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Ofre galdet
ar det gamla namnet pa Ovre Vasterdalarna, alltsa
socknarna Malung, Lima och Transtrand. Yttre
galdet var Appelbo, Jarna, Nas och Floda. Fordomsdags fanns endast tva praster i Vasterdalarna,
en i vardera galdet. Dessa styrde och stallde over
pastoratet (galdet). Namnet Ovre galdet finns belagt
redan pa 1500-talet. men anvandes framfor allt
under 1600- och 1700-talen. Malungs kommuns nuvarande vapen (hastsko och hammare) gar tillbaka
pa Ovre galdets sigill fran 1631.

Ordforande har
ordet
Da har det blivit dags att summera arets
sommar.
Foreningen har som vanligt varit medarrangor vid Midsommarfirandet. Trots den
kalla vaderleken, sa var det runt 3 000 personer som samlats for att fira midsommar.
Som jag skrivit tidigare, sa ar Olnispagardens firande nagot i sarklass.
Salen-dagen var a andra sidan i hetaste laget. Vi medverkade genom att vara kladda i
arbetsklader i gammal stil och holl pa med
olika arbeten och hantverk inne pa Olnispagarden.
Vi slog och hassjade ho enligt gammal
sed och vi kardade och spann ull och tvattade klader med tvattbrade. Det var varmt
och svettigt och jattetrevligt.
Under ett par veckor hade vi tva ungdomar
hos oss pa Olnispagarden, som hjalpte till
med olika sysslor pa garden. Det ar trevligt
nar man har tva unga entusiastiska killar till
hjalp. Dessa killar har varit anstallda genom Malung-Salen kommuns forsorg och
vi tackar for mqjligheten att fa del av dessa
ungdomsjobbare.
Under augusti blev elektrifieringen klar i de
gamla byggnaderna pa garden.
Vi har fatt ett bidrag fran Dalarnas Hembygdsforbund for detta.
Arbetet gar darmed vidare med att forbattra mojligheterna till att visa upp garden
och visa vad man anvant de olika byggnaderna till och under senaste styrelsemotet,
bestamdes det att vi ska kopa in kor och getter. Nu menar jag inte riktiga djur, utan vi
ska ha naturtrogna bilder av dessa djur, som
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ska finnas inne i ladugarden (fjoset). Dessa
bilder ska placeras i kobasen och getkatten,
for att ge en illusion av bur det sag ut inne i
fjoset nar det fanns djur dar.
Vi har aven spelat in olika ljud fran arbetet i
fjoset exempelvis mjolkning, sa att man ska
fa en ganska naturtrogen upplevelse av bur
det kunde se ut i fjoset och hur det kunde
lata.
Foreningen har fatt en donation av trahastar.
Samlingen ar valdigt stor och det ar hastar
fran manga olika socknar i Sverige, i den
ena modellen och fargen efter den andra.
Denna samling finns nu uppsatt i montrar i
"Besparingsrummet" innanfor koket i Bystugan. Passa pa att besoka Olnispa bystuga
under onsdagarna, da cafet ar oppet.
Da kan ni ga och titta pa denna samling.
Dokumentationsgruppen akte den 19:e juli
runt Horrmundsjon med bat med Birger Johansson och Dofs Erik som guider.
Styrelsen besokte den 30:e juli Norrboda
gammelsta och Zorns gammelgard for att fa
tips till inredningen av en del av vara bus pa
Olnispagarden.
Ha det sa bra under hosten.
ANNETTE JONSSON-LILL
Ordforande Transtrands Hembygdsforening

Ordforande har
ordet
Ja, sa var sommaren over och alia vi som
varit aktivt engagerade i verksamheten pa
Gammelgarden kan pusta ut litet grand.
Sasongen, om man nu far saga sa, inleddes
med det traditionella midsommarfirandet,
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som trots bitande kallt forsommarvader,
drog samma stora publik som forr om aren.
Jag var sja'lv ute och samlade lov till midsommarstangen som sedan med den aran
gjordes fardig av PRO. Deltagande av Malungs spelmanslag och Malungs folkdanslag
samt framtradandena pa scenen bidrog till
att gora vart midsommarfirande till en genuin folkfest.
Midsommarfirandet ar en fest for unga
och gamla, dar vi samlas i gemenskap over
generationsgranserna, en fest som alia vill
atervanda till darfor att det har blivit en fin
tradition; en fest som man garna vill att den
skall vara som den alltid varit. Darfor kunde man se tonaringar, som normalt foredrar
discodans, med liv och lust delta i "sma grodorna" liksom stolta foraldrar invigde sina
sma i samma gamla lekar som de sjalva som
barn fatt lara sig av sina foraldrar.
Aterigen pamindes vi om vilken fantastisk hembygdsgard vi har. En hembygdsgard, som inte bara ar en fin och stamningsfull kuliss till vart midsommarfirande utan
som ocksa kan visa upp ett stort antal bus
fran skilda arhundrande med manga intressanta foremal som vi visar vara besokare.
Det initiativ vi tagit med visning av Gammelgarden under dansbandsveckan foil val
ut. Genom ett aktiverat samarbete med
turistbyran kom det faktiskt intresserade
manniskor varje dag. Vi har ocksa haft oppet for visningar varje tisdag hela sommaren och stallt upp for grupper som bestallt
tid.
En satsning pa att ta emot fler campinggaster under dansbandsveckan foil val ut,
inte minst ekonomiskt, aven om det stallde
sarskilda krav pa service, ocksa pa udda tider.
Textilararen Charlotta Ohrberg har under
sommaren vid nagra tillfallen samlat barn
som fatt slqjda- huvudsakligen textilslqjda.
Generost donerade tygbitar och garnstumpar gjorde detta mqjligt. Sjalv kunde jag bi-

