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Ofre galdet
ar det gamla namnet pa Ovre Vasterdalarna, alltsa
socknarna Malung, Lima och Transtrand. Yttre galdet
var Appelbo, Jdrna, Nas och Floda. Fordomsdags
fanns endast tva praster i Vasterdalarna, en i vardera
galdet. Dessa styrde och stdllde over pastoratet (galdet).
Namnet Ovre galdet finns belagt redan pa 1500-talet,
men anvdndes framfor allt under 1600- och 1700-talen.
Malung-Sdlens kommuns nuvarande vapen (hdstsko och
hammare) gar tillbakapa Ovre gdldets sigillfran 1631.

Ordforande har
ordet
I borjan av September, stod var forening
som vard for Dalarnas Fornminnes och
Hembygdsforenings hostfest.
Det hade gatt ut inbjudningar till alia
hembygdsforeningar i Dalarna och det kom
runt 60 personer, fran olika hall i vart Ian.
Det var en fantastisk dag, med stralande sol
och glada gaster.
En sadan har dag, gor att man sjalv far
upp ogonen pa vad vi har att bjuda pa har
pa Olnispagarden, vad galler hembygdsvard
med mera.
Vara gaster var helt lyriska over var fina
hembygdsgard och faktiskt aven det arbete
som vi bedriver. Vi rick sa mycket berom
over hur fint allt var ordnat och vilka nya
grepp som vi tagit i var stravan att visa upp
var gard och dess samlingar. Det var manga
som kom fram till oss och tackade oss for
vart fina mottagande och sa sade de att de
nu fatt manga nya ideer att ta med sig hem
och fundera over.
Nar gasterna lamnat oss, satte vi oss ner
och tittade pa varandra och konstaterade att
vi forst nu, fattat hur fint vi har det. Det ar
latt att bli hemmablind. Vi har val inte sjalva riktigt forstatt hur vackert det ar har pa
Olnispagarden och hur valordnat vi har det,
men nar det kommer manniskor som arbetar
med samma saker som vi i hembygdsrorelsen och de konstaterar att vi bedriver ett bra
arbete har i foreningen, sa far vi lov att tro
pa det.
Alia timmar som lagts ner pa att forbattre
Olnispagarden, borjar alltsa betala sig, Inte
i pengar, men i det positiva omdomet som
vi fatt dels fran vara hembygdsvanner ute
i Dalarna, men aven fran manniskorna har
pa orten. Det kanns bra och da kanner vi att
vi ar pa vag at ratt hall med vart arbete.
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Det innebar dock inte att vi kan satta oss
ner och sa att saga "Vila pa lagrarna", utan
det ar bara att fortsatta enligt de planer som
vi dragit upp for de narmsta aren.
Under sommaren bar vi oppnat upp smedjan
for visning, enligt samma principer som vi
gjort med fjoset och parstugan. Till varen,
ska det tas nya tag och da fortsatter arbetet
med stall och matbod. Det blir spannande
att se hur vi ska utforma det.

Kom ocksa ihag vad jag skrivit tidigare:
Vi tar garna emot hjalp fran er. Vill ni vara
med och ordna i matbod och stall, sa ar det
bara att kontakta nagon av oss i styrelsen.
Vi vill garna ha flera med i vart arbete.
Halsningar
ANNETTE JONSSON-LILL
Ordforande Transtrands Hembygdsforening

Ordforanden bar ordet
Vi kan narmast se tillbaka pa ett lyckat
bokslapp av arets Skinnarebygd. IOGT/
NTO stod pa sedvanlig satt som vard for
for arrangemanget. Det var fullsatt och vissangaren och trubaduren Torbjorn Korssell
medverkade till den goda stamningen. Flera
av dem som bidragit med uppsatser deltog
och introducerade sina artiklar. Ocksa nagra langvaga resenarer som Mass Elisabet
Larsson, som skrivit en utforlig uppsats om
barnmorskevasendet i Sverige i allmanhet
och i Malung i synnerhet. Gunnar Bergstedt, med anknytning till Oje, hade kommit
fran Orebro och berattade om sin avlagsne
slakting Tur Halfvar, som han skrivit en fascinerande berattelse om.
Jag vill i sammanhanget be alia dem som har
tankar att bidra till Skinnarebygd att garna
kontakta mig eller Hampus Kurt Jonsson sa
kan vi hjalpa till sa att Ni kommer igang.
Kortare berattelser kan lampa sig mer for
Ofre Galdet.
Den 28 november deltog jag i ett mote i Karlstad, som arrangerats av Riksantikvarieambetet (RAA) for museifolk fran hela landet.
Motet var en del av den "museidialog" som
man inlett med intresserat museifolk. Riksantikvarie Lars Amreus informerade om
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det vidgade museiuppdrag som RAA fatt
av regeringen i somras genom att riksdagen
antagit en proposition for en samlad kulturarvspolitik. Darigenom har ambetet fatt ett
samlat ansvar for museifragor Samtidigt har
man ocksa overtagit delar av det arbete som
tidigare gjordes av Riksutstallningar, en institution som darmed upphort. Den samtidigt antagna museilagen galler dock enbart
for offentliga museer.
For oss som forvaltar ett hembygdsmuseum
innebar detta att vi kan fa rad om utstallningsteknik och metodfragor for att gora
vara hus och samlingar tillgangliga pa ett
intressevackande satt for allmanheten. Man
har ocksa kunskap och kompetens rorande
digitaliseringsfragor som man garna delar
med sig av.
I den diskussion som agde rum om vad man
skall tanka pa, nar man funderar over hur
det egna museets utstallningsverksamhet
skall ordnas, pekade manga pa vikten av att
ha en referensgrupp och att forst soka klarlagga vem man riktar sig emot och vad det
ar man vill saga med sin utstallning. Darefter kan man soka en lamplig kombi nation av
fast utstallning med mqjlighet att genomfora
tillfalliga utstallningar. Aven om RAA inte

kan hjalpa till rent praktiskt med att bygga
upp en utstallning framfordes fran flera hall
behovet av mycket konkreta rad, exempelvis vad galler belysningsteknik sa man inte
hamnar i fallan att kopa in foraldrad teknik.
Det namndes exempelvis, att halogenlampor skall forsvinna om nagra ar. Det skulle
vara bra, menade manga, om RAA pa sin
hemsida ocksa hade olika lankar med svar
pa praktiska fragor.

RAA har ocksa kompetens i flera andra
fragor, som samlingsforvaltning och kunskapsuppbyggnad. Den nu inledda museidialogen skall ses som en ambition att forstarka kontakterna och samarbetet med alia
museer, aven de mindre runt om i landet.
JOHN-CHRISTER

AHLANDER

Malungs Hembygdsforening

En skamflack pa fffolkhemmetff
SE-REPORTAGE: AKE HJELM OCH LENNART NILSSON
Mitt i en av Vaster-Dalarnas allra vackraste bygder lever en 55-arig kvinna med sin
vuxne son under forhallanden som ar hart
nar omanskliga. Nar man fardas landsvagen
fram genom den lilla byn Bu i Lima socken,
ser man just ingenting annat an en obruten,
leende idyll. Sma natta bondgardar ligger
kringstrodda langs hela dalgangen och allt
ger nastan sken av det svenska idealsamhallet. Knappt ett stenkast fran allfarvagen ligger emellertid fru Klara Johanssons gamla
fallfardiga stuga, och om man foljer den
lilla knappt skonjbara stigen som slingrar
sig forbi de sparsamma bjorkbestanden som
ar storskogens utlopare ner mot bebyggelsen
star man pa nagot ogonblick infor en syn
som man heist aldrig hade velat uppleva.
Kan nagon verkligen bo i detta gamla
ruckel, som inte ens borde kunna ge djur
nodtorftigt skydd mot vader och vind, langt
mindre manniskor? Jo, har har mor och son
bott i aratal, medan tidens tand gatt hart at
det som kanske en gang varit ett hus. Vaggarna pekar at alia hall - utom dit de skall och taket hotar att storta in vilket ogonblick
som heist. Nagon grund att vila pa har stugan inte - springorna mellan de notta golvplankorna ar pa sina stallen tumsbreda.

