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Bild pa omslag: Hangskap, malat och daterat
1844 av Johan Olsson Hammerdal (1825-1871).
Inkopt 2017 av arkitekt Gunnar Erikssons sterbhus
Hammaro, Varmland.
Finns nu att beskada pa Lima hembygdsgard,
Vastagarden.

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

Ordforanden bar
ordet
Efter en vinter som aldrig tycktes vilja ta
slut blev det var nagra veckor och sedan
helt plotsligt sommar. Varfloden var mycket
mattlig och over pa 3-4 dagar. Gronskan
spirar nu efter nagra fa dagars varme och
det viktigaste ar att fagelsang hors i vartenda trad och buske. Vilken underbar tid vi
bar framfor oss nu nagra manader.
Snart borjar sommaraktiviteterna
Hembygdsdagen ar som vanligt sondagen
efter midsommar den 2 juli kl 14.00 vid
Vastagarden. Programmet blir i stort det
"gamla vanliga" med lite tal, musik kanske,
nagra spel och lotteri och det viktigaste lite
gott fika.
Den har helgen brukar det vara manga
aktiviteter pa andra orter i Dalarna och
Varmland och ibland har vi kanslan av att
vi slass om publiken. Det ar Vansbrosimning, Musik vid Siljan och motortavlingar
i Holjes. Ar det nagon som vet varfor hembygdsdagen i Lima just ska vara forlagd till
sondagen efter midsommar?
En ide gror namligen hos styrelsen for
Lima hembygdsforening och det ar att na'sta
ar flytta hembygdsdagen till nationaldagen
6 juni. Inga andra aktiviteter ar tradition i
Lima den dagen, vad vi vet. Naturligtvis
tanker vi oss ett lite langre program som
riktar sig till olika aldrar.
Ni som varit med lange och brukar ha
asikter om foreningens program och arbete,
nor av er till oss i styrelsen via telefon eller
mail med forslag och onskemal.
Limadagen. I ar kommer hembygdsforeningen att medverka vid Limadagen i Folkets
park i Limedsforsen den 26 juli. Det blir lotteri, forsaljning av boken Gransland m.m.,
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mqjlighet att stalla fragor om limadrakten
samt information om medlemskap och Ofre
Galdet och foreningens arbete for den som
ar intresserad. Kom till parken sa traffas vi
dar!
Kurs i lieslatter. Lordag 29 juli kl. 09.00
anordnar Naturskyddsforeningen tillsammans med Lima Hembygdsforening en kurs
i lieslatter vid Vastagarden. Kursen kommer
att ledas av Perjos Lars Halvarsson och Olle
Tranberg. Vi hoppas ocksa fa besok av smeden Mattias Helje. Kursdeltagare och publik ar valkomna! Servering av kaffe m.m.
i Fornstugan.
Slatter och kvarndag. Vid Nedre Tandberget och vid stormkvarnen i O Ofors blir det
lieslatter, rafsning och hassjning lordag den
5 augusti. Sondagen den 6 augusti kl. 10.00
ar det kvarndag vid Stormkvarnen. Det blir
tipspromenad, gudstjanst och servering av
navgrot och flask med lingon.
Allt detta kan ni se pa var hemsida under
fliken program. S.k. flygblad bar delats ut i
bygden och dar kan ocksa en del lasas.
Arbete pa gang. Taklaggning sker f.n. pa
forsta Mattesladan. Start med nasta lada
blir under sommaren/hosten.
Vid Rismyran ska rengoring av stenhallen med ristningar paborjas under forsommaren.
Guidning vid Vastagarden kan ske pa de
dagar vi bar aktiviteter dar, samt efter bestallning. Se hemsidan:
www.limahembygdsforening.se
GUDRUNLARSSON

THYSK

ordforande Lima Hembygdsforening
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Ordforanden bar
ordet
Nar detta lases, forhoppningsvis fore Midsommar, ar Gammelgarden som vackrast;
de gamla byggnaderna vilar harmoniskt i
sommarens gronska.
I skrivande stund bar varen exploderat och
pa kort tid overgatt i sommar och Hembygdsforeningen gar nu in i den mer aktiva
perioden av verksamhetsaret.
Arsmotet den 16 mars blev ett slags avstamp
och vi kimde balsa nagra nya ledamoter valkomna i styrelsen, Jan Kapla, som tidigare
varit suppleant, Bente Mellquist Danielson
och Robert Hagstrom. Robert bar tidigare
ingatt i styrelsen och aven varit ordforande. Vi var ocksa glada att valkomna Annie
Gunnarsson som suppleant. Darmed far vi
ocksa en naturlig lank till Spelmanslaget.
Dalarnas museum arrangerade sin arliga
kretstraff for hembygdsforeningarna i Malung-Salens kommun den 17 maj pa Vastagarden. Lima Hembygdsforening stod saledes vard med den aran. Fran var forening
deltog AnneMarie Helmersson och undertecknad. Dalarnas museums hembygdskonsulent Erik Thorell boll i motet och som sarskild inbjuden deltog en annan medarbetare
fran museet, museipedagogen Annacari
ladling-Ohlsson. Hon medverkade for att
belysa hur barnverksamheten kan utvecklas
i foreningarna. Ocksa mot bakgrund av att
folkskolan fyller 175 ar. Annacari visade sig
ha talang bade som pedagog och skadespelare. Hon berattade, agerade och visade hur
man kan gestalta en "tidsresa", hur man kan
fanga ungdomarnas intresse genom att spela litet teater och beratta om hur man levde
forr. I Falun hade hon och en kollega klatt ut

sig i 1800-talsklader, tagit emot barnen i ett
1800-talshus och sedan utifran att borja skaka vanlig trasmattor fatt en utgangspunkt
for att beratta om livet forr i det gamla huset. Barnen hade varit forhaxade av konsten att skaka trasmattor, ta ett stadigt tak
i hornen, titta pa varandra, ordentligt fasta
blicken och sedan finna rytmiken i sjalva
skakande. Detta hade de aldrig upplevt forr
och sedan ville de prova pa att skaka sjalva
och veta mer och mer och mer.
Att vi redan tillampar nagot av detta pa
Gammelgarden tyckte jag mig marka nar vi
tog emot ett 50-tal clever fran Centralskolans 6:e klass i borjan av maj. Det ar helt
uppenbart att vi ocksa i var forening har sadana talanger som kan levandegora vad de
visar for barnen. Ett stort tack till det dussin
medlemmar som hjalpte till att gora denna
heldagsvisning till en upplevelse for barnen.
Som Ni sakert lagt marke till haller vi pa att
bygga en ny seen. Storre an den gamla som
var mer av ett provisorium. Den nya far bade
tak och ett ett litet utrymme bakom scenen
som kan anvandas av dem som sedan skall
framtrada pa sjalva scenen. Jag vill redan
nu framfora Hembygdsforeningens stora
tack till Skol Olle Larsson och Fiskarheden
for att mycket generost bidragit med virke.
Som sa ofta har vi ocksa fatt hjalp och bistand av Loktapp John Erik och Lars Olof

Johansson. Gymnasiets bygg-och anlaggningsprogram bygger scenen, som ett elevarbete, under ledning av programansvarige
lararen Marcus Silver vilket vi ocksa tackar
for. Narmast ansvarig for byggnationen i
foreningen ar byggnadskommitten, Leif
Thoors, Bengt Thomasson och Jan-Anders
Lindstrand. Bengt har gjort ritningen och
Jan-Anders ar projektledare. Vi hoppas att
den nya scenen fyller ett behov och jag hoppas att den skall kunna anvandas av manga
foreningar och enskilda, allt i samarbete
med Hembygdsforeningen. Jag har redan
fatt forslag om allsangskvallar. Andra forslag ar valkomna.
Manga av Er har sett att vi fatt en egen Facebook-sida och det har vi Bente att tacka
for. Hon har dessutom lovat att se over och
modernisera var hemsida. De fotografier
som nu visats pa Facebook kommer fran
Grabergs Harald Perssons samling som vi
har digitaliserat och som kan anvandas bl.a.
pa detta satt.
Vi kommer att ha regelbundna visningar under sommaren och under dansbandsveckan
varje dag. Ar man nagra stycken kan man
ocksa ringa och bestalla visning pa vart telefonnummer 0280-105 57.
JOHN-CHRISTER AHLANDER
ordforande Malungs Hembygdsforening

Vice ordforande och redaktoren har
ordet
Det ar gladjande att vi nu har inlett firandet
av vara jubileum, Transtrands Hembygdsforening 70 ar och Transtrands socken 150
ar med utstallningen "Fjallfolk da och nu"
och tartkalas.

Ett annat jubileum ar Svenska Folkskolan
175 ar. 18 juni 1842 faststalldes folkskolestadgan. Nagon lasundervisning fanns
fran borjan inte i folkskolan, utan eleverna
forutsattes ha fatt den grundlaggande undervisningen i hemmen. Det visade sig dock
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inte fungera, utan de fiesta elever som kom
till skolan hade inte de erforderliga kunskaperna. Darfor infordes 1858 smaskolan,
som med 1882 ars folkskoleplan blev tvaarig. 1919 samordnades smaskola och folkskola belt.
Vi i redaktionen vill garna att Ni medlemmar och lasare av Ofre Galdet delar med

Er av berattelser fran Er skoltid som kan
publiceras i nasta nummer. Bade korta och
langa bidrag mottas tacksamt. Har Ni ocksa
fotografier fran skolmiljoerna sa blir det ett
vardefullt dokument for framtiden.
ERIK-AKE TRANBERG
Transtrands Hembygdsforening och Ofre Galdet

Fjallfolk da och nu
AVOLLE TRANBERG
I ar (2017) ar det 150 ar sedan Transtrand
blev egen forsamling och egen kommun.
Det ar aven 70 ar sedan Transtrands hembygdsforening bildades. Under aret kommer
hembygdsforeningen att fira detta, bland
annat genom en fotoutstallning som en del
av foreningens fotoprojekt "Fjallfolk da och
nu".
For 150 ar sedan, ar 1867, separerades
Transtrands kapellforsamling fran Lima
socken och bildade egen forsamling och
egen kommun. Ar 1947 bildades Transtrands hembygdsforening med syfte att bevara och askadliggora bygdens kulturarv.
Bara ett par ar efter Transtrands 100-arsjubileum 1967 bildades Malungs kommun
(fran 2008 Making-Salens kommun) och
Transtrand tappade sin plats som sjalvstandig samhallsinstans. Transtrands hembygdsforening finns dock kvar och i ar firar
vi bade att hembygdsforeningen fyller 70
ar och att Transtrand blev egen socken och
kommun for 150 ar sedan.
Fotoprojektet Fjallfolk da och nu ar en del i
hembygdsforeningens stora arbete med att
dokumentera och bevara bygdens visuella
kulturarv. Under flera ars tid bar foreningen
digitaliserat tusentals fotografier, till stor
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del portratt, fran bygden. De aldsta bilderna
ar narmare 160 ar gamla.
Bevara digitala material
Sedan den forsta fotografen kom till Transtrand for 150 ar sedan bar stora tekniska
framsteg skett for fotokonsten och idag tas
det mer fotografier an nagonsin tidigare. De
langa exponeringstiderna borta och de tidigare stora och otympliga kamerorna ryms
idag i en mobiltelefon.
Trots de tekniska landvinningarna forutspas var egen samtid att bli en bildfattig period. Anledningen ar svarigheten att langsiktigt bevara digitala material. Nya format
och nya medier gor att digital teknik idag
bar en begransad livstid, oavsett lagring. En
CD-skiva beraknas tillexempel ha en livstid
pa ett par decennier. Allt efter att tekniken
utvecklas kravs konvertering mellan medier, filformat och program. En konvertering
innebar dock alltid en allvarlig risk for att
information ska ga forlorad. Fragan ar bara
bur mycket och vilken information man valjer att tappa.

Mina minnen fran Amerikaaren
1923-1926
AV OLOF AKERBLOM
texten dr bearbetad av Eskil Olsson
Nar vi har varit uppe dar i tre veckor tog
vart matforrad slut. Narmaste vagen ner till
bygden dar det fanns affar var Torgasmon.
Vi hade sju kilometer att ga innan vi kom
ner. Vi tog ut allt vi fick pa vara kort och
potatis fick vi kopa hos en bonde. Nar vi var
fardiga med affarerna och skulle ga tillbaka
till var skogskoja kom vi overens om att
vi skulle ga in till narmaste bondgard och
fraga om vi fick kopa en smorgas och lite
mjolk. Vi gick in och blev vanligt bemotta,
det var en moder och en flicka pa sexton ar.
Vi fragade om vi fick kopa lite mat innan
vi skulle ga tillbaka till skogen och var
koja. Modern dukade fram allt vad huset
formadde, langmjolken ej att fortiga. Vi
kom i samsprak om bade det ena och det
andra, bland annat namnde hon att de hade
en pojke som emigrerade till Amerika for
nagot ar sedan. Forsta aret holl ban kontakt
med hemmet och skrev brev till foraldrarna
med vissa mellanrum, men sedan blev det
alldeles tyst om honom.
Foto: Robert Ostling, Borlange 1923.

Pa vintern 1921 fick jag skogsarbete i Malung hos Bondjers Nils, eller det var i alia
fall meningen men det blev aldrig till att
borja hos honom. Jag traffade andra gagnspojkar i Making som skulle till Lima och
hugga at ett skogsbolag, och jag gjorde
sallskap med till Lima.
Det var nara en mil fran Limedsforsen och
upp till skogen dar vi skulle hugga. Det var
kristider sa det var kort pa alia matvaror.

- Jag sorjer varan Martin, sa modern och
fallde nagra tarar.
Pa varen 1923 emigrerade jag till USA.
Jag hamnade forst i Minneapolis i Minnesota dar jag stannade forsta aret. Sedan akte
jag till den ena platsen efter den andra. Jag
sysslade med murning hela tiden. Jag kom
tillbaka till Minneapolis hosten 1925 och
fick dar anbud av en byggmastare att fara
till Miami i Florida. Han hade stora arbeten darnere, och erbjod traktamente och fri
resa. Jag fick skriva pa kontrakt pa ett ar
och jag antog erbjudandet. Det var tropiskt
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varmt darnere. Vi hade "negrer" till hantlangare och de blev diskriminerade av de
vita sa det var fruktansvart. En dag fick jag
till arbetskompis en stor och praktig karl. Vi
sprakade bara engelska men jag anade att
han var svensk. Jag fragade honom om han
var svensk, han sa ja.
- Var ar du ifran i Sverige? var min nasta
fraga och svaret blev fran Torgasmon i
Lima. Min nasta fraga var:
- Var dar bodde du? Och han svarade:
- Mitt foraldrahem ar narmast diverseaffaren
dar.
Da funderade jag pa min nasta fraga:
- Heter du Martin? och han svarade
- Javisst gor jag det.

Jag fragade honom varfor han inte bar skrivit hem till hans mor, och svaret blev att han
hade kommit ifran kontakten till hemmet.
Jag talade om att jag hade jobbat i skogen
en kilometer fran Torgasmon, var ner och
provianterade mat och kom i kontakt med
Martins mor och syster. Jag forsokte att
overtala honom att skriva hem, vilket han
lovade, men om han skrev hem det vet jag
inte for vara vagar skildes at den dagen, for
vi kom pa skilda arbeten.
Det gick till pa det viset for manga, daligt
sallskap och pokerspel hela natterna och pa
alia lediga stunder, det blev inga respengar
over att fara hem och halsa pa sina foraldrar
hemma i Sverige.

Protokoll i kommunalstamma med
Transtrands sockneman i sockenstugan den 25 oktober 1885
RENSKRIVETAVERIK-AKE

TRANBERG

S.D. § l.Foredrogs Kongl. Majts Befallningshafvandes utslag af den 28 sistlidne
September angaende indragning fran och
med 1888 ars borjan af Tando skjutsstation samt med anledning haraf forekommande flyttning af gastgifveriet i Bygarde
till Bu och skjutsstationernas i Worderas
och Hogstranden flyttning, den forra till

Fiskarheden och den senare till Larsbo och
forklarade socknemannen, efter en stunds
ofverlaggning i arendet, sig icke hafva nagot
emot utslaget att erinra.
§ 2 Till justeringsman af protokollet utsagos
Handl. Erik Larsson och Kyrkovarden Back
Johannes Ersson.

Justerat och godtjendt

In bidem

Er Larsson

Joh Strom

Back Johannis Ersson
Upplast i Transtrands Kyrka den 1 nov 1885
Peter Falk
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Lite historik kring Fulufjallets
sydligaste del
AVSTIG ERIKSSONReviderad avERIK-AKE TRANBERG
Fulufjallet var redan under tidig medeltid
omtalad. Tillhorde Fulufjallet Sveriges rike
eller var det Norges/Danmarks domaner?
Vid den har tiden var man inte sa saker pa
var granserna gick. Attraktivt var jakt och
fiske. Fulufjallet, som ar ett platafjall med
stor tillgang av fagel och fisk, var sarskilt
intressant for narboende for sin forsorjning.
Manga historiska stigar har trampats upp
over Fulufjallet som t ex flera pilgrimsleder, poststigen, prastvagen, Sarnavagen
m fl. Vinterlederna foljde oftast en annan
strackning an stigarna eftersom man vintertid valde mera laglanta omraden. Den kanske mest frekventerade vinterleden var nog
Jamtvagen. Under 2:a Varldskriget fanns
flera hemliga kurirleder och den viktigaste
var "Regeringsruta" som gick over Fulufjallet via Sarna till Stockholm.
Betraffande namnet Fulufjall finns olika
tolkningar som pastar att det ar Falu Koppargruva som gett Fulufjallet dess namn.
Under gransregleringens tid under 1700-talet ritades flera olika kartor over Fulufjallet
eftersom man inte var 6'verens om var riksgranslinjen skulle dras. Hos norska statens
riksmuseum finns en karta fran tidigt 1700tal dar Fulufjallet benamns som Fugelfjel
(fagelfjall), vilket later sarskilt sannolikt,
eftersom har finns omraden med god tillgang pa hackande fagel som ex vis ripa och
sjofagel. Aven den sallsynta jaktfalken har
ater borjat hacka har efter 30-40 ars franvaro (2016). Jaktfalken var ett begarligt byte
for hollandska falkenerare pa Fulufjallet under 1700-talet.
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Fulufjallet ar ocksa Sveriges langsta fjallmassiv, totalt 35 km langt och 15 km brett.
Hela Fulufjallet har naturligtvis haft stor
betydelse for lokalbefolkningen under olika
tidsperioder. Fjallet med angransade omraden, ar egentligen inte sarskilt undersokt
vad galler arkeologi, utan det ar aldre dokument och muntliga berattelser. Nagra enstaka fynd har gjorts som t ex en skafthalsyxa
funnen norr om Strupvallen vid Fulualven,
likasa har en spjutspets av flinta hittats norr
om Sorsjon. Alia fynden harstammar fran
stenaldern. Nara Njupeskar uppe pa fjallplatan finns nagra jarnaldersgravar.
Omlandet var inte sjalvforsorjande utan
man var tvungen att skaffa sad, salt och andra viktiga fornodenheter fran annat hall
for sin overlevnad.
Det finns en norsk Karta som visar Trysil
i gammel tid, opptatt 1957-1959. Den visar
Prastvagen till Sarna, Altarringen, Gamla
Sarnavagen (sommarled), Brynstigen och
Jamtvagen. Den visar aven veger, fangst,
jernblaster, rugfall, nedl. setrer, overtro
mm. Kvaliteten ar tyvarr inte sa bra att vi
kan trycka den nu.
Jamtvagen
Vid den sydligaste delen av Fulufjallet gick
en urgammal transportvag fran 1500-talet
eller tidigare, och fram till 1930-talet, den
sk Jamtvagen. Den gick fran Jamtland/Harjedalen via Sarna till marknader i Norge
som i Elverum, Hamar, Trondhjem m fl.
Jamtland och Harjedalen samt Sarna och
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Husvallsgolen

Norge

Karta over Jamtvagen pa svenska sidan av Fulufjallet (Ritad av Erik-Ake Tranberg).

Idre var fram till 1644/1645 norskt/danskt
omrade, vilket ar en anledning till att transporter genomfordes har vasterut inom det
egna landet. Den exakta dragningen av vintervagen ar inte sa latt att exakt avgora. Dels
var man tvungen att valja omvagar vid daligt fore, dels har det moderna skogsbruket
gjort stora kalhyggen och de fiesta bleckade
traden ar avverkade. Men det finns aldre
skriftliga dokumentationer som beskriver
vintervagens strackning av bl a Per Olaf
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Torgals (1867-1937), hembygdsforskare fran
Ljordalen.
Per Olaf Torgals beskriver ocksa att det
fanns en overnattningsplats c:a 20 km norr
Sarna vid den sk Bergestugan. Platsen ar
nu identifierad och rester av byggnader
har aterfunnits. Han beskriver ocksa Jamtvagens strackning pa den norska sidan av
riksgransen.

Med utgangspunkt fran Myrgarden i Sarna
(mellan nuvarande campingen och Buskoviusskolan) gick vagen i SSV riktning over
Starrbacken, forbi Hogsgarden, till Garsjovallen, over Garsjon, Grundsjon, Honselhan, Dippeln, Bornasjon, ostra sidan av
Galan till Valhan och till Skartjarn. Mellan
Valhan och Skartjarn lag vilstugan "Tattarkallan". Fran Skartjarn ned till Fulualven,
foljde alven till Husvallsgolen for att sedan
ga mot Hagnasen. ( Vid Husvallsgolen ska
ha funnits en hemlig odemarknadsplats vid
"Sannange". Darifran i sydlig riktning over
Sarkan och Jamttjanarna, Jamtkallorna och
till Holjan, sedan till Pantkolsatern over
Pantkolen och vidare till Kattbackdalen och
Storbron. Fran Storbron gick vagen pa ostra
sidan av Tangan, fram till Tangaviken och
darifran pa vastra sidan av Tangan till Ljordalen.
Vagen norrut fran Sarna utgar fran den tidigare namnda Myrgarden, via Utgarden over
Sarnasjon och sa mot Skavgarden till byn
Sundet. Sedan forbi Kunts-Pers garden och
vidare over Flota, sedan over Fjatalven upp
till Bergastugan, den gamla fardstugan med
stallar. Darifran over Dyvelberget, Orrnastjarn och Trygremmet, sedan over Harjedalsgransen fram till Fallvallen vid Slyan, sedan
till Snesvallen vid Harjean som den sedan
foljer fram till Lillherdal.
Jamtvagens strackning fran Ljordalen till
Trysil gick over Ljora i Ljordalen , overgangen kallades for "Vintervein", over
Slettasen och Skjaerendmyra, over Rognasen och over Lerbekken intill Bjornbergsatra. Vidare mot Ostby over Storkjolen
soder om nuvarande landsvag, soder om
Lovbaeksatra och oster om Bjorset. Fran
Ostby foljde vagen myrarna soderut mot
Galasmyra.
Darifran foljde Jamtvagen mot Elverum den
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sk "allmanna vagen" till den stora marknaden Grundset som varit aktiv i over 400 ar
och som fortfarande ar verksam (2016).
Folket fran Jamtland och Harjedalen var
borta pa sina marknader flera veckor, ja,
kanske upp till 6-8 veckor i streck. . Fortfarande finns en plats intill Fulufjallet som
kallas "Julkvalls-asen", nara Hagnasens by.

Vinterhassja

Forkorarna han inte komma hem till julkvallen utan blev forsenade av nagon anledning, kanske var det daligt fore? Kanske
overnattade man under en sk hamngran.
Att hemmavarande familj blev oroliga ar
sjalvklart, nagon mobiltelefon fanns inte. A
andra sida var man sakert ganska van vid
att vanta. Jamtvagen var lang med manga
overnattningar "pa skogen", sa lang att man
var tvungen att ha "lager" langs vagen. Man
slog myrho pa myrarna langs vagen eftersom man inte kunde frakta med sig allt
ho pa sina rersor. Fortfarande finns manga
namn kvar dar ordet jamt ingar som exempelvis Jamtkallan, Jamttjarn, Jamtbacken m
fl till hastarna pa sladen.
Det var troligtvis jamtarna som byggde bron
over Tangabacken nara Tangan som da fick
namnet Storbron, som ocksa gav namnet till
byn Storbron. Det var Ole Persen Skaaret
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(1787-1876) som forst brot mark och bosatte
sig i Storbron 1821, han hade tidigare arbetat
som drang i Hagnasen. Da hade Jamtvagen
existerat i flera hundra ar.

cm och cirka 25 cm langa. Detta skedde pa
plats vid stenbrottet, stora hogar med skrotsten vittnar om detta. Under barmarksperioden klovjades brynen over Fulufjallet till

Gammelstugan vid Storbron

Brynen och Brynstigen
Ar 1830 upptacktes, som av en handelse
under en jakt, sten som var annorlunda vid
Tangan mot omgivningens. Det var "Mogubben" (Per Persson Moen) f. 1781 fran
Ljordalen som var ute pa jakt och upptackte
stenen har vid Tangan. Den var slat och finstrukturerad, kanske kunde den anvandas
som brynen?

Ljordalen i Norge och vagen kom att kallas
Brynstigen. Men brynen transporterades
aven vintertid. Vid Storbron anlades upplag
av brynen, enligt berattelser stora som timmervaltor. Brynen kordes sedan till Lj0rdalen med hast och slade. Forsaljningen skedde oftast vid de stora vintermarknaderna i
mellannorge ex vis vid Grundsetmartnan i
Elverum.

Det visade sig att stenen var alldeles utmarkt bra till att bryna liar (ja pa norska).

Brynstigen fran Tangan har en brant stigning upp over Vastertangen. En brant stigning fran 600 m till 900 m. Efter att ha pas-

Under 1830-talet borjade darfor en enklare
typ av stenbrytning av Bernts Per Moen. De
sk Tangabrynen, eller som de kom att kallas
Ljordalsbrynen alt Trysilbrynen, eftersom
det var folk fran Ljordalen som brot sten
vid Tangan. Trysilbrynen kom att saljas i
storre delar av mellannorge men aven i Sveriges granstrakter, som sarskilt bra brynen
till liar.
Stenen (sandsten) fick lov att formas till 5x5
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Bernts-Per den yngre foran koia. Bildet er tatt ca
1900-1910. Bildefra Trysilboka, (4.band).

U

serat hogsta stigningen blir det lattare utfor
over Brynflaet och ner mot Storbekken for
att sa smaningom komma fram till Ljordalen.

Den plats efter Tangan dar brynstenen brots
mest var vid Brynmal'n. Men man brot sten
pa flera stallen uppstroms Tangan. Ocksa
Transtrandsbor brot brynsten men da vid ex
vis Klordalen langre norrut pa ostra sidan
av Fulufjallet.

Brynbutt.

Det var viktigt att brynet skulle hallas fuktigt for att liens skarpa skulle bli sa bra som
mojligt. Darfor kunde man anvanda sig av
vata trasor eller fuktigt ho som man stoppade ner i brynbutten.

Fran Main 2016.

Bryntillverkningen avslutades i mitten av
1940-talet och nagra av de som senast brot
brynsten var BaggErik och Karl Myrholm,
bagge fran Sarna.
Brynbutt med bryne. Brynet ar fran Tangan, brynbutten finns hos Gammelgarden i
Sarna.
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Den stora regnkatastrofen 1997
Lordagen den 30 augusti 1997 intraffade
kanske den storsta nederbordsmangden i
historien i omradet under 24 timmar. SMHI
bar uppskattat nederborden till c:a 400 mm,
vilket motsvarar 4 meter sno. Om man tanker sig att fylla ett glas med vatten och nar
glaset ar fyllt, fortsatter man att fylla pa glaset.
Vattnet svammar over och tar vagen nagon
annan stans. Det var vad som hande den 30
augusti pa Fulufjallet, fjallet blev mattat.
Vagar, stigar, aar, skog mm blev totalforstorda av den fruktansvarda nederborden.
Vid Stora Galgan bildades en brot av stora
granar som slets bort av vattnet, man har
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uppskattat mangden av trad till 10 000. Det
finns manga exempel pa vad vattnet orsakade det har dygnet. Vid Tangan forsvann
en av de gamla kojorna som anvandes nar
man brot brynsten dar.

Trafikverket John-Olof Montelius
Svenska Vagforeningens arsrapport Erik Gete, Jagma'stare.
Sarna-Idre 300 ar

Informanter till Brynstigen:
Referenser:
Lima-Transtrands Hembygdsbok
Trysilboka
John Olaf Torgals, Ljordalen
Fulufjallet, Rolf Lundqvist

John Arne Opseth, Ljordalen
Trons Skaret, Ljordalen
Marta Larsen, Storbron
Yngve Larsen, Storbron

En forodande sjukdom i borjan av
1900-talet
AVINGEGROOP
Efter flera generationers samlande var det
dags att gora en rensning i ett av uthusen pa
garden dar jag bor. Ett tamligen tidsodande
men nodvandigt arbete for att ga igenom
vad som kan kastas och vad som ar vardefullt att titta narmare pa.
For en tid sedan hittade jag i ett skip en
fin sa kallad "lakarvaska", som jag da inte
lyckades oppna. Den blev staende ooppnad
ett tag fram tills att jag med hjalp av en god
van lyckades med att fa den oppnad. Till
min stora gladje fanns dar en hel del olika
aldre dokument och andra handlingar av
olika slag som tillhort Enders Jonas Larsson
(1872-1960) och hans hustru Wilhelmina
(1885-1962). Paret hade inga nara anhoriga
varfor deras egendom forsaldes pa auktion
1960 och min far ropade in den fastighet,
som de agde. Darmed blev det som betecknades som mer personligt inte salt utan kom
att forvaras i "lakarvaskan" och finns da
kvar pa garden som Enders Jonas och Wilhelmina (Mina) agde under c:a 40 ar. Tidigare agare var Karlafolk, vilka emigrerade
till Amerika i borjan av 1900-talet.
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Det som i ett tidigt skede intresserade mig
mest var ett tidningsurklipp ur Mora Tidning fran den 15 januari 1919. I tidningsurklippet star foljande:
"Stor dodlighet
rader som forut namnts f. n. I sondags jordfastes a Malungs kyrkogard ej mindre an
14 lik och i Yttermalung 5 st. Ytterligare 4
doda aro anmalda a pastorsexpeditionen. Prosten Hedvall har anstallt efterforskningar i kyrkobocker och arkiv rorande dodligheten inom forsamlingen i svunna tider och
darvid funnit, att sa manga lik pa en gang ej
forr jordats a Malungs kyrkogard. Ar 1809
upptradde har till foljd av radande svalt en
forharjande rodsotsepidemi och begravdes
da den 10 sept, samtidigt 11 personer, som
dukat under for denna sjukdom. Ar 1839 rasade samma farsot huvudsakligen i Oje, och
begravdes da den 25 augusti a darvarande
kyrkogard ej mindre an 24 lik, huvudsakligen efter barn i spad alder. - Med anledning av den sareget stora begravningen talade prosten H., som forrattade densamma,
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i allvarliga ordalag till de talrikt samlade
om vart livs forganglighet och ovaraktighet
samt manade till att soka hemmet darovan,
sa att man ej ar hemlos, nar doden kommer."
Dodsorsaken som prosten Hedvall syftar
pa ar Spanska sjukan, som harjade under
1910/1920-talet och fororsakade ovanligt
manga dodsfall.

Emil Laurentius Eriksson, Storbyn, fodd
1887, Aker Per Oskar Jonsson, Jagra, fodd
1899, Hi Anna Margareta Persdotter, Jagra,
fodd 1902, Karin Olsdotter, Ostra Fors,
fodd 1891, Modig Olof Ersson, Ostra Fors,
fodd 1889, Hi Katarina Hansdotter, Valleras, fodd 1883, Nils Svensson, Granabron,
fodd 1837, Tallbergs Erik Olsson, Ostra
Fors, fodd 1895, Hi Nils Fredrik Hansson,
Valleras, fodd 1892, Karin Ingrid, Nordanaker, fodd 1914, Wilhelmina Teresia, Holarne, fodd 1907, Lisra Maria Nilsdotter, Hole,
fodd 1895 och Nils Henry, Grimsaker, fodd
1918.
16 av ovanstaende personer avled i spanska sjukan och overvagande delen av de avlidna var i unga ar vid sin bortgang.

Enligt begravningsboken for Malungs forsamling begrovs den 12 januari 1919 foljande personer vilka prosten Hedvall syftar pa
i sitt uttalande ovan, namligen:
Lars Gustaf, Asbyn fodd 1906, Brita Ersdotter, Bjuraker, fodd 1857, Boris John,
Jonsson, Nordanaker, fodd 1899, Finn Per
Nilsson, Vastra Fors, fodd 1874, Karin Sabin, Ostra Fors, fodd 1909, Fall Erik Leo- Brdndbacken, Bole, Malting i maj 2017
nard Halvarsson, Albacken, fodd 1898,

Salens skola cirka 1935- Hur gamla
blev eleverna?
AVERIK-AKE TRANBERG
I forra numret av Ofre Galdet, 2017-1,
redogjordes for hur gamla eleverna och
deras blivande hustrur respektive man blev.
En handfull av dem lever fortfarande.
En
uppdelning
av
eleverna
pa
fodelseforsamling visade att de som var
fodda i Transtrand fick en genomsnittlig
livslangd som var cirka 6 ar kortare an de
fodda utanfor Transtrand. 12 personer lever

fortfarande men de paverkar resultatet
marginellt. Orsakerna till skillnaderna kan
vara att transtrandsborna: 1) bodde trangt
i daligt ventilerade hus, 2) at mindre med
gronsaker, aven ensidigare kost, 3) rokte
mer, sarskilt inomhus, 4) manga man
arbetade under svara forhallanden i skogen,
5) kalla vintrar, 6) samre tillgang till
medicinsk hjalp.

Alder ar

Fodda i Transtrand

Ej fodda i Transtrand

Man

70,6 (20,0-92,0) median 73,0

77,6 (48,0-91,9) median 77,1

Kvinnor

77,7 (19,1 -95,0) median 84,0

82,7 (54,0-92,0) median 85,9
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Daslokan vid Hoghedsplatsen
AVANNIE

GUNNARSSON

Enligt onskan av Lima Hembygdsforening;
Gudrun Thysk, har jag nedan skrivit litet
om Daslokan*, fran min artikel, Jakten pa
Daslokan, i boken Skinnarebygd 2016. Annie Gunnarsson
Idag 25 maj 2017 ar det ett ar sedan vi aterupptackte kulturminnesplatsen vid Hoghedsplatsen. Den innehaller nagra daslokar,
avrattningsplatsens minnessten samt tva intakta stora och djupa hal efter stolpar, som
hort till en stallning man lade de avrattades
styckade kroppsdelar pa, till gladje for faglarna som at upp kroppsdelarna!
Varen 2016 larde spelledarna for Makings
Lilla spelmanslag Annie Gunnarsson och
Hans-Olov Johnsson ut latar fran Malungsfors. Vi brukar samtidigt med latarna ocksa
beratta lite om spelmannen fran forr och
hur man levde da. Denna gang kom vi aven
in pa amnet dans. Hans-Olov hittade en
artikel av Sven Johansson i Skinnarebygd
1969-1973 som handlar om Daslokan vid
Hoghedsplatsen utanfor Malungsfors. Vi
beslot att leta reda pa platsen!
*Daslokan ar Malungsmal och pluralis. Das
= dans. Lok = grund, vanlig mindre vattensamling. Det fmns manga lokar i MalungSalens kommun. I Lima nara sockengransen
till Malung gar en vag som heter Lokvagen,
darfor att det fmns sa manga lokar efter vagen. Lokan vid Megrindsbacken heter Janlokan.
Sven Johansson skriver om en "sann" historia Ingevalls Edvard Olsson, Valleras berattat att han hort sin mor Ingeborg (fodd
1/6 1861) beratta. Ingeborg hade i sin tur
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fatt historien av aldre flickkamrater, som
var mer erfarna och hade varit pa dans pa
Daslotsin (malungsmal).
For cirka 170 ar sedan traffades ungdomarna
fran Lima och Malung (framst fran byarna
i Malungsfors), pa skogen mellan Lima och
Malung for att dansa och umgas. Ingen hade
cyklar pa den tiden sa man fick ga, om man
inte hade turen att fa aka med nagon hastskjuts. Nagon dansbana fanns inte. Det var
ont om brader och virke. Men, ungdomarna
var uppfinningsrika och valde ut en uttorkad
vattenpol.
En slat rund fin "lok" som de kanske dansade langdanser och ringdanser pa. Spelmannen Perjos Lars Halvarsson i Lima, som
ocksa ar en skicklig dansor med springlekar
pa sin repertoar, tror dock bestamt att aven
springlekar forekom pa Daslokan.
Fynd i svenska mossar fran 500-talet fore
Kristus visar, att man da spelade pa horn
med fingerhal och munstycke. I nastan alia
kulturer har man fran borjan haft trummor,
pipor, flqjter och tamburiner som dansinstrument. Spelmannen Hans-Olov Johnsson
berattar, att han i sin ungdom, sett Sveriges
enda medeltida bevarade Strakharpa pa musikmuseet i Stockholm. Den kallas Ojeharpan darfor att den hittades i Oje i MalungSalens kommun! Manga spelman i Stockholm inspirerades pa 1980-talet av Ojeharpan och byggde egna harpor, att anvanda
som dansinstrument. Sedan 1700-talet har
fiolen varit det dominerade instrumentet
inom folkmusiken.
Det kunde ga vilt till i buskarna med sprit,
slagsmal och horeri. En helgdagskvall, nar
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finns en berattelse fran 1500-talet om Daslokan, snarlik den Sven Johansson formedlat fran mitten av 1800-talet.
Gamle Rabock Erik i Langstrand har berattat om en Transtrandsgumma som sagt
foljande till Gustaf Wasa (1496-1560) i Salen; Ja, je a vari uta skoin milla Malung a
Lima 6m messamarn (midsommarn'), tva
ganger a je vari da a das (dansat). Och fortsatter sedan berattelsen om "Grona Valborg" en vacker och statlig ung kvinna med
gron kladsel och gront har, som med dansen
ville locka de unga mannen i fordarv. Hon
hade ocksa lang svans. Dansen blev forbjuden, emedan dar forekom oenighet och
slagsmal efter ymnigt tarande av hemgjort
brannvin. Sagnen sager, att plotsligt en midsommarnatt kom en ung finkladd man och
deltog i dansen, aven han hade svans. "Hin
onde sjalv" /Snon eller Sjolvan). Sedan dess
har ingen dansat dar mera. Platsen kallas
Daslokan och finns i narheten av avrattningsplatsen pa Hogheden.

Ojeharpan- Foto Hans-Olov Johnsson

gladjen stod hogt i tak, uppenbarade sig
en okand markvardigt fin herre. Han var
mycket duktig att dansa och svangde flickan sa att han kunde ha kastat tarmarna ur
henne. Da upptackte en av de dansande att
det var "Gammel-Erk" sjalv som dansade
med flickan, ty han hade en rumpa under
rocken. Och efter den handelsen i mitten av
1800-talet ville ingen dansa mera pa Daslotsin enligt Ingeborg. Daslotsin skulle finnas i
narheten av Megrindsbacken.
I Karl-Erik Forsslunds uppteckningar i boken Med Dalalven fran kallorna till havet,
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Vi har nu bildat en intressegrupp for Daslokan och Avrattningsplatsen. De a'r bada
fornminnen och finns utmarkta pa 2016 ars
Karta fran Riksantikvariet. Kartan har vi
fatt av Anders Westerlund Mellanskog. Vi
antar att markagarna kanner till sina fornminnen, men vi har ej talat med nagon an.
Intressegruppen bestar just nu av Malungs
spelmanslag; Annie Gunnarsson, HansOlov Johnsson, Lima spelman; Perjos Lars
Halvarsson, Malungs folkdanslag; Ulla
Nilsson, Morgan Haga, John-Erik Jonsson.
Lima Hembygdsforening; Gudrun Thysk,
Malungs Hembygdsforening; John-Christer
Ahlander. Kulturforvaltningen i MalungSalens kommun; Yvonne Sorli-Stafas.
Skogsmannen; Malte Eriksson fran Malungsfors. Annie med maken Staffan, HansOlov, Ulla, Morgan, John-Erik och Malte
var de som aterupptackte Daslokan.
Den nye redaktoren for tidningen Dalarnas
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Daslok nr 2 Salenvdgen i bakgrunden Foto Staffan Gunnarsson.

Lilla spelmanslaget, Linnea Davidsson, Emelie Carlson, HenrikForslars, Annie Gunnarsson, Hans-Olov Johnsson, Gamla landsvagen vidDaslokan
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Lassar Stig i Vasaloppet. Foto: Erik-Ake Tranberg.

Det blev bild i tidningen och sedan dess har
Lassar Stig gatt under benamningen "Grytan". Det har ban inte haft nagot emot.

Da Stig var ung kunde ban rimma:
"Lopa, springa ar ej plaga
det ar frqjd och stimulans.
Det ar mer an vad man vaga
Tro av frqjd och glans"

Lassar Stig i Mailing. Foto: Erik-Ake Tranberg.
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Lassar Stigs skidmarkning fran skidspetsen raknat:
Raid Norvegia-Svezia, etapp 2 nr 479, IdreSarna
Finlandia hiiht 75 km Osanottaja 1981
Raid Norvegia-Svezia 1980, etapp 2 nr 903,
Idre-Sarna
Raid Norvegia-Svezia 1980, etapp 1 nr 903,
Drevsjo-Idre
Holmenkollen Skifestival 8/3-16/3 1980
Wasaloppet 1980, nr 053561
50:e Vasaloppet 1983, nr 05447
Skivandel 20 fev 83 Transjuassienne
Marcialonga Concorrente 1980
6:e LavanzeLoppet, Passo di Lavaze, 24
Gennaio 1980
Dolomitenlauf 19?? 60 km Teilmehmer
Huseby Holmenkollen 3/3-11/3, 1879-1979,
100 ar

13:e Engadin Skimaraton
Raid Norvegia-Svezia 1983, etapp 1 nr 419,
Femund-Idre
Holmenkollen Skifestival 5/3-13/3 1983
Wasaloppet 1981 nr 05046
Holmenkollen Skifestival 7/3-15/3 1981
Birkebeiner-Rennet 1981
Raid Norvegia-Svezia 1981, etapp 1 nr 732,
Femund-Idre
Raid Norvegia-Svezia 1981, etapp 2 nr 732,
Idre-Sarna
American Birkebeiner Hayward to Telemark February 27, 1982
Wasaloppet 1982 nr 05157
Holmenkollen Skifestival 12/3-14/3 1982
Raid Norvegia-Svezia 1982, etapp 2 nr 504,
Idre-Sarna
Raid Norvegia-Svezia 1982, etapp 1 nr 504,
Femund-Idre

Wasaloppet 1979, nr 05436
Skinnarloppet 1984
Engelbrektsloppet nr 3198

Helg, sommarmorgon
AV ANTON MOBERG, 14 APRIL 1976
Under portalen jag sitter i ro,
och tanker och njuter av sommarens prakt.
Tank blott att ra vara, att fa leva och bo,
och njuta av hembygdens vildvackra trakt.
Solen den varmer, humlorna surrar,
i humlens bladverk, en fridens musik.
Skogsduvan borta vid Robacken kurrar.
Haggen av blommor och blad ar sa rik.
Helgmorron, - klockringning hors fran kapellet.
Tonvagen svallar over vidderna framOfre Gdldet 2/17

Ekot svarar, dar langt nol dar i fjallet,
dar bergbacken brusar i Saldalens famn.
Molnen pa himlen mot nordpol glider,
som vildfagelns vinge de soker sin roGenom motallens stora oandliga vidder.
Lagra sig skuggor dar mossorna gro.
Jag sitter och tanker pa livets lin,
och de som bodde har forr.
De alia som jordats vid kyrkklockors dan,
och gatt genom himmelens dorr.
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En amerikakistas och andra
dalaforemals historia
AV LILLY SETTERDAHL. Originalartikeln i Dalarnes Jul 1988.
Lilly Setterdahl bor i East Moline, Illinois.
Hon och hennes man Lennart, bar i 30 ar arbetat med att utforska svenskarnas historia
i USA. Torfattaren har aven skrivit bocker,
se hennes blog lillysetterdahl.blogspot.com
Det ar sallan man ser nagot skrivet om foremal som de svenska emigranterna tog med
sig till Amerika. Orsaken ar sakert dels att
man huvudsakligen tog med sig nyttosaker
och dels att fa av dessa har bevarats till var
tid. Frakterna var dyra och den svenske emigranten tog med sig bara det nodvandigaste.
Men man skulle ha nagot att packa klader
och dylikt i, och det var har som Amerikakistan kom in. Det finns sakert gott om
s.k. "trunks" pa vindarna i svenskamerika,
men det ar nog inte manga som ar sa vackert
malade som de tre dalakistorna som Linjo
Gabriel Larsson fran Malung forde med sig
till Henry County, Illinois, 1846.
Mrs. Robert Mast, Glendive, Montana, som
ar barnbarnsbarn till Linjo Gabriel har de
tre kistorna i behall. I den minsta som var
ungefar 30 x 45 cm fraktade Larsson 24.000
riksdaler i guldmynt, vilket till storsta delen var hans eget bidrag till Eric Janssons
koloni pa prarien i Illinois, senare kand som
Bishop Hill.
Den stora grupputvandringen av s.k. Jansare fran Halsingland, Uppland, Dalarna och
Vastmanland kan betecknas som en flykt
fran trycket fran den svenska statskyrkan
och annan overhet i den dagens Sverige.
De mest valsituerade gjorde det mojligt for
aven de fattiga att folja med till Amerika .
Linjo Gabriel foddes den 1 okt. 1784 i Ostra Fors , Malung. Han gifte sig med Carin
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Olsdotter, fodd i samma by 1786. Deras
aldste son, Lars, fodd 1816, hjalpte sektens
ledare, Eric Jansson, och hans familj att fly
fran landsfiskaler och belackare till Norge.
Darifran seglade det lilla sallskapet till New
York. I Bishop Hill gifte sig Lars med Sophia Pollock, som hade foljt med dem fran
New York. Snart darefter drabbades ban av
kolera och dog. Hans foraldrar dog ocksa
under de allra forsta aren i Bishop Hill. Sophia blev senare kand som Eric Janssons andra hustru. Linjo Gabriels dotter, Christina,
fodd 1822 i Malung, gifte sig med en av koloniens syssloman, Swan Swanson fran S6derala. En av deras soner, Linnie (Linneus)
gifte sig med Jenny Olsson, som var dotter
till forsta barnet fott i Bishop Hill, Mary Olson och hennes make Olof F. Olson. Swan
och Jenny Swanson ar Mrs. Mast's "grandparents".
Slaktskap med arkebiskop Soderblom
Swan Swanson var kusin till arkebiskop
Soderbloms fader, kyrkoherde Jonas Soderblom, tidigare kand som Jon Jonsson. Anna
Soderblom, maka till arkebiskopen, beskrev
sitt besok i Bishop Hill 1923 i sin bok, En
Amerikabok, som publicerades i Stockholm
1925. Hon skrev bl.a. "Jag har hos hans
(Linjo Gabriels) dotterson (Linnie) i Bishop
Hill sett det grant bemalade dalaskrin, i vilket han bar med sig tjugutusen goda svenska
riksdaler i gott svenskt guldmynt."
Larson hade aven med sig en svarvad brudskal med namnen Karin OlsDotter och Gabriel Larsson malade runt ovre kanten. Denna
brudskal finns ocksa hos Mrs. Mast i Glendive jamte kistorna, en Ijuskrona i jarn, en
brudbok fran 1815, samt en del dokument.
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Dalakista medford till Bishop Hill 1846 av Linjo Gabriel Larsson f ran Mailing. Agare: Mrs. Robert Mast.
Glendive. Montana. Foto: Lennart Setterdahl 1972.
'Copyright Lilly Setterdahl, far ej kopieras'.

Brudskal. Brudens namn ar Carin Olsdotter - Linjo
Gabriels hustru. De gifte sig troligtvis 1815. Agare:
Mrs. Robert Mast, Glendive, Montana. Foto: Lennart
Setterdahl 1972. 'Copyright Lilly Setterdahl, far ej kopieras'.

Ett av dokumenten ar ett "Land Deed" daterat 1 mars 1848 for 160 acres mark som
Larsson kopte at kolonien, men som registrerades i hans namn.
En av kistorna och brudskalen fotograferades av Lennart Setterdahll972 i samband
med att ban utforde inventerings- och mikrofilmsarbete for Emigrantinstitutet i Vaxjo.
Det ar inte sa lange sedan vi upptackte likheten i malningen av just denna kista och
Mill-Olof Olsson's Dalakistor. Det var Margaretha Hedblom, Leksand, som papekade
likheten.
Tack vare en skrift, Lima Maleri: folkligt
mobelmaleri under 1800-talet, skriven av
Kajsa Bondpa och publicerad av Dalarnas
Museum (serie av smaskrifter 29) ar det
mqjligt att narmare jamfora Linjo Gabriels
kista med andra kistor malade av Mill-Olof
Olsson.
Bondpa skriver bl.a.: "Millgubben ar en tekniskt mycket driven malare som redan omkring 1830 utvecklade sin speciella stil. Pa
lockets kanter ar det vanligt med en akantusslinga i ljusa farger ... "
"Redan pa de tidiga moblerna finns ocksa
Millrosen . .. Denna Millros kombinerad
med svallblad, malad pa en vit, grabla, eller rodbrun botten blir senare den vanliga
huvuddekoren."

En kista med den typiska mill-rosen, ocksa malad 1836 och som atergivits i farg i
Bondpa's bok, bar en slaende likhet med en
av Linjo Gabriels kistor (Se bilder).
Mill-Olof kom fran byn Arnas i Sodra Lima
socken och tillhorde en av manga malarslakter i Dalarna. Bondpa skriver vidare,
"Millmalarna tycks ha haft den storsta produktionen. Deras maleri har haft en. sydlig
spridning och ar vanlig i Malung ..."
Mrs. Mast sager att malningarna ar likartade pa de tre kistorna, varfor man kan forutsatta att Mill-Olof malat alia tre. Nagra
initialer har hon inte kunnat finna pa kistorna. Daremot ar initialerna M och H (sammanskrivna) inristade pa brudskalens botten. Andra stolpen i M'et och forsta stolpen
i H'et ar en och samma.
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Vad emigranterna heist ville ha med sig pa
sin resa till det nya landet.
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Ur dodboken ar 1691
Lima Kyrkoarkiv
AV VARSK TORE JOHANSSON.
Lars Mattsson i Vallsjon, en fattig, oforsoriande och gammal man, boendes 5 miler ifran sockenkyrkan, blef dod pa skogen
under hemresan ifran gudstiensten 1691 den
26 Maj. Som man vill mena, af forsamlingen blefvo utskiekade 3 athshilliga ganger
man 12 hvar gang, som skulle igensokia honom, men fans intet igen for an ahret efter,
nembl: 1692 26 Maj.
Samma man giek till herrens nattvard

sondagen fore an han dodde den 24 Maj
1691 och for sin svaghets skull begarde herrens nattvard i sacristian, men hinte dock
afbyda Comonuonien vid altaret. Forsamlingen betugar dodsmalet vara kommit dels
af hunger, dels af alderdomssvaghet och den
langa vagen. Benen som blefvo igenfundna,
begrofos 10 juli 1692. 80 ahr- Varit stilla och
redlig man.

Broreparation Salen 1916, troligen efter varfloden.
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