen, 1 620-, Oljons, O.Nes, Trysil
I
Ole Bjornsen 1 648- g Marte Olsdatter 1 653-1 733, Oljons, O.Nes, Overbygda, Trysil
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henne da och da. Hon var glad nar vi kom,
slog ihop handerna och sa "ja so donna meg".
Hon kunde pa ett oforklarligt satt tolka allt
vad vi sade och skrattade gott. Ibland kunde
vi se henne nar hon var ute och vandrade
i byn, hon ville liksom gora sig kand med
byborna, hon var en av oss.
Emellertid sa drabbades familjen av en
svar sorg ar 1924, da sonhustrun Arvida
hastigt gick bort efterlamnande 5 minderariga barn.
Men Dov-Kari visade da vilken viljestark
kvinna hon var. Med lugn och tillforsikt
kunde hon trosta och hjalpa samt overvinna
sorgen for de anhoriga. Hon skotte hemmet,
hon var ett starkt stod for hemmet i en svar
tid.
Sina sista levnadsar fick Dov-Kari i lugn
och ro tillbringa a Lima alderdomshem och
somnade in efter ett langt och hart liv 89 ar
gammal.
Hon vilar a Rorbacksnas kyrkogard, en liten gravhall star pa hennes grift och rikligt
med blommor pryda gravkullen sommartid.
Dov-Kari Andreasdotters forfddrer var:
Familj 1
Bjorn Olsen, fodd 162ca. Bosatt i Ol-Jons,
O.Nes, Trysil, Norge.
Gift med ?
Barn utan kand moder. a Ole Bjornsen, fodd
1648, se familj 2.

b Ole Olsen, fodd 1678 i Ol-Jons, O.Nes,
Overbygda, Trysil, Norge, dod 1753 i
S.Romoen, Eidet, Trysil, Norge.
c Per Olsen, fodd 1687, se familj 3.
d Marte Olsdatter, fodd 168ca, se familj 4.
e Gullaug Olsdatter, fodd 1692 i Ol-Jons,
O.Nes, Overbygda, Trysil, Norge, dod 173306-23 i N.Lovberget, Innbygda, Trysil,
Norge
f Anne Olsdatter, fodd 1698, se familj 5.
Familj 3
Per Olsen (fran familj 2), fodd 1687 i OlJons, O.Nes, Overbygda, Trysil, Norge, dod
1764-03-18 i N.Sorby, Overbygda, Trysil,
Norge. Gift 1730 med Kersti Andersdatter,
fodd 1701, dod 1785-03-27 i N.Sorby, Overbygda, Trysil, Norge.
Barn: a Anders Persen, fodd 1731-12-25, se
familj 6.
b Ingeborg Persdatter, fodd 1735 i N Sorby,
Overbygda, Trysil, Norge, dod 1814-12-19.
c Kari Persdatter, fodd 1737 i N Sorby,
Overbygda, Trysil, Norge, dod 1792-12-13
i Hammersgard, Overbygda, Trysil, Norge..
Bosatt i Hammersgard, Overbygda, Trysil,
Norge.
d Ola Persen, fodd 1740 i N Sorby, Overbygda, Trysil, Norge, dod 1784.
e Kersti Persdatter, fodd 1743 i N Sorby,
Overbygda, Trysil, Norge.

Familj 2
Ole Bjornsen (fran familj 1), fodd 1648 i
Ol-Jons, O.Nes, Overbygda, Trysil, Norge.
Bosatt i Ol-Jons, O.Nes, Overbygda, Trysil, Norge. Gift med Marte Olsdatter, fodd
1653, dod 1733.

Familj 4
Marte Olsdatter (fran familj 2), fodd 168?
ca i Ol-Jons, O.Nes, Overbygda, Trysil,
Norge. Bosatt i Sogarn, Eriks, Ljordalen,
Trysil, Norge. Gift med Erik Persen, fodd
1668 i Eriks, Ljordalen,Trysil, Norge, dod i
Eriks, Ljordalen,Trysil, Norge. Bosatt i Eriks, Ljordalen,Trysil, Norge.

Barn: a Bjorn Olsen, fodd 1675 i Ol-Jons,
6 Nes, Overbygda, Trysil, Norge, dod 175609-29 i Ol-Jons, O Nes, Overbygda, Trysil,
Norge.

