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Information fran
redaktionen:

Ordforande har ordet

Ofre Galdets utgivning:

Ja, sa har vi da startat ett nytt ar och snart
ska vi ha arsmote igen. Nar jag sitter och
skriver verksamhetsberattelsen, sa kan jag
summera att foreningen varit engagerad i
manga saker. Dels manga av de aktiviteter
som har skett i Bystugan och ute pa Olnispagarden, men aven i det som sker bakom
kulisserna.

Ofre Giildet har foljande redaktionskommitte.
Transtrand:

Varsk Tore Johansson
Olle Tranberg (olle.tranberg@gmail.com)
Erik-Ake Tranberg (tranberg@telia.com)

Rorbacksnas: Mikael Petersson
Aron Hansson
Lima:

Malung:

Gudrun Larsson Thysk
(gudrun.thysk@hotmail.com)
Lars Ake Larsson
Henrik Gidlund
Siv Nilsson (siv@minepost.se)

Tidningen utges 4 ganger per ar.
Redaktionens framsta uppgift ar att forsoka fa in sa
mycket skrivet material som mojligt fran allmanhetenforeningsmedlemmarna, inte bara fran riktigt gamla
tider utan lika mycket fran t.ex. krigsaren och fram
till nutid.
Skrivet material sandes till de lokala hembygdsforeningarnas medlemmar i redaktionskommitten.
Det bor framhallas att detta material ar en forutsattning
for en framtida varaktig utgivning av Ofre Galdet.
Redaktionens inriktning ar att sa manga som
mojligt ska fa komma till tals i tidningen och halsar
saval gamla som nya skribenter valkomna.
Hemsidor:
Lima:

www.limahembygdsforening.se

Transtrand:

www.olnispasidan.se

Bild pa omslag:
Faltgentiana (Gentianella campestris), som ar tvddrig, firms pa den svenska rodlistan over hotade arter och ar placerad i kategorin sarbar. Blommorna
sluter sig oftast vid mulet vdder, de vill ha sol for att
visa sin skonhet.
Ofre galdet
ar det gamla namnet pa Ovre Vasterdalarna, alltsa
socknarna Malung, Lima och Transtrand. Yttre galdet
var Appelbo, Jarna, Nas och Floda. For-domsdags
fanns endast tva prdster i Vasterdalarna, en i vardera
galdet. Dessa styrde och stdllde over pastoratet (galdet).
Namnet Ovre galdet finns belagt redan pa 1500-talet,
men anvandes framfor allt under 1600- och 1700-talen.
Malungs kommuns nu-varande vapen (hdstsko och
hammare) gar tillbakapd Ovre gdldets sigillfran 1631.

Nar vi diskuterar kring hur vi vill presentera Olnispagarden i framtiden, sa
har vi manga visioner och vi har sagt att vi
tar ett ar i taget men plotsligt har ett ar gatt
och ett nytt ar pa gang. Men man kan ocksa
se att det ar mycket som hant under detta ar.
Pa Olnispagarden har det arbetats valdigt mycket med "fjoset". Martin Lind har
snickrat en valdigt bra avbalkning, som gor
att vi kan lata manniskor pa egen hand ga in
i fjoset och titta sig omkring.
De kor och getter som ska sta i basen,
som jag berattat om tidigare i Ofre Galdet,
kommer att levereras denna vecka. Det galler alltsa bilder i naturlig storlek av dessa
djur, som vi bestallt.
Arbete har pagatt med att skriva en dokumentation om sysslorna i och kring "fjoset"
och denna dokumentation ska spelas in, sa
att man har en mojlighet att lyssna till en
person som berattar och aven Ijuden som
finns i ett "fjos", har spelats in pa en riktig fabod och Ijudanlaggningen till detta
ar ocksa bestalld och kommer att finnas pa
plats i var.
Detta ar nagot av det som hant pa Olnispagarden senaste aret och arbetet fortsatter i
var, nar vadret sa medger. Nasta stuga vi
tankt ta tag i ar parstugan och smedjan ar
ocksa aktuell att borja atgarda.
Som jag skrivit tidigare sa ar det fantastiskt
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att man bar sa engagerade medarbetare sa
att man kan genomfora ett sadant bar stort
projekt. Det ar manga ideella timmar som
laggs pa detta arbete och vi kan alia bara
tacka och ta emot, for det som dessa medarbetare gor.

komma, men det har tyvarr inte lyckats. Vi
kan bara hoppas att ni tar tillfallet i akt och
kommer detta ar i alia fall. Dagen for arsmotet ar preliminart bestamd till mitten av
mars, se narmare den annons som kommer
i Malungsbladet.

Som jag inledde med, sa ar det snart dags
for arsmotet. Jag kan bara beklaga att det
ar farre och farre av er medlemmar som
kommer till vart arsmote. Vi har under de
senaste aren, forsokt att gora en trevlig
aktivitet kring arsmotet for att locka er att

Med onskan om att fa se lite fler medlemmar pa vart arsmote.
ANNETTE JONSSON-LILL
Ordforande Transtrands Hembygdsforening

Ordforanden i
Lima Hembygdsforening har ordet
Ja, sa har vi aterfatt ljuset och i skrivande
stund glantar varen pa dorren. Skont!
Jag tankte paminna om att kommande
tilldragelser i Hembygdsforeningens regi
star att lasa om pa var hemsida www.limahembygdsforening.se. Det blir i stort som
tidigare ar men nagra nyheter vill jag gora
en blankare for.
Sa sent som pa 1990-talet ordnades hastskokastning vid Vastagarden. I sommar har vi
tankt att tillsammans med Lima Hastskokastar klubb, ateruppta den aktiviteten. Det
blir i form av en turnering med kastning
nagra kvallar i juni, eventuellt uppehall ett
tag i juli och sedan fortsattning en bit in i
augusti. Vi kommer att ha lite servering i
samband med kastningarna samt efter intresse och mqjlighet, enklare visningar av
vissa hus pa garden. Den som inte vill kasta
hastsko kan bara komma och fika eller titta
en stund.
Alia far kasta, nyborjare saval som mera
etablerade aktorer. Mer information pa
hemsidan och lokal affischering vid affarerna.
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Det har visat sig finnas fragor och nyfikenhet, framst hos yngre kvinnor, om limadraktens utseende.
Naturligtvis ska vi aven informera och visa
herrdrakten.
De fiesta vet sakert hur bade kvinno- och
mansdrakten ser ut i stort men betraffande
vissa detaljer och variationer finns fragetecken. Detta tankte vi rada bot pa genom
att under nagra kvallar informera samt visa
lite olika plagg. Finns ett storre intresse
bland ahorarna kan det kanske bli en studiecirkel till hosten, dar man kan sy eller komplettera sin drakt. Exakt nar informationen
ska ske ar annu inte bestamt, men titta pa
hemsidan samt titta efter lokal affischering
i affarerna.
Valkomna att besoka oss!
GUDRUN LARSSON THYSK

