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Ofre galdet
dr det gamla namnet pa Ovre Vasterdalarna, alltsa
socknarna Malung, Lima och Transtrand. Yttre galdet
var Appelbo, Jarna, Nds och Floda. Fordomsdags
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.
Malung-Salens kommuns nuvarande vapen (hdstsko och
hammare) gar tillbakapa Ovre gdldets sigillfran 1631.

Ordforande bar ordet
Jag tankte idag forsoka mig pa att forklara skillnaden mellan Transtrands Hembygdsforening och Olnispa ekonomiska forening med Bystugan.
Transtrands Hembygdsforening, ar en
ideell forening vars syfte ar att arbeta
med att bevara olika kulturyttringar i
Transtrands gamla socken.
Detta galler som exempel, textilier, dialekten, gamla traditioner, dokumentera viktiga handelser inom socknen, representera
socknen samt aven att verka for att skonhetsvarden i natur, byggnader och sedvanor
inte skadas.
Ovanstaende ar utdrag ur foreningens
stadgar, dar man kan lasa foreningens andamal.
Transtrands Hembygdsforening bar ett
otal foremal som dokumenterats och arkiverats. Sammaledes med de fotosamlingar
som finns. Foreningen arbetar aven med
utgivning av olika bocker och utgivning av
Ofre Galdet.
Hembygdsgarden, Olnispagarden, ags
dock inte av foreningen. Den ags av
Transtrands Jordagande Sockneman, alltsa
Transtrands Besparingsskog.
Hembygdsforeningen ska dock forvalta
garden och se till att den skots, men kostnaderna for detta, betalas av Transtrands
Besparingsskog.
VadgallerOlnispabystuga,saf6rvaltasoch
skots den av Olnispa ekonomiska forening.
Styrelsen dar bestar av representanter fran
Transtrands Besparingsskog, Transtrands
hembygdsforening och turistnaringen. Man
har en anstalld for att driva cafe och for att
hyra lit och skota lokalerna.
Den drivs alltsa som en ekonomisk forening, med de regler som galler for det. Alltsa
inte ideella krafter.
Att Transtrands hembygdsforening har
representanter i styrelsen for Olnispa ekoOfre Galdet 2/15

nomiska forening, kan forvirra det hela
och att Transtrands hembygdsforening och
Olnispa bystuga arbetar ganska tatt tillsammans, gor inte det hela tydligare. Jag kan
sjalv saga att det ibland aven varit svart for
oss i styrelsen att halla isar var vara uppgifter borjar och slutar och var Olnispa bystugas uppgifter borjar och slutar.
Vi arbetar tatt tillsammans vid planering
och genomforande av de olika evenemang
som forekommer pa bade Hembygdsgard
och Bystuga, sasom Midsommarfirande och
Salendagen, for att namna nagra.
Detta samarbete har varit till gagn for
bagge parter och jag kan forsta att det for
utomstaende personer, kan ha sett ut som
om vi har varit en enhet. Men sa ar alltsa
inte fallet.
Vi i Transtrands hembygdsforenings styrelse, far ibland kritik for olika saker och
den kan sakert vara befogad ibland, men
ibland kan jag personligen ha kant att kritiken varit obefogad, da man blandat ihop
hembygdsforening och bystugeforening och
dragit egna slutsatser av detta och slutresultatet har inte blivit bra for nagondera av
parterna.
Alltsa, for att sammanfatta det hela:
Transtrands Hembygdsforening ar en ideell
forening, som skoter den gamla Olnispagarden och har hand om alia foreningens
samlingar, utgivning av bocker och dokumentation m.m.
Olnispa ekonomisk forening, skots av en
egen styrelse och har en person anstalld for
cafeverksamhet och uthyrning av lokalerna
i bystugan.
Ovanstaende ar valdigt schematiskt forklarat. Om ni vill veta mer, kan ni alltid
prata med nagon av oss i styrelserna for vardera forening.
ANNETTE JONSSON-LILL
Ordforande Transtrands Hembygdsforening

Ofre Gdldet 2/15

Ordforande bar ordet
Valborgsmassofirande vid Vastagarden.
Trots att jag inte ar van av debatt och kritik
via media vill jag genom detta inlagg forklara styrelsens beslut, att i framtiden inte
hyra ut Fornstugan till arskurserna 3 och 4
vid Ungarde skola.
Forst vill jag ge en eloge till eleverna,
deras foraldrar och larare som arrangerat
firandet pa ett ansvarsfullt satt.
Det finns dock ingen logik i att anlagga
en brasa i narheten av Vastagarden. Dar
finns Lima sockens aldsta och mest unika
byggnader, alia av timmer. Alia tak ar av
tra. Okej, i ar var det fukt i allt travirke och
pa marken, genom regn tidigare pa dagen.
Flera av husen star pa knutstenar och har en
oppen grund. Dar under finns gras samt en
del virke forvarat som alltid ar torrt oavsett
hur mycket det regnar.
Manga foraldrar till barn i tidigare arskurser och larare kan vittna om ett reellt
brandtillbud, flera valborgsmassoaftnar och
natter nar de suttit pa taken med vattenhinkar och vaktat, for att bekampa eventuella
gnistnedslag och dylikt.
Brandmyndigheten har inte forbjudit oss
att ha firande med eld men vi vet att det inte
ses med blida ogon. Vad forsakringsbolaget
skulle tycka vagar vi inte tanka pa.
Forvisso hyr skolan Fornstugan och
gardsplanen men utan avtal och ansvarsfordelning. Det bara efterfragas "vem kan lasa
upp?".
For manga barn och kanske ocksa vuxna
ar det forsta gangen de ar pa Vastagarden
och forstaeligt ar det svart att lata bli att
betrada alia gamla byggnader. Allt ar nytt
och spannande att utforska for nyfikna barn
med benen fulla av spring. Flera av vara loft
har gistna golv, trappor med ledstanger och
gamla trakonstruktioner som inte ar lampliga att klattra, hanga och gunga i. Dessutom
finns pa de fiesta entreer till dessa bus, trap-

por av natursten med vassa oskyddade kanter. Vems ansvar ar det om ett bam faller ner
och skadar sig? Caller skolans forsakring?
Styrelsen for hembygdsforeningen ar inte
avogt installda till traditionen som sadan
men vill varna om sakerheten bade for barn
och byggnader.
Namnas bor ocksa att hembygdsforeningen inte pa nagot satt ar medarrangor av
firandet men torde inte bli friade fran ansvar
om nagot olyckligt skulle intraffa.
Efter alia inlagg pa Facebook med flera
forum och allt intresse som denna fraga
vackt bland limabor, hoppas jag nu att det
finns ett lika stort intresse av att bli medlem
i foreningen, av att kandidera for styrelseuppdrag samt utfora ideellt arbete med timring, murning, malning och rqjning.
Valkomna att besoka vara aktiviteter
bade pa Vastagarden och runt om i Lima.
Titta pa var hemsida www.limahembygdsforening.se

och besok av brandkaren for vattenbegjutning med specialverktyg som ater sig ner i
marken och sprider ut vattnet. Nu foljer nagot dygns observation da och da.
Drdktvisning pa Vastagarden
Efter manga fragor om limadrakten bestamde nagra styrelsemedlemmar att den 6 maj,
bjuda in till information om limadrakten
och visa bade kvinno- och mansdrakten. Vi
visade drakterna sa som de bars idag. Nagra
gamla draktdelar visades och vi kunde jamfora hur nuvarande drakt forandrats. Ett
besok i den unika kladforvaringen gjordes ocksa. 10 darner fran Lima, Transtrand
och Mora kom och var mycket intresserade.
Nagon vecka efterat horde flera av sig som
missat forestallningen. Vi lovar dock att ha
en repris i sommar eller i host. Det kommer
att annonseras lokalt och pa var hemsida
www.limahembygdsforening.se.
GUDRUN LARSSON THYSK

Ovanstaende skrevs den 5 maj. Lagesrapport
Kristi himmelfards dag 14 maj: Jordbrand

Ordforande Lima Hembygdsforening

Ordforande har ordet
I skrivande stund har varen nu ocksa kommit till Malung och grasmattorna kring
Gammelgarden ar sommargrona och de
gamla husen liksom reser sig ur sin vinterdvala.
Visningen pa Orrskogen i slutet av mars
av den restaurerade filmen fran 1924 "Med
Dalalven fran kallorna till havet" efter KarlErik Forsslunds bok blev en stor succe. En
viss - ja ganska stor - besvikelse spred sig
dock bland publiken, da vi kunde konstatera att man hoppat over Malung nar man
foljt Vasterdalalvens lopp. Litet om Lima
och sedan - Appelbo. Det finns indikationer
som tyder pa att forklaringen var bristande

intresse fran Malungsfolket att bidra till finansieringen av filmen.
Sommarhalvaret ar den tid pa aret da vi vill
att sa manga som mqjligt skall komma och
titta pa vara fina hus och samlingar och ocksa uppleva den unika miljon. Vi har aven i ar
bestamt en fast dag i veckan da vi har oppet
for allmanheten. Alltsa tisdagar kl. 10-12
veckorna 26-34. Men det finns ocksa mqjlighet att boka annan tid, aven utanfor ordinarie arbetstid, om man ar nagra stycken.
Ring da 0280-105 57.
For medlemmar galler ocksa att man kan
anvanda Jannesstugan for moten eller samOfre Galdet 2/15

kvam. Har kan man ordna med kaffe eller
annan enkel fortaring. Bokning sker pa
samma telefonnummer.
Sarskilt roligt skulle det vara att kunna ta
emot fler ungdomar. -Vid vara arliga visningar for skolungdomar marker vi att det
i grand och botten finns ett stort intresse.-1
skolans arliga sommarlovsbroschyr flaggar
vi for detta. Ungdomar ar sarskilt valkomna, ocksa pa tisdagar, veckorna 26-32 kl. 1012. Da kan pojkar och flicker aven anvanda
vara stora grasytor for bollspel och lekar om
de vill. Just nu diskuterar vi om vi nagon
gang kunde ordna nagot "pyssel" for barn.
Ideer och engagemang fran medlemmarna
valkomnas.
Vi har till kommunen anmalt att vi ar beredd att ta emot en pojke eller flicka under
kommunens projekt: "feriearbetande ungdom". Det maste da bli pa halvtid, da medverkan fran Hembygdsforeningen kraver
handledning.
De arbetsuppgifter som kan komma ifraga
varierar. Det kan vara fraga om att hjalpa till
med stadningen infor turistsasongen, ordna
med vara samlingar, utratta arenden samt
medverka vid visningar for vara besokare.
Vi har aven turister fran andra lander, dar
kunskaper i engelska eller nagot annat sprak
kan komma val till pass.
Vi lekar aven med tanken pa att en sadan
person skulle kunna oppna vart kaffe. Detta
skulle dock kanske ocksa krava engagemang fran nagon narstaende anhorig.
Under dansbandsveckan har vi visning varje dag kl. 10-12 och vi kommer ocksa i ar att
erbjuda camping. Var erfarenhet fran forra
aret ar att manga dansbandsgaster uppskattar den sarskilda miljo som Gammelgarden
erbjuder. Det ger en hygglig forstarkning av
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kassan, aven om campingaktiviteterna kraver betydande extraarbete.
Midsommarfirandet ar vart stora arliga
evenemang. Kraver stora insatser och planeringsarbetet ar redan i full gang. Vi kommer aven i ar att fa gladjas over att Malungs
Spelmanslag och Malungs Folkdanslag
medverkar och som sarskild gast Malungs
egen vissangare och latskrivare Johan
Eriksson.
Under arsmotet vacktes tanken pa att uppmarksamma den nyligen genomforda renoveringen av Hallsjokvarn sedan Loktapp
John Erik och Lars Olof Johansson tillverkat ett nytt kvarnhjul och att detta garna
skulle ske som ett samarrangemang med
Mobyarnas samfallighetsforening. Jag hoppas kunna aterkomma till detta forslag.
Arets friluftsgudstjanst pa Gammelgardendet har nu blivit en tradition - ager rum sondag den 16 augusti kl. 14.00. Vi hoppas pa
battre vader i ar, aven om vi lyckades tranga
in oss i Jannesstugan under forra arets regn.
Till sist tillonskas alia och envar en riktigt
glad och angenam sommar!
JOHN-CHRISTER AHLANDER
Ordforande i Malungs Hembygdsforening
0280-105 57

FELTRYCK
OG Nr 2015-1
Ett 30-tal exemplar av forra numret
blev felskurna pa tryckeriet. De som
onskar fa ett rattvant exemplar kan
vanda sig till Redaktionskommitten.

