Of re Galdet
1/2018
Medlemsslcrift for hembijgdsfdreninearna i
Transtrand, Rorbaclcsnas, Lima och Malune,

Ur innehallet:
Protokoll rorande fabodflyttningen 1 776
Portratt over Helny Zingmarks liv
Curt Ewert berattar: Forsta fjallturisterna i Transtrand och Lima,
del 1
En forb'dande sjukdom i bbrjan av 1 900-talet, kompl.
Efterlysning

Information fran redaktionen:
Ofre Galdet, Medlemsskrift med utgivning 4 ganger per ar. Ansvarig utgivare: Britt Nils Eriksson.
Utgives av hembygdsforeningarna i Transtrand, Rorba'cksna's, Lima och Mailing
och bar foljande redaktionskommitte:
Transtrand
Varsk Tore Johansson
Olle Tranberg (olle.tranberg@gmail.com)
Erik-Ake Tranberg (tranberg@telia.com)
Rorba'cksna's
Mikael Petersson (070-555 78 17)
Aron Hansson (070-980 1 3 33)

Lima
Gudrun Larsson Thysk
(gudrun.thysk@hotmail.com)
Lars Ake Larsson (070-684 1 0 5 1 )
Malung
Jan Kapla (Jan@kapla.se) 076-7758409
Siv Nilsson (siv@minepost.se)

Ofre Galdet ar det gamla namnet pa Ovre Vasterdalarna, alltsa socknarna Malung, Lima och
Transtrand. Yttre Galdet var Appelbo, Ja'rna, Nas och Floda. Fordomdags fanns endast tva praster
i Vasterdalarna, en i vardera ga'ldet. Dessa styrde och stallde over pastoratet (galdet). Namnet
Ovre Galdet finns belagt redan pa 1 500-talet, men anvandes framfor allt under 1 600- och 1 700talen. Malung-Salens kommuns vapen (hastsko och hammare) gar tillbaka pa Ovre Galdets sigill
fran 1631.
Tidskriften utges 4 ganger per ar. Redaktionens framsta uppgift ar att forsoka fa in sa mycket
skrivet material fran allmanheten-foreningsmedlemmarna, inte bara fran riktigt gamla tider utan
lika mycket fran t.ex. krigsaren och fram till nutid. Skrivet material sa'ndes till de lokala
hembygdsforeningarnas medlemmar i redaktionskommitten. Det bbr framhallas att detta material
ar en forutsattning for en framtida varaktig utgivning av Ofre Galdet. Redaktionens inriktning ar
att sa manga som mojligt ska fa komma till tals i tidningen och ha'lsar saval gamla som nya
skribenter valkomna.
Hemsidor:
Lima:
Transtrand:
Malung:

www.limahembygdsforening.se
www.olnispasidan.se
www.malungshembygdsforening.se

Bild framsidan: Helny Zingmark

Bild baksidan: Mattias efterlysning

Ordforande har ordet - Transtrand
Vad bevarar vi for kommande generationer och hur viktigt ar det?
En fraga som man kan fundera en stund kring. Detta a'mne har jag under mina ar som ordforande,
skrivit om flera ganger. Ni som foljt mina tankar i Ofre Galdet, vet att jag framst va'rnar om
dialekterna, men jag anser a'ven att det ar viktigt att bevara de gamla kulturbyggnader som finns
i vart omrade.
I var kommun finns endast tva byggnadsminnesforklarade fastigheter. Den ena ar Olnispagarden
och den andra ar Transtrands Prastgard, som innefattar a'ven drangstuga, lada och kringliggande
tomt. Det ar ju lite tankevackande att vi i var del av kommunen, har tva fastigheter som anses sa
speciella att de ska bevaras for kommande generationer.