Ordforanden bar ordet
Bokslappet av Skinnarebygd den 23 november forra aret i IOGT-NTO var som alltid en
stor begivelse. Manga av Er var dar och kan
vittna om att det blev en lyckad tillstallning,
inte minst genom att sa manga av de forfattare som bidragit var narvarande och deltog
i presentationen; bland dem ocksa flera tillresande som bor pa annat hall. Vissangaren
och trubaduren Torbjorn Korssell forhojde
pa ett fornamligt satt den glada stamningen,
allt inramat av den sedvanliga, uppskattade
kaffeserveringen som IOGT-NTO stod for.
Nagra av Er har kanske observerat att vi har
ett unikt foremal i var samling. En gammal skida. Och med gamnial menas mycket
gammal. Denna skida ar omkring 2000 ar
och hittades 1930 i en myr vid Valbergets
fabod i Oje av Sveds Johan Larsson.
1940 tog rektorn vid Folkhogskolan Gunnar Furuland initiativ till att fa skidan undersokt och efter omfattande korrespondens
med Riksantikvarieambetet och Sveriges
Geologiska Undersokning skickades skidan
forst till Stockholm varefter foretogs en undersokning pa plats i Oje och en s.k. pollenanalys genomfordes. Nagon exakt aider
kunde dock inte faststallas, men ungefar
2000 ar, sades det.
Dr. Joakim Wehlin vid Dalarnas museum, som ocksa intresserat sig for den s.k.
Arnasskidan fran Alvdalen, hade i sina forteckningar sett att vi har skidan i var samling och han besokte oss i slutet av januari
for att ta prov pa och undersoka densamma.
Syftet ar att gora en aldersbestamning med
den s.k.kol-14- metoden. Mqjligen visar det
sig sa smaningom att vi har Dalarnas aldsta
skida, atminstone sa langt hittills ar kant. Vi
visade skidan nagra dagar for allmanheten i
slutet av februari och intresserade medlemmar som inte hade tillfalle att titta pa den da
kan naturligtvis fa en specialvisning.

Det ar gladjande att vi pa detta satt fortsatter
vara kontakter med Dalarnas museum, som
for ovrigt ocksa var har i somras och tittade
pa var textilsamling.
Apropa vara samlingar har i pressen forekommit uppgifter att de foremal som familjen Niss Oskar Jonsson och hans hustru
Elsa overlamnat till Hembygdsgarden skulle
aterlamnas till Niss Oskarhuset. Detta ar
varken aktuellt eller ens mojligt. Det skulle
strida mot Niss Oskars och Elsas uttryckliga onskan att Hembygdsgarden skall ta
hand om deras fornamliga samling. Allt
kan inte visas samtidigt men det ar vart att
namna att en betydande del av den permanenta utstallningen pa Hembygdsgarden har
anknytning till Niss Oskar och hans familj.
Jag tanker pa det s.k. Elsa-rummet, en sal
som moblerats och inretts med gamla saker
fran Malung. Ett aterstallt sadelmakeri fran
Niss Jonas (far till Niss Oskar) kan beskadas
intakt. Kanske var det dar som Niss Oskar
borjade ta till vara spinkbitar och bl.a. gora
kringlor till skidstavar. Nagra av de produkter som Niss Oskar sedermera utvecklade i
industriell skala, som den entreprenor han
var, visas ocksa. Allt vart att besoka eller
aterbesoka.
Som alia vet har vi fatt ett antal asylboende pa Skinnargarden som behover komma
i kontakt med ortsborna. Biblioteket ordnar
nu varje fredag under varen ett s.k. sprakcafe dar olika foreningar turas om att vara
vard. Hembygdsforenigen var forst ut. Ett
stort tack till de medlemmar som stallde
upp. Det blev en stunds trevlig samvaro
dar det gemensamma spraket var engelska. Flera av deltagarna fran Syrien talade
bra engelska. Efter hand hoppas vi att det
gemensamma spraket mer och mer kan bli
svenska.
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I hostas mottog Hembygdsforeningen
som gava av Lisa Lindholm i Idback en
gammal vavstol Iran 1795 som hennes farmor Kara Marianne Lindholm anvant fram
till dess hon gick bort 2010. Vi tackar for
denna fina gava. Intresserade medlemmar
ar valkomna att satta upp en vav och prova
den gamla vavstolen.
Det drar i skrivande stund ihop sig till
arsmote med Hembygdsforeningen och
aven i framtiden har foreningen behov av
aktivt enagerade medlemmar. Har Ni for-

slag pa medlemmar att inga i styrelsen eller
pa andra funktionarer vand Er till valberedningen och Gun-Britt Ek.
Till sist. Ar det nagon som vill ha en visning hor av Er sa ordnar vi det. Till sommaren skall vi aven detta ar forsoka ha oppet
regelbundet.
JOHN-CHRISTER INLANDER
Ordforande Malungs Hembygdsforening
0280-105 57

Vid Synddalens hostfabod larde jag
mig mjolka 1903
AGNES LARSSON (1895-1979) berattar:
Tidigare publicerad tordagen den 19 September 1974

Att gora en vandring till fabodar i Malungs
langa kommun, till satrar som for lange sedan forlorat sin ursprungliga funktion, det
ar att vandra genom seklerna. Overallt ser
man spar av tidigare generationers svett och
moda och gladje. Har man sedan en foljeslagerska, som var lillkulla pa fabodarna for
sjuttio ar sedan, da drar det upplevdas friska
flakt genom vallarnas forvuxna gras och det
kanns som om de hundraariga stockarna i
fabodstugorna borjade tala.
Var foljeslagerska hette Agnes Larsson i
Kallsatra, Transtrand. Hon blir 79 nasta ar
men var helt oberord av den drygt milslanga
vandringen langs stundom ratt branta fabodstigar. Vi startade vid Backtakten som
var Kyrkbyns fabod, fortsatte via Kallfjallets fabodar och nadde Synddalens vackra
sater omgiven av fjall pa alia sidor. Vid
Synddalen var Agnes Larsson 1903, 1904
och 1905 tillsammans med sin mor Anna
Nilsson som vallade at sin morfar. Aret darpa var hon lillkulla vid Kallfjallets fabod
dar hennes mamma vallade at bl.a. Bol Lars
Hansson i Kalian.
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Om Backtakten berattar Agnes Larsson
att denna senast var fabod at fyra hemmansagare i Kyrkbyn namligen Back Johannes
Larsson, Skott Anders Larsson, Jos Olof
Hansson och handlanden Bompa Per Jakobsson. Hon formodar att faboden grundlades i
slutet pa 1700-talet och drevs till 1900-talets
borjan. Det var lang och hard buffringsvag,
tva-tre mil, for folket i Kyrkbyn som drog
ivag till sommarbetet med kor, far och getter. Man gick nedanfor Hemfjallet och langs
de andra ostliga fjallens utlopare. Sedermera fick man mer narbelagna satrar.
Vi drog vastemt, i stark stigning mot
Kallfjallets fabodar, narmast da den ovre
takten. Midsommarblomster i olika nyanser
kantade var stig, den blaa toltan, gula smorblommor och fibblor, rodblara, linnea och
olika arter av orkide. Blommorna vaxlade,
allt efter niva. Pa ett omrade dominerade
skogsvial, pa ett annat fanns hela mattor av
vita honsbar.
Kjallfjallets fabod var i Agnes Larssons
barndom sommarfabod at Lars Isaksson i
Vorderas, Bol Lars Hansson och Hackspik