dra med en sack tygbitar som jag hamtade
i Stockholm hos den valkanda foreningen
Handarbetets vanner.
Jag kanner att var storsta utmaning ar att
fa dagens manniskor och inte minst dagens
ungdomar att forsta att kunskap om gangna
tider ar en trygghet nar man soker skapa sin
egen framtid. Det hjalper om man kanner att
man bottnar i sin egen historia, i historien
fran den bygd man tillhor.
Det var en stor upplevelse att under loppat av en dag, tillsamman med ett stort antal
medlemmar som stallt upp, ta emot c:a 80
skolungdomar fran 6:e arskursen, d.v.s. i 1213 arsaldern. Det var verkligen roligt att se
hur intresserade de var av de gamla husen,
sakerna och inte minst det skomakeri fran
30-talet som vi har aterstallt intakt.
Att sedan arets studenter gjort det till en
tradition att samlas vid Gammelgarden for
fotografering i anslutning till sin examen
maste ocksa betyda nagot.
Bland de grupper som hort av sig och som
vi tagit emot vill jag sarskilt namna det besok vi hade fran Klaralvdalens folkhogskola i Stollet. Det var en grupp synskadade,
nagra helt blinda, andra med nedsatt syn i
varierande grad. Vi gjorde vart basta for att
ge dem en upplevelse av Gammelgarden;
och det gallde ocksa dem som inte kunde
se. Vi som sag berattade och vara gaster fick
kanna pa vaggar, inredning och foremal och
insupa atmosfaren i de gamla husen.
Jag tror jag kan saga att vi gav dessa intresserade manniskor en fin och minnesvard
dag; det var den reaktion jag fick av ett antal
av vara gaster.
Arets friluftsgudstjanst blev litet speciell.
Vadret medgav inte att vi var utomhus pa
tunet, omgivet av de gamla husen. I stallet
holl vi till i Jannesstugan under ledning av
Mats Hulander (t.f. kyrkoherde) och under
medverkan av Dragspelsklubben, forstarkt
med Malungs spelmanslag. Gudstjansten
fick en genuin karaktar av gammaldags hus-

andakt och blev en fin andaktsstund for alia
som deltog.
Restaureringsarbetet fortsatter. Ja, det
tar val aldrig slut! I skrivande stund lagger
vi pa ett nytt tak pa fjoset. Balkarna eller
"kluvorna" som tackt taket maste bytas ut.
Sjalva taket under har dock klarat sig bra.
Arets Skinnarebygd ar sedan nagon tid fardig. Ett ganska modosamt arbete med slutredigering och korrekturlasning aterstar
dock, allt enligt tidsplanen.
Jag och styrelsen tar garna emot ideer
hur vi kan anvanda vart foreningshus, Jannesstugan, ocksa under vinterhalvaret. Hur
vore det med en berattarkvall? Forslag mottas tacksamt. Kan vi ordna med visning av
de fotografier som vi nu lagt upp pa data?
For detta kravs dock utrustning, dator och
bildskarm. Kan nagon hjalpa till? Vill nagra
medlemmar i foreningen samlas for att gora
nagot, for att diskutera eller bara umgas och
ha trevligt i storsta allmanhet gar det ocksa
bra. Det fina koket med mojlighet till kaffekokning underlattar sadana arrangemang.
Alia som har andra tankar pa vad vi skulle
kunna gora ar valkomna att kontakta mig eller nagon annan i styrelsen. Vi kan nas via
samma telefonnummer som tidigare 157 50.
Ar ni som medlemmar bara en liten grupp,
ja nagra stycken, forsoker vi ordna en visning om Ni ar intresserade. Vi vill att alia
medlemmar skall kanna att det ar deras
Gammelgard, ett kulturarv som vi har att
gemensamt forvalta och fora over till nasta
generation.
Slutligen rekommenderas alia som inte
gjort det att titta in pa var nya hemsida som
innehaller mycket information om var hembygdsgard.
www.malungshembygdsforening.se
JOHN-CHRISTER

AHLANDER

ordforande i Malungs hembygdsjorening
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Alexander Seger
Storstadsbon som blev levnadskonstnar i Salen
bar funnit verklig lycka

Del av en Kurbitsmalning gjord av Alexander Seger nagon gang pa 1950-60 talet pa Wdrdshuset "Gammelgarden"som dr beldget strax nedanfor Fjdllkyrkan och Hogfjdllshotellet i Salenfjallet.