Barn: a True Eriksdatter, fodd 1700-04-11 i
Eriks, Ljordalen,Trysil, Norge, dod 1765ca i
Nordgarn, Eltedalen, Trysil, Norge. Bosatt i
Nordgarn, Eltedalen, Trysil, Norge.
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b Per Eriksen, fodd 1702-02-07 i Eriks,
Ljordalen, Trysil, Norge, dod 1776-10-02 i
Eriks, Ljordalen, Trysil, Norge. Bosatt i Eriks, Ljordalen, Trysil, Norge.
c Marte Eriksdatter, fodd 1707.
d Kersti Eriksdatter, fodd 1710-08-08, se
familj 8.
e Bjorn Eriksen, fodd 1715-04-07 i Eriks,
Ljordalen,Trysil, Norge, dod i Sogarn, Stoa,
Trysil, Norge. Bosatt i Sogarn, Stoa, Trysil,
Norge.
f Ole Eriksen, fodd 1720-02-29 i Eriks,
Ljordalen,Trysil, Norge.
Familj 5
Anne Olsdatter (fran familj 2), fodd 1698 i
O.Nes, Overbygda, Trysil, Norge, dod 1730
fore i O.Nes, Overbygda, Trysil, Norge. Gift
med Torgal Persen, fodd 168? ca i O.Nes,
Overbygda, Trysil, Norge, dod 1770 i O.Nes,
Overbygda, Trysil, Norge.
Barn: a Marte Torgalsdatter, fodd 1723, se
familj 9.
Familj 6
Anders Persen (fran familj 3), fodd 173112-25 i N Sorby, Overbygda, Trysil, Norge,
dod 1810-11-24 i Jordet, Trysil, Norge.. Bosatt i Jordet, Trysil, Norge. Gift 1756 med
Marte Bjornsdatter, fodd 1732 i Jordet, Trysil, Norge, dod 1813-04-06 i Jordet, Trysil,
Norge. Bosatt i Jordet, Trysil, Norge.
Barn: a Halvor Andersen, fodd 1775-03-16,
se familj 10.
Familj 8
Kersti Eriksdatter (fran familj 4), fodd
1710-08-08 i Eriks, Ljordalen, Trysil, Norge,
dod 1788-08-07 i N.Overgard, Jordet, Trysil
,Norge. Gift 1729 med Gjermund Jonsen,
fodd 1701 i Bakken, O.Nes; Overbygda,
Trysil, Norge, dod 1767 i N.Overgard, Jordet, Trysil ,Norge.
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Barn: a Siri Gjermundsdatter, fodd 1741-0322 i N.Overgard, Jordet, Trysil ,Norge, dod
1788-12-14 i Hammersgard, Overbygda,
Trysil, Norge.
b Erik Gjermundsen, fodd 1743, se familj
11.
c Marte Gjermundsdatter, fodd 1746-0323 i N.Overgard, Jordet, Trysil, Norge, dod
1819-01-28 i Floden, Ljordalen, Trysil, Norge.
d Kersti Gjermundsdatter, fodd 1755-03-14
i N.Overgard, Jordet, Trysil , Norge, dod
1829-02-13 i Mehagen, Innbygda, Trysil,
Norge.
Familj 9
Marte Torgalsdatter (fran familj 5), fodd
1723 i O Nes, Overbygda, Trysil, Norge,
dod (begravd 1793-06-05) i Opgard, Heggeriset, Engerdal, Norge. Gift 1744 med Ole
Embretsen, fodd 1717 i Gjermunds, Heggeriset, Engerdal, Norge, dod 1760 i Opgard,
Heggeriset, Engerdal, Norge. Gift 1761 med
Bjorn Embretsen, fodd 1729 i Eltedalen,
Trysil, Norge.
Barn i forsta giftet: a Aaste Olsdatter, fodd
1745-03-23, se familj 12.
b Kersti Olsdatter, fodd 1747-03-19 i Opgard, Heggeriset/Trysil, Norge. Bosatt i Sogarn, Eltedalen, Trysil, Norge.
c Marte Olsdatter, fodd 1748 i Opgard, Heggeriset, Engerdal, Norge, dod 1777 i Opgard, Heggeriset, Engerdal, Norge.
d Embret Olsen, fodd 1750 i Opgard, Heggeriset, Engerdal, Norge, dod 1810 i Opgard, Heggeriset, Engerdal, Norge. Bosatt i
Opgard, Heggeriset, Engerdal, Norge.
e Torgal Olsen, fodd 1752 i Opgard, Heggeriset, Engerdal, Norge, dod 1755 i Opgard,
Heggeriset, Engerdal, Norge.
f Ingri Olsdatter, fodd 1756 i Opgard, Heggeriset, Engerdal, Norge, dod 1832.
Familj 10
19

Halvor Andersen (fran familj 6), fodd 177503-16 i Jordet, Trysil, Norge, dod 1851-0505 i Linnes, Skaret, Trysil, Norge. Gift 1796
med Marte Eriksdatter (se familj 14), fodd
1774-06-25 i N Overgard, Jordet, Trysil,
Norge, dod 1858-03-31 i Linnes, Skaret,
Trysil, Norge.. Bosatt i Linnes, Skaret, Trysil, Norge.
Barn: a Anne Halvorsdatter, fodd 1804 i
Linnes, Skaret, Trysil, Norge, dod 1862 i
Torgals, Ostby, Trysil, Norge.
b Andreas Linnes, fodd 1811-02-15, se familj 13.
Familj 11
Erik Gjermundsen (fran familj 8), fodd
1743 i N.Overgard, Jordet, Trysil , Norge,
dod 1802-06-26 i N.Overgard, Jordet, Trysil
,Norge. Gift 1768 med Aaste Olsdatter (se
familj 12), fodd 1745-03-23 i Opgards, Heggeriset, Engerdal, Norge, dod 1783-05-04 i
N.Overgard, Jordet, Trysil ,Norge.
Barn: a Marte Eriksdatter, fodd 1774-0625, se familj 14.
Familj 12
Aaste Olsdatter (fran familj 9), fodd 174503-23 i Opgards, Heggeriset, Engerdal,
Norge, dod 1783-05-04 i N.Overgard, Jordet, Trysil, Norge. Gift 1768 med Erik
Gjermundsen (se familj 11), fodd 1743 i
N.Overgard, Jordet, Trysil ,Norge, dod
1802-06-26 i N.Overgard, Jordet, Trysil,
Norge.
Barn: a Marte Eriksdatter, fodd 1774-0625, se familj 14.
Familj 13
Andreas Linnes (fran familj 10,14), fodd
1811-02-15 i Linnes, Norge, dod 1882-0309 i Storbacken, Sarna. Bosatt i Storbacken,
Sarna. Gift 1844-06-24 i Sarna med Karin
20