Det ar inte svart att gissa hur halsofarlig
denna bostad maste vara nar det smaller
till och blir 30 grader kallt ute eller kanske
annu mer. Omedelbart utanfor stugknuten
ligger en jattelik avskradeshog, fran vilken
stanken maste bli olidlig nu nar det borjar
bli varmare. Innertaket har de arma manniskorna som bor i rucklet under arens lopp
forsokt tata med hundratals blad av vanligt
tidningspapper och lite i hast hoprort ragmjolsklister. Av tidningarnas datering kan
man atminstone ungefarligen, utlasa med
vilka tidsmellanrum dessa reparationer varit behovliga. Men inte hjalper dessa forsok
langt. Bade borta vid spisen och genom halen i takets mitt slar aven det minsta regn
igenom och vattnet rinner i formliga floder
utefter vaggar och golv. Det rader en exempellos rora i det enda rummet, som pa en
gang far tjana som kok, vardagsrum och
sangkammare. Trangt kan det aldrig bli dar finns helt enkelt just inga andra mobler
an de bada otroligt snuskiga sangarna. Det
var nog inte i gar precis dar blev bytt lakan.
Den enda lyx man kan upptacka i stugan ar
en modern, fin radioapparat, som inkoptes i
Malung harom aret for 200 riksdaler. Men
den formedlar ocksa den enda kontakt den
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For ett par decennier sedan stortade ladllgarden in - Idnge drojer det vdl inteforran boningshuset roner samma
ode... Observera avskrddeshogen!
Ndr takdroppet
blir som vdrst i
Klara
Johanssons stuga brukar hon rora
ihop litet ragmjolsklister och
tdppa till halen
med nagra gamla tidningar.
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nu 55-ariga kvinnan nagonsin haft med yttervarlden - hon har aldrig i hela sitt liv varit bortom sockengransen! Forr kunde man
tjana en slant pa att anordna dans i stugan
- det brukade alltid bli nagot i kollekthaven
- men i dag finns det en biograflokal, som atminstone till en del lost ungdomens fritidsproblem i bygden. Den gamla grammofonen
finns dock alltjamt kvar, och det hander an
i dag att Klara Johansson borjar riva i skiv-

Golvet gar i vagor och mellan plankorna ar det tumsbreda sprickor. Stugan saknar grund och det ar inte
latt att halla vdrmen nar vinterkylan biter.

hogarna tills hon hittar "Storsatervalsen" av
Jularbo och tar sig en svangom pa det skraltiga stuggolvet.
Hon ar pigg och vital och bar sina ar med
heder. Tidigare hade hon stadningen I byskolan, men sa blev skolan helt enkelt indragen och dar rok den Inkomsten! Hon brukar
ga omkring och tvatta, och ar aven duktig

Den trots allt bast bibehallna byggnadenpa tomten ar
det Lilla "hemlighuset" borta i dungen. Men dar kan
ju ingen bo ens om boningshuset ramlar. ..

Sjdlv har Klara Johansson aldrig under sin 55-ariga
levnad varit utanfor socknen. En modern radioapparatforformedla kontakten med yttervarlden .

Och sa har ser det ut i den vra som ar avdelad till
sangkammare. Modern har sin plats narmast vaggen.
Det verkar att vara langt mellan lakansbytena ...
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Ndr denforsta varsolen borjat tara pa snodrivorna utanfor stugknuten hander det attfru Johansson flyttar
ut medgarnkorg och stickattiralj.

i konsten att karda och spinna. Ett kilo i
veckan eller sa brukar hon kunna hinna
med innan hon stupar i sang fram emot elvasnaret, och for den hjalpen far hon en tia
av bonderna I byn. Nagon ohyra finns inte
i huset - den skulle nog markas! - men oredan ar skrammande, aven om man Inte kan
forneka en viss personlig pragel aven over
den dignande bokhyllan, dar bocker som
"Sexuallivet" etc. trangs med ett provband
av Nordisk Familjebok, nagra verk av Ovre
Richter Frich, ett lass grammofonskivor, en
tandborste och en flaska harvatten. Pa vaggarna hittar man ett par bonader, "Har dansar Kalle Schewen .. . "och "An i dag gamla
spinnrocken spinner . . . "tillsammans med
en almanacka och nagra utomordentligt
vackra konstreproduktioner samt ett portrait av drottning Sophia, ett auktionsfynd
for 25 ar sedan.
I skafferiet traffar man pa nagra odiskade
matkarl med gammal, sur grot, en skal med
langmjolk och nagra rester av ett mal bestaende av sill och potatis, som ar den vanliga
kosten vid sidan av den evinnerliga groten.
Nagon egentlig ekonomisk misa'r skulle familjen anda inte behova lida av nu sedan sonen blivit vuxen och gar i tungt skogsarbete.
Ofre Gdldet 4/17

Nagot flicksallskap bryr sig sonen aldrig om. Bast
tycker han om att teckna och lasa. Bland bockerna ar
det manga som behandlar sexualproblemet.

Men i gengald blir ju modern la'mnad ensam
hemma i det fallfardiga rucklet och da ar
hon kanske inte alltid sa man om ordningen
varken betraffande sig sjalv eller hemmet.
Men far hon en ledig stund brukar hon
som oftast kliva upp i taket och tata nagra
springor eller leta ratt pa en gammal glasskiva och en klisterremsa for att tata de sonderslagna fonstren. Nagon vadring behovs
nu inte i detta draghal! Sonen Bertil ar forvisso inte obegavad. Hans hag star inte till
flickorna i trakten, utan han gar mest ensam
eller hanger over sina ka'ra tidningar och
bocker nar han ar hemma. Han har tagit en
korrespondenskurs i teckning och pluggar
dessutom engelska for brinnande livet - vem
vet, kanske hyser han planer pa att emigrera
till de stora mojligheternas land?
Man kan nu bara fraga sig om det verkligen skall vara nodvandigt med en syn som
detta hus i det svenska folkhemmet. Det
borde dock ligga i bygdens, i de kommunala
myndigheternas eget intresse att ta i med all

Fru Johansson har aldrig varit sjuk. Pa att karda och spinna at bonderna runtom i Limedsforsen kan honfortjdna
upp till tio kroner i veckan.

sin kraft for att utplana en sadan skamflack.
Trilska och tjurighet maste overvinnas,

Medan sonen Bertil dr borta pa skogsarbete i veckotal
har mor Klara ett styvt arbete dar hemma. Veden hugger hon sjdlv. Har hdmtar hon vatten.
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En titt i skafferiet dr enfoga uppbygglig syn. Vanligen
dr del sill och potatis, havregrynsgrot och langmjolk
som star pa den enformiga matsedeln.
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aven om det kanske skulle innebara ett hart
grepp i kommunens kassa. Det lar ha hant
att turisterna pa de stora skidhotellet i norra
Dalarna tagit vagen forbi Ganarsgarden och
riktat sina kameror mot detta skrammande
motiv, som da rakt inte kan vara nagon reklam for bygden precis. Vad som behovs ar
krafttag och omedelbar handling!

