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Ofre galdet
ar det gamla namnet pa Ovre Vasterdalarna, alltsa
socknarna Malung, Lima och Transtrand. Yttre galdet
var Appelbo, Jarna, Nas och Floda. Fordomsdags
fanns endast tva prdster i Vasterdalarna, en i vardera
galdet. Dessa styrde och stallde over pastorate! (galdet).
Namnet Ovre galdet finns belagt redan pa 1500-taIet,
men anvandes framfor allt under 1600- och 1700-talen.
Malung-Salens kommuns nuvarande vapen (hastsko och
hammare) gar tillbakapa Ovre galdets sigillfran 1631.

Justeringar i
Ofre Galdet 2016-1
Bildtext till bilden pa sid 12-13 och text sid 2 ska vara:
Mikael Pettersson och bans farmor Anna Viktoria
Moberg f 19010305.
sid 21 va spalt rad 15 ska kompletteras med: Linnea
Karolina Halvarsson fodd 19090623, dod 19590828;
Ester Ingrid Halvarsson fodd 19180113, dod 2001
sid 22 va spalt ska kompletteras med: Ester Ingrid
Halvarsson fodd 19180113, dod 2001, gift med Rickard
Lindblom fodd 1907, dod 1968
sid 28 ho spalt ska sta: 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, na'r ej nagot annat for tillfa'llet fanns till hands. Brus Mas (Olsson i Skalmo)
brot los "kammorn" (hemlighuset) och ko'rde det till
krogaren. Andamalet helgar medlen.
Gubben Torks Per(Olsson i O. Torks Risatra Littera F,
f 1825 dl892) hade brannvin med vid sadden, och hans
livs forljuverska holl hogtidsstunder pa akerrenen med
flaskans hjalp, men det hande, att akern ej helt hanns
med pa samma dag. Gick det skralt med saningen, sa
gick det ej ba'ttre med bargningen. Pers granne berattade, att nar han sent en host kolade i Hanaknei vid
Sjoendenn kom Per sent en kvall fram till kolboden.
Arendet var att han skulle till Torkssatra och ta in hoet
och darfor ville ha hjalp med delta. Per var som vanligt full, och det snoade, varfor de vantade till na'sta
dag. Framkommna funno de nagon svart hotapp har
och dar pa hassjestangerna.
- - Det a'r att ma'rka, att attlingarna efter
denne stackare markvardigt nog blevo sardeles driftiga i sitt arbete. - Er. Persson 26/6 1942
sid 32 ska sta: 4 generationer fr va August, Uno, Rut
och Dov-Kari
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Ordforanden i Lima Hembygdsforening bar ordet
Ja, sa har vi var igen, rent av somraar nar
dessa rader kommer till. Manga fimderar
hur vadret ska bli fortsattningsvis nar det
startar sa tidigt med varme. Ska det bli bakslag med kyla och regn, torka eller rentav en
sommar som det var forr? Hur nu det var,
kan man undra. Vader har varit samtalsamne i alia tider. I hembygdsgardens arkiv
finns vaderleksobservationer under 50 ar,
dokumenterade av Brannper Lars. Det vore
spannande att kika pa dessa anteckningar
och se om tex. somrarna var battre forr!
Det roligaste vi gjort pa lange var nar vi
var i bagarstugan vid kyrkan och bakade
knackebrod med eleverna i klass 8 fran
Ungarde skola. De var indelade i 4 grupper
om 8 elever i varje. Gissa om de var duktiga! Forhoppningsvis kommer eleverna att
sjalva skriva nagot fran dessa dagar som vi
far publicera i Ofre Galdet till hosten. Under fyra tisdagar har vi traffats vid ett kulturcafe pa Vastagarden. Det har pratats och
skrivits ned limamal samt berattats en hel
del hemskheter. Var egen Leif GW alias
Bjorn Rosen har last protokoll fran nagra
mordutredningar och atergett dessa pa ett
lattforstaeligt satt. Besoksantalet pa dessa
sammankomster har varit mellan 10 och 21
personer. Det har efterfragats om fortsatt-

ning till hosten. Vi aterkommer med hostens program.
Sommarens evenemang ar planerade. Det
blir hembygdsdag vid Vastagarden som
vanligt forsta sondagen efter midsommar.
Den infaller i ar den 3 juli. Programmet
startar kl. 14.00 och pagar nagon timme.
Hembygdsgarden ar oppen for visning till
kl. 17.00.
Lieslatter blir det i Nedre Tandberget och
vid Stormkvarnen lordag 6 augusti.
Vid Stormkvarnen blir det kvarndag med
tipspromenad, gudstjanst samt servering av
navgrot och flask. Det gar av stapeln sondag
den 7 augusti kl 11.00.
Salen Grand Prix ar installt denna sommar. Eftersom flera i ganget pa Vastagarden
vill steka kolbulle har vi funderingar pa att
ordna detta i samband med underhallning
av nagon trubadur. Det blir i sa fall nagon
gang i slutet av juli. Vi lovar dock inte nagot
annu.
Jag 6'nskar alia en trevlig och skon sommar samt halsar valkommen till vara evenemang!
GUDRUNLARSSON

THYSK

Ordf. Lima Hembygdsforening

Ordforanden i Transtrands Hembygdsforening har ordet
Nar jag skriver detta, har bjorkarna precis slagit ut. Vi star ater infor en sommar, som innebar bade arbete och fritid.
Speciellt i en forening som var, ar det valOfre Galdet 2/16

digt mycket att gora under den ljusa och
varma arstiden.
Under de ar som jag varit ordforande, har
vi i styrelsen, arbetat med manga saker.

