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Ordforande
Transtrand

har ordet -

Nar jag skriver delta har vi just
avverkat arets varflod. Sommaren
ar pa gang och allt borjar bli grb'nt
och sommaren star framfor oss,
med bade arbete och fritid.
I var forening, drar arbetet i gang
med att stalla i ordning matbod
och stall i vart projekt som innebar
att vi ska gora Olnispagarden mer
lattillganglig och visningsbar, utan
att man behover ha guider som
visar garden.
Ha'star ar inkopta till stallet, dock
ej riktiga, utan det ar stora bilder
pa ha'star monterade sa att de kan
sta i spiltorna. Dar ska ocksa finnas
ljudillustrationer. Detta pa samma
sa'tt som vi har gjort i fjoset, dar vi
har kor och getter och ljud fran
djuren och en rb'st som berattar
om gardens verksamhet.
Hur vi ska gora i matboden, ar just
nu en massa ideer som flyger
omkring. Naturligtvis ska vi ha det
som en matbod kunde ha sett ut
pa denna gard, men vi kommer
aven formodligen att gora en eller
flera sma utsta'llningar dar inne
med ex fiskeredskap,
snickeriverktyg eller liknande. Vi
far se vad man kommer fram till i
den grupp som tagit pa sig detta
arbete.
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I mars hade vi vart arsmote och
det var roligt att se att fler
medlemmar kom pa motet, an det
har gjort tidigare ar.
Styrelsen kommer att se lika ut
som fo'rra aret, men vi sb'ker med
ljus och lykta efter nagon som vill
inga i valberedningen. Den som
ka'nner att man skulle kunna ta'nka
sig det uppdraget, kan va'l
kontakta mig eller nagon annan i
styrelsen.
Sommarens program blir som
vanligt att foreningen medverkar
vid midsommarfirandet. Som
vanligt onskar jag att vi skulle fa
se fler av er dar, sa ni alia finge
uppleva vart fantastiska fina
firande, med lovade batar,
spelman, majstang, allsang och fin
samvaro.
Pa Salendagen kommer vi aven att
medverka och som vanligt kommer
vi att vara pa sja'lva Olnispagarden,
iforda arbetsklader fran fb'rr och
visa upp nagot arbete som man
kunde ha sysslat med pa garden.
Sja'lv stod jag forra aret och klov
ved, med varldens sloaste yxa. For
att visa nya tiders barn hur man
gjorde ved forr i tiden. Nu kan jag
ju avslqja att jag inte ar den ba'sta
pa att klyva ved med yxa, da jag ar
jatteradd att hugga mig, men vad
gor man inte for kulturen
Ha en fantastisk sommar onskar
jag er alia.
Annette Jonsson-Lill

Ordforanden

har ordet - Lima

Antligen var, ja forsommar redan
och det a'r bara mitten maj. Naja
efter denna harda vinter a'r vi
va'rda va'rme och sol. Ett sa'kert
tecken pa forsommar a'r all den
aktivitet som rader ute i naturen
for alia djur. Det ska byggas
fagelbon, ka'mpas om vem som ska
bo i fagelholkarna och laggas a'gg
som sen ska ruvas. De storre
djuren, bl. a. a'lg och radjur ska
foda sina ungar och sen alia
insekter som ska hitta bosta'der.
Just nu larmas det om att bin har
det sa'rskilt svart. Vi ska bygga
bihotell. Ja det la'r va'l finnas gamla
skidstavar av bambu som gar att
kapa till och borra hal i. Naturligtvis
maste det finnas la'mpliga va'xter i
na'rheten dar bina trivs. Det ska var
f.f.a. gula blommor som t.ex.
Smb'rboll och Johannesort.
En annan aktivitet som alltid
startar pa forsommaren, strax fore
Kristi himmelfardsdagen a'r
Dalkarlsvandringen. I ar var det
langvandring fran Mora till
Stockholm. Mo Per Persson fran
Heden deltog som vanligt hela
va'gen. Aven Kristina Forsgren
boendes i Fagersta men med
anknytning till Lima, deltog med
nagra fa'rre etapper. Bada, ikla'dda
limadrakter, fanns dock med vid
sista etappen fran Bromma till
Gamla stan barandes pa Limas
sockenfana.

