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Ofre Galdet
ar det gamla namnet pa Ovre Vasterdalarna, alltsa socknarna Malung, Lima
och Transtrand. Yttre Galdet var
Appelbo, Jama, Nas och Floda. Fordomdags farms endast tva praster i Vasterdalarna, en i vardera galdet. Dessa styrde
och stallde over pastoratet (galdet).
Namnet Ovre Galdet fmns belagt redan
pa 1500-talet, men anvandes framfor allt
under 1600- och 1700-talen. MalungSalens kommuns vapen (hastsko och
hammare) gar tillbaka pa Ovre Galdets
sigillfran 1631.

Tidskriften utges 4 ganger per ar.
Malung:
Jan Kapla Gan@kapla.se) 076-7758409
Siv Nilsson (siv@minepost.se) 028071518
Ansvarig utgivare: Britt Nils Eriksson.

Bild framsida:
"Lyckad" landning vintertid pa
Mobergskolen. Foto: Arne Pettersson

Hemsidor:
Lima:
www.limahembygdsforening.se

Redaktionens framsta uppgift ar att
forsoka fa in sa mycket skrivet material
fran allmanheten-fo'reningsmedlemmarna,
inte bara fran riktigt gamla tider utan lika
mycket fran t.ex. krigsaren och fram till
nutid.
Skrivet material sandes till de lokala
hembygdsforeningarnas medlemmar i
redaktionskommitten. Det bor framhallas
att detta material ar en forutsattning for
en framtida varaktig utgivning av Ofre
Galdet.
Redaktionens inriktning ar att sa manga
som mqjligt ska fa komma till tals i
tidningen och halsar saval gamla som nya
skribenter valkomna.

Transtrand:
www.olnispasidan.se
Malung:
www.malungshembygdsforening.se
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Ordforande har ordet - Malung
Vi narmar oss juletid och manga ser
Spelmanslag och Jonna och Patrik
fram emot att fa fira tillsammans med Fridholm underholl publiken som
sina nara och kara. Foreningslivet ar
dansade som aldrig forr runt stangen.
en viktig del i samhallet for manga
som kanske inte har slakt och vanner Under sommaren har vi haft guidninatt fira med anda har en social tillgar och visningar pa garden. Den 23
horighet. Jag tycker det ar viktigt att
juli var det oppethus pa Malungsdavi tanker pa det och varnar om vara
gen och det populara dansbandet
vanner och har ar ju hembygdsforen- Sannex besokte ocksa Malungs
ingar bra. Har finns mqjligheten for
Hembygdsgarden under dansbandsalia att ha en identitet.
veckan for att fa fina miljoer for sin
musikvideo. De tyckte det var en
Det har varit ett spannande ar, att
suveran plats att filma pa och tackade
som ordforande i Malungs Hemfor mojligheten att aven fa bilder inne
by gdsforening ta del av arbete inom
ifran var vackra 1700-tals parstuga.
foreningen. Intresset for hembygdsforeningar ar ju olika i landet men har I skrivandets stund ser vi fram emot
i Dalaraa ar det stort. Var dalahistoria bokslappet av Skinnarebygd 2019
har haft betydelse och Vasaloppet ar
som ocksa ar Malungs Hembygdsju bara det en historisk handelse som forenings Jubileums skrift. Vi fyller ju
vittnar om att var landsdel ar nagot
100 ar i ar och det blir tartkalas med
speciellt. I allafall om vi far tycka det underhallning pa IOGT till helgen i
sjalva.
samband med bokslappet. Jag ser fram
emot att fa lyssna pa skribenterna i
Det var mycket trevlig och intressant boken och senare under host och vintkretstraff pa Olnispagarden nar Erik
er jobbar vi med hjalp av finsnickaren
Thorell fran Dalarnas Hembygdsfor- och till lika Naverjon i Skinnarspelet
bund/ Dalarnas museum besokte och Goran Johansson i fardigstallandet av
informerade om hantering av gam la
renoveringen av Kotthusets Museum.
foremal. Sedan fick vi en visning
Det kommer att bli fint.
pa garden som skapats till ett fint
God jul pa er alia lasare av Ofre
besoksmal for historieintresserade.
Galdet.
Midsommarfirandet pa Malungs Hembygdsforening blev lyckat och det
vackra vadret bidrog till rekord publik. Malungs Folkdanslag, Malungs
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Jorgen Dcmielson
Ordforande i Malungs
Hembygdsforen ing

