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farms endast tva prdster i Vasterdalarna, en i vardera
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Nagot om delta
nummer av
Ofre Galdet
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engagerade for amnet och redaktionen
tackar for bidragen.
Vi ser garna att kommande nummer
ocksa kan ha ett tema. Tipsa garna oss i
redaktionen om amiien och kom med Era
bidrag.
For redaktionen Erik-Ake Tranberg

Foto: Erik-Ake Tranberg.

Ur innehallet:
Ordforanden har ordet
Angsmarken - En del av varat
kulturarv!
Skolminnen
Min skolstart 1948
Dalarnas fornniinnes- och
hembygdsforbunds hostfest
Gransbo folkskola
Skolplanscher i Lima
Exempel pa skolbocker
Exempel pa skolsaker
Skolresan
Salendagen 20170727 pa Olnispa

Ofre Galdet 3/17

Ordforanden bar ordet
Jag bar tidigare skrivit om att vi har ett inte tog la'tt pa, darav de allvarliga minerna
jubileumsar i Transtrands Hembygdsfor- pa manniskorna pa de aldre fotografierna.
ening och i Transtrands gamla socken.
Hembygdsforeningen firar 70-ars jubileum Gamla fotografier ar nagot manga ar valdigt
och det ar 150 ar sedan Transtrands socken intresserade av och jag hoppas att ni alia
skiljdes fran Lima.
passar pa att ga in pa var hemsida www.
olnispasidan.se och titta pa de bilder som
Vi hade under var nationaldag, sjalva ju- finns inlagda dar. Man hittar lanken under
bileumsfirandet da vi bjod alia narvarande fliken Hembygdsforeningen.
pa kaffe och tarta. I samband med detta, sa
visade vi en fotoutstallning med bilder fran Jag vet att manga av er inte sjalv anvander
sockenbor for 150 ar sedan, samt nytagna er av datorer, men detta ar kanske ett bra
bilder pa ortsbor som bor har idag ar 2017. tillfalle att ta hjalp av vanner och slaktingar
Det blev en mycket lyckad utstallning och och da far man tillfalle att traffas och prata
vi passade a'ven pa att fotografera manga om bilderna och kanske det kommer fram
pa sjalva jubileumsdagen. Pa sa satt har vi intressanta berattelser, som ni kan delge
dokumenterat manga som bor bar idag och varandra. Jag har skrivit det tidigare och
kanske kan det bli grunden till en utstall- kommer att fortsatta att tjata om det:
ning om 10, 20 eller 50 ar framat. Vad vet Glom aldrig att ni alia bar pa en historia och
ni maste beratta for de unga, sa de far med
jagsig sin slakts historia och sin bygds historia.
Det man slas av ar att vi alia ar ganska lika, Och jag vill ju heist att ni berattar pa ert eget
fast kladerna ar annorlunda idag och vi ar sa mil. Svenska kan de i alia fall.
vana att fotografera och fotograferas, sa vi
ar inte sa allvarliga pa bilderna, som man- Ha en fin host.
niskorna pa de aldre bilderna Formodligen
ANNETTE JONSSON-LILL
var det nagot valdigt stort och markvardigt
Ordforande Transtrands Hembygdsforening
att lata sig fotograferas, sa det var nagot man

Ordforanden har ordet
Eftersom det var dags att fylla pa nasta ars
midsommarsnaps har jag har precis varit soder om Santstugan i Sodra Loten och plockat Johannisortens knoppar och blommor.
De ska nu sta i Brannvin Special nagra dygn
och sedan filtreras bort. Darefter ska essensen spadas till lagom smak, Efter ca ett ars
lagring ar det forhoppningsvis en god snaps
med lite kulturkanning.
Ja, tank vad fort en sommar gar. Nyss
gladde vi oss at den annalkande varen med
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gronska och fagelkvitter. Nu star hosten for
dorren. Redan har det nattetid varit minusgrader pa flera hall i Lima. Tro om det ska
bli en brittsommar eller om snoflingorna dalar ner mot rnarken snart. En del forutspar
jordens undergang inom en manad! Ja da
hinner ni inte lasa det har, men visst ar det
spannande att se vad som hander.
Sommaren har som sagt avlopt som vanHgt vid Vastagarden. Grasklippningen har i

sommar skotts av Alexander Larsson.
Smorboll, Kattfot, Pyrola, och Faltgentiana har blommat rikligt. Aven Gokblomster,
Lasbraken och ett exemplar av Hostlasbraken, troligen det enda i Dalarna, har bidragit till fagringen runt husknutarna.
Hembygdsdagen bjod pa vackert vader med
nagon regnskur som inslag i programme!.
Det var ett trettiotal besokande som lyssnade till Skol Olle Larsson som berattade
om Fiskarhedens Travaru AB:s historia och
Perjos Lars som spelade pa fiol och berattade om sig sjalv och fiolspelandet. Gerd
Piscator bakade och salde stomp.
I ar medverkade Hembygdsforeningen under Limadagen. Vi hade lotteri, bokforsaljning och draktvisning/radgivning. Flera
besokte oss for att de hade urvuxna limadrakter som de ville bli av med. Nu vet vi
tva som vill sa'lja sina drakter till humana
priser. Vi fick aven nagra nya medlemmar
till foreningen samt flera bocker salda. Antalet besokare pa limadagen var i ar fler an
pa lange och kommersen var god, mest saldes mat och letter.
Tillsammans med Naturskyddsforeningen
har hembygdsforeningen haft kurs i lieslatter. Kursen holls vid Vastagarden den 29
juli. Det var 11 deltagare fran Sa'len i norr
till Mockfjard i soder samt tva larare; Perjos
Lars Halvarsson och Olle Tranberg. I teoridelen fick vi lara oss att det finns olika liar,
se mer om lieslatter och liar i artikel av Olle
Tranberg.
Slipstenen pa Vastagarden togs i bruk
och vi fick se olika satt att bryna en lie. Efter
lite forstarkt fika vidtog sjalva slattern. Ah
hej och ha vad det mejades ner gra's. Hassjevirket rackte inte till. Nar hela lindan soder
om gammelstugan var slagen och en dubbelhassja var rest var det a'nda gra's kvar pa
marken som fick koras bort. Tank vilken ro-