Svensdotter, fodd 1816-06-07 i Vaster om
tjarn, Sarna, Sarna, dod 1885-04-09 i Storbacken, Sarna.
Barn: a Halvar Andreasson, fodd 1846-0519.
b Dov-Kari Andreasdotter, fodd 1848-0310, se familj 16.
c Sven Andreasson, fodd 1851-06-27 i Storbacken, Sarna.
d Martin Andreasson, fodd 1855-09-12 i
Storbacken, Sarna, dod 1876-07-17. Bosatt
i Storbacken, Sarna.
e Anna Andeasdotter, fodd 1859-09-01 i
Storbacken, Sarna.
Familj 14
Marte Eriksdatter (fran familj 11,12), fodd
1774-06-25 i N Overgard, Jordet, Trysil,
Norge, dod 1858-03-31 i Linnes, Skaret,
Trysil, NorgeGift 1796 med Halvor Andersen (se familj 10), fodd 1775-03-16 i Jordet,
Trysil, Norge, dod 1851-05-05 i Linnes,
Skaret, Trysil, Norge.
Barn: a Anne Halvorsdatter, fodd 1804 i
Linnes, Skaret, Trysil, Norge, dod 1862 i
Torgals, Ostby, Trysil, Norge.
b Andreas Linnes, fodd 1811-02-15, se familj 13.
Familj 16
Dov-Kari Andreasdotter (fran familj 13),
fodd 1848-03-10 i Storbacken, Sarna, dod
1937 i Lima alderdomshem, Lima. Bosatt
i Hanstjian, Rorbacksnas. Till Rorbacksnas Ar 1911. "Tjenstepige" i Trysil 1875
enl 1875-telling for Trysil.(Digitalarkivet).
Flyttade fran fjallbyn Gordalen med sonen,
samt dennes hustru och en dotter till Rorbacksnas i Lima 1910-04-21
Barn utan kand fader: a DovKari-August
Karl Halvorsen, fodd 1882-05-21 i Trysil, Norge, dod 1939-10-25 i Kvarnheden,
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Rorbacksnas, Lima. Bosatt i Kvarnheden,
Rorbacksnas, Lima. Inflyttad fran Trysil i
Norge till Gordalen 1903-10-09. Flyttade
fran fjallbyn Gordalen till Rorbacksnas i
Lima 1910-04-21. Gift 19090407 i Lima
med (Nedrin) Arvida Ulrika Jansson,
fodd 18900510 i Rorbacksnas, Lima, dod
19240920 i Kvarnheden, Rorbacksnas. Bosatt i Kvarnheden, Rorbacksnas. Barnsangsfeber.
Barn: a Rut Gunborg Halvarsson, fodd
19110630, dod 19860123
b Karl Arvid Halvarsson, fodd 19121231
c Karin Vilhelmina Halvarsson, fodd
19201229, dod 19210321
d Henning Sixten Halvarsson, fodd
19240909, dod 19911118
Forfddren fran Stirna
Familj 20
Sven Jonsson, fodd 1769-05-12 i Sarna, dod
1823-02-20. Gift 1806 i Sarna med Karin
Ersdotter, fodd 1782. Bosatt i Heden, Sarna.
Barn: a Margareta Svensdotter, fodd 180305-11 i Vaster om tjarn, Sarna,
Sarna.
b Jon Svensson, fodd 1808 i Vaster om tjarn,
Sarna, Sarna.
c Erik Svensson, fodd 1812-05-19 i Vaster
om tjarn, Sarna, Sarna.
d Karin Svensdotter, fodd 1816-06-07, se
familj 21.
e Sigrid Svensdotter, fodd 1823 i Vaster om
tjarn, Sarna, Sarna.
Familj 21
Karin Svensdotter (fran familj 20), fodd
1816-06-07 i Vaster om tjarn, Sarna, Sarna,
dod 1885-04-09 i Storbacken, Sarna. Gift
1844-06-24 i Sarna med Andreas Linnes,
fodd 1811-02-15 i Linnes, Norge, dod 188203-09 i Storbacken, Sarna. Bosatt i Storbacken, Sarna.
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Barn: a Halvar Andreasson, fodd 1846-0519.
b Dov-Kari Andreasdotter, fodd 1848-0310, se familj 22.
c Sven Andreasson, fodd 1851-06-27 i Storbacken, Sarna.
d Martin Andreasson, fodd 1855-09-12 i
Storbacken, Sarna, dod 1876-07-17. Bosatt
i Storbacken, Sarna.
e Anna Andeasdotter, fodd 1859-09-01 i
Storbacken, Sarna.
Familj 22
Dov-Kari Andreasdotter (fran familj 21),
fodd 1848-03-10 i Storbacken, Sarna, dod
1937 i Lima alderdomshem, Lima. Bosatt
i Hanstjian, Rorbacksnas. Till Rorbacksnas Ar 1911. "Tjenstepige" i Trysil 1875
enl 1875-telling for Trysil.(Digitalarkivet).
Flyttade fran fjallbyn Gordalen med sonen,
samt dennes hustru och en dotter till Rorbacksnas i Lima 1910-04-21
Barn utan kand fader: a DovKari- Karl August Halvorsen, fodd 1882-05-21, se familj
23.
Familj 23
DovKari- Karl August Halvorsen (fran
familj 4), fodd 1882-05-21 i Trysil, Norge,
dod 1939-10-25 i Kvarnheden, Rorbacksnas, Lima. Inflyttad fran Trysil i Norge till
Gordalen 1903-10-09. Flyttade fran fjallbyn
Gordalen till Rorbacksnas i Lima 1910-0421. Gift 1909-04-07 i Lima med Arvida Ulrika Jansson, fodd 1890-05-10 i Lima, dod
1924-09-20, (av Barnsangsfeber).
Barn: a Linnea Karolina Halvarsson, fodd
1909-06-23 i Sarna, dod 1959-08-28. Bosatt
i Norra Loten, Lima. Flyttade fran fjallbyn
Gordalen till Rorbacksnas i Lima 1910-0421. Begravd pa Skogskyrkogarden i Norra
Loten
b Rut Gunborg Halvarsson, fodd 19110630 i
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Kvarnheden, Lima, dod 19860123 i Hoknas,
Transtrand. Bosatt i Hoknas 14:2, Transtrand. 1946 Hoknas 12.1. 1950 Hoknas 14:2.
c Karl Arvid Halvarsson, fodd 1912-12-31 i
Kvarnheden, Rorbacksnas, Lima,
d Karin Vilhelmina Halvarsson, fodd 192012-29 i Kvarnheden, Rorbacksnas, Lima,

dod 1921-03-21 i Kvarnheden, Rorbacksnas.
Bosatt i Kvarnheden, Rorbacksnas.
e Henning Sixten Halvarsson, fodd 192409-09 i Kvarnheden, Rorbacksnas kbfd, dod
1991-11-18 i Bjornbarsgarden, Ludvika. Bosatt i Grottv, Ludvika.