Transtrands Hemslojdsforening
AV MAJ ERIKSSON
Foreningen bildades 29 november
1948 i samband med att foreningens
stadgar antogs. Ordforande blev Karin
Jansson (1911-1992) gift Nilsson,
Berga med styrelseledamoterna Agnes
Nilsson (1895-1979) gift Larsson,
Trimsheden, Ingeborg (Bojan) Larsson (1906-1996) gift Johansson,
Gudmundsheden, Anna Pettersson,
Sorsjon, Hanna Nordstrom (18801887), Vorderas.
Efter 1 ar hade fbreningen 147
medlemmar. Foreningens forsta
inkopta vavstol placerades hos handlare E Nilsson. Verksamheten i fbreningen har gatt ut pa att en lokal har
funnits att ga till och satta upp vavar
tillsammans med andra medlemmar
och for egen del skapa en vara.

Senare har olika lokaler anvants for
foreningens verksamhet t .ex. Salens
skola, Vorderas skola och Transtrands
Bygdegard fran hosten 1994.
23 maj 2016 beslot arsmotet att lagga
ned fbreningen och att tillgangaraa
skulle tillfalla Transtrands Hembygdsforeningen enligt gallande stadgar.
Sista styrelsen bestod av Maj Johansson, Doris Persson, Baggback, Irene
Halfvars, Birgit Johansson och
Ingegerd Shytt.
Nedan foljer ett axplock av verksamheter i fbreningen under dess verksamma ar:
Foreningen har anordnat manga kurser, i bland annat vaxtfargning (Hanna
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Nordstrom), vavkurser (Barbro Willemark), halmslqjd, flamskvavnad,
bandvavskurs i Gravlarsgarden. Under
1960-talet var ryamattor pa modet
vilket ocksa holls kurs i.
Pa 1970-talet togs efter Barbro
Willemarks ide smal och bred
Transtrandslopare, Transtrandsduk
och Transtrandsgardin fram. Transtrandsmossan togs ocksa fram under
1970-talet, monsteride tog Kerstin
Nilsson gift Stenback fram.

1984 hade fbreningen 92 medlemmar.
1994-1995 Foreningens verksamhet
flyttas fran Vorderas skola till Transtrands Bygdegard. 1998 var basen i
verksamheten mattvavar i 3 breddar,
olika typer av dukvavar och lopare.
Ar 2000 bestalldes for vavning av 200
meter den breda Transtrandsduken.

Foreningen har fugerat som en viktig
part i forsaljningen av tyg och knappar till till Transtrandsdrakten for bade
En viktig verksamhet under 1970-ta- dam- och herrdrakt. Samt forsaljnlet var art vava Transtrandsdrakttyg.
ing av smal Transtrandslopare i tva
Alma Rosendal har sytt inte mindre an bredder med olika utseende och breda
134drakter.
bordsduken.

Maj Eriksson i vavsalen, 1992.
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Nodlandning pa Mobergskolen
AV BERNT HELLBERG
Sdrtryck ur Lima och Transtrand. TV a
socknars historia, del 4.

-1 Sverige, sajag.
- Gudskelov, sa han och satte sig pa
trappan.