Salen (DD). Varje morgon vidfyratiden gar
levnadskonstndren Alex Seger utpd trappan
till den lilla stugan, strdcker ut armarna i
vadret, andas in denfriska och Idtta luften
och utbrister i ett spontant tack for att han
fdtt formdnen att bo i Salen. Den ritualen
utfor han varje morgon. Han drfrdn bdrjan
storstadsbo - fodd och uppfodd i Stockholm
- men har funnit en lugnfristad i Salen.
Alex Seger har varit reklamtecknare och
ar alltjamt tecknare till professionen. Han
tecknar och malar med forkarlek av naturen och framst da fjallvarldens fascinerande
natur. I Salen har han funnit en fristad i den
hetsiga tillvaron.
Redan som 16-aring borjade han som litograf och har sedan varit reklamtecknare
i Stockholm i 45 ar. En tid var han anstalld
hos en beromd hovjuvelerare som kommit
Moskva. Hotelldrift i Thuringen slutade han
hastigt med. "Det gar inte att satta bocken
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till tradgardsmastare", kommenterade han.
Alexander agnar sig at konstnarlig verksamhet men ar inte sa angelagen om att
salja tavlor. Ett par ganger har han haft utstallning men gillar inte den formen. "Det
ar som att sitta pa ett algpass och vanta",
tycker han. Trots sina 76 ar ar han vid full
vigor. Han brukar prova krafterna pa timmerhuggning. Ar fortfarande sportsman.
Aker skidor som en vasaloppslopare. Han
skulle stalla upp i den tavlingen men en
skada forhindrade honom till detta. Under
10 ar har han varit simlarare och tar fortfarande spranget fran trampolinen och gor
volter i luften som en cirkusartist. Bockerna
har i Alex Seger en stor van. Sockenbiblioteket har han praktiskt last igenom. Det ar
framfor allt filosofi som har fangat hans intresse. Schopenhhauer och Nietsche ar tva
filosofer som han agnat intresse at. - Varlden lever olyckligt, sager han. Men det finns

sa mycken lycka i livet om bara manniskor
ser och hor. Man skall leva nara naturen, sager Seger, det ar den billigaste njutningen
som finns och anda sa vardefull. Alex Seger lever nara inpa naturen. Darfor ar han
ung bade till kropp och sjal. Och lycklig ar
han varje morgon nar han vaknar och ater

far uppleva en ny dag tillsammans med den
storslagna naturen som Salen kan bjuda pa.
Manne.
Renskrivet och fyllt i de saknade orden gm Monette
Seger av Torgny Seger 6 mars 2012 i Jamtland. Norderon 28 febr 2012. Artikel om Alexander Seger. Dalademokraten 25/6 1958.

Haster pa sammorlov
AVKARINLUND
Da je va ong ejn gang i tin, so feck hastan
sammorlov, dem 6. Dem feck ej stor bjalla i
ejt band kring hasjam, so folk skoll hajr har
dem va, da dem skoll ta hejmat dem.
Dem sambel ihop nor haster a for a skojam
me dem. Sia feck dem ga lojs i skojam nor
vickur. Da handa ott an konn rak pa ejn
slickin hop pa nonn vag all pa ej sattertakt.
Ha va int so trevle te krissa me sikklam milla hastrqjvom.
Far min add otur me sina haster tva
samrar. Ann add ejn stor fin hast ejn sam-

mor som fasna me fattom i kvecksand i
Famtam a kam int lojsat, utta ann feck stand
da a daj, stackarn.
A ejn an sammor add dem slafft hastan pa
Vain all 6m dem geek dit sjolv. Da dem skoll
ta att dem so fattos a tri haster. Ha va vara
hast a tva Koj-haster. Dem fann att dem i
ejn hojg nea Vala. Som je a hajrt so add dem
gaj att ejn kant pa Vain som vart smalar a
smalar, so dem konnd int vandatt, utta rambel ne a slo ihal sa 611 tri.

Vastra delen av Sandvagen (= kronparti av Tisjoasen), som tvarar Tisjon, numera overdamd. Hasten Idngst till
hoger, med svansen fladdrande i vinden, dr "Pappmdnsvartn", tillhorande Timan Edvard Larsson (1873-1963) i
Biskopsbyn, som allmdnt kallades for "Pdppmdn". Foto: Ganors Martin Mattsson 1930-talet.
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Dalarna ett kulturminne fattigare
sedan 1700-talsbyggnader rivits
Gralarsgarden i Lima
AVCONRAD H. HANSSON
I trehundra ar har den s.k. Gralarsgarden
vid Norra Loten i Lia statt sa gott som oforandrad. De valtimrade, av grovt utvalt virke
uppforda husen har latt burit tva sekels vintersno och trotsat lika manga ars regn och
stormar utan annan averkan an att nya tak
fatt palaggas vid behov. Men nu har aven
denna gard - Limas aldsta - fatt skatta at
forgangelsen. En historik over den forsta
bebyggaren, odlaren och bjornjagaren Lars
Nilsson och bans attlingar, ger aven gardens
historia. Om denna forsta bebyggare pa
"Lotens hed" skriver har hembygdsforska-

Gralarsgarden sadan som den sett ut i senare dr.
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ren Conrad A. Hansson i Rorbacksnas ett
forsta avsnitt i sin kronika.
Lars Nilsson (17250123) - Gralarsgubben
kallad - flyttade fran Hammarsbyn till Lotheden ar 1758 och blev den forste pionjaren i
dessa trakter som nu bestar av flera smabyar.
Lars Nilsson var son till Nils Larsson fran
Fryksdalen i Varmland och Anna Ersdotter
fran Hammarsbyn. De var fodda respektive
1696 och 1698. Lars ingick aktenskap 1749
med Karin Olsdotter fran Valla, dar hon var
fodd 17270331. Namnet "Gralars" kom fran

