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Tank vad det ar fantastiskt, nar man har sa
manga manniskor runt omkring sig, som varje
ar ofortrutet arbetar vidare med allt arbete som
finns i var forening.
• Jag tanker pa Bygdedokumentationsgruppen, som snart gcr ut ett nytt hafte i
serien om byarna inom Translrands socken.

Malunt
Tidningen kommer i fortsattningen att utges 4 ganger
per ar.
Redaktionena framsta uppgift ar att forsoka fa in sa
myckctskrivet material som mqjligl rranallmanliclcntoreningsmcdlemmarna, intc bara fran riktigt gamla
tider utan lika mycket fran t.cx. krigsaren och fram
till niitid.
Skrivet material sandes till dc lokala hembygdsforeningarnas mcdlemmar i rcilaktionskommilieu.
Det bor framhal las att delta material ar en forutsattning
for en framtitUi varaktig utgivning av Ofre Gaklet,
Redaktionens mriktniiig ar att sa manga som
mqjiigt ska fa komma till tals i tidningcn och halsar
sava 1 gamla som nya skribcnter viilkomna.

Bild pa omslag:
Sltidlopare fr. vii.:
Kintf Erik Jansson (19040114-19921207), Permats
Gottfrid Persson (19000211-19650527), Elm Jansson
(19020113-19690128), Georg Hansson (1902040619651005). OBS! Elin bar skidloparmarket.
Ofre gal det
ur (let gamltt ncunnet pa Ovre Vcislerdularna. ulltsa
socknarna Mailing, Lima och Trtinairand. Yttre
gcildet var Appelbo, .Jcii-na, Nas och Floda. Fordomsdags fanns endast tvu prattler i Vasterdaltn-na,
en i vardera gcildet. Dexsa styrde och stciltde over
jxt.vforalet (gc'ildel)- Nainnel Ovre galdetfinns helagf
redan pa 1500-talet, men anvandes frumfor allt
under 1600- och 1700-tulen. Malungs kommitns nuvarande vapen (hauls/to och hummare) gar liilhaku
pa Ovre gcildetn sigiHfran 1631.

• Jag tanker pa draktgruppen, som arbetal med framtagningen av den "nygamla"
Transtrandsdrakten.
• Jag tanker pa al la som skoter arkiv, forsaljning av almanackor med mera.
Det ar en aktiv forening och vi ar manga som
arbetar mcd den pa olika salt. Det ar det som det
fina att alia har nagot att bidra med utifran sin
egen forutsattning och alltid finns det nagot man
kan gora. Med dctta vill jag saga att alia kan gora
nagot, men nagon kan intc gora allt.
En forening bygger pa gcmensamma krafter
och god vilja.

Lima Brev
Insant av Bjorn Rosen. Ur Mora Tidntng
hasten 1936. Ordagrant atergiven. Signaturen Ove skrev foljande:
Det ror sig i Lima. Koopcrativa bygger,
jarnvagen, som har putsat stationshuset i
Limedsforsen, skall nu bygga fristaende
vattenkastare dar, Uddeholm koper sulfatved och Lissola Johans ha'star skena. Alliing
ar uppat Bara skatterna gar nedat. Och arbetslosheten.
Sa lange nu frqjden varar. Man har latt att
vara pessimist, nar det galler skatterna. Men
just nu ser det en smula lovande ut.
De kommunala institutionerna ha 6'verbjudit varandra i att pruta ned och beskara
sina forslag till kommande ar. Det stundar
harliga tider, stralandc tider. Och nar sedan
Backlund fatt full fart pa sin golv- och takborstindustri, da kunna vi sla oss till ro och
bara vanta, att skatterna ytterligare skola
sjunka pa grund av "okat skatteunderlag.

Backlund Uimnar cmcllertid ingen tid till
villradighet. Han demonstrerar genast hur

ANNETTE JONSSON-LILL
Ordforande Transtrands Hembygdsforening

Det har skett sa tyst att det fb'rvisso ar nagot
stort som sker i Limedsforsen, da den underliga manicken tronar pa garden. Forst trodde
jag att det var ett biljardbord, och att mangfrestaren Backlund amnade till gardsplanen
forlagga en dylik samhallsvaldig verksamhet, men med ett medlidsamt leende upplyste ban mig att det ar m i n kappsvarv av egen
konstruktion som gor 5500 varv i minuten
och skall efter utbyggnad gora ytterligare
2000 varv per minut.
Dess kapacitet ar 1000 kappar om dagcn.
I mitt stilla sinne undrade jag, vad ban skulle gora med sa manga kappar. Sjalv har jag
ingen och klarar mig bra anda.

Med dctta vill jag onska er alia en trevlig var.