I mitten av januari, var jag pa ett mote som Lima-Transtrands forsamling kallat till. Det gallde
forsamlingens fastigheter och verksamhet. Som ni kanske alia vet, sa tappar Svenska kyrkan
medlemmar varje ar, vilket da gor att man tappar skatteintakter som ska anvandas till bland
annat fastighetsvard. I var forsamling kommer ekonomin kommande ar, att bli valdigt anstrangd,
enligt den redogorelse, som vi fick pa detta mote. Darfor haller man nu pa att titta over vad man
ska kunna gora for att forbattra ekonomin. Problemet for fbrsamlingen blir ju att va'lja mellan
verksamhet och fastighetsvard, enligt de som var foredragande pa motet.
Ett forslag ar att avyttra Transtrands Prastgard, som enligt uppgift kommer att bli kostsam att
renovera. Jag kommer inte att lagga mig i forsamlingsarbetet har, men det jag vill att ni alia som
hor till bygden, ska veta att dessa tankar finns. Vi har en prastgard, som ar speciellt unik med
narhet till kyrka och alderdomshem samt med drangstuga och ekonomibyggnad. Denna placering
i denna form, ar sa som det sett ut i gamla tider pa flera hall i vart land, men i och med att man
pa de fiesta stallen i Sverige, nu sa'ljer sina prastgardar sa har vi en unik plats att visa upp.
Transtrands prastgard ar alias egendom, anser jag. Aven om du som laser detta inte ar med i
Svenska kyrkan, sa har du del av ett unikt kulturarv som vi bor sla vakt om. Haruppe i vara
trakter, finns det inte manga kulturbyggnader kvar i detta ororda skick och man bor da'rfor ta'nka
pa att den bor fa fortsatta att vara alias gemensamma egendom och gemensamma arv. Min
avsikt med dessa tankar, ar inte att starta nagot brak, utan att ni som laser detta ska fa kunskap
om de tankar som fors inom ledningen av forsamlingen. Sedan star det var och en fritt att sja'lva
fundera over vad man anser i fragan.
Tva fragor vill jag i alia fall sta'lla:
Har vi rad att sa'lja bort vart gemensamma kulturarv?
Vad kommer i sa fall i framtiden att saga om oss?
Dessa ar mina egna tankar och jag vill att ni ocksa funderar over detta.
Ha en fin tid na'r det nu ljusnar mot sommaren.
Annette Jonsson-Lill
Ordforande Transtrands Hembygdsforening.
PS
Pa arsmotet 1 2 mars 201 8 omvaldes styrelsen och suppleanter.

Ordforande har ordet - Lima
Hosten.
Hbsten i har varit ganska handelsefattig pa Vastagarden. Tidigt i host hade vi besok fran Dalarnas
Museum. Vi fick plocka fram samlingen av foremal fran fotografen Akerman. Det fotograferades
och samlades in uppgifter for innehall till en bok om fotografer i Dalarna som Christer Bergin vid
Dalarnas museum ska skriva. Dessutom kommer delar av samlingen att lanas ut till museet till
sommaren, for en utstallning med samma tema.
Vid samma besok dokumenterades det material som utgjort tatning mellan en va'gg och ett
fonster i Stor Lars stugan, namligen en ma'ngd tygbitar och delar av kladesplagg, som ar
vardefulla att bevara. Dessa ska rengoras och forhoppningsvis kan vi va'va upp nagot av
monstren som tyg till klanningar eller livkjolar.
Arbetet med Mattesladorna har statt stilla under vintern p.g.a. annat arbete och nu sist en stor
snomangd. Forhoppningsvis ska det bli fart under varen.

Vid Rismyren har ristningarna pa berg i dagen blottlagts och stora delar a'r rengjorda. Dessa ska
dokumenteras med hja'lp av bl. a. personal fran Dalarnas Museum.
Limadrakter.
Karin Edvardsson skankte tidigt i host en pojkdra'kt storlek 4 - 6 ar, till hembygdsfbreningen att
ha som uthyrning.
Strax fore jul skankte dbdsboet efter Maja Karin Edvardsson alia damdrakter med tillbehbr till
hembygdsforeningen. Aven de att ha som uthyrning. Dessa a'r i storlek 42 - 46.
Nationaldag 6 juni och hembygdsdag.
Flera av er la'sare har redan hbrt att vi tanker ha firande av hembygdsdag och nationaldag den 6
juni.
Programmet a'r under bearbetning men redan nu kan vi lova nagon form av underhallning med
sang o musik, tal och servering bl.a. av kolbulle och fika. Dessutom ska vi fbrsbka fa till nagon
form av aktivitet for barn.
Arsmotet avklarat.
Mellan snbskottning och OS-sandningar pa TV har vi precis klarat av arsmbtet. Som vanligt var
det fa besbkande pa motet, men dock beslutsmassigt. Alia personer som var i tur att avga,
omvaldes.
Styrelsen bestar av Gudrun Larsson Thysk ordfbrande, Matthias Thuresson vice ordfbrande,
Lisbeth Modig sekreterare och ledambterna Ove Perbjbrs, Per Flygar, Anna Persson, Lars-Ake
Larsson och Bengt Halvarsson som representant fran Lima Besparing.
Nu a'r alia trbtta pa vinter och snb, dock hoppas jag att fa ha lite vinter kvar over pask. Da'refter
far varsolen strala och smalta alia driver. Va'l mbtt till varen och sommaren!
Gudrun Larsson Thysk
ordforande Lima Hembygdsfb'rening.