• Det bar kommit upp en gardsgard runt
garden, vi har satt upp Janisstugan, arkivet har stadats och sorterats och nya hyllor har ordnats for detta.
• Ny textilforvaring har tillkommit och vi
har ordnat fjoset pa garden sa att man kan
fa en upplevelse med ljud, Ijus och bild,
pa hur det kunnat se ut i fjoset forr i tiden.
• Bilder har scannats och lagts upp i digitala arkiv och ett flertal bocker har givits ut.
• Fotografering av vara foremal har skett
och det har stadats och sorterats i en aidrig sinande strom.
• Till det far man ocksa lagga det administrativa arbete, som alltid maste till for att
en forening ska kunna existera.
Detta arbete har till storsta delen skotts av
styrelseledamoter, som med glatt humor och
aldrig sinande entusiasm, stallt upp under
alia dessa hundratals timmar, som man lagt
ner for att gora detta.
Darfor kan jag ju bli lite fundersam ibland,
nar man far hora allt annat man borde agna
sig at i var forening.
Manga hor namligen av sig till mig och
har asikter och det far man naturligtvis ha.
Man tycker vi ska jobba med ditten och datten och en del tycker att vi jobbar med fel
saker och sa vidare.
Det verkar som om dessa manniskor inte
forstar hur mycket arbete som verkligen
laggs ner, for att var forening ska kunna
finnas till och att var fina Olnispagard, ska
kunna visas upp for allmanheten.

Det vi gor ar ju att ge av var egen tid, for att
saker ska kunna finnas kvar for kommande
generationer och naturligtvis har vi ett intresse av dessa fragor ocksa, annars vore
man val inte med i foreningen.
Men det jag vill ha fram ar att vi ar ett gang
hembygdsintresserade manniskor, nagra
pensionarer och nagra i arbetslivet, som pa
var fritid gor sa gott vi kan, med att forsoka halla foreningen igang med allt vad det
innebar.
Ingen av oss har nagon som heist ersattning
for detta och ska inte heller ha det. Vi ger
av var egen tid och har for det mesta valdigt
roligt tillsammans, nar vi skoter alia de ataganden som vi har.
Jag skulle darfor onska att fler av er, skulle
vilja komma med i detta arbete. Da far man
sjalv storre forstaelse for vad vi gor.
Sa darfor vill jag sluta mina ord har med att
ater uppmana er:
Sok kontakt med oss i styrelsen och var med
nar saker och ting bander. Vi har det kul tillsammans och jobbar mot gemensamma mal.
Och tank sa trevlig det ar, att nar man jobbat ett tag, da blir det dags for en skon fikastund.
Jag onskar er alia en riktigt trevlig sommar
ANNETTE JONSSON-LILL
Ordf. Transtrands Hembygdsforening