Jarnblasningsjubileum i Lima
AVMATTIAS HELJE
I sockenboken Lima och Transtrand, "Ur
tva socknars historia" del 1 om myrjarn och
smide, kan man lasa om Larsers Erik Larsson
(1776-1865), smed och myrjarnsblasare fran
Martsviken i Lima. Myrjarnsblasare ar benamningen pa den som tillverkar jarn av
myrmalm i en blasta, en liten ugn som drivs
med blasbalgar, darav "att blasa jarn".
Jarntillverkning har i omradet varit en
viktig naring iinda sedan vikingatiden och
hantverket finns omnamnt fran Gustaf
Wasas tid. 1764 gjorde Jernkontoret i
Stockholm, genom Sven Rinman, en undersokning om allmogesmidet i Dalarna. I rapporten star att ca 250 st. av bonderna i Lima
och Transtrand idkade smide och drev myrjarnsblaster. Overallt i skog och mark finner
man lamningar av den har verksamheten i
form av ugnar och slagghogar.
Myrmalmen bildas genom att jarnhaltigt
vatten fran berggrunden rinner ut i en myr
eller skogsbacke och dar far kontakt med
luftens syre. Da fastnar jarnet i form av oxid
i marken. Malmen aterbildas alltsa, men
mycket langsamt.
Under slutet av 1700-talet hade man utnyttjat
alia tillgangar som fanns inom socknen och
nek soka sig till grannsocknarna Malung,

Sarna och Venjan. Aven inom Trysil hade
man blaster. Da borjade man skaffa stangjarn fran bruken i sodra Dalarna i storre utstrackning.
Stangjarnet bytte man at sig mot smor som
producerades pa satrarna under sommaren.
Larsers Erik Larsson kom att bli Limas sista
myrjarnsblasare. Nar han dog 1865, 89 ar
gammal, forsvann den siste i tradition inom
Lima och Transtrand som tillverkat jam.
Da hade han inte gjort detta pa 50 ar, alltsa
1815.
Sjalv har jag under 25 ars tid provat att gora
jam pa det gamla sattet. Efter att ha gatt
en kurs hos K.-G. Lindblad i Ratansbole,
Jamtland, i slutet pa 80-talet har jag under nagra ar drivit blastan vid Gryvelan
i Alvdalen samt byggt upp en blasta pa
Saterglantan, Institutet for Slojd och
Hantverk i Leksand, dar jag undervisar i
traditionella smidestekniker.
I ar, da det ar precis 200 ar sedan sista, eller
senaste, jarnblasningen i Lima, tankte jag
darfor att det ar basta tillfallet for att ateruppbygga en blasta har i Lima och blasa lite
nytt liv i traditionen!

Rullen med rullar
AVBOJOHANNESSON
Den lag dar ar efter ar, langst in i garderoben. Med tiden hade rullen, som holls
samman med ett snore, blivit stor och tung.
Ibland brukade jag ta bort snoret och titta

igenom bunten. Det var spanning, krig,
skratt, vilda vastern, krig och det dar som
vuxna kallade karlek.
Ofre Gdldet 2/15

Det handlar om filmaffischer. Mer an etthundra exemplar. Varje mandag cyklade jag
bort till de narmsta grannarnas uthus vid
vagen och tog bort affischen. Filmen hade
dagen innan visats i Folkets Hus pa Naset
och var inaktuell. Haftstiften var ett elande.
Efter ett antal forstorda naglar, hade jag
med mig en skruvmejsel till hjalp.
Ibland sag aldermannen i grannhuset nar
jag tog bort affischen. Ogonen mellan
batten - alltid hatten pa - och den gra lite
yviga mustaschen, betraktade mig. Han sa
aldrig nagot, men stannade i regel till ett
ogonblick om han var ute pa garden. I nasta
stund sag jag ryggen pa den urblekta blablusen.
Jag tog min roda Husqvarna med crosstyre,
ribbdack fram, nabbdack back, satte mig pa
den svarta limpsadeln och trampade hem
med affischen. Da hade jag for stunden
glomt den aldre mannen. Som den grabb jag
var tog jag honom for sjalvklar. Precis som
alia andra omkring mig var sjalvklara. De
fanns dar.
Platsen fanns dar som den sag ut. Och sa
skulle det alltid forbli. Jag betvivlar att han
varit pa bio nagon gang. Folkets Hus lag en
mil bort och han foredrog att ta sig fram genom att ga. Visserligen hande det att han gick
milen tur och retur, men da handlade det om
att proviantera och fylla ryggsacken med
fornodenheter. Att han nqjesgick strackan
for att se en film, det bar jag valdigt svart
att tanka mig.
Han missade nagot vasentligt. Mojligheten att for en stund lata sig foras
bort till en annan plats och tid, en va'rld
av spanning, skratt och upplevelser.
Det missade inte jag. Jo, kanske den sorts
spanning som formedlades genom mer
otacka filmer. Gransen upp till femton ar
OfreGaldet2/15

kandes valdigt avlagsen. Men Rasmus pa
luffen med Eskil Dalenius och Ake Gronberg, och alia andra filmer for en smagrabb,
ra'ckte bra som upplevelse.
Filmerna satte igang fantasin. Bunten med
affischer vaxte. John Wayne. Asa-Nisse.
Warner Brothers. Doris Day. Hillman. Audrey Hepburn. Technicolor. Eddie Constantine. Alan Ladd. Rollnamn. Gregory Peck.
Svartvitt. Anita Bjork. Skadespelare. SF.
Jag alskade de sondagar da det var film och
den film jag fick se. Bilresan med forvantningar. Biljetten som Gote rev. Att satta sig
och se den vita duken. Ljuset som slacktes.
Ta't lugnt, ta en Toy. Ljudet. Bilderna.
Och pausen. Jo, en paus horde till. Filmen
skulle vandas, sas det. Fast egentligen levererades den i tva filmkakor. Den forsta
spolades tillbaka innan den andra laddades.
Trorjag.
Avbrotten. Kopiorna var ofta hart anvanda,
gick av och fick skarvas. Otalig vantan innan filmen, forst hackande, kom igang igen.
Anda ar det ljuvliga filmupplevelser. Minnen som sedan medforde ett svarartat beroende av film.
Nya bostadsorter, nya biolokaler. Men samma gamla lust att se film. Till exempel under
de ar som Mora var min adress. Personalen
blev smatt orolig om jag inte dok up i god
tid till kvallsforestallningen eller nattinen.
Det gick faktiskt sa langt att de kallade mig
Skandias son.
Alltsa sag jag i stort sett allt. Bade bra och
daligt. Men mest bra, vad jag minns. Och det
ar ju det barmhartiga. Det var franska vindrutetorkare, en apkung som ville elda, dekadans i Berlin. Och glada overraskningar,
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som nar en obekant agentfilm inleddes med
Deadlier than the Male, en lat med Walker
Brothers jag gillade. Precis sa positiv som
upplevelsen kring och av en film kan vara.
For mig blev det tidigt sa att en film ska ses
fran start till slut om upplevelsen ska bli
total. Den inledande reklamen, om sadan
finns, ar ett maste for helhetsbilden. Fortexterna likasa och - forstas - eftertexterna.
Nar delar av publiken reser sig nar eftertexterna rullar, ar det tanklost och nonchalant
mot bade film och 6vrig publik.
Det kan mqjligen
funka hemma i soffan
med tv-filmer, video
och DVD. Men inte pa
bio, vare sig det ar ett
gammalt Folkets Hus
eller en modern biosalong.
Men om sadana oviktigheter brydde sig
inte den gamle mannen med mustasch
och hatt. Inte heller
min mormorsmor. For
antagligen var det hon
som stadade bort en
onodig rulle med papper.