Janisstugan ar under uppbyggnad vid Olnispa
Bystuga. Bygget bar atcr tagit fart efter den varsta vintern. Vi ser fram emot att fa huset fardigsta'llt och fi visa det for cr. Var plan ar att det
ska invigas pa Nationaldagcn och da ska stugan
visas for alia.
Ni som har tillgang till dator och fundcrar pa vad
som ar pa gang inom foreningen tycker jag ska
ga in pa foreningens hemsida www.olnispasidan.se och se vad som bander. Det ligger a'ven
ute en del gam la bilder dar, som vi bchover hja'lp
med att identifiera.
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han i fortsattningen anvander sina kappar
sasom skaft till den av honom sjalv konstruerade golv- och takborsten, som han har
sokt patent pa. Det ar en finurlig borste med
lostagbar mopp, vilkct gor att man nar som
heist kan utbyta densamma. Det sker medelst ett enkelt handgrepp. Inga skruvar, endast en sinnrik platskida faster moppstickan
vid skaftet, vilket kan forUingas, om man
vill anvanda borsten i taket.
Nu forlorar sig Backlund i vidlyftiga berakningar, hur mycket hcmarbete han skall
kunna utplacera i socknen med moppsyning, nar bans industri, som annu ligger i
sin linda hunnit vaxas sig stor och livskraftig. Det kan den otvivelaktigt, och det vore
driftighetcn vard. Jag onskar ett "lycka til!"
och gar min vag, beundrar den Ijusbla optimism som inte ryggar tillbaka for nagot
hinder.
Antligen har ocksa badhusstyret insett
at det bara ar frisksportarna Andersson i
Limedsforsen som inte lange sedan avslutat utomhusbad-sasongen, och slagit upp
portarna till bastun, sa att vi ater kunna fa
upp angan. Nar dartill telegrafverket eller
vein det nu kan vara latit resa upp den stolpe vid Ungarde, vilken statt pa trekvart en
langre tid, d£ undrar man varifran all denna
verksamhetslusta kommer. Den stolpen har
lange i sin nod talat till mitt rnedlidsamma
hjarta. Den har lutat osterut men for stikcrhets skull stagade man den pa vastra sidan.
Nar nu Nordan harjat friskt en dag tog stolpen saken i egna bander och lutade sig snallt
over at den sida man stagat den. Den bugade
anda till marken. Och si, da kom Skotten till
undsattning. Det ror sig i Lima !
Den person Bacldund som dsyftas i artikeln
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dr Fritz Backhtnd som bodde i Limedsforsen ett antal dr. Jag vet inte vad han egentligen sy$$lade med men vet att han han under sina sista levnadsar bodde pa Fi.skon i
Tisjon under sommarmanaderna. Ndr han.
fanns i Lim.edsfor.sen under 1940-50 la! har
jag for mig att han bodde och verkade i nuvarande Skiers Inns lokaler. Han hade en
qffar ddr ett tag. Jag undrar om inte delta
finns omndmnt i Kurt Falks beskrivning av
Limedsforsen och dven i den artikel som

Olle Halvarsson for manga dr sedan skrev
om Limedsforsen.
Signaturen Ove var rain far som flyttade till
Lima 1934. Han visste inte sarskilt mycket
om bygden pa den tiden men hade intresse
av att skriva och skrev darfor ibland nagon
artikel i Mora Tidning. Han behovde sakert
aven den lilla extrainkomst som artiklarna
gav. Han hade nagra ore /rad som han kunde
fa godkand och publicerad.

Vallsjon
AVMIKAEL

PETERSSON

Med anledning av att Use Flermocn flyttade fran Vallsjon till Lima under senhb'sten
2011 sa flyttade den sista bofasta innevanaren fran Vallsjon. Det ar en 370-arig epok
av bofast befolkning som nu gatt i graven.
Enligt sagnen var bebyggelse pa platsen redan under konung Magnus Erikssons dagar
pa 1300-talet, men befolkningen dog ut under den pa 1350-talet grasserande sa kallade
Digerdoden.
Byn Hir enligt samma sagen ha hetat
Skoghinum. Fynd pa platsen visar att manniskor uppehallit sig dar vid sjon redan under bronsaldern, formodligen ror det sig om
tillfalliga uppchall av kringstrovade jagare
och fiskare som under sina sommarvandringar hade nagon form av baslager dar.
Under 1800-talets senare del kom ett
akta par fran Varmlands finnskogar till
Vallsjon och byggdc sig en liten stuga. Arne
och Anne Ersson. Han fran Solor i Norge
och hon kom fran Badstuknappen i Norra
Finnskoga, Varmlands Ian. Hon var av finsk
harkomstoch var mycket overtroisk och vidskeplig, lite trollkunnig var hon aven bl. a.
kunde hon forflytta tandvark fran den drabbade til! ett ihaligt trad som askan slagit ned

