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Redaktionens främsta uppgift är att försöka få in så
mycket skrivet material som möjligt från allmänhetenföreningsmedlemmarna, inte bara från riktigt gamla
tider utan lika mycket från t.ex. krigsåren och fram
till nutid.
Skrivet material sändes till de lokala hembygdsföreningarnas medlemmar i redaktionskommittén.
Det bör framhållas att detta material är en förutsättning
för en framtida varaktig utgivning av Öfre Gäldet.
Redaktionens inriktning är att så många som
möjligt ska få komma till tals i tidningen och hälsar
såväl gamla som nya skribenter välkomna.

Bild på omslag:
Fiskarhedens sågverk, troligen 1923. Stående längst upp till vänster Martin Johansson, född 1885-04-30, fram 4:e fr. vä. Samuel
Edvin Enqvist född 1899-04-07. Övriga okända. Känner Du igen
någon? Meddela redaktionen tranberg@telia.com eller någon
annan.
Öfre gäldet
är det gamla namnet på Övre Västerdalarna, alltså
socknarna Malung, Lima och Transtrand. Yttre
gäldet var Äppelbo, Järna, Nås och Floda. Fordomsdags fanns endast två präster i Västerdalarna,
en i vardera gäldet. Dessa styrde och ställde över
pastoratet (gäldet). Namnet Övre gäldet finns belagt
redan på 1500-talet, men användes framför allt
under 1600- och 1700-talen. Malungs kommuns nuvarande vapen (hästsko och hammare) går tillbaka
på Övre gäldets sigill från 1631.
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Transtrands
ordförande har ordet

När jag skriver detta, har vår förening precis haft
sitt årliga årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar men även trevlig samvaro över en
kopp kaffe och lite trevlig bildvisning.
Det är tråkigt att se att ni är så få som tar chansen att komma på vår förenings årsmöte.
Det brukar nästan bara bli styrelsen samt
en handfull övriga medlemmar som kommer.
Kanske detta är vanligt i alla föreningar, men
jag tycker att det vore värdefullt om man i alla
fall en gång om året, hade möjlighet att träffa
några fler medlemmar i föreningen och höra vad
ni tycker är viktigt att arbeta med.
Jag som ordförande får ofta samtal hem till
mig på kvällarna, eller när jag träffar människor ute på byn. Det är många som har åsikter om
hur vi ska sköta föreningen och vad vi ska lägga
tyngdpunkten på för frågor. Dessa möten och
samtal är naturligtvis viktiga, men man måste ju
även tänka på att dessa frågor ska hanteras på ett
föreningsmässigt rätt sätt.
Jag som ordförande kan ju inte själv bestämma vad som ska göras, utan detta sker i en demokratisk anda i först och främst styrelsen, men
även i förlängningen genom årsmötets vilja,
genom att välja den styrelse som man vill ska
arbeta för föreningens bästa.
Som jag tidigare skrivit, så är föreningens
arbete en angelägenhet för hela föreningen och
inte bara styrelsens angelägenhet.
Jag tror att det finns många av våra medlemmar som känner att de har mycket att bidra med,
men att ni kanske inte riktigt vet hur ni ska gå till
väga för att hjälpa till.
Kontakta någon av oss i styrelsen, så kan vi
säkert hitta en uppgift till er.
Det är faktiskt så att ju fler vi är, desto roligare
blir det och roligt ska det vara när man arbetar
ideellt.
Till sist vill jag bara önska er alla en trevlig vår
med mycket sol och värme.

Annette Jonsson-Lill
Ordförande Transtrands Hembygdsförening
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Ordföranden har ordet

Presentation

AV GUDRUN LARSSON THYSK

"Nedrins skidåkande och idrottande ättlingar"