lig dag vi hade! Alia som var med var eniga
om att detta maste upprepas na'sta ar. Perjos
Lars resonerade ocksa om att ha en kurs i
tillverkning av rafsor (harv och harvtinder)
under vintern. Det skulle aven behova tillverkas hassjevirke alltsa (gobbe eller klejv)
och stang.
Lieslatter vid Nedre Tandberget och Stormkvarnen skedde forsta lordagen i augusti.
Det var mulet och la'tt regn. Tank det ar lika
varje ar. Den trogna skaran kom och svingade liarna och det rafsades friskt for att behalla kroppsvarmen. Det biota gra'set sattes
upp i ett par hassjor, en pa varje sta'lle. Tro
om nagot djur kan a'ta det hoet?
Kvarndagen med gudstjanst holls sedan pa
sondagen vid Stormkvarnen. Har var det
drygt 25 personer som lyssnade pa StenOves predikning. Efterat serverades navgrot med flask och lingonsylt.
Cirka fern grupper har bestallt guidning av
Vastagarden i sommar. Det ar roligt, nar
personer som har sina rotter i Lima eller ar
intresserade av socknen och hur man levde
forr, kommer pa besok.
Flaggforsaljning har varit lyckad i sommar.
Limabor som tycker att sockenflaggan pa
fasaden behover fornyas ar nagra av koparna. Vi har ocksa markt att flera koper flaggan som present till limaattlingar ute i forskingringen. Jag vet nu att fasadflagga fran
Lima bl.a. finns i Trollhattan, Huddinge och
Uppsala. Sakert pa manga fler stallen ute i
landet som jag inte kanner till.
Som jag na'mnde tidigare hade vi en liten
drakthorna pa dansbanan i Folkets park under limadagen. En limadrakt finns nu till
salu, dam storlek M (38 - 40), hos Lisbeth
Modig tel. 070-306 88 48. Vi vet att annu en
dra'kt ar pa va'g att bjudas ut till forsaljning.
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Den ar i storlek ca 36.
Hosten ar i antagande och vi bar i dagslaget inga planerade aktiviteter. Ni far lasa pa
hemsidan och pa affischer i lokala butiker i
Lima.
Nasta ar later langt fram men vi har lite diffusa funderingar. Kanske tar vi upp nagon
aktivitet fran forr. Nagot som namnts ar kolbullegraddning vid Kinnvalloskojan. Gokotta vid lamplig plats har ocksa diskuterats.
Finns det intresse for detta?

En sak ar dock ganska saker; det blir
hembygdsdag vid Vastagarden den 6 juni,
alltsa pa nationaldagen. Vi hoppas da att nagon forening vill vara medarrangor och att
vi far ihop ett heldagsprogram.
Nu far jag tacka for sommaren och onska
Ofre Galdets lasare en skon host och start
pa vintern.
GUDRUNLARSSON THYSK
ordforande Lima Hembygdsforening

Ordforanden har ordet
Arbetet pa var nya seen gar ofortrutet vidare, belt enligt planerna, och det ar sarskilt
de flitiga eleverna vid Gymnasiets byggprogram vi sett har i borjan av hosten. En viktig
del av deras utbildning, sager mig deras larare Marcus Silver, har varit att lara sig hur
man satter upp ordentliga byggnadsstallningar. Det finns ju detaljerade foreskrifter
om detta som maste foljas, allt for att ingen
skall komma till skada och for att alia skall
kunna arbeta under hogsta sakerhet.
Hembygdsforeningen och de som varit engagerade pa Gammelgarden kan se tillbaka
pa en sommar, da intresset for vara fina bus
och samlingar varit storre an vanligt. Inte
minst ett antal dansbandsgaster passade pa
att ytterligare berika sin vistelse i Malung
genom att komma och titta pa Gammelgarden. Vi hade ju visning varje dag.

vid arets utgava av Skinnarebygd som ocksa
i ar kommer att erbjuda riklig och stimulerande lasning.
Inom styrelsen diskuterar vi vidare hur vi
skulle kunna kunna locka och inspirera den
yngre generationen, i synnerhet de yngre
skolbarnen fran forsta klass och uppat for
att vilja veta mer om bygdens historia och
om hur det var forr. Vi har ju mycket positiva erfarenheter fran det arliga besoket
av Centralskolans 6:e- klassare, d.v.s. barn
i 12-13-arsaldern. Men man borde borja tidigare. Och vi har aterkommit till tanken att
so'ka gestalta tidsresor. Att skapa tidsresor
ar en metod for att genom lek och fantasi
som pedagogiskt instrument na barn i olika
aldrar med ett kulturhistoriskt innehall.

Aven i ar hade vi ett antal campinggaster
under dansbandsveckan, vilket gav ett vardefullt bidrag till var kassa. Det var gaster
som tyckte att var speciella miljo med stora
grona ytor och gamla bus skapade en fin och
rogivande stamning.

Det ar ju ett faktum att dagens barn inte
vet, eller kan forstalla sig, hur man levde pa
en gard i Malung pa 1600-1800 talet. Gammelgardens miljo och dess bus ar ju den
perfekta inramningen for att genom enkla
dramatiserade berattelser, med deltagande
av olika aktorer/skadespelare, levandegora
detta.

I skrivande stund har vi lagt sista handen

Hur manga barn vet vad det ar att "buffra"
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till faboden och vad arbetet dar bestod av?
Att se till att korna genom bete i skogen fick
mat under sommaren samtidigt som man tog
tillvara vad korna och getterna gav i form av
mjolk, genom att konservera den pa det satt
man kunde, gora ost och mesost och kanske
cykla ned till byn for att salja smoret.
Vem har sett en gammal bakugn i gang, vet
hur man eldar upp den, vet hur man satter en
deg och kavlar ut och graddar brodkakorna?
Vem kan sla med lie eller vet hur en slipsten
skall dras eller ens vet att det ar ett talesatt
att saga: "veta hur en slipsten skall dras".
Vem kan sy ett par handskar med alia moment som skall goras och dar ocksa barn
forr efter skolarbetet fick hja'lpa till hemma.