i. Arne var en liten mager gubbe som kaillades Sjungar Arne for sin goda sangrost,
han sjong ofta och garna. Det var visor om
karlek och lycka men aven om sorg och dod,
visorna gick mestadels i moll. Han gravde
ett potatisland i den stenbundna marken
pa Skogbergets sydvastsluttning. Arne och
Anne hade inga barn och de var under hela
sin levnad mycket fattiga men levde no'jda
med sin levnads lott. Det varmlandska inslaget bland befolkningen pa Vallsjon var
stort. Kanske var det arbete i skogarna som
lockade varmlanningar att soka sig hit upp.
Nagot ar under 1630-talet bosatte sig
Anders Parsson (fodd 1570) och hanshustru
Ingeborg (fodd 1571)som de fb'rsta pionjarernapa den jord som kanske varit uppodlad
300 ar tidigare. Byn kallades da Skogen. Det
namnet fanns kvar i dagligt tal anda in pa
1900-talet. Bada gick ur tiden pa Vallsjon,
med endast fyra dagars mellanrum i mars
1654.
Under Gyldenlb'vska fejden mellan 16751679 harjades byn tva ganger av dansknorska knektar. Forsta gangen bortforde
de all boskap och annat av varde. Andra
gangen blev byfolket varnat i tid sa att man
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tog boskap och allt av varde till Skogsatra.
Ar 1678 bodde kartografen Schallrooth med
medhjalpare pa Vallsjon. De var dar pa Karl
XI: s befallning for att kartlagga granstrakterna mot Norge som da var provins under
Danmark. Da bestod bebyggelsen av tva
gardar.
Under det tidiga 1700-talet da Karl XII:s
krig utarmat riket sava'l ekonomiskt som
befolkningsmassigt var aven administration
och rattsvasende urholkat, vid denna tid
levde och verkade den sa sorgligt beryktadc
Skog-Erik Ersson (fodd 16871007, avrattad 17300111 i Galasen, Norge) pa Vallsjon.
Om detta ar tidigare skrivet, aven i dcnna
tidskrift mycket utforligt av Gunn-Mari
Tranberg. Indelta soldater har funnits till
antalet 5 stycken varav en deltog i den for
svenskarna olyckliga belagringen av fastningen i Villmanstrand i sodra Finland ar
1741, da belagrarna gick under i faltsjukan
pa grund av matbrist och bristfalliga lagerforhallanden det var namnligen mitt i vintern.
En annan soldat fran Vallsjon deltog
i byggandet av Gbta kanal pa 1810-talet.
Som Vallsjon var den enda bebyggelsen pa
svensk sida i granstrakterna kom naturligt
nog den svenska granskommissionen att ta
sitt hogkvarter har under gransregleringen
sommaren 1741. Pa
midsommardagen inviterade den svenska
kommissionen den Dansk-Norska till middag pa Vallsjon alia blev hederligt trakterade skrev nagon av de narvarande efterat
i sin journal. Under gransregleringen var en
del av de aldre pa Vallsjon instamda som
vittnen om var granslinjen gatt efter havd.
Efter Napoleonkrigets slut harjades norra Europas lander av farsoter av skiftande
slag. Har i vara trakter var det den sa kallade
rodsoten, det var en form av dysenteri som
skordade manga offer det var som varst under den varmaste perioden i juli manad. Da
var det ocksa mitt i siatterarbetet som under

inga villkor fick forsummas da det bctydde
mat over vintern at den livsviktiga boskapen. Vid Vallsjons ostra strand gravdes da
tillfalliga sommargravar dar man nedsatte
de under sjukdomen avlidna for att senare
pa aret da tjalen gjorde det mqjligt att frakta
Hken till Lima for kristlig begravning.
Under tidernas lopp har det hant sig att nagon fiskare som uppehallit sig vid sjon nagon dunkel sommarkvall da dimma stigit
fran vattenytan och dom omkringliggande
sankmarkcrna att man sagt sig kunnat urskilja en manniskogestalt i vit svepning
vandrandes av och an utefter stranden. Det
ar givet att berattelscrna om rodsotgravama
i folkfantasin skapat myter och sagner i en
isolerad bygd i en tid da befolkningen var
mycket vidskeplig och trodde pa andar och
spoken av allehanda slag. 1 detta fall skulle
det handla om en flicka som omkom i rodsoten som blivit kvarglomd da ovriga lik
uppgravdes och fraktades till Lima kyrkogard och darfor blev osalig da hon inte kom
i vigdjord.
Vallsjon har som mest bestatt av elva hushall, befolkningen har uppgatt till ett 40-tal
personer. Goran Hakansson fodd och uppva'xt pa Vallsjon bcrattar att det i slutet av
1940-talet var 27 skogsarbetare bofasta pa
Vallsjon. Nu ar som sagt byn ode vad betriiffar fastboende befolkning men de fiesta
av dom aldre gardarna ar i goda bander och
husen ar val bevarade nya modcrna fritidshus ar uppforda pa nagra av de garnla gardarna. Det har aven avstyckats nya tomter
dar fritidshus blivit uppforda i senare tid.
Gardarna vid Vallsjon ligger vackcrt belagna med vid utsikt over de gamfa odlingarna
som under sommardagar blommar av alia
forekommande vildblommor och tatelvaxter, den glittrande sjon i soder och de trolska
bergen i vaster.
Det ar min gissning att det inte behover droja allt for la'nge innan det ater ar nagon som
har Vallsjon som sin fasta adress. Ar 1964