Johannie Eriksson fran Angesasen var
en av dem som i manga avseenden
Sa gick vi in och han fick kaffe. Jag
fick kanna av att vara gransbo i ofard- fick redapd att han var under utbildnstid. I april 1940 arbetade hon som
ing, och att det var ett skolplan han
kocka for skogsarbetare pa Moberghade. Han fick mat och lade sig att
skolen, och hon berattade for skoltid- sova. Vi hjdlptes at att pulsafram till
ningen Hartass 1983:
flygplanet och ta ut fallskdrmen. Den
var han rddd om.
"Jag kockadefor timmerhuggarna
Ndr karlarna kom hem, undrade de
vad det var for karljag hade hos
Lars Bachnan, Erland Hansson, Edvin Simonsson och Ragnar Arnesson
mig. Jag visade dem flygplanet och
de lanade honom ett par skidor och
i Simon Samuelssons (Stor-Simons)
foljde med honom till Rorbdcksnds.
stugapd Mobergskolen. Den stugan
or nu Gunnar Skogmos bostad.
Senare fick jag en bok avflygaren ".
Del var veckan efter krigsutbrottet.
Jag stod och bakade brod och eldade
stor ugn. Da fick jag hora ett dan och
trodde att det var soteld i skorstenen.
Men sa gickjag ut och fick se ett
flygplan. Det var norska flaggor pa
sidorna. Planet kom pa lag hojd och
vinkade. Sa vdnde det och dkte en
runda och kom tillbaka. Ddr stod
hdssjevirke, sa han visste vdl inte om
han tordes landa. Men da gickjag ut
och vinkade, sa han for stod att han
kunde landa.
Ndr han kom pulsande i snon var det
forsta hanfrdgade:
- Var drjag nanstans?

Bakgrunden till historien om nar det
norska flygplanet landade pa Narsjon
och Mobergskolen var tyskarnas invasion. Harens flygskole maste evakueras fran Norge och man a'mnade ta
planen till Horrmundsjon. Det skulle
man gora fran Osensjon, dit man flyttat skolan. Flygtiden skulle forhoppningsvis halla sig kring en dryg timma.
En man som senare blev flygkapten
i SAS, Knut Risang, har berattat
mycket om sin flygtur till Sverige.
Det var han som landade planet pa
Mobergskolen och han berattar:
"Den 15 april bestamde ryttmastare
Norrman att man skulle ge sig ivag
till Sverige. For oss verkade det som
OfreGdldet 2019:4

Till vdnster:
Johannie Eriksson tog emot en nodlandad norskflygare pa Mobergskolens odlingar. Ron var ocksd en av
alia rorbdcksndsbor som hade sldkt
pa norska sidan. Trots "dubbelsidig"
grdnsbevakning kunde hon bistd med
varor som saknades i det ockuperade
Norge.
Foto: Ake Johnsson 1996.
10

Nedan:
Den norska militdrens flygskola satte en del av sinaflygplan i sakerhetfor
tyskarna genom attffyga dem till svensk sida av grdnsen. Ndgra landadepa
Horrmundsjons is, ettpd Mobergskolen och tvdpd Vallsjon. Pa bilden, tagen
av en okand fotograf, dr tvdplan uppstdllda. De dr av typen Tiger Moth.
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om flygskolan skulle omorganiseras i
Sverige. Vi skulle flyga over en och en,
sa vi inte riskerade att traffa pa tyskt
flyg. Vi skulle kanske ocksa bli daligt
mottagna, om vi kom en hel armada.
Da skulle svenskarna kanske tro att
det var invasion. Det fanns inte kartor till alia flygare, sa jag var in pa
Samvirkelaget i N. Osen. Pa vaggen
dar hade Conrad Lingard pa sin tid en
norgekarta, som var en och en halv
meter lang. Den hade han som reklam
for en tobakssort.
Pa norska sidan var det fullt med
namn, men den del av Sverige som var
med var helt vit, och den kartan maste
jag ha under flygningen. Egentligen
hade jag bara de bla flackarna att halla
mig till.
De flesta andra flygplanen hade passagerare, men jag flog ensam. Jag sag
heller inte till de andra flygarna. Nar
jag var pa vag blev det valdigt daligt
vader, snotjocka. Bensintanken blev
"tommare och tommare". Under mig
var det bara tat skog. Da fick jag syn
pa ett mindre vatten och en liten rodmalad stuga pa en udde. Jag beslot mig
for att landa pa isen. Det gick bra.
Stugan var torn och jag sag att det inte
hade varit manniskor dar pa lange.
Genom fonstret sag jag nagra paket
Wasa knackebrod. Jag lat bli att ga in,
men jag fann en spik, och med den
ristade jag pa dorren: "Norsk militar
flyver landet her" och sa skrev jag
datum.