En tragisk handelse i
Limaskogarna 1935
AVBJORNROSEN
Den hdr berattelsen har jag dtergivit efter
att ha last polisprotokoll och Hdradsrdttens utslag efter tingsforhandlingar. I vissa
delar har jag anvant mig av den ursprungliga texten ddrav det ndgot alderdomliga
sprdket. Den tragiska hdndelsen publiceras
efter medgivande frdn de nu levande ndrmaste sldktingarna.
Den 19 September 1935 begav sig Bata Birger Olsson och hans kamrat Bertil Eriksson
till Norra Kallberget for att "enligt atagande
utfora huggning at Pal Martin Persson". Efter att ha varit hem till Torgas for en snabbvisit den 23 September atervande de och
medforde da sina gevar samt Bata Birger
aven sin hund. Allt for att kunna bedriva
harjakt.
Sondagen den 29 September pa eftermiddagen da vadret klarnat upp begav de sig ut
pa harjakt. Birger tog med sig 4 skott darav
ett skott laddat med branneckekula. Strax
soder om fabodvallen (N Kallberget) fick
Birgers hund upp hare varefter drevet gick
mot Gallvallberget. Bata Birger hade da
enligt egen uppgift bara ett skott kvar och
det var branneckeskottet. De tre hagelskotten hade han anvant nar han skjutit pa fagel
under vagen upp emot berget. Birger som
ansag sig vara en battre jagare an Bertil
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bytte da gevar med honom. Han skulle nu
genskjuta hardrevet och gick ifran Bertil.
En kort stund senare horde Birger ett skott
och ett rop. Han sprang da genast at det hall
dar ropet kommit ifran och upptackte da sin
jaktkamrat Bertil liggande pa marken med
ett skottsar i brostet.
Det har var Bata Birgers berattelse nar han
sent pa kvallen samma dag anmalde handelsen /tfn till landsfiskalen i Lima distrikt,
Albin Nordstrom. Bata Birger hade efter det
han patraffat sin jaktkamrat gatt ner till N
Kallberget och dar hamtat ett nytt batteri
till sin ficklampa for att kunna se stigen mot
Krakbrickan vilken han bast hittade. Efter
cirka 1 mils vandring till Krakbrickan tog
han sin cykel som fanns dar och cyklade till
Kinnvallsjosatra dar han traffade darstades
boende Setterblom som ringde och anmalde
handelsen som den beskrivits ovan.
Pa natten hade sedan Bata Birger och sju
andra skogsarbete begivit sig till olycksplatsen men kunde nar de antraffade Bertil bara
konstatera att han var dod. Landsfiskalen
kom aven till platsen vid "daggryningen"
den 30 September och gjorde dar en forsta
undersokning av den doda kroppen vilken
lamnats kvar pa olycksplatsen. Inga som
heist krutstankt kunde antraffas pa ytterblusen. Skottet hade gatt igenom ytterblusen
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och tva skjortor samt intrangt strax nedfor
brostkorgens mittben nagot till va'nster.
Kroppen fordes harefter med bar till Lima
sjukstugas barhus enar framstallning om
likoppning skulle begaras hos Lansstyrelsen. Vid aterkomsten till Lima foretogs i
narvaro av namndemannen Pal Lars Larsson och vapenhandlaren Trond Johannes
Johansson i barhuset en ytterligare undersokning av kroppen och den dodes klader.
Inga som heist krutstank kunde heller da
antraffas pa ytterkladerna Misstankarna
om att Bata Birger Olsson varit vallande till
jaktkamraten Bertil Erikssons dod hade nu
styrkts och Bata Birger forhordes anyo den
1 oktober 1935. Han vidholl sin tidigare berattelse och fornekade olaga algjakt samt att
han darunder varit vallande till Bertil Erikssons dod.
Bata Birger insattes i arrest samma dag
kl. IS.OOt i avbidan pa resultat av likoppningen och vidare undersokningar. Cirka 1
l/2 timme senare begarde Bata Birger att fa
komma under fornyat forhor. Han erkande
da att han under jaktiver do'dat Bertil Eriksson. Han berattade nu att nar de gick ut pa
jakten under sondagseftermiddagen hade
bada tva tagit med sig branneckeskott av den
handelse de kunde bliva i tillfalle att skjuta
alg. Bata Birger hade medfort tva sadana
skott. Vid Gallvalla, en mindre back som
rinner ut i Aran, nedanfor Gallvallsberget,
hade hunden fatt upp alg. Drevet kom alldeles intill Bata Birger och Bertil varvid Birger skot ett skott mot en alg men visste inte
om han traffat. Algen vande om och drevet forsvann mot Hallbrosklitten. Omkring
halvannan timme senare hade drevet kommit mot dem igen. Hunden hade standskall.
Bata Birger sade da till Bertil att sta kvar
pa stigen och passa medan han sjalv sprang
upp pa berget mot drevet. Om en liten stund
horde han hur det prasslade till i narheten
av honom varfor han skot ett skott och omedelbart harefter horde han Bertil ropa och
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han forstod da att han traffat honom. Han
sprang omedelbart fram till honom och fann
honom liggande framstupa varfor han vande honom pa rygg och tilltalade honom. Han
kunde dock inte fa nagot livstecken fran
jaktkamraten. Darefter hade Bata Birger tagit ur branneckekulan ur Bertils gevar och
sprungit da'rifran. Det var nu nastan morkt
och klockan var omkring 18.30. Han sprang
nu till fabodvallen dar han lamnade sitt gevar och ammunition. Han tog sen med sig
en ficklampa med nytt batteri och begav sig
till fots till Krakbrickan enlighet med vad
han sagt tidigare. Han kunde inte narmare
forklara varfor han ej pa en gang omtalat det
riktiga handelseforloppet.
Den 3 oktober vidtog landsfiskalen i narvaro av Bata Birger samt den vadaskjutne
Bertil Eriksons fader ytterligare undersokningar a Gallvallberget. Har mattes nu avstandet upp till 15 m mellan skytt och den
som blivit skjuten. Det hade dock troligen
inte var fullt dagsljus vid tillfallet utan nagra mindre granar hade skymt den sikt som
fanns. Harefter vidtog flera undersokningar
och forhor med vittnen som framholl att det
inte radde nagon ovanskap mellan Bata Birger och Bertil Eriksson. Provinsiallakaren
Viktor Ahlberg i Lima vidtog likoppning
den 4 oktober och antraffade da i ryggraden
den kula forsedd med forladdning och synbarligen av kaliber 12 (samma kaliber som
Bata Birger hade pa sitt gevar). I handlingarna fmns rediga och ordentliga beskrivningar
av den inre och yttre likbesiktningen.
Harefter delgavs Bata Birger Olsson
stamning till tinget den 24 oktober for att
standa ansvar jml. Strafflagen 14 kap 9 §
jmf med 7 kap 4 § samt 18 § i jaktstadgan.
Den 10 oktober infann sig skogvaktaren J.
O. Flank pa landsfiskalskontoret och foretedde en mycket deformerad branneckekula
troligen av kal. 12. Flank hade deltagit i bevakning av Korsnas marker i narheten av
Gallvallberget. Har hade under forsta jakt23