Presentation och
recension av boken "Samlade Eftertankar"
AVERIK-AKE TRANBERG
Bo Johannesson har nyligen givit ut boken
Samlade Eftertankar med 60 utvalda kroni-

Samlade Eftertankar
Bo Johannesson

Nostalgi
Histona

Mora |K

Musik
Politik
Chelsea FC

(Publiceradforsta gdngen i
September 2004 i Dalarnas
Tidningar)
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kor, den finns bl a pa bokhandlarna i Malung, Mora, Leksand, Borlange, Falun och
Ludvika. Pris 160 kr.
Boken spanner over ett brett omrade med
kronikor med filosofiska djup pa ett malande satt och med levande eftertankar.
Miljobeskrivningarna fangslar lasaren och
forfattaren ror sig inte bara i Ofre Galdet
utan ocksa i ovriga Dalarna men aven langt
ut i varlden. Efter att ha last de forsta kronikorna vill man fortsatta med de foljande.
Man far dock inte gora felet att forsoka lasa

hela boken pa en kvall. Upplagget ar sadant
att man behover en andhamtningspaus och
tid for eftertanke pa ett delvis roande satt
efter varje avsnitt. Forhoppningsvis kommer aven manga ungdomar att uppskatta
lasningen av kronikorna.

S joan dan
fLISSOLA ERIKPERSSON (1870-1953)
Vaknar du en sommarmorgon i bolagsstugans sovkammare kan du genom fonstrets
stora ruta se svalorna komma och fara till
sina bon som de i rader placerat under taket.
Dessa intressanta faglar aro manniskans
trogne medbyggare i satern sedan urminnes
tid. De bidraga med sin konstnarliga sving
och sitt glada sprak i hog grad till den trevnad och den frihet som endast finns pa en
satervall.
Nu ova de flitigt sina ungar till den langa
resa som snart forestar.
Bredvid star den snart fallfardiga Ottirstugan for endast en mansalder sedan
bebodd av en ensam gubbe med namnda
namn. I denna lilla stuga med sin laga dorr,
sina sma gluggar till fonster med elden
standigt levande pa den laga spiselhallen
tillbragte han sin alderdoms ar, drack kaffe,
rokte sin jarnpipa och laste nyheterna.
Det var vid tiden for Dreyfusprocessen
han lamnade varlden och det sades att bans
sista fraga var, hur gar det med Dreyfus.
Denna snart hopfallande stuga ar den sista av de manga gamla som funnits har runt
sjons vik sen manga sekler.
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Stenkummel och tomter tala sitt tysta
sprak om de gamles harda strid for liv och
hem. Deras bargningsarbete, nar de borjade
kl. 1 pa natten for att hinna over de andlosa
myrkolarna med en lang lie, fortjanar sin
sarskilda beskrivning. Detta arbete ar nu i
stort sett ett minne blott. Hoet fas nu i hundratals hassjor pa myrtegarna intill, dar slattermaskinerna smattra morgon och afton.
Det ar ej nagon otta som forr men ej heller nagon lang middagssomn. Arbetstiden
ar nu kortare men mer intensiv och maskinmassig.
Forna tiders langa bargningsarbete ra'ckte
klent till for djur och manniskor utan man
fiskade sa fort tillfalle gavs. Not drogs
mycket, mjarde, nat och krok. Fiskhus och
sla i backarna dar oringen gick ta'tt mot nu.
Detta allt tog mycken tid, lyckades stundom, men kunde aven sla fel, da det blev
svalt och forsakelse.
Jamfor det nutida overflodet och fraga
samtidigt, var finns tacksamheten. Fiske
och metning ar nu mest ett nqje. Det ar ej
magens hunger som driver, utan en svarforstaelig nervspannings utlosning, eller

kanske en atavism som tvingar vara sportfiskare att trotsa solens hetta, blast och regn,
myggbett och bromsens aderlatning att halla
ut fran aria morgon tills solen gommer sig.
Resultatet, kanske sju abborrpinnar stora
som harvtindar.
Aven jakten bidrog vasentligt for manga.
Sa fort kreaturen lamnat skogen, utsattes
giller och snaror for fagel och hare, som
vittjades tills snon kom. Man hade uttergiller i backarna och bjornen i lam.
Lamningar efter en sadan finns vid
Skackulsbacken. Bjornen skots fran galle.
En sadan fanns vid Gallsmyran.
Fageln skots aven pa nattkvisten vid
stickljuslyse. Tjaderskytte pa spel var en
jakt som forenade bade nytta och noje, om
det ar ett nqje att doda?
Man ser hur svart vara fader hade det i de
fiesta fall. Jamfor nuvarande forhallanden
och tank over om ej tacksamhet vore pa sin
plats. Har du hort nagon nqjd och tacksam
sa ar det att notera som ett undantag. Levnadsgladjen yttrade sig forr mera akta.
Fjos Erik hade sin fiol med sig, satt i sitt
lilla fonster och spelade, stampade takten
barfota sa svetten rann. Det var inga sorgelatar som tonade over sjoviken i hostkvallens stilla stund.
Nu ar balen trakig med klasskillnad och
svarigheter med hur benen skola korsas efter nyaste modet.
Buvall Lars sjong visor nastan en hel natt
uppkliven pa takasen av stugan. Dar var
ingen brist i minnet. I var tid ar smatt om
sang och verklig musik. Grammofonen far
ersatta och grannen far sin del.
Man har nu vackra stugor val inredda,
malade, tapetserade, marmorerade, korkmatta, cementtrappa och allt mojligt. Endast pianot saknas. Fragan ar om trevnaden
ar lika stor, eller som den borde vara, storre.
Ett kan jag saga med visshet. Har ar ett barnens paradis med bad och rodd och bar och
lek och spring i overflod.
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De hundratals hassjor som nu sta pa den
uppodlade kolen som monument till arbetets ara fortalja ej att blott for 40 ar sedan
har var sa otillgangligt och blott att man
hade spangat for att kunna ga till grannen.
Pell Fetter halkade pa en sadan spang stupade i karret och horde ra-anden skratta at

Ottirstugan.

hans missode. Men nu kan den rastlose Viktor aka in sitt ho pa sin dubbeldackade bil
tvarsover den gamla kolen. "A hin ga so ha",
sager hans far som varit med om annat.
Folk som semestrar sloa bort sin tid har,
medan inbyggarna far ligga i selen sent och
tida om allt skall fungera. Endast nagon
sondag kunna de ta en tur ut pa sjon dar
nqjesmetare med fiskdille och metkomplex
husera alia dagar. Utombordare bullra har
mellan holmar och skar. Archimedes ar
framst. Uppfinnaren Botolf far med honnor
stolt forbi med motor och 100 000 hagrande
for nagon blivande uppfinning.
Ottirstugan kallades forr Sjoandens gastgivaregard. Man stannade for att dricka
kaffe, vila ett tag och hora nyheter. Dar var
den tiden stallets kulturhard. Nu har denna
flyttats till Perbjors Erik stugan dar tva kandidater briinna flitens lampa lasande latin,
tyska och etymologi.
Tiden har sin obevekliga gang.
8/8 1939.
Er. Persson.
Ofre Gdldet 2/15

Herman var en av medlemmarna nar laget
bildades 1948 och donerade vid sin dod hela
sin notskatt till Malungs spelmanslag.
Flera av latarna efter Leisme Per ar aldrig
publicerade tidigare, andra harstammar fran
bocker som Svenska Latar, Med Dalalven
fran kallorna till havet, muntliga traditioner
eller inspelningar av olika slag. De fiesta av
latarna i var "Leismebok" ar upptecknade
efter Herman, men som laget spelar dem nu.
Melodierna ar enkelt skrivna vilket kan inspirera utovaren till egna utsmyckningar av
latarna.
Boken finns till forsaljning i Malungs
bokhandel och hos spelmanslaget.
Malungs spelmanslag
ANNIE GUNNARSSON
ordforande
Det finns mer att Idsa om Sjodndan. 1983 gav
Dalaforlaget i Malung ut boken "Sjodndan. Ett fabodstdlle i Vdsterdalarna". Det dr en berdttelse i ord
och bildfrdn aren 1958-1966. Den foljer Sndller Lars
Johansson, hans hustru Bulass Anna, barnbarnen
Karin och Goran samt deras lekkamrater Inger, Ake
och Gunnar i deras dagliga sysslor pa vallen. Boken
finns till forsaljning has Petterssons Foto i Malung
och kostar 100 kronor.

Ny bok med
Malungslatar
I vintras gav Malungs spelmanslag ut boken
"82 latar ur Leisme Pers latskatt". En bok
om storspelmannen Leisme Per Larsson
fran Malungs finnmark med noter och historik. Arbetet paborjades hosten 2012 och
blev klart till forsta advent 2014. Forsta
upplagan pa 200 bocker saldes slut pa fem
manader. En andra upplaga trycktes under
varen.
Tack vare Leisme Pers sonson Herman
Stromberg finns det latar och annan musik
kvar fran Leisme Pers tid. Riksspelmannen
Ofre Gdldet 2/15
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Tacka Herman for musiken
AVHANSBOHM
Med anledning av den nya boken med
Leismelatar holl Malungs spelmanslag en
konsert i Tyngsjo i varas. Dar framfordes
foljande berattelse om Herman Stromberg
som forde spelmansarvet fran Rihimaki pa
finnmarken vidare in i var tid.
Det ar en person som mer an nagon annan skapat forutsattningarna for konserten
har i dag. Tack vare honom lever manga
Leismelatar vidare 100, 150 ar efter att de
spelades pa danser och brollop har i trakten. Jag tycker att han kan vara vard en lite
langre presentation.

Stromberg som svarade for musiken nar det
spelades pa finnmarken och i Yttermalung,
enligt en annan tidningsartikel. "Det var pa
den tiden det dansades gammal slangpolska
sa att benen stod ratt ut", mindes han.
Nar Herman var 25 ar gjorde han en viktig insats for att bevara Leismelatarna till
eftervarlden. I Mora traffade han Olof
Andersson, en av personerna bakom den
stora samlingen Svenska Latar. Andersson
publicerade 30 av de latar som Stromberg
spelat for honom.

Herman var inte helt nojd med uppteckningDen person jag tanker pa ar Leisme Herman, arna och har korrigerat en del noter. Han
Leisme Pers sonson. I spelmanskretsar ar skrev senare sjalv ner ett flertal melodier
han bekant som Herman Stromberg - utan som inte finns i Svenska Latar. En ar den
nagon hanvisning till Leisme. Han skapade statliga ganglaten som vi spelade nar vi borsig ett eget namn och han var i narmare 20 jade konserten.
ar en portalfigur for Malungs spelmanslag.
1916 intraffade en dramatisk handelse som
Det var, till exempel, Herman som kungen, fick Herman att narapa sluta spela. Han och
Gustaf VI Adolf, sag till att fa en pratstund hans yngre bror Erik spelade till dans pa ett
med i Malungs kyrka pa Eriksgatan genom brollop i Sodra Avradsberg. Plotsligt reste
Dalarna 1953. Och det var Hermans portratt sig Erik upp och bad Herman att fortsatta
som fanns pa omslaget till den EP-skiva ensam. Erik forsvann fran brollopsgarden,
med Malungs spelmanslag som Sveriges och han sags aldrig nagonsin mera till.
Radio gav ut.
"Erk rest bort och kom int tebaka". Sa utHerman Stromberg foddes 1882 och larde tryckte sig Herman nar han i slutet av sitt liv
sig spela fiol i pojkaren trots att hans far berattade om handelsen.
Erik, som sjalv var spelman, forsokte hinDet var forst pa 40-talet som det blev riktig
dra honom.
fart pa spelandet igen. En ung meteorolog i
I en intervju med Nya Wermlands-Tidningen Uppsala, Backa Erik Eriksson som var uppvaxt i Malung och som sjalv var spelman,
julen 1954 sa Herman:
"Nar jag var i 20-arsaldern ansag far att jag kom pa besok och vackte Hermans spellust.
Nar Malungs spelmanslag bildades var
tagit loven av honom som musikant."
Herman Stromberg en i laget och han blev
Nagra ar senare var det ofta Herman belonad med den fina titeln riksspelman nar
12
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Herman Stromberg (1882-1967) dr en viktig person for folkmusiken. Hanforde vidare musiken efter sinfarfar,
Leisme Per Larsson (1822-1907). Hdr dr Herman pa Gammelgarden i Malung vid Dalarnas spelmansforbunds
stdmma den 27juni 1948.
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det holls uppspelningar vid den stora spelmansstamman i Malung sommaren 1948.
Herman forsorjde sig med arbete i skogen,
mestadels som huggare. Det holl ban pa
med anda upp i 70-arsaldern da ban flyttade
fran Avradsberg till aldersdomshemmet
vid Lugnet i Malung. Han var aktiv i spelmanslaget in i det sista.
Det finns en bild pa honom som 85-aring - i
Malungsdrakt och med fiolen i hand - vid en
sommarfest pa Gammelgarden 1967. Senare
det aret avled ban.
Min far, Sven Bohm, skrev ett minnesord
i Skinnarebygd. Han avslutar texten sa bar:
"Vid den stamningsfulla jordfastningen i
Malungs kyrka fick ett fulltaligt spelmanslag fran orgellaktaren som inledning spela
Leisme Per-marschen, och den klingade
statligt mellan kyrkans valv. Herman fick

en begravning vardig en Malungs store
spelman."
Den marschen, som ocksa kallas Malungs
brudmarsch, blir finalen pa var konsert bar i
dag. Men dar ar vi inte an, langtifran...
Nu ska vi spela en polska, en av dem som
Herman sjalv skrev ner. Den ar nummer sex
i bans notbok, sa vi kallar den for Hermans
sexa.
Tyngsjd kyrka den 9 maj 2015

Torsdagen den 23 juli, kl 18.00, ar det
"Spelmansstamma i Leisme Pers anda" pa
Rihimaki nara Avradsberg, Malungs finnmark,
Herman Stromberg kan boras pa cd-skivan
Aldre spelman fran Malung, utgiven av forlaget Hurv i Yttermalung.

INGVALLHOGEN
en gammal gard i gransbygden
AV CONRAD A HANSSON (artikelpublicerad i Mora Tidning 29juni 1953)
Kompletterad av Erik-Ake Tranberg (Text och Foto 2014)

En halv mil nordvast om Rorbacksnas och
endast en halv km fran riksgransen ligger
garden Ingvallhogen. Den bar fatt sitt namn
av ett mindre berg, soder darom. Narmaste
grannen ar den lilla byn Tandanaset i Norge.
Garden ligger i lilla Tandans dalgang och
har ett mycket vackert lage. Runt den vaxer
en myckenhet av lovskog, sasom bjork, salg,
ronn och hagg. Och daromkring susa de
ljusa furuskogarna milsvitt at alia hall. Att
komma till Ingvallshogen en sommarkvall,
just innan solen sjunker ned bortom Stenlekasen, och fa se garden och dalen bort mot
de norska gransbergen, ar en syn man sent
14

glommer. Det ar storbyggt pa Ingvallhogen,
och manga bus. Alia kan ej har raknas upp
men jag kan namna: Sommar- och vinterstuga, tva vackra harbren, smedja, stor logbyggnad, vinter- och sommarfjos, badstu,
snickarstuga samt en gammal, mindre logbyggnad fran den forsta bebyggelsen. Den
har artalet 1812 inhugget. Pa garden finns ej
mindre an tre brunnar. Allt ar synnerligen
praktiskt anordnat, fran vinterstugan t. ex.
behover man aldrig ga ut for att komma till
kallare och vedbod, allt ar under samma tak.
Vinterfjoset har stengolv och en praktig,
murad godselkallare. Under snickarstugan
och med ingang fran sommarstugan finns
6freGaldet2/15

den s.k. messmorkallaren. Ingvallhogens
getmesost har varit kand och uppskattad av
finsmakare vida omkring. I Lilla Tandan
finns husbehovssag och dar har aven funnits
kvarn, den ar borta nu. I ena harbret finns
dock kvar en stor handkvarn, annu fullt
brukbar.
Garden har ratt stor akerareal och stor
skogsmark, i allt 70 snesland reducerad jord,
fast nu delat i tva lotter. Det berattas, att
nar storskiftet gick skulle garden fatt annu
mycket mera skog bade till rqjningarna vid
Lilla Tandan och till flera skogsslogar. Den
davarande husbonden Ingevall-Pelle sade
stopp, han ville ej ha mera skog, det blev
for hoga skatter. Saledes var skatten da som
nu ett svart problem. I aldre dagar holls pa
garden en besattning av 6 a 7 kor jamte ungdjur, ett 20-tal getter och far samt hast. Till
att foda denna besattning over vintrarna
forslog ej jorden vid garden langt. Men man
Ofre Galdet 2/15

hade de kilometerlanga rqjningarna vid an
att tillga jamte slatter vid Vinnkallsbacken
och Blastkolen. Vidare togs mossa och lov i
stora mangder. Pa sydsidan av Ingvallhogen
ligger gardens potatisaker, och det ar otaliga lass med sten som brutits upp dar. Det
ar mycket sallan som potatisblasten fryser
ner pa detta skyddade stalle. Det nuvarande
husbondfolket pa Ingvallhogen ar Karin
och Hilding Eliasson, den senare kommen
dit genom gifte. Karin ar 4:e generationen,
raknat fran de forsta bebyggarna. Karins
far, Axel Hedstrom fodd 1875, lever an och
gar och pysslar som en hustomte pa garden.
Han ar varmlanning, fran Dalby socken,
och kom till Ingvallhogen som mag ar 1903.
Han var gift med Augusta Mattesdotter,
som avled 1941. En vinter nagra ar fore sin
dod var Augusta till den norska byn Flermoen for att gora nagot uppkop.
Nar hon sedan var pa hemvag halkade
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hon pa skidorna och brot larbenshalsen.
Lange lag hon i snon och ropade pa hjalp,
tills slutligen en timmerkorare, som holl pa
att lasta av nere vid Tandan, horde hennes
rop. Efter denna pars repade hon sig aldrig
helt.
Ingen unionskris vid Tandanaset
Fran unionsupplosningen 1905, da det var
bade si och sa med vanskapen pa en del
hall i granstrakten berattar Ingvall-Axel att
mellan folket i Ingvallhogen och deras naboer i Tandanaset, radde ingen unionskris.
Under sista varldskriget kom manga norska
flyktingar over Ingvallhogen. Svenskt vaktmanskap var da tidvis forlagt dit. Pa gardstunet finns en sandstenshall med vackert
inhuggna namn och orden "Pa vakt 1940".
Denna ar upprest av nagra dar da forlagda
beredskapare.
Historien om Ingvallhogens forsta bebyggelse ar intressant. Man far komma ihag
att vid denna tid var detta valdiga omrade,
det vastligaste i Dalarna, till storre delen
ett obebott skogsland, ett nybyggarland. De
forsta som bosatte sig pa Ingvallhogen hette
Ole Olssen Brenden, fodd 1767 och hans
lika gamla hustru Marit Ivarsdotter. De
kommo fran Vestby i Trysil i Norge. Och det
var under ganska dramatiska omstandigheter de forsta gangen nadde Ingvallhogen.
Forhistorien var denna: Ole Olssen och en
granne till honom, Nils Tallasen, hade bagge slatter vid en back vasterut fran Ulvsjon
i Trysil. De kunde aldrig samsas om var radelarna for deras slogar gick. En dag traffades de pa ett stalle som hette Vollbacken.
De hade bagge druckit brannvin.
Da borjade de med sin gamla trata och
till slut bar det ihop till slagsmal. Ole hogg
ett betsman fran vaggen och slog det i huvudet pa Nils, som stop och blev liggande.
Ole var nu saker pa att han drapt sin granne.
Han sprang hem och varslade Marit. Med
vad som kunde baras av sammanrafsat boOfreGdldet2/15

hag somt en ko och ett par getter gav de sig
pa flykt mot de svenska gransskogarna. Dit
nadde ej det danska majestatets armar. Detta hande sommaren 1806. Nils Tallasen dog
inte. Efter att ha legat medvetslos i manga
dagar kvicknade han till. Men hans huvud
lar ha varit snedvridet under hela hans aterstaende levnad. Flyktingarna blev eftersatta
sa snart som det formenta drapet blev ka'nt.
Paret lyckades halla undan for forfoljarna,
men dessa voro dem dock i halarna. En
kvall kommo de sa over gransen, men orkade ej langre an till den plats, cirka 500
meter fran gransen, dar garden Ingvallhogen nu ligger. Det berattas, att en ung underlansman som hastat fore de ovriga bar
hann upp flyktingarna. Markligt nog vande
han, och nar han sedan motte lansmannen
och dennes foljeslagare vid gransen sade
han att foljt flyktingarnas spar langt in pa
den svenska sidan och tillradde forfoljarna
att vanda. Radet foljdes. Hade lansmannen
vetat att han sa att saga haft flyktingarna i
sin hand hade sakert saken tagit en annan
a'nde, de 500 metrarna in pa svenskt omrade
till trots.
Ett nej, som kostade enfardeman livet
De uttrottade flyktingarna stannade bar
over natten. Sin boskap bundo de vid nagra
tallar. Som ett minne av deras forsta natt
vid Ingvallhogen blev sedan dessa tallar
sparade och vaxte med tiden till jattefuror,
innan de av senare generationer skovlades.
Paret vagade ej stanna sa nara gransen,
utan farden fortsattes ett par mil at sydost.
Vid ett stalle kallat Kindvalla stannade de.
Under tiden de bodde i Kindvallstugan intraffade en handelse som staller Marit i en
mork dager. Sent en kvall just i dagarna
fore jul 1810 kom Lisa Marten Johanssen
fran Tandanaset till Kindvallstugan. Han
var pa fardvag fran Lima och skulle hem.
Det var mycket kallt om aftonen. Han bad
om husrum for natten, men Marit nekade.
17
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Marten maste da fortsatta sin vandring till
nasta bebodda stalle, det var Vallsjon, och
dit var det over milen langt. Kommen till en
liten tjarn mellan Tandsjoarna satte han sig
att vila, men uttrdttad som han var somnade
han och fros ihjal i den kalla vinternatten.
Tjarnen dar man fann honom, kallas an idag
for Martenstjarn. I Trysils gamla kyrkobok
star det antecknat om Marten : "Funnet dod
i marken". Han begrovs i Trysil den 13 januari 1811. Ole och Marit trivdes ej vid Kindvalla. De tankte ofta pa den vackra plats dar
de for forsta gangen under sin flykt stannat pa svensk jord. De hade fatt reda pa att
Nils Tallasen ej dott av det slag Ole utdelat.
Som de nu kande sig sakrare beslot de att
flytta till Ingvallhogen. Det blev nu en brad
tid for makarna och mycket arbete innan
de fatt tak over huvudet for sig sjalva och
kreaturen. Vidare maste foder bargas for att
kunna foda boskapen over vintern. Som de
var bade arbetsamma och handiga forbatt-

rades nybygget ar fran ar, och mer boskap
kunde hallas. Under dessa forsta nybyggarar pa Ingvallhogen intraffade en tragisk
handelse dar. Makarna var barnlosa, men de
hade anstallt en flicka att valla korna over
somrarna. Dar fanns en stor tjur som gick i
vail med den ovriga boskapen. En kvall kom
flickan inte hem fran gattarskogen.
Tjuren var denna kvall alldeles vild och
bolade ursinnigt. Na'r man sedan fick se att
den var blodig pa hornen och i huvudet anade man det varsta. Detta besannades ocksa.
Tjuren hade med sina vassa horn fullstandigt massakrerat flickan. En bjorkpak, som
flickan burit for att freda sig mot tjuren
med, lar som ett minne av den sorgliga handelsen blivit uppsatt pa ett stenrose, just dar
skogstigen grenar sig till Rorbacksnas och
Angesasen.
Gattarpojke blev husbondepd garden
Som gattarpojke kom sedan Per Benjamins-

Ar 1975 medfr va Veronica K, Per, K Inga-Lill K, Hilding E, Manias K, Anna-Britta E och Karin H
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son till Ingvallhogen. Han var fran Langstrand i Transtrand. Han vaxte upp pa Ingvallhogen, och blev till slut som son i huset.
Sedan han blivit vuxen tjanade ban en tid pa
en gard i Trysil. Sedan, eller 1843 kom han
tillbaka till Ingvallhogen, och fick overta
garden mot det att han skotte de gamla till
doddagar. Det blev ej lange for Ole Olssens
del, han dog 1846, 79 ar gammal. Marit dog
1853. Hon var fodd i Gudbrandsdalen 1767.
I Lima sockens dodsbok star antecknat om
Marit: "Gudfruktig".
Traditionen sager daremot att Marit var
hard till sinnelaget. Manga trodde att hon
kunde trolla, och vore radda for henne. Per
Benjaminsson eller Ingvall-Pelle, som han
nuborjade kallas, var en rivandes arbetskarl.
Det ar han som odlat det mesta av akerjorden kring garden och mycket av rojningarna
vid Lilla Tandan. Om bans flit vittnar den
langa stengardesgarden vid Ingvallhogen.
Han var fodd 1812 och ar 1840 blev han gift
med den 10 ar aldre ankan Berte Palsdotter fran Bustad i Trysil. Ingvall-Pelle dog i
lungsot ar 1872, den 11 juli, 60 ar gammal.
Berte Palsdotter blev gammal, hon dog pa
Ingvallhogen i 93 ars alder, ar 1895.
Deras barn voro: Sonen Mattis fodd 1841,
och dottern Martina fodd 1844, och dod, sasom ogift, 1897. Mattis som nu blev husbonde pa Ingvallhogen, var en mycket driftig
man. Jorden holl han i god havd och i sarskild grad agnade han sig at gardens abyggnader. Han reparerade och moderniserade
och i manga fall byggde han nytt. Men sa
var Ingvallhogen kand vida omkring for sin
praktiga och praktiska bebyggelse.
Gammal vattensag blev modern cirkelsdg
Den gamla mangardsbyggnaden brann ner
pa 1870-talet. Den nya vinterstugan med
sina praktiga rum ar bland flera bus uppforda av Mattes. Ingvall-Mattes var nagot av
ett mekaniskt geni. Den gamla vattensagen i
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Mattes Persson

Lilla Tandan ombyggde han till ett modernt
cirkelsagverk. Flera vattensagar byggde han
bade i Sverige och Norge, daribland en stor
anlaggning i Rorbacksnas. Den sistnamnda
var forsedd med bade sagram och kantverk.
En fin vattendriven parthyvel konstruerades
av honom. Ritning av denna parthyvel finns
i Nordiska museets etnografiska samlingar.
Bland mycket annat gjorde han en cykel av
tra, att aka pa skaren med om varen. Han
gjorde en vanlig cykel, den var helt av tra
och fullt brukbar. Ingvall-Mattes var till
utseendet en vardig man. Han hade skarpa,
forskande ogon och stort, svart helskagg.
Det var nagot av gamla, tiders patriark over
bans utseende. Hans andliga resning torde
aven ha varit over medelmattan. Pa sommaren 1912 insjuknade han, och om hosten, nar bjorkarna kring Ingvallhogen lyste
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Karin H, Anna-Britta E och Mattias K

likt facklor, gick han bort. Pa en bar gick
bans sista fard fran Ingvallhogen, langs den
vindlande skogsstigen och over myrarnas
spanger och kavelbroar, fram till kyrkogarden i Rorbacksnas. Ingvall-Mattes var gift
raed Karolina Olsdotter fran Lutnas, Trysil.
Henne minns jag som en liten, blid, silverharig gumma. Hon hade ett sant vackert,
hjartegott leende. Ingvall-Lina dog 1938, 94
ar gammal, hon var vid sin dod Limas aldsta
invanare.
Malmadra vid Ingvallhogen?
Sa ett par sagner fran Ingvallhogen: En
Ostmarking var i trakten av Ingvallhogen
pa timmerhuggning en vinter. Det var nagon gang i mitten av 1800-talet. En dag under arbetet tappade han sitt fickur. Han sokte lange och ivrigt, men han kunde ej hitta
det. Nar det blev barmark letade han igen,
men det var omqjligt att hitta klockan. Han
vande sig da till den beromde "vise Knut" i
Gudbrandsdalen. Denne kunde ocksa tala
om var klockan lag.
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Men vise Knut sag mera, ty han lar ha
sagt: "I narheten av sista granen du gjorde
fardig i var, gar en rik silveradra, och den
ligger grunt". Stallet dar Ostmarkingen
hogg sista granen skall vara alldeles vid
an, strax nedom sagen. Mannen gjorde ingenting av sin vetskap om silveradran, och
saken foil i glomska anda till omkring sekelskiftet. Da var Mattes Persson och Karl
Moberg fran Rorbacksnas och gjorde nagra
sprangskott pa ort och stalle.
De ledsnade snart, och sedan har ingen
forsokt leta ratt pa adran.
En beromd slagruteman, Ola Danielsson
fran Norge, lar dock ha fatt utslag pa den
utpekade platsen.
De geologiska forutsattningarna finns
nog, for har ar Vasterdalsfjallens sandsten
utbytt mot urberg. Pa norska sidan vid den
sa kallade Sojstrupen vid Gronan, har brutits malm med forekomst av bade silver och
koppar. Ar det samma malmadra som Ingvallhogen?
Den andra sagnen har ocksa med skat21

Overst ligger en ljus, rodlatt kvartsitsandsten rik pa boljeslagmarken. Darunder ligger en gra vittring breccia med adror av fin
kornig gra kvartsit. Underst ligger en finkornig rodviolett porfyr med glesa rodvioletta och ibland gragrona strokorn.
Det geologiskt intressanta omradet ar ca
2 ha stort och ligger strax norr om gardarna
i den lilla byn Ingvallhogen.
Stenbrott
I Ingvallhogen finns ocksa flera gamla stenbrott med kvartsitsandsten som ligger vackert skiktad och har darfor varit latt att bryta.

Ingvall Karin

ter att gora: i Gunnnarstjarn skulle en stor
skatt ligga. Flera ganger hade man tyckt sig
se att det blankte som av guld pa bottnen.
Till slut byggdes en flotte och man forsokte
en fullmanenatt, barga skatten. Man nek
nagot tungt och blankande pa draggen, men
alldeles vid ytan slappte taget, och med ett
sista blankande sjonk skatten i bottnens dy.
Sedan har den ej aterfunnits, och numera
blanka endast manen och stjarnorna i Gunnarstjarns svarta vatten.
Sagner aro sagner och de verkliga skatterna finns nog i den ganska ororda natur,
som annu ar kvar i dessa trakter. Det ligger
nagot av tidlos ro over Ingvallshogen, nagot
av den ro som fanns i gamla tider.

Lite mer om Ingvallhogen
Geologi
Ingvallhogen har en intressant berggrund
som latt kan studeras.
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Vdxter och djur
Omradet vid Ingvallhogen ligger pa ca 440
m 6 h strax norr om ett omfattande myromrade, som i hog grad paverkar vaxt- och
djurliv i trakten. Typiska faglar har i trakten
ar lavskrika och gransangare, ute pa myrarna ar gluttsnappa och ljungpipare karaktarsarter.
Vegetationen i de gamla stenbrotten ar
artfattig, dominerad av lavar, ljung och
lingon. I brantare, blottlagda delar finns t ex
stensota och karingtand.

Nyckel till
sommaren
AVOVE PERBJORS
Den Heliga Trefaldighets dag, som i ar ar
den sista maj, kallades forr for "nyckeln till
sommaren".
Om man foljer vadret den har dagen, fran
morgon till kvall, ska man kunna oversatta
detta till sommarens vader fran maj till September.
Ofre Gdldet 2/15
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Glad <f>oromar
onskar r^daktion^n

Osandens skola
f lyttad hit f ran
Osanden

dam Eisten
Nya Janisstugan Bystugan Oln
grundad av
f lyttad f ran
Osten Eriksson Fiskarheden
pa 1650-talet
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