Na'r detta la'ses har
hembygdsforeningens
sommarprogram redan startat med
firande av nationaldag och Lima
hembygdsdag. Fler aktiviteter
aterstar i augusti.
Vid Stormkvarnen a'r det slatter
den 4 augusti kl 08.00 och
Kvarndag den 5 augusti kl. 11.00.
Vid Nedre Tandberget a'r det
slatter den 11 augusti kl. 08.00.
Dar har vi utbkat aktiviteten med
en kurs i lieslatter under ledning av
Nas Olle Tranberg. Vi valkomnar
sa'rskilt ungdomar som vill lara sig
sla med lie. Det a'r en handfull
personer i Lima som i dag
beharskar denna konst. Det a'r inte
speciellt svart eller tungt om man
har ra'tt teknik. Aven damer far
komma och prova pa. Ett krux kan
vara att hitta en passande lie. Nu
finns en typ av lie som inte
behover slipas, namligen en s.k.
knacklie. Pa kursen far man se en
sadan och hbra hur den hanteras.
Observera att man maste anmala
sig till kursen!
Jag hoppas att vi har en slipsten
samt nytt hassjevirke pa plats.
Det ska bli med stor spanning jag
packar mat- och kaffekorgen till
arets slatter i Tandberget. Hoppas
att manga kommer. Kursdeltagare
och slatterfolk bjuds pa frukost
och fika. Askadare a'r va'lkomna
men far ta med egen kaffekorg.
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Detta kan ni la'sa om i det program
som finns pa hemsidan och som ni
fatt i postladorna.
Dessutom deltar
hembygdsforeningen pa Limadagen
i Folkets park i Limedsforsen med
radgivning om limadra'kter och
forsaljning av bocker, tidigare
argangar av Ofre Ga'ldet samt de
populara tallriksunderlaggen med
motiv av limamaleri.
Alia onskas en skon sommar och
hjartligt valkomna till vara
aktiviteter!
Gudrun Larsson Thysk
Ordforanden
Malung

har ordet -

Vi har i skrivande stund klarat av
det arliga besoket pa
Hembygdsgarden av skolelever
fran klass 6 i Centralskolan, som
tillsammans med nagra larare
besb'kte oss i mitten av maj. Det
var ett ka'rt besb'k, som numera
blivit nagot av en tradition. I ar var
det drygt 70 elever i 1 3-arsa Idem
som i tva omgangar fick en tva
timmars visning av ett antal hus pa
Gammelgarden. Detta var mb'jligt
att genomfb'ra endast tack vare
att sa manga medlemmar i
foreningen stallde upp och visade
och berattade.

Det ar lika forvanande varje ar att
kunna konstatera hur intresserade
a'ndock de fiesta ungdomar ar nar
de val kommer till Gammelgarden.
For en ung manniska pa vag in i
tonaren ar det sa mycket annat
som lockar och intresserar. Men de
som agerade guider gjorde sitt
ba'sta for att levandegora vad
barnen fick se. Berattade om hur
man levde for och visade fb'remal
och hur de anvandes.
Vad fick da skolbarnen se?
Sjalvfallet det finaste
bostadshuset - Parstugan- fran
mitten av 1 700-talet med sin
bevarade inredning och sina fina
dalmalningar fbrevisad med stor
sakkunskap av Jan Kapla, sla'kt
med en av grundarna.
Det unika Harlarsloftet visades av
Bo Olsson som med inlevelse och
agerande kunde beratta hur detta
ha'rbre anvants i gamla tider och
dar det for ovrigt finns en sang
fran Idback fran 1 300-talet.
I Bagarstugan(Fjbsstugan) kunde
Anna Tros beratta om hur man
bakade brbd och inte bara hur
andra bakat fbrr utan ocksa hur
hon sja'lv just har bakat brod
manga ganger tidigare. Stugan ar
ju ocksa ett fint exempel pa hur
folk och fa kunde bo va'gg i va'gg.
Det bevarade skomakeriet fran
1 930-talet dar Trosmarit John i
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Mobyn en gang verkade
fbrevisades med inlevelse av Jan
Anders Lindstrand. Sja'lv med
rotter i Malungs skofabriksindustri.

firande av sommarens ankomst
som ligger oss alia sa varmt om
hjartat.
John-Christer Ahlander

Skinnutstallningen visades av
Margareta Olsson (Elfstrbm). Vem
skulle ba'ttre an hon kunna beratta
allt om skinnaringen i Malung bade
fb'rr och nu?