dagen den 7 oktober fallts en algtjur och
vid uppslaktning av denna konstaterades att
algen hade ett gammalt skottsar i bringan.
Vid narmare undersokning befanns saret
inflammerat. Kulan tillvaratogs och forseglades i ett kuvert. Jaktlaget trodde att kulan
kunde misstankas vara skjuten med Bata
Birgers gevar.
Bata Birger Olsson var fodd den 3 december 1905. Bertil Eriksson var fodd den 27
januari1912.
I enlighet med ingiven stamning domdes
Bata Birger Olsson av Haradsratten for vallande till annans dod och for olovlig algjakt
till straffarbete i 3 manader samt till 20
dagsboter a 2 kr for jaktbrottet. Han skulle
vidare ersatta den avlidne Bertil Erikssons
foraldrar for begravningen med 150 kronor.

Domen overklagades till Svea Hovratt som
dock faststallde domen 1936. Straffet avtjanades tydligen inte direkt eftersom man
kan lasa i andra handlingar att Bata Birger
Olsson 1938 anyo domdes for olaga algjakt
nu tillsammans med fyra andra kamrater.
Tingsratten ansag nu den forsta domen forverkad och Bata Birger Olsson domdes till 4
Vi manads straffarbete.
Var, hur och nar straffet avtjanades finns i
mina handlingar inga uppgifter om.
Det har var vid den har tiden sakert en
stor och tragisk handelse som utspelade sig
i Lima skogarna.
Branneckekula som star i forhorsprotokollen och oven aterges i texten stavas brennekekula. Den konstruerades 1898 av tysken
Wilhelm Brenneke.

Vagforbindelser osterut fran
Vasterdalarna
AV VARSK TORE JOHANSSON
I aldre tider pa 1500 - 1600 talet var det
brukligt att morakarlarna begav sig vasterut
for att fiska.
Malet for dem var Vasterdalalven. Den
narmaste vagen till alven fran Mora gick
over Mangsbodarna, (mojligen over Venjan)
sa vidare over ett smalt sund vid sodra andan
av Smagsjoarna, genom nuvarande Kallsjosatra, ner till Hoknas by i sodra Transtrand.

vattnet. Harifran gick stigen till Mangsbodarna men ocksa mot Venjan. Detta var forbindelser osterut for 3-400 ar sedan.
Under 1700- och 1800-talet var det
manga fran Lima och Transtrand som for
till Halsingland pa arbete, da gick farden
over Mora- Skattungbyn- Voxna, da anvandes sakert denna vagled.

Vid det stalle vid sodra Smagsjoarna, dar
vagen eller gangstigen gick over, var ett
sund som fore vattenregleringen var betydligt smalare an i vara dagar, pa sin hqjd 20 m
brett. Pa botten ligger an idag rester av den
bro som da byggdes over sundet. Stockarna
som ar kluvna har bevarats utomordentligt
val under de manga arens konservering i

En landsvag mellan Mangsbodarna och
Vasterdalarna var en nodvandig vag, det var
alia eniga om, men var den skulle ga det radde det delade meningar om. Ett forslag var
att komma ner till Valla by i Lima, ett var
till Fiskarheden- Vorderas och ett forslag
till Berga by. Som vanligt kom bypolitiken
in och fordrqjde igangsattandet. Forslaget
Mangsbodarna - Valla by hade den f ordelen
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att vagen Torgas - Rorbacksnas var byggd
och kunde raknas som mellanriksvag.
Protokoll, hallet vid extra vagstamma
med vaghdllnings-skyldige inom Mailings
tingslags vaghdllningsdistrikt i Gronlands
skolhus den 12januari 1923.
Narvarande a Kommunalstamma utsedda
ombud:
For Transtrand Herr Lars Svensson
i Gusjon,
Lima
Herr Bois Per Larsson
i Biskopsbyn,
" Malung
Herr Kapla Jonas Larsson,
Grimsaker och
" Appelbo Herr Velam Erik
Magnusson, Ovanheden,
foljande enskilda vaghallningsskyldiga
anmalde sig narvarande: Herr Forvaltaren P. G. Lundblad for egen del och sasom ombud for Korsnas sagverks aktiebolag, Jannes Jan Jansson, Olaus Nilsson i
Transtrand, Landsfiskalen Ejvin Andersson,
Fabrikoren And. Eliasson, Inspektoren P.
Soderlund, Kommunalnamndsordf. L . M.
Persson i Lima, Namndeman Gust. Persson
i Lima, Hemmansagaren Karl Eriksson,
Lima och Veterinaren V. Norrman samt
ordf. L . Jonell.
Ordforande i vagstyrelsen oppnade stamman med nagra ord agnade at minnet av
framl. D.P. Larsson och atergav vad v. ordf.
Riksdagsmannen Joh. Strom, till protokollet yttrade vid vagstyrelsens sammantrade
den 8 dec. 1922.
§1.
Granskades och godkandes samtliga fullmakter.
§2.