Olof Hansson i Kalian, Stefanus Johansson
och andra bonder i Fiskarheden.
Fran slutet av 1700-talet fram till 1939 var
Kallfjallets fabodar i bruk, den sista vallkullan som buffrade hit var Elin Kvicker i
Kalian.
Agnes Larssons starkaste minne av satersommaren 1906, som hon alltsa tillbringade
pa Kallfjallets fabod var det harda midsommarvadret med sno och blast. Korna maste
hallas inne i fjoset och vallkullan och hennes elvaariga dotter brot bjorkris till foder.
Annars forflot den fabodsommaren som
alia andra. Man turades om att valla djuren
pa dagarna, gjorde smor och messmor och
ost. Da och da kom bonden och hans folk
upp med klovjehast, man lamnade efter sig
matvaror och andra fornodenheter och hamtade hem de produkter som harstammade
fran juverstinna kor och getter.
- Det ar riktigt hemskt att nagot sa akta,
sa genuint som fabodlivet haller pa att
forsvinna, suckar Agnes Larsson nar hon
stanger dorren till sin agades fabodstuga pa
Kallfjallets fabod.

Ear var jag fdbodkulla dren 1903, 1904 och 1905 sdger Agnes Larsson och blickar ut over den ode vallen
omgiven av Eidskogsfjallet, Synddalsklappen och andra f jail.

Stugan ar 101 ar gammal och kopt av
sterbhuset efter handlanden Erik Larsson i
Vorderas.
Vi har forlorat nagot som riktigt kom
ur vart inre, sager hon. Nagot som gav ro
och tillfredsstallelse, nagot som skankte lakedom for sjalen mer an nagon vistelse pa
kuranstalter eller spanska badstrander.
Dramatik i krigets skugga
Hogre upp vid Kallfjallets fabod passerade
vi den fabodstuga som vid sekelskiftet beboddes av Stefanus Johanssons husfolk.
Stugan koptes i borjan pa 1900-talet av en
norsk arkitekt, han hette Giiettler och dog
pa en skidtur strax innan han nadde fram
till stugan.
Agnes Larsson berattar: Det hande under sista varldskrigets slutskede att namnde
Giiettlers son Jan som bodde i Stockholm
gatt ut som frivillig i Finlands krig mot ryssarna. Han var foriovad med en flicka fran
Oslo. Det var pa den tiden nar tyskarna holl
Norge ockuperat, sande motstandsman till
koncentrationslager och forsokte tappa till
alia flyktvagar osterut. Jan Giiettler och
hans norska flicka hade emellertid stamt
mote en viss dag vid Kallfjallets fabod, en
val kand plats for den norska motstandsrorelsen.
Det var pa hosten och flickan vandrade ut
i de norska gransfjallen med en hink pa armen, till synes for att plocka hjortron. Hon
tog sig emellertid over gransen och gick
efter kompass pa Kallfjallets fabod. Nar
hon kom dit fanns Jan Giiettler inte da'r och
stugan var last. Den utmattade men radiga
flickan tog sig emellertid in i stugan, en foga
romantisk entre visserligen, modosam var
den ocksa, via avtradets ovala glugg. Inne
i stugan levde hon pa vatten och havregryn
till dess att Jan Giiettler kom, nagra dagar
senare an overenskommet.
De unga tu blev sa smaningom krigsvigda. Men sagan slutade tragiskt, for Jan stuOfre Gdldet 1/15

pade sedermera vid Normandie i Frankrike
dar han kampade pa vastmakternas sida mot
Hitler.
Inte radd for luffar en
Efter Kallfjallets fabodar gick var stig vasterut genom lattgangen skogsmark, pa kavelbroar over ett par myrar och efter en dryg
halvmils vandring fran bilvagens slutpunkt
nadde vi Synddalens fjallbekransade fabod.
- Synddalen var hostfabod at Nils Ostensson, Trimsheden, Stolt Nils Nilsson i Rullbacken, Mill Hans Olsson i V Langstrand,
Hans Jakobsson i Mornas, Nils Larsson
i Hogstrand och Per Olsson i Sodra Hoimen, berattar Agnes Larsson. Nar graset
pa myrarna vid Megenskarets sommarfabod borjade blekna i solen drevs djuren upp
till Synddalens hostfabod som hade friskt
skogsgras att bjuda.
Agnes Larsson berattar att det var vid
Synddalens fabod hon larde sig mjolka,
1903 vid atta arsalder. Hennes mamma vallade for sin far, Nils Ostensson i Trimsheden.
- En dag hande det att en luffare kom stegande fran Tandadalen.
Jag blev radd men mamma var en kavat
kvinna och en representant for det datida
fredliga luffarskraet imponerade inte pa
henne. Hon kokade grot till vandringsmannen som sedan skulle fa sova i fabodstugan
medan mamma och jag lag i ladan. Mamma
tog fram en varrn fall till luffaren.
- Det finns val inga lus i fallen, fragade
den otacksamme karlen.
- Nej, svarade mamma, men det kanske
blirnu...
Har uppe vid Synddalens fabod strommar
minnena over var foljeslagerska, handelser
som timade for sjuttio ar sedan trader fram.
Kamratskapet och arbetsgemenskapen pa
satern, valkomna besok nerifran byarna.
Bavande iakttagelser av bjornar, skracken
for tjuren pa Berga bys fabod pa EidskogsOfre Gdldet 1/15

fjallets fabod. Den tragiska episoden na'r en
hast fran Rorbacksnas foil i kalian och dog
av svalt.
Det var har som Agnes Larssons son Nils
Erik, numera rektor i Alfta, diktade Synddalsvisan som de fiesta Transtrandsborna
kan utantill. En av verserna lyder:
Du stormvind som ilarpafjdllet
Bias liv utifdbodens sjdl
Vdck upp det ensliga tjdllet,
Kom verkafor Synddalens vdl.
Kom dter till gronskande hagar
Ddr korna gd bete i vail,
Kom dter till sorgfria dagar
Pa Synddalens fdbodvall!
Och strax nedanfor fabodstugan kvillrar
Syndan fram i glada bukter. An kommer
fran en myr ett stycke vasterut, den uppsoker sedan Goralven och kommer via Dalalven uti havet osterut. I samma myr fast
langre vasterut rinner Tandan upp. Men myren ar en vattendelare och Tandan forenar
sig efter manga funderingar med Klaralven
och Vanern.