att kora med hast gick endast vintertid. Narmaste
grannar var de tre famiijerna pa Vallsjon, eller
"Nord pa Skogen" som det
hette nere i bygden. Vidare fanns en familj i finntorpet Lutnas pa norska
sidan. Under sin langa
levnad flck Lars mera
grannar i Rorbacksnas,
Orsjon och Sodra Loten.
Familjens forsta bostad
fjoset, dar man bodde i
lag med kor, getter och
far. Utom far och mor
bestod familjen av femarige sonen Olof Larsson (17530918). Foder till
djuren fick man skaffa pa
myrar och de naturllga
angar som fanns. Forutom vad husdjuren gav
fick man skaffa sig up71:arige Lot Lars Ottosson (18890313). sista dttlingen i Sverige, pa manslinpehalle
genom jakt och
jen i rakt nedstigande led f ran Lars Nilsson. / bakgrunden logbvggnaden i
fiske, som nog var mycket
Svartasen, en annan av slaktens gardar.
givande da. Forsta stuNilssons fardenehem, som var belaget vid gan, som byggdes var en llten ryggasstuga
det s. k. "Graa" (fors) i Vasterdalalven vid knappt mer an en koja. Men allt efter som
Hammarsbyn. Lars borjade forst rqja och aren svann undan byggdes den stora garden
odla i ett berg, alldeles i narheten av gransen upp. Det blev bade manga och stora hus.
till Varmland. Av nagon anledning slutade Samma var forhallandet med odlandet pa
ban dock dar och flyttade till Lotheden.
heden. Aker efter aker gravdes och blev till
stora sammanhangande stycken. I den intilAn i dag syns spar och lamningar efter bans liggande asen gravdes kornakrar och senare
arbete i Gralars-Knipen, som fatt sitt namn potatisakrar. Har kom ej Brunolf och de
darav. Liksom uppe i Knipen var det vid andra frostnatterna at den dyrbara grodan
Lotheden fullstandig vildmark med mils- sa latt. I an mellan sjoarna blev det sa smavida jaktmarker runt om. For fiske var laget ningom en skvaltkvarn och sag. Vid backar
idealiskt mitt mellan de stora fiskrika Lot- och aar rojdes slattermarker upp, bostadsbesjoarna.
standet utokades och valstandet kom till de
Jordmanen kanske var i magraste laget. idoga nybyggarna.
men marken var plan och jamn och sa gott
som stenfri. Dar var lattodlat. Till moder- Har har svinen gatt
forsamlingens kyrka var det fyra mil, men Lars Nilsson var en av de skickligaste bjornOfre Gdldet 3/14

jagare som funnits i orten. Mellan 40 och
50 bjornar skot ban under sitt langa och
vaxlingsrika jagarliv. Vad han skot av algar, varg, baver och smavilt vet ingen men
sakert var det en for var tid otrolig mangd.
Vid bjornjakt var han sa van, att nar han i
markerna sag bjornslag lar ha yttrat: "Har
har nu mina svin gatt fram".
Om en av nans markligaste bjornjakter
berattar jag fritt efter Gunnars Lars Larsson: "Det var pa senhosten, nar kvallarna
borjade bli riktigt morka. En kvall hade gardens tva hundar fatt fatt pa en bjorn i det
narbelagna Digerberget. Det var just i skymningen och drevet gick med omvaxlande
standskall och snabba rusningar fram och
ater i det granskogskladda berget. Lars var
dock inte radios. Av en fet torrfura spantade
han stickbloss, tog bjornbossan och gav sig
ivag efter drevet i den allt mer morknande
hostkvallen. Nar han slutligen kom i hall for
bjornen som stod for hundarna, hade han ett
brinnande stickbloss i vanstra handen och
bossan i den hogra. Han skot i denna stallning det forsta skottet och sarade bjornen.
Nar han skulle ladda om kom bjornen rusande mot honom och i bradskan tappade
han kruthornet. Nar han sa skulle bqja sig
ner efter detta, var bjornen framme men nek
en kyss pa nosen av det brinnande blosset.
Detta tyckte tydligen ej Nalle om utan drog
sig bakat och latjagaren ta upp kruthornet.
Bjornen klddde av jagaren
Just som han fatt den omstandiga laddningsproceduren klar kom bjornen pa nytt i fullt
ursinne. Jagaren hann inte dra upp hanen
till det krangliga flintlaset utan fick mota
anfallet sa gott sig gora lat. Med bosspipan
stotte han till bjornens forut svedda nos varvid denne med ett vral gick upp pa bakfotterna. Nu borjade en vild brottning, bataljen
var sa hard att t.o.m. hundarna glomde bort
att skalla. Bjornen slet av jagaren bade rock
och vast, skjorta och mossa. Den samskade
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alghudsbyxan klarade sig battre men alia
knapparna slets ur.
Till all lycka brann annu det nerfallna
blosset och kastade ett flamtande sken over
den bittra striden i vildmarken. Till slut fick
jagaren sa pass andruni att han hann spanna
den otympliga hanen och skjuta ett skott
rakt pa den ursinnigt anfallande bjornen.
Denne foil for skottet, men jagaren hade
ocksa fatt nog och begav sig sa fort hans
tillstand medgav bort fran valplatsen. Dagen darpa aterfann han till sin gladje bjornen dod pa samma stalle dar den hade fallit.
Glomde sitt doda barn
En annan historia, fast inte om jakt berattar
traditionen om Gralarsgubben. Hans hustru
hade fott ett dott gossebarn. Det var pa vintern och det fanns da mojligheter att med
hast kora ner till bygden. Som gubben aven
behovde hamta ett lass ho nere i socknen
passade det bra att ta med det doda barnet
for att fa det begravt pa kyrkogarden. Framkommen till Hammarsbyn lastade han pa
hoet, fick lite mat och sannolikt aven nagon
sup.
Nar han kom hem sade han ingenting om
begravningen och inte heller blev det darom
senare. En tid darefter for hustrun ner till
socknen for att enligt tidens sed bli kyrktagen. Prasten fragade hur det stod till med
barnet. Hon berattade att barnet varit dodfott och att hennes man varit ner till socknen och begravt det. Prasten sade sig ej ha
sett till vare sig fader eller barn, varfor han
sande hem hustrun for att utrona hur detta
hangde ihop.
Hemkommen fragade hon mannen vad
som blivit av barnet och fick det forbluffande svaret: "Nej, dyra do, glomde jag inte
av det pa hoskullen hos Gudmunds!"
forts nasta nummer...

Gralarsgarden

Karin Nilsdotter
1721-

Nils Larsson 1 696 g A

Marit Nilsdotter
1722-

Olof Larsson
1753-1838
Sara Larsdotter
1753-1818

Karin Larsdotter
1767-

Lars Olsson
1786-1852
Gudmunds-Brita Olsdotter
1796-1879

Olof Olsson
1790-1877
Kerstin Henriksdotter
1793-1871

Olof Larsson
1819-1899
Karin Persd
1821USA

Vasta Olof Ols
1822-1871
Skulstugu-Karin Od
1821-1885
USA (7 barn)

Vasta-Sara Olsdotter
1820-1881
Langvik-ErikErsson
1815USA (10 barn)

Osta-Lars Olss 1843(8 barn)
Karin Olsdotter 1859-

10

Lars Nilsso
1725-181^
Karin Olsdo
1727-1 80

Otto Ols 1850- (6 barn)
Karolina Od 1854
Kristina Od 1856- (3 barn)
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a Ersdotter 1 698

Erik Nilsson
1728-

Mats Nilsson
1733-

er

s-Kerstin Od Vas-Henrik Ols Vasta-Lars Ols VSs-Mattias Os
231826-1874
1828-1914
1830-1888
ttis Andersen
Anna Ersd
Marit Olsdotter
.18241823-1911
23-

Ottolsl 854Erik Ls 1856Kristina Ld 1859
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Vasta-Brita Olsdotter
1834-1920
Lars Larsson
1826-

Martina Larsdotter 1856-1875
0>sjd-Kristina Ld 1858-1926
Orsj6-Karin Ld 1863-

(2b)
(6b)

11

Dalkarlsvagen
AVMO PER PERSSON
Ordningsregler anno 1743
Vid marschen genom landsorten till Stockholm skola alia skicka sig att ingen gor den
andra fornar, an mindre skola de i landsorten ge sig till att rova och gora valdsverkan;
brott harmot sonas med 40 par spo; ar det
stort straffas till livet.
Observeras granneligen att ingen skada
far goras pa aker och ang, sa mycket mqjligt
ar, dar trupperna komma att ga fram, varken for ovan eller van; om lifsmedel skulle
tryta skola de soka forskaffa sig det pa gott
maner, antingen till skanks eller for billig
betalning.
Dalfolkets arbetsvandringar
Redan Gusav Vasa talade om folkets vana
att arbetsvandra. Man gick pa herrarbete till
de storre staderna och arbetade pa herrgardar, byggen, tradgardar eller hos familjer till
exempel. Andra gick for att salja hemslqjd hararbeten eller naverkorgar. Sa borjade till
exempel Djus Anders Andersson fran Vamhus, som sa smaningom blev kand som storbyggmastaren Anders Dios. Det arbetande
dalfolket var uppskattat, kant for sin flit och
sin skicklighet.
Tusentals arbetsvandrare
For aret 1837 finns en uppgift om att narmare 6500 personer gav sig fran Dalarna:
3500 man, 2700 kvinnor och aven nagra
barn. Mot slutet av 1800-talet nadde vandringarna sin hojdpunkt och fortfarande en
bit in pa 1900-talet var arbetsvandringarna
en viktig del av folhushallet i Dalarna.
Dalkarlsvagen ar manga vdgar
Nar arbetet hemma pa garden var fardigt
gav man sig av.
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Man samlades garna till storvandring och
gick tillsammans, fler och fler anslot efter
vagen. Ofta fanns spelman med som gjorde
vandringen lattare och en forbonde kunde
engageras for att kora vandrarnas matsack
och bagage pa vagn.
Dalkarlsvagen ar inte en vag utan det historiska namnet pa ett system av stigar och
vagar som leder fran ovre Dalarna ned mot
kusten och Stockholm.
Vadda Herrarbete? Kvinnorna da?
Det kallades herrarbete for att man arbetade
hos herrskap, men arbetsvandrarna var lika
ofta kvinnor som man.
Harkullorna fran Vamhus var val kanda,
de for till England och Ryssland for att salja
sina hararbeten.
Grudd Anna gick fran Mora, fick arbete
som buteljskoljerska i Uppsala och blev mor
till Anders Zorn.
Kvinnorna kunde arbeta som mursmackor, roddarkullor eller i sockendrakt pa NK i
Stockholm. Sa sent som i slutet pa 1950-talet arbetade de sista tradgardskullorna pa
Danderyds kyrkogard.

Storvandringen 2014
I Mora vid den kanda malportalen "I Faders
spar for Framtids segrar" startade tisdag 6
maj Storvandringen 2014.
Malet for drygt 50-talet vandrare var att
pa 12 dagar och efter c:a 36 mil na malet i
Stockholm. Ofre Galdet representerades av
Karin Persson Malungsfors, Kristina Forsgren boende i Fagersta men med forfader i
Lima och forfattaren.
Forsta etappen naddes med trotta ben och
kallt och blasigt vader i Tammerasen efter
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c:a 3 mils vandring. Middag serverades
utomhus i ruskvadret. Forlaggning bade i
vandrarhem, smastugor, talt och en lekstuga.
Vid uppvaknandet dag 2 lag ett vitt tacke
med sno pa marken. Tur att man lag inomhus, tyckte synd om de taltande. Frukost intogs utomhus i snoyran.
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Vad hade man gett sig in pa? Kul med utmaningar! Rattvik naddes efter 18 km.
Den tilltankta forlaggningen i kyrkstallarna andrades p.g.a. endast nagra plusgrader och blast. Alternativboendet blev Hembygdsforeningens stora lada, dock var det 4
tappra som overnattade i ett kyrkstall.
I kuperad terrang med regn och rusk nad-
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des efter c:a 8 timmars vandring den 3:e
dagen Bjursas med overnattning i forsamlingshem och klubbstuga.
Dag 4, den regnigaste, blev vi bjudna pa
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fika i Residenset i Falun, tyvarr var landshovdingen bortrest. Forr i tiden var arbetsvandrarna tvungna att fa ett godkant "pass"
av landshovdingen for att fa vandra vidare
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soderut mot Stockholm. Slutmalet for dagen
var Gamla Staberg med overnattning.
Foljande dagar vandrade vi dagsetapper om 30-38 km med overnattningar i
Fline, Folkarna, Sala, Altuna, Hjalsta tills
vi nadde Bro dag 10 med overnattning pa
konstgras i en inomhushall. Vilken lycka att
fran massforlaggning med !/2 meters lucka
till tillgang av en fullstor fotbollsplan, undertecknad lag i ett av malen.
Efter Sala byttes den kuperade terrangen
med stigar och skog mot vagar och slatter.
Dag 11 passerade vi bl.a. den valkanda Dalkarlsbacken. Vid etappmalets slut overnattade vi pa Solna Vandrarhem pa madrasser
i sang.
Finaldagen 17 maj kladde manga pa sig sina
folkdrakter som transporterats i den medfoljade lastbilen. Via Friends Arena, Norra
kyrkogarden forbi Karolinska sjukhusomradet nadde vi Dalagatan med for Dalfolket
kanda puben Wasahof.
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Darefter "frigang" med atersamling pa
Skeppsholmen, dar manga anhoriga och
vanner tillkommit kladda i folkdrakt. Darifran gemensam slutvandring med ridande
polis, sockenfanor, hemvarnets musikkar
och spelman fran Dalarna. Utefter vagen
motogs vi av folkets jubel och nadde slutmalet Stora Torget i Gamla Stan efter c:a 20
minuter. Mottagandet var nastan kungligt
med tal, musik och gammeldags excersis.
Avslutningsmiddag pa Grillska Huset.
Efter 12 dagars vandring kandes de 36 milen bade har och dar, men lycklig och stolt
kunde vi kvittera ut vara diplom, undertecknade av Jan-Olof Montelius ordforande
i Foreningen Dalkarlsvagen, som bevis att
vi genomfort Dalkarlsvagen 2014.
Litefakta och rutiner
Sa har sag dagsetapperna ut, man kan vandra enstaka, flera eller alia dagar.
Frukost, korum med psalmsang, vand15

ringsdagen c:a 8-10 timmar i egen takt,
middag och sova. Kvallsaktiviteter orkade
man inte med.
Foljebilar med madrasser, dryck och tilltugg i form av spisbrod och Gustafskorv.
Overnattningar pa madrass i Hembygdsoch Bygdegardar, med fantastiska och entusiastiska foreningsmanniskor som serverade mat och dryck.
Pa flera stallen bjod privatpersoner pa
vatska och fika, vid ett tillfalle i en lada
bjods vi pa bullar, sockerkakor och 12 olika
kaksorter.
Varje morgon uthamtning av nummerbricka, som skulle fastas pa ryggsacken
och aterlamnas vid dagens slut. Nar man
vid behov maste lamna stigen/vagen maste
ryggsacken lamnas vid kanten sa att siste
man "sladden" med sakerhet visste att alia
natt dagens slutmal, mycket bra sakerhetssystem, nagot att "ta efter" vid andra vandringar.
Till sist, den klassiska sportfragan efter
malgang, HUR KANNS DET?
Mitt enkla och arliga svar: gar inte att
beskriva, MASTE UPPLEVAS !!!!!!!

Framtiden
Storvandring arrangeras bara vart annat ar,
och mellanarsvandring darimellan.
Nasta ars vandring i 3 dagar fran Appelbo till Komtillmatta i Gagnef ager rum
14-16 maj, Kristihimmelsfjardshelgen.
Jag planerar att paborja vandringen redan
tisdag 12 maj harifran Mogarden i Heden,
Lima.
Ar det nagon som vet nagot om vara forfaders vandringar soderut? Sa hor av Er till
mig.
Fran Kristina Forsgren har jag fatt en
berattelse "En fardresa under det svara
missvaxt-och nodaret 1800". Upptecknat av
Strand Gustaf Persson, avskrivet och renskrivet den 23/2 1967 av S.M. Olsson.
Har kan man lasa om backar som Bondasbacken, Skommarbacken, Sammilsbacken och Kyrkliden. Pa Malungsskogen Hoghedsbacken och Megrindsbacken. Resan
gick over Malung, Yttermalung och Appelbo.

Flygplan saknas!
Fredagen den 15 September 1944 vid
lunchtid, rapporteras ett svenskt militart
flygplan saknat.
En division med 8 st medeltunga bombplan typ B3, (Junkers JU 86 K) har pa morgonen paborjat en ovningsflygning fran
Flygflottiljen (Fl) Vasteras/Hasslo.
Klockan 08:25 startarB3 D med Flygvapennummer (FV 129), och Flottiljnummer
(Fljnr 25), eller fpl 25 med 5 mans besattning.
Ovningen avsag navigeringsflygning
med samtida studier av den svenska
vastgransen fran Arvika till Salen samt
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bombfallning efter langre anflygning.
Besattningen bestod av:
Flygspanaren, Fanriken Sten Owe Sjostrom
- Reservofficersaspiranten, Karl Goran Andersson - Danske Flyglqjtnanten, J. Lauritzen - Fpl mekaniker, Furiren Hans E. Jansson samt Flygsignalist, Korpralen Bernt
Carlsson.
Efter ovningen saknas ett av de 8 flygplanen. B3 D med (Fljnr) 25 har inte atervant.
Flygplanet skulle enligt berakning ha varit
tillbaka i Vasteras kl. 12:05.
Larmcentralen (LC) i Karlstad larmades
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FLYGPLAN SAKNAS !
efter c:a 1 timme och eftersok beordras omgaende.
Tva lagesuppgifter har noterats fran fpl
25 sedan starten.
Kl. 09:40 Sodra Frykensjon, hojd 100 m,
kurs 279 grader. Senare anrop kl. 10:06
men meddelandet kunde ej lasas.
Det framkommer snart att fpl 25 har havererat i daligt vader med kurs fran Dalby i
Varmland mot Salens Hogfjallshotell.
Fran utsand flygspaning inkom omkring kl. 15:50 rapport om att fpl 25
aterfunnits.
Haveriet uppges ha a'gt rum omkring
kl. 10:20 och flygplanet har omedelbart
fattat eld.
Raddningsarbetet forsvarades dock, och
forsenades mycket framst genom felaktiga
lagesrapporter. Trafikledningen (TL) i Karlstad hade mqjligen missuppfattat, eller forvaxlat siffrorna i en positionsangivelse fran
spaningsflyget under eftermiddagen. Raddningsmanskapet fick darmed leta pa fel stalle hela natten i morker omkring 5 kilometer
fran nedslagsplatsen.
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Kl. 08:00 pa lordagsmorgonen den 16/9
kommer aterigen en lagesrapport fran
ett spaningsflygplan, att det havrerade
fpl 25 lag cirka 12 km nordnordost om
Varmlands Dalby nara toppen av Tvarberget vid gransen Varmland/Dalarna.
Manskap sandes genast ut och de efterhand
anlandande hemvarsmannen kunde med
vemod konstatera att 3 av de ombordvarande i besattningen hade omkommit vid
olyckan. De resterande 2 i besattningen
fanns da inte kvar pa haveriplatsen.
De tva overlevande, fpl mekaniker Furiren 8058-10-41 Hans E. Jansson, och
flygsignalist Korpralen 8037-10-44 Berndt
Carlsson skadades, om inte livshotande sa
andock ganska reja'lt med knackt nasben
och brannskador med mera. Furiren Jansson, ocksa brannskadad, skadade ena foten
svart nar ban efter ett forsok till raddningsinsats inne i fpl ater hoppade ner pa marken
fran det brinnande vraket.
Mot sena eftermiddagen beslutade de tva
fran besattningen att de skulle forsoka ta sig
nedfor berget innan morkret foil for att mojligen kunna hitta nagonstans att tillbringa
natten.
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Val nere i dalgangen oster om Tvarberget
patraffades en enkeltradig telefonledning
som de tva foljde, och darmed kom de fram
till en skogskoja i timmer. Humoret ljusnade
nagot, men morkret foil och kojan var last.
De tvingades darfor sla sender en fonsterruta for att ta sig in.
I kojan fanns bland annat ett paket makaroner en farskinnsfall och lite annat som de
kunde dra nytta av. Natten tillbringades dar,
men nied sorgliga tankar om de tre kamraterna som lag doda uppe pa berget.
Strax fore kl. 07:00 pa morgonen den
16 September hordes Ijud fran en flygmotor och darefter kunde man sa smaningom
hora en visselpipa i narheten och tva man
ur raddningsmanskapet anlande till platsen.
De bada skadade fick ledas 6 km till narmaste skogsbilvag och darefter gick farden
till sjukstugan i Dalby.
/ Utdrag fran forhor med Furiren Hans E.
Jansson den 18 September pa sjukstugan
Dalby /.
"Trots sina skador paborjas arbetet med
att sdka efter de ovriga i besattningen.
Signalisten Carlsson var for svart chockad och skadad for att kunna hjalpa till.
Jansson tar sig efterhand fram till flygplanets nos, dar ban varseblivit Reservofficeren Andersson. Han lyckades sa
smaningom dra ut honom ur fpl. Andersson var emellertid redan dod. Jansson bar efter detta undersokt terrangen
runt flygplanet men hittade ingen av de
ovriga tva. Han hade darefter gatt upptor
berget, (bakat i fardriktningen) dar han
under vagen upp iakktog Lauritsens ilia
tilltygade kropp.
Pa en kal del av bergets topp utbreder
Jansson efterhand en fallskarm for att
sokande lattare skulle kunna upptacka
haveriplatsen. Under senare rekognoseringar pa berget hittar Jansson aven Sjo-
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stroms doda kropp. Sjostrom hade sannolikt slungats ut ur fpl.
Jansson hade blivit kvar pa berget tills
omkring kl. 13:30. Da han senare var
pa vag ned till vraket igen horde han ett
rop vilket han trott harrorde fran nagon
skogshuggare. Vid framkomsten till flygplansvraket visade sig emellertid att den
svarast skadade, signalisten Carlsson
lamnat haveriplatsen. Da lamnade aven
Jansson platsen och begav sig nedfor en
brant dar han pa en myr patraffat signalisten Carlsson som tidigare hade ropat.
Denne var svart medtagen, brand och
blodig over bade ansikte och bander.
Sa smaningom nadde de bada en
skogskoja dar de hade
overnattat.
Under lordagsmorgonen lyckades de
med viss moda klara den 6 km langa
vandringen stodda av mannen som kom
till undsattning. Den besvarliga gangstigen ledde fram till en farbar skogsbilvag, och darifran fortsatte farden med
lastbil".
Sammanfattning av haveriet enligt haverirapporten den 20 Oktober 1944 lyder:
Ett fpl typ B3, tillhorigt (Fl) i Vasteras
totalhavererade den 15/9 1944 under navigeringsflygning, varvid fpl efter langs
en stracka av 300 meter ha kolliderat
med tradtoppar och stortat till marken
samt fattat eld. Haveriplatsens lage ar
(12 km nordnordost Dalby) och enl karta
1:100 000 punkt 616, Tvarberget.
Av de ombordvarande omkommo:
Flygspanaren, fs, Fanriken Sten Ove
Sjostrom fodd 14/9 1922, Reservofficersaspiranten Karl Goran Andersson fodd
25/8 1922. Samt danske medborgaren,
Flyglojtnanten JQrgen Lauritsen, vilken
medfoljde som passagerare.
Sannolika forloppeL
I trakten av Dalby bar molnen lokalt bliOfreGdldet3/14

vit tatare och lagre med molnslojor liggande i tradtopparna. Fpl 25 har icke i
likhet med de ovriga fpl svangt at oster
mot battre vader eller stigit genom moln,
utan forsokt att flyga med bibehallen
marksikt. Harunder har fpl kolliderat
med traden pa hojden 616, Tvarberget.
Flygplanet har under va'gen nedfor sluttningen fattat eld. De omkomna besattningsmannen har sannolikt dodats vid
fpl anslag mot marken.
Haveriets orsak:
Fel pa fpl eller motorer foreligger med
all sannolik icke. Haveriet har orsakats
av att fpl befalhavare (lararen i luftnavigation) i strid mot for ovningen utfardade bestammelser forsokt forcera det
daliga vadret pa lag hojd (med bibehallen marksikt) over terrang med ett stort
antal uppskjutande hoga bergstoppar i
fardriktningen. Fpl har sannolikt icke
mottagit vaderrapporterna kl. 10:05 och
10:15 angaende vadret i trakten av Dalby.
Hagernas den 19 oktober 1944.
HUGO SVENOW
Ordforande i Flygvapnets Haverikomission
Harry Appelgren / Sekreterare

Det svenska Flygvapnets forsta medeltunga
bombflygplan Junkers JU 86 levererades
Iran Dessau i Tyskland under mitten och senare halften av 30-talet.
Totalt bestalldes 40 stycken exemplar av
flygplanet och den forsta JU 86 landade pa
Bromma flygplats den 19 december 1936
med den legendariske piloten Nils Soderberg vid spakarna. Junkers JU 86 fick sedermera beteckningen B3 i Svenska Flygvapnet.
Efterhand tillats flygplanet tillverkas
pa licens i Sverige vid SAAB/Trollhattan.
Totalt fanns i Flygvapentjanst 56 stycken
B3 i olika versioner och motoralternativ.
Ndgra data om flygplanet (BSD, Junkers
JU86 K-13).
Vingspann/spannvidd:
22,7m
Langd:
17,9m
Tomvikt:
5760 kg
Max. startvikt:
8200 kg
Bomblast:
1000 kg
Toppfart:
360 km/h
Motorer:
2 st Mercury XIX
stjarnmotorer pa 905 hkr/st
Branslekapacitet:
1.500 liter
SIVERTBERGMAN 2014

Sa har sag det val mojligen ut fore start med den aktuella
B3 D (fljnr 25) pa morgonen den 15 September 1944.
/ personerna och flygplanet pa bilden har inget samband med det aktuella haveriet /.
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Fran vdnster Olle Tranberg, Annette Jonsson-Lill och Eva Ryen tar pans i skordearbetet vid Olnispagarden pd
Sdlendagen.
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