Foredrogs dels Lansstyrelsens resolutioner
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av den 23 nov. 1922 och den 6 december 1922
i malet E. D. No 63- 1922, vari infordrats
vagstammans yttrande angaende den foreslagna vaganlaggningen Transtrand - Alvdalens sockengrans samt skrivelser i arendet fran G. E. Larsson, Aug. Olsson m.fl.
1 Transtrand och fran Johan Andersson i
Branas jemte av Herr Kaptenen Axel Aulin
utarbetade nya alt. forslag och omarbetning
av forslaget Fiskarheden - Branas - Alvdalen dels ock Vagstyrelsens vid sammantrade
denna dag med anledning harav till stamman gjorda forslag till uttalande sa lydande:
"Med hansyn till de stora fordelar i trafikhanseende, som ligger deri, att en naranog
rat samfardselled erhalls fran Osterdalarne
till Norge genom byggandet av den foreslagna vagen med Valla by i Lima socken
som andjepunkt, bor en undersokning pa
statens bekostnad utforas aven av linjen
Valla by - Mangsbodarna, men att om
Lansstyrelsen beslutar avgora fragan i det
skick den nu foreligger vagstamman, da
anser sig bora fororda det av Herr Kaptenen Axel Aulin uppgjorda forslaget B alt.
2 'C'. Berga - Dysbodarna - Baggbodarna
- Mangsbodarna".
Sedan samtliga till arendet horande handlingar upplastes uppstod overlaggning. Ombudet for Transtrands socken, Lars Svensson, anholl att fa antecknat till protokollet
att Kapten Aulins forslag vore i sa matto
missvisande att nodig hansyn icke tagits
dartill, att uppdamning av vissa vattendrag
ofta sker och att om broarna skola byggas sa
att de alltjemt kunna befaras, kostnaderna
kommer att bliva avsevart hogre an som beraknats for den norra strackningen.
Under overlaggningen framfordes foljande yrkanden:
Av Ombudet for Malung K. J. Larsson,
att vagstamman matte sasom sitt ytt25

rande antaga det av vagstyrelsen foreslagna. I detta yrkande instamde Onabudet for Appelbo, Velam Erik Magnusson.
Av ombudet for Lima, Bois Per Larsson,
att vagstamman skulle yrka uppskov med
vagbyggnaden till dess att en undersokning
jemval av linjen Valla by - Mangsbodarna
blivit utford, av Olaus Nilsson i Transtrand,
att vagstamman matte yttra sig till forman
for det norra forslaget och av Forvaltaren
P. G. Lundblad, att stamman matte foresla
till utforande det aldre forslaget, Fiskarheden - Branas - Mangsbodarna. Hari instamde ombudet for Transtrand, Lars Svensson.
Sedan overlaggningen forklarats avslutad,
framstalldes proposition pa vart och ett av
de framstallda yrkandena och beslot stamman, utan votering, i enlighet med K. J.
Larssons forslag, att sasom sitt yttrande, antaga vad vagstyrelsen foreslagit. Olaus Nilsson anmalde sin reservation mot beslutet.
§3.

Till ledamot i vagstyrelsen efter framlidne
D. P. Larsson valdes for aren 1923 - 1926
Bankkamrer L Jonell, Myckelbyn. Till
suppleant i vagstyrelsen for tiden 1923 1924 valdes Jannes Erik Jansson i Tallbyn."
Skrivelse till Herr Jdgmdstaren L. Holmgren, Alvdalen
"Da vi av vagstyrelserna i Alvdalen och
Transtrand forsport att i vagfragan Alvdalen - Mangsbo -Transtrand skulle hava
framkommit tvenne forslag till undersokning i fragan och skulle namnda forslag f.
n. vila hos vag - och vattenbyggnadsstyrelsen i Kopparberg Ian, vilja vi hos eder
vordsamt anhalla att till namnda styrelse fa
framfora synpunkter i foreliggande forslag.
Var uppfattning ar den att nar en airman
vag bygges mellan centrala punkter i tvenne
socknar.
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Den kortaste vagen bor valjas da terrangen det tillater - den blir billigast att bygga
iivensa att underhalla. Detta vinnes om man
foljer den for cirka 50 ar sedan stakade linjen Mangsbo - Branas till allmanna vagen i
Transtrand vid Fiskarheden, dar ocksa station av jarnvagsstyrelsen ar foreslagen. Ett
battre brostalle an vid Branas kan troligen
ej letas efter hela Ogan. - Brons langd torde
uppga till hogst 10 meter. Da hava vagfarande ett valbehovligt vilostalle vid Branas,
som ligger pa halva vagen, forutom att den
framatstravande jordbrukaren Joh. Andersson pa Branas arligen utvidgar sin egendom
och bliver alltmer i behov av utfarsvag, han
namnde Andersson arbetar minst halva sin
tid for forbattrade landsvagskommunikationer och torde vara valbekant da han flera
ganger personligen besokt lanets hovdingar
i fragan. - Jordbruket i Mangsbo ar ocksa f.
n. i starkt framatgaende i det att stora dikningsforetag paga, dels med statsanslag,
dels enskilt. Minst 100 tunnland ar under
torrlaggning och delvis odlat.
Nar Jarnvagen Limedsforsen - Sarna snart
kommer till stand aro naturligtvis Mangsbodarna hanvisade till densamma, for inkop till sitt jordbruk och sig sjelva och da
ar av stort varde att fa tillstand den kortaste
vagen. Avensa har storre delen av Evertsbergs skifteslag sina utskogar soder och
vester om Mangsbo, langt till flottled och
mindre vardig i brist pa vag, men blir vardefullare om vag finnes till jernvag. Linien
Mangsbo - Branas - Fiskarheden, framhalla vi darfor sasom den naturligaste och
skulle bli allmanheten och alia vagfarande
till belatenhet.
Efter norra forslaget eller linien Mangsbo
- Berga eventuellt Vorderas torde vagoch vattenbyggnadsstyrelsen goras uppmarksamma de olagenheter som blir vid
Ogstrommen i anledning av dammningsOfre Gdldet 1/16

forhallandena vissa tider genom Hogsaterdammen som dammer flera kilometer norr
om sjon. Att ingen fast boende familj finnes
efter hela linien, att terrangen ar karg och
ej passande for jordbruk och att denna blir
minst 5 kilometer langre till allman vag i
Transtrand, samt att samma vaganlaggning
inom Alvdalens socken skulle bli mer an
dubbelt dyrare an forra (sodra) alternativet
och mycket dyrare att underhalla.
Mangsbo Evertsberg den 2 maj 1920
Forslaget Mangsbodarna - Fiskarheden var
det kortaste med en kort overfart av sjon
Smagan och forbi hemmanet Branas med
fast bebyggelse, men med dryga backar
mellan Branas - Fiskarheden.
Forslaget Mangsbodarna - Berga var
langre an foregaende med battre hqjdnivaer,
men med mera myrmarker och samre overfart over Smagan.
Bergaforslaget skulle kosta 13 kr 68 ore
for langdmeter. Branasforslaget 12 kr 25 ore.
Hur det an var sa bestamde vagstyrelsen att