En hembygdsgard/ museum som utvecklat
och systematiserat iden att ordna tidsresor
ar Jamtli i Jamtland, som t.o.m. ordnar sarskilda kurser for andra intresserade hembygdsgardar.
For att kunna genomfora nagot liknande
pa var Gammelgard kravs frivilliga medverkande. Alia Ni som tror att Ni kan bidra
med nagot. Ni som kan baka eller sla med lie
eller sy handskar eller har varit med forr och
vill beratta for andra. Hor av Er sa kanske vi
med gemensamma krafter kan gora nagot!
JOHN-CHRISTER

AtiLANDER

ordforande i Malungs Hembygdsforening
tel. 070- 493 51 19

Angsmarken - En del av varat
kulturarv!
AVNAS OLLE TRANBERG
Angen ingick i det aldre jordbrukslandskapet i en sjalvhushallande cykel; skarfa vinterfoder till djuren, sa att man fick godsel
till akrarna sa att man kunde odla mat. Slatterangen ar inte bara en romantisk blomsterang med mangder av sagner och traditioner
knutna till sig, det var a'ven en livsnodvandig del av tillvaron.
Det arliga uttaget av foder gav upphov till
en naringsfattig miljo, nagot som ar grundlaggande for angsmarkernas ekologi. Bristen pa nytillskott av naring medfor att ingen
art kan dominera och konkurera ut andra
arter. Det gor att angsmarkerna ar en av
de artrikaste miljoer vi har. I en valhavdad
slatterang lever hundratals arter av gras, 6rter, fjarilar, skalbaggar och svampar. Men
arterna kraver samtidigt manniskans vard

for att vidmakthallas, de ar alia beroende av
arlig slatter.
Sedan forra sekelskiftet har angsmarkerna mott en kraftig tillbakagang beroende pa
teknikutveckling och konstgodningens genombrott. Kreaturens godsel var inte langre
begransande for odlingen av spannmal. Mer
akerland behovdes for att odla, pa angsmarkernas bekostnad.
Idag ar angsmarken hotad. Manniskan
har gjort arter utrotningshotade genom sin
exploatering av landskapet och darigenom
ar a'ven en del av varat kulturarv utrotningshotat. Den biologiska mangfalden, dar
angen ingar, ar en forutsattning for uppratthallande av ekologiska system som ocksa
manniskan ar beroende av. Vi manniskor
ar beroende av naturen for var overlevnad.
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Slatterfolk ifarten. Foto: Gudrun Thysk

Naturen ar saledes en del av vart kulturarv.
Lien
Det ultimata verktyget for att skota en ang
ar en lie. Lieslatter och det som hor till ar
dock kunskaper som haller pa att forsvinna
eftersom aldre manniskor med kunskap haller pa att forsvinna. Kunnandet i lieslatter
har forts vidare som tyst kunskap genom
imitation och muntlig forklaring, inte genom instruktionsbocker eller manualer.
Lien har bade varit mannen och kvinnans
verktyg, fast manga tror att det bara ar man
som slagit med lie.
Varfor ska man da sla med lie, gar en rojsag
inte lika bra?
Ett lieblad skar vaxter med sa fint snitt att
vaxtligheten dor i langt mindre utstrackning
an efter rojsag med plastsnore eller klinga.
Det har stor betydelse f9r vaxtligheten pa
stallen dar man vill bevara levande vaxter.
En grastrimmer avger standigt sma plastbitar vid anvandning och dessa sprids i naturen.
OjreGaldet3/17

Liar varierar i material, langd, bredd,
tjocklek och utseende. Varje vinkel och
boj har betydelse i hur lien skar. Man skiljer generellt pa tva typer av blad och deras
skarpning; sliplie och knackelie, Traditionellt i Sverige (samt Norge och Finland) har
slipliar anvants, medan i resten av Europa
har knackeliar anvants, Oftast ar slipliar
hardare an knackliar. Hart stal far mindre
skador, men ar samtidigt svarare att fa vasst.
Det finns for- och nackdelar med bada typer
av blad.
Slipliar: Grundskarpningen gors vanligen
med hjalp av en roterande slipsten. Slipblad
haller skarpan langre i miljoer utan hinder.
En skadad egg kan inte brynas bra igen
utan maste slipas. De tjockare bladen kan ta
grovre vegetation som sly. Bladen ar tyngre
och ger mer stabilitet
Knackeliar: Grundskarpningen gors med
kallsmide, man anvander en hammare och
ett litet stad och "knackar" ut en tunn vass
egg. Knackeblad haller skarpan langre i tuffa miljoer med mycket sten. En skadad egg

Lararnapa lieslatterkurs. Foto: Gudrun Thysk

Nedre lien ar en Knackelie. Foto: Olle Tranberg.

Alia deltagare med resultat. Foto: Gudrun Thysk

kan brynas brukbar igen och behover inte
slipas om. Skarpningsmetoden kan tas med
ut i fait utan svarighet. Lattare att lara sig
skarpa om man ar helt nyborjare.

fordelar. Knackeliar kan ge mersmak for
saval nyborjare som erfarna lieslattrare och
darmed oka intresset for kulturarvet och
darmed aven for slipliar.

Tradition kontra nymodigheter?
Med kulturhistoriska glasogon vill man inte
forlora gamla kunskaper, tekniker och traditioner. Men med yrkesaktiva glasogon ser
man mqjligheter till utveckling och effektivisering. Metoder som ar svarhanterliga eller invecklade tenderar att forsvinna.
Detta ar nagot man kan observera om man
ser till de yrkesverksamma inom lieslatter i
Sverige, medparten av sessa anvander sig
av knackeliar, och det ar till stor del denna
metod som lars ut pa kurser. Plotsligt ar hela
traditionen med att slipa liar pa slipsten hotad. Men det finns omraden dar slipliar har

Kallor:
Ljung, T. 2017. Vart levande arv - Minnen och spar i
landskapet. Dalarnas fornminnes- och hembygdsforbunds arsbok.
Stenholm Jacobsen, R. 2015. Liehandboken. Hantverkslaboratoriet, Goteborgs universitet.
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Skolminnen
AVELSIE

WIKSTROM

Nu ska vi leka skola
och froken det ar jag,
och ni ska vara barna
och sna'lla ska ni va!
nu ringer jag med klockan
och da ska det va'tyst!
Da vill jag inte hora
ett enda knyst.

Elsie Wikstrom undervisar i Ostra Nasberget 1943.

Nagra av er la'sare ar val sa gamla, att ni
minns den visan fran er skoltid. Sjalv ar jag
95 och bar varit verksam som larare i ca 40
ar, storsta delen i Sorsjons skola.
Som barn alskade jag att ga i skolan. Jag
minns, att jag sa till morfar, att jag ville
vara i skolan "varenda dag hela livet" och
det blev na'stan sa. Jag fick lasa vidare efter folkskolan och efter studentexamen fick
jag flera lararvikariat pa olika platser. Det
OfreGaldet3/17

var under krigsaren, da manga larare blev
inkallade till militartjanstgoring.
1944 gifte jag mig med en nybakad folkskollarare och det ledde till att att jag utbildade mig till samma yrke. Varterminen
1948 fick min make ordinarie larartjanst vid
Sorsjons folkskola och hdstterminen 1949
borjade jag ocksa min tjanst dar.
Jag vet inte, men jag tror att det var tacksammare, kanske aven lattare, att vara larare

Elsie Wikstrom undervisar i Ostra Nasberget 1943.

under var tid jamfort med nutiden, ur nagra
aspekter. Vi fick mer odelat agna oss at att
undervisa, att fostra var foraldrarnas ensak.
Barnen inprantades hemifran respekt och
lydnad for skola och larare. Skolk och forstorelse t.ex. var sadant vi slapp belt undan.
Vi fick all uppmarksamhet fran vara elever,
som da inte var sa splittrade av andra intressen och samhallsaktiviteter. Vi fick kanske
ocksa arbeta mer sjalvstandigt pa alldeles
eget initiativ och ansvar for den dagliga undervisningen - positivt enligt min mening.
Lagarbete och radslag och arbetsmoten ar
forstas ocksa bra, men det kan nog bli for
mycket av det goda. Vi - eller atminstone
jag - var fostrade efter talesattet "Sjalv ar
basta drang". Men viss koll pa oss hade vi
ju. Skolinspektorer kom oforhappandes pa
dagsvisiter for att se till att rikets undervisningsplan efterfoljdes och det var en lararambition att alia elever skulle klara de s.k.
standardproven - heist overbetyg ocksa. For
statistikens skull. Det var en lugn miljo, arbetsro, i skolan. Vi kande inte av sa manga
sociala inslag utover fluorskoljningsskoterskan varje vecka. Begreppet stress var nog
okant for bade larare och elever och foraldrar, aven om nagra kanske upplevde de dagliga hemlaxorna som besvarande.
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Jag tror ocksa lararrollen var mer omvaxlande och darmed kanske roligare forr. En
folkskollarare undervisade ju da i alia schemats amnen, alltsa aven i sang och musik,
gymnastik och idrott, bild - d.v.s. teckning
och slb'jd. De s.k. fria amnena handhades
inte av speciallarare utan kunde tillampas
pa flextid, alltsa stros in i de andra teoretiska
amnena i olika sammanhang. Det forgyllde
alltid med en passande sang eller teckningsuppgift eller litet pyssel. Det gav forstroelse
at den enahanda skoldagen. Ibland tog man
sig tid bade till hoglasning av en spannande
bok eller rolig saga och till att spela teater.
Har maste jag fa beratta en rolig - sjalvupplevd - skolhistoria: Jag hade last en saga
om haxor och troll for 1-2 klasserna. Nar jag
slutat sa en av pojkarna: "Ha! Det finns inga
troll ju!" Jag visade da med handen utover
klassen och sa med retsam rost: "Tja, smatroll tror jag nog det finns". Varpa en annan
grabb ogonblickligen replikerade: "Da finns
det val haxor ocksa da"! Dar fick jag sa jag
teg.
S.k. byskolor var ofta av B-2 och B-3-typ,
d.v.s. en larare skulle samtidigt, i samma
klassrum, undervisa 2, 3 eller t.o.m. alia 6
arskurser. Tank er det, blyga sjuaringar som
annu inte kunde lasa och blaserade tolvarOfre Galdet 3/17

ingar med mens eller i malbrottet! Jag har
provat pa det nagra ar, sa jag vet vilken pafrestning det kan vara.
Apropa spela teater som jag namnde, sa
firade vi bade examen (=avslutning) och julfester med framforandet av minst en pjas,
ofta fler for att alia som ville upptrada skulle fa en roll. Vi hade alia avslutningar i skolan, inte i kyrkan, och da kunde vi ju dekorera scener och kla ut oss och "leva rovare"
utan att hammas av kyrkorummets helgd.
Examen var hogtidlig varre med lovad sal
och blomsterbuketter pa varje skolbank och
stor publik, som bjods pa ett varierat upptradande. Forst en uppvisningslektion dar
varje elev fick besvara nagon fraga eller demonstrera nagot pa "svarta tavlan" och sedan sang och musik i olika former.
Under mesta delen av min tid som larare
var Sverige ett kristet land. Vi hade kristendomslektioner pa schemat och vi bdrjade
varje dag med att sjunga en psalm och lasa
bonen "Fader var" - barnen turades om att
lasa - och en liten betraktelse i kristen anda
eller etisk atminstone. Skoldagen avslutades
likasa med psalmsang. Att lara in psalmverser utantill var ett vanligt inslag i hemlaxan.
Man hade laxor till varje dag. Jag minns
faktiskt inte nar "avkristandet" infdrdes,
1969 kanske, det blev en del forandringar i
skolan da. Bl.a. blev det tillatet att prata under skollunchen. Dessforinnan skulle maten
tysta munnen och man fick inte lamna bordet forran alia atit fardigt och man kunde
gora gemensamt uttag. Tyvarr kom da aven
svarandet loss. Nagon gang satte jag plaster
pa en som svor litet val ofta eller ocksa fick
vederborande svarjare ga till dricksfontanen
och skolja ur munnen i alias asyn. (Tanka
sig, idag skulle det val vara straffbart!) Men
det hjalpte, man aktade sig ett bra tag for att
svara sa froken horde.
Annu pa 60-talet pratade barnen i allmanheten transtrandsmal, ibland av bara farten
aven pa lektionstid, men vi larare hade orOfre Galdet 3/17

der uppifran att vi skulle se till att de svenskade, garna ocksa pa rasterna. Trenden da
var att satta dialekttalande pa undantag. Det
orsakade lite osamja, elever som vinnlade
sig om att efterkomma uppmaningen "tala
svenska" blev av somliga betraktade som
hogfardiga och snudd pa mobbade.
Har erinrar jag mig annu en skolhistoria:
En flicka i en av smaklasserna slar sallskap
med mig efter dagens slut och berattar ivrigt vad hon ska gora, nar hon kommer hem.
Hon pratar pa mal och jag ser mig tvungen
fa henne att svenska, sa jag sager: "Vad sa
du?" Flickan upprepar ater pa nat och jag sager nu "Jag hor inte vad du sager." Flickan
tar om men fortfarande pa mal och jag uppmanar: "Tala svenska"! Men da tryter flickans talamod. Hon stampar med foten, spanner ogonen i sin froken och utbrister: Har du
oronen i kappfickan? Och jag far bita mig i
min nitiska tunga. Talar barnen overhuvudtaget transtrandsmal idag? Det kanske ar
vanligare med svengelska?
Sammanfattningsvis vill jag saga, att en
larare forr nog var mera en personlig formedlare av kunskap, en "levande kunskapskalla" liksom, nu kanske lararen har storre
betydelse som vagledare och stod vid sjalvstandigt studerande. Vi hade ju inga datorer och eleverna ingen prao och utbudet av
fackbocker inte sa stort som nu. Skolenheterna var ju mindre, det anses ju nu som en
nackdel, men det hade fordelen att alia kande varann val, lararen sina elever och eleverna sin larare och det innebar oftast storre
trygghet och mindre oro och stress. Stora
klasser och stora skolor tror jag ar jobbigt
for saval barn och foraldrar som for larare.
Elsie Wikstrom
Sdlen 1 augusti 2017
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Var ar bilden tagen och vil
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a ar personerna pa bilden?
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Min skolstart 1948
AVSIVNILSSON
Jag borjade skolan hostterminen 1948 i 6stra Utsjo folkskola i Malung.
Pa den tiden kallades forsta och andra
klass smaskolan i folkmun. Vi hade Selma
Dahl som var larare. Hon harstammade fran
Lima socken i Dalarna och bodde i en av
skolans lagenheter for larare under terminerna. Selma Dahl tjanstgjorde i Ostra Utsjo skola fran 1930 till 1951.121 ar var hon
larare pa skolan. Hon var en mycket bra och
uppskattad larare och jag tyckte mycket om
hennes lektioner.
Jag kunde varken lasa eller skriva nar jag
borjade skolan. Min pappa var en duktig sagoberattare och han hade inspirerat mig att
lasa, varfor jag langtade efter att kunna lasa
egna bocker nar jag borjade skolan.
Jag och min familj bodde i Grimsaker.
Det tog mig tjugo till trettio minuter att ga
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till skolan det forsta aret. Foraldrarna hade
ingen egen bil pa den tiden. Jag kommer
speciellt ihag en luciamorgon da jag hade
fatt en fin lykta med ett Ijus inuti. Vi skulle
borja redan klockan sju den morgonen. Vi
var manga barn i Grimsaker som gick till
skolan. Jag trodde att jag skulle fa sallskap
med min slakting i granngarden, men han
hade redan gatt ivag med sin kompis, sa den
har morgonen fick jag promenera ensam till
skolan. Det var vanligt pa den tiden att barnen gick eller cyklade till skolan. Det var
i alia fall inte mycket trafik pa vagen. Jag
minns att jag larde mig cykla i sjuarsaldern.
Jag hade ingen egen cykel utan fick anvanda
min mammas. Jag tror att jag cyklade sjalv
forst i andra klass.
Jag kommer sarskilt ihag hur var froken
Selma Dahl tog hand om oss elever nar det
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var kallt pa vintern. Hon var som en andra
mamma for oss de forsta aren i skolan, hon
sag till att vi var riktigt pakladda innan vi
gick hem fran skolan och noga med att kontrollera att pojkarna hade mossor och vantar
pa sig.
I forsta och andra klass fick vi inte skolmat, utan eleverna hade med sig egen matsack, oftast mjolk och smorgas. Min van
Elvy, som ocksa har gatt i Utsjo skola for
Selma Dahl, har berattat for mig nar hon

hade glomt sin mat en dag och skulle fa
vara hungrig en hel skoldag. Da fick hon
folja med Selma Dahl upp till hennes la'genhet, dar hon serverades en riktig skollunch.
Elvy berattade ocksa att under tiden hon at
spelade Selma Dahl piano for henne, vilket
blev ett oforglomligt minne for henne.
Ett stort tack till dig Selma Dahl som gav
mig en mycket trygg och fin skolstart, som
blev en vardefull borjan pa min skoltid.

Dalarnas fornminnes- och
hembygdsforbunds hostfest
holls lordagen 2017-09-02 vid Transtrands
Hembygdsforenings Hembygdsgdrd, Olnispagarden, Vdstra Sdlen.
Programmet inneholl visning i grupper av
de pedagogiskt ordnade utstallningarna i
Smedjan; Parstugan med miljoer fran cirka
ar 1790 och 1890; Smaskolan; Ladugarden
och Fotoutstallningen i Ladan; Textilier
samt vandring upp till Vasastenen for hela
gruppen. Vid varje station fanns styrelsemedlemmar fran Transtrands Hembygdsforening som berattade om respektive hus
och vad som gjorts for att besokarna lattare

skulle fa upplysning om hur husen anvands
tidigare.
I Janisstugan skedde bokpresentation och i
bystugan halsades valkommen och serverades lunch och fika. Cirka 80 nojda deltagare
fran hela Dalarna deltog med forbundets
styrelse och landshovding Ylva Thorn.

Foton fran forberedande mote med Ylva. Till vanster Erik-Ake Tranberg, Solveig Jansson, Lars-Erik Nerback,
Barbro Samuelsson, Ylva Thorn och Annette Jonsson-Lill framfor Janisstugan. Till hoger Erik-Ake Tranberg,
Ylva Thorn och Lars-Erik Nerback framfor Vasastenen. Foto: Erik-Ake Tranberg.
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Britt-Marie "Bitte" Antonsson berattar om Janisstugan. Foto: Erik Thorell.

Nds Olle Tranberg berattar om Vasastenen. Foto: Erik Thorell.
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Gransbo folkskola
A VARON HANSSON
Mellan aren 1913-1932 drevs skola vid
Gransbo. Forst hos tullare Ole Halvarssons
kombinerade bostadshus och tull och senare i Karl-Johan och Augusta Olssons hem,
Karlslund. Karl-Johan och Augusta med
familj. Som mest nio personer bodde pa nedervaningen dar aven skolsalen fanns. Lararinnan bodde i ett rum pa overvaningen.
Jqhannie Eriksson f Ottarsson 1921 berattar
att hon borjade i Gransbo skola ar 1928. hon
bodde da annu i norska grannbyn Flermoen.
1 oktober 1928 flyttade hon tillsammans
med foraldrarna Ottar och Olea, brodern
Gunnar och farmor Johanna SamuelsdotterFlermoen till Angesasen.
Nar Johannie Ottarsson borjade skolan gick
sexton elever i skolan. Dessa var:
fran Angesasen: Johannie Ottarsson f 1921;
Agda Hansson f 1916, d 2011, gift Thomson;
Svea Hansson f 1920, d 1996; Karl Hanson
f 1921, d 1993;
fran Brunntjarnasen: Olga Hansson f
1921, d 2013, gift Skottheim; Mari Hansson
f 1916, d 1951, gift Samils; Lilly Hansson f
1918, d 2005, gift Stefansson; Erland Hansson f 1919, d 1988, Gunborg Eliasson f 1917,
d 1997, gift Ekefjord
fran Mon: Astrid Arnesson f 1915, d 1990,
gift Lindgren; Henning Arnesson f 1921, d
2007
fran Gransbo: Henning Olsson f 1918,
d 1998; Bernhard Olsson f 1916, d 1999;
Amanda Olsson f 1920, d 1996, gift Hansson; Gudrun Halvarsson f 1920, d 2011, gift
Berg; Elvin Halvarsson f 1917, d 2008
Johannie berattar att de var tjugo personer
som delade ett utedass under skoltid, men
att det inte var nagon som sag detta som ett
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problem da. Vidare sager Johannie att de
hade en mycket bra lararinna. Alia nyborjare i forsta klass larde sig fort att lasa och
skriva.
Lararinnan Anna Johansson var en mycket
bra sangerska och spelade flertalet instrument, hon var aven mycket bra i handarbete.
Da hade endast flickorna syslojd. Nagon traslqjdslarare fanns inte, varfor pojkarna fick
sluta for dagen nar flickorna skulle ha slqjd
i slutet av tva skoldagar i veckan.
1932 beslutades att Gransbo folkskola skulle laggas ned och att alia elever skulle borja
i Rorbacksnas skola.
Johannie berattar att till skolan i Gransbo
gick man till fots host och var och akte skidor pa vintern. Det ar cirka tre km enkel vag
fran Angesasen till Gransbo. Nar hon borjade i Rorbacksnas skola blev det skolskjuts
med Verner Moberg som chauffer.
Johannie Erikssons farmor Johanna Samuelsdottert f 1868, d 1961, gift Flermoen berattade for henne att hon gick fern veckor i
skolan i fern ar. Sammantaget gick hon tjugofem veckor i skolan pa 5 ar. Det var cirka
tjugofem-trettio elever elever per termin.
Skolan holls i Sammil-Ola garden i Rorbacksnas. Larare var Stolp Per Eriksson,
Lima f 1842, d 1915. Johannie sager vidare
att trots att hennes farmor Johanna bara gatt
i skolan sammanlagt tjugofem veckor sa var
hon en mycket intelligent och allmanbildad
kvinna pa alia plan. Hon laste bl.a. manga
bocker och var val bevandrad i historia,
geografi och religiosa fragor. Flera av Rorbacksnas skolpraster sarskilt Seth Lindkvist
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fann mycket noje i att diskutera allehanda
sporsmal med Johanna Samuelsdotter-Flermoen.
Rorbacksnas nuvarande skola stod fardig
1952/53.
Larare
1900-1910
Signe Eliasson; Olga Jonasson; Ester Johnsson
1910-1920
Smaskolan
Selma Dahl (1891-1971, Lima). 1885 i den
forsta skolan i Rorbacksnas.
Bertha Jansson (1863-1947)
1923-1958
Smaskollararinnan Ruth Gustafsson fran
Arboga f 18970508, d 19830418. 1958 avtackades hon efter 35 ar i Rorbacksnas och
flyttade hem till Arboga.
1943-1972
Lagstadielararinnan Ingrid
19120808, d 20090724.

Moberg

f

Nagra larare 1930-40-talet
Bengt Stroberg f 19180228, d 20060808;
Sigfrid Hjelm f 18971212, d 19620917; Marta Nordstrom
Nagra larare 1950-60-talet
Bernt Hammarstrom, mellanstadiet; Kristina Juhlin, lagstadiet; Ivar Wallstrom; Bertil Lennart Frick f 19260924, d 19790422;
Bernt Hellberg var larare i Rorbacksnas
skola mellan aren 1963-1996. Han hade alia
klasser fran l:an till 6:an under sin tid som
larare. Mellan aren 1963-1988 endast som
mellanstadielarare.
Av andra larare i Rorbacksnas skola 19702000 kan namnas:
18

Lena Hjalmers; Katrin Bengtsson; Christina Lundqvist; Aina Tell-Persson; Crete
Skogmo; Ami Berglund; Sara Samils; Mikael Walterson; Eva-Lena Landmark; Borje
Holgersson; Ivar Johansson
Larare 2000-2017
Therese Landmark; Fredrika Holmstedt;
Ma'rta Arnesson.
Slojdlarare genom aren:
Textilslojd:
Hals Karolina Hansson f 18781210, d
19530918; Gudmunds Augusta Andersson
f 18970209, d 19490830; Alfhild Olsson f
19230728, d 20130708; Tarja Peltola; Karin
Moberg f 19111028, d 19910330; Inga-Britta
Berglin f 19280702, d 20131026
Traslojd:
Johans Oscar Hansson f 18860326, d
19600906; Gote Hansson f 19200411, d
19790607; Bengt Ivarsson; Ake Forsgren;
Gunnar Ohman; Bernt Hellberg f 1932; Gert
Kasch f 19400814, d 20131124; Hallars Anton Olsson f 18781114, d 19550620.
Skolpraster i Rorbacksnas:
Erik Emanuel Nyberg f 18790919 i Stora
Tuna, d 19670106, skolprast 1908-1909;
Magnus Rodhe f 18750821 i Goteborg, d
19200918, skolprast 1909-1913; Joel Gerhard Akeson f 18830417 i Lofta, d 19180925,
skolprast 1913-1915; Gustaf Bergstrom f
18810817 i Dragfjard, Finland, d 19490513,
skolprast 1915-1917; Josef Martin Schott
f 18820731 i Solleftea, d 1928, skolprast
1917-1924; Seth Elfrid Timoteus Lindkvist
f 18880717 i Linderas, d 19610417, skolprast 1928-1944; Igor Valentinsson Terent f 19111028 i Helsingfors, d 19930221,
skolprast 1944-1954; Johan Pettersson f
19231117 i Uddevalla, skolprast 1954-1956
da komministraturen i Rorbacksnas upphorde.
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Rorbacksnas folkskola 1908/09
I nummerordning: 1 Hilma Hansson, 2 Idraren och skolprdsten i Rorbacksnas Emanuel Nyberg, 3 Arvida Olsson,
4 Karolina Halvarsson, 5 Marie Hansson, 6 Hulda Halvarsson, 7 Klara Evaldsson, 8 Agnes Jansson, 9 Matilda
Larsson i Orsjon, 10 Fritjof Andersson, 11 Per Persson, 12 Olga Ottosson, 13 Per Eliasson, 14 Klara Ottosson, 15
Vilhelm Eriksson, 16 Anton Johansson, 17 Otto Arnesson, 18 Vilhelm Olsson, 19 Wilhelm Ottosson, 20 Gottfrid
Lind, 21 Anton Hakansson, 22 Albin Strand, 23 Emma Evaldsson och 24 Karolina Moberg.

1937 vidRorbacksnas smaskola. Froken Rut Gustafsson ifonstret. Bakrefr vd Gunnar Persson, Sixten Backman,
Goran Hakansson, Elsa Johansson, Britta Henriksson, Greta Karlsson, framrefr vd Per Olov Olsson, Alf Halvarsson, Fritz Johansson, Ragnar Johansson, Siv Halvarsson, Gunhild Olsson
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Skolplanscher i Lima
Nedan visas ett urval av skolplanscher som anvandes i Lima:

POLYNES1ER

L
20

NEGREB
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Exempel pa skolbocker
Vera Bruhn, fodd 1933 i Hoknas, gift med
Tage Persson fodd 1929 i Ostra Salen, och
hennes dotter Kerstin Persson, fodd 1953 i

Ostra Salen. Nagra av deras skolbocker visar exempel pa hur skolorna arbetade nar de
gick i skolan.
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Exempel pa skolsaker

Skolsaker sont anvandes bland annat i Loten. Fotot visar skoleleverna fran gamla tider i Loten.
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Skolresan
AV WILMA LUND, renskrivet av Anna Persson
Min master, Wilma Lund f Larsson skrev
ner sina minnenfran en skolresa, som barnen vid Sodra Lotens skola gjorde.
Har dr Wilmas besrattelse
I en liten skola i Vasterdalarnas skogsbygd
hade man planerat en skolresa till Stockholm, I tre ar hade man anordnat skolfester,
dar skolbarnen fick framfora sma sagospel,
sanger och tablaer.
Skolan lag i en karg bygd, dar manniskorna livnarde sig pa smabruk och skogsarbete. Pa vintrarna kom det timmerhuggare
fran bl.a. Varmland och timmerkorare fran
kyrkbyn Lima, som lag i Vasterdalalvens
dalgang. Pa sa vis fordubblades de sma byarnas befolkning under vinterhalvaret.
Skogsarbetarna kom garna till skolfesterna och betalade sitt intrade och kopte kaflfe
och det hembakade brodet, som saldes till
forman for resan. De fiesta tyckte att det var
ett trevligt avbrott i det enahanda, tunga slitet i skogen.
Sommaren 1931, nagra dagar efter midsommar, skulle resan antligen bli verklighet. Kladda i sina examensklader (man
kallade skolavslutningarna for examen pa
den tiden). Barnen hamtades med hast och
vagn. Det var ett av barnens far, som korde.
De som bodde langst bort fran busshallsplatsen fick aka 2,5 mil pa smala slingrande
skogsvagen mellan byarna. Barnen satt pa
hosackar pa en vanlig trilla. Men vad gjorde
det? Vadret var vackert och man skulle ju ut
och resa i stora varlden. Allt var sa roligt!
Lite nevost och pirrigt i magen var det nog
och mycket spannande.
Barnen hade var och en en liten resvaska,
som inneholl toalettsaker, nattdrakt och ett
ombyte av strumpor och extra klanning for
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flickorna. Pojkarna hade val likadant, men
en skjorta i stallet for klanning. Vidare hade
man smorgasmat, som skulle racka hela
veckan. Likasa frukt, applen och apelsiner.
Lakan och orngott inlindades i en filt, som
spandes om med en barrem.
Penna och anteckningsbok horde till det
som skulle finnas med.
Sa kom antligen bussen klockan 9 pa morgonen. De fiesta av barnen hade aldrig akt
varken buss eller tag och klockan 11 skulle
taget ga. Alia kom med pa bussen och det
bar ivag. Nar man kom ner till jarnvagsstationen stod lararinnan dar och vantade.
Taget kom och alia fick plats i samma IIIklasskupe med de harda trabankarna. Utvandigt var allt sotigt, eftersom det var pa
anglokens tid. Taget tuffade ivag och man
tog fram anteckningsbok och penna, for att
skriva opp namnen pa alia stationer och anhalter, dar taget stannade for att ta upp nya
passagerare och slappa av andra och for att
lamna eller hamta postsackar osv.
Det var mycket intressant att se under resan. Speciellt da man reste genom Dalarna,
dar majstangerna hade sina lov och blomstergirlanger kvar, lite vissna och torra. Man
kunde anda se hur en majstang sag ut i verkligheten i olika socknar. Majstang restes
aldrig i dessa barns hembygd. De hade bara
sett sadana pa bild i nagon tidning eller pa
vykort. Sa kom man da antligen fram till
Stockholm, efter en trottsam resa, klockan
9.30 pa kvallen.
Vad allting var stort och frammande. Bilar korde och tutade och sparvagnar korde
omkring och pinglade. Man skulle bo pa
Smalandsgatan 33. Dar hade lararinnan en
bekant som, som hyrde ut tva rum.
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Bakre raden Gosta Martinsson, Stafas Birger Olsson, Reidar Bustad, Manfred Olsson och Tare Bustad.
Framre raden, Lydia Berglund, Stavas Wilma Larsson, Astrid Olsson, ?, Orsjo-Gunnar Larsson och Idrarinnan
Starkus-Elsa.

Sa fick man da traska och ga fran centralen till Smalandsgatan. Vardinnan bjod pa
risgrynsgrot och mjolk. Groten smakade bra
efter smorgasatandet pa taget, men mjolken
var inte lika god, som den barnen var vana
vid att fa hemma. Den smakade kylskap,
men att det var kylskapssmak visste inte
barnen, da de aldrig hade sett ett kylskap
(och skulle val inte fa se nagot forran flera
ar senare).
Nar man atit grot, var det dags att borsta
tanderna och ga till sangs. Flickorna lag i
sangar. de tva minsta fick ligga tillsammans
i en smal turistsang. Pojkarna lag pa golvet.
Eftersom alia var trotta efter resan, sov alia
snart, lugnt och tyst.
Pa morgonen kokade lararinnan havregrynsgot at alia. Efter man atit gick man ut
for att titta pa den stora staden. Det var sondag och klockan 11 skulle man ga till kyrkan och bevista hogmassan. Man gick till
Jakobs kyrka. Barnen forundrades over hur
stor den var. Det var annat an det lilla kapellet dar hemma! Efter hogmassan gick man
hem och at av de medhavda smorgasarna
och drack av den ackliga kylskapsmjolken.
Det blev en svart bottensats i glasen, sedan
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man druckit ur mjolken. Hur kunde den
vara sa daligt silad!??
Efter att ha vilat ett tag, gick man ut pa
stan igen. Pa Hotorget pagick ett mote med
sang och musik av Fralsningsarmen. Dar
stanna de man och lyssnade ett tag. Det
kom en overforfriskad person slapandes pa
en cykel. Han svor och kastade okvadningsord at bade Fralsingssoldaterna och manniskorna som stod dar. En polis kom och
hamtade honom. Barnen tyckte det hela var
otrevligt.Sant forekom aldrig hemma. Visst
hade de val sett glada och vingliga bybor,
men polisen behovde inte komma och hamta dem. Fyra hela dagar skulle man vara i
Stockholm och da forsoka se sa mycket som
mqjligt. Besoka museer, slottet,stadshuset,
Riddarholmskyrkan och framfor allt ga pa
Skansen. Det var val det roligaste att fa se
pa alia djuren och de gamla gardarna och
nationaldrakterna. Att fa rida pa elefanten
Jumbo var en upplevelse. Av museerna var
nog det Biologiska det roligaste. Det tyckte
alia.
En dag gjordes en batresa pa Hammarbyleden. Baten hette Tass. Under den resan
sag man mycket man last och hort tals om.
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Ahlen och Holms varuhus kande man till
genom katalogerna som alia hushall fick
hemsand.
Man steg av baten, nar den lade till vid
nagon brygga. Sedan akte man sparvagn
till innerstaden. Paul U Bergstrom besoktes. liksom NK. Pa NK fick barnen varsin
ballong, den forsta ballong de nagonsin agt.
Inne i det stora varuhuset fanns en flera vaningar hog majstang. Den var kladd med
pappersgirlander och pappersblommor.
Den lilla reskassan man hade rackte bara
till tagresan tur och retur, hyran for rummen, inkop av mjolk och havregryn till frukostgroten. Ville man ata mer fick man ata
ur sin medhavda matsack. Utom den dagen
man skulle aka hem.. Da at man korv med
vit sas och potatis pa en av Saras matserveringar. Den maten betalade man med de

fickpengar, man hade med sig hemifran. En
del hade bara 5 kr, sa man kunde inte kopa
sa mycket, men men hade fatt se sa mycket
att det rackte att prata om bade lange och
val.
Fralsningsarmen hade arskongress och
en kvall besoktes den. Dar fanns manniskor
fran en mangd olika lander. Dar fanns kineser, afrikaner, indier och folk fran andra
lander. Akta negrer hade man ju aldrig sett
och kinesernas var inte alls sa gula som man
trott.
Ja sa kom da den dagen, man skulle aka
hem. Man lamnade stora staden vid 9-tiden
pa morgonen och kom hem vid 9-tidem pa
kvallen. Man var ganska trott men anda
valdigt glad over att man hade fatt vara med
om en sadan resa.

Salendagen 20170727 pa Olnispa
FOTO OCH TEXTERIK-AKE

TRANBERG

Transtrands spelmanslag: Fr va Jan Larsson, John Mitchell, Stig Larsson, Gunilla Wikman, Annette JonssonLill, Lars Urban Helje.
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Fr va Barbro Samuelsson, Birgitta Steen, Eva Ryen, Britt-Marie Antonsson, Eva Helje tar matpausfran textilarbetet

Korgmakare i arbete.
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Slqjdalster fran Lassar-Stig och hans broder.

Larartraff i Transtrand i slutet av
1960-talet
Eventuellt i samband med rektor Sune Ahs
pensionering.

Inom parentes star vilka sockendrakter som lararna
bar. Fr va Ingrid Enkler g Mattsson (Varent); Viran
Goransson (Transtrand); Gunnel Olteus (?);, Kerstin
Bergkvist (Transtrand); Anna Karin Augustsson
(Malung); Sune Ahs, Hedvig Ahs (Lima); Karin
Hedstromg Larson (Sodertalje?); Ylva Wikstrom, Elsie
Wikstrom (Svardsjo); Agnes Larsson (Transtrand).
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Arg. 34
Medlemsskrift med utgivning 4 ganger per ar - Ansvarig ulgivarc: Britt Nils Eriksson. Utgiven av hembygdsforemngama Transtrand, Rorbacksnas, Lima och Mailing.
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