Den som agde stugan var granstullmastare Anton Moberg och han
bekraftade senare, att han funnit inskriptionen. Jag undersokte nu hur
mycket bensin som fanns kvar, och
sag att jag kunde fortsatta lite till.
Det var bara skog att se, men plotsligt dok det upp en stuga, och jag
undersokte mqjligheterna att landa.
Men tyvarr var hassjevirket kvar
ute pa angen, sa jag fortsatte mot en
furumo, som sag ut att duga tillandningsplats. Da sag jag en flicka som
kom ut och vinkade. Planet landade
och det gick ganska bra.
Efter mycket pulsande i djupsnon
kom jag fram till stugan. I stugan
fick jag mat, och det visade sig att
flickan kockade at timmerhuggare.
Jag lade mig pa en sang och somnade i full mundering och vaknade
vid att det var en massa svultna karlar dar inne som mer eller mindre
inhalerade sig groten.
Karlarna trodde visst inte forst pa
historien om att jag landat med ett
flygplan, och det verkade som om
de inte var det minsta intresserade
av flyget.
Men jag fick lana ett par skidor och
akte till narmaste by, Rorbacksnas,
som lag 3 km darifran. I Rorbacksnas fick jag ga mer eller mindre
obehindrad omkring i min flygardress med bade gevar och pistol.
Efter manga om och men kom jag
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sa till en skola i Lima, dar det fanns
flera flygarkolleger samlade.

gen, den 15 april. De planen gick ned
pa Vallsjon, men vi fick ocksa rapport om fler plan. Aven ett plan mot
Den 18 april blev flygplanen, som
Narsjon fick vi rapport om. Vi for till
kommit over gransen - ett par landade Narsjon, jag kommer inte riktigt ihag
pa Vallsjon soder om Rorbacksnas om vi hade militar med oss, men da
flugna till Ostersund. Jag blev sjalv
hade planet lyft darifran. Men jag sag
internerad forst till Sveg och sedan till var det landat, och pa do'rren stod det
Rommehed. Ryttmastare Norrman,
"Norsk militar flyver landet her" och
som var var chef och hade beordrat
sa datum 15 april 1940.
oss till Sverige kom inte over gransen.
Senare har jag varit i kontakt med
Han maste nodlanda vid Engemoen
Risang, som flygaren hette. Har i
gird ett par mil utanfor Elverum.
Rorbacksnas blev han omhandertagen
Kapten Engvik blev i stallet aldste
av militar och bl.a. min bror Verner,
officer i Sverige." Anton Moberg
som var polis man har. Han fick folja
berattade 1983 om handelsen: "Jag
honom hem och fick mat dar. Han
sag ett par plan flyga forbi min bostad. fick vila dar efter sina strapatser, lite
Det var nordostlig snostorm den dachockad var han och de gjorde sig
Segelflygplan och bogserande flygplan klarafor start

-rS I*.
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ingen bradska att lata polisen hamta
honom. Risang kom senare till England. Han var med i slaget vid Normandie. Efter kriget blev ban kapten
i SAS och flog mellan Norge och
Amerika."

Skolbarnen som 1983 sammanstallde intervjuerna om landningen pa
Mobergskolen var under en skolresa
pa norska forsvarets museum i Oslo
och kunde sjalva se det omskrivna
planet, som dar annu paminner om
kockan Johannies upplevelse.

Mobergskolens flygplats
AV MIKAEL PETTERSON
Sa langt Bernt Hellberg. Aren gick
och freden kom omsider, beredskapen
avvecklades vid den svensk/norska
gransen. Livet atergick till sin normala
lugna gang i den lilla fjallbygden.
Vid Mobergskolen hade de fiesta
djuragare i Rorbacksnas sin slatterteg
pa den stora myrodlingen. Men i langliga tider talades det om den remarkabla tilldragelsen da en flygmaskin
nodlandade pa Mobergskolen. Att det
var forsta och sista gangen ett flygplan
landade dar var nog de fiesta vid den
tiden overens om. Antagandet skulle
emellertid visa sig felaktigt.

och Karlstad var ofta har. Sommaren
1971 byggdes en permanent bana pa
hardlandet vaster om myrodlingen,
en hangar byggdes av virke delvis
fran gam la skolan i Rorbacksnas. En
enklare banbelysning bekostades av
en stugagare pa fjallet som hade en
tvamotorig maskin.