forslaget Mangsbodarna - Branas - Fiskarheden skulle byggas. Ar 1933 borjade vagbygget Fiskarheden - Alvdals ra. Da stor
arbetsloshet radde i bygden gick arbetskommitionen in och subventionerade arbetet,
sa kallat AK arbete. Som forman tillsattes
Lars Svensson. Manga arbetslag fordelades
pa olika etapper. Med spade, korp och rallkarror av tra byggdes vagen. Nagra stallen
med tippvagnar pa rals. Arbetet pagick till
1936. Pa vintrarna var det uppehall i byggandet.
En busslinje fran Alvdalen till Salen upprattades av Gunnar Samuelsson 1936.
EnnyepokborjademedforbindelsermotOsterdalarna. Nar vagen Evertsberg - Oxberg
byggdes pa 1960-talet blev forbindelsen till
Mora en naturlig vag. Vagen kallas idag for
vasaloppsvagen och ar en hart trafikerad vag.
Ja detta var lite historia om hur vagen kom
till.

Brannvin
AV LARS-URBAN HELJE
Foljande historierfinns blandNiss Hjalmar
Mattssons efterlamnade dokument. De dr
skrivna av Lissola Erik Persson i Limedsforsen. Lissola Erik var svdrfar till Niss
Hjalmar. Dokumentet dr skrivet pa maskin
ochfullt med andringar och kompletteringar med bldckpenna. Vem som gjort detta dr
omojligt att saga, men jag har tagit migfriheten att skriva rent och infoga anteckningarna (inom parentes)efter bdstaformdga.
Nar brannvinsbranningen forbjudits av
riksdagen, vackte detta oerhord harm i
landet. *Hur skulle man nu, nar penningen
var sa liten jamt, kunna komma over denna
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Guds gava, om man ej fick branna sjalv?
Det gick ocksa som det kunde. Men efter
nagra ar blev brannvinet billigt. Man kunde
i Karlstad kopa en kanna for 24 skilling. Da
blev det jubel igen. Sadana tider far vi val
aldrig mer, sades det.
Det var ingen storre torka pa brannvin forr,
berattar en nu (1941) 75-arig gumma.
Till Grind Matts-garden i Tando kom en
natt 6 lass med brannvin, "och det var bara
brannvin och inte nagot annat", tillade hon.
Gamla mor i garden maste upp om natten
och koka upp mjolk at de fulla forkarlarna,
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som inte korde brannvin for intet. En vet hur
en fyllhund ar, och det gick inte att neka.
Det var "den gamla goda tiden" !
Er. Persson. 1941
1) 1860 forbjods husbehovsbranningen
1870 ar 24 skilling= 1A riksdaler. Motsvarade da 1/3
dagslon (30%) for en industriarbetare. 1 kanna = 2,6 1
2013 kostar 2,61 brannvin ca 680 kr. Motsvarar
idag drygt 'A dagslon (52%) for en industriarbetare.

Det var slaningstid, och Heljelars Olov
(Larsson f 1819) lag pa hjallen ovan lidret
och vilade middag. "Gogubben" borjade
aka, och den halvslumrande Ola trodde, att
dundret kom fran Deneks vagn, som litet
emellanat halsade pa i Limadalen med sin
brannvinslast. Och Ola rusade i va'g med
brannvinsflaskan for att inte ga miste om
den kara drycken. Denek var en "vastjatt"
(vastgote), som reste omkring med livets
vatten.

Som pengar voro sallsynta, maste bytesvaror tillgripas, och det av de mest olika slag.
Ola bytte bort smedjetangerna, hur oumbarliga de an voro, Nar han skulle hamta dem
i den morka smedjan, snavade han omkull,
och liggande deklamerade han med gravallvarlig rost: "I morkret vandrar man ej ratt."
En annan gang, nar torsten satte at, brot
han loss smidesstadet och vandrade med
detta over alven for att skaffa sig brannvin.
Det var i islossningen, och folk som asag
vagspelet, trodde att gubbe och stad skulle
forsvinna i djupet, och nar han kommit iland
hette det: "A bruk foil ga bra at fillhondom".
Men nar han brot upp sin karings kladkista, tog hennes silkesduk och sop upp den, da
ansags detta som det varsta och stolligaste,
som en karl hade kunnat ta sig till med, fast
man var nog van vid litet av varje.
Sjuls Ark (Persson i Bu) till exempel tog
snesar fran akern och bytte i vin. Det for
smidet anskaffade (livsviktiga amnes-) jarnet strok ocksa manga ganger med, nar ej
nagot annat for tillfallet fanns till hands.
Brus Mas (Olsson i Skalmo) brot 16s "kam

Rejalt retro - malade
allmogemobler 1750-1850
AV MATTHIAS

THURESSON

Just nu pagar utstallningen Rejalt retro malade allmogemobler 1750-1850, paNordiska Museet i Stockholm.
Utstallningskatalogens forsta avbildade mobel ar ett hangskap fran Sorbacken
i Lima och malat 1841 av Hallars Mattias
Hansson (1778-1871) i Hjulslatt. Aven pa
museets hemsida ar Limaskapet det forsta
man ser.
Som en kuriositet kan na'mnas att det gar
att kopa forpackningar med loste, i museibutiken pa internet, dar man har Limaskapet
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som reklam pa forpackningen. Det kallas
for Te Allmogeblandning och ar ett svart te
smaksatt med hjortron och apple.
En trevlig present med Limaanknytning
for endast 45 kr att ge bort till vanner och
bekanta!
Utstallningen Rejalt retro - malade allmogemobler 1750-1850 visas pa Nordiska
museet fran och med 21 oktober 2015 till
4 September 2016.
Ofre Gdldet 1/16

Joga-Loppet
Joga-Loppet var en stor handelse for alia
skidintresserade smapojkar i Malungsbyn
Idback, under 1940-talet. Arranger for tavlingen var Rune Dahlen (1931-1949) som

hade ett brinnande intresse for idrott. Start
och malplats var forlagd intill foraldrahemmet Dahlens.