Emanuel Nyberg - Fb'rsta
prasten i Rorbacksnas
Sammanstallt av Lars Moberg

Erkaspolfjoset- ladugarden- fran
borjan av 1800-talet visades med
inlevelse av Inge Groop och LarsGoran Gustavsson; Inge med sina
rotter i Bole och Lars-Goran i
Va'stra Utsjo med goda insikter om
hur det var forr att ha hand om
"kraken".

Artikeln ar dels ett handskrivet
brev fran framlidne kyrkoherden
Arne Nyberg (som jag, Lars, gick
och laste for under min realskoletid
i Malung pa 60-talet), och dels den
intressanta berattelsen om
Rorbacksnas skriven av nans far
Emanuel Nyberg som var byns
forste pra'st.

Skolbarnen, som delats upp i sma
grupper, foljdes runt till de olika
"stationerna" av sina guider Alf
Olsson, Staffan Gunnarsson, Annie
Gunnarsson, Jerker Hedlund,
Robert Hagstrbm och Lage
Mostrbm, som pa va'gen bade
kunde beratta mer och svara pa
alia fragor.
Detta nummer av Ofre Ga'ldet
kommer forhoppningsvis ut fore
Midsommar och jag skulle vilja
uppmana alia som kan, eller som
har slaktingar som kan, att komma
och hja'lpa till att kla
midsommarstangen. Narmare tid
kommer att sta i annonsen. Det ar
en unik mb'jlighet att ka'nna att
man bidrar med nagot till det arliga
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Emanuel under studietiden i Uppsala.
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Hej Lars!
Bifogade papper har min syster
patraffat i samband med flytt.
Trodde jag var intresserad och jag
tror att du kanske ar intresserad.
Troligen forekommer artikeln i
nagon stiftsbok, som pappa ibland
medverkade i.
Pappa alskade Rorbacksnas och
berattade garna i manga
sammanhang om bygden. Det var
mina foraldrars forsta
gemensamma hem.
Emanuel Nyberg, sjalportratt

Brev till mig fran Arne
Nyberg:

Ha det gott! Behall bladen.
Arne Nyberg
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Pappa hamtades pa Limedsforsens
station, det maste vara fore jul
1 907 av din farfars-far?
(Han hamtade Carl Moberg, som
var min farfar. Lars anteckning)
Under sladfarden fragade pappa
om han fick bjuda pa kaffe.
Skulle de stanna och gora upp eld?
Pappa tog fram en ny uppfinning,
termosflaska.
Det blev bara nagot ar i
Rorbacksnas, men valdigt roliga
och handelserika. Anledningen var
nog att mamma vantade sitt forsta
barn, och ville vara na'ra sjukvard
och anhb'riga. Hennes syster hade
nyss avlidit tillsammans med sitt
barn vid forlossning.
Som ett kuriosum kan jag na'mna
att jag som varnpliktig sergeant
och nagot slags kommendant for
en halvpluton i byn nagra veckor
sommaren 1 940 bodde i din sla'kts

pensionat. Forsta namnen i
gastboken var mina foraldrars.

"Mamma, jag och moster Ada och
morbror Claes osynlig bakom kameran
pa Medskogshqjden (kallad
Medskogshogen, min anmarkning)
dagen efter Midsommardagen 1909,
da Rorbacksnas kapell invigdes."

Och sa har skriver Arne Nybergs
far, Rorbacksnas forste pra'st
Emanuel Nyberg (1879-1967)
Da seklet ringdes
Rorbacksnas

in i

Det blev en viss uppstandelse pa
Malungs station en dag nagra
veckor fore jul ar 1900. Fran
Stockholm hade kommit ett par
underliga kollin. Det sag ut som
stora trubbiga sockertoppar och
befanns innehalla ett par
kyrkklockor, nagot som vackte
visst uppseende, ty det ar inte var
dag det kommer tva kyrkklockor
till Malungs station och inte till
nagon annan station heller for
resten. Mottagaren var
poststationsforestandare Carl

Moberg, den ryktbare
"Rbrbacksnaskungen". Da Lima
forsamling blankt va'grat att skaffa
klockor till ett blivande kapell i
Rorbacksnas, bestallde Moberg
sadana pa eget bevag och ansvar.
Med betalningen fick det va'l bli
nagon rad, menade han. Den
klarades genom listinsamlingar i
Lima och - Amerika, bland
utvandrade sockenbor. Med
kyrkklockors klang skulle det nya
seklet ovillkorligen invigas.
Klockorna skulle saledes upp till
den avlagsna, omkring sex km fran
norska gransen belagna lilla fjallbyn
Rorbacksnas, som overtraffar
sjalva Rom med bekanta sju kullar.
I Rorbacksnas ar namligen nastan
varje stuga byggd pa sin egen
kulle. Pa den tiden drqjde det
lange, innan ett meddelande fran
yttervarlden nadde Rorbacksnas.
Gamle Stadig fran Torgas knogade
som en lastkamel varje lordag
genom de vaglosa skogarna de tre
och en halv milen med posten. Sa
sent som forsta maj 1 909 fick
Rorbacksnas korpost - tva ganger i
veckan. Ifall var begaran om
forbattrad postgang inte lett till
nagot resultat, hade vi en lite
illmarighet i bakfickan: a'ven om alia
vara slantar skulle ha gatt at,
amnade vi prenumerera pa sa
manga stora dagliga tidningar, att
Stadig, hur va'l han an gjorde ska'l
for sitt namn, inte skulle ha orkat
ba'ra posten.
OfreGaldet2/2018

Sa snart meddelandet om
klockorna kommit, begav sig tva
karlar, hemmansa'garna Johannes
Jansson och Edvard Arnesson med
ha'star pa vag till Malung. Da'r hade
hastarna va'l behovt vila, men
dartill var ej tid. Karlarna ville hem
tilljulen. Den mindre klockan
kordes forst liksom for att bereda
vag for den storre. Vaglaget var
inte det basta: sparigt och halkigt,
och da redan under forsta dagen
ett kraftigt snb'fall med latt och
torr sno borjade, blev vaglaget
a'nnu samre. Halkan blev an mera
forradisk, och lassen hotade ofta
att hamna i diket. Anda gick det
nagot sa na'r om ocksa langsamt,
sa la'nge man fick fb'lja "stora"
vagen genom Malung och Lima.
Battre blev det, da man i Torgas
vek in pa den daliga vintervagen,
som gick over Arsjbarna, Tandsjbn
och Vallsjbn. Och nu var det
dessutom rykande snbstorm, som
sarskilt over sjbarna var
fruktansvard. Det var svart att se,
var vagen gick. Lassen akte bergoch dalbana i de hardpiskade
drivorna och var ofta na'ra att
va'lta. Det fordrades krafttag for
att kunna halla dem pa ratt kol.
Har gick det med stbrsta moda
endast steg for steg, och ibland
gick det inte alls. De trotta
hastarna stannade oupphorligt
liksom tveksamma om det skulle
forsoka strava vidare eller lagga
sig ner och vila. Pa Vallsjon
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tappade karlarna fullstandigt
orienteringen och fruktade na'sta
att bli kvar sjbn over natten.
Sent pa kvallen den tredje eller
fja'rde dagen - uppgifterna
svavande - kom fororna antligen
fram till Mobergs gard i
Rbrbacksnas. Glade var karlarna och hastarna tycktes vara det
ocksa - att den senaste
dagsmarschen, den svaraste de
nagonsin varigt med om, nu
lyckligen var avverkad. Det var
aldrig fraga om att "packa upp".
Det fick sta over till na'sta dag.
Men var anda klockorna "hemma"!
Nyheten att klockorna kommit
tycks ha spritt sig med vindens
hastighet over byn. Tidigt pa
morron var manga nere vid
Mobergs gard for att ta forsta titt
pa dem. De var verkligen mycket
vackra, nagot som kan konstateras
an i dag. Utsokta till formen var de
upp och nertill dekorerade med
vackra bladgirlanger, nertill pa
stora klockan eklbv med ekollon,
pa lilla annat bladverk med
"lutherrosen" insprangd ha'r och
da'r. Johan Andersson, gift med en
syster till Moberg, men bbrdig fran
Kinnekulle, en urstark karl, lyfte
den lilla klockan och noil den sa att
Moberg kunder klappen sla nagra
slag for att lata de narvarande
hora den vackra klangen. Det var
verkligen en stor dag!

Kyrkogarden ar fran 1876 och
fdrsta graven fran 1879.
Kyrkogrunden lades 1898 och
hade nu saledes i tva ar forgaves
vantat att fa nagot pa sig. Forst
1909 var kyrkan fa'rdig och
invigdes midsommardagen samma
ar. Pa kyrkogrunden hade man nu
byggt en provisorisk "klockstapel"
och i den hangdes nu klockorna
upp och gick man under julen och
vantade pa den markliga
nyarsaftonen 1900.

Carl Moberg
Nyarsnatten kom kail och klart och
med underbart mansken enligt Ida
Johanssons uppgift. Att fa nagra
detaljuppgifter fran sjalva
klockringningen har visat sig svart.
Jag har radfragat bl.a. 73-arige
Helmer Persson i Moberget och 93arige Orr Samils Karl i
Bruntjarnasen men inte ens de
kunde erinra sig nagot i detalj. Men
ett var de pa det klara med: att
Carl Moberg hb'll tal. Vad nan da
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sade ar det nog ingen storre
svarighet att fantisera sig till.
Sakerligen erinrade nan om de
gamla faderna, som forst slog sig
ner i den karga, frostiga och
aviagsna och isolerade bygden har
brot mark och byggde sina sma,
laga stugor, har levde sitt liv i
fattigdom, fornojsamhet och
gudsfortrostan och utfyllde sin
torftiga bargningen vad jakt och
fiske till aventyrs kunde giva dem.
Det var spa'nst och storhet over
dessa gamle, som arbetade med
enkla men oftast finurligt
hopkomna redskap, som de sjalva
gjorde sig. Nu har manga slaktled
levat har under i stort sett samma
harda och tranga villkor. Snart
skulle kyrkklockorna ringa in det
nya seklet, en ny och ba'ttre
framtid for odemarkernas folk med
lattare levnadsfb'rhallanden och
delaktighet i vart folks kultur- och
andeliv. Han manade sakerligen
sina ahorare att i den nya och
lyckligare tid, som stundade
bevara fadernas stora egenskaper:
fornojsamhet och arbetsamhet,
heder och gudsfruktan. Han kunde
tala med kraft och auktoritet,
denna marklige stordrommare, som
for sin alskade bygds basta kunder
drbmma sa stora och praktiska
drommar och snart nog skulle sa
vasentligen bidraga till att bygden
fick bl.a. barnmorska, landsvag,
pra'st, kyrka och kraftstation.
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Man kan fbrmoda att Moberg
avslutade sitt tal under
nyarsnatten med la'sa
inskriptionerna pa klockorna. Pa
den stbrre: "Lofven var Gud, I folk.
Laten hans lov vida hbrt varda."
Och pa den mindre: "Saliga aro den
som hora Guds ord och gomma
det."
Pa slaget 12 gav Moberg order at
"ringarna" och nu Ijbd i den stilla,
manljusa natten den vackra tersstamda klockklangen ut over den
lilla bdemarksbyn, utover de
milsvida skogarna, over de i
manskenet mystiskt glimmande
snofjallen, ja, over tva
konungariken, till tvenne folk, som
a'nnu horde samman men daligt
kunde halla sams. Ty Ottar
Flermoen i Angesasen, som da
bodde i den norska gransbyn
Flermoen, har meddelat mig, att
man a'ven dar var ute i
nyarsnatten, stod ute och lyssnade
pa klockklangen fran Rorbacksnas.
Da de fbrsta tonerna gingo ut over
den stora odemarken, greps skaran
pa kyrkogarden av en sallsam
kansla av hbgtid och andakt.
Ofrivilligt bb'jde man huvudena och
knappte handerna som till bon.
Ringningen pagick lange - kanske
en hel timme - och det var gott
om villiga ringare, som ka'nde det
som en heder fa vara med och
halla klockorna i gang. Manga voro
samlade pa kyrkogarden men
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somliga - sarskilt de gamla - stodo
ute vid sina stugor och lyssnade.
Nog forstod de, at de lyssnade till
budskapet om en ny tid, och
fbrvisso ka'nde de i sina hjartan, att
det lag helgd och hogtid i det
vackra, dubbeltonande
framtidsbudskapet.
Under mer an 50 ar ha klockorna
sedermera fran kyrktornet fatt
kalla folket till gudstjanst och
hogtid. Hur manga ha foljt deras
inbjudande ljud och kommit? Fbrre
vaktmastaren Oskar Hansson har
fort en saregen statistik over allt
som ha'nt i samband med kapellet
under hans 28 tjanstear.
Gudstjanstbesokarnas antal under
denna tid har varit 37 046 och bor
under de 50 aren ha varit omkring
66 000 - en betydande siffra.
Under hbgtidsgudstjansten vid
kapellets 50-arsjubileum
midsommardagen 1959 gingo tre
praster for altaret: kyrkoherden i
fbrsamlingen, Rorbacksnas forste
skolprast och dess hittills siste
pra'st. Skall den senare ocksa i
verkligheten bli den allra siste?
Kyrkan ma har kanna sin olikt och
handla darefter.
Klockringningen vid sekelskiftet
symboliserade ingangen av en ny
och battre tid. Att den skulle bli sa
mycket battre som ar, kunde
sannerligen ingen annan sig till: nya
va'gar at alia hall, senast den
vackra turistvagen over fjallen till
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Transtrand, ny skola, som lar ha
kostat 1 1 /4 miljon, mangder av
nya gardar med alia nutida
bekva'mligheter, kyrkan vackert
restaurerad. Jag vet ingen plats,
som har gatt framat sa oerhort
som Rbrba'cksna's, delvis beroende
pa att trakten pa grund av sin
isolering kanske kunde ra'knats till
"de underutvecklade la'nderna".
Emanuel Nyberg
Bestigning

av Kilimanjaro

Av Lillemor Springfeldt

- Jag skulle vilja bestiga
Kilimanjaro, kastade farsan ur sig
en onsdagskvall.
- Vi gor det! utbrast jag, utan att
egentligen ha nagon aning om vad
denna vandring skulle innebara.
Nagon manad senare var resan
bokad och planeringen i full gang.
Diverse utrustning skulle inhandlas
och packlistan blev minst sagt
gedigen efter att ha last igenom
alia tips vi kunde fa pa internet. I
norra Tanzania, pa gra'nsen mot
Kenya, breder detta ma'ktiga berg
ut sig. Det finns flera leder till
toppen med varierande
svarighetsgrad och la'ngd. Vi valde
en av de popularaste turerna,
Machamerutten, a'ven kallad for
Whiskeyrutten. Att det blev just
denna var inte bara for sitt utsokta
namns skull, utan for att miljon
utlovades vara omva'xlande och
storslagen. Dessutom nar fler
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toppen pa denna rutt tack vare
nagon extra dags anpassning till
hbjden. For det a'r inte sja'lva
vandringen som a'r det svara,
hbjden a'r den framsta orsaken till
att manga tvingas kapitulera.
En solig septemberdag startade
var vandring mot Afrikas tak vid
Machame Gate pa 1 640 meter
over havet. I sex dagar skulle vi
tillsammans med en guide, en
kock, ett antal ba'rare och tva
viljestarka danskor ge oss ut pa
det kanske tuffaste vi nagonsin
gjort. Men a'ven om det blev
slitsamt for oss var det a'nda
ba'rarna som bar pa det tyngsta
lasset. De slapade alia pa 1 5 kg var
av gruppens packning, plus sin
egen, dag ut och dag in. Sja'lva bar
vi endast sadant som vi kunde
behova under dagen sasom vatten,
snacks och extrakla'der.
Med starka och fbrva'ntansfulla ben
tog vi oss la'tt fram genom den
forsta etappen. Solen sken men
hade svart att na ner till oss
genom den ta'ta regnskogen.
Va'rmen fanns dock da'r och vara
trbjor blev helt genomdrankta av
svett. Vi smapratade med de andra
i gruppen och guiden Emanuel som
skulle leda oss till toppen av Afrika.
Han visste inte exakt hur manga
ganger han statt da'r uppe, men
uppskattade det till nagonstans
over 300. Med andra ord var vi i
trygga ha'nder. Vi blev ganska
OfreGaldet2/2018

snabbt introducerade for ledordet
"pole pole", som a'r Swahili och
betyder att man ska ga sakta. Det
har var nagot som vi fatt tips om
a'ven innan resan och nagot man
skulle folja for att lattare anpassa
kroppen till hojden. Det gick val
sadar kan man saga med den
saken. Vi tyckte att gruppen gick
sakta men a'nda kom vi alltid fram
langt innan beraknad tid. I slutet av
vandringen var det ett par
amerikaner som berattade att de
gatt upp tidigare en dag bara for
att fb'rsoka komma till campet fore
oss, men vi hade visst lyckats ga
om dem ocksa under daqen.

Vaknar upp ovanfor molnen i
Barranco Camp. Foto: Lillemor
Springfeldt
Na'sta morgon vacktes vi av var
servitor Kelvin som berattade att
frukosten snart var redo. Jag klev
ut ur ta'ltet i den na'stan
nollgradiga luften och ka'nde att
ryggen var lite smatt morbultad.
Vilka satans madrasser! Tunna som
Ib'v var dessa sma liggunderlag och
jag onskade att jag hade tagit med
OfreGaldet2/2018

mitt egna. Men det har var ocksa
det enda som jag kunde klaga pa
under hela vandringen, allt annat
var perfekt. Ja, forutom
groten/vallingen som serverades
varje morgon. Pappa tvingade dock
i sig en portion varje dag trots
kvaljningar.
Med en stadig frukost i magen
fortsatte vandringen mot ett allt
kargare landskap. Dagens etapp
var i stort sett bara uppfor sa
benen fick jobba hart. Solen
gassade, himlen var klarbla och
langs vagen kunde vi bland annat
se en slocknad vulkan och en
glaciar innan vi passerade
tradgransen. Vid lunchtid nadde vi
Shira Cave Camp pa 3750 moh och
darmed dagens slutstation.
Eftermiddagen spenderades i ett
blasigt hedlandskap och hela den
hurtiga gruppen av skandinavier
gjorde dessutom en extra
promenad till ett intilliggande
camp.
Efter nagra fa timmars somn under
natten i minusgrader var det dags
for en acklimatiseringsdag. Detta
innebar narmare 1 000 meters
uppstigning i dimma for att sedan
vandra nedat na'stan lika langt till
Baranco Camp. Har borjade flera
kanna av hojden och jag paminde
pappa om att vi maste forsoka ata
sa mycket som mojligt innan
hqjdsjukan tar oss och vi darmed
forlorar aptiten och energin. Detta
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resulterade i att varje vallagad
maltid intogs som om det vore den
sista i livet och jag maste vara en
av de fa personer som lyckats ga
upp i vikt efter den ha'r vandringen.

Soluppgang pa Kilimanjaro.
Fja'rde dagen vaknade vi upp av en
vyjag sent kommer att glomma.
Ovanfor molnen sag vi solen sakta
stiga upp over ta'ltplatsen. Det var
sada'r bla'ndande vackert att man
inte trodde det var pa riktigt. Jag
tror farsan var lite tagen ocksa av
den magnifika utsikten. Men hans
tankar snurrade mest kring en
annan fundering som uppstatt
under kvallen innan. Vart tog all
skit va'gen? Flera tusentals turister
som passerade toaletterna
dagligen for att utratta sina behov
da'r det inte fanns avloppsystem
eller va'gar. Till slut maste det bli
fullt och nagon maste flytta pa
lasset. Bars det lite la'ngre bort
bara? Fraktade helikoptern det?
Fragan forblev obesvarad och han
funderar nog i tysthet an idag pa
detta mysterium.
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Den ha'r dagen startade lite tuffare
an de foregaende. Vi borjade med
att ta oss uppfor the Baranco Wall,
som innebar ungefar en timmes
mer kla'tterliknande etapp. Pulsen
steg och vi fick anvanda oss av
bade armar och ben for att orka ta
oss framat. Va'l uppe fortsatte
vandringen i stralande sol och
storslagna panoraman. Varje steg
var en frojd och kroppen borjade
bli spa'nd av fo'rvantan infor den
sista stra'ckan som skulle ta oss till
toppen. I Barafu Camp pa 4673
moh mottes gruppen som vanligt
av nypoppade popcorn och varm
dryck innan middag. Alia i gruppen
krop in i sina ta'lt efter maten for
att redan vid elva-tiden ater bli
va'ckta av Kelvin.
Typiskt ta'nkte jag na'r det
smattrade pa ta'ltet, inte regn nu!
Men jag hade hort fel. For utanfor
hade snon vackert brett ut sig
under kvallen. Med lite kakor och
te i magen kunde den langa fa'rden
bb'rja. Det var kyligt och ovanligt
blasigt forklarade Emanuel. Da'rfor
ville han inte att vi skulle stanna
la'ngre an ett par minuter at
gangen under pauserna for att vi
inte skulle bli nedkylda. I morkret
sken endast lamporna fran en lang
rad av toppbestigare. Pa va'gen
kra'ktes flera personer, nagon lag
pa marken inlindad i en sovsack for
att ba'ras ned och en ung tyska
stankade sa hogt efter varje steg
att jag trodde hon skulle tuppa av
OfreGaldet2/2018

vilken minut som heist. I timmar
pulsade vi fram i snb'n, ett steg i
taget. Det ka'ndes som vi gatt en
evighet na'r vi till slut nadde Stella
Point, 5756 moh. Det bb'rjade bli
ljust ute och vi kunde se slutet.
Men det var ocksa ha'r den allra
sista utmaningen kom. Kroppen
hade bb'rjat strejka av hb'jden.
Illamaendet kom efter bara en
tugga chokladkaka, benen ka'ndes
som bly och huvudet var alldeles
tjockt. Det var av ren viljekraft och
envishet jag gick de da'r sista

metrarna till toppen. Aldrig att jag
skulle aka tillbaka till Sverige och
tvingas beratta att jag gett upp.
Efter 6 timmar och 1 5 minuters
vandring under natten stod vi
antligen da'r. I soluppgangen pa
toppen av Afrika, farsan och jag.
Med ett lyckorus i varenda cell i
kroppen blickade vi ut over
horisonten pa 5895 m.o.h. Den
kanslan kommer jag bara med mig
for resten av livet.

Curt Ewert berattar: Del 2.
For 50 ar sedan kom fb'rsta
turisten till Salenfjallen
Tid. publ 1982-01-25 i Mora Tidning

Ett 60-tal sadana baddar skaffades
fram och redan till pasken 1934
kunde StTD och Skidfr. annonsera
ut en resa. Den fulltecknades pa
ett par timmar och ytterligare
platser fick skaffas. Aven den
resan blev succe. Isen var bruten.
Bade antalet resor och deltagare
okade snabbt. For bygden betydde
de pengar, som lades ned ha'r
mycket. Tidigare hade man mest
sja'lvhushall med jakt, fiske och lite
skogsbruk som na'ringar. Ar 1 920
fanns 100 elabonnenter ha'r, 1949
var det 500 och i dag over 3.000.
Nu kbpte bbnderna sa'ngar,
sa'ngutrustning, kbksutrustning
m.m. pa kredit hos Konsum 6freGaldet2/2018

stbrsta affaren i byn - betalade
igen na'r turistpengarna kom - in pa
varkanten. Man reparerade upp
sina: hus och byggde ut. Det var
en stor omvandling av livet i byn.
Den kontakt som erhblls mellan
turister och va'rdar genom
inkvarteringen i gardarna blev
mycket fin och var en attraktion
for bada parter. Gamlingarna
visade upp hur man forr akte
langski och andur, man talade om
sina gamla gardsnamn etc. Resorna
blev en verklig folkrorelse. Tidigare
hade det varit fb'rbehallet endast
de va'lsituerade att resa (langt
bort) till fjalls. Forts, na'sta nr.
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Rorbacksnas

forste

prast - Emanuel

Nyberg

Emanuel Nyberg med sallskap. "Taget under en turistfard till Sodra Lbten i regn och
slaskigt va'der."
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