Välkommen till tändning av vårdkasar i Bjursås & Sågmyra,
Lördag 25 februari kl. 18,00
Året var 2007 då Snygg Lennart Olsson i Kallenbacken tog upp en gammal tradition med att
tända vårdkase.
-Jag är intresserad av vår historia och vill lyfta fram en gammal tradition som en gång i tiden
var så viktigt för vårt land. I min hemby Kallesbacken, finns ett av Dalarnas 120 st berg som
ständigt hade en vårdkase beredd. I orostider med hotande krig tändes vårdkasarna för att
varna befolkningen och samla krigsmakten. Med dagens kommunikation vet vi minut för
minut vad som händer runt om i världen, så det kan väl vara lite spännande att stanna tiden för
en kväll och minnas det förgångna, eller kanske vi lever i ständiga orostider, skrattar Snygg
Lennart Olsson.
På grannberget Kaltupp i Bjursås tänder Göran Nykvist sin vårdkase och i Hackmora och
Vålberg/Sågmyra besvaras eldarna. Vid klart väder kan eldarna betraktas milsvida. Alla
intresserade är välkomna till någon av platserna. Ta med fika och kanske något att grilla vid
elden.
Hitta till Vårdkasarna:
Bjursås: Kallesbacken, 397 m ö h, ligger norr om Bjursås. Ta av från riksväg 80 några
hundra meter norr om Rexbo (Kallesbacken är skyltat). Följ vägen upp till toppen.
Bjursås: Kaltupp, sydöst om Kallesbacken infart mot Rexbo, följ vägen 1,6 km till toppen.
Kontakt: Maj Svens John Svensson, Bjursås 023-50 169 eller 070-64 50169
Sågmyra: Hackmora, kör igenom Sågmyra mot Leksand, kör ca 2 km vänster vid skylt.
Kontakt: Börje Olsson, Hackmora 023-59 293 eller 070-242 35 94
Sågmyra: Vålberg, kör igenom Sågmyra mot Leksand, kör ca 200 m vänster vid skylt.
Kontakt: Trons Lasse Mattsson, Vålberg 070-56 10906
Fakta Vårdkase:
En vårdkase är en signaleld. Den ingick i ett signalsystem och bestod av lång ved som restes och
placerades på en väl synlig höjd och sedan antändes. Eldarna tändes för att varna all befolkning och
samla krigsmakten när landet hotades. Vårdkasekedjan gick från landsdelarna till centralmakten.
Underlåtenhet att vårda kasen, att tända den utan anledning eller att inte tända den när det var
påkallat, bestraffades med fängelse och böter. Kasarna bemannades vanligen först när krigsfara
hotade men var uppbyggda som beredskap för ofärdstid och alltid färdiga för att användas. Kasarna
bevakades normalt av två man och vakthållningen kunde skötas av män från byarna i närheten av
kasen i fråga.
Sista gången Dalarnas vårdkasar tändes i krig var 1719. Men efter Karl XII:s krig fick
vårdkasesystemet förfalla. I Dalarnas Hembygdsbok 1946 går att finna en karta på 120 st.
bergstoppar i Dalarna, där en gång eldar brann. I Mora fanns en gammal hälsning, som man använt i
krigstider: ”p´ar erre, p`ar erre witturn brir” ( Hjälp, vår Herre, hjälp vår Herre, vårdkasen brinner)
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