Lima besparingsskog upplat mark
och var i ovrigt samarbetsvilliga.
Som det ofta ar med ideell verksamhet sa avtar intresset med tiden, sa
ocksa har. Branslepriser och fordyringar i allmanhet bidrog val ocksa till
stagnationen. Verksamhet forekom
emellertid under 80- resp 90-talen, en
Vintern 1969/70 bildades en segelfly- motorseglare infSrskaffades, nagra
gklubb i Rorbacksnas, medlemmar
norrman kom in i bilden vid den har
fanns aven i Lima, Transtrand samt
tiden.
Malung. Man utsag Mobergskolen
Nagot ar in pa det nya millenniet borjade naringen, da i huvudsak broderna
som ett lampligt vinterflygstrak.
Paulsson (PEAB) visa intresse for
"Tracmastern" en tidig pistmaskin
den tynande verksamheten, vilket fick
lanades fran Hundfjallets linbana.
till foljd att en forlangning fran 800
Aktiviteten var livlig under februari
och Mars manader i tva sasonger 1969 till 1200-meter kom till stand. Storre
resp 1970. Klubbarna fran Munkfors delen fick belaggning. Godkand belys-
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Mobergskolens flygplats efter utbyggnad, 1970-t

Mobergskolens flygplats sommaren 2019. Foto: Olle Tranberg
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ning upprattades efter hela strackningen.
Upprustningen gjorde banan godkand
for viss trafikverksamhet. Kostnaden
uppgick till omkring 8-miljoner.

Nagot privat jet samt passagerarplan
av inrikestyp trafikerade banan hogst
sporadiskt under aren fram till for tva
ar sedan da banan stangdes i och med
att Scandinavian Mountains Airport
paborjade en satsning av helt annan
skala paborjades.

Malung-Salens kulturpris 2019
AV ANNIE GUNNARSSON
Arets pristagare ar Bente Mellqvist
Danielsson och Jorgen Danielsson.
Malung-Salens kommuns kommunikationschef Frida Liljequist skriver pa
kommunens hemsida den 24 juni 2019
foljande:
"For deras mangariga arbete med att
lyfta Malungs kvarnstensbrytnings
historia och traditioner. Bente och
Jorgen har pa olika satt bekantgjort
brytningens historik och kvarnstensgubbarnas metoder och levnadsoden
for en storre publik. Bland annat inom
fbreningen Ouarnstensgrufvans Vanner, som de varit med och startat, som
ordnar olika aktiviteter kring kvarnstensbrytningen men ocksa med annat
historiskt innehall."

toria, religion och samhallskunskap.
Pa fritiden har hon givit ut tva bocker.
Den forsta boken "Malung en tidsresa
i bilder" kom ut 2008 med Bentes
egen layot, text och bilder. Ett lyckat
projekt, ty boken blev snabbt utsald.
Den andra boken "Jakten pa de fbrsvunna stenarna" kom ut 2011. Den
handlar om kvarnstensbrottet i Ostra
utsjo i Malung. Boken innehaller ocksa en DVD-film av Jorgen Danielsson
som visar "Jakten pa de fbrsvunna
stenarna". Bente ar ordforande i fbreningen QuarnstensgrufVans Vanner
sedan start.

Jorgen borjade redan i ungdomsaren
intressera sig for hembygdens historia och manga ar de personligheter
Det ar tva mycket vardiga pristagare, han intervjuat och dessutom spelat
in i sin egen studio. Han har aven
som mottager checken pa 10.000 kr.
De ar dessutom ar gifta med varandra gjort ett flertal intervjuer, filmer och
ljudinspelningar av kanda personer
sedan 1991. Tre barn har de berikats
sasom, estradoren/musikern/trollerimed, tva pojkar och en flicka.
karlen/riksspelmannen Wille Toors,
Bente arbetar heltid pa Malung-Salens korvhandlaren Vild Hasse Bengtsson,
sangaren Christer Sjogren, trubaduren
gymnasieskola och undervisar i his-

12
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Evert Ljusberg och grundaren av
och arbete ibland, sager Jorgen och
Dansbandsveckan Bertil Elfstrom, for ler, men nar jag simmar och snickrar
att namna nagra.
da ar det fritid. Just nu renoverar han
ett hus.
Ar 1999 grundade makarna JDS
Ljud-&Mediakonsult Aktiebolag.
Bade Bente och Jorgen ar mangariga
Ljudinspelning och fonogram utgivn- medlemmar i Malungs hembygdsing. Utgivning av tidskrifter. TV
forening. Sedan nagra ar ar Bente
Malung-Salen ingar i JDS Ljudsekreterare i Malungs Hembygds&Mediakonsult Aktiebolag och beva- forening och fran ar 2019 ar Jorgen
kar handelser i Malung med omnejd. dess ordforande.
Se bland annat Malung-Salens idrottspris 2019, med skidakerskan Stina
Detta badar gott infb'r framtida arbete
Nilsson28mars2019.
kring Malungs hembygdsgard samt
kulturlivet i Malung-Salens kommun.
Att vara egen foretagare inom media
Ett start Grattis till Bente och Jorgen!
gor att det ar svart att skilja pa fritid

Bente Mellqvist Danielsson och Jorgen Danielsson mottager Kulturpriset
2019 av Fullmaktiges ordforande Jorgen Noren (s) till hoger i bilden. Till vdnsterJan Kapla ledamot i Malungs hembygdsforening. Midsommarafton 2019
Malungs Gammelgard. Foto: Erik Gunnarsson
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11/2 kl.18.00
Olnispa Bystuga
Fika finns till forsaijning

Jakt och fiske forr i tiden
Hur kunde jakten och fisket gS till? Var finns fSngstgropssystemen for alg i Malung-Lima-Salen?
Maria Lannerbro Norell, arkeolog pa Dalarnas museum,
forelaser om hur jakt och fiske kunde ga till under fdrhistorisk
och historisk tid i Ovre Dalarna med fokus pa Malung-LimaSalenomradet. Hur kunde jakten ga till? Var finns fingstgropssystemen for alg? Maria ger exempel pa var man kan se
lamningar efter fangst- och fiskeplatser.

Kl 19.15 Workshop Spar efter forntida jagare
Visning av utstallningen Spar efter forntida jagare med
fordjupande fragestund och samtal kring forelasningen.
Ta med egna fornfynd och foton! Samarrangemang mellan Olnispagarden, Lima
och Transtrands hembygdsforeningar, Dalarnas museum, Folkuniversitetet Dalarna
och Malung-Salens kommun, Kultur och fritidsforvaltningen.
Salens bibliotek
I Malung-Salens kommun
I Kultur- och fritidsforvaltningen
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Dalarnas
museum

i Folkuniversitetet
' Kursverksamhecen vid Uppsala urn*
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Kulturcafe i Fornstugan,
Vastagarden varen 2020
Torsd 9 januari kl. 11.00
Mina tankar, ord och garningar. Torsten Samuelsson laser dikter.
Torsd 6 februari kl 11.00
Violinbyggare Jan Larsson berattar om sitt arbete.
Torsd 5 mars kl. 11.00
Mina skidresor fran nar och fjarran. Kurt Kjellgren
Torsd 2 april. kl. 11.00
Svenska kungar Ingemar Olsson kaserar.
Valkomna!
Lima Hembygdsforening
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Nr4
Hembygdsfbrening
Adress
Postort
Plusgiro/Bankgiro
Ordfbrande
Kassor
Sekreterare
Kondoleanser

Olnispagarden
780 67 SALEN
191-2286
Annette Jonsson-Lill
0280-22160
Britt-Marie Antonsson
070-301 92 63
Eva Ryen
0280-206 66
Lisbeth Salder
070-338 07 60

^

ryck: AdPine Produktionsbyra

2019
Rorbacksnas
Rorbacksnas 26 1
780 64 LIMA
384-2200
Patrik Persson
0280-80048
Aron Hansson
070-980 13 33
Marta Arneson
0280-800 83

Arg. 36

Lima
Limedsforsen 150
780 64 LIMA
61 8709-0
Gudrun Larsson Thysk
070-563 20 56
Otto Davidsson
0280-4820 18
Lisbeth Modig
070-3068848
Pell Inger Eriksson
073-941 65 10

"^S
Mailing
Box 147
782 23 MALUNG
395901-2/997-1474
Jorgen Danielsson
070-586 15 49
Robert Hagstrdm
070-3146472
Bente Mellquist
Danielsson
070-207 88 28

Lars Ake Larsson 070-684 1051
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