Gamble seer a
bruk.
Tilen religioner
AVGUNN-MARIE TRANBERG, 2014-12-14
Inna a fanns Guder dyrk mannischtjon ej
mystisk makt som fanns i Naturam. Mannischtjon foronder- se, a add vodnad fe ej
Helig Kraft som va verksam i treer a ivi ollt;
Vaxtkrafta.
Symboler
Majstaja e a minne fro var alst religion.
Gamblar an Kristendomin, gamblar an Je7

hova, a gamblar asagudan Tor, Frej a Odin.
Majstaja e ein symbol fe vaxtkraft'n, a das'n
runt staja va ein gammol gudstjanst. (slik
ceremonier finns ivi ollt i vain )
Julgrana e a heligt vaxtleheijtstre som ja
fruktbarheit a lecka. Julgrana sto ollti ut, da
ve grindan, i knutom all i dindjestan. Gran
te ta in i huse, e ein se som mittsi seinar kam
fro Tiskland.
Djdsspo (brollop)- Lojvrusskor te
Messommors
Ma non skoll djefft-se, to folk ej gran, ell
no ann tre, a djagg ta grejnan ande te toppin, som skoll va kvar. Tree stalld dam pa
gain da djassboe va. Sammu djord dem me
bjarker te Messommors.
Saes kraft (sdden) Sejst ktirvin
A gammolt bruk va att fotsche to kvar seist
karvin fe da fanns 611 vaxtkraft sambeln.
Konna fro an seist karvin backo dem a speciellt bra ta te Jul. Ha brae la fram heil halia
pa bole, ingin feck jatto! Att halia la dem a
ti Sas-habbere, a to int fram a farall te varn.
Da la dem konna ti acker-foran, men hartte
(halften) to dem te backo Maktbra a, janna
me djorformer. Ja kan man kom ihog hass a
e an i dag ma ve backo griser a lussigobber
a Jul-pepporkackur.

utrog. Ho konn va bade snell a hjalpsam,
men ho konn val rektigt falen 6m o vart
sinnt.
Nattsin va falen a fanns i vanna. Tomt'n
bodd i galom. Han va ein gra littn gobbe
som to ansvar fe gain. Han e man 6m djora,
speciellt hastn. Fe a mesta e an snell, men
han kan ja ut rektige eirfiler 6m man int
kannd vordnad a va odmjuk.
Ja, gambeltia add sine sior, men a fanns
oersattlen varder 6, som ve holl pa forlor
nofortin. Gambelfotsche levd nammar naturam a opplevd- se a naturlen forbindelse
me Live. Dem va enkle a gla a tacksam fe
lit! I vare heimtrakter va a mittsi folkmusik,
mittsi a bade lettsam a serilen (latt moll). A
so add ve ju humorn a transtrandsmale! Ha
ska ve bevaro so landje a ga! (likasom Lima
o malongsmale forstass!)
Kaschtje Du ein dag fa scha Raand som
kom smogende pa kattmjuk fatter tu skojam
a vink a de... Hackin Veit?

En skolresa med
mobbning
av Varsk Tore Johansson.

Skromt
A fanns mittsi skromt i gamble tier: Naturander, bade i skoin a i vanne, som konn
va falen. Man va tvungin te va forsektig,
spotta ti vanne ma'n a var- ti a bad, inte set
pa backam ma'n va i skojam, ta messe stal
ifall man rackt pa no troll..
Ja i Transtrand va a nog Merktassn a Raand som ve mest heird tals 6m. Merktassn
skramd ongan ma a va mert. Raand va lik a
vanle kvinnfolk, men o gejmd rompa inond
tjoschlam, a reddjin va iholu som ejt back-

Aret var 1947 jag gick i 6 klass i Vorderas
folkskola. Som vanligt skulle en skolresa
goras pa sommaren . Det var klasserna 5-67 som skulle vara med. Insamling till resan
hade under aret gjorts med bland annat fest
med kabare i bygdegarden. Overskottet gick
till skolresan.
Resan skulle ga med buss till Karlstad
och Orebro. Men nu uppstod problem for lararna. Gudmund Larssons buss var bestalld
med ett bestamt antal sittplatser. Men eftersom lararinnan Olga Eriksson hade inbjudit
Ofre Galdet 1/15

till resan sin vannina, sin sambo samt sina
tva flicker Gunn och Ulla som gick i de lagre klasserna och ej var berattigade att delta
i resan sa rackte inte sittplatserna i bussen till. Hur loste de detta, jo de plockade
bort tva fran 6:e klass Mats Simonsson och
Bengt Persson med den motiveringen att de
inte foljt med i undervisningen enligt deras
bedomning. Det var datidens stodundervisning.
Ja resan startades en fin sommarmorgon
med Osten Ryskasen som chauffor, over
Malung, Torsby, Sunne med besok i Marbacka till Karlstad med overnattning ett par
natter dar olika sevardheter beskadades,
aven ett besok pa ett nojesfalt hanns med.

Resan fortsatte sedan till Orebro med
dess sevardheter. Pa hemvagen besoktes
Norberg med Engelbrektstatyn. Resan gick
val i ovrigt bra, det ar svart att minnas alia
detaljer. Sa har i efterhand ar det svart att
forsta att ingen reagerade pa lararnas handlingssatt att tva av eleverna skulle stanna
hemma.
Varken foraldrar eller skolstyrelse brydde
sig inte. Detta skulle inte ga oformarkt forbi
idag. Det ar nu nastan 70 ar sedan, lararna
ar borta lika de drabbade eleverna. Om inte
Sankte Per delat pa dom far dom val gora
upp dit dom kom.
Detta var lite eftertanke till en resa for
nastan 70 ar sedan.

Frdmrefr vd: Olga Eriksson, Ulla Eriksson, AnnBritt Nilsson, MajBritt Helsing, Greta Ostling, Aina Johansson
(skymd), Vera Brun, Maj Ronnberg, Tdpp Sigrid Persson, Maj Johansson, Margareta Sjokvist, MajGun Forstman, MajBritt Jonsson
Mellersta: Astrid Hurtig, Grace Sten, Jan Erik (Martinsson) Orrpars, Alf Johansson, Gun Eriksson, Ingrid Johansson, Janne Persson (skymd), Varsk Britta Johansson, Omas Astrid Johansson
Bakre: Varsk Tore Johansson, Erkors OveJansson, Ake Dismats, Bengt Jonsson, Bo Tore Johansson, Peter Hurtig, Stig Larsson, Tdpp Erik Persson.
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f GWTTIS "SilvecStinaNilsson"

3 Silvermedaljer i skid-VM i Falun 2015. Sprint; Lagsprint; Stafett 4x5 km.
Foto: Erik-Ake Tranberg.
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Presentation av
boken "Minnen
fran Skogarna"
AVERIK-AKE TRANBERG
Skogsmannen Nisslars Sven Rune Johansson (1931-2014), Vastra Arnas, Lima, bar
kommit ut med sin andra bok "Minnen fran
Skogarna". Teckningarna i boken ar gjorda
av Lennart Sand. Runes forsta bok "Skogsmans erinran" kom ut for 26 ar sedan.
Den nya nastan 90-sidiga boken ar uppdelad pa cirka 30 olika avsnitt, huvudsakligen berattelser men ocksa nagra dikter.
Handelserna utspelar sig under Runes hela
levnad fran barnaaren upp till 80-arsaldern.
Berattelserna ger en mycket detaljerad beskrivning av miljoerna i Vastra Arnas,
Lima, pa fiske- och jaktturerna i Limaskogarna och i det harda skogsarbetet. Miljoerna beskrivs pa ett mycket medryckande och
naturalskande satt. Man kanner det som att
man sjalv ar med pa platserna i skogen och
det harda skogsarbetet, fjarran fran dagens
hogmekaniserade arbetsmetoder.
Boken kan kopas i Konsum, Limedsforsen
eller hos Karin Kampe Johansson, Vastra
Arnas 24, 78064 LIMA. Tel. 070-3549104

Gralarsgarden i Lima 3

Snart afton i
Lotlarsgubbarnas bygd. Annu
en gammelgard
"likviderad"
Pa varvintern 1893 skot Mattes-Olle i sallskap med Svartas Lars Larsson en bjornhona i Aspberget. I idet hade bjornhonan tre
ungar. En blev ihjalbiten av hundarna och
de tva andra omhandertogs och doptes efter jagarna till salda och Olle hamnade pa
Skansen i Stockholm.
Utan att vara gifta sammanlevde i manga
ar Mattis-Olle och Stina Jansdotter fran
Sodra Loten, dar hon var fodd 1871. Efter
Olof Halvarssons dod 1915 arvde hon garden. Detta par hade inga barn. Stina Jansdotter var den sista bofasta pa garden. 1919
gifte sig Stina med Jan Olof Johansson i
Rorbacksnas. Gralarsgarden anvandes sedermera endast som fa'bod under somrarna.
Stina och Jan Olof avled ba'gge ar 1953, utan
att efterlamna nagra brostarvingar. De hade
dock en fosterson, Ernst Valfrid Eriksson,
fodd i Lima 1917. Han blev nu genom testamente agare till den gamla garden. Han blev
saledes ocksa den siste agaren.
Vadgor hembygdsvarden?
Det ar med bade sorg och vemod som man
maste konstatera att den gamla unika gardens ode nu ar fullbordat. Boningshuset och
harbret ar redan rivna och borttransporterade och nar de ovriga byggnaderna gar samma vag ar val endast en tidsfraga. Hos L6tenborna har saken skapat forstamning. De
var med ratta stolta over sin gammelgard.
Man tycker allmant, att om agaren saknade
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forstaelse och medel for gardens underhall
horde hembygdsvarden och kommunen ha
tratt emellan for att radda denna skatt till
kommande generationer.
Det har varit en stor heder for Lima
socken. Den kande hembygdsforskaren,
Flink Alfred Mattsson i Lima - vilken jag
har passar pa att tacka for hans stora hja'lp
vid tillkomsten av denna historik - skriver i
ett brev: "Det ar med stor sorg och bitterhet
som jag fatt meddelandet om Gralarsgardens likvidering. Vad gor hembygdsvarden
i Lima? Ingenting! Samma ar forhallandet
med den kommitte som tillsattes for nagra
ar sedan. Den tycks existera bara pa papperet. Skall man nagonsin i denna socken
vakna for att inse att det lilla som finns kvar
av gammalt inte bara ar skrap?"
Bebyggelsen pa garden
Stugan eller mangardsbyggnaden paborjades, enligt traditionen darom, i borjan av
1770-talet men var sannolikt ej fullt fardig
forran ar 1777. Detta artal finns utsagat i en

•MB
71-drige Lot Lars Ottosson, sista attlingen i Sverige,
pa manslinjen i rakt nedstigande led frdn Lars Nilsson. I bakgrunden logbyggnaden i Svartasen, en annan av slaktem gardar.
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av fonsterlisterna till sodra fonstret i storstugan. Byggnadsstilen var typisk ryggasstuga av den i trakterna gangse forekommande fran denna epok.
Virket som anvants var grovt och utsokt.
De valdiga s.k. "slindarna" var verkligt
imponerande. Yttertaket var ursprungligen tackt med naver. I bagge gavelrostena
fanns en "fackla", vackert utsirad och med
sju borrade hal. Det var det heliga sjutalet
som skulle skydda mot brand och annan
ofard. Golvet och en del av inredningen var
av handsagad plank i en bredd som man numera sallan far se.
Ingangen var vand mot vaster och da'r
fanns en tillbyggd forstuga. Tva fonster med
sma blyinfattade rutor, ett mot soder och det
andra mot vaster, gav det knapphandiga
dagsljuset i storstugan. De utvandiga mattten pa stugan var 8 x 13 m. I norra andan
var en langsmal "kuvi" (kammare) i storlek
4 x 8 m. Den hade ett litet fonster mot oster.
"Tiden gar, klackan slar"
I storstugans nordostra horn fanns den valdiga spisen, murad av grasten och invandigt
kladd med stora hallar av en i orten forekommande eldfast stenart, s.k. "stallskar".
Murbruket bestod av eldfast lera blandat
med sand. Leran kom sannolikt fran det i
gamla tider flitigt utnyttjade lertaget vid
Falkallorna. Intill muren stod en stor jarnkamin med inskriften: "Barums Verck AAr
1756".
Over inskriptionen fanns konung Fredrik
V:s kronta namnchiffer. Forutom detta var
den runt om forsedd med vackra bilder och
utsmyckningar. Pa kaminen fanns aven ett
annat ma'rke som ar ihopflatad av bokstaverna A och K. Enligt en sa'gen skall kaminen
forsta gangen ha varit gjuten for en kyrka i
Norge och kanske ar det har fraga om den
kyrkans initialer.
Forutom de vaggfasta bankarna och det
bastanta matbordet kan bl.a. na'mnas fol13

jande inventarier som fanns i storstugan:
Ett stort vaggfast skap med inlaggningar, en
stor med utsirningar forsedd tallrikshylla,
ett vackert hornskap och en Moraklocka
med devis: "Tiden gar, Klackan slar, Evigheten forestar".
Hittad 1-oring
I "kuvin" fanns ingen eldstad. Under den
varma arstiden brukade man ligga dar, men
om vintern anvandes den som skafferi och
matbod. Nar stugan revs hittade Manfred
Olsson en penning som legat i en av knutarna mellan forsta och andra varvet. Slanten var 1 ore silvermynt och praglat under
konung Adolf Fredriks regering.
Sydvast om stugan star, atminstone i
skrivande stund, den stora loftbyggnaden
matande 7 x 20 m. I nedre botten finns vedbod, matbod och stall, skilda fran varandra
genom tva lider. Ovanfor den vackra svalen
finns 4 loftbodar. I vinkel norr om loftbyggnaden finns en logbyggnad i storlek 10 x!2
m. Den innehaller troskloge och lada samt
en utbyggnad for forvaring av hassjevirke
o. dyl.
Norr om garden finns fjos och lada med
lider emellan, matande 8 x 17 m. Vidare
har funnits ett vackert parharbre i norsk stil
samt nagra mindre hus. Harbret ar rivet och
salt for nagot ar sedan.
Slutligen finns mitt pa garden en brunn,
vars vindstang annu star i vacker silhuett
mot den bla hosthimlen. Utom bebyggelsen
vid garden finns stuga, fjos och lada i den
forutnamnda faboden i Digerberget. Kvarn
och sag har funnits vid an mellan sjoarna
samt lador och nagon slatterstuga vid olika
slatterstallen. Gardens lage ar vackert med
de plana fina agorna runt om, i vaster, norr
och oster omgivna av barrskog. I soder ar
det oppnare med vackra bjorkdungar som
speglar i den lilla Abborrtjarn. I soder blanar ocksa Digerberget med rundade kullar,
den ena efter den andra.
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Snart afton i Lotlarsbygden
Efter vagen en bit oster om garden ligger pa
heden Lotens lilla skogskyrkogard med sin
vackra klockstapel. Vattenforsorjningen dit
sker fran den brunn som Lotlars-Ola hann
grava innan han fick byggnadsforbud av sin
far. Begravningsplatsen ar mycket bra skott,
grasmattorna ar saftigt grona, tata och valklippta. Framfor manga av de enkla vardarna gloder hostblommor, har sova manga
av den forste nybyggarens attlingar. Har ar
fridfullt, det ar som om en liten aning drojde
kvar av den forsvinnande vildmarken.
Eftermiddagssolen kastar sneda stralar
och vinden drar susande genom tallkronorna. Det ar snart afton i Lotlars-gubbarnas
gamla bygd.
CONRAD H. HANSSON

LIMA HEMBYGDSFORENINGS
Tack for alia gavor som
inkommit under 2014 vid.
kondoleanser till vdnner,
ndra och kdra. Hembygden
kommer ofta in i vara tankar
nor nagon Idmnar oss.
Era gavor gar in i verksamheten, till skotsel av var fina
hembygdsgard Vastagarden
med dess samlingar.
Fondforvaltare:
Lima Hembygdsforenings
styrelse.
Vid kondoleanser ring:
Lars-Ake Larsson 070-684 10 51
Inger Eriksson 0280-310 74
Lisbeth Modig 070-306 88 48
PlusGiro 61 87 09-0
Ofre Gdldet 1/15

Markerna vid Vastagarden kulturhistoriska skatter
TEXT OCH FOTO A V ANDERS JANOLS,

TUNA-HASTBERG

De naturliga fodermarkerna bar bar ett
synnerligen vackert och intressant la'ge
med alvbrinken som grans mot oster
och en lagunsjo pa vastra sidan. Branta
skogkladda sluttningar reser sig na'ra pa
omse sidor om dalgangen. Med sadana
naturgeografiska forutsattningar bar
platsen ocksa starkt paverkats av mycket
speciella historiska forlopp for saval

kultur- och naturhistoriska bakgrunden for
Naset, som kort skildrades bar, galler ju hela
omradet kring Sornas och Vastansjo.
Naringsbrist och artrikedom
Under de senaste atta aren bar jag under
sensomrar och hostar pa deltid arbetat som
projektanstalld biolog for Lansstyrelsen i
Dalarna. De fyra forsta aren agnades at in-

Gamla valvdrdade byggnader, gammal valvardad mark. En dkta kulturmiljo.

manskliga samhallen som biologiska
system. Alven och dalgangen som flyttled, boplats och periodiskt oversvammad odlingsmark under artusenden bar
starkt praglat nuvarande flora, fauna
och funga. De forsta sparen av mansklig verksamhet bar ar 6000 ar gamla. En
stor del av marken, aven pa Naset, ar nog
omrord av manniskan, men ytskikten pa
de tvara sluttningarna och kronen kan
nog antas vara jamforbara med naturlig
fodermark.
Sa inleds den beskrivning av de gamla betesmarkerna pa Degernaset som finns att
lasa i en bok fran Lansstyrelsen, Angssvampar i Dalarna (Rapport 2012:10). Men den
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venteringar av hotade arter i de kvarvarande
angarna och betesmarkerna av alderdomligt
slag, alltsa sadana som ligger pa i huvudsak oplqjd jord vilken aldrig eller mycket
sparsamt godslats. Om sadana naturliga
fodermarker arligen havdats med gamla
metoder utan langre avbrott bar de efterhand fatt mycket stora naturvarden. Blomsterfagringen och rikedomen pa alia slags
arter kan bli bedovande. Antalet arter per
kvadratmeter overstiger da vida den som
finns i naturliga regnskogar (om man raknar per hektar vinner givetvis regnskogen).
En ordinar grasmatta, en godslad betesmark
pa gammal aker eller en mattligt beskuggad bjorkbacke som slas med trimmer snore
utan efterfoljande rafsning och borttagning
15

av det slagna brukar innehalla i genomsnitt
hogst tio arter pa varje kvadratmeter. En sedan lange traditionellt skott slatterang kan
ha upp till femtio arter pa samma yta. Det
har med knapphet pa naring och konkurrensforhallanden att gora. Forr hade man ju
inte rad att godsla fodermarkerna. Akrarna
skulle ha all godning.
Levande kulturminnen
Degernaset ar sedan lange val kant bland
biologer och naturvardande myndigheter
for sina hoga naturvarden. Det var darfor
sjalvklart att jag vid ett par tillfallen besokte
betesmarken dar under mina inventeringar.
Men det var forst i samband med uppfoljningsarbetet efter inventeringsprojektet som

i8i& '

Ljusskivig lerskivling, en oansenlig men "adel" art.
Vastagarden. 18/9 2014

jag fick kannedom om att markerna pa vastra sidan av dalgangen har, vid Vastagarden,
kunde ha hoga varden. Det var inventeraren
av den sallsynta och slattergynnade blomman faltgentiana som berattade om platsen.
Uppgifterna var dock nagot osakra, sa vi
beslot att kontakta representanter for Lima
hembygdsforening for att hora lite narmare
om hur markerna skottes och om det gick att
gora ett aterbesok. Jag valkomnades hjartligt av Gudrun Thysk-Larsson och Mattias
Thuresson. Vid mitt forsta besok i juli 2013
blommade faltgentianorna som vackrast i
backen pa vastra sidan av gammelgarden,
16

och i den lite torrare slattermarken norr om
uppfarten visade mig Mattias en planta av
den lilla ormbunken hostlasbraken, ett viktigt kannemarke for artrika gammaldags
magermarker. Aven arterna i ovrigt vittnade
samstammigt om synnerligen hoga kulturskapade naturvarden. Sadana har vaxtmiljoer kan inte, med vissa undantag, uppkomma utan langa perioder med gammaldags
slatter, eventuellt i kombination med bete.
De ar alltsa kulturminnen av samma dignitet som mycket annat vardefullt som manniskor skapat under aldre tider, till exempel
sadana vackra gamla byggnader som finns
pa Vastagarden.
Marker och arter pa Vastagarden
Angen i slanten pa vastra sidan gammelgarden lar ha varit ganska igenvuxen for cirka
40 ar sedan. Sarskilt enbuskar fanns i tata
grupper. Darefter rojdes sluttningen och
bete aterupptogs. For drygt tio ar sedan borjade hembygdsforeningens folk att sla marken har med lie, och de senaste aren har den
skotseln kompletterats med bete under en
period efter slattern. Den har restaureringen
har uppenbarligen varit mycket lyckosam.
Faltgentianornas okade antal under senare
ar ar en stark indikation om lamplig skotselmetod. Sannolikt hade inte den har snabba aterkomsten av den vackra och artrika
angsvegetationen skett, om inte langvarig
och regelbunden skotsel med gamla tiders
metoder langre tillbaka utforts pa platsen.
Slatterfolket i hembygdsforeningen har alltsa vackt liv i stora biologiska kulturminnen
innan det varit for sent. Har finns ett vardefullt arv att forvalta.
De organismer som jag specialiserat mig
pa, och som jag framst inventerat for Lansstyrelsen, ar nagra grupper av svampar som
med forkarlek valjer gamla fina slatter- och
betesmarker som sina livsmiljoer. Samlingsnamnet for dem ar angssvampar och
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de ar mycket anvandbara som kannemarken
(indikatorer) pa hoga biologiska kulturvarden i allmanhet. Beroende pa vilka och hur
manga av de har arterna man hittar i en ang
eller betesmark kan man fa en god uppfattning om nivan pa de kulturskapade naturvardena. Om man finner manga kravande
och sallsynta angssvampar i en ang kan
man saga att den utgor en mycket vardefull
havdskapad miljo. Omvant visar ett mindre
antal arter och sadana som ar mera triviala
att vardena ar mattliga.

Den vackraste arten som finns vid Vastagarden ar violett fingersvamp. Bilden ar
dock fran en hackslog vid Vattaa i sodra
Malungs finnmark.
Hembygdsforeningen iLima ettforedomme
Efter att ha fatt se sadana har valskotta marker kanns det lite overmaga att komma med
rekommendationer, men pa nagra punkter
skulle man kunna "spetsa" skotseln. Den
balkslagna torrangen norr om uppfarten
borde slas lite tidigare om hosten an vad
som var fallet 2014. De ytor som halls kortklippta pa gardstunet i narheten av harbret
skulle fa artrikare vegetation, aven angssvampar, om de slogs med handjagare med
uppsamlare. Det kanske blir lite mer arbetskravande, men man kan begransa sig till
de delar som inte har overgatt till ordinar
grasmatta. Snedvagen i ostra slanten med
omgivning skulle bli annu mera lustgard
om man borjar sla med lie en eller ett par
ganger per sommar och rafsar undan det
slagna. Alia de har atgarderna leder till att
utmagringen blir effektivare, och det innebar att flera arter blir konkurrenskraftiga
och etablerar sig pa platsen.

Vid mitt forsta besok pa Vastagarden i juli
2013 var tidpunkten inte lamplig for att finna svamp. Men vegetationen i ovrigt tydde
pa att det har skulle kunna vara mycket
stora naturvarden matta med svampmatt.
Och mycket riktigt - vid mitt andra besok
har, i September 2014, bekraftades min formodan. Trots att svampsasongen i allmanhet var dalig den senaste hosten hittade jag
flera arter som na'stan uteslutande valjer de
vardefullaste angsmarkerna som sina livsmiljoer. Flera av dem ar sa kallat rodlistade
arter, de ar alltsa officiellt klassade som mer
eller mindre hotade till sin existens i landet. Och orsaken till deras situation ar den
kraftiga minskningen av sadana m
marker som de behover for att leva.
De har fynden gjordes framst i den
fina slatterbacken pa norra sidan
av uppfarten. Nagra hittades ocksa
bredvid harbret intill bankar och
bord vid gardsplanen, men endast
pa ytor som inte omvandlats till
naringsrik grasmatta. Aven snedvagen i slanten strax oster harom, och
dess kanter, hyste intressanta angssvampar. I angen med faltgentiana
pa vastsidan pagick annu efterbetet, sa de fiesta svamparna var nedtrampade eller uppatna. Men det ar
inget att sorja over eftersom havden
ar sa bra.
Violettfingersvamp.
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Jag kan efter mina inventeringar runt om
i lanet konstatera att Hembygdsforeningen
i Lima ar en av de fa sadana foreningar i
Dalarna som skoter aven de levande kulturminnena man har ansvar for pa ett sa'tt som
deras betydelse fortjanar. Den havd som ni
utfor vid Vastagarden och Nedre Tandberget borde sarskilt Dalarnas Hembygdsforbund lyfta fram som ett foredome i varden

av vara kulturminnen i vid bemarkelse! Heders!
Pa snedvagen och dess kanter samt pa tunet
ovanfor ar "markminnena" rika. Har kan
man se vackra angsvaxter under tidig sommar fore slatter och sallsamma angssvampar om hosten

Det har legal mig varmt om hjartat
att nagon gang skriva av sig nagot av
det som hande pa 1920-talet
AVHELNY ODMAN till sin dotterdotter. Helny dr mor till Britt Siv Nilsson
Nar nu min dotter-dotter bad mig att dra
mig till minnes om den "gamla goda tiden"
sa ar det med vemod jag minns.
Jag ar fodd i en liten by i Oje, Vasterdalarna, dar tungt slit och slap for brodfodan var
det allenaradande, daligt med nagot arbete
var det for de fiesta i byn, det var skogsarbete som var det som fanns att fa. Det kunde
ju inte racka at alia, darfor var det manga i
byn som for" till det forlovade landet i vast"
U.S.A, daribland tre av mina morbroder.
Min mamma hade da gift sig med min
pappa. Hon berattade att hon tyckte hon var
varldens lyckligaste. Min pappa sag sa bra
ut, var glad och positiv till varlden. Men
detta skulk inte fa vara sa lange. Endast
33 ar gammal dog han pa Mora lasarett av
blindtarmsinflammation. Det var daliga forbindelser pa den tiden uppe i skogsbyarna,
en sprucken blindtarm blev hans dod, nagot
som val knappast nagon behover do av nu.
Mamma var vid det tillfallet 24 ar. Jag var
2 ar min bror som ej var fodd da kom till
varlden 7 veckor efter pappas dod. Pa den

18

tiden var ankepension och barnbidrag ett
oka'nt begrepp. Mamma och vi barn fick
flytta hem till mormor och morfar som hade
jordbruk. Detta var ju dragligt for oss barn,
? ? ? ? ? sysslor for att hjalpa till med forsorjningen sa att vi inte skulle bara ata pa
mormor och morfar, sasom tvattning och
skurning at folk. Ett modosamt liv for mormor men vi hade det bra. Morforaldrar som
alskade oss, mat med alia delikatesser man
minns. Hembakat knackebrod, smor och ost
och kott.
Pappa mindes vi ju inte, sa saknaden efter
honom var ju svarast for mamma. Hon var
en sa mjuk och skon mamma, alltid tid for
kramar och kel. Jag har sedan i mitt vuxna
liv alltid beundrat min mamma, hur hon
kunde racka till at oss som hon gjorde. Ja sa
lange de gamla levde var det bra. Mormor
dog nar jag var 5 ar och morfar kunde inte
ha kvar akerbruket, eftersom tre av hans
soner emigrerade till U.S.A. samt att hans
dottrar var gifta och han fick avveckla sitt
hemman.
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Nu borjade en tid som jag knappast kan tro
att det har funnits. For mamma fanns ej annat an att ut och skaffa sig pigplats. Vi hade
da hunnit bli 7 och 5 ar gamla. For mig ordnade hon en plats som barnpiga for maten,
det var hos mammas vaninna. Min bror som
var yngst fick hon ta med sig pa sitt arbete.
Brodern har berattat hur vidrigt det kunde
vara, tidiga morgnar och sena kvallar. Han
somnade vid koksbordet mer an en gang
medan han vantade att hans mamma skulle
bli klar att fa ga till pigkammaren. Medan
jag tyckte att han var sa lycklig som fick
vara hos mamma och fick stiga upp kl. 5
och liigga sig kl. 22.00 pa kvallen. Det var
ungefar dagsrutinerna pa den tiden.
Pa mitt stalle var det ganska hyggligt om jag
bara hade fatt gatt i ratt tid till skolan tillsammans med dom andra barnen som jag
hade borjat Hostterminen 19?. Tyvarr med
standiga forseningar till skolan p.g.a. att
Husmor hade en lantgard, hon skulle mjolka
korna och gora klart i ladugarden innan jag
kunde ga. Jag tog hand om deras flicka 2
ar, som inte kunde lamnas ensam hemma
forran mamman kom. En efter en av mina
kamrater sag jag ga forbi mitt fonster pa
vag till skolan, min basta kamrat vantade sa
lange hon kunde, men till slut maste ju hon
ga. Jag kanner an oron och varken i magen
nar jag forstod att en till dag skulle komma
med forfragan av min lararinna varfor jag
ej kunde i tid, hon visste ju inte min situation. En dag sade min larare att jag maste
stanna efter skolan och vi skulle pratas vid
hur vi skulle ha det eftersom hon trodde att
jag pa trots och slohet ej passade tiden. Min
bastis lovade att stanna i korridoren, om
jag fick stryk skulle hon springa efter sin
pappa till hjalp. Da borjade lararinnan att
forklara att hon tolererade ej langre det som
hon trodde var mitt slarv, utan jag skulle fa
ga om en termin, tur for Dig att du har sa
latt for dig annars skulle du ej klara av skolOfre Galdet 1/15

arbetet, det har blir ju timmar, det har som
Du har skolkat. Men nar hon tyckte att jag
skulle be min mamma att vacka mig i tid,
brast alia hamningar och min froken fick
hela historien till livs. Froken kramade mig
och bad om forlatelse. Hon kunde ju inte
veta hur jag hade det. Det var sa skont att
fa latta sitt hjarta, vi kramades och jag grat
for att jag hade fatt beratta for henne och
forklarat hur saken lag till.
Mamma hade nu fatt plats pa en ladugard
som mjolkerska, som agdes av Vikmanshyttebruk, hon hade fatt en liten gard med
ett rum och kok vilket ingick i lonen. Nu
under av alia under, jag skulle fa komma
till mamma och min bror, men det var tva
veckor kvar av terminen, som kandes som
2 ar, sa langtade jag att fa fara, men nu var
jag ej radd for froken langre, hon ordnade
sa att jag fick aka till min mamma och min
bror innan min examen. Jag undrar om nagon kan kanna en sa stor gladje, som den
kvallen nar jag steg av taget dar mamma
och min bror stod och vantade. Dar hemma
hade mamma till och med gjort en tarta. Jag
minns at vi satte oss pa soffan i rummet och
kramade om varandra och grat lyckotarar.
Pa ett vis tanker jag nar mina barnbarn far
nastan allting de onskar sig och jag ar sa
glad att det blivit andra tider, men pa samma
gang har man fatt ga i livets harda skola och
fatt lara sig att satta varde pa allt pa ett annat satt.
Min stora onskan ar att generationerna ska
forsoka att forsta varandra. Det var val ej
den gamla goda tiden alltid, men jag hoppas
att denna tidens ungdom ska fa lara sig att
leva ocksa.
Vi alskar ju dem alia sa mycket.
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Helny Odman, gift Persson staende, och barndomsvannen Astrid Hagman vid deras Konfirmation i Hedemora Kyrkafran 1930-talet.
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