Ofre Gdidet 1/12

skrev Conrad Hansson en artikcl i 3-delar
for Mora Tidning om "Valisjon a'ldsta utby
i Lima." Ur den arlikeSn liar jag tagit vissa
uppgifter til! denna artikel.
Avslutningsvis tar jag mig friheten att
atcrge Conrads avslutning pa sin artikelserie.

"Nar jag nu i hostcns tid vandrar over
skoggardena och vid sjons strand mcd dess
dystra minncsmarkcn efter rodsotcpidemins
offer susar det sa vemodsfullt i de avlovade
bjorkarna, det paminner om en av Sjungar
Ames visor i moll."

"No woman in Transtrand" (tid 3.53)
AVOLLE IRAN BERG
Ja, sa heter en nysla'ppt !at (slapptes i oktobcr
2011) av den hollandske musikcrn Stefan
van de Sande. Sa bar skrev naltidningen
Allt om Stockholm den 1 november 2011
om Stefan:
''Stefan van de Sande ar en intcrnationell
singer/songwriter fran Holland som fram for
akustiskasangerom livet, karlck, sorg,berg,
Svcrige och natur. Han ar influcrad av Bob
Dylan, Neil Young, Townes van Zandt och
andra spelman. Latarna ar melankoliska och
enkla att forsta och de fiesta av bans vcrk ar
sjalvbiografiska".

Laten "No woman in Transtrand" ingar
i albumet "Gone - Beer Trap Series vol
III". Laten handlar orn hur mannen blivit
overgiviia av kringvandrande ensamma
kvinnor som tidigare funnit en trygg fristad
hos ma'nnen. Men nar inanncn blivit guhbar
lamnade kvinnorna dem for yngre upplagor.

nagra i nagra andra byar, och sa korn iden
till sangcn...
Under processen dromde jag om mojliga
anledningar till var for jag inte sag nagra
kvinnor, och sa startade jag en liten legend
om att kvinnorna kom, men a'ven gick, for
vi (man) var for gamla".
Stefans musik gar att kopa fran hans hemsida
men aven att ladda ned fran iTunes eller
lyssna gratis pa Spotify. Fordenintresserade
kan a'ven na'mnas att Hedningarna sla'ppte
1992 albumet Kaksi! mcd bland annat laten
Omas Ludvig, dansbandsmusik baserad pa
en vals av spelmanncn Omas-Ludvig fran
Berya.

f&rtsattningfran foregaende nummer..

Skogsavverkningar 1850 -1860
"Efter lamplig inledning lat landshovdingen upplasa upprorslagcn, varefter han
tillfragade menigheten om den ville stalla
sig Kungt. M:ts bud bcfallningar till efterrattelse. Harpa erholl han till svar ett "Ijudeligt nej". Upprorslagcn upplastes for andra
gangen och samma fraga upprepades. Efter
en stunds tystnad hordes forst langst nedvid dorren nagra nej-rop i vilka snart alia
instamdc. Efter en langre paus upplastes
upprorlagen for tredje gangen och landshovdingen gjorde samma fraga for tredje
och sista gangen. Meningheten teg nu, men
en gamrnal gubbe bugade sig och svarade
"ja", vilket svar upptogs sasom gallande for
alia och harmed var upproret slut". Ett fatal blev atalade och efter langvarig process,
lydde domen pa boter eller vid bristande tillgangar, tjugoatta dygns fangelse pa vatten
och brod.
Inga kraftigare atgarder blcv darefter vid-

tagna fran Lansstyrelsens sida, utan avverkningarna fortsattc som forut.
Man kan vara frestad tro att valstandet
inom ortcn skullc forbattras under denna
avverkningsperiod, men sa blev ej fallet.
Den latta fortjanstcn man trodde sig kunna
utvinna genom skogsavverkningen, kom
befolkningen att na'stan overgiva sina forra
bifortjanster: klensmide och bytcshandcl.
Superiet tilltog i betanklig grad, overflod i
kladcdrakt, jamtc ungdomens obenagenhet
alt ga i jordbruk, bidrog att valstandet icke
forbattrades.
Fortjanstcn pa skogsavverkningen blev
sallan den beraknade da allmogen efter avverkningens slut ofta icke fick tidigare utlovadc virkcspriser, under motivcring att prisfall intraffat pa virkesmarknaden. Snart, efter att den olovliga avverkningen stoppades
pa 1860-talet, var nastan alia skuldsatta och
levdc i storsta fattigdom. Ur "fattigkassan",

Tittartips p& internet
fran Lima och Transtrand
INSANTA V OLLE TRANBERG

Da jag skrev till Stefan och fragade om bans
inspiration till laten bera'ttade ban foljande
(oversatt fran engelska): "Inspirationen
kommer fran hjartat och fran den situation
jag befann mig i under min vistclse i
Transtrand denna som mar (2011) da jag
a'ven spcladc in min musik i en ijallstuga.
For, jag sag inga kvinnor den veckan, bara

Visstc inlc om ni tittat, rikligt fyndiga!
Lassai'tatn
http://www.yoiilLihc.com/
watch?v=5zwVqQl6IVU
och
Ejfdsavisan

http://www.youtube.com/watch?v=yh.lxoxL4xtB
&fe at urc=related
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dit andel av medel fran beslagtaget virke
skulle inbetalas, utlanades medel, som aidrig aterbetaladcs och drqjde ej lange forran
kassan var tomd.
Den effektivarc kontrollen och tidpunkten for storskiftets avslutande medforde att
avverkningarna helt upphorde 1868. Ej nog
med att skogarna blcvo ilia atgagna genom
den olovliga avverkningen, utan inverkade
denna aven pa inkomsterna vid forsaljning
av avverkningsratter under 50 ar fran 1872
av trad, som nolle minst 8 1/3 decimaltum
pa 16 fot fran roten. Saledes betalades ca 10
kr per tunnfand for dimensionstraden inom
den skogsareal, dar olovlig avverkning forekommit mot 45 kr per tunnland a ororda
omraden. Nuvarandc skogsmedelsfond
skulle foljaktligen varit avsevart mycket
storre om den olovliga avverkningen inte
forekommit.
Man kan fraga sig i vilket skick de skogar
nu befmner sig, som voro foremal for den ur
skoglig synpunkt sa forkastliga olovliga avverkningen och dimensionsavverkningcn.
DC djupa saren har lakts och pa avsevarda
omraden mot Klaralvens vattendrag vaxer
numera vackra medelalders bestand, som
baddar gott for framtiden.

Till sist en anekdot fran den olovliga avverkningcns tid.
N.N. forde sina principalers talan infor
ha'radsratten. Domaren, som markte att
N.N., sa snart han namnde principalernas
namn, gjorde en andaktig bugning, fragade
honom i barsk ton: "Herrn tror val mera pa
herrar N.N. an pa Gud fader sjalv?" Med en
bugning, djupare an vanligt, hade N.N, det
milda svaret till hands: "Ja, herr Domhavande, i penningaffarcr".

Kopes
Lima Hembygdsforening soker foremal
och mobler for att komplettera stugornas inredning, pa Vastagarden, efter inbrotten som begicks for 12 ar sedan.
Framforallt sokes horn-, hang- och
golvskap samt andra objekt som ar intressanta ur ett kulturhistoriskt perspektiv och med anknytning till Lima.
Kontakta:
Matthias Thuresson, tel. 073-073 61 61.
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Ur djurlivet pa Hansagarden GETABOCKENS HONOR
Helje OlofAnders son, berdttar ur sina memoarer. Foddpd G circlet i Mailing 18380702. Ddd
pa Holarna i Making 19200902.

I min barndom hade var ladugard en ovanligt stor bock, sorn i bygden var vida kand.
Utseendet var ocksa ganska imponerande.
Han var utrustad med nara alnslanga upprattstaende horn. Skagg och ragg rackte honom ned till knana.
Ett sadant utseende ingav icke lust att med
honom foretaga en dust. Och vanligen gick
man ur vagen for honom. Mot frammande
hade han for sed att resa sig pa tva fotter.
Men vanligen stannade manovern darvid, ty
ond var han egentligen icke.
Farmer var hans vardare. Och de kommo val
overens. Hon hade nastan dagligen for sed
att sla'ppa ut honom och getterna pa garden,
dar de trakterades med tall- och granris.
Vid ett sadant tillfalle kom en sondagsmiddag korpral Atter cfter kyrkparaden att besoka oss. Bocken sag nagot ovanligt med
iians person: (Korperal Alters) Hans drakt
och hans stora runda halt, som troligen
liknade en bytta pa huvudet, och "bocken"
gjorde stallning pa tva fotter.

Korperalen maste ocksa iakttaga samma
man over.
J denna stallning stodo de till dess farmer
kom ut och gjorde slut pa honoren.
Atter gav henne berom for sin bockskotsel.

Tidslangden for
afgiftsfria telefonsamtal
1 Hkhet med hvad forut ga'ller betraffande telefonsamtal mot sarskild afgift, har
nu blifvit stadgadt, att afgiftsfria samtal
a forbindelseledningar inom rikstelefonnatet ej fa paga utofver 6 minuter, om
annat samtal a samma ledning under
tiden eller dessforinnan begarts. Vid forekommande sadant fall afbrytes samtal
af storre langd.
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MORA TIDNING Onsdagen den 8 mars 1922

Vasaloppet
Morakamraterna ha nu ulfardat sin inhjudan. Mora Tidmngs pokal blir vandringspris for
basta dalalag.
Morakamraterna ha ulsant for publleering
nedanstaende inbjudan till dcltagande i
Vasaloppet med anhallan att uppropet matte
foras vidare av intresserade tidningar.
Harmed inbjuda vi foreningar anslutna
till Svcnska Skidforbundet till deltagande i
det nationella Vasaloppet, som i ar anordnas
for forsta gangen. Tavlingcn ar individuell
samt medfor lagpris for basta tremannalag.
Distansen blir Salen-Mora, c:a 90 km, a en
for alia lika bestamd bana med kontroll vid
Mangsbodarna, Evertsberg och Oxberg.
Anordningar for forplagnad a'ro vidtagna a
samtliga kontroll stationer. Banan prickas pa
villsamma strackor, sa att ortsintresset icke
pa nagot satt gynnas.
Samling sker vid Limedsforsens jarnvagsstation den 17 dennes efter tagets ankomst, varvid aven obligatorisk lakarebesiktning tiger rum. Lopare, som icke a'ro
narvarande vid lakarebesiktningen, maste
forete lakarcbetyg fore starten. Upprop halles i Salcn lordag eftcrmiddag.
Start sker vid Vasastenen I Salcn sondag morgon kl. 6. Fri transport fran Limedsforsen till Salen, dar inkvarteringen ombesorjes av arrangorerna, som aven draga
forsorg om logis i Mora. De tavlande bora
med fora nagon matsa'ck till Salcn.
Anmalningstiden utgar onsdagen den 15
dennes.
Pa grund av den knappa tiden binna inga
sarskilda inbjudningar utfardas till varje
forcning, utan inbjudes endast pa delta satt.
I forhoppning om en livlig anslutning teckna vi med idrottslig ha'lsning.
LF.ICamratcrna.
Mora.
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Morakamraterna, som befinna sig i febril
vcrksamhet for Vasaloppets vardiga begaendc ha vid behandling av prisfragan bestamt att det av MoraTidning skanktapriset
skall uppsattas som vandringspris at basta
dalalag.
Angaende firman Ahlen & Holms erbjudande om pragling av vasamedaljer bar foreningen hanvant sig till givarne med forslag
om att medaljens framsida matte fa atergiva
tva skidlopare i 1500-talets moradrakt, varigenom de forsta vasaloparnas minne komme att hugfastas. 1 samma skrivelse behandlas aven fragan om placering av det av " Vart
Hems" utlovade vandringspriset.
Bland defmitiva beslut, som fattades ar
aven bestamt att varje lopare, som fullfoljer
tavlingen kommer att erhalla en minnespanning. Tavlingsledningen overvager lampligheten av att for det individuella loppet tilllampa klassindelning, avrigenom mojligheten att rattvist belona skidloparna skulle bli
storre.
Som enskilda personer gjort forfragan
om huruvida nagon insamling till priser
kommer att foretagas bland allmanheten,
ha vi forhort oss hos Morakamraterna och
erhallit den upplysningen, att foreningen
icke kommer att initiativ hartill. Vi foresla
darfor enskilda intresserade att sjalva satta
igang med anskaffning av pris om villighet hartill forefmnes. Olika organisationer
och sammanslutningar kunna ju utan storre
uppoffring satta upp ett pris for nagra tior
och varfor skulle inte den ena eller andra
byn i Ovre Dalarna kunna la'mna en bagare. T.o.m. en sockeninsamling ar val inte
otankbar - Mora allmogemans pris vore val
en vardig beloning at nagon som gor om
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Lars och Engelbrekts skidloparbragd! Diir
ha ju atminstone Kattbokarlarna ett uppdrag att tanka pa.
Transtrandsborna ha ju redan forrut fatt
en vink fran en av sina egna och vi vilja tilllagga att entusiasmen 1 Transtrand inte bor
lata sig dampas av det forhallandet, att lop-

pet i ar far riktningen Salen-Mora. Tiden
ar ju, som sakert var och en skall erkanna,
alltfor knapp for att Morakamraterna skola
hinna att pa ett sadant avstand ordna med de
mera omfattande atgarder, som forlaggande
av malet till Salen skulle fordra. Fragan om
nasta ars Vasalopp ar ju alltjamt oppcn.

"Massakal"
AVPARSMAJ G. JOHANSSON
Mm far, Pars Gottfrid Johansson (19021975) var en flitig fotograf. I hans fotosamling har jag hittat detta kort, taget 1934. Det
visar att man gjort en "Massakal" . Det ar
fran vanster min mor, Pars Elin Johansson
fodd Renstrom (1899-1977), min farfar Pars
Johannes Matsson (1872-1951) och min farmor Pars Tilda Matsson fodd Larsson (18771940).
Man plockade "mussi" i en slags lada. Den
fick sta kvar ute tills den frusit till ett hart

block. Da kordes den hem med hast och ka'lkar. Den plaserades i fjoslidret. Pa kvallen
sagade man av en skiva "mussi" och la den
pa fjosgolvet. Pa morgonen hade den tinat
och korna kunde ata.
Det som vi i Lima ofta kallar "mussi", som
anvandes som prydnad i ljusstakar osv, ar
ingen mossa utan det ar renlav. Det var
alltsa renlav som korna fick ata.
( Enligt boken:"F6rsta boken om mossor
och lavar" av Siv Svensson Rune.

Pasnabba - nagra funderingar om
folketymologi
A V BRITT NILS ERIKSSON
Badplatsen i Grimsakerviken heter Pasnabba. Jag har pa senare ar hort personer,
bade yngre och aldre, som sager Pasnabad,
vilket ju ar ett utmarkt exempel pa folketymologi enligt definition.
Etymyologi ar laran om ordens ursprung:
Forandring av en onekant eller frammande
ordform genom forklarande anknytning till
nagot kant ord med en fonetisk likhet en
betydclseltkhet. Exempel ar ryggmatist for
reumatism - skarkotteri for charkuteri.
Vad betyder da Pasnabba? Jag uppsokte
Niss Hjalmararkivet i Tingshuset och blev
val guidad av Bjorn Sonesson. Niss Hjalmar
har efterlamnat ett omfattande kartotek med
anteckningar om natur- och bebyggelse-

namn i Malung, men nagon Pasnabba kunde
jag inte hitta dar. Nar vi daremot tittade i
revbockerna blev det bingo. Revbocker jordabocker - gjordes under storskiftet pa
1850-talet. Vid storskiftet delades skogen
upp mellan bonderna i proportion till deras
akermark som rdeovisas i detalj i revbockerna.
Ett av de storsta fallen i sodra Grimsaker
var Palsgardet mellan Engstroms och Skoldakers. Palsgardet - Palsnabban har i dagens
malungsmal blivit Pasgiila - Pasnabba. Det
visar sig att Palsnabban inte var den enda
"nabba" som finns vid Grimsakersviken.
Det fanns sex till som agdes av foljande:

Malung, Grimsaker.

Statterfolkfran sodra Grimsaker i hakgrunden Puhnabhan mitt emot Midclagaberget.
Staendefran vanster Hampua Elin Larsson. I mitten Hampits Erik Larsson, bredvid honom llulda Larsson, Idngre ner Brand Erik o. Ihilda Hedlov. Sittande: Hampus Lina med dottern ifamnen, gift med Brand Erik,
liampua Lars sittande t v om Lina Hampus Anna. Hampus Anna o. Lars ar barn till H.ampus Elin och Lars
I baten star skomakaren "Jeppe".
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Sjulsnabban
Kanabban
Jagernabban
Kornnabban
Skinnarviksnabban
Langangesnabban

Britl Erik Halvarsson
Kapla Olof Larsson
Klockar Lars Larsson
Engstroms
Pastorbostallet
Engstroms

Flur alia dessa nabbor sag ut vet jag inte.
Kanabban och Pasnabban ar de enda vars
namn fortfarande ar i bruk, men det tycks
vara sma uddar som skjuter ut i alven.
Ordet firms ocksa i Gotaland: Majnabbe
i Goteborgstrakten. En kuriositet om Kanabban ar en saga som jag med rysningar av
skrack horde i min barndom. Pa Kanabban
fanns tydligen en lada. Kanabban ligger i
Vastra Utsjo mitt emot de sista husen.
Sa hdr arsagan:
Det var en bonde som hade valdigt bratt
med att barga hoet, sa bratt att ban trotsade
forbudet att arbeta pa sondagar. Mitt pa dagen blev han trott och somnig och lade sig
att Vila i ladan. I halvsomnen far han hora
jatten i Middagsberget tala med danande
rost rned jatten pa Vaton.
- Hor du Tore, far jag lana kittelen den
store?
- Vad ska du med den da?
- Steka karln som ligger i Kanabba lada.
- Ja, barajagfar skovorna sa.

Att bondcn for hem i rckordfart och sedan
aldrig mer arbetade pa en sondag ar val den
slutsats det ar meningen man ska dra av historien.

Annorlunda brollopsgast i Hansa
Helje OlofAndersson, berattar ur sina memoarer. Foddpd Gardet i Malung 18380702. Dod
pa Holarna i Mailing 19200902.

Vad skovorna ar vet jag intc riktigt, men jag
har antagit att det ar resterna som blir kvar i
stekpannan vid stekning.
Pasnabban har, sa lange jag minus, varil
badplatsen i Sodra Grimsaker. Det var forr
fin sandbotten, formodligt pa grand av flitigt badande, som hell dyn borta. Nu har
byforeningen uppfort en fin slogbod.
Varfor inte satta ut en skylt med Pasnabba
(alt. Palsnabba)?

Transtrand
Folkmangdsstatistik. Under ar 1895:
Fodda
29 mk 27 kvk
56 pers.
Doda
9 " 12 "
21 "
Inflyttade 12 " 14 "
26 "
Utflyttade24 " 15 "
39 "
Folkmangd vid 1895 ars borjan:
942 mk, 944 kvk, 1,886 personer.
O k n i n g S m k , 14 kvk, 22 p.
Vid 1895 ars slut:
950 mk, 958 kvk, 1,908 personer.

Spreckor i angmaskinam pa Sain
An Lassar Johan add hand 6m angmaskin da
ve saja pa Festjanhain. Axuln tc balanshjule
da i angmaskinam add sprottse, gej a, o a sto
still a langer skov. Sejnar, da a va mcddag
fe dem som arbeit pa sain, a en del inbuin,
skoll han talom han ad riant. "Te berja me
so va a ej littn spretsa, stor som ej mi-mus,
14

som baro vart star o star tart o va stor som
puska an Mir Stina, inna axuln djcck a." Me
pa meddain va an Johan Soa Fofla a kallia
Adele. Ho forsto int no Transtrandsmul o
dafe frago an Johan han and Lassar Johan
ad sagt. An Johan svaro da: " Ha va baro
facktermer".
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Farmer, (Helje Anna Olsdotter, fodd
17791118.) slappte ut getabocken och getterna pa garden. Vid sadana tillfalien brukade bocken smyga sig bort och balsa pa
granngardarna. Sjalvmant brukade han
dock komma tillbaka.
En afton, da "bocken" med getterna hemkom fran betet fick han hora fiolspel i en
nargra'nsande by, dar brollop firades. Det
var Hansgarden pa Holarna, da Hans Olof
(Olsson ) gifte sig. Dit styrdc "bocken" sina
steg och skilde sig fran getterna. Han valkomnades av brollopsgastcrna med varjehanda, som han lat sig val smaka. De gavo
honom flera kosor brannvin jamte tilltugg.
Och det sadcs to.in. ett kvarter tobak.
Invid spelmannen i dansstugan intog han
sin plats. Hans ogon voro stadigt fastade pa
honom under det att han myste. Och fann
synbarligen bchag uti spelet - stampandct
med foten och sokte pa sitt vis harma takten.
Bocken blev berusad. Man kan tanka sig
vilket loje han darmed adrog sig bland brollopsgasterna. Den natten kom han ej hem.
Morgonen da'rpa for min farmer ut att

leta efter honom. Hon motte honom ej langt
fran hemmet i ett bedrovligt utseende. Med
ragglande steg och sankt huvud stapplade
han va'gen fram - sag upp till farmer, som
om han skulle begara om hennes overseende och medlidande. Likt andra fyllhundar
led han utan tvivel av svara kopparslagare.
Efter detta brollopsbesok at han ej nagot pa
tva dagar.
Bocken blev tortjust i fiolspel. Varhelst
han fick hora nagot spel, styrde han sin vag
i vildaste sprang trots alia hinder. Under
en sondagsmiddag var bocken ute pa garden, da han fick hora fiolspel a vintervagen,
dar ett brollopstag passerade. Utan hinder
av den djupa snon, dar han hoppade upp
och ner, loper han ifatt sallskapet. Bredvid
skjutsen, dar spelmannen salt, sallade aven
"bocken" sig till brollopstaget. Men han
ertappades och togs om hand i niista by av
nagra som kande honom. Han maste saledes den gangen shita sin brollopsfard. Men
sannolikt valvdes i bockens huvud om att
komma som gastvan till brollopsgarden och
fa nagot gott, som blev mi intet.

OfreGaidetl/12

15