Lima Hembygdsförening hade årsmöte den 20
februari i Västagården där ett femtontal medlemmar mötte upp. De styrelsemedlemmar som
var i tur att avgå, återvaldes och efter ett konstituerande möte fick styrelsen följande sammansättning för 2011:
Ordförande:
Gudrun Larsson Thysk
Vice ordförande:
Matthias Thuresson
Sekreterare:
Lars-Axel Magnusson
Ledamöter:
Pell Inger Eriksson,
Lars-Åke Larsson,
Ove Perbjörs och
Mo Per Persson
Suppleanter:
Alf Jonsson,
Sven-Erik Hansson,
Bengt Halvarsson och
John Norgren
Föreningens kassör: Gun Zetterström
Kjellgren
(ej ledamot i styrelsen)
Kommittéer och kontaktpersoner.
Mottagande av kondoleanser: Pell Inger Eriksson, tel. 0280-310 74, Lars-Åke Larsson, tel.
0280-322 51, Gun Zetterström Kjellgren endast
torsdagar tel. 0280-341 29.
Mottagande av föremål och inköp: Inger
Eriksson, Matthias Thuresson, Gudrun L Thysk
Mottagande av artiklar och bilder till Öfre
Gäldet: Lars-Åke Larsson, Gudrun L Thysk.
Textilkommitté: Inga-Brita Berglin, Barbro
Finnström, Gudrun L Thysk.
Byggnadsvårdskommitté: Matthias Thuresson, Mo Per Persson, Lars-Axel Magnusson
Sockenflaggor, 300:-, finns att köpa i bygdens
affärer. Nedrins skidåkande och idrottande ättlingar, 200:-, kontakta Matthias Thuresson tel.
073-073 61 61.
Medlemsskap: sätt in 175:- på Plusgiro 61 87
09-0, Lima Hembygdsförening. OBS Du måste
ange namn och adress. 4 nummer av Öfre Gäldet
ingår.
Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna att
medverka i föreningens arbete av skiftande slag.
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2:a utökade upplagan (1:a 180 s, 2:a 605 s,
inbunden och med 1200 bilder).

Författare Erik-Åke Tranberg. Boken har
utökats med många fler ättlingar till Olaus
och Kristina, även sådana som tävlat i andra idrotter som t.ex. kanot, skytte, fotboll,
orientering och nya skidsporter. Tidiga
skidlopp, beskrivning av skidutrustningar
och uppgifter om Vasaloppen. Flertal nya
släkttavlor visar även prins Daniel Westlings släktskap med Transtrands- och Limaborna.
Boken finns att köpa på Västagården, Olnispagården, Biblioteket i Vörderås, Konsum i
Sälen och Sörsjön, Vasaloppsstarten i Berga
samt Idrottshistoriska museet i Falun.
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Hulda som Fäbodkulla
Så minns jag en av mina första somrar som
fäbodkulla berättar Hulda Bojort (f 190407-09), i dag 94 år.
I slutet av maj månad "buffrade" jag med
kor, getter, får och höns till fäboden och
skulle vara där hela sommaren tills långt in
på hösten. Detta för att boskapen skulle få
äta sig mätta på allt som växer ute i skogen
och kring fäbodvallen. Som sällskap,
förutom djuren i ladugården, hade jag en
hund som hette Pigg och lite senare på
sommaren kom även min lillebror Folke. I
övrigt var jag ensam "gattare" (djurskötare)
på vallen endast 16 år gammal.
Arbetet började kl. 5.00 på morgonen med
att göra upp eld i öppna spisen och värma
vatten för att ha med till ladugården och
tvätta kornas spenar före mjölkningen. Åt
en smörgås och drack ett glas av gårdagens
mjölk under tiden vattnet värmdes och
sedan ut till ladugården för att sköta djuren.
Där välkomnades jag av råmande, bräkande
och kacklande tongångar. Först skulle
skiten ut, som förhoppningsvis hade hamnat
i de rännor i golvet bakom varje kobås, så
det var bara att hugga i med gödselgreppet
och göra rent. Det var inte alltid så lätt, sa
man önskade ibland att man hade någon
stark karl med, som hade bättre krafter i
armarna. Dags för tvättning och torkning
av spenar på kor och getter och sedan sätta
igång med mjölkningen. Jag hade 7 kor och
4 getter som skulle mjölkas, så det tog cirka
två timmar i ladugården eller "fjöset" som vi
säger. När detta var klart, så skulle mjölken
in för att separeras och en del till bäcken för
svalning. Separerar gör man för att skilja
grädden från mjölken och den mjölk som
blir kvar kallar vi för "blåmjölk" och den
går senare ut till djuren i ladugården igen.
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Grädden sparas och kärnas till smör. Av
getmjölken kokas mesost och messmör.
Klockan närmar sig åtta och dags för frukost
och samtidigt göra i ordning matsäcken,
som skall med ut i skogen och som skall ätas
under dagen, när jag vallar korna. Plockar
isär separatorn och diskar upp morgonens
neddragna attiraljer och hänger dem på tork
tills de skall brukas igen på kvällen.
I nio‑tiden skall djuren till skogs på bete
och jag tar min matsäck och "luköppe"
(påse med handarbete) och beger mig
åter till ladugården. Hönsen släpps ut till
hönsgården, som består av ett glest hönsnät
och några burar, där de kan krypa in och
värpa under dagen. Kor och getter smörjs
med fett på spenarna, för att bättre stå emot
insekter och sårighet. Till sist skall koskällan
sättas runt halsen på skällkon, alltså den ko
som är ledarko. Även getterna brokar ha
småskällor. Klart för att släppa ut kreaturen
och då får de gå ut i en liten inhängnad
utanför ladugården tills alla djuren blivit
släppta. Sedan öppnas grinden ut till skogen
och skällkon tar vanligtvis kommandot och
drar iväg med de andra efter sig. Det sista
jag gör innan jag följer efter är att ställa upp
dörr, fönster och alla gluggar i ladugården,
så att det får vädras ordentligt, medan vi är
borta. Men det allra sista innan jag går så
hämtar jag "sleitseköppin". Vad är nu detta?
Jo, jag har blandat mjöl och grovsalt, som
jag har i en tygpåse och hänger runt midjan.
Under dagens lopp kommer kreaturen och
vill ha lite "sleitsa". det betyder att jag tar
en näve med blandningen och ger direkt i
munnen på korna eller getterna. Det är med
andra ord lite godis, som djuren får då och
då.
Under vistelsen ute i skogen med djuren
hela dagen, så fördriver jag tiden med
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Hulda och Helen vid Strandkölens fäbod 1965.