Otaliga ar de ganger jag skrivit i denna tidskrift om att vi garna ser att ni medlemmar,
som ar utanfor styrelsen, kommer och ar
med oss i vart arbete. Da kanske ni finge en
battre inblick i vad vi gor, nar vi gor det och
hur vi gor det.
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Ordforande i Mailings Hembygdsforening bar ordet
Makings Hembygdsforening holl sitt arsmote den 31 mars. Motet kunde halsa tva
nya styrelsesuppleanter valkomna i foreningen, Jan Kapla och Torsten Hagberg. Jan
lamnade darmed sitt uppdrag som reviser
och ersattes av Torsten Karlsson som vi
ocksa halsar valkommen.
Fran arsmotet vill jag sarskilt namna den
motion som Jan Kapla presenterade for
motet och som antogs. Den syftar till att fa
igang en debatt om Hembygdsforeningens
framtid och belysa fragestallningar som vilka malgrupper vi skall inrikta oss pa, hur vi
skall fa fler medlemmar, hur vi skall kunna
engagera ungdomar och yngre manniskor
over huvud taget. Vilka aktiviteter skall vi
agna oss at for att fanga intresset hur nutidens manniskor?
Nar detta lases har kanske redan det forsta
diskussionsmotet som vi planerat till den 9
juni agt rum. En forsta diskussion, som forhoppningsvis skall foljas av flera. Alia medlemmar ar for ovrigt valkomna att kontakta
oss i styrelsen om Ni har nagra tankar och
ideer. Det ar bara att ringa 0280-105 57.
Motionen ligger mycket " ratt" i tiden, kan
man saga. Detta ar har namligen av Sveriges Hembygdsforbund utropats till Hembygdens ar, narmast med anledning av att
man firar 100-arsjubileum. En rad lokala
hembygdsforeningar bildades ocksa for
ungefar 100 ar sedan. Var egen bildades ju
1919. Det var borjan till en folkrorelse, hembygdsrorelsen, och skall ses som svar pa de
forandringar vart samhalle da genomlevde
med industrialisering och accelererande
flytt fran landsbygden till staderna och de
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storre industrisamhallen som vaxte upp i
allt snabbare takt. Darmed forandrades livet
for manga manniskor. Samtidigt fanns det
en vilja och ett intresse att bevara resterna
av det gamla bondesamhallet. Att bevara
hus, byggnader och foremal och redskap
som anvants och som annars riskerats att
hamna pa sophogen. Man dokumenterade
gamla sedvanjor och bruk. Man insag att
man hade ett kulturarv att forvalta.
Den vardegrund som Sveriges Hembygdsforbund enats om har formulerats pa foljande satt:
Hembygdsrorelsen ar en del av det levande
samhallet. Den skapar broar mellan det
forgangna, nutiden och framtiden. Hembygdsrorelsen har ett humanistiskt och
demokratiskt synsdtt. Den ar oppen for
alia, oavsett bakgrund. Den respekterar
kulturarvets skiftande former i tid och
rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap,
trygghet och identitet. Intresset for kulturarvet ar drivkraften i engagemanget for
hembygden. Har mots alia generationer.
Jag skulle vilja ta fasta pa det forsta som
sags i vardegrunden, namligen att hembygdsrorelsen ar en del av det levande samhallet.
Det ar ocksa grunden till ett annat initiativ som Hembygdsforbundet tagit for att att
under mottot: Vision 2030 initiera en diskussion om framtiden for att ocksa fa svar
pa fragan hur hembygdsrorelsen kan bidra
till en positiv samhallsutveckling. Hur kan
hembygdsforeningarna och dess hembygdsgardar och aktiviteter bli ett nav kring vilket
vart sociala samhallsliv kretsar?
Hembygdsrorelsen skall saledes inte bara

bemoda sig om att bevara det gamla. Det ar
fortfarande viktigt, men vi vill ocksa vara
en brygga till framtiden. Vi vill komma
ifran den felaktiga forestallningen att vi
ar gammalmodiga och mossiga och enbart
bevarande. Men for att kunna blicka framat
behover varje manniska veta varifran hon
kommer. Man behover bottna i sin identitet,
kanna till sina rotter. Det skapar styrka och
sjalvkansla och ar en bra borjan nar man
blickar framat.
En hembygdsforening kan ocksa intressera sig for kulturlandskapet och kulturmiljdvard. Det har nara anknytning till det
kulturarv foreningen forvaltar. Och ett kulturarv har man inte bara, man gor det, man
skapar det lopande, man for in det i framtiden.
Jag skulle garna se ett storre engagemang
nar det galler vart arbete att varda kulturlandskapet. Det har gjorts vissa ansatser att
roja upp akrar och angar langs Vasterdalsalven norr och soder om centrala Malung
for att vi aterigen skall kunna gladjas over
och njuta av sekvensen alv, aker, skog och
berg. For nagot ar sedan gjordes en inventering om mqjligheten att roja upp i slyn och
samtycke gavs i princip av alia markagare.
Men det skulle ocksa kravas ett kommunalt
engagemang som vi annu inte sett.
Vi vill att Malung skall bli vackert igen
och alia som besokte den nyligen presenterade fotoutstallningen pa biblioteket med
bilder fran 30-och 40-talet av Backa Erik
Eriksson kunde sjalva se hur fint det var nar
markerna var oppna, nar odlingslandskapet
var havdat.
Jag tror ocksa att var Hembygdsgard ar av
intresse for besokande turister men vi bor
fundera over hur vi bast skall marknadsfora
denna kulturskatt garna i samverkan med
ovriga turistansvariga i bygden. Paketresor
till Malung som omfattade Gammelgarden,
skinnaffarer, fabodar, kanske en fisketur. Ar
inte det en lockande tanke?

Ett valutvecklat foreningsliv som det vi
har i Malung har stor gladje av ett lokalhistoriskt arkiv. Det sager sig sjalvt att en lokalt arkiv maste finnas tillgangligt pa plats,
lokalt. Har kan samlas material fran alia
foreningar i form av protokoll och andra dokument som belyser foreningarnas historia
och aktiviteter. Men aven brev, handlingar
och dokument fran enskilda som ger inblickar i vad som hant i var bygd. Testamenten, bouppteckningar, nedtecknade berattelser. Ej heller att glomma dokument och
handlingar som belyser var industrihistoria.
Arkiv och bilder fran nedlagda eller ombildade foretag. Vi far ej heller glomma de
politiska partiernas och fackforeningarnas
historia. Manga inom foreningslivet kanner
i dagslaget oro over det lokalhistoriska arkivets framtid och har efterlyst ett starkare
och mer otvetydigt politiskt engagemang sa
vi kan kanna oss sakra pa att vi aven i framtiden kommer att ha ett lokalhistoriskt arkiv
i Malung.
En ny utmaning for var Hembygdsforening, och for ovrigt ocksa for andra foreningar, ar gruppen nyanlanda till var kommun.
Det ar hart provade manniskor som ofta under svara umbaranden flytt fran sina hem.
Manga ar barn. De behover stod pa olika
satt. De ar i forsta hand inte intresserade av
att titta pa vara fina gamla hus och samlingar, men de behover en mansklig kontakt. De
behover ha nagon att fraga och som berattar inte bara om seder och bruk utan ocksa
om hur man beter sig i vardagslivet, hur vi
brukar gora har. Det kommer att underlatta
integrationen for dem som kommer att bo
kvar, arbeta och bidra till vart samhalle.
JOHN-CHRISTER

AHLANDER

Ordf. i Malungs Hembygdsforening
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Ytterligare en glad profil bar gatt bort Lassar Stig Eriksson 19230618-20160423
TEXT OCHBILD ERIK-AKE TRANBERG
Fotot fran Lima Kyrka tillsammans med Sixten Jernberg.

Lassar Stig, "Grytan" kallad efter en kail Vansbrosimning (50 ganger). Kyrkvard under 57 dr. Alltfran ishockeymalvakt pa Arans is, 41 Vasalopp, 26 Svensk Klassiker, Iron Man pa Hawai och otaliga maratonlopp.

Mossor for herrar - en efterlysning
AV GUDRUN LARSSON THYSK
I sockenbockerna om Lima-Transtrand
del II Draktskick beskriver Lisbeth Holmstrom och Gunnel Sorhuus Berger herrarnas huvudbonader. Till hogtidsdrakten tillsammans med den svart fracken (rocken)
anvands svart hoghatt av falb eller svart
OfreGdldet2/16

skarmmossa. Vid tillfallen da fracken inte
anvands har det tidigare forekommit olika
typer av s.k. kilmossor framst av pojkar
men tidigare anvandes de aven av vuxna
man.

Utdrag ur Draktskick:
Under sin dalaresa 1757 antecknade Hillpliers i sin dagbok, att "smd runda kddesmossor, med pdsydde band, hawa forut
mycket warit i bruk hdr pa orten; men av
allmogens umgdnge med de Norska, har dtskillig mer kostsam klddnad blifwit inford,
och brukas nu randiga eller fina roda Filtmossor". Aven Gezelius ndmner frdn samma tid denna klddesmossa och beskriver
den som "liten brun, grd eller swart myssa
Kullmyssa kallad rund som en skal, samlad
afmonga stycken, somarne skarfwade med
band". Den hdr beskrivna mossan ar den
dlderdomliga kilmossan.

Bild pa mossan som finns

Sadana mossor har vi patraffat bade for gossar och vuxna man. Den ar svart eller morkbla och ser ut som en kalott och bestar av 6
kilar med rod passpoal i sommarna. Se bild
nedan.
Utdrag forts.
En mossa av denna typ i Lima kallad korhdtta (kojrhdttd) eller kringelhdtta (klingelhdttd), bestdende av 5 kilar, finns bevarad.
Dessa ar sydda av bid vadmal med roda
passpoaler i sommarna och i toppen av
mossan enplatt virvel, bestdende av rott och
gult vadmal. Nedtill sitter en rod klddeslist
som dr 5 cm bred. Tvd rader med dubbel
tenntrddfinns overst pa denna kddesremsa.
Den huvudbonad horde ursprungligen till
bade mans- och pojkdrdkten, men bruket av
den for vuxna personer har tidigt forsvunnit.
Det ar denna sist beskrivna mossa som vi
skulle vilja veta lite mera om. Nar artikeln
Draktskick skrevs 1987, fanns en sadan
mossa bevarad men var. Har nagon sett denna mossa eller hort talas om den eller nagon
liknande? Om nagon vet nagot sa ring Gudrun mobilnr. 070-563 20 56.
Ove Perbjors
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Begravning
AVKARINLUND
Da jag var barn var det vanligt att barnen
var med pa begravningarna. Jag minns att
kistan med den dode stod ute pa garden pa
ett par pallar. Runt kistan var grankvistar
utlagda. Kistan var 6'ppen. En liten duk var
lagd over den dodes ansikte och de som ville
fick lyfta pa duken och kanske ta farval.
Begravningen borjade i sorgehuset pa morgonen med kaffe och brod. Sedan for man
till kyrkan, med hast och vagn eller skrinda
pa vintern, i rad
Vid kyrkan bars kistan fram av sex barbarare. Prasten holl ett litet tal samt jordfastning. Darefter bars kistan ut igen till
kyrkogarden och den gravda graven, dar
den sanktes ner.
Darefter gick man in i kyrkan igen pa
gudstjanst som borjade klockan 11. Sedan
var det tillbakafard till sorgehuset dar det
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Got Per-Erik Persson (1864-1914) i Biskopsbyn.
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bjods pa middag med mat och sprit. Det
kunde bli riktigt livat ibland.
Jag kommer ihag ett gammalt par som
skulle sjunga en psalm vid graven. Paret
hette Martin och Martina. Martin stamde
upp och sjong, men tog fel melodi sa Martina teg. Da tystnade aven Martin och vande
sig till sin fru med orden: "kom du int pa
no du kalling"? Da sjong hon den ratta melodin.
Sa horde jag talas om nagra barbarare
som inte visste var graven var, utan irrade
omkring pa kyrkogarden. Till slut utbrast
den ena: "So landje ska ve ga ja a bjar an ja
sat'n da"?

Fardsjostaden. Vilka ar personerna pa brolloppsbilden?
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Gardfarihandlare
AVKARINLUND
I min barndom och ungdom kom det gardfarihandlare av olika slag. Den forsta som jag
minns var en jude som hette Zuckerman, hur
det nu stavas. Han kom med en stor vaska med
fina klader.
Skohandlare kom ocksa ibland. Sa minns
jag Alkvist Olle fran Malung som bjod ut synalar och sakerhetsnalar och "slikt smatt som
int just kost nonting".
Grishandlare med sma nassar, som de lyfte i
ett bakben och overlamnade till koparen.
"Parisn" kom med sina smanassar. Han satt
pa en trilla och sjong: "En lilja uti dalen, prov
ska du a non gris".
Lissola Lars salde hastar. En gang var han i
Torgas, troligen pa vag hem nar han hade nagra hastar bundna bak vid skrindan. I Torgas
satt ofta nagra gubbar uppradade utanfor affaren. Troligen slog han sig i samsprak med
dessa och lamnade skrindan for en stund. Hastarna blev skramda av nagonting och satte av i
sken. Det var inte manga som hade telefon pa
den tiden, men hos Mojanis i Husom fanns te-

lefon, sa de ringde dit. Nagra karlar fanns dock
inte hemma, men min moster Klara som var
en tuff kvinna sprang ut och lyckades hoppa
in i skrindan i Mojanisbacken och fick tag i
tommarna och hejdade fortsatt fard. Det var
modigt gjort.
Korgmakare fran Vamhus kom med sina fina
korgar och kvastar.
Bengtlars Erik fran Malung och Knut Ola
och Erik var slaktare och for omkring och salde kott- och flask-varor och andra livsmedel.
Sedan eftertraddes de av Karelius och Renhall
med sina varubussar.
Pa hostarna kom frukthandlare soderifran
med lador med applen och paron bland annat.
Nu ar det bara nagon enstaka affarsman som
kan dyka upp. Nu ar andra tider och andra seder.
Foto seframsidan.
Efterlysning: Var ar bilden tagen och vilka ar
med pa fotot?

Den siste slagbjornen i Borveggen
AV CONRAD A. HANSSON.
Infort tidigare i Mora Tidning.
Komplettering och renskrivning Erik-Ake Tranberg
Borveggen ar jamte Stenlekasen de tva stora gransbergen i vastligaste Dalarna. Over
dem bada gar gransen rak som en linjal,
skiljande Sverige och Norge, liksom granssocknarna Lima och Trysil at. De bada bergen med en utstrackning av flera kvadratkilometer ar en liten varld for sig med kulle
efter kulle avbrutna av lovskogskladda dalar, morka granmoar och ljusa susande furuhedar. I bergen har alltid funnits ett gott
kreaturbete, som ocksa uttnyttjats, dar finns
12

tre fabodar, tva pa den norska och en pa den
svenska sidan. Dar har ocksa gransbornas
hastar av alder varit slappta pa sommarbete.
Pa forsommaren ar 1855 var man i RSrbacksnas i stort tvivelmal om man skulle vaga
slappa byns hastar pa bete i Borveggen.
Foregaende host hade namligen nagra far
blivit ihjalbitna pa den norska sidan av bergen. Vidare hade nagra norrman vid det sa
kallade Hangas sett farska bjornspar. Enligt
norrmannens utsago skulle det av sparen
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att doma vara en ovanligt stor bjorn. Som
Borveggen sedan gammalt var kant som ett
kart tillhall for bjorn, var man nu radd for
att bjornen gatt i ide dar over vintern och
saledes annu var kvar.
Efter en del diskussion beslot man dock
att fran fyra gardar i Rorbacksnas, bjornfaran till trots, slappa sina hastar till Borveggen. De ovriga gardarna slappte sina hastar
osterut, till fjallen. Att ha hastarna hemma
over sommaren var omqjligt, den stora foderbristen satte stopp darfor.
De gardar som samsats om att slappa sina
hastar till Borveggen var Lias, Kalles, Janis och Hals-Lars-gardarna. En dag i mitten av juni drog man sa ivag, fyra man och
fern hastar. Lias-garden hade namligen tva
hastar. De fardades efter den gamla hastvagen vasterut, den vag som vi nu ser som en
liten, nastan igenvuxen stig. Pa den tiden,
for hundra ar sedan, var det en stor och upptrampad vag, som slingrade sig fram over
asarna och de torraste stallena. Over myrhal och kalldrag fanns val lagda kavelbroar,
av vilka en del annu ar val bevarade. Vid
Stortakten motte hastslapparna en norrman,
som var pa vag till Rorbacksnas. Han hade
daliga nyheter att omtala. At Galas-billet
till hade en kviga blivit ihjalriven av bjorn,
vidare hade vid Bustad korna som gick pa
bete i skogen tva dagar a rad kommit hemrusande med rumporna i vadret, troligen
skramda av bjorn. Bjorn fanns saledes i
markerna och nu var goda rad dyrbara for
Rorbacksnaskarlarna, skulle de fortsatta, eller skulle de vanda om hem och for forsta
gangen slappa hastarna osterut. Eftersom
norrmannen dock slappt sina hastar i Borveggen, beslot de fyra Rorbacksnaskarlarna
att ocksa gora det. Man raknade med, att om
nu bjornen var kvar i trakten, pa skulle den
inte i forsta hand vaga sig pa hastflocken.
I Fetdalen lamnade de sa hastarna i sallskap med en flock av norrmannens hastar
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och tog sedan samma vag hem till Rorbacksnas. Nagra dagar senare skickade de bud
till Mas pa Tandanaset och bad honom halla
ett oga pa hastarna. Denne Tandanas Mas
var hastkarl och oerhort intresserad av hastar, nan fungerade ocksa som nagot slags
sjalvtagen hastgattare i Borveggen. I senare
tider bar Tandanas Mas' son, aven han med
namnet Mas, overtagit denne faderns syssla. En kvall, knappa tre veckor efter det man
slappt hastarna pa betet, kom Tandanas Mas
i bradskande arende till Rorbacksnas.
Han berattade att han pa morgonen samma dag mott hasthopen och att hastarna
kommit rusande i fullt sken. Nar han antligen fatt dem att lugna sig hade han upptackt att Hals Lars-gardens hast saknades i
hopen och befarade att den nu var riven av
bjorn.
Tidigt i gryningen nasta dag startade hastens agare, Hals Lars Ersson, tva grannar
till honom samt Mas pa nytt mot Borveggen
for att forsoka leta ratt pa hasten. Sedan de
kommit till berget och letat reda pa det stalle
dar Mas mott den skramda hasthopen foljde
de darifran hastarnas bakspar. Efter ett par
kilometer kom de sa fram till det stalle dar
hastarna betat nar de blev skramda. HSr
kunde de se hur de haftigt skramda rusat at
alia hall, innan de i samlad tropp tagit till
flykten norrut. Hastarna hade betat i en liten
glanta, som pa tva sidor var avgransad av
tatvuxen granskog. Har vid den ena skogskanten upptackte mannen sparen efter en
stor bjorn, som hade gatt till anfall pa hastarna. Jord och mossa var uppriven och har
hade tydligen en kortare strid utkampats.
Ett hundratal meter langre ner, vid en kalla,
i en liten granmortapp, fann de sa vad som
var kvar av hasten. Denne var oerhort sonderriven och bjornen hade atit ett eller tva
skrovmal. Hasten var forsedd med bjallra,
bjallbandet var av jarn och i detta syntes
djupa arr efter bjorntanderna. Det var inte
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Illustrator: Birger Stavas

svart att konstatera hur det hela hade gatt
till. Bjornen hade i la smugit sig pa hastarna
och sedan lagt sig i en grandunge och lurpassat. Nar sa Hals Lars' hast under betandet kommit tillrackligt nara hade bjornen
plotsligt kastat sig fram och slagit ena ramen i hasten. Denne hade da stegrat sig och
slagit bakat samt till slut i vild panik rusat
nedfor berget halvt slapande bjornen med
sig. Bjornen slappte dock inte taget utan
foljde med tills han med den andra ramen
fick faste i ett trad och hade da med ett enda
ryck slagit omkull hasten. Hasten, en liten
norskhast, hade sedan ej vallat bjornen stort
besvar utan med ett par drapslag forpassats
till de salla jaktmarkerna.
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For Hals Lars, som nu mistat sin hast och
arbetskamrat var forlusten nastan oersattlig.
I den fattiga fjallbygden var det smatt om
slantarna och en hast kostade mellan 80 och
100 riksdaler. Men olyckan hade nu hant
och mannen borjade fundera pa nagot sa'tt
att fa hamnd pa den lurviga besten. Som
bjornen sannolikt skulle aterkomma for att
ata av sitt rov, beslot de att gillra en s. k.
bjornsax invid kadavret. For att sa fort som
mqjligt hinna fa gillret utsatt, startade tva
av Rorbacksnaskarlarna for att i byn hamta
bjornsaxen.
Hals Lars och Mas gomde sig pa en stor
sten i narheten, med fardiga bossor ifall
bjornen under tiden skulle aterkomma. Ing6fre Galdet 2/16

enting ha'nde emellertid och sent pa aftonen
aterkom, svettiga och trotta, de tva mannen,
som gatt den langa vagen fram och ater till
Rorbacksnas. En bjornsax ar en tung och
otymplig sak att bara pa ryggen en mil, darav en bra bit utan vag. For dem som aldrig
sett en bjornsax, kan jag omtala att det ar en
kraftig sak, vagande mellan 15 och 20 kg.
Bada slagkaftarna ar tandade och sjalva gilleranordningen sa kraftig, att tva man, den
ena med havstang, erfordras for att gillra
den.
Tva man satte nu genast igang med att
gillra saxen, vilken sedan lades i kanten av
kalian, alldeles invid kadavret. Kattingen
fran saxen fastes i en grov granlump, saxen doldes noga och alia spar sopades igen.
Som skymningen borjade falla begav de sig
skyndsamt fran platsen. Nasta dag kom ingen till Borveggen for att se till det utlagda
gillret. Sar Pal Karl Palsson, forut Rorbacksnasbo, var pa tillfalligt beso'k i hemtrakten.
Han medforde ett gevar, hemfort fran Amerika. Det var ett bakladdningsgevar, det forsta som kom till Rorbacksnas. Sar Pal Karl
utbad sig nu att fa folja med nasta dag, nar
gillret skulle vittjas. Det blev saledes han
och Hals Lars, som nasta dags morgon drog
iva'g mot Borveggen. Det var mulen, disig
dag med vindstilla.
Forhoppningen att besten gatt i gillret var
sa pass stor att mannen gick den langa vagen i storsta spanning, vilken okade ju narmare de kom. Nar de endast hade ett litet
stycke vag fram till gillret fick de plotsligt
hora ett hiskligt vralande. Mannen stannade
som forstenade, och nar de forstod att det
var bjornen som gatt i gillret kom bjornfrossan. De sprang pa skalvande ben tillbaka
till nagra stora tallar, bada i den tanken att
klattra upp, for att soka skydd. Bjornen,
som sannolikt fatt vader av mannen, rot och
vralade nastan i ett. Mannen sag pa varandra, med bleka kinder och skallrande tander
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medan kallsvetten sipprade fram och bjornvralet steg och sjonk. Bjornen tystnade till
slut, och da de bada jagarna hade aterhamtat
sig sa pass att de ater kunde borja gora en
ny framryckning. Sar Pal Karl som hade det
basta skjutvapnet gick framst. Nar de pa nytt
narmade sig den lilla granmoren dar hasten
blivit slagen, steg bjornens rytande pa nytt
mot skyn. Sar Pal Karls knan hade borjat
darra betankligt, men han fortsatte modigt,
foljd av Hals Lars. Just i kanten av granmoren fick de syn pa bjornen, som ocksa samtidigt fick ogonen pa sina dodsfiender.
Forut retad till ett valdsamt ursinne av
den sargande saxen reste sig nu bjornen pa
bakbenen, lyftande den tunga saxen som
satt om ena ramen. Med ett hemskt rytande
och med blodrott gap, ur vilket dreglet rann,
kom bjornen mot de bada jagarna, dragande den tunga granlumpen sa att det ekade
och skrall i granmoren. Bada mannen skot
snabbt var sitt skott, men bjornen fortsatte
sakta framat, hindrad av den tunga granlumpen.
Sar Pal Karl laddade om och skot ytterligare tva skott sa snabbt han formadde. Vid
det fjarde skottet raglade bjornen till och
stop sedan framat och lag stilla. Forst efter
ett femte skott pa nara hall mot huvudet vagade sig jagarna fram till den fallne kampen. Det visade sig att tva av de forsta skotten traffat, ett i halsen och ett ratt genom
hjartat. Bjornen var ovanligt stor, en gammal hanne och sa'kert densamma, som de
senaste aren harjat svart bland boskapen i
Varmlands finnmarker. Sedan bjornen flatts
och styckats, skaffade man hjalp och kottet
bars till Rorbacksnas. Det delades mellan
de fyra fran Rorbacksnas, och aven Mas pa
Tandanaset fick en del.
Kottet lar dock ha varit ovanligt segt
och for Hals Lars Ersson, som mistat sin
arbetskamrat, var det nog segast, Gladjen
var givetvis stor i granstrakterna over att ha
befriats fran detta gissel. Sa foil den sista
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bjornen och Borreggens konung som hamnd
for att han forgripit sig pa den fattige fjallbondens hast.
Nu hundra ar efter derma handelse, nar
skogarnas konung ater finns i granstrakterna, kan man vanta att han pa nytt tar
sitt gamla rike i Borreggen i besittning, till
gladje kanske for nagra fa, men till skrack

for de fiesta. Tiderna forandras och manniskorna med dem, men annu dominerar nog
den gamla skracken och hatet mot Nalle.
Komplettering: Hals Lars Ersson f 18210107
i V Langstrand, d 18700828 i Rorbacksnas;
Sarpal Karl Oskar Palsson f 18200408 i
Rorbacksnas, Lima, till USA 18690616

En motorhuv som roade manga barn
AVUNNIRISENG
I senaste numret av Ofre Galdet, 2016 nr 1,
laser jag om motorhuven fran Frazern, som
tjanade som skolbil och taxi i Rorbacksnas.
Det var Gottfrid Hakansson som fick den
aran att kora den. Han var anstalld som
chauffor hos Verner Moberg i manga ar. Sedan bilen hade gjort sitt blev det en utmarkt
pulka for manga barn.
Vi holl till i Villabatsin och var vi inte sa
stora rymdes 8-10 st samtidigt. For varje ak

hjalptes vi at att dra den upp med en grov
torn. Det var tjock plat i den sa den var riktigt tungt.
Skulle det ha varit dagens bilplat hade den
ha varit utsliten for lange sedan. Kommer
sarskilt ihag en dag da vi skulle ha friluftsdag i skolan. Vi fick valja vad vi ville gora,
aka skidor eller nagot annat forslag.
Klart var det Huven och Villabatsin som
drog. Sagt och gjort sa blev det. Nagra elever fick i uppdrag att fraga om vi fick lana

Fr vd Albert Pettersson och Verner Moberg.
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Syskonen Karolina och Verner Moberg - Verner Moberg i unga ar

den. Alia hjalptes at att dra den till backen,
vi streta och drog tills vi kom dit upp.
Resan nerfor backen gick valdigt fort, vi
hoppade upp pa vagen, fortsatte till andra
sidan, dar det star villor idag.
Pa den tiden passerade det 5 bilar i 50-60
km/h per dag. Magistern stod vakt pa vagen
om det skulle komma en bil. Det bar sig inte
ba'ttre an att Tulltjanstemannen B Tovestam
kom i sin svarta Volkswagen. (Fattigmans
vindskydd kallade Tandsjo-Lars den bilen).
Tovestam stannade vid Magistern och gav
honom en rejal utskallning for att han lat
barnen aka rakt over vagen.
Vi barn tyckte det var en dum farbror
som inte unnade oss att aka Frazer-Huv, och
ska'lla pa varan Magister.
Vi var nog manga som inte gillade honom
efter detta.
Detta hande 1950-52. Kanske har FazerHuven roat barn i 20-25 ar, men den tycks
finnas an idag, men ganska bucklig. Inte att
undra pa.
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Bilen i fraga med Albert Pettersson fodd i
Brunntjarnasen 19050705, dod i Rorbacksnas 19990919 och bilens agare Verner
Moberg fodd 19030517 i Rorbacksnas, dod
19650519 i Rorbacksnas. Albert Pettersson
var gift med Verners syster Anna Moberg
fodd 19010305, dod 19850707. Verners syster Karolina, fodd 18950511 i Rorbacksnas,
Lima, dod 19811228 i Hammarsbyn, var gift
med Gudmunds-Helenius Persson "Lene",
fodd 18840126 i Hammarsbyn, Lima, dod
19660709, som trafikerade Torgas - Rorbacksnas med buss (se tidigare artikel i Ofre
Galdet).
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Sommaridyll vid faboden
AVBERTH DAHNE
nat, och lar vara en av Malungs
aldsta fabodar. Ar 1995 gjordes
en 14C-datering av kolbitar som
hittats vid en gammal blastugn
pa vallen. 14C-provet pekade pa
ar 1405. Det ar alltsa vetenskapligt dokumenterat att det funnits
manniskor vid Byxangselen i
600 ar. Vid Byxangselen liksom
vid de fiesta andra fabodar, finns
inte langre nagot fabodbruk. Den
manghundraariga faboderan ar
tillanda. De sista fabodbrukarna
vid Byxangselen blev Knut Ivar
Eriksson (1922-1993) Idback,
som tillsammans med sina foraldrar och syskon skotte fabodBilden: Carina Dahne (f 1967) ville sa garna klappa den fina kalven,
och far hjalp av Knut Ivar. Carina hade formanen att fa tillbringa driften fran borjan av 1900-talet.
somrarna vid "sela" under de sista 20 aren som Byxangselen kunde Under senare delen av 1900-talet
klassas som levandefabod. Fotofran 1969 av Bertil Dahne.
forknippades Byxangselen alltid
med "fabodmasen" Knut Ivar.
Byxangselen ligger vid sjon Byxangen ca 17 Sommaren ar 1990 kom att bli Byxangkilometer sydvast fran centrala Malung rak- selens sista sommar med fabodbruk.

Hoppbacken i Lima
AVERIK-AKE TRANBERG
Vid Trollholen, mindre hojd vid Armyren,
VSV om byn V Arnas, Lima , fanns pa
1940-talet en hoppbacke.

Trana Walfrid Martinsson f 19241015, Skommarlars
Martin Larsson f 19190220, Kvarn Gunnar Persson f
19210828.
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