Har a'r en del av startfaltet 1942, fran vanster: Yngve Eriksson, Knut Lennart Johansson, Arne Lovgren, Knekt
Mats Olofsson, Hara Lennart Alfredsson, Hoi Alf Helmersson och Bertil Dahne. Bakom de startande star Rune
Dahlen.
Blandpubliken firms foljande; fran vanster: okand dam, Olt Gustav Hansson, okdnd dam, Astrid Johansson,
Ingrid Johansson, Alice Fredriksson?, Nanny Larsson, Dagmar Johansson, Mosa Alfred Persson, SonjaDahlen,
Mosa Kerstin Larsson, Sjutti Anna Eriksson, Gun Malmen, Lissjers Hulda Eriksson, Hoi Karin Larsson, Hoi
Signhild Helmersson, Hoi Lars Larsson och Knut Ivor Eriksson.

Ofre Galdet 1/16
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yasaloppsveteraner fran
Ofre Galdet
2016 ars upplaga av Vasaloppet bjod pa varierande vader med stralande sol och cirka
-10 °C i borjan av veckan men med latt snoLopp

fall och 0-gradigt i slutet av veckan. Tabellen nedan visar effekten pa aktiderna.

Anmalda

Startande

I Mai

Brutit

% brutit
av start

Vasaloppet 90 km 2016
Oppet Spar Sondag
Oppet Spar Mandag
Forsvarsvasan mandag
Vasaloppet
Stafettvasan

10254
7311
443
16502
1940

8623
5983

8207
5738

376
14817
1715

13676

1674

413
243
10
1105
20

4,79
4,06
2,66
7,46
1,17

Summa 90 km

36450

31514

29661

1791

5,68

Halvvasan 45 km 2016

5093

4231

4180

51

1,21

Vasaloppet 30 km 2016
Kortvasan
Tjejvasan, tavling
Tjejvasan, motion

7733
901
9026

6249
808
7313

6209
804
7249

40
4
64

0,64
0,50
0,88

17660

14370

14262

108

0,75

134

84

84

Summa 90 km
Vasaloppet 9 km 2016
Blabarsloppet 9 km

366

Snart har 1000 personer akt ett Vasalopp pa
90 km under minst 30 ar. Av dessa kommer
19 fran Ofre Galdet, 18 man och 1 kvinna.
Av dessa har 7 man har akt minst 40 ar och
i ar akte Erik-Ake Tranberg in som tredje
man med minst 50 ar. Flest har Bol Bengt
Eriksson med 60 ar i Vasaloppssparet. 6
personer tillhor slakten Nedrin som kan
lasa mer om i boken "Nedrins skidakande
och idrottande attlingar" som saljs av Transtrands Hembygdsfo'rening.

rn^-m
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Erik-Ake pas&irar Evertsberg
!~
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Veteran
30ar 40 ar 50 ar 60 ar
Nr
Nr
Nr
Nr
14
8
3
1 Eriksson
78
45
16
Akerman
158
72
25
Tranberg
76
161
66
453

36
99
29
184

315
53
600
16
500
883
122
202
859
166
12
710

VL Fodd
ar

Fran

Klubb

Bengt
Lars Ake
Erik-Ake

60 1930-08-25 Bolheden
Salens IF
51 1941-02-24 Husom
Lima IF
50 1941-01-18 Naset, Salen Salens IF

Eggens
Persson
Eriksson
Olsson

John-Erik
Rune
Stig
Soren

49
47
41
41

1936-08-15
1943-02-18
1923-06-18
1950-09-08

Heden
Backbyn
Heden
Mailing

Lima IF
Malungs IF
Lima IF
Malungs IF

Haugen
Johansson
Jonell
Eriksson
Munters
Ostensson
Svedin
Nordengren
Larsson
Akerman
Eriksson
Karlsson

Ole
Agge
Lars
Sigurd
Nisse
Margareta
Roland
Sten
Jan
Gote
Verner
Rolf

37
37
37
36
35
32
31
31
31
31
31
30

1945-05-05
1931-01-24
1938-05-09
1914-12-28
1938-12-14
1959-03-18
1929-02-17
1935-08-21
1947-05-15
1 927-04-09
1921-11-30
1943-03-06

Trysil
Bollnas
Malung
Fulunas
Hole
Falun
Saltsjobaden
Avradsberg
Nordanaker
Husom
Gransbo
Norrange

Salens IF
Salens IF
Falu IK
Salens IF
Malungs IF
Salens IF
Salens IF
Malungs IF
Malungs IF
Sa'rna SK
Rorbacksnas IS
Lima IF

Gulmarkerade
Slakten Nedrin

Dramatik i Lima
for 115 ar sedan
INSKICKAT AV PER FLYGAR
Ett ratt upptrade agde rum harstades onsdagen den 10 dennes, da en 23-arig man rusade pa sin fader, ref honom i ansiktet, sa
att blodet rann, samt bortslet en storre del
av skagget. Till sist drog den vildsinte sa'llen upp knifven ur slidan och a'mnade hugga
den i faderns hufvud. Na'r fadern ma'rkte
detta tog ban ogonblickligen ett steg tillbaka
sa att hugget gick miste och traffade istallet
ett i narheten staende kistlock. Orsaken till
detta raa upptrade var det, att fadern i hofliga ord varnade sonhustrun for oforsiktig
eldning i bakugnen, emedan hon i tva dagar a rad latit varkstalla bakning under stark
torka och solhetta.

Lima Hembygdsforenings

MINNESFOND
Jack for alia gavor som inkommit under 20/5!
Gavorna gar till skotsel av hembygdsgsforeningens byggnader och samlingar.
FONDFORVALTARE:
Lima Hembygdsforenings styrelse.
VID KONDOLEANSER RING:
L-A Larsson 070-684 10 51
Inger Eriksson 0280-310 74,
073-941 65 10
Lisbeth Modig 070-306 88 48
Alternativt:
Plusgiro 61 87 09-0

MORA TIDNING Fredagen 19 juli 1901
Ofre Galdet 1/16
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Fr va August, Karl, Arvida och Dov Kari.

,r
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Medlemsskrift med utgivning 4 ganger per ar - Ansvarig utgivare: Britt Nils Eriksson.
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Transtrand
Rorbacksnas
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Adress
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78064 Lima
780 67 Salen
Plusgiro/Bankgiro
191-2286
8166-1-313072649-4
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Patrik Persson
0280-22160
0280-800 48
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