att handarbeta och det blir för det mesta
stickning av strumpor eller vantar. Det har
hänt att jag stickat någon kofta också, men
det är lite för tungt att och gå och bära på.
När lillebror Folke är med, så brukar vi helst
uppsöka någon bäck eller tjärn, så han kan
fiska eller också sitter han med sin lilla kniv
och täljer barkbåtar och små träfigurer. Vid
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middagstiden gör jag vanligtvis upp en liten
eld och slår mig till ro i samband med att
jag äter min matsäck. Då brukar djuren ta en
liten paus i ätandet och kommer gärna och
lägger sig bredvid elden, dels for att vila och
dels för att vid elden får de vara ifred för
flugor och insekter.
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Under eftermiddagen är det dags att dra sig
mot fäbodvallen, för i 17‑tiden bör vi vara
hemma igen.
Strax därefter är det åter dags att uppsöka
ladugården och då ger jag alla djuren varsin
hink eller stäva med mjöl‑ och saltblandning
samt blåmjölk eller vatten efter. Sedan
samma procedur med mjölkningen som på
morgonen. Innan jag lämnar ladugården för
dagen hämtar jag torrt hö från ladan och ger
alla djuren nattfoder. Kallar in hönsen och
plockar dagens äggskörd. Säger god natt och
stänger ladugårdsdörren. Bär in mjölken.
Nu tar jag av mig ladugårdskläderna och
tvättar av miu ladugårdslukten och blir en
ny människa. Plockar in separatorn, som
hängt ute på tork hela dagen och sätter ihop
den och separerar mjölken.
I kväll är det messmörkokning och tar
därför fram den stora svarta grytan och
sätter den i öppna spisen och fyller med
getmjölk. När mjölken blivit fingervarm,
tas grytan från värmen och ostlöpe tillsätts.
Får stå tills mjölken stelnat och sedan rörs
massan sönder och faller till botten och
då tas ostmassan upp och trycks ner i ett
ostkar till en vit ost. Grytan sätts åter över
den öppna elden och kokar upp och då fås
"missu" (resterna av ostmassan). Samtidigt
passar jag på att göra "klot". Det är en
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ägg‑ och mjölblandning, som formas till
klumpar och släpps ner och kokas i grytan
tillsammans med "missun" och på så sätt får
jag kvällens måltid, som vi kallar "Missu
o klot". En av fäbodens läckerheter. Skall
ätas med smör och messmör och som torde
finnas kvar sen tidigare messmörkokning
och smörtillverkning. Under tiden jag
avnjuter kvällsmaten får grytan fortsätta att
koka. Det tar flera timmar innan den kokats
ned till messmörmassa och då tas grytan
bort från elden och ställes kallt och när det
kallnat används en "malla" att röra massan
ljusbrun och slät till fint messmör.
Sedan i säng för nästa dags arbete, som ser
likadant ut fram till kvällen, då jag skall
kärna smör i stället för att göra messmör.
Besök från byn hade jag väl lite då och då
och som avlöste den grå vardagen. Detta
inträffade helst i samband med att jag
kämat smör eller kokat messmör och som
besökarna ville ta del av.
Så gick dagarna på fäbodvallen lika hela
sommaren både vardag som helgdag. Hade
jag inte haft lillebror Folke och hunden Pigg
med på fäbodvallen, så hade inte livet varit
så lätt.
Berättat för Mona Limberg 19981014.
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Turerna kring och genomförandet
av Vasaloppet krigsåret 1940
Sammanställt av ERIK-ÅKE TRANBERG
Vasaloppet inställes
Hjälp Finland istället
Årets Vasalopp den 25 februari inställes,
enligt beslut av Morakamraternas styrelse i
måndags. Anledningen är det rådande allmänna läget. Det skulle kanske ha gått att
trots allt ordna tävlingen. Förfrågningar har
gjorts till ett flertal skidklubbar och ett antal skidåkare ha ställt eventuellt start i sikte.
Men meddelande har erhållits, att inkallade
värnpliktiga skidåkare, som vore intresserade av ett deltagande, inte kunde beredas
permission. Detta enbart har dock inte varit
avgörande för beslutet om loppets inställande. Vasaloppet är ju också i viss mån en
folkfest och det har inte ansetts lämpligt
att under rådande förhållanden anordna en
tävling av denna art. De kostnader som man
varit beredd att offra för ett Vasaloppsbesök
uppmanas de intresserade att nu istället
skänka till Finland.
Eventuellt kommer en större fältsportsdag att anordnas i Mora i stället den dag Vasaloppet skulle hållits.
Vasaloppet blir ändock av. Särskilt diplom i
år till varje deltagare, som fullbordar loppet.
Sedan Sv. skidförbundet hemställt hos
Morakamraterna om att ånyo taga upp frågan om att anordna Vasaloppet har föreningen beslutat att loppet skall äga rum
även i år. Skidförbundet ansåg att loppet på
grund av tidsförhållandena borde erhålIa en
särskild prägel med bl. a. enklare priser och
med ett särskilt för detta år utfört diplom,
vilket skal1 tilIdelas varje deltagare som
fullbordar loppet och följer den stora riksbyggmästarens väg.
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Morakamraterna vänta sig, enligt vad Skidförbundets ledning meddelar, det bistånd
och den stora tillslutning från eget och
andra landskap som skall visa att dådlust,
uthållighet och skidlöparfärdighet ännu finnas i det svenska släktet.
I år kanske Vasaloppet får en samling aktiva som aldrig tidigare. Allt vad Dalarna har
av långdistanslöpare ska vi hoppas komma
med - liksom övriga Sveriges skidlöpare.
Fram för rekorddeltagande!
Dalarnas idrottsförbunds VU har på möte
beslutat avsända telegram till chefen för
Dalregementet av följande lydelse:
"Vi föreslå vördsamt att de skidåkare inom I
13 i fält, som önska åka Vasaloppet, erhålla
sin hemförlovning lämpliga dagar kring den
25 februari. Loppet bör i år bli en manifestation av Dalarnas dåd- och mannakraft som
aldrig tillförne".
Tvekan rådde ju om att ordna denna folkfest
i år, och när man bestämde sig för att trots
allt anordna loppet beslöt man samtidigt att
skänka det netto som kan uppstå till den
svenska beredskapsvakten och till Finland.
Vasaloppet kommer alltså att få sin prägel
av den offervilja, som sköljer över vårt land
i dessa dagar. Arrangörerna komma inte att
taga något för sitt besvär.
Årets Vasalopp får rekorddeltagande
Det blir rekorddeltagande i årets Vasalopp.
Parollen om massanslutning har hörsammats. 190 deltagare hade vid anmälningstidens utgång på tisdagen anmält sig. Tidi7