Det ar vid det har laget 27 ar sedan den
garden tillhoriga ladugarden stortade samman dar den stod lika skev och vind som
boningshuset ar nu. Sedan dess har fru
Johansson och hennes son inte haft nagra
djur pa garden utan mast kopa sin dagliga
lilla mjolkskvatt av grannarna, som aven
fatt bruka jorden. Men nu ar det verkligen
fara vart - om ingenting atgores av dem som

DETGAMLA RUCKLETHAR BARA ETTENDA RUM, DAR MOR OCHSONLAGAR MAT, ATER OCHSOVER.
INGET BRANDFORSAKRINGSBOLAG I VARLDEN VILL RISKERA NAGOTI SAMBAND MED GANARSGARDEN IBU, LIMEDSFORSEN- OCH DET MA KANSKE VARA FORLATET...
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makten dartill haver - att det gar pa samma
sa'tt med stugan som tidigare med ladugarden. Och den stund kan da manskligt att
doma inte vara sa sardeles avlagsen, da boningshuset med dunder och brak faller ihop!
Fast det vore ju onekligen ocksa en utvag att
utplana denna fula skamflack pa folkhemmet. . .

son fodd 18910524 i Risatra, Lima, dod
19691112 i Risatra, Lima
Ganors (Halspa) Bertil Blander Johansson fodd 19200413 i Risatra, Lima, dod
19871029 i Orrmyrgarden, Malung.
Uppgift om Bertils far saknas i fodelseboken.

Kompletterande information
Ganors (Halspa) Klara Matilda Johans-

Till minnet av Johan Strom
AV ENOK LARSSON och kompletterat av VARSK TORE JOHANSSON
Ar 1928 berattade Djuptjarn Enok Larsson
for Erik Samuel Lund om sina minnen av
folkskollararen Johan Strom som publicerades i Mora Tidning ar 1929. Enok Larsson
var fodd ar 1855 och dog 1945. Han levde
och verkade vid Djuptjarn, Sorsjon.

Ett stycke kulturhistoria
Ehuru manader gatt sedan hovdingen Johan Strom skred in i skuggornas varld, ma
det tillatas en gammal transtrandsbo att
med nagra ord drqja vid hans minne. Johan
Strom var en personlighet, som genom sin
manliga resning och sin grundfasta karak-

Fotopa Enok Larsson och Johan Strom.
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tar framforallt sasom larare kom att satta
sin pragel pa en hel bygd. Mangkunnig och
mangbeprovad atnjot ban hos alia sockenbor en sadan vordnad och respekt, att man
ej garna infor honom tog till orda for att
uttala en skiljaktig mening, Man kande sig
for enkel och fruktade, att bade form och
innehall skulle brista infor hans obestridda
auktoritet. Atminstone hade vi manga, som
haft formanen att atnjuta hans: fostran och
undervisning, ytterligt svart att frigora oss
fran denna kansla.
Forsta gangen jag sag Johan Strom var
pa hosten 1865, da han 17 1/2 ar gammal
kom hit till Dalen som smaskollarare. Skolan var da ambulerande mellan Horrmund
och Dalen. Denna host var skolan forlagd
till en stuga hos Johannes Andersson i vastra Storagen - den stugan inkoptes langre
fram i tiden av Vik Edvard och flyttades till
Fulunas. Strom var vid denna tid lang, smal
och spenslig, med langa ha'nder och smala
fingrar, passande att leta sig igenom ostyriga pojkars toviga har. Men vilken respekt
och vordnad, atfoljd av fruktan hade icke
vi barn for honom! Vi voro 4 a 5 skolbarn
under skolveckorna boende i Kallarsgarden
tillsammans med husets folk. De voro sna'lla
och godmodiga sa att vi fingo roa oss om
kvallarna. En kvall lekte vi blindbock, jag
hade mina ogon forbundna och skulle forsoka fa fatt i nagon av de andra.
Under denna lek blev det ratt sa roligt ibland
med stoj och skratt. Ratt vad det var blev det
alldeles tyst och stilla. Som jag ingenting
mer horde, drog jag av ogonbindeln och, o
ve och fasa! dar stod lararen mitt pa golvet,
hog och allvarlig, dock marktes en svag
krusning pa hans lappar, och sa forsvann
han. Nagot »dagen efter» blev det icke.
Den del av skolan, som under bade var- och
hostterminerna 1866 kom pa Dalen, holls
hos Halvar Larsson i Sorsjon i hans vastra
6freGdldet4/17

stuga. Fran skolan dar ar det tvanne episoder som etsat sig fast i mitt minne. Den ena
gallde mig och var foljande. En afton fingo
vi bland andra laxor aven 1 v. av ps. 113.
Jag horde fel och tyckte vi fingo de tva sista
verserna av samma psalm, vilka jag larde
mig. Nar vi nasta dag skulle forhoras, fick
jag, fastan for sent, reda pa att jag hort fel.
Foljden blev baklaxa ,som det da blev min
lott att ta itu med. Psalmversen larde jag nog
snart, men nar jag infor lararen anmalde:
"Jag vill horas", da stannade minnesrullen,
domen: »Las pa bara, tills du kan». Nar jag
sa ater intagit, min plats och ognat igenom
versen beharskade jag den, anmalde mig
ater till forhor, men med samma resultat och
dom, sa fortgick det hela langa skoldagen den var langre da an nu. Emellertid, innan
dagen andades kom den versen sa grundligt
in i minnet, att jag icke allenast kunde till
slut lasa upp den da, utan jag har den annu
kvar. Man kan tycka att det var en forspilld
skoldag att sitta och bara plugga pa en laxa
medan det ovriga fick vara. Men jag fick lara
denna laxa grundligt och g r u n d l i g h e
t i a 111, det var ett av den avlidne Stroms
karaktarsdrag.
Mitt andra minne fran denna vartermin
gallde en da 14-arig skolflicka (denna flicka
reste sedan till U. S. A. och ar for manga ar
sedan dod). Hon hade gjort sig skyldig till
en forseelse i garden, dar skolan var. Forseelsen anmaldes av vederborande till lararen. Misstanken riktades at visst hall, och
genom nagon omstandighet aven at ratt hall.
Det blev undersokning, sedan rannsakning,
bekannelse och dom, jag tror mig minnas att
innan domen gick i verkstallighet lararendomaren var till flickans foraldrar. Domen
verkstalldes en eftermiddag sedan domaren-lararen ur slaktet Betula avhamtat ett
tjanligt exekutionsvapen, som han vid den
oppna spisens brasa varmde tills den blev
mjuk och smidig. De sma grenarna hollos tillsammans med en liten knut i andan.
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Sa maste delinkventen i hela skolans asyn
lagga sig framstupa pa ett sate och den kottigaste delen av kroppen blottades och fru
Betula lat ka'nna sitt svidande innehall, som
mottogs under dodstystnad. Under denna
akt sutto vi skolbarn tyst och stilla, vi saga
pa var la'rare, han var rod i ansiktet och sakerligen rord i sitt inre. Agan hor med i uppfostran.
Under den tid av hostterminen 1866 som
foil pa Horrmund, var jag ock med i tva
veckor for att nagot litet reparera min oja'mna skolgang. Forsta veckan holls skolan i
Carl Lindstroms och hans hustrus icke sa
stora stuga. Lararen fick da mat och husrum
av dem, trots deras fattigdom. Andra veckan
var skolan i Sandnas hos Mattias och hans
hustru, da'r fanns det mat, sa att lararen icke
behovde hungra. Nar vi skolbarn komma dit
till skoldags hade potatis och surfisk nyss
avatits, lukten var kvar i stugan.
Frisk luft och hygienisk rennet var man
icke sa noga med, det var oka'nt. Under denna skolvecka rakade jag ocksa ut for samma
obehag som fo'rut, da jag anyo fick sitta med
baklaxa en hel dag pa forsta versen av ps.
210. Den kunde jag nog, men vid upplasningen stakade jag mig pa nagot ord och
maste sedan tugga pa den hela dagen, men
fick dock innan skoldagen var slut sa pass
inre stillhet att lag kunde felfritt upplasa
versen och jag kan den an, och har fatt och
behovt och behover fortfarande praktisera
den versens innehall.
Kom sa varterminen 1867, som da fo'rlades till koket i det aret forut i Sorsjon uppforda skolhuset. Lararen bodde da i den innanfo'r koket bela'gra kammaren, allt sa enkelt
och primitivt. Huvudsaken var for lararen
att kunna bibringa barnen den undervisning
som skolschemat inneholl - och det ar val sa
a'nnu. Lonen och bostadsfragan var den tiden for lararen icke sa bekymmersam. Aven
fran den termin leva minnen kvar, har ett av
dessa. En middagsrast var lararen borta for
12

oss, vi undrade till varandra: var ar han man
tro? men ingen visste besked. Vi pojkar akte
skidor i backen vaster om skolhusvaggen,
flickorna hade val sitt for sig, de sago val pa
vilka av pojkarna det var, som voro sty vast
att sta pa skidorna i backen och i de hoppor
som da'r vara gjorda. Middagsrasten narmade sig sitt slut och da'rmed blev ock lararen
ater synlig. Lektionen borjade och fortsattes
tills dagen var slut, laxorna for kommande
dag voro givna ja'mte tillsa'gelsen: »Ga ordentligt pa vagarna hem!» Skolan upplostes for att dagen da'rpa; ater samlas. Vid
den dagens middagsrast blev det klart for
oss var lararen varit foregaende dags middag. Nu tillsade han oss pojkar att folja med
och det bar i vag med honom i teten till en
brant skidbacke, »gomsknulen», kallad. Da'r
hade lararen foregaende dag i dess brantaste del, som vetter osterut, gjort upp en
praktig skidranna, da'r fingo vi pojkar prova
var skicklighet. Komna till ort och sta'lle
stannade nagra av oss nedanfor backen,
medan lararen och nagon av i de dristigare
pojkarna omedelbart fortsatte i en sva'ng pa
sodra sluttningen och upp pa backens kron
och stallde sig i ra'nnan for att slappa sig
iva'g utfo'r, lararen naturligen forst. Aven jag
dristade mig att pa backens topp stalla mig
i sparet utfor och i radsla titta ner efter ra'nnan. Medan jag stod da'r och gruvade mig,
kom lararen bakom ,och sade "Dja de i vag
no" och for den tillsagelsen maste det vagas,
a'ven med risk att fa sig ett riktigt snobad,
vilket dock den gangen uteblev. Denna skidbacke fick sedan varje middag sa la'nge foret
och behaget var kvar, i samvaro med lararen roa oss. Aven ha'nde det att nagra av oss,
innan vi vande oss mot hemmet, da skoldagen var slut, gjorde ett ytterligare besb'k pa
"gomsknulen" och dess praktiga skidranna.
En afton vid ett dylikt besok, bar det sig icke
ba'ttre an att en av oss, (Martin ass Pal, dod
i U. S. A.) kullerbytterade sa grundligt i nedre andan av backen, sa att atminstone en
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del av det odugliga innehall som var kvar i
hans matsmaltningsapparat, sedan det basta

och finaste gatt till hans livskraft; kom Ids.
Varterminens slut narmade sig och kom,

Kallarsgarden i Storagen. Isak Olaus Ostensson 18690802-19571207, Ingeborg Nilsdotter 18780724-19590725,
Rut 19171017-, Knut 19200113-199401??. Bilden taget 1931 eller 1933.

Kallarsgarden
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och darmed var ock Stroms smaskollararegarning slut, ty pa hosten 1867 reste ban
till Uppsala folkskoleseminarium for att dar
utbildas till folkskollarare. Da inskrevs ban
dar under namnet Johan Strom, forut var det
Johan Johansson.
Under skolferierna, da ban var hemma,
arbetade ban bland annat som renstakare
och nivellor pa den under denna tid under
byggnad varande landsvagen fran Barvallmon i Transtrand och till norska gransen.
Varen 1870 utexaminerades Strom, seminarietiden var da 3-arig, Han valdes till
folkskolelarare i sin hemsocken och boll sin
forsta termin som sadan i Transtrand hosten
1870. Aven jag rick dar under tvenne veckor
vara med. Samma - kanske mera, skarpt noggrannhet och grundlighet som forut. Jag
minns sarskilt fran innanla'sningen, rubriken har glomts, men stycket borjade sa:
"Vid femton ars alder blev stugan mig trang,
dar jag bodde med moder min. Att vakta pa
getter blev dagen mig lang, jag bytte om hag
och sinn. Jag dromde, jag tankte, jag vet icke
vad, jag kunde som forr ej mer vara glad uti
skogen." Tank vilket arbete han hade med
att lara, oss lasa sa, att vi skulle forsta innehallet, han la'ste fore sa, att vi skulle hora
var tonvikten skulle laggas. Min tanke om
Stroms lararega'rning for sina elever vill jag
uttala sa: »Lyckliga de barn, som hade formanen att fa vara i hans skola och sta under
inflytande av hans personlighet!»
Aren gingo, det ena fortroendeuppdraget
efter det andra lades pa; hans skuldror, och
med detsamma va'xte kunskaperna, erfarenheterna och - flera uppdrag.
Att hans kunnighet genom de olika uppdragen - de mindre saval som de storre och
mera maktpaliggande - okades, berodde sakerligen till stor del da'rpa att han grundligt
satte sig in i de olika sidorna av de sarskilda
befattningarna. Trots detta kunde dock sadant insmyga sig, som man kunde diskutera
om; och vilken mangbetrodd man kan und14

ga detta? Endast den som ingenting gor eller
vill, undgar misstag, emedan en sadans liv
ar ett enda stort misstag.
Aven inom den religiosa verksamheten i
Transtrand var Strom med, saval den kyrkliga, som den mer och mer framtra'dande
frikyrkliga, erkannerligen sadan denna bedrevs av Dalarnes Ansgariiforening och
Svenska Missionsforbundet, som i princip
aro lika och ensartade. Strom var styrelseledamot i Dalarnes Ansgariiforening fran
1888 och till 1898. Han var medlem i Malungs missionsforenings styrelse fran den 6
juni 1871, dar ock Transtrands missionsvanner hade ett visst stod till dess hela Vasterdalarnes missionsforening 1882 anslot sig
till Dalarnes Ansgariiforening. For Transtrands och Dalens missionsfolk var Strom
den mellanlank, som band dessa vid na'mnda forening och darmed, kanske sig sja'lv
ovetande, den frikyrkliga verksamheten: Pa
kanske nastan alia missionsmoten i Transtrand och a'ven i Dalen, nar han var med, var
han den sjalvskrivne ordforanden och borne
ledaren, som a'ven deltog med predikan.
Missionsvannerna, saval folket i ovrigt,
sago a'ven i detta avseende upp till honom
med vordnad och fortroende. Efter sin avgang ur Dalarnes Ansgariiforenings styrelse blev hans aktiva deltagande i na'mnda
forenings verksamhet nagot mindre enar
hans arbete en lang foljd av ar blev riksdagsmannens, vi tanka sarskilt pa de allvarliga aren 1905 och 1914 med deras bade
lagtima och urtima riksdagar.
Ehuru Strom som folkskolelarare, klockare och orgelnist avensom genom sin laggning, var kyrklig deltog han dock ganska
mycket i Transtrands missionsforening bade
med predikan, gavor och offer. Sakerligen
kommer denna forening att ka'nna saknaden av Strom djupt. Vid dess storre moten
som ock annars var han nastan alltid med
nar hans klockaretjanst icke hindrade. Undertecknad har atskilliga ganger blivit av
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Transtrands missionsforening ombedd att
komma och medverka vid nagot av dess
moten, men tank hur besvarad och forodmjukad jag ka'nt mig, nar jag sett Strom
vara med! Val bar ban icke sagt nagot till
mig, och val bar det varit. Hans forsynthet
bar gjort, att ban behallit kritiken inom sig,
tankande: "E-h forstar och kan icke battre,
ban gor val sitt basta." Sa vitt jag minns,
horde jag icke Strom tala ilia om nagon »pa
baken», ehuru olika tillfallen forde oss tillsammans, nagon gang i nagot arbete. I bans
narhet kande jag mig blyg och tillbakadragen. Jag kande mig dock varmd av att se nar

nagot brev eller kort kom fran honom att det
borjade med tilltalet »Broder» och slutade
med "Vannen Job. Strom". For den ringe
och tiilbakadragne kannes det upplivande
att av en stor personlighet bliva kansligt
bemott, synnerligen dar eviga livsintressen
motas och andegemenskap fornimmes. Min
sista onskan till Dig ar, att Paradisets saliga
ro och vila ma vara Din, tills Kristus aterkommer och Hans rost ocksa nar Dig och
Du far uppsta, och ikladas Din himmelska
gestalt. Frid over Dig och Ditt minne!
Sorsjon i december 1928.
E.L.

Mars manad - Rorbacksnas skola
Argang 55, 54, 53, 52, 51
AVUNNIRISENG
Den bar friluftsdagen kom det storframmande till Tandadalen: Landshovdingen
kom pa besok. Han akte snovessla fran Salen till Tandadalen, sa vi stod ju ute och tog
emot honom ocksa. En handelserik dag.
Folkskolan och Mellanskolan
Friluftsdag i Tandadalen, dar vi samlades
vid Joangets Fjallgard. I Tandadalen fanns
endast denna stuga samt tva fabodstugor.
Det var Gilleras fa'bod samt Emma Johansson och Aimers fa'bod. Vagen var inte da
over till Salen, den slutade vid Joanget.
Vi akte skolbil upp till Tandadalen. Sa var
det nagra foraldrar som stallde upp med bil
och skjuts. Det var ju skidor, stavar och matsackar som skulle vara med. Val uppe vid
Joanget blev vi uppdelade i tva grupper. De
som ville aka uppe pa Hundfjallet i en grupp
och de som ville aka i backen i en grupp. Da
var det mycke sno och vit sno.
Med endast grundvallade skidor akte vi
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till backen for att trampa upp sa det blev akbart (sa pistmaskin rick vi vara sjalva). Efter
ett tag fick vi ratt sa bar akbar backe. Akte
vi ner sa var det bara att trampa upp igen. Vi
var ju manga sa till sist blev det akbart.
Efter 3-4 timmars akning skulle vi fortara matsacken, som var varm choklad, smorgasar och frukt. Vi fick aka tillbaka till stugan, Joangets Fjallgard, och sitta inne dar
nar vi at. Nar matsacken var avspisad akte
vi till backen igen for nagra timmars akning
innan hemfarden.
Forst skulle vi fotograferas, varav detta
kort. Trots en intensiv dag verkar vi alia
nqjda och glada.
Folkskolans larare var: Ivar Wallstrom
Mellanskolans larare var: Ingrid Moberg
(7 av eleverna ar borta idag: Maj-Britt, Laila, Allan, Hans-Erik, Willy, Tore, och Tage)
15
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Fif ^ow var /werf: Framre raden: Iren Olsson, Barbro Olsson, Maj-Britt Gilleras, Margit Hansson, Jan-Erik Jonssoi
Sune Bustad, Inge Olander, Bror Halvarsson.
Bakre raden: Sigrid Lisspers, Anna-Britta Eliasson, Unni Riseng, Laila Halvarsson, Barbro Halvarsson, Elin Hem
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lanOttosson, Arnold Skogli, Hans-Erik Hansson, Roland Hakansson, Villy Skogli, Tore Olsson, Frits-Olov Halvarsson,
m, Tore Jansson, Marianne Samils, Ulla Moberg.
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H 811ft bOK6Il fran Transtrands Hembygdsforening
utkom 2 december 2017
AVERIK-AKE TRANBERG
Efter flera ars arbete med att spara attlingarna till de som bodde pa de sedan nastan
100 ar sedan ode gardarna vid Vasterdalalven har nu boken tryckts. Gardarna heter
Fardsjostaden, Halla och Gasholmsran.
Det har varit svart att hitta material som

foton och dokument men manga attlingar
som sparats upp har bidragit med mycket
intressanta uppgifter.
Boken finns till fo'rsaljning i Salen pa Olnispa, Turistbyran, ICA och Konsum.
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Pris 250 kr/st, vid kop av 5 st eller fler ar
priset 200 kr/st.
Postorder 250 + frakt 69 = 319 kr. Sattes in
pa Bankgiro 191-2286, Mottagare Transtrands Hembygdsforening.

Om Ni lasare har gamla fotografier som inte
finns med i boken sa vill vi garna kopiera
dem till hembygdsforeningens arkiv. Detta
galler bade personer och byggnader men
aven historiska dokument.
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De gamla angarna i Dalarna och Lima
ANDERS JANOLS
Gamla bilder kan ge en aning om utseendet
hos markerna i det tidiga 1900-talets landskap. Da hade sa sakteliga en forandring paborjats inom jordbruksnaringen som efterhand accelererade och radikalt omskapade
landskapsbilderna i stort och smatt. Vi far

fodermarkerna helt i odlingslandskapet,
och utanfor de sedimentomradena var de
mer eller mindre stenbundna. Merparten av
arealen var starkt utmagrad genom de arliga
skordarna. Djurens godsel ra'ckte enbart till
de sma akerlapparna och odlingslanden.

Vy over Nasholen och Torgas pa 1910-talet. Foto: Lars Olsson Akerman (Genom Lima
thias Thuresson)

Hembygdsfdrening/Mat-

ta svartvita foton, gamla kartor och fantasin
till hjalp for att forsoka skapa oss en bild
av det gamla jordbrukslandskap som under
manga hundra ar utan storre forandringar
varit hemvist for manniskor och manga andra levande varelser.

Arealen naturlig fodermark, huvudsakligen
slatterangar pa stenig mark, var flera ganger
storre an arealen aker. Relationen varierade
dock mycket fran bygd till bygd beroende
pa mqjligheter till skogsbete, vatmarksbete,
vatmarksslatter m.m.

Magermarker dominerade i det oppna
landskapet
Fore konstgodselmedlens och de kraftfulla
maskinernas tid dominerade de ogodslade

Markerna ar forsummade kulturminnen
Tiderna forandras och manniskornas verksamheter med dem. Manga av oss inser
dock att det finns stora va'rden i att bevara
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delar av de gamla traditionerna, kunskaperna och foremalen for att behalla en historisk
forankring och fa en god grund till vidare
utveckling.
Manga aktiva inom hembygdsrorelsen, naturskyddsforeningar och enskilda brukare

jordbrukskulturen nastan helt forsvunnit i
allt det omfattande lokalhistoriska arbete
som utfors pa landsbygden, och det galler
havden av de tidigare sa livsviktiga naturslattermarkerna. De markslagen var ju dominerande i det gamla jordbrukslandskapet,
men ar i dag i stort sett utraderade.

Ar 1840.

Hur mycketfinns kvar i Dalarna?
Sedan den gammaldags angsslattern mist sin ekonomiska betydelse
inom jordbruket, har rester av den
levt kvar tack vare ideella insatser,
om an under konstant tillbakagang.
Till sadana raknar vi da aven traditionell slatter mot ersattning genom
miljostodspengar av skiftande slag
under det senaste halvseklet. De
har inte till narmelsevis givit kostnadstackning, utan mera fungerat
som en uppmuntran.

Gamla kartor kan ge oss en bild av hur det gamla odlingslandskapet kunde se ut. Bilden byggerpa en storskifteskarta over den samlade inagan kring Tuna-Hastberg. De naturliga fodermarkerna ar
gula. Merparten av dem ar slatterang, ca 50 ha. De beteshagar
som markerades pa kartan (overmalade) var sannolikt ursprungligen slattermarker. Aker (svartprickad) utgor mindre an en tredjedel av arealen. De med svart inringade och med pilar markerade
sma omradena visar de angar som fortfarande slas pa traditionellt
salt, nu av ideella krafter. De utgor cirka en procent av den tidigare angsarealen, langt mer an den andel somfinns kvar i Dalarna
som helhet.

gor viktiga insatser i det sammanhanget. En
del fabodar, smabruk, gamla finntorp och
bolagstorp, gammelgardar, bystugor, hembygdsgardar ar pi manga satt valskotta och
livskraftiga.
Tyvarr har en central del av den gamla
20

Vid en utvardering som Lansstyrelsens inventerare gjorde ar 2013,
efter sju ars faltarbete inom de s.
k. Atgardsprogrammen (AGP) for
hotade arter och miljoer, bedomdes
att hogst 150 st. lie- eller balkslagna angar av gammal typ pa oplojd
och ogodslad jord da fortfarande
havdades i Dalarna. Den sammanlagda arealen beraknades till ca. 30
ha (30 - 50 ha). Jamfor detta med
de 50 hektaren "slog" pa omradet
for storskifteskartan fran 1840
over Tuna-Hastberg pa foregaende
sida!

Viktiga initiativ i Dalarna for att
rddda dngarna
Som delar i ett nationellt arbete med den biologiska mangfalden paborjades i vart Ian ar
2007 AGP-inventeringar for arter som huvudsakligen vaxer i gammaldags angar, och
i viss man i naturbetesmarker. Sarskild vikt
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badande forhallande med tanke pa mqjligheterna for arternas langsiktiga 6'verlevnad
i omradet.

Blarodling. VU. Fokusart. Lundvalls dng,
16 sept. 2017 Tuna-Hastberg

Praktvaxskivling. NT. Fokusart. Nedre Tandberget,
22 sept. 2017

lades vid ett litet urval av arter som pa ett
bra satt indikerar ho'ga havdberoende naturvarden i de bar miljoerna, framst faltgentianor, lasbrakenarter och vissa angssvampar.
De storsta resurserna i Dalarna gavs till inventeringen av svampar som kraver
de sarskilda betingelser vilka skapas i angsmark efter langvarig arlig slatter med traditionell metod. Aven naturbete kan ge liknande eifekt. Resultaten visade att endast
ett litet fatal angsmarker hyste forekomster
av de mest kravande svamparterna. Fynden
av de tre mycket sallsynta s.k. fokusarterna
(se tva av dem nedan) var dessutom mycket
glest utspridda over landskapet, ett olycks6freGaldet4/17

/ Dalarna har vi borjat gora verkstad av
kunskapen
Utifran vara aktuella falterfarenheter och
efter diskussioner med brukare och berord
personal inom Lansstyrelsen listades ett antal angar som bedomdes vara i akut fara for
att mycket snart falla i oaterkallelig ohavd.
Av det hundratalet marker som vi da hade
kunskap om identifierades 18 st. som skulle
behova restaurering eller nystart, s.k. priolokaler. De vanligaste orsakerna till sviktande
skotsel var aldrade markagare eller tappade
sugar hos ideella foreningar. Om Lansstyrelsen kunde bidra med "uppehallande forsvar" av dessa 18 angar skulle till en borjan
den nedatgaende trenden for havdade vardefulla angsmarker brytas. Ambitionen var
givetvis att efterhand finna mera langsiktiga
losningar i samarbete med tidigare brukare
och andra med lokal anknytning. Under fern
veckor i augusti-september 2013 kunde en
forsta del i en sadan har plan forverkligas
i och med en utbildning som anordnades i
samverkan mellan arbetsformedling och
Lansstyrelse. Kursens malsattning var att
ge deltagarna goda fardigheter i lieslatter
med knacklie och att aven ge anvandbara
kunskaper i andra nodvandiga moment som
hor till den traditionella slattern, som rafsning, hassjning och redskapsvard. Dessa
personer skulle senare kunna anlitas som
egna foretagare for slatteruppdrag.
Sensommaren 2016 utbildades ytterligare sex raska ungdomar, tre av dem darner.
Tillsammans med tva personer fran den
forsta slattergruppen deltog de i havden pa
de fiesta av angarna som redan tre ganger
slagits i Lansstyrelsens regi. Totalt slogs 4
ha sommar-host 2016 och 2017.
Nagra angsmarker i Lima
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Vid den stora nationella "Angs- och hagmarksinventeringen" som genomfordes
lansvis under slutet av 1980-talet beskrevs
19 olika angsmarker i socknen. Degernaset
i Sornas var en av dem. Dessutom namndes
Ovre och Nedre Tandberget vid vilka slatter
nyss (sent 1980-tal) skulle ha upphort. Det
bedomdes da att ohavdstecknen fortfarande
var svaga och att en snar aterupptagen slatter skulle kunna ge en snabb restaurering
till artrik slatterflora.
I AGP-inventeringarna under det senaste
decenniet har 6 st av de 19 objekten i Lima
som besoktes pa 1980-talet inventerats. De
ar Tomtan vid Ostra Lillmon, Degernaset
Sornas, Mattsasen, Sodra Fenningberget,
Norra Fenningberget, och Tisjolandet.
Dessutom besoktes Vastagarden som en
"ny" lokal av faltgentianainventeraren. Ovriga bedomdes inte som intressanta langre.
Nedre Tandberget
Efter Forslag fran Matthias Thuresson be-

Sveriges nordligaste fynd av praktvaxskivlingen pa
Nedre Tandberget. Ett par hundrafruktkroppar!
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sokte jag 2014 Nedre Tandberget i svamptid. Han berattade att hembygdsforeningen
varje ar slar den gamla angsmarken med
lie, och att forre agaren Skogssamil Mattias
Olsson dessforinnan slagit varje ar efter att
djurhallningen upphorde. Den tredje gangen som jag letade angssvampar har, den 22
sept. 2017, bekraftades min tidigare bedomning att slattermarken ar av yppersta klass.
Aven tva andra rodlistade angssvamparter
fanns rikligt har, scharlakansvaxskivling
och lutvaxskivling tillsammans med ytterligare fern andra arter av vaxskivlingar.
Det har ar en angsmark som inte ar sa rik
pa karlvaxtarter, men svamparterna som visade sig vittnar om langvarig god havd. Det
har ar en parla!
Nasholen och asen pa Degernaset
Har gjorde angs- och hagmarksinventerarna
Lennart Bratt och Tomas Ljung anmarknings-varda fynd i juli 1989, bl.a. fjallgentiana, vit faltgentiana och brun jordtunga.
Deras lyriska beskrivning av den sedan
1930-talet enbart betade angsmarken har bidrog till att lokalen, sarskilt bland botanister
och mykologer, fick en mytisk glans.
Redan i slutet av 1980-talet kunde inventerarna dock notera vissa for floran negativa effekter av alltfor lagt betestryck. Den
tendensen har sedan dess nagot forstarkts.
Trenden tycks dock under de senaste aren
ha brutits, framst tack vare den intresserade
djurhallarens, Stina Olssons, utformning av
betesdriften. Info'r hosten 2016 erbjod Lansstyrelsen att med hjalp av slatterpersonalen gora en engangsinsats for bekampning
av grovgrastuvighet och lovsly som krupit
upp mot kronet av Nasholen. I samforstand
med djurhallare och markagare utfordes
arbetet en dag i borjan av September. Den
tata tuvigheten ner utefter sidorna avverkades med grasklinga och slatterbalk, medan
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grannare vaxtlighet upp mot kronet slogs
med lie. Slagen vegetation drogs bort fran
magermarken.

Pa kullen finns den sena, betesanpassade
formen av faltgentianan. I Dalarna ar den
mycket sallsynt, och bar endast tva aktuella
kanda vaxtplatser pa naturlig fodermark i lanet. Dessutom finns har, bade pa asen i oster
och pa Nasholen, den tidigblommande, slatteranpassade, faltgentianan. Vi har samtalat
med djurhallaren om eventuella mqjligheter
att genom fallindelning i kombination med
slatter av kullens ovre kron gynna bade den
tidiga och den sena faltgentianan. Till slut
landade vi i asikten att den sena formen av
gentianan skulle prioriteras. Metoden for
detta ar praktiskt enkel - betesperioden avslutas i borjan av augusti, nagot som i regel
anda sker varje ar. "Dom har blommorna
Olle Tranberg och Manias Lundell efter vdl genomford slatter 5 sept. 2016. Det blir inget arligt evene- har ju levt kvar med den betesdrift som vi
mang, men kanske med ett antal ars mellanrum efter
har haft", konstaterade helt riktigt Stina
betesperioden for att halla efter tuvigheten och for
Olsson.
att magra ut kronet lite extra. Da blir det dnnu mera
artrikt.

Under den senaste femarsperioden har fait-

'
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Nasholen narmast pa andra sidan vattnet. Skdrdetidpa 1910-talet. Endast asens hogsta kron och nedre delen av
sluttningen narmast vattnet forefaller oplojda. Foto: Lars Olsson Akerman. Fotograferat (AJ) utsnitt avforstoring som dgs av markagaren Brittmari Karlsson.
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gentianainventerarna vid tre tillfallen sokt
den senblommande formen bar och funnit
den varje gang, som mest 7 planter. Den 25
aug. 2017 besokte jag kullen som uppfoljning efter forra hostens slatter. Nu raknade
jag till 10 planter, en av dem langt ner pa
vastra sidan mellan plqjningskant och hogvattenlinje.
En av de tio senblommande faltgentianor
som jag fann 2017 stod en halv meter nedanfor nedre plqjningshaket. Det var i zonen
mellan tidigare plqjd jord och hogvattenlinjen. Ovriga nio vaxte hogt upp pa bada sidor
av den oplojda kullen. Inga sena gentianor
fanns pa asen i 6'ster.
Svampfynden var fa den 25 aug. Vid fornyat besok den 22 sept, patraffades ganska
manga arter, bl.a. gjordes ett aterfynd av

brun jordtunga, Geoglossum hakelieri, en
exklusiv art och rodlistad som VU (sarbar).
I ar fann jag ocksa en rodskivling som jag
haft problem med att artbestamma. Det kan
vara ett forstafynd i Sverige, Entoloma kallioi. Den saknar svenskt namn.
Mitt intryck efter ett tiotal besok har efter
1994 ar dock att naset och asen ar intressantare som karlvaxtlokal an som angsvamplokal. Vissa fina betesmarker ar svarforklarligt angssvampfattiga. Degernaset ar nog en
av dem, trots unika fynd.
Vastagarden
Den har vackra gammelgarden ar, sa vitt jag
vet, en av tre i Dalarna dar mera omfattande
traditionell slatter utfors (ovriga ar Boda
och Ore-Gammelstaden). I sluttningen pa
vastra sidan av garden sker framst bete. Och
det ar utvecklingen av vaxtligheten har som
under senare ar givit Vastagarden regional
berommelse bland naturvardsbotanister.
Vid besoket for AGP-inventeringen som
gjordes av Bo Norell ar 2011 fann han 9
plantor (tidiga formen). Lokalen ar kand
for sina faltgentianor tidigare och arten har
sannolikt funnits har lange i litet antal. Efterhand som restaureringsarbetet med den
har sluttningen borjat ge allmant gynn-

"Nasholsrodling". Degernaset, 22 sep 2017. AJ

Brun jordtunga. Mycket sdllsynt art pa ostra asen vid
Degerndsets betesmark. 22 sept. 2017
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Varfor sa manga faltgentianor pa Vastagarden? Sent
pdborjat bete och mdttlig betesintensitet kanske dr en
forklaring. Oregelbunden och ganska sen slatter kan
ocksa vara gynnsam som komplement. Avensa langvarig och Idmplig hdvdforr i tiden samt goda markforhdllanden har sannolikt betydelse.
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samma effekter pa vaxtligheten, efter vissa
slatterinsatser och framfor allt det numera
regelbundna betet av mattlig intensitet bar
fa'Itgentianaforekomsten bar fait en explosiv utveckling. Sommaren 2016 raknade
Lansstyrelsens inventerare Maja Wressel
till 2566 planter. Den 13 juli 2017 besokte
jag sluttningen tillsammans med Matthias
Thuresson for att gora en uppskattning av

antalet planter som da var i blom. Beteckningen massforekomst ar en underdrift. Det
rorde sig om tusentals! Sannolikt flera an
aret innan.
Vilken ar forklaringen till den bar utvecklingen? Den fragan ar viktig aven for
manga av oss som ka'mpar for att halla liv i
sma lokala grupper av faltgentianor pa andra hall i lanet.

Gudstjanst vid berget "Gnupen" 1925
Artikel inford i Ofre Galdet nr 1-2014
Agare till det fotografi som aterges, Jers
Ingeborg Jansson, bar kompletterat uppgifterna om vilka ungdomarna var som gjorde
utflykten till Gnupen. Ingeborg harstammar

fran garden Tappan, aven kallad Jers Pers
i Ostra Utsjo, Malung. Den aktuella gudstjansten firades pa Kristi Forklarings dag, ej
att forvaxlas med Kristi Himmelsfards dag.

Rad 1: Jonas Gustav Olsson (Jeppe kallad), Graberg Elsa, Graberg Agnar, Jers Emil Persson, Tapp Anders Nilsson, Graberg Harald Persson.
Rad 2: Graberg Agnes, pojken med keps okand, Kalla (He) Maria, Fjardingsmans Kristin Andersson, Tapp
Kerstin Nilsson.
Rad 3: damen i keps okand, Tapp Hildur med halt, Britt Karin, gift Nordquist.
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Inflyttade till Transtrand
1940-1945
AVERIK-AKE TRANBERG
Eftersom Hogfjallshotellet hade startat sin
verksamhet i slutet av 1930-talet sa kan man
se for bygden nya yrken dyka upp i inflyttningslangderna.
Cirka 50 personer flyttade in varje ar, siffran
ar osaker da medfoljande maka/maka och
barn ar sporadiskt redovisade.
Av de cirka 270 inflyttade fanns yrkesuppgifter for 160 personer. Vanligaste yrket var
hembitrade (45), foljt av skogsarbetare (15),
handelsbitrade (8), chauffer (7), banvakt (4),
vagarbetare (3), hushallerska (3), gardskarl
(3).
Ovanligare var foljande med 1 inflyttad: arrendator, bageriarbetare, banarbetare, bryggeriarbetare, bergarbetare, busschauffor,
cafebitrade, damfrisorska, frisor, farsko-

tare, gjuteriarbetare, husforestandare, kassorska, kock, koksa, koksbitrade, koksmatare, kolare, kontorist, korpral, kronojagare,
metallarbetare, personaluppassare, reparator, ritsare, sjukvardsbitrade, skogvaktare,
snickeriarbetare, sommerska, spisbitrade,
stadare, stationskarlsaspirant, stenarbetare,
studerande, tecknare, telefonist, verkstadsarbetare och volontar.
Foljande yrken hade 2 inflyttade: anla'ggningsarbetare, barnskoterska, diskerska,
evangelist, gransuppsyningsman, jordbruksarbetare, kallskanka, malare och servitris. Nagra som tidigare arbetat hade varit barnskoterska (2), och larare, schaktare,
skogsarbetare en av varje.

Julmarknad pa Olnispagarden
Det var mycket besokare pa arets julmarknad vid Olnispagarden. Manga
hantverkare visade upp sina produkter.
Transtrands Hembygdsforenings bokutgivning bar nu kommit till "Odegalan Farsjb'stae, Gasholmsran a Halla".
En bok pa ca 320 sidor och skriven av
Erik-Ake Tranberg. Manga intresserade
kopte boken pa marknaden.

Attlingenfran Halla Rune Martinsson koper Hallabocker av
Solveig Jansson. Foto: Erik-Ake Tranberg.
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Annette Jonsson-Lill saljer vdttar och honor. Foto: Erik-Ake Tranberg.

Ett av standen saljer julkransar. Foto: Erik-Ake Tranberg.
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Transtrands
Hembygdsforenings

Minnesfond

MISS HJALMAR MATSSONS

MINNESFOND

Tack for alia gavor som
inkommit till fonden,
vid kondoleanser till va'nner,
Tack for alia gavor som
inkommit under 2017 vid
kondoleanser till va'nner,
nara och ka'ra. Hembygden
kommer ofta in i vara tankar
na'r nagon la'mnar oss.
Era gavor gar in i
verksamheten,
till skotsel avvarfina
hembygdsgard Olnispagarden
med dess samlingar.

Fondforvaltare:
Transtrands
Hembygdsforenings
styrelse.

Vid kondoleanser ring:
Lisbeth Salder 0280-206 20
070-338 07 60

BankGiro 191-2286
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nara och ka'ra. Era gavor
stodjer verksamheten i
Malungs Hembygdsforening.
Dessutom vill fonden verka
for den fortsatta forskningen
om bygdens historia och forntid.
Allt i Niss Hjalmars anda.
FONDFORVALTARE:
Malungs Hembygdsforenings
styrelse.
VID KONDOLEANSER KONTAKTA:

Centrum blommor
Lisagatan 26, Malung
tel. 0280-129 37
Alternativt:

Plusgiro395901-2
Bankgiro 997-1474
6freGaldet4/17

En forodande sjukdom i borjan av
1900-talet
AVINGEGROOP
Efter flera generationers samlande var det
dags att gora en rensning i ett av uthusen pa
garden darjag bor. Ett tamligen tidsodande
men nodvandigt arbete for att ga igenom
vad som kan kastas och vad som ar vardefullt att titta narmare pa.
For en tid sedan hittade jag i ett skap en
fin sa kallad "lakarvaska", som jag da inte
lyckades oppna. Den blev staende ooppnad
ett tag fram tills att jag med hja'lp av en god
van lyckades med att fa den oppnad. Till
min stora gla'dje fanns dar en hel del olika
a'ldre dokument och andra handlingar av
olika slag som tillhort Enders Jonas Larsson
(1872-1960) och hans hustru Wilhelmina
(1885-1962). Paret hade inga na'ra anhoriga
varfor deras egendom forsaldes pa auktion
1960 och min far ropade in den fastighet,
som de a'gde. Darmed blev det som betecknades som mer personligt inte salt utan kom
att forvaras i "lakarvaskan" och finns da
kvar pa garden som Enders Jonas och Wilhelmina (Mina) a'gde under c:a 40 ar. Tidigare a'gare var Karlafolk, vilka emigrerade
till Amerika i borjan av 1900-talet.
Det som i ett tidigt skede intresserade mig
mest var ett tidningsurklipp ur Mora Tidning fran den 15 januari 1919. I tidningsurklippet star foljande:
"Star dodlighet
rader som forut namnts f. n. I sondags jordfastes a Makings kyrkogard ej mindre an
14 lik och i Yttermalung 5 st. Ytterligare 4
doda aro anmalda a pastorsexpeditionen.
- Prosten Hedvall har anstallt efterforskningar i kyrkobocker och arkiv rorande
Ofre Gdldet 4/17

dodligheten inom forsamlingen i svunna tider och darvid funnit, att sa manga lik pa en
gang ej forr jordats a Malungs kyrkogard.
Ar 1809 upptradde har till foljd av radande
svalt en forharjande rodsotsepidemi och begravdes da den 10 sept, samtidigt 11 personer, som dukat under f6r denna sjukdom. Ar
1839 rasade samma farsot huvudsakligen i
Oje, och begravdes da den 25 augusti a da'rvarande kyrkogard ej mindre an 24 lik, huvudsakligen efter barn i spa'd alder.

LIMA HEMBYGDSFORENINGS

IttCK for alia gavor som
inkommit under 2017 vid
kondoleanser till vtinner,
ndra och kdra. Hembygden komtner
ofta in i vdra tankar ndr nagon
Idmnar oss.
Era gavor gar in i verksamheten, till
skotsel av var fina hembygdsgard,
Vdstagarden, med dess samlingar.
Fondforvaltare:
Styrelsen
Vid kondoleanser ring:
L-A Larsson
070-684 10 51
Inger Eriksson
0280-310 74
Lisbeth Modig
070-306 88 48
Plusgiro 61 87 09-0

29

Transtrands sockenvapen finns nu att kopa pa Olnispa
Ar 1867 bildade Transtrand egen socken.
Forslag om ett eget sockenvapen vacktes i
kommunalfullmaktige 1943. Mellan 1943
och 1946 gjordes forslag i samverkan med
riksheraldikerambetet. Tre olika forslag
togs fram. Transtrands sockenvapen faststalldes av Kungl. Maj:t 1947.
Vapnet med en vagskura som delar skolden
pa mitten har till vanster en vase av guld
mot bla botten och till hoger tre bla batar
mot guldfargad botten.
Vagskuran asyftar Fulualv och dess fortsattning i Vasterdalalven.

*

'

'

Vasen ar ett symboliskt uttryck for socknens andel av Vasaminnet (Vasaattens skoldemarke).
De tre batarna symboliserar den uppfattningen att omradet tagits i besittning av
nybyggare som trangde fram via vattenvagarna.
Transtrands sockens vapen ar saledes en ren
komposition utan nagot sigill som forebild.
Vapnet ar malat pa lattmetall och kostar endast 150 krgnor/st. OBS begransat antal.

• *• -

God Jul och Gott Nytt
Storfjdlletfore
X"

turisternas ankomst. Foto: Erik-Ake Tranberg.
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