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Bild pa omslag: Lassar Per Jonsson (1861080819490507) fran "Vast i gain" i norra Heden Lima,
kommer skidande i sitt 82:a ar vid Lassar Emil
Erikssons gard. Foto: Lassar Stig Eriksson 1943.

Ofre galdet
ar det gamla namnet pa Ovre Vdsterdalarna, alltsa
socknarna Malung, Lima och Transtrand. Yttre galdet
var Appelbo, Jama, Nds och Floda. Fordomsdags
fanns endast tva prdster i Vdsterdalarna, en i vardera
galdet. Dessa styrde och stdllde over pastorate! (galdet).
Namnet Ovre galdet finns belagt redan pa 1500-talet,
men anvdndes framfor allt under 1600- och 1700-talen.
Malung-Sdlens kommuns nuvarande vapen (hdstsko och
hammare) gar tillbakapa Ovre gdldets sigillfran 1631.

Ordforanden har
ordet
I skrivande stund har den forsta snon kommit och verksamheten pa Hembygdsgarden
gar in i ett lugnare skede. Nar detta lases har
vi forhoppningsvis haft vart arliga bokslapp
av Skinnarebygd. En fullmatad bok med en
rad intressanta artiklar som det ligger mycket arbete bakom. Den perfekta julklappen.
Kan ocksa kopas efter jul.
Men nu nagra ord om det lokalhistoriska
arkivet som hittills haft sina lokaler i tingshuset. Hembygdsforeningen engagerade sig
aktivt pa ett tidigt stadium i varas, tillsammans med nagra andra foreningar i Malung,
sarskilt Konstforeningen och Qarnstensgrufvans vanner, nar vi fick veta att kommunstyrelsen planerade att flytta arkivet till
Arkivcentrum i Falun. Som manga kanske
erinrar sig var fragan om en flytt aktuell
senast varen 2013 och Hembygdsforeningens styrelse skrev da till Kommunen och
sade att man motsatte sig detta darfor att en
rad skal talar for att ett lokalhistoriskt arkiv, i synnerhet det i Malung med allt sitt
intressanta material, barare av vart lokala
kulturarv,verkligen skall finnas tillgangligt
lokalt.
Efter beslut av kommunstyrelsen haller arkivet nu pa att overforas till Arkivcentrum
i Falun for sortering, gallring och katalogisering. Genom uppvaktning av ett antal
politiker fran var sida kom dock det slutliga
beslutet ocksa innebara att arkivet, efter de
tre ar som arbetet i Falun beraknas ta, skall
aterbordas till Malung om ej annat beslutas
av kommunstyrelsen.
For att vara sakra pa att kommunstyrelsen
menade allvar med sitt beslut att aterfora
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arkivet till Malung bad vi i somras om ett
mote med Kurt Podgorski for att direkt till
honom fa framfora vara synpunkter. Vi
hade ett bra och konstruktivt mote och det
framkom vid detta mote att det fanns anledning att se over kommunens hantering av av
sina arkiv over huvud taget, bade det lokalhistoriska och det moderna. Som ett resultat
av vart mote sattes arkivfragan upp pa dagordningen for kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunens tjansteman skall nu
inkomma med ett heltackande forslag. Vi
ser det sorn angelaget att folja upp denna
fraga aven i fortsattningen.
For att skapa forstaelse for vara synpunkter hos berorda politiker har vi ocksa tillskrivit alia ledamoter och ersattare i kommunstyrelsen - personligen undertecknade
brev- med begaran om deras medverkan att
redan nu borja planera for att ta tillbaka det
lokalhistoriska arkivet och bestamma var
det skall placeras.
Vill garna uppmana alia vara medlemmar
att vara med och halla denna fraga vid liv.
Det ar sa latt att fragor av det har slaget faller i glomska.
Som exempel pa vilken gladje vi kan ha
av ett lokalhistorisk arkiv pa plats vill jag
na'mna att arkivet och dess personal pa ett
mycket kompetent sa'tt hjalpte till att fa fram
historiskt relevant material fran mitten av
1700-talet och 1800-talet som kom att bli
en viktig del av underlaget till kommunens
overklagande till regeringen av lantmateriet
beslut som ga'ller hur namnet pa ett antal
fabodar i Malung med omnejd skall stavas
med efterleden, -selen och ej -salen.
Ibland mottar Hembygdsforeningen gavor
av olika slag. Nu har vi fatt en fornamlig
gava av syskonen Niss Kerstin Hallgren,
Niss Barbro Matsson och Niss Bengt MatsOfreGaldet4/16

son sedan boet delats efter deras far Niss
Henrik Matsson. Det ar ett mycket vacker
och valbevarat brud-lad och en svepask
daterad 1828. Detta brud-lad kommer ursprungligen fran Fors Lars-slakten i Malungsfors. Gavogivarna har samtidigt uttryckt sin onskan att ladet skall kunna lanas
ut vid vigslar, da man vill att det skall komma till anvandning Ett stort tack for denna
fma gava.
Aven om det sakerligen forekommit lokala
varianter av hur ett brud-lad skulle se ut
aterges har en beskrivning fran verket E.
Odstedt: Folkdrakter i ovre Dalarne, 1953
sid 107.
La: Huvudbindel, kallat la eller lad, anvant
vid brollop av bruden eller brudpigorna.
Svangt stycke av rod kyprad yllevav kantad
med gula ylleband, med baksida av grov
oblekt linnelarft. Den roda ytan tackt med
"glitter" i form av underst en silverspets och
pa den applicerat barnstensgula glasknappar, och parlemorskimrande storre parlor
samt sma parlband av gula, vita resp bla
glasparlor nedsydda i "attor" med lintrad.
I ytterkanten en rad ringar av smaparlor
tradda pa vridna metalltradar sa att de star
ut. Knyts bak med roda ylleband. Enligt
formedlaren: "Som broddkullor/brudpigor/
hafva pa hufvudet nar de braska". "Innan
man borjade mer allmant anva'nda krona bar
bruden lad, och sa aven sedemera om man ej
ville ba'ra krona. Hon var da ladbrud."
God Jul & Gott Nytt Ar!
JOHN-CHRISTER

INLANDER

ordforande Malungs Hembygdsforening

Ordforande har ordet
Jag sitter har och skriver, dagarna kring
Alia Helgons dag och reflekterar lite over
sakernas forganglighet
Alia som har gatt fore oss, allt som skapats
och forgatt, alia drommar och forvantningar som nagonstans pa vagen antingen uppfylldes eller upplostes.
Det kanske verkar hogtravande i en medlemsskrift for hembygdsforeningarna i Ofre
Galdet, men varfor inte?
Det vi i foreningarna forvaltar, ar ju delar av
andra manniskors drommar.
Alia gamla byggnader som vi forsoker
bevara, som byggts genom mycket hart arbete och skotts av generationer. Det ar val
drommar som uppfyllts? Drommar om en
battre tid, drommar om ett battre och tryggare hem for kommande tider och nya familj emedlemmar.
Kanske hade man drommar och forvantningar om att skorden skulle bli god, sa att
man kunde matta hela familjen. Forvantningar om att djuren skulle halla sig friska.
Allt detta som vi idag inte har en forestall-

ning om, hur man hela tiden balanserade pa
en skor trad mellan liv och dod.
Jag tanker aven pa drommarna och
forvantningarna som aldrig slog in.
Sjukdom och dod, slit och fattigdom.
Jag tanker ocksa pa de som gatt fore
oss. Tank pa alia historier som berattas,
om manniskor fran trakten som for lange
sedan gatt bort.
Men historierna lever kvar och pa nagot
satt finns ju aven manniskorna man berattar
om kvar, sa lange vi fortsatter att tala och
beratta om dem.
Ja aven i ett sadant praktiskt arbete som
det ar att arbeta inom en hembygdsforening, finns det faktiskt tid for reflektion och
fundering. Man behover ibland ge sig tid till
eftertanke och jag onskar att ni alia ger er
en liten stund i vardagen, till att tanka pa
de som gatt fore oss och vad de betytt for
utvecklingen i den trakt som vi lever i.
God Jul och Gott Nytt Ar!
ANNETTE JONSSON-LILL
Ordforande Transtrands Hembygdsforening

Ordforanden har ordet
En lang fin och mild host hosten har snabbt
overgatt i vinter med ett litet snotacke och
isande kalla vindar, mest fran norr.
Inom Lima hembygdsforening har vi under hosten haft nagra sammankomster pa
Vastagarden med temat berattande. Denna
gang annonserade vi ordentligt i Malungsbladet men anda var det nagra som missat,
har det sagts. I slutet av September berattade

Mo Per Persson om sina vandringar efter
Dalkarlsvagen. Fran senaste storvandringen
som agde rum i maj 2016 visade Karin Persson bilder. Kvallens publik uppgick till ett
20-tal personer som uttryckte sin uppskattning.
Nasta berattarkvall var i oktober och det
var "knokfullt", totalt 50 personer i Fornstugan. Det var John-Erik Eggens, boendes
i Rattvik men fodd i Heden som lockat sa
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mycket folk ur stugorna i Lima, de fiesta
fran Heden. Just Hedens by, bans barndom
och uppvaxt och folk som levt "daa Addzin" var amnet for kvallen. Han berattade
manga roliga historier, spelade gitarr och
sjong. Nagra ord om bravaderna vid nagra
Vasalopp hann ban aven med. Appladerna
var manga och langa.

tiva idag vara upphov till. De atgarder som
ar aktuella ar att bygga ett tak over stenen,
eventuellt grusa en smal vag runt om och
sedan rengora allt in i minsta detalj samt dokumentera genom att anvanda potatismjol
och fotografera. Till sist ska det laggas farg
i ristningarna och forhoppningsvis kunna
beskadas.

Under hosten har arbetet med Mattesladorna kommit igang. Johnny Thuressons
byggfirma har satt upp den forsta ladan.
Till nasta host ska forhoppningsvis ett lider
samt ytterligare en lada anslutas. Forst ska
tak laggas pa den lada som ar uppford.

Aktiviteterna pa Vastagarden nasta ar startar i slutet av januari. Kulturcafe pa tisdagar
har efterfragats. Amnet forsta gangen blir
att leta efter ord pa limamal, som sa smaningom kan bli ett komplement till den ordlista som finns. Annonsering blir i matvaruaffarerna i bygden samt pa var hemsida:
www.limahembygdsforening.se sa ni far
halla ogonen pa affischer pa anslagstavlorna.

Sedan en tid tillbaka har vi haft planer pa
att gora nagot at ristningarna vid Rismyren.
Det ar berg i dagen dar fabodkullor och sakert aven andra personer ristat i den mjuka
bergarten. Det har enligt arkeolog Greger
Bennstrom fran Dalarnas Museum, pagatt
under lang tid. Den aldsta ristningen ska
vid ett tidigare besok ha daterats till 1792.
Den senaste kan nog personer som ar ak-

Till sist vill jag tacka alia for aret som gatt,
onska en God Jul och Ett Gott Nytt 2017.
GUDRUN LARSSON THYSK
ordforande Lima hembygdsforening.

Stenen pa
Malungsskogen
AV MATTHIAS THURESSON
Under forsommaren har minnesstenen vid
Tallborskroken restaurerats av Kulturnamnden i Malung-Salens kommun, efter
att de upplysts av Lima Hembygdsforening
om att stenen var i behov av att atgardas.
Nu saknas bara ett ordentligt fundament sa
att den blir val synlig for alia forbipasserande utefter riksvag 66.
Stenen restes av Strand Gustaf Persson till
minne av sex unga man fran norra Lima
som drunknade under deras resa pa vag till
att delta i 30-ariga kriget.
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Minnesstenen vid Tallborskroken.
Foto: Lars-Ake Larsson.

MISS HJALMAR MATSSONS

MINNESFOND

Efterlysning
Har ni nagra gamla lantsorter/kultursorter
fran Vasterdalarna som ni sjalva odlar
eller kanner ni nagon som odlar? Det
kan vara potatissorter som "Bla-krokar"
(mandelpotatis) eller andra lokala grodor
som lok eller artor som ni tror odlats lange
i bygden.
Har ni nagra tips, hor garna av er till Nas
Olle Tranberg. Tel. 076-825 76 27, alt.
olle .tranberg@gmail. com.

Tack for alia gavor som
inkommit till fonden,
vid kondoleanser till va'nner,
na'ra och kara. Era gavor
stodjerverksamheten i
Malungs Hembygdsforening.
Dessutom vill fonden verka
for den fortsatta forskningen

LIMA HEMBYGDSFORENINGS

om bygdens historia och forntid.
Allt i Niss Hjalmars anda.
FONDFORVALTARE:

Malungs Hembygdsforenings
styrelse.
VID KONDOLEANSER KONTAKTA:

Centrumblommor
Lisagatan 26, Mailing
tel. 0280-129 37
Alternativt:

Plusgiro395901-2
Bankgiro 997-1474

IttCK for alia gavor som
inkommit under 2016!
Gavorna gar till skotsel av hembygdsforeningens byggnader och
samlingar.
Fondfdrvaltare:
Styrelsen
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
Plusgiro 61 87 09-0
Ofre Gdldet 4/16

Julminnen fran Orsjon
AVBOSSE JOHANNESSON
Skolbilen akte mellan snotyngda granar
langs den smala och krokiga vagen. Vi hade
stannat till pa Vallsjdn for att lamna postvaskan. Efter de tre galna kurvorna, varav
den mittersta var benamnd Abrahamssonkurvan efter en tullare som kort av vagen
dar med sin motorcykel, nadde vi fram till
avtagsvagen mot Tandsjon.
Vid resterna av motorstallet som en gang
harbergerat motorcyklar, hangdes nasta
vaska upp. Farden fortsatte med Arne, eller
om det var Per-Ingvall, vid ratten. En kort
stund senare var vi framme.
Med postvaskan markt ORSJON i ena handen och skolvaskan i den andra, klev jag
ur bilen. Jag satte pa mig de hemskickade
vantarna och skarmmdssan med oronlapparna uppfallda och ihopknappta uppe pa
huvudet.
Pjaxorna styrde stegen upp mot huset. Lite
markligt kandes det, men mest forvantansfullt. Det var 1957 och mitt allra forsta jullov hade borjat.
De narmast foljande dagarna var osedvanligt sega. Forgaves forsokte jag locka mamma att forsaga sig om nagot av innehallet i
det stora paket som anlant fran postorderfdretaget Wiskadals.
Nar bara en lucka pa adventskalendern fran
Hakonbolaget var ooppnad borjade det antligen handa saker. Granen som pappa huggit
i Kallberget fick visserligen hanga kvar kvar
upp och ner i fjoslidret intill den som morfar tagit, men ladan med julsaker plockades
antligen fram.
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Pa vaggarna sattes bonader med julmotiv
upp. Det var tomtar som akte slade efter
hast, det var sma hus med snotyngda tak
bebodda av tomtar, det var tomtar bade har
och dar.
Pa torkstallet ovanfd'r vedspisen placerades
andra tomtar i papp, favoriten var den med
en tomte som hangde i skagget pa en annan.
I ko'ket stalldes en Ijusstake framfor innanfonstret som langt tidigare skruvats dit.
Mellan de bada fdnstren lag som alltid en
rulle fonstervadd.
En trappa ner hade ocksa mormor julpyntat.
Hon hade ocksa gjort i ordning och sytt ihop
den speciella korv jag tyckte sa mycket om,
den som jag vill minnas kallades slaktsikorv, slaktsidkorv. Den var lagom kryddad,
paminde om sylta men med en fastare konsistens och anvandes som smorgaspalagg. I
alia fall av mig som fortfarande minns smaken med storsta valbehag.
Till slut kom morgonen da jag till slut fick
oppna den allra sista luckan i adventkalendern. Granen fick antligen komma in och
kladdes med de vackraste kulor. Langre in
pa grenarna placerades smallkarameller, en
del kopta, andra egentillverkade.
Julgransljusen var av det moderna slaget.
De levande ljus jag na'tt och jamt minns var
ersatta av elektriska och forsedda med glorior av olikfargad plast.
Dagen blev ett enda spring i trappan mellan oss och de dar nere: mormor, morfar och
mormorsmor. Jag ville inte missa nagot av
den julstamning som radde i huset.

Till slut, efter en evighet, var middagen
med den goda skinkan och den mindre goda
lutfisken avklarad pa bade vaningsplanen.
Morfar hade varit ut i stallet och gett hasten
en extra giva havre, det var ju jul.

Sedan bars den stora hokorgen som statt ute
i gammelstugan in, fylld med spannande
paket till oss alia. Men mest till mig. Det
var julafton vid Orsjon. Battre an sa blir det
aldrig.
God Jul onskar Basse Johannesson.

Ny Transtrandsalmanacka
For 26:e gangen kommer nu Transtrands
Hembygdsforenings Almanacka ut med foton fran hela socknen. Framsidebilden visar
Nas Anna Eriksson gift med skogvaktaren
Edvard Tranberg.
Fotona visar vagen fran timmerkojan med
kockan som lagade arbetarnas mat, flottarna
som sag till att stockarna kom fram till sagen dar de lastades pa lastbil efter foradling.
Sommar med slatter och hoskorden som
kors in samt algjakten som arets hogtid. En
annan hogtid ar varvintern med utflykt till
fjallet och Vasaloppet.
Midsommartid och julbak finns ocksa med.
Almanackan finns att kopa i butikerna och
pa Olnispagarden fran slutet av november.

S3

Nas Anna.

FASADFLAGGOR
MED
LIMA SOCKENVAPEN

/$*
i

is: 300:-/St inkl. fasadstang 130cm med vaggfaste och kula
Dubbelt, rattvant tryck p4 bada sidor
S bos COOP Nara Limedsforsen och pa kansliet vid Sixten
Jernbergs Museum eller ring 070-684 10 51.

Lima Fornminnes- och Hembygdsforening
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Daa Addzin
AVJOHN-ERIK EGGENS (an John-Erik daa Addzin)
Farfar min an Utaholn Johannes Olsson
1849-1894 a o Bergvoll Martina Persdotter
1850-1916 beggd opp ein gal i Hejbinam i
Lima pa 1870-80 talet pa ej iigg (rollsteinsas ) som dem grov ut so a vart ein galsplan. Da a va pa ej agg, fick gain namne
daa Addzin. An Johannes spela fiol a va
fersangar i tsertsjon. An farfar a o farmer
fekk sax onger. An Per-Olov 1873-1957,
an Lars Vilhelm 1878-1954, o Marta 18821964, o Kristina 1884-1956, an Erlander 1888-1973, a an Gottfrid 1891-1972.
An Per-Olov va bra te sjonga a trallira, a
te beratt historier som an mal ut me liknelser. Kollon o Marta a o Stina spela gitarr a sang. An Lars lard se tile te spela
fiol, a lard se later at 6m Kvannmir Lasse
fro Vastre Tandi 1842-1894. An spela pa
daser inna an gekk fram (konfirmerades).
An Erlander va min pappa, ban spela monspel a sang. An Gottfrid spela dragspel,
fiol, gitarr, a va bra te dasa. Da oil ongan
va heim va a mitsi musik daa Addzin.
Om lojdaskvalan somles folk da a spela a
sang a dam spann onda slarvmatton a dast.
Kollon o Marta a o Stina vart dseft a flett fro
daa Addzin. Pappa min an Erlander beggd
opp ain gal ain bit vastame. An Per-Olov a
an Lars vart odjeft a bodd i horsi stuggu pa
galam, a an Gottfrid vart kvar daa Addzin.
1922 va an Olov Andersson, bote 6m Lars
a skraiv ne sju later som an Lars add att 6m
Kvannmir Lasse. Dam finns i "Svenska latar", nr 739-745. I "Med Dalalven fran kallorna till havet", Lima, finns a fem later
att 6m Lars som an Karl Sporr add tekkne
opp 1923. An Per-Olov va me 6m Karl Erik
Forsslund som bjarar a vagvisar 1919. An
Forsslund tekkne opp later som an Per-Olov
sang. Je minns att an Karl Sporr va bote 6m

6freGaldet4/16

Fran vanster Utomholns-Johannes Olsson (1849050418940210)
och Bergsvall/Martina
Persdotter
(18501204-19160618).

Lars non gang i slute a 1940-tale, an kam
akandes pa sikkel a add langt konstnarshar.
1950 spela Musikdir. Rudolf Sundqvist in
an Lars pa tra i Malung, so a finns bevaron
boss a let da an Lars spela.
An Per-Olov beratt att an Kvennmir Lasse spela pa ain das i Ofossbinam. A kam in
full Risaterkarer som rojt som lejonhanor,
man fela as Lasse ho haijrdes anda. An PerOlov beratt 6m en ann spelman Engselius
fro Sanna som spela so fint so kallingan
gret som tigrer.
Je bedjint te spela gitarr da je va 10 ar.
Dam add ain gitarr daa Addzin som je lard
me dam fesst ackorda pa. Fiol bedjint je te
spela da je va 14 ar. An pappa sa: "du ska lar
de spela ha e int tongt te bjaro". Ha va kloke
ol, tank so role je a aft att je lard me te spela.
Je va mest intressern a te spelo jazz ,men an
pappa villd att je skoll lar me spela later som

.
> Utaholn-Marta Valentina Johansdotter
Utaholn-Kristina Ingeborg Johansdotter (18840725-19560905).
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Hajkolion polska efter Lars
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an Lars spela. Da je spelo me om Lars villd
an att je skull spela gitarr, sekundera som an
sa. I granngalam bodd fer ain varmlanning,
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Bengtlars Halvar, som spela gitarr, han va
bra te sekundera tekkt an Lars. An Lars do
1954. Je fekk arv fioln hass. An Lars add

3 sittande spelmanfr va (Flygar) Sve Selmer Eriksson (18870108), Ragols Valfrid Persson (18930205), Utanhol
Gottfrid T Johansson (18910509).
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Garden Daa Addzin med dess invanare.
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Utaholn- Gottfrid Timoteus Johansson (18910509-19720914) med sin hast utanfor Renstroms qffar i Risatra.

fa'ij fioln art far sin, an Johannes, so a e min
farfars fiol som je a.
Daa Addzin a a var musik i avale tier. Pa
seiner ar add ve 1978, 100-arsjubileum sia
an Lars feddes . 1988 va Vasterdalsstamma
daa Addzin me mitsi spelman. Daa Addzin
bo no an Perjos Lars Halvarsson a o Maria
Rojas me pqjkan an Johannes a an Jonas. An
Gottfrid daa Adddzin va morfar ass Perjos
Lars. Mor at 6m Lars va o Svea daa Addzin.
An Lars e sme, spelman pa Limalater, honnspelar a dasar. O Maria Rojas e sangpedagog a riksspelman i kolning a pqjkan spela
gitarr. Nammest granne daa Addzin e an
Mattias Helje, riksspelman pa Limalater. A
spelas nog mair daa Addzin idag an a djord
fe 100 ar sia. A e ingin fari att a ta slut pa
musitsin daa Addzin.

14

Limamal, ordlista
Da o Addzin

dar pa asen

Beggd 6pp ein gal

byggde upp en gard

Tsertsom

kyrkan

Dasa

dansa

Mitsi

mycket

Dseft

gift

Att om

erter

Va bote 6m

besokte

Tra

inspelningstrad

Hoss a let

hur det lat

Bedjint

borjade

Tongt te bjaro

tungt att bara

Haijrdes

hordes

Avale tier

alia tider

A 4-4- "
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Minnen fran timmerkorning i
Tandadalen 1949-1950
AVBERNHARD OLSSON
Bernhard (19160122-19990807) varfrdn
Grdnsbo i Rorbacksnas
Min far Karl Johan Olsson och skogsforvaltare Ernst Sahlin hade kopt en stampling i
Vastra Kalven. Den blev huggen pa hosten
och de ville att min bror Henning och jag
skulle ata oss att lunna ihop och kora fram
till Tandan.
Vi reste dit pa hosten omkring den 1 oktober och borjade lunna ihop virket.
Att kora ned det till an gick ju inte forran
det blev fruset och sno. Men vi visste att det
kunde komma sno snart och sa mycket pa en
natt att allt kunde bli gomt. Sa det var bast
att kora ihop det i lunnor, som vi lade efter
en upphuggen basvag. Vi fick bevis pa risken for snara snofall. Vi var nastan fardiga
med lunningen, men kunde inte klara det
innan det blev morkt en kvall. Vi raknade
med en halv dags lunning nar vi reste till
kojan pa kvallen.

6freGaldet4/16

Da var det barmark sa vi gick ifran slapstottingarna nastan vid tradgransen i V.
Kalven.
Men pa natten blev ett snovader med
storm utan like, sa pa morgonen maste vi
hjalpas at att pressa undan den snb'driva som
lagt sig mot ytterdorren till kojan. Snon gick
oss upp till midjan. Vi hade bara hattar med
oss och dem maste vi binda fast med grova
snoren under hakan for vi maste atminstone
forsoka ta ra'tt pa vara korredskap uppe i
fjallet. Avstandet var inte sa langt, omkring
1-1,5 km, men det var ganska besvarligt i
den nasta meterdjupa snon. Utan hastarna
framfor oss hade vi nog inte kommit dit.
Vi gravde fram det vi kunde den dagen.
En del av de minsta traden blev kvar och ligger nog da'r an om de inte ruttnat bort.
Nasta dag reste vi hem med hastarna. De
maste stanna och vila manga ganger innan
vi kom fram till Joanget. Men dar var inte
mer an en halv meter sno och nar vi kom till
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Lilla Moberget var det inte mer an en decimeter. Vid den har tiden fanns ingen vag
mellan L.Moberget och Hogfjallshotellet.
Nar vi kom hem tog vi en annan korning
som skulle vara hela vintern. Da var aven
var yngre bror Sigfrid med. Nedkorningen
av lunnarna vi hade vid Tandan raknade vi
med att gora mellan jul och trettonhelgen,
for da tog huggarna ledigt. Vi reste hemifran annandag jul for att bli fardiga tills
huggarna skulle borja. Dar hade vi ocksa
nastan en mils basvag att kora upp, och daligt underfryst. Vi kom till Joanget, det blev
morkt, men manen gick upp. Hastarna borjade bli trotta, sa vi stannade och hogg upp
en hobunt och gav hastarna att ata. Sedan
lastade vi av omkring 100 kg at dem var och
fortsatte till Tandadalen. Dar var snon meterdjup och hard. Forst fick vi skotta fram
stallet sa att vi kunde fa in hastarna och
lagga pa deras tacken. Sedan till kojan och
skotta sno for att komma in dar och gora
upp eld.
Nasta morgon skulle vi hamta det som vi
lastat av vid Joanget kvallen innan. Men vi
resonerade som sa att vi inte behovde mer
an tva hastar for detta. Mitt forslag blev
godkant att Henning och Sigfrid skulle ta
hastarna till Joanget, ge dem mat och lagga
pa dem tacken och sedan ta skidorna och
fortsatta mot Stygggraven och sta'lla sig
pa pass, s& skulle jag ta skidorna och aka
norrut fran Tandadalen och se efter om dar
fanns nagra radjur och driva dem mot deras
pass. Jag fick tag pa radjur, och ett kom pa
Sigfrid. Han skot det och vi bar ner det till
Joanget och fortsatte till Tandadalen. Jag
hade da akt skidor i djup sno sa jag var ganska trott och satte mig pa Sigfrids lass. Nar
vi kom nastan till Tandadalen fick vi se en
orrtupp i en talltopp i en as oster om Kvilla.
Den skulle vi val ha gjort ett forsok pa, men
snon var sa djup och besvarlig och avstandet
minst 400 meter.
Men stanna sa la'gger jag mig pa las16

set och gor ett forsok. Jag kan atminstone
skramma den. Sagt och gjort. Skottet small.
Sigfrids kommentar var: du traffade for den
foil ner. Det var nastan mer an jag velat, nu
maste jag pa med skidorna och undersoka
hur det var. Jag tog riktning pa den tall dar
orrtuppen suttit. Ja mycket riktigt. Dar lag
den stendod med ett par droppar blod overst
pa huvudet. Nagra millimeter hogre sa hade
det varit bom.
Sa kom vi tillbaka till Tandadalen med
ho at hastarna och till oss sjalva ett radjur
och en orrtupp. Men nu maste vi borja med
basvagen. Ingen tjale i marken, sa vi maste
satta trugor pa hastarna. Jag korde forst men
min hast hade bara selen pa sig, jag sjalv
akte skidor, de andra maste halla sig ett bra
stycke efter ifall vi skulle sjunka igenom nagot karr. De andra hade snoplogar efter sig,
men for att fa bort snon maste vi kora fram
och tillbaks tva ganger. Men nar vi skulle
tillbaks sista gangen var det bara vatten och
gyttja i vagen som inte bar hastarna. Da
maste vi kora bredvid vagen for att komma
tillbaka. Under natten blev det kallt, mellan
20 -30 grader, sa nasta dag gick hastarna utanpa fast med trugor. Kolden fortsatte med
uppehallsvader. Jag minns att pa nyarsafton
nar vi utfodrade hastarna for natten var det
Ijust som pa dagen i manskenet. Jag sa till
mina broder, jag tror inte jag kan lagga mig.
Jag har nog inte fullt lass i den lunnan jag
ska lasta ur i morgon. Jag gar upp i Kalven
och skottar snon fran en timmerlunna i natt.
Da blir vi med var mina broders kommentar. Vi blev dar under natten tills vi skottat
snon fran alia lunnorna. Hur manga arbetstimmar vi tjanade pa detta ar svart att berakna, for dagen efter vi kort fardigt blev
det ett yrvader som varade i flera dygn.
Pint vader i fj alien ar en upplevelse, men
ovader ar mindre valkommet om man har
utearbete som till exempel timmerkorning
och snon blir sa djup att hastarna inte orkar
dra kalkarna.
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Lat mig aterfa min Anna Mathea!
SAMMANSTALLT AV HENRIK GIDLUND
Denna vadjan framstalldes pa yttertrappan
pa stugan i Backegarden, i Malungsbyn Holarna under jultiden 1916.
De tva som mottes pa gardstunet var tva
bygrannar. Anledningen till att de mottes
framfor verandan var att Backegarden var
ett led i den datida posthanteringen i Holarna.
Postverket delade inte ut posten till vart
och ett hushall, och postlador fanns annu
inte. Istallet skottes utdelningen av posten
ut till hushallen med ett system av postombud. I Holarna var det i Backegarden som
man hade atagit sig att ha sysslan som postombud.
Fram till garden kordes posten med hast
och vagn, eller hast och slade. Posten levererades osorterad i en sack. Ombudets uppgift
var att sortera posten hushallsvis. Vid ett angivet klockslag skulle posten finnas tillhanda att hamta for ovriga hushall i byn. Ofta
blev det sa att folk gjorde sig arende att ga
och hamta posten samtidigt som sina grannar. De passade da pa att prata bort en stund,
medans de vantade pa att posten sorterades.
Postsorteringen genomfordes pa koksbordet.
Var historias huvudpersoner mots framfor verandan till Backestugan. Inne i verandan, pa stugans yttervagg var det placerad
ett hyllsystem. Hyllorna var indelade i postfack, ett for varje hushall i Holarna. Avsikten var att ombudet skulle sortera posten i
respektive fack och att varje hushall kunde
hamta sin post nar det passade utan att stora
postombudet. Oftast blev postfacken outnyttjade. Vi har ju redan forstatt att de fiesta
som skulle hamta post redan var pa plats
medan posten sorterades.
Familjen Backe paverkades inte sa myckOfre Gdldet 4/16

et av sysslan som postombud om somrarna,
nar byn var relativt folktom, da manga var
vid sina fabodar. Ofta inbjod ju vaderleken
att sa'tta sig i skuggan vid postfacken ute
pa verandan, medans man vantade pa sin
post. Under ovriga arstider markte familjen
av postombudssysslan desto mer. Eftersom
posten sorterades pa koksbordet. Var det ju
naturligt att bygrannarna fann det gemytligt
att sla sig ner i koket, medan de vantade pa
sin post.
Stugan dar posten delades ut var tamligen liten. Och familjen Backe var stor, julen 1916 bestod den av ca. 10 personer. Ofta
blev det naturligtvis bade stimmigt och rorigt, med alia som vantade pa sin post. Vad
som var privat blev naturligtvis mycket begransat, bade for postombudets familj saval
som for de som fick sin post sorterad infor
sina grannar.
Att den del av livet som var offentlig,
ledde naturligtvis till att alia kom varandra
nara aven kanslomassigt. De kom att dela
saval varandras gla'dje som sorg. Och som
var lilla historia beskriver, aven naturligt
kunde stotta och trosta varandra.
Stugan dar postutdelningen skedde var
den nyare av stugorna i Backegarden. Den
var byggd av pappa till flickorna Anna
Mathea i var historia. Och bans namn var
Backe Per Persson (senare, Per Backe ) ((
18740927-19490825)). Formodligen ar stugan byggd pa slutet av 1890-talet. Nar Backe
Per gifte sig for forsta gangen (18980624).
Da gifte han sig med Britthus Anna Olsdotter (18770807-19050210), fran Grimsaker. Britthus Anna kom att bli mor till
Backe Pers tre forsta barn.
Stugan var ett 1 och 1A plans bus. Davarande koket tog upp halva huset, och har
17

fonster i tre vaderstreck. Stor del av golvytan togs upp av den stora murstocken och
bakugnen. Resten av stugan fordelades mellan Lanon (Hallen) och Kammaren, i den
har nya stugan fick rummet beta kammaren.
Jamfor med den aldre stugan i Backegarden, dar Anna Matheas farforaldrar bodde
1916. Vindsvaningen var belt oinredd. Och
kallarvaning var inte byggd annu. Ar 2016
bor en brorson till flickorna Anna Mathea i
denna stuga. Brorsonen ar Christer Backe,
hans sambo Susanne Olsen, deras dotter
Caroline, deras son Fredrik samt Carolines
pojkvan.
Farforaldrar till flickorna Anna Mathea var
Backe Per Nilsson (18400102-19220206),
fran Bjuraker, Yttermalung och Jers Karin Persdotter (18390120-19240903), fran
Vastra Fors. Ar 1916 hade de hunnit bli
77 ar gamla och behovde formodligen ha
lugn och ro, genom att bo for sig sjalva.
Backe Per, d:a och Jers Karin bodde i den
andra av stugorna pa Backegarden. Den stugan ar den aldre av de tva i Backegarden.
Det ar en s.k. enkelstuga. Ett stort kok med
fonster i tre vaderstreck och en liten Kavo
(kammare). Jamfor den nya stugan dar rum-
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met inte kallades kavo. Samt en liten Lano
(hall). I den har stugan bor ar 2016 Backa
John-Erik "Backis".
Familjen Backe kom till Holarna i och
med att Backe Per d:a och Jers Karin kopte
garden. Troligen 1863. Darefter har den hetat Backegarden.

Anna Mathea
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I den nyare av stugorna bor var historias
flickorna Anna Mathea och resten av familjen i Backegarden. Julen 1916 bestar den av
Backe Per d:y (senare Per Backe) ((1874092719490824)), och hans hustru "Skogvaktar"
Kristin Persson, fodd Andersson. (senare
Kristina Backe), ((18880309-19770621)).
Hon ar fodd i Uggelheden, Norra Finnskoga, och har vaxt upp i Bjuraker, Yttermalung.
"Skogvaktar" Kristin ar Backe Per
d:y andra hustru. Gemensamt kommer de
att fa sju barn. Det ar "Skogvaktar" Kristin
som ar den ena av var historias huvudpersoner. Hon ar mamma till flickorna Anna Mathea. Nar hon mottar " Piltens " vadjan julen
1916 ar "Skogvaktar" Kristin hoggravid.
Tillsammans med " Skogvaktar " Kristin
och Backe Per d:y bor barnen:
Backe Erik Persson (senare Erik Backe)
((18981107-19741021)), Backe Viktor Persson (senare Viktor Backe) ((1900032219660226)), Backe Karin Persson (gift
Palm) ((19011130-19520715)).
De tre barnen ar Olambritt Anna Olsdotter mamma till. Och de ar darmed "Skogvaktar" Kristins bonusbarn.
Backe Per d:ys brorson, Nils Backe
((18991011-19740805)) bor tillsammans med
sin farbrors familj, sedan Nils mamma dfltt.
Dessutom finns " Skogvaktar Kristins" och
Ofre Gdldet 4/16

V
Per Backe

Backe Per d:ys gemensamma barn i huset
Vid julen 1916 ar det:
Backe Werner Persson (senare Werner
Backe) ((19090422-19880827)), Backe
Astrid Persson (gift Gidlund) ((1913112720020330)).
Senare kommer "Skogvaktar" Kristin
och Backe Per d:y att fa ytterligare fyra
barn. Och av dem ar den andra av flickorna
Anna Mathea, hon som fods pa Tjugondag
Knut ar 1917. Det blir alltsa hon som kommer att uppfylla "Piltens" onskan.
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Vi fjallbygdsfolk
ESLUNDH
Nar fjallfodd yrsno motte oss i dalen
och gjorde kinden rod och naven valen,
vi drogo mossan djupare i nacken
och stampade med naverskon i backen;
vi raddes ej, vi vande ej pa vagen,
var fot gick framat, seg och oforvagen;
ty frost och sno ar vanligt tidsfordriv
for oss, som leva fjallbyfolkets liv.

Sa mitt i livets ve vi tro pa makter,
som skanka sol pa nytt at morka trakter
och vacka varens liv och rika flora,
dar allt i vinter syntes sig forlora.
Och vanns ej genast seger for var stravan:
vi visste den var god, och utan bavan
vi ga den vag, vi valde oss en gang
nar blodet sjong var ungdoms glada sang.

Och tjot an stormen lika hotfullt farligt,
nar nattens svartpals breddes tatt och varligt,
vi sovo tryggt och tankte: sol gar opp
i morgon dag fran Horrmundbergets topp.

En trost ar ock, nar aren bli oss tunga,
att an i bygden vaxa barn och unga
med vara tankar och med vara drag
och lust att efter oss ta nya tag.
E.S.L.

Transtrands kyrka
UR FJALLVIND 1913 OCH VASTERAS STIFTS
SAMMANSTALLT AV ERIK-AKE TRANBERG
Nar Transtrands forsta kapell byggdes, ar
ovisst. Det fanns sannolikt redan i slutet av
1500-talet. Ar 1631 holls dar gudstjanst var
tredje sondag. Ar 1670 blev ett nytt kapell
av tra uppbyggt, som 1750 tillokades och
forbattrades. Standig gudstjanst har hallits
i Transtrand sedan 1752, da kaplanen fran
Lima flyttade dit. Den nuvarande kyrkan
borjade uppforas 1829 och blev fardig 1835.
Den ar av sten.
Transtrand var kapellforsamling till Lima
anda till 1867, da socknen blev eget pastoral.
Foljande prastman hava hittills tjanstgjort
inom forsamlingen:
Olaus Stephani - Olof Staffansson (d.
1603) 1593-1603. Vid deklaration 1571 for
Alvsborgs losenuppgiver herr Olof, kaplan,
en formogenhet om 2 lod silver, darmed en
av de fattigaste prasterna i stiftet.
20

HERDAMINNE.

Paulus Hermanni Vallensis - Pal Hermansson (f Malung - d 1640) 1593-1616;
(far till Hermannus Pauli). Till tionderegistret 1609 har herr Pal fogat dessa ord "Saden
sa av frost fordarvad att man darav icke kan
fa en god kaka brod".
Hermannus Pauli Orostander - Herman
Palsson (f 1593 Malung - d 1664) 1621-1626,
1628-1641. (svarfar till Nasboetii). I Travalen och Hoknas skaffade han sig fastigheter.
"Lima forsamlings forste enskildte Capellan. Men pa langre tid", heter det, "var icke
Capellanssatet i Transtrand for bestandigt".
Johannes Nasboetii Nederstadius - Johan
Nasboson (f 1616 Tortuna - d 1688), 16461665; (farbror till Olaus Petri Nedrinus).
Han koper jord i Skalmo, Naset, Hjulslatt
OfreGdldet4/16

och Akra. Nashemmanet togs av kronan till
att darpa anlagga Lima skans under kriget
mot danskarna pa 1670-talet. Han fick atertaga hemmanet i Lima sedan skansen rivits.
Ersattning for lidna forluster gavs slutligen
till ankan.
Andreas Georgii Hedemorensis - Anders
Goransson (f 1617/18 Hedemora -1686)
1665-1686; (svarfar till Olaus Petri Nedrinus). Han blir kaplan i Lima 1665 med
bosattning i Transtrand sedan kapellet dar
invigts midsommardagen 1670. Han hade
sarskild sang- och musikbegavning.
Petrus Caroli Hising - Per Karlsson (f
1648 Fellingsbro -d 1709 Hed) 1687-1693.
Begar att fa komma till Lima och forordnas
dit fast DK gjort honom beredd pa att det
ar "en svar ort och mager lagenhet". Forgaves protesterar Lima forsamling mot att fa
honom.
Olaus Petri Nedrinus - Olof Pettersson (f
1657 Tortuna och Nedersta
-1730) 1687-1693. Kyrkoherden i Norrbarke S Elwing rekommenderar Nedrinus till
Sarna pastorat 1700 med ordern "han har
goda gavor och synnerligkvickhet och kraft.
Tjanlig att tygelhalla de inbundna sockenborna till skyldig lydnad emot sin ratta
overhet. Dessutom som det ar en osaker ort
sa skulle det icke honom falla svart med sina
snabba fotter intaga skogsvagen".
Lars Dahl (f 1679 Hedemora -1742) 17311742. Har svara ekonomiska villkor och
hans bostad ar undermalig. 1732 klagar
forsamligen over hans dryckenskap och
han blir allvarligen varnad av biskopen vid
general-visitationen.
Carl Johan Avelin (f 1716 Vasterfarnebo
-1779) 1742-1754, transp. 1754 till Ahl. Dor
av "kolik och gyllenader". 1779 meddelar
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hans soner Alex och Lars att starbhuset "avsager sig all arvsratt och later kreditorerna
ta egendomen till betalning for sina fordringar, sa langt den kan forsla".
Andreas Nicolai Tunborg, Anders Nilsson
(f 1714 Overmora, Stora Tuna -1775) 17551773, transp. till Grytnas 1773. Han anklagas for tjanstefel i det att han pa sedvanligt
satt hallit tacksagelse over och begravt kyrkoherde Harkmans son, som drapts av sin
bror. Tunborg forsvarar sig med att han ej
kant till att drap skett. 1752 ar han nadarspredikant i Lima.
Mattias Petri Forsstrom, Mats Persson (f
1734 Osterfbrs, Gagnef-d 1786) 1773-1786.
Under den stora floden 1764 lanar han ut fattigkassans medel till allmogen och har sedan svarigheter att ater driva in dem.
Lars Restadius (f 1752 Ramsberg - 1832),
1787 Transtrand, kyrkoh. i Lima 18041832. Gift 3 ganger: Margareta Maria Esselius, 1 barn; Hedvig Ramsten, 3 barn; Elin
Persdotter Nedrin, 7 barn; Maria Christina
Rathsman, inga barn. Hans predikningar
var orginella: Han lar ha sagt "Det har skett
inbrott i en angslada. Tjuven tog ho'et och
glad gick han hem". Efter detta indirekta utpekande av den arme soldat Glad, dar han
satt i sin bank, skyndade sig denne att soka
forlikning med den bestulne.
Daniel Heinstedt, (f 1765 Malung - 1821),
1805- dod som kyrkoherde i Nas 1808,
1806-1812. Gift tva ganger med sina kusiner
Brita Gustawa Godenius och Sophia Gustawa Swedelius.
Samuel Terserus, (f 1780 Gunilbo -1842),
1813-1818 komm. 1813, transp. till Torsang
1829 - dod 1842. Han var nadarspredikant i
Stora Tuna 1810.
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Transtrands Kyrka.

Anders Leksen, (f 1784 Leksand -d 1822),
1819-1822.
Daniel Sunden, (f 1796 Falun -d 1869),
1823-1833, past, i Tillberga 1841. Under
hand tid byggdes forsamlingens kyrka.
Carl Eckman (f 1801 Gunilbo - d 1853)
1834-1838, kyrkoh. i Nas 1838. Pa sin fritid
begav han sig garna ut pa fiskefarder.
Georg Karlsson (f 1798 Valbo - d 1863)
1840-1863. Han var en hjartegod man, belaten med litet. Han sade en gang till biskopen: "Jag har allt hvad i verlden jag kan
onska mig utom sallskap".
Christian M. Glantzberg, (f 1803 Vasteras
-1897)1867, kyrkoherde till 1874, da han
flyttade till Elvdalen. Han blev prastvigd
1856 och fick darefter aka runt pa "consistorie skjutskarra" och extraprast i sju forsamlingar.
Fredrik August Amark,(f 1834 Orsa d!919) kyrkoh. 1875, flyttade till Enviken
1882.

kyrkoh. 1883, flyttade till Kolback 1910.
Frans Nordenstam, (f 1855 Madesjo- d
1920), kyrkoherde, tilltradde 1910-1920.
Kyrkan stod torn. Nar nu inte forsamlingen
kom till honom, gick kyrkoherden ut till forsamlingen.
Johan Fredrik Bernander (f 1875 Varo -d
1938), 1922-1938. Sitt intresse for folkbildning visade han genom sitt tragna arbete for
forelasningsforeningen.
Alf Ingemar Gundberg (f 1901 Simtuna -d
1991), 1939-1949. Tillsammans med vanner
i forsamlingen skrev och uppforde han ett
hembygdsspel om Gustav Vasa.
Adolf Manfred Nyberg (f 1915 Grangesberg -d 1996 Grytnas), 1949-1963. Nytt kapell uppfordes i Sorsjon.
Stellan Olteus (f 1932 Eksjo -), 1963-1970.
Under hans tid byggdes Salens Fjallkyrka.
Ingemar Fridefors (f 1938 Lidkoping -),
1970-1974. Betydande barnarbete ronte stor
uppskattning i forsamlingen.

Johan Peter Falk, (f 1851 Ramnas - 1914)
22
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Carl-Henrik Henriz (f 1942 Bromma -),
1975-1981. Han ar kand for sitt stora idrottsintresse, sjalv ar ban simmare, cyklist och
skidakare.

Hans Borje Faldt (f 1933 Stockholm -d
Knutby 1995), 1987-1990.
Bo Paul Simonsson (f 1938 Skanninge -),
1991-.

Erik Torbjorn Larsson (f 1948 Eskilstuna
-), 1981-1986. Fritidsintressen ar djur, natur,
fotografering och musik.

Ny rodlistad art pa Vastagarden
AVANDERS JANOLS
Den 5/9 2016 tittade lansstyrelsens "mykolog" och tva av myndighetens slatterkarlar
forbi bar for att se efter om de kunde finna
flera sallsynta angssvampar an de som mykologen hittat pa Vastagardens angsmarker
tidigare ar. Trots att sasongen for den bar typen av svampar da annu inte riktigt kommit
igang gjordes ett verkligt intressant fynd,
praktvaxskivlingen. Det var overraskande
av flera orsaker. Fyndet ar ett av de nordligaste i Sverige.
Svamparna hittades
ovanligt tidigt pa
hosten. I regel kommer de forsta rapporterna om fynd
av den bar arten inte
forran i slutet av
September. Den tal
frost bra och kan ses
langt in i oktober, t
o m in i november
om hosten ar mild.
Den har svampen
foredrar
kemiskt
sur mark, alltsa inte
kalkmark eller s.k.
rikmark, och den
betade sluttningen
ovanfor hembygdsgarden har rikOfre Gdldet 4/16

markspaverkan. En av de 15 fyndplatserna
i Dalarna har liknande mark.
Praktvaxskivlingen ar rodlistad och ar en av
de tre fokusarterna inom atgardsprogrammet for angssvampar. Den ar alltsa ett verkligt "flaggskepp" for Vastagarden, liksom
faltgentianorna. For att de ska bli kvar pa
sikt kravs en bra anpassad skotsel med slatter och bete.
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Vintern 1928. Dom hogg och korde timmerfran Grundforsen till Flersjon. Fran vdnster: Kalenius, Ronningen Skaret, Gustav Larsen - Gordalen, Fetter Pedersen - Skaret, Ingmar Storback - Gordalen.

En Talltita fotograferad i Garpsdtra av Erik-Ake Tranberg.
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Lima
Mailing
Hembygdsforening
Transtrand
Rorbacksnas
Limedsforsen 150
Adress
Olnispagarden
Rorbacksnas 261
Box 147
_
78064 Lima
78223 Malung
Postort
78064 Lima
780 67 Salen
8166-1-313072649-4
395901-2/997-1474
Plusgiro/Bankgiro
61 87 09-0
191-2286
Gudrun Larsson Thysk
John-Christer Ahlander
Ordforande
Annette Jonsson-Lill
Patrik Persson
070-563 20 56
0280-420 48
0280-221 60
0280-800 48
Gunn Zetterstrom-Kjellgren
Marta Arnesson
Inge Groop
Kassor
Britt-Marie Antonsson
0280-48 2 0 1 8 sakr.torsd.
0280-71896
0280-134 04
0280-800 83
Aron Hansson
Lisbeth Modig
Elisabeth Nilsson
Sekreterare
Eva Ryen
0280-41123
0280-300 48
0280-206 66
0280-800 14
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