gare har man aldrig nått högre än till 169,
vilken siffra uppvisades år 1933.
Banläggningen har varit ett svårt kapitel i
år. Snön ligger meterdjup och fullständigt
lös. Det har varit ett jättearbete att få någon
fason på spåret under dessa förhållanden.
Det går ju i terräng alla de nio milen. Kravet
på ett förstklassigt spår även i år prutas det
dock inte på. Nästan hela denna vecka ha
patruller trots den starka kylan. 34 grader
i Mora på tisdagsmorgonen, varit ute och
trampat till spåret. Håller kylan i sig, måste
kanske loppet inställas.
Diplomet blir en unik sak, som utdelas endast i år. Alla deltagare, som fullfölja det på
dubbla segertiden räknad i hela timmar, erhåller detsamma. Texten på diplomet lyder:
"Diplom till .... vilken i ofredens år 1940
skidade i den stora riksbyggarens spår från
Sälens by genom djupa dalaskogar till målet
i Mora, fullbordande loppet på en tid av .....".
På diplomet finns också ett citat ur den äldsta berättelsen om Vasaloppet: Peder Svarts
krönika. Det lyder på samtida språk:
"Dalekaraner befruchtade nu storlige att
Göstaff redo skulle wara dragen öffuer fiellet till Nöriges, giorde effter Lasse Olssons
och Inge Michelsons rådh, och sände en
åstadh benembd Engelbrecht med nogre andre skidekarar the ther genom natt och dagh
droge genom skogen medh samma wärff,
och funne Götstaff öffuerst vppe j Lima.
The uptäckte strax sitt wärff bediandes honom för Gudz skuld, att han nu wille wända
om igen, komma them till hielp och vndsättning, the wille nu gierna enfrächtelige icke
alenast tilsäia honom huldskap, troskap,
mandskap och lydno, vtan och wåga och vpsättia medh honom liff och blodh. Så folgde
han them tilbake igen till Moora".
Intresset utifrån synes vara oförminskat.
Göteborgarna som länge haft särskild kär8

lek till Vasaloppet, komma denna gång med
två extratåg. Från Gefle, Falun och Borlänge
äro dessutom extra tåg insatta. På kvällen
har Mora dåliga tågförbindelser utåt världen
men denna brist botas på Vasaloppsdagen
genom att sju olika extratåg föra tävlingsbesökare i olika riktningar. Från Orsa går
liksom förr extratåg till Mora.
Taktiklopp gav Arthur Häggblad segern.
17:e Vasaloppet strålande skidpropaganda.
När de 171 vasalöparna började se till sina
skidor tidigt på morgonen mätte temperaturen i Sälen på sina ställen minus 30 grader,
vilket är väl kallt för en fältsporttränad skidlöpare med i det närmaste 9 mil framför sig.
På startplatsen var allt sig likt. Kanske inte
allt, ty de bistra tiderna hade satt sin prägel
även på Vasaloppet och gjort ceremonien
vid starten litet högtidligare än vanligt. Dalarnas Idrottsförbunds spänstige ordförande
Yngve Lindvall, Korsnäs, höll ett kort anförande, vari han uttryckte sin glädje över att
Dalarnas ungdom lystrat till hans maning
till deltagande i årets Vasalopp.
Första kontrollen, i Mångsbodarna, kan tyvärr inte få godkänt för sina arrangemang.
Det visade sig, när löparna kommo, att det
var en alldeles för trång passage vid matbordet, särskilt som löparna hade att tränga
sig fram genom publik för att komma åt vällingen, blåbärssoppan och apelsinklyftorna.
Häggblad var oslagbar i 1940 års Vasalopp
och även om spänningen vid målet därmed
sjönk några grader, var det säkert ingen
bland publiken, som inte ärligt gladde sig åt
att lyckan äntligen vänt sig för den renhårige Arthur - vilken som bekant i år förföljts
av en envis otur - och att han skulle nå det
mål han satt upp åt sig: att erövra Vårt Hems
vandringspris för fjärde gången och därmed
för alltid.
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Resultat: 1) Arthur Häggblad, IFK Umeå
6.23.57
Lagpris tremannalag: 1) IFK Umeå
172 startade och 161 fullföljde
Sist kom Erik Hansson, KFUM Falun, som
sen åkte direkt som frivillig till Finland.
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Kollekten i kyrkan gav 500 kr jämte två
silvermedaljer, en vigselring och ett guldarmband. I inträdesavgifter inflöt omkring
800 kr. En bössinsamling till jaktplan till
Finland gav under dagen omkring 1000 kr.
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Efter balen
Av SONJA TALLSKOG
Året är 1950
Margrete Dahlin och jag hade uppdraget
och förtroendet att "gatta" i Klövmyrens fäbod som ligger norr om Fejmån ca 8 km från
Torgås. Vi var 14 och 17 år gamla. Det blev
utlyst "Satterbal" i Matsåsens fäbod lördag
kväll och vi MÅSTE ju dit.
Lördag gattade vi ut korna tidigt och följde med för att se till att dom kom hem i tid.
Klocka hade vi ingen med, men försökte
bedöma tiden för lagom hemkomst. Något
betänksamma blev vi när fickuret i snöret
på väggen i stugan visade endast 14.30, men
va då, vi mjölkade, diskade, piffade upp oss
och anträdde färden.
Från Klövmyren är det ca 1,5 km att gå
till Rörbäcksnäsvägen, samt över Fejmån.
"Gangtreé" hade farit med högvattnet,men
ett vindfälle i form av en jättegran låg som
en räddande ängel över ån. Vi krånglade oss
över med kvistarna som räcken, upp till vägen och på velocipederna, mot Matsåsen.
Från Torgås mot Matsåsen är det en smula
motbacke i början, men efter ett tag kom ett

gäng Sälentaxipojkar och fixade sista biten.
Cyklarna fick vila i diket.
Balen lämnar vi denna gång åt sitt öde.
Hemfärd kl ‑‑‑. Cykel förbi Torgås, uppför Rörbäcknäsvägen, över Fejmån, jag
vägrade gå mot kvistarna som trädet låg,
utan vadade i det iskalla vattnet. Komna
till Klövmyren såg vi att klockan råkat bli
04.00, genomblöta och trötta, vad göra?
Jo, handlingskraftiga måste vi vara, vi
mjölkade och släppte ut korna i denna arla
morgonstund. Allt väl tyckte vi, men inte.
Missnöjda med sina gattares dygnsrytm
gick kreaturen raka vägen till byn, väckte
Selma och Dagmar (Sonjas och Margretes
mödrar) för att framföra sina klagomål.
Gattarna sov i efter vad vi trodde var väl
förrättat värv, men blev på förmiddagen i
11‑tiden burdust underrättade om våra försyndelser av de tillsammans med korna anlända mödrarna.
December 2010. Sonja Tallskog 19360407
Hammarsbyn.

Klövmyren 2009.
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Kyrkogården (Hans-Gale)
Det var år 1878 som begravningsplatsen i
Rörbäcksnas för första gången togs i bruk.
Innan hade byborna under många år gjort
framställningar till olika myndigheter om
att få en egen begravningsplats i den isolerade bygden. Det var kyrkoherden i Lima,
Evald Betulander som i samband mcd en
s.k. prästhelg samt husförhör, hade kallat
till detta möte. I ett protokoll fört av bya
männen i Rörbäcksnäs den 18 juli 1869 står
följande.
§ 1
Sedan husförhöret föregående dag blivit avslutat, framställde finnmarkens bebyggare
en önskan att erhålla en begravningsplats,
samt att få uppbygga en kyrka eller ett bönhus.
§2
Från socknekyrkan i Lima till den största
byn i skifteslaget, Rörbäcksnäs kallad, är
mer än fyra mil, hvarav omkring en half
mil utgöres af god landsväg. Återstoden av
vägen, tre och en half mil utgöres blott af
ridväg, som dock överallt är så svår, att man
dels måste i sakta mak sida och dels gående
åtfölja hästen.
§3
De övriga byarna äro belägna somliga
ännu längre bort ifrån kyrkan och andra
lågo närmare här mot kyrkan. Emellan de
längst aflägsna gårdarna inom skifteslaget
var omkring en väglängd af två mil. Ehuru
Rörbecksnäs ej låg mitt i skiftelaget, önskades dock kyrkogård och gudstjenestehus
därstädes. Plats var och därtill utsedd.
§4
I synnerhet är det, svårt när de döda skola
transporteras till Lima kyrkogård.
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Vid ett tillfälle, en vinter ibland de sista,
måste sju hästar användas till skiftes vid
transporten af ett lik och när dessa tröttnat
och ännu en mil återstod innan de hunno
Lima kyrka måste andra hästar anskaffas
för transporten eller framsläpandet af den
döde. Om sommoren vid stark värme är det
svårt emedan vid skakningarna under transporten lätt osunda dunstar kunna meddelas
från den döde.
§5
Skifteslaget består af omkring 275, säger
tvåhundrasjuttiofem personer, bland hvilka
de flesta med anledning af de ofta återkommande frosterna äro fattige.
§6
Skulle högvördige Domkapitlet villfara en
kyrkas utbyggande vore deras önskan den,
om en kollekt öfer riket kunde beviljas för
detta önskemål och stamboks medel få insamlas, Lima kyrka är för närvarande så
fattig, att av dess kassor intet bidrag kan erhållas för detta ändamål.
§7
Till landshöfdinge embetet hafa de nu ingått
med begäran att af oskiftat mark få ans1agen en skogslott, som voro så stor att de
kunde lemna timmer till byggnad såväl af
kyrka eller bönhus samt af skolhus.
§8
En kyrka vore, såsom större än ett bönhus
mera af nöden, då vid gudstjänsterna många
infinna sig här från de närgränsade trakterna i Norge, flera gårdar och mindre byar i
Norge ligga ej aflägsnare härifrån mer än
en half mil. Denna dag måste för den stora
folkmängdens skull gudstjänsten hållas på
öppna fältet.
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§9
Till justerare af detta protokoll utsågs Olof
Samuelsson i Qvarnheden och Samuel
Hansson i Ängesåsen.
År 1875 inköptes jord till begravningsplatsen av bonden Jens Hansson, detta för en
summa av 300 kr. Lagfart på denna jordlott
beviljades den 14 feb. 1876. Det dröjde dock

Evald Betulander

ännu nästan två år innan begravningsplatsen kunde tas i bruk. Och ytterligare 31 år
skulle förflyta innan Biskop Lövgren invigde densamma. Detta hände midsommaren
1909 i samband med kapellkyrkans invigning.
Protokollet är utdrag ur Conrad A. Hanssons
samlingar.

Kyrkoherde Saga Höglin inviger minnesstenen på Rörbäcksnäs
kyrkogård 13 juni 1988.
Inskription: MINNESSTEN. Denna sten är rest till minne av de
som vilar på kyrkogården och inte har någon gravsten. REST AV
RÖRBÄCKSNÄS BLOMSTERFOND.

Om Hånorsberget
Hånors Lars Larsson, f 1833-08-14, d 190001-21 och hans hustru Ingevalls Anna Persdotter f 1838-03-02, d 1928-02-15, byggde
upp Hånorsberget med barnen Johannes, Johanna f 1864-07-13, d 1926-12-24 och Stina
f 1870-08-30, d 1926-04-17. Ogifta.
Johanna skötte korna i Hånorsberget, Stina hästarna. När Stina dog kunde Johanna
inte sköta hästarna. Då gick hon till Per i
Kråkgården och sa: Nu måste jag få en av
dina pojkar till hjälp med hästama. Kråk Per
skall ha svarat: Ta vem av dem du vill.
Det blev Valter Limberg, f 1901-01-08, d
1982-01-07, som på så vis kom till Hånors12

berget. Blev skötsloman och sedan fick han
ärva gården. Gift 1:a gången med Långänges
Märta Johansson f 1908-03-10, d 1938-0409 och gift 2:a gången med Vik Sara Jansson f 1902-01-19, d 1981-01-02, med dottern
i 1:a giftet Anna Lisa Limberg f 1933-04-26
gift med "Plåt Henry" Persson f 1927-02-24,
d 1993-02-25. Sara hade dottern Margareta
Jansson f 1924-12-31 före giftet.
Dismats Anna Olsson f 1885-11-22, d
1964-09-21 (blind) med sin son Karl Andersson f 1918-01-11, d 1995-07-22 bodde och tjänstgjorde under 1940-talet på
Hånorsberget som dräng och jaktkompis.
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Barn- och ungdomsåren i
Limedsforsen 1929-1942.
Nedtecknat av Kurt Falk.

Lima B-lag 1940 intill planen i Resjövalla, Högstrand.
Främre raden från vänster: Robert Eriksson, Per Eriksson, Birger Springfelt, Gunnar Persson, Henning Olsson,
Gunnar Blank.
Bakre raden från vänster: Rulle Norgren, Gösta Lissola, Birger Stafås, Folke Renström, Ivan Jansson,
Harry Hansson, Kurt Falk

Lima damlag 1939-1940
Från vänster: Lassar Karin, Lispa Inga, Kôj Karin, Sonja Sköldner, Tommors Maj-Lis, Kôj Edit, Lassar Gunni,
Flygar Asta, Lispa Irma, Tranu Frida. Längst fram målvakten Flygar Karin.
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Limedsforsens sågverkspersonal 1938-40. Själv står jag i övre raden som nr fem från höger.

Ungdomsåren
Fäbodarnas betydelse under 20- och 30- talen var stor. Limakullorna drog iväg med
sina djur.
I byarna omkring Limedsforsen var det i
Hisåsen, Sjöändan, Lyberget och Oxberget,
som de hade sina djur. Hedenkvinnorna
drog iväg till Bergsätra, Mosätra och Gräsbrickan.
För att få kontakter ordnades med fäboddanser. Vi bjöds då på fäbodmat, nykärnat
smör, vassla, klimp, messmör, getost och
tunnbröd. Sen var det dans i någon lada,
loge eller storstuga. Sprit förekom, men eftersom jag är nykterist gick jag in för att lära
mig dansa. Till levande musik dansades in
på småtimmarna. Sen var det att ta cykeln
hem. Det var en del, som hade tur med kullorna och på det viset fick ligga över.
För det mesta var det mor och de äldre
flickorna i familjen, som fick dra till fäboden. På dagen släpptes djuren på skogen,
kullorna kärnade smör, gjorde ost m.m. och
14

när kvällen inföll kom djuren hem igen. De
unga flickorna skötte i många fall om hushållet och karlarna hemma.
Sammanhållningen bland oss ungdomar
var väldigt stor. Fastän man kunde säga att
viss rivalitet rådde, var alla i lag och något
större gruff rådde aldrig. Var det en fotbollsmatch eller film kom alltid Risätra- och
Hedenpojkarna tillsammans. Sen sam-lades
vi på Engströms eller Skottes Café för gemensamma stunder.
Var det dans i Torgås Folkets Hus, cyklade
vi i stora ”ligor” tillsammans. Vi använde
också taxi till Torgås och Bygdegården i
Transtrand (nybyggd då). Vi gick runt och
frågade hur många, som ville följa med och
beställde taxi därefter. För att inget missförstånd ska uppstå, så hade vi alla våra bästisar.
Folkets Park och idrottsplatsen var samlingspunkterna sommartid. Vid de stora
festerna Simmarfesten och AugustifestÖfre Gäldet 1/11

en kom tusentals personer. Parkeringsutrymmena var fulla av taxibilar, någon
enstaka buss och privatbilarna började även
komma. Utrymmet mellan idrottsplatsen
och parken var spikat med cyklar. Vi de
ovan nämnda festerna var det även idrottsliga övningar. Således var det simtävlingar
vid Äråbadet och även fotbollsmatcher kunde förekomma.
Men vad gjorde vi ungdomar på vintern?
Många fick följa med sina fäder till skogen. Där fick de ligga i flera veckor. De låg
i kojor, som kunde vara en fäbodvall eller
i baracker. En kocka skötte hushållet. Det
bar iväg till skogen, när kölden kom och sen
kom de kanske inte hem förrän till jul, var
hemma till efter trettonhelgen och sen tillbaka i skogen till våren.
Vi andra, som var hemma, hade att hjälpa
till i hemmet. För de som redan hade någon
form av anställning, gick det i sina normala
gängor. Själv skottade jag snö på järnvägen
de dagar det var nödvändigt. Lördag och
söndag gick vi på film. Sen var det ju dans
på något ställe i dalen.
Jag var med i Lima Hembygdskör under läraren Arvid Bäckmans ledning och vi höll
till i Risätra Folkskola. Vi sjöng på olika
tillställningar, bl. a på julottan i Lima kyrka.
Vi har inte nämnt att de flesta ungdomar höll
på med skidåkning. Lima IF har haft skidåkare under lång tid. Den förste store var
Olers Valfrid Persson från Torgås. Han åkte
för både Torgås och Lima IF och var mycket
bra i Vasaloppet. Sen kom stjärnorna slag i
slag. Många av dem kom från norra delen av
socknen, men efterhand övertog den södra
delen representationen. Här några namn:
Bertil Olsson, Viktor Mattsson, Klas, Fritz
och Rulle Norgren, Sven och Karl Hansson,
Gunnar Bois, Lennart Nääs, Folke och Inge
Limberg, Gunnar och Calle Lund, Jan-Erik
Öfre Gäldet 1/11

Eggens, Folke och Åke Flygar, Sven och
Sixten Jernberg. Jag kan ha glömt någon
under senare år, men ni får förlåta mig.
Tänk vilket ”skidlöparnäste” Västerdalarna
var på 30- och 40-talen. Sälenstallet med
Nils Östensson och Janne Stefansson, som
de störste, ovan nämnda från Lima, inköpta
Malungs IF med Martin Matsbo, Martin
Karlsson, Malungs egna Nils Täpp och Olle
Olsson samt Lasse Back från Dala-Järna.
När det ordnades med distriktsmästerskap
för Dalarna, kan man säga att det var hela
svenska eliten. Då kom Morapojkarna Nils
Karlsson, Anders Törnkvist och Gunnar
Eriksson samt bröderna från Oxberg också.
Det var många stora lopp att se på under
vintern, Lima IF:s eget Limaloppet, Malung
IF:s Skinnarloppet, Mora IK:s Vasaloppet,
Sälenloppet och Särnatävlingarna.
Omkring Vasaloppet finns lite att berätta.
De flesta löparna kom med sista tåget på
fredagen. Då var det några extra vagnar insatta. Det var inga tusental skidlöpare med
utan bara ett par hundra. Stationen var full
med folk. En del hade med sig kaffe till någon de kände. På Vasaloppsdagen kom ett
extratåg från Vansbro, som gick till starten i
Sälen och sedan till Mora. Det var ett långt
tåg, som fylldes under vägen till Mora. Jag
har följt många Vasalopp under åren. Det
första jag var på var 1929 sittande på pappas
axlar, när J A Persson från Arjeplog vann.
När vinterns slut närmade sig var det
dags för Särnatävlingarna. Det extratåg,
som gick dit, var inte så långt men intresset
var ändå stort. I loppet deltog många norska
elitmän och västerdalseliten hade stark konkurrens.
Backhoppningen var ett trevligt inslag,
där norrmännen för det mesta segrade.
fortsättning följer i nästa nummer...
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Tröskhuset vid Gudmundsheden, Sälen. Huset har även vattendrivna
snickerimaskiner. Vattenrännan finns ej kvar idag. Restaurering planeras att
genomföras
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