Ordforanden har ordet - Malung
Vi har nyligen haft arsmbte och efterfbljande konstituerande styrelsembte. Bente Mellquist
Danielson har valts till ny sekreterare att eftertrada Elisabeth Nilsson, som dock kvarstar i
styrelsen. Robert Hagstrbm bvertar kassbrssysslan efter Inge Groop. Inge kommer dock a'ven
framgent att bista med sjalva bokfbringen.
I tider av ekonomisk atstramning har ocksa kommunens olika fbreningar fatt vidkannas minskade
bidrag. Nu a'r det en och samma fbrvaltning, kultur- och fritidsnamnden som beslutar om dessa
bidrag. Pa ett sa'tt praktiskt da man behbver fa'rre namnder. Samtidigt har namnden att bedbma
fbreningar med vitt skilda inriktningar.
Vad alia fbreningar har gemensamt a'r att de utgbr en viktig del av vad man brukar kalla
civilsamha'llet. I hbgtidliga sammanhang talar vara politiker om att man vill sla vakt om
civilsamhallet. Det gbr man ra'tt i! Ett livaktigt och aktivt civilsamha'lle a'r en grundbult i en
fungerande demokrati. Det engagerar medborgarna och gbr att de ka'nner sig delaktiga i
samhallet. Men sla vakt om betyder ocksa att stbtta finansiellt. De kostnader som hanger i ihop
med fbreningslivet bkar hela tiden. Inte minst annonskostnader for att informera om aktiviteter.
Varje fbrening har ocksa ett antal fasta kostnader, i synnerhet de som har ett fbreningshus;
vatten, avlopp, telefon. For att inte tala om fbrsakringskostnader.

Civilsamhallet och dess foreningar ar samtidigt mycket varierat och vara foreningar skiljer sig at.
De foreningar som a'gnar sig at olika sporter ar en viktig kategori. En helt annan kategori ar
kulturforeningar, som pa olika sa'tt vill engagera allmanheten i kulturella upplevelser, allt sadant
som berikar den personliga eller om man sa vill den andliga utvecklingen. Men sadana aktiviteter
kan ofta inte ba'ra sina egna kostnader och kra'ver dessutom betydande frivilligt arbete, nagot
som samtidigt ar berikande for dem som engageras, na'r de kanner att de behbvs och att de gor
en insats.
Nar det galler hembygdsforeningar tycker jag att man talar om en alldeles sarskild kategori.
Malungs Hembygdsforening har att forvalta och varda ett 30-tal gamla hus och byggnader, nagra
sa gamla som fran 1 600-talet. De fiesta fran 1 800-talet. Det sa'ger sig sjalv att detta kostar
pengar. Hembygdsforeningen har nagra donationer som ra'cker a'nnu nagra ar. Men sen ar det
slut. Dessa medel ar samlade i den s.k. byggnadsfonden och far endast anvandas till underhall av
byggnaderna samt ev. for att bekosta forva'rv av ytterligare byggnader eller foremal. Men for
driftskostnader och verksamhet kravs annan finansiering. Forsaljning av Skinnarebygd ger ett bra
tillskott. Men det ra'cker inte.
Att halla och bevara en hembygdsgard ar en mycket viktig del av att forvalta vart kulturarv. Att
kunna visa dagens och morgondagens malungsbor hur man levat och verkat, att visa var vi har
vara rotter, att paminna om hur vara livsvillkor i grunden fbra'ndrats. Intresset ha'rfor varierar fran
tid till annan. For inte sa manga ar sedan bekostade kommunen en halvtidstja'nst som intendent
for Gammelgarden. Forsummar man att skbta sin hembygdsgard kan plotsligt gamla kulturvarden
vara borta i form av raserade eller forstorda byggnader.
Den brand som odelade Eliassons garveri for nagra ar sedan ar ett sorgligt exempel pa hur ett
kulturarv kan forsvinna. I aratal diskuterades hur man skulle kunna bevara och gbra nagot av de
gamla och typiska garveribyggnaderna for paminna om en viktig industriepok i Malungs historia
Men inget hande och nu ar det for sent.
Jag har for egen del kommit att luta at att det ar en kommunal angelagenhet att ta ett
grundlaggande ansvar for kommunens hembygdsgardar. Sa har man gjort pa andra stallen. Det ar
inte rimligt att forhallandevis sma foreningar skall ha ansvar for en sa viktig del av vart kulturarv.
Utmaningen for fbreningens medlemmar ar dock fortfarande stora. Det galler att sbka
levandegora detta kulturarv for medborgarna, inte minst for barn och unga genom olika
aktiviteter. Vi tror att den nya scenen skall kunna bidra till detta.
For Malung-Sa'lens kommun ar det viktigt att det lokalhistoriska arkiv som 201 6 overfordes till
Arkivcentrum i Falun aterfors till Malung sedan det gallrats och sorterats. Ursprungligen sade man
att det skulle ta tre ar. Nyligen har dock denna tid utbkats med tva ar. Alltsa sammantaget fern
ar och ra'knat fran 1 januari 201 7. Fern ar ar en lang tid och det finns risk for att det hela gloms
bort. Sa mycket mer gladjande da att vi nyligen fran ansvarigt politiskt hall fatt fbrsakringar om
att tanken verkligen ar att arkivet skall komma tillbaka till Malung. Vi var for bvrigt nagra fran
foreningen som hade mojlighet att informera vart nya kommunalrad om arkivet kort tid efter det
han tilltratt i bbrjan av fdrra aret. Det positiva gensvar vi redan da mbtte va'rmde vara hjartan.
John-Christer Ahlander
ordforande Malungs Hembygdsforening

Bystammo protokoll, rorande fabodflyttningen infbr arl 776.
Nedtecknat av Lars-Axel Magnusson 30 januari 201 8
Nu i januarisnbn och kylan var undertecknad hos grannen Karin Larsson i 0. Ofors och
laste i Hedingardens gamla handlingar. Vi laste nedanstaende original skrivet i januari
for 242 ar sedan. Vi kom overens om att vi delar med oss av vad vi laste till er lasare
av Ofre Galdet.
Vilka bekymmer de hade for att fa utkomst i en karg fjalldal med ett stort antal
boskap som da fbranledde stridigheter om betet. Som vi alia vet har invanarantalet
fluktuerat genom arhundraden pa grund av nbdar med missvaxt och epidemier. Darav
var binaringar val utvecklat, bl.a. myrjarnshanteringen med efterkommande hantering.
For aret nar beslutet togs ar 1 775 kan man se i husfbrhbrslangden att i Lima socken
fanns ca.1 263 personer. Nutida folkmangd ar 201 6 ar invanarantalet 1 497 personer
inkl. fjallomradet pa Limasidan med 46 boende (ar 201 6 kalla: M-S kommun).
Kronolansmannen nedtecknade nedanstaende protokoll i januari ar 1 776 sa att de
berbrda fick kannedom om bverenskommelsen i god tid infb'r sommarens "bufbring".
Kopierar inledningen ur protokollet, darefter renskrivet mera lattlast men anda med
gammalsvenskan kvar sa att Ni lasare ocksa far ta lite extra tid pa er nar ni laser
protokollet.
Fbrtydligar nagra ord och meningar inom (parantes). Stycken, meningar, versaler
uppstallt efter original.
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Systam mo Protokoll.

Ha/let uti Lima Sockn stufva.
Den 16 nov 1775

Rorande fabode flyttningen uti moderforsamlingen.
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7. att flyttningen med boskapen skall ske fron bo/byn till fabodarne, om
—em-vartiden, allra sidst De 3 ree forsta dagarna af juni manads bo'rjan.
Dock den obetaget som vill flytta forut, men ingen senare. (dock "tillatet" eller rattare sagt
utan hinder for de som vill flytta tidigare" osv. )
2. att flyttningen fron fabodarne om sommartiden till Henloten, bor she
gamla Jacobs massodagen Nemligen Den lordagen som falter in efter gamla
Jacobs massodagen.
3. med flyttningen om Hosten fron Hemloten, till fabodarne, bor she
gamla Bartolomei dag.
4. och med flyttningen fran fabodarne till Hemloten om Hosten bor she
gamla Michaelis dag, pa det den ena ej ma /comma forut hem:
att afbeta angarne och gerdesbetet, utan alia aga lika ratt; pa
en gang.
5. att pa lika satt, bor dagen utsattas De fabode stallen emellan, Som
flytta f abode stallen emellan och ej Hemkomma med de allmanna till
hemloten.
6. traffas ien forening att den som intet hafver apart (ordnat) stangsel om sine
agor, ej ma slappa sina Hastar eller annan boskap uti gerdeseller engsbetet om Hosten, fore gamla michaelisdagen, Sa sant
ej kreaturet ej tjudras pa enskilt eng och aker men ej gatta pa
andras, innan gerdes och engsbetat allmant uppgives.
Som denna moderforsamling Heruti stamde ofverens och villja ordning
Halla. Sa var ingen heremot, mer an nagra tando bye boer Hvilka
pa stodo att de vