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EM pa omslag: Fr vd Herbert Dammare 18960626,
Harold Dammare 18980119, Hugo Dammare
19011121 Soderhamn, Kristina
Vilhelmina
Johansson (fru till Per) 18610824 Filipstad,
Flygar Lars Ersson 18270405, Per 18650731,
Valborg 19000122. Taget pa Dammarplatsen.
Garden brann ner 1925. Senflyttade defran Lima
till Vikmanshyttan.
Ofre galdet
ar det gamla namnet pa Ovre Vijsterdalarna, 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 stdllde over pastorate! (galdet).
Namnet Ovre galdet finns belagt redan pa 1500-talet,
men anvandes framfor allt under 1600- och 1700-talen.
Malung-Salens kommuns mivarande vapen (hastsko och
hammare) gar tillbakapa Ovre gdldets sigillfran 1631.

Ordforanden bar
ordet
Aterigen bar en sommar passerat med en
stor blandning av evenemang, folk och vader. Framfor allt har det sistnamnda, vadret, varit blandat denna sommar. Tendensen
har varit sol pa morgonen och regn och aska
framat kvallen.
Bland evenemangen var hembygdsdagen
redan 1 juli som startade med sol men overgick i regn och aska. Musiken uteblev tyvarr
i sista minuten. Ett nytt intressant inslag i
ar var Oskar Bois som visade tjarbranning
efter egen utvecklad metod. Bredvid honom
hade Flygar Albin Bustad dukat upp en imponerande samling av motorsagar med varierande antal ar pa nacken.
Talare i ar var Leif Kjellgren som bor i
Filipstad men har sina rotter i Heden. Han
berattade minnen fran sin uppvaxt och ungdomstid i Heden, med speciella personer
och ett stort inslag av idrott. Som brukligt
kom en haftig regnskur och nagra danande
askknallar sa publiken fick skyndsamt soka
sig till stugorna med kaffeservering, textilt
hantverk, stompbakning och tillverkning av
en kvast av bjorkris (rislime).
I slutet av augusti hade vi inbjudit till
kolbullekvall med aktiviteter. Pell Martin
Eriksson kom och underholl med gitarr och
sang. Barbro Bojort hade dragspelet med
sig och vi sjong lite allsang. Besokarna fick
ga en kort tipspromenad samt kopa kolbulle
och fika. Guidning av garden erbjods. Bland
deltagarna marktes 96-ariga Olle Branas
som fick aterse flera kanda ansikten, foremal och Storlars stugan. Han hade manga
roliga minnen och historier att beratta.
Lieslattern vid Nedre Tandberget och
Stormkvarnen avlopte pa traditionsenligt
satt. Vid Tandberget var vi 10 personer. De
yngsta, Elias och Filip Gudmunds, 4 resO/re Galdet 3/16

pektive 2 ar, rafsade ho med stor iver.
Det ar tur att en ny generation fostras att
varda hembygden!
Saknaden var stor efter Ove Gudmundsson som avled hastigt den 19 juni. Han har
ofta hjalpt Hembygdsforeningen med olika
sysslor och vid Tandberget har han under
manga ar skickligt hanterat lien.
Vid Stormkvarnen slog och rafsade 8 personer med en fin hassja pa holmen i dammen som resultat.
Dagen darpa var det kvarndag. Arrangorer var Svenska kyrkan och Lima Hembygdsforening. Gudstjansten leddes av
Sten-Ove Renhall med Tore Lispa som kantor assisterad av Storm Ivan Rickardsson pa
dragspel. Ett 30-tal personer intog navgrot
med flask och lingonsylt. Aven har fanns
hemvandande Limaattlingar. bl.a. Curt Eggens med sallskap samt attlingar till stormslakten.
Under den gangna sommaren har nagra
personer vid tva tillfallen gjort olaga intrang vid Skogsamilstakten i Nedre Tandberget. Handelserna ar polisanmalda. Vid
bada tillfallena har spar efter en 4-hjuling
iakttagits, takluckan och dorren till eldhuset
har brutits sonder. Det har eldats, eventuellt
grillats och druckits 61. Det fanns aven spar
efter matrester. Vid det forsta tillfallet var
ett fonster till stugan uppbrutet. Dock har
inga foremal stulits vad vi kunnat se. Om

nagon iakttagit personer som rort sig i trakten pa 4-hjuling under sommaren ar en rapport om detta valkommen.
Som vanligt har guidning pa hembygdsgarden genomforts. Bl.a. har Transtrands
PRO besokt oss.
Eftersom det ar Hembygdens ar 2016
med berattande som tema ska vi aven under
hosten ha en aktivitet per manad i Vastagarden. Forst ut ar Mo Per Persson som den 26
September berattar om sina vandringar efter Dalkarlsvagen. Den 24 oktober kommer
John-Erik Eggens att beratta minnen fran
Heden.
Den 21 november sker berattandet pa Sixten
Jernbergs restaurang och da aterger Bjorn
Rosen forhorsprotokoll m.m. fran mord
som for manga ar sedan begatts i Lima med
omnejd.
I december narmare bestamt den 12 ar vi
ater pa Vastagarden och da visar Hans Dalin bilder med atfoljande historier. Tidpunkten for alia kvallar ar kl. 18.00 och fika kommer att inga i entren. Vi kommer ocksa att
annonsera i Malungsbladet med uppmaning
att spar a annonsen!
Tack for i sommar och valkommen pa
vara traffar under hosten och vintern!
GUDRUNLARSSON

THYSK

Ordforande Lima Hembygdsforening

Ordforande har ordet
Nar jag skriver detta, har jag och nagra andra ur styrelsen, varit pa Skansen for att fira
en vital 100 aring.
Det galler Sveriges Hembygdsforbund som i ar firar sitt 100-arsjubileum.
Under sjalva festdagen, var det flera
hembygdsforeningar
som bemannade
olika gardar pa Skansen och visade oliOfre Gdldet 3/16

ka specialiteter fran sina hembygder.
Pa Mora-garden, var det hararbete och tillverkning av spankorgar, som visades av
Vamhusbor och fran Bohuslan, hade man
kommit bade med sill och gatsten for att visa
hur man gjorde med sillen forr i tiden och
hur man hogg gatsten. Detta som nagra exempel pa det vi fick se.

Dagen avslutades med stor festlighet och
vackra tal av bade Hembygdsforbundets
ordforande, men aven prins Carl Philip.
Under denna dag fick vi se en del av det arbete som bedrivs ute i landet av hembygdsoch fornminnesforeningar och man kan
konstatera att det laggs ner ett fantastiskt
arbete runt hela landet, for att bevara och
dokumentera seder, bruk och traditioner till
nasta generation. Arbete som till allra storsta delen bedrivs pa ideell basis.
Ordforande i Sveriges Hembygdsforbund,
sade i sitt tal att det finns flera hundra
vaderkvarnar pa Oland, tre av dessa skots
av lansstyrelsen till en summa av flera miljoner, en skots av statens kulturrad, till en
summa av ytterligare en miljon och resten
skots pa ideell basis, utan nagon kostnad
alls. Mycket tankvart, tycker jag.
Nar man ser dessa proportioner, sa forstar
man vilket engagemang enskilda individer
har for sin egen historia och sin bygd och
hur mycket man ar beredd att gora, for att
se till att andra generationer, ska kunna ta
del av detta.
I sommar, oppnade vi upp parstugan for
visning igen och har lika som i fjoset,
nu ordnat med ljud, ljus och visuell visning. Nar man stiger in vastra stugan, sa ska
man fa en bild av hur livet kunde te sig fram
till mitten av 1800-talet och i ostra stugan,
sa ser man hur det kan ha sett ut i borjan av
1900-talet Utstallningen ar gjord pa detta
satt, for att kunna se vilka forandring, som
har skett under cirka 50 ar.
Man far aven hora ett ljudband om livet
och garden i allmanhet, runt dessa tidsepoker.
Under sjalva Salendagen, har var forening
under flera ar, medverkat med att visa gamla

seder och bruk och i ar, satt vi inne i ostra
stugan och visade pa kardning, spinning
och stickning och aven mat enligt gammal
tradition.
Vi kanner att vi har ett uppdrag att under
denna dag, fa tillfora ett kulturellt inslag
som vi har sett tilltalat bade barn och vuxna. De besokande som vill, far naturligtvis
prova de olika tekniker som vi visar och det
brukar vara uppskattat.
Nu i host, kommer arbetet med att renovera
gardens smedja att borja. Det blir nasta projekt for att gora garden mer lattillganglig
och mer visningsbar.
Jag aterkommer med mer upplysning om
detta, vartefter arbetet framskrider.
Slutligen vill jag onska er alia en trevlig
host.
ANNETTE JONSSON-LILL
Ordforande Transtrands Hembygdsforening.

Tjuvskjuten alg
till stek pa
50-arskalas
Raa skyttar overrashade pa Alvdalens kronopark.
Dodade cilgkon hade tva kalvar med
sig.
Ur Mora Tidning 1935
En om stor rahet vittnade olaga jakt agde i
torsdags rum pa kronoparken oster om Tyrinas i narheten av sjon Uppvan i Alvdalen.
Tvenne personer, boende pa vastra sidan
om Horrmundssjon, nedskoto namligen en
algko som atfoljdes av tva kalvar. Tjuvjagarna togos pa bar gaming av jagmastare P
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Weidmark atfoljd av en kronojagare. Dessa
uppehollo sig i narheten i tjansteforrattningar samt horde tva gevarsskott. De skyndade
dit, varifran skotten hordes, och overraskade skyttarna just som dessa skulle slakta
algkon. De erkande utan vidare att de dodat
djuret samt lingo lamna ifran sig gevaren.
Kottet, som var avsett till ett storre 50-arskalas under midsommaren, beslagstogs.
Den ena av de tva kalvarna var sa pass forsigkommen, att ban kunde klara sig sjalv
och han sprang undan men har senare infangats. Den mindre kalven var daremot

hjalplos och omhandertogs omedelbart av
jagmastaren och for narvarande vardas
bada hos Dofs Olof Eriksson i Lovnas, dar
de utfordras med lov mjolkflaska med napp.
Kalvarna visa inte den minsta radsla for
manniskor och ha redan borjat visa stor tillgivenhet for skoterskan med mjolkflaskan.
Tjuvskyttarna, Nils Olsson Back i Digernasasen (f 18850607 i Digernasasen, Transtrand) och Spik Oskar Persson, Sandnas (f
18870604 i Loka, Alvdalen), fa stamning
till hosttinget.

Branden i Heden, Lima pa
Dammarplatsen 1925
AVINGER FLYGAR
Sommaren 1925 nar Per Dammare och hans
tre soner, Harald, Herbert och Hugo var i
Grasbrickans fabod for att sla fabodvallen,
brann hela garden ner hemma i Heden.
Pa garden hemma fanns Pers fru och Haralds fru Eida med tva sma barn Ebba, och
den yngsta nyfodda Vera.
Dagen fore hade de bakat tunnbrod sa
murstocken hade spruckit av hettan. Pa natten borjade det brinna. Den som raddade
dem fran att inte bli innebranda var Gerda
Flygar. Hon var da 10 ar och bodde pa garden mitt emot. Hon lag pa nedre vaningen
men kande pa sig att hon ville till sin mor
Berta, som lag pa andra vaningen genom
att hon hade fott Ella som da var nyfodd.
Nar Gerda kom upp blev Berta vaken och da
fick hon se ett ljussken fran fonstret. Berta
sprang till huset och vackte de som bodde
dar, i sista stund. Sedan sprang hon till min
mor Ida som i sin tur cyklade till Halses.
Det var de enda som hade telefon. Vidare
cyklade hon till Jon Gerhard och Valdemar.
Det var de enda karlarna som var hemma
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for alia andra var pa i fabodarna och slog
sina vallar.
Hela garden brann upp, men tack vare
Gerda sa raddades tva vuxna och tva sma
barn fran att bli innebranda.
Det har har jag fatt berattat for mig av
mina foraldrar Ida och Albert och min kusin
Gerda som blev hjalten i dramat.
Efter den har tragiska handelsen som
hande for 91 ar sedan, kopte Per Dammare
en gard i Vikmanshyttan lor forsakringspengarna han fick efter branden. Idag bor
jag (undertecknad) pa Dammarplatsen.
Ofta blir jag pamind om branden, nar jag
graver i jorden sa hittar jag saker efter deras tid har. Jag hoppas att en dag fa finna
Haralds forlovningsring, sa jag far aka till
Vikmanshyttan och overlamna den till hans
barnbarn.
Jag far tacka Per Dammare som salde
en sa vacker plats och tack till min far som
kopte den. Den ligger ju sa vackert vid Sillersbergets fot.

Bokpresentation
Forsta boken av Rune Johansson i Vastra
Arna's, Lima: "Skogsmans erinran", innehaller 93 sidor med jaktberattelser och naturskildringar uppdelad pa de olika arstiderna och 31 avsnitt. Rune har som aktiv jagare
och skogsarbetare och med skogsmannens
blick iakttagit naturens olika skiftningar.
Hans mjuka nyans visar att jagaren inte
bara ar fangstman utan aven naturalskare.
Detta ar ett unikt tillfalle att folja med ut i
en verklighet som manga idag inte annars
far uppleva.

Boken finns fortfarande att kopa hos
Karin Ka'mpe
Johansson,
Vastra Arna's 24,
780 64 LIMA.
Tel. 070-3549104

Limamal
AVPARS MAJ JOHANSSON
I Svenska dagbladet 2016 06 24 skrev Inger
Ingmanssson (kemist, biolog och forfattare)
en artikel om Nattviolen, platanthera bifolia. Den kallas ocksa Natt-yxne.
Carl von Linne skrev i sin "ortabok" 1725:
"hon luchtar starkt om natten men intet om
dagen, hwaraf henes embete kan synas ar att
warka dett som skall ske om natten och eij
pa dagen".
I Linnes " Flora Svecia" star det att man i
Dalsland brukar ge Nattviolen at tjurar, som
ar ovilliga till parning. Harav Yxnegras.
Yxne tolkas som tjur och yxen kan betyda
brunstig.
Vad sager vi i Lima om en ko som ar
brunstig? Jo vi sager att hon ar "exna".
Tank att limamalet har sa djupa rotter i
sprakhistorien.
Tillagg
Lite om Nattviol:
Nattviol (Platanthera bifolid) ar en art i familjen orkideer.
Den finns i stort sett i hela Europa och

aven i Marocko.
Pa senare ar har
den blivit vanligare
i Gotaland. Den
blommar i junijuli. Blomman har
en behaglig och
ganska stark doft,
sarskilt pa natten.
Nattviolen ar fridlyst i hela Sverige.
Nattviolen vaxer framforallt pa skogsangar med nagot fuktig mark och sallan
pa torrare skogsmark. Den upptrader ofta i
grupper och till och med ymnigt.
Blomkronan ar vit och har en smal vit
lapp och en ovanligt lang sporre.
Pollineringen utfors av nattaktiva fjarilar. Sporrens langa smala form ar utformade
sa att de passar dessa fjarilars langa sugror.

6freGdldet3/16

Identifierade personer pa fotot i
Ofre Galdet nr 2016-2
Selma och Julius brollop 1924.

Sittande fr.v. Gustavo Johansson 1887, As Erik Johansson 1910-11-23, As Lars Johansson 1907-03-17, Holla
Arvid Johansson 1896, Ida Olsson 1899, VikErikJansson 1899, Klara Johansson 1888. Staendefr.v. Erik Vesterlund 1886, Ester Johansson 1901, Gunnar Vesterlund 1919, Julius Johansson 1900, Selma Johansson 1892, Alma
Johansson 1919, Ellen Lindstrom 1904, Karin Lindstrom 1912, Lars Johansson 1849-05-06, Karin Hansdotter
1858-11-15, Johannes Johansson!861-07-29.

Adolf Hansson och gamla
Rorbacksnas
AVWAR BERGLIN
Langt borta fran allfarvagar i fjallbygdens
morka susande skogar och vildmarkens ensliga stig da'r har jag vandrat bland fja'll och
dalar mangen gang uti ungdomens tid och
de minnen fran dessa dagar och hemmet hos
moder och far a'r minnen som an lever kvar.
Med denna strof slutar Adolf Hansson i
Rorbacksnas sin berattelse om sin hembygd
som han minns den.
Adolf Hansson foddes 1880 i Lilla Moberget och bodde under skoltiden i Torudsgarden, numera hembygdsgard i Rorbacksnas.Garden byggdes 1808 av Hans Torud
Ofre Galdet 3/16

harstammande fran Hernes i Norge. I Rorbacksnas fanns da 16 stugor, av vilka manga
hade bara ett rum, och da familjerna merendels bestod av atta till tio medlemmar var
det smatt om utrymme.
Smaskola holls i Ollosstugan som bestod
av ett rum och kammare. De tre forsta skolaren har etsat sig fast i hans minne, kanske
mest pa grund av den utomordentligt elaka
lararinnan, som hade att undervisa honom
och hans kamrater i konsten att la'sa och
skriva. Det var tre harda ar i synnerhet for
pojkarna, enar det inte gick en dag utan att

nagon av dem rakade ut for hennes luggar
och orfilar.
Du ar sa elak att du inte vet hur elak du ar
sade en av pojkarna gratande efter att la'rarinnan hade slitit loss hans orsnibb.
Skamvran var ocksa flitigt anvand som,
bestraffningsmedel.
Adolf och hans kamrater ansag sig vara
orattvist behandlade och pa rasterna diskuterades hur lararinnan skulle fa igen for
gammal ost. De beslot att sa, fort de gatt och
"last" skulle vederga'llning ske i en eller annan form.
Om lararinnan i smaskolan var elak sa
var lararinnan i folkskolan hennes raka
motsats. Hon tog aldrig till hardhandskarna
men eleverna hade a'ndock respekt for henne. Det behovdes bara en blick fran henne
for att skolbarnen skulle vara som ta'nda
Ijus. En gang hade nagra pojkar slagits med
flickorna med pafoljd att dessa skvallrade
for lararinnan.
Under lektionen som foljde talade lararinnan om att flickorna kommit till henne
och beklagat sig over att pojkarna varit
elaka mot dem. Lararinnan uppmanade den
eller de pojkar som varit elaka att be henne
om forlatelse. Som vanligt drqjde det lange
innan nagon anma'Ide sig skyldig. Till slut
fann sig dock Anton Amundsen foranlaten
att stracka upp en hand. Amundsen som inte

fatt riktigt klart for sig vad forlatelse var for
nagot sade: "Sna'lla lararinnan be mig om
forlatelse."
Barnen var for det mesta daligt kla'dda
och hade daliga skor, men fortjansterna var
daliga. Inkomsten per dag oversteg sa'llan
en krona, och den kronan skulle forst och
framst racka till kaffe, socker och salt samt
tobak.
Kreatursskotseln gav kott och skinn och
rakade nagon a'lg komma i narheten av byn
hade den sma chanser att overleva. Jakten
pa a'lg bedrevs aret runt. Algstammen var
darfor atskilligt mindre an nu.
Den forsta affaren oppnades 1897 av
Lisa-Ola Hansson i ett hus som a'nnu finns
kvar. Man kan pa vaggarna se de utrakningar och adderingar som Lisa-Ola gjorde pa
vaggen istallet for pa papper.
Bjornjakten
Ar 1897 var Adolf Hansson med pa bjornjakt i trakten av Lilla Moberget. Med sig
hade han tva jamnariga kamrater Johannes
Jansson kallad "Jannis-pojken" och Karl
Ludvig Larsson. Av Mattis-Olle i Norra L6ten lanade de bjornhud. Va'l komna till Lilla
Moberget, da'r de skulle overnatta, beslot de
att fore morkrets inbrott gora en svang med
hunden i de trakter da'r bjorn brukade halla
till. I sammanhanget kan na'mnas att Hans
Orre pa sin tid har i trakten av Skarfjallet
och Bjornbacksdalen nedlade 36 bjornar.
Nagra spar efter bjorn kunde de emellertid inte finna utan satte sig att vila, innan
de gick tillbaka till Lilla Moberget. Adolf
Hansson ville dock snart fortsatta for att det
inte skulle bli for morkt for dem.
Janispojken ville roka fa'rdigt och uppmanade Adolf att sa'tta sig. Da fick de hora
stenrassel bakom sig och en bjorn komma
larvande efter en kullfallen tradstam. Nar
den kom till toppen av tradet, upptackte den
jagarna och stannade och tittade pa dem.
Adolf Hansson uppmanades att skjuta
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forst. Nar skottet foil hoppade bjornen hogt
och satt av i fyrsprang.
Hunden som slappts efter bjornen nadde
fatt dem vid en kalla dar bjornsax brukade
utlaggas. Da jagarna kom dit fortsatte bjornen sin flykt och for att latta kroppsvikten
lamnade den en strang av spillning efter
sig. En barplockande norrman "Nils-Karl"
som hort skott och skall och som kommit
till platsen upptackte spillningen sade till
pojkarna: "Vent litt gutter sa far jag smake."
Detta for att utrona om bjornens inalvor var
skadade. "Fy fan sa klent" var norrmannens
kommentar om smaken- det smakade blod
- foljaktligen hade skottet tagit nagonstans
i buken.
Dagen efter sparades bjornen och det visade sig att den gatt over Goralven mellan
Stoa och Grundforsen och vidare over gransen till Norge dar den strax intill gransen
hittades tre dagar senare. Skottskadan visade att Adolf Hanssons skott tagit for hogt
och inte varit omedelbart dodande.
Det drojde anda till borjan av andra
varldskriget innan man pa nytt kunde konstatera att Transtrandsfjallen utgjorde viste
for bjorn.
Kyrka och strom
Kyrkobygget paborjades 1900 och innan
aret gatt till anda hade man hunnit sa langt
att man kunde ringa in det nya seklet med
klockor som efter manga om och men kommit pa plats. De fardigmonterades dagen
fore nyarsafton. Lima-karlarna var inte villiga till att bidraga till kyrkobygge i Rorbacksnas.
Carl Moberg och Hans Johansson gick
darfor i spetsen for en insamlingsaktion av
stora matt. Inte ens till Amerika emigrerade
rorbacksnasbor klarade sig undan deras entragna bon om pengar till kyrkobygget.
Kyrkan invigdes 1909 samma ar som
landsvagen fardigbyggdes till Rorbacksnas
av biskop Lofgren, Vasteras. Med kyrka
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och landsvag intradde en ny era i byns liv.
Nya hus byggdes, telefon kom till byn 1913,
tillgangen pa varor forbattrades och kyrkan
bidrog till en battre livsforing.
Elektrisk strom fick byn 1918 genom ett
av Carl Moberg byggt kraftverk. Vattenkraften kom fran en damm likaledes uppford av Carl Moberg, oturligt nog sa brots
dammen sender 1937. Darmed miste Rorbacksnas bade strom och den vackra sjo
som bildats genom dammbygget.
Det mest omdiskuterade sporsmalet inom
byn har varit fjallvagen.
Till Lilla Moberget byggdes landsvag
1922. Den kommitte som 1947 utsags att
utreda fragan om en fjallvag tankte sig en
fortsattning darifran i form av en cykelvag,
Vagmastare Aronsson fran Uddeholmsbolagen, som atog sig stakningen ansag
dock att den borde stakas som bilvag. Efter
mycket parlamenterande om vagens strackning paborjades byggnaden och 1954 var
det mojligt att med bil aka till Tandadalen,
men sedan drojde det anda till 1958 innan
forbindelsen med Salen var klar och Transtrandfj alien berikats med den nu sa populara fjallvagen.
Biltatheten i Rorbacksnas har tilltagit avsevart och ligger over genomsnittet for hela
Sverige pa varje bil gar det 5,6 personer och
i Gransen har biltatheten natt amerikanska
matt dar finns det 10 bilar pa 32 personer.
Att det finns gott om bilar ar bra, men det har
medfort att bussforbindelserna har minskat.
Fran att ha haft tva dagliga forbindelser med
Torgasmon och tva busslinjer pa Norge. den
ena over Kroksatra och den andra over Flermoen, har nu byn endast postbilen som vardagar gar till Torgasmon.

>-~: y^1 -
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Nar Vasastenen i Salen Avtacktes
UR FJALLVIND 1913
Det var den 18 September 1904 - en stilla,
vacker hostsondag. Luften var klar och
ren. Ett oforlikneligt skont panorama utbredde sig for blicken: lovtradens hostliga
fargskiftning, bygdens festskrud och det
latt brunfargade Hemfjallet som bakgrund.
Detta jamte dagens betydelse framkallade
en verklig hogtidsstamning.
Vid middagstiden svajade en mangd flaggor i byn. Kl. 3 e. m. tagade folkskaran i
procession med fanor i spetsen under musikens toner over alvbron upp till Vasakullen
pa vastra sidan.
Under ledning av Transtrands hornmusik
avsjongs ps. 124: 1-3, varefter kyrkoherde
P. Falk framsade en kort bon. Sa sjongs
sista versen av sarnma psalm. Skollarare
J. Lundh redogjorde darpa i ett kort tal for
Gustaf Vasas besok i Salen. Omedelbart efter talet sjong en grupp av skolbarn under
ledning av frb'ken Emmy Strom: "Se Norges
fjall! De snart mig skola skilja" etc.
Nu framtradde brukspatron Nisser j:r,
(vilken som bekant skankt l,500kr. till Vasastenen eller mer an halften av kostnaderna
for densamma) och erinrade i val valda ordalag om platsens historiska betydelse samt
bad att fa o'verlamna stenen at Transtrands
kommun och i dess vard.

12

Han framholl aven vikten av att tacksamt
vanda sig "till konungarnas konung, som
lett vart folks oden sa, att vi som arv fatt
mottaga ett fritt och harligt fosterland".
Riksdagsman J. Strom tackade i egenskap av kommunalstammans ordforande
for gavan och foredrog en historik over
minnesmarkets tillkomst samt redogjorde
for kommittens arbete. Kostnaderna for stenen med hemforsling, uppsattning, kullens
planering m. m. uppgingo till 2,895 kr.
Under anforande av hr Strom sjong en
blandad ko'r: "Du arorika fosterland", "Jag
vet ett land langt upp i hogan nord" och
"Sverige ar mitt allt pa jorden".
Lansman A. Nordstrom utbringade ett
leve for konungen (Oscar II), som pa denna
dag kunde fira sitt 32-arsjubileum som Sveriges regent. Det besvarades med ett kraftigt
4-faldigt hurra, atfoljt av fanfarer och "Ur
svenska hjartans djup". Riksdagsman Strom
utbragte ett 4-faldigt leve for fosterlandet,
beledsagat av fanfarer och "Du gamla, du
friska".
Sedan tagade man ater over alven till Salens folkskolehus, dar templarne anordnat
kaffeservering.
Telegram avsandes till konungen, landshovding Oelreich och overste Leksell, med-
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lemmar i kommitten for minnesstenens resande.

Ni hedrar Gustaf Vasas minne och for det
Ni sarskilt erinrat Er min tronbestigning.

Telegrammet till konungen lydde:
»Dalaman och kvinnor, samlade i Sa'lens by
for invigning av en enkel vard till Gustaf
Vasas minne, anhalla att nu pa 32-arsdagen
av Eders Majestats tronbestigning fa till
Eders Majestats frambara sin undersatliga
halsning under tillonskan om annu manga
regeringsar till gladje for vart alskade fosterland».

OSCAR».

Konungens svar:
»Mottagen min tack och tillfredsstallelse att

Musiken underholl sedan med flera nummer och kyrkoherde Falk deklamerade ett
av folkskoll. Lunell forfattat poem samt boll
en kort predikan. De forsamlade reste sig
och sjongo till sist ps. 500: 7.
Foljde sa en marsch av musiken, och den
vackra festen var slut.
Sent om nagonsin torde det bliva det nu
levande slaktet i den lilla fjallbyn forunnat
att inom dess granser bevista en dylik hogtidlighet.

Glodande fragment
AVMARGOTSACHITZKI
Margot Sachitzki, fodd Gustafsson 1934 i
Malung, bar storre delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat pa bibliotek. Hon debuterade 1964 med diktsamlingen Manstenar,
som ingar i Dalarnas forfattarforbunds
lyrikserie. Dessforinnan bar hon haft en
dikt publicerad i Veckorevyns lyrikhorna.
Dikten kommen- terades av Bo Setterlind,
som hon i Manvagar tillagnar dikten Blond
poet. Nagra av hennes dikter har ocksa
publicerats i Dalslanningen. Dessa dikter,
liksom de tio dikterna i Manstenar, ingar i
Manvagar, som utkom 2003. Flertalet dikter a'r skrivna mellan aren 1964 och 2003.
Den nya diktsamlingen Glodande fragment
innehaller med nagra fa undantag dikter
som skrivits mellan aren 2003 och 2008.

Jag vill forvandla mina tankar
till fortrollande ord
pa ett sprak
vars vokaler och konsonanter
sammanblandas
till en metafysisk forening.

Oktobers dova ljus
fangar mig
tveksamt later jag mig beharskas
avjord och regn.

Forgaves roparjag
till hostens alia fa'rger
att stanna kvar
att overvinna regndropparnas dod
och de frusna dagarnas overlagsenhet.
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Jag vill forvandla mig sja'lv
till ett ord ooversattbart.
Mina tankar
Som dansande hostlov
i vinden
mina minnen
som vandrande morka moln
och sjungande regndroppar.
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Tidens timglas
AV ANNA-MARIA BRAMA
Dikten, som inte tidigare publicerats, lamnades till Sune Bjorklof maj 2008 av Liss
Mia De tva forsta stroferna ar tillagg som
Anna-Maria Brama (f. 1911) gjort ur minnet
i maj 2008, vilka var med i ursprungsver-

sionen, som tillkom omkring slutet av 1960
eller borjan av 1970-talet AMB har senare
(som ett forslag samtidigt med tillagget) foreslagit titeln "Tidens timglas".

Har vid trakterna kring Siljan,
dar min vagga en gang statt,
blommar haggen, doftar liljan.
Jag till alderns host har natt.

Timrat husen, odlat tegen,
gnott och stretat till sin grav.
Var, trots slitet, dock sin egen,
egen herre, ingens slav.

Jag gar kring har och jag stiger
in pa enslig, ode gard.
Allt ar tystnad, allting tiger.
Nagon dock om allt tar vard.

Efter dagens manga skiften
invid brasans milda sken
hamtat styrka uti Skriften,
somnat sen, en efter en.

Tidens timglas. Sakta rinner
ett och ett dess sandkom ner.
For vart korn en dag forsvinner
aldrig atervander mer.

Nu ar kallt pa bakugnshallen.
Ingen farbog halstras mer.
Ingen kryper under fallen
nar som solen har gatt ner.

Har har slakten efter slakten
fotts och stravat sina ar.
Stigit upp i morgonvakten
vinter, sommar, host och var.

Inget tramp i fajs och hagar
utav kor och far och lamm,
inget dunk fran troskedagar,
inget kvarnlass mer kors fram.

Har statt bqjda, har vid harden
lagat till sin enkla kost,
nqjda i sin vra av varlden
har statt trogna pa sin post.

Men har syns bevis till tusen
pa en skicklig handaflit,
alster uti alia husen
skapade med smak och nit.

Har skot djuren, skordat grodan
bearbetat lin och ull,
6'verlevt som Ion for modan
med sin stora barnakull.

Nu de vilar under kullen,
lamnat vavstol, plog och harv.
Snart ock vilar vi i mullen.
Sag, vad lamnar vi i arv?
Ja, vad lamnar vi i arv?

14
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Sofie Skoog - en ny olympier i
Nedrinslakten
AVERIK-AKE TRANBERG
Nedrinslakten har manga duktiga idrottskvinnor och man. En ny olympier som hor
dit ar Sofie Natalie Skoog (folkbokford
Skog), fodd 7 juni 1990 i Malung, hon ar en
svensk friidrottare som tavlar i hojdhopp.
SM-medaljer: 2011 SM lira, JSM 5:a,
IJSM 3:a, ISM 5:a; 2012 Brons; 2013 Silver;
2014 6:a; 2015 Guld; 2016 Guld.
Hon satte personligt rekord (1,92 meter)
nar hon tog guld vid SM 2015 vilket ledde
till att hon kvalificerade sig for varldsmasterskapen i friidrott 2015. Vid VM blev hon
dock utslagen i kvaltavlingen. Vid inomhusvarldsmasterskapen 2016 kom hon pa femte
plats med 193 cm, vilket var en centimeter
under hennes personbasta inomhus, som
hon satte nar hon hoppade 194 cm i en tavling i Vaxjo i februari 2016. Vid OS 2016
satte hon personligt rekord utomhus med
194 cm, vilket var kvalgransen for att ga till
final i tavlingen. I finalen klarade hon 193
cm och slutade pa sjunde plats.
Skoog tavlar for IF Gota och tranas av
Stefan Holm.
Mor Maud Marianne Sundberg fodd 196701-11 i Malung.
Morfar Spik Rolf Lennart "Nubben" Jo-

hansson fodd 1945-05-25 i Lima.
Morfarsfar Spik Olof Algot Johansson fodd
1921-04-11 i Graheden, Lima.
Morfarsfarmor Agnes Ulrika Jansson fodd
1897-02-07 i Rorbacksnas.
Morfarsfarmorsmor Mickels Stina-Lisa
Persdotter fodd 1863-07-19 i Husom, Lima.
Smaskollarare i Norrange, Lima.
Morfarsfarmorsmorfar Mickels Per Olsson
fodd 1828-10-07 i Husom. Smaskollarare i
Husom.
Las mer om Nedrinslakten i boken "Nedrins
skidakande och idrottande attlingar".

En historia fran 1892
En resa genom livet
Foljande historia, som for mig berattats av
ogonvittnen och av de personer som sjalva
deltagit i densamma, tilldrog sig under tiden
for jarnvagens byggande mellan Malung
och Mora. En skara rallare hade en tid sin
Ofre Gdldet 3/16

hemvist vid Hanaset, Oje Station, ungefar
en mil fran Oje. Rallarna var ju beryktade
for att inte vara guds basta barn precis. Det
var nu inte bybefolkningen heller, de bada
parter som figurerar i denna historia.
15

En dag kom nagra rallare in till Oje och
blev av "Niss"(Knall Nils), bror till min farmor KnallBritta, inbjudna i hans stuga for
att dela en brannvinsbutelj. Kalaset borjade
och sa smaningom var det bara en skvatt
kvar i buteljen. En rallare satte buteljen till
munnen och drack ur den sista skvatten varefter han, till-tack for forplagnaden, dangde
buteljen i skallen pa varden "Niss" sa att den
gick i tusen bitar (buteljen alltsa). "Niss"
som for b'vrigt var kand for sitt vilda humor,
blev rasande over sina gasters ohyfsade upptradande och hoppade upp fran bordet och
fram till vaggen dar han hade bossan hangande. Rallarna, som sag vad hans avsikt var,
forsokte hindra honom att gora bruk av sitt
vapen. De fattade allesammans tag i bossan
och forsokte att draga "Niss" ut pa garden,
dar han skulle vara lattare att "komma at".
Vid dorren blev det emellertid stopp,
bossan tog i dorroppningen sa att rallarna
inte maktade komma langre. Under uppehallet vid dorren holl "Niss" tag i bossan pa
mitten med den ena handen, med den andra
forsokte han fa tag pa yxan som brukade
sitta i huggkubben vid dorren. Han hittade
dock ingen yxa, modern hade passat pa att
gomma undan den nar hon sag att det drog
ihop sig till brak. "Niss" avsikt var annars
att med yxan "kvista" langs bosspipan dar
rallarna hade fattat tag, for att fa dessa att
slappa taget. Sa smaningom blev dock 6'vermakten for stor och rallarna lyckades draga
"Niss" ut pa garden dar han, enligt rallarnas
berakning skulle vara ett latt byte. Dari raknade dock rallarna fel. Nar hela sallskapet
tumlade ut pa garden blev namligen "Niss"
bror "Lass" (Knall Lars) varse broderns
trangmal. Han stortade darfor ut i vebon
och letade reda pa en stor taljyxa, varpa han
begav sig ut pa gardsplanen och gick fram
till rallarna, i det han uppmanade dessa att
forsvinna.
En av rallarna, som inte var sa radd av
sig, gick emellertid "Lass" till motes och
16

ville braka. Nagra slag med yxskaftet kom
honom dock att andra mening, och snart
var alia rallarna pa vild flykt. Tva stannade
dock kvar vid en husvagg ett stycke ifran
bataljplatsen. "Lass" slungade da den stora
taljyxan mot de bada rallarna vid husvaggen, och yxan fastnade i vaggen, mitt emellan rallarna. Da tog aven dessa till flykten.
Rallaren som hade fatt smaka pa yxskaftet
var dock tamligen omtumlad och sprang in
i "kyan" vid fjoset, men han hittade ingen
vag ut, utan har fick "Niss" och "Lass" tag i
honom, och han fick rikligt med stryk. Det
var till och med sa rikligt att lansmannen
tillkallades och alia trodde att rallaren skulle do av sina skador.
Rallaren var dock av segt virke och han
kvicknade sa smaningom till och kunde ta
sig hem till kamraterna vid jarnvagsbygget. Har skall han ha yttrat bl.a. "att vart jag
gar, sa aldrig till Oje, for vill ni ha riktigt
bondstryk sa ska ni ga dit".
Sa slutade denna episod, men inte riktigt,
ty sinnena jaste annu pa bada hallen, och
bagge parter gick och lurade pa hamnd vid
ett passande tillfalle.
En mo'rk hostnatt kom ett bud fran Valbergets fabodar till byn, narmare bestamt
till bypojkarna. "Rallarna ar uppe pa vallen
hos flickorna". Ingenting kunde vara mera
alarmerande an detta bud, fabodkullorna
ville bypojkarna ha for sig sjalva och inga
rallare kunde tolereras hos dem.
Budet kom vid ett-tiden pa natten, men
efter en kort stund var en stor skara samlad, utrustade med gevar. Muskedunder som
inte gick av for hackor, och under befal av
korpral Asp.
Sa tagade hamnarna i beckmorkret den
halvmilalanga vagen upp till Valberget Val
framkomna kunde dock inga rallare upptackas. Dessa hade namligen blivit varnade
och hade stuckit till skogs och gomt sig. Eftersom inga rallare kunde upptackas maste
bypojkarna ga hem igen, de antog namligen
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pa goda grunder att rallarna hade avdunstat
hem till Hanaset dar de bodde.
Nedanfor den s.k. "Fiskbacken" dar det
vid vagen vaxte tatt med enrisbuskar, stannande dock bypojkarna och avfyrade en
dundrande salut som de riktade over de tata
enrisbuskarna vid vagkanten, sa gott detta
nu gick i beckmorkret. Att de inte skot mot
buskarna var dock deras smala lycka, ty
bakom enrisbuskarna lag rallarna gomda
och spanade pa bypojkarna.
Vid den valdsamma skottlossningen
trodde dock rallarna att deras sista stund var
kommen, och de satte av i vild flykt genom
skogen och hem till forlaggningen. En rallare som i dodsskrack flydde in i skogen kom
sa smaningom fram till Lannviken, alldeles
utmattad. Han hade inte kunnat stanna for
att pusta ut en enda minut under den langa
vagen genom skogen.

Sa smaningom kom bade rallare och bybor hem till sitt. Rallarna drog sina farder
till nya banbyggen och kanske nya bataljer,
vad vet jag. Bypojkarna aterigen rick istallet oda sin kraft i skogen och bakom plogen,
och pa att vid passande tillfallen puckla pa
varandra, med snusdosor och andra tillhyggen. Darmed inget ont sagt om rallare och
bypojkar, de visste val inte battre. Och kanske var det heller inget att forundra sig over
i en tid da varken FN eller andra fredsorganisationer annu var uppfunna.
Sa blev dock forhallandena lugnare, och
till slut var denna historia ett minne blott
som jag harmed, genom denna uppteckning,
velat bevara.
Oje den 4/4 1952/Torsten Halvarsson
( Artikeln publicerad i Mora Tidning den 14/11 1955)

Som en halsning fran mina forfader!
AV RUNE MARTINSSON. KOMPLETTERAD AV ERIK-AKE TRANBERG
Sa kandes det narjag besokte en loppmarknad i somras och gjorde ett fynd som fick
mitt hjarta att sla lite fortare en lang stund.
Jag hittade en lie som min morfars farfar
Carl Johan Westling (1834 -1927) smitt nar
ban var smed vid Horrmundwalla liebruk
(1855 till borjan 1910:talet) i Transtrand Dalarna, bans stampel var CV.
Bruket var verksamt 1847 till 1913 och
finns dokumenterat i boken "Lima och
Transtrand - ur tva socknars historia".
Carl Johan foddes pa Lango liebruk i Alvdalen den 27 januari 1834, foraldrama var
Mastersmeden Anders Gustaf Westling och
Brita Maria Hoist (1810 - 1893).
Anders Gustaf Westling (1810 - 1895) var
fodd i Fredshammar, Orsa av foraldrama
Spiksmedsmastaren Johan Westling (1773 Ofre Gdldet 3/16

1812) och Anna Nyberg (1764-1836).
Anders Gustaf var bara 2 ar da fadern
dog och 11 ar da familjen 1821 flyttade till
Langon. Han blev sa smaningom Mastersmed.
Carl Johan blev ocksa smed, 1855 gifte
Carl Johan sig med Marit Danielsdotter
(1826 - 1858) och flyttade till Horrmunds
bruk, dar foddes sonen Anders Gustaf
(1855-?), hustrun Marit dog endast 31 ar
gammal.
1859 gifte Carl Johan om sig med Margit Ersdotter-Dahlstrom (1837 - 1874), den
11 november 1859 foddes min morfars far
Carl Erik Westling, de fick ytterligare 4 soner och 3 dottrar. 1883 gifte Carl Johan om
sig igen, nu med Stormargit Anna Ersdotter (1842 - 1910). De fick sonen Karl Alfred
Vestling (1884 -1966) som var bosatt i Lis-
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loppmarknaden!

pasatra och O Langstrand.
Nio ar efter att min morfars farmer avlidit
gifte Carl Johan sig 1883 med Stormargit- Carljohan Westling och hustru Stormargit-Anna ErsAnna Ersdotter (1842 -1910) och fick sonen dotter.
Carl Alfred Westling (1884 - 1966).
Carl Erik Westling
blev smed som sina
forfader. Han gifte
sig 1883 med Ingeborg Johansdotter
(1855 -1928), fran
Halla, och 1890
foddes min morfar
Ernst Gustaf Westling som nummer
4 av 5 i syskonskaran. Han blev bade

Carl Erik Westling (1859 -1921) och hustrun Ingeborg
Johansdotter (1855 -1928)

Carl Johan Westlings och smed och snickare,
Homrnmdbruks stdmplar. samt duktig fioltill-

verkare. Ernst gifte
sig med Klockar Hilma Larsdotter (1891
- 1973). De fick tva dottrar: Frida (1912 2001) min mor och Hildur (1914 - 1998) mor
till Tage Nyberg (1940 -).
Carl Erik med familj flyttade till Alvdalen 1891 och fortsatte som smed. I Alvdalen smidde de bl. annat knivar, stampelyxor
m.m.

Min morfar Ernst Gustaf Westling (1890 - 1970)

Arbete med en bok om Halla pagar.

Mallar till stampelyxor med olika skogsbolags symboler.
18
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Stins August Jansson j"odd 1861 Tando. 1904-1920. Flyttade till Brintbodarna 1920-1928 och vidare till Ndssundet 1928-. Efter flytten till Brintbodarna fran Tando ar 1920 skrev August Jansson denna julhalsning tillfarfar
Backjanis Axel Magnusson i O. Ofors. Med star sannolikhet ar det August Jansson medfamilj pafotot da han
tjanstgjorde i Tando under denna tid. Den propert klddda dldre damen, ar det en slakting till Jansson eller en
dam fran bygden?
f,

Fotot kan vara taget tidigare da stationsklockan intefinns uppsattpa vaggen, den kanju ha varit trasig!
En forlangning ar isatt i skorstenenfor bdttre drag, det kan ocksa tydapa attfotot ar taget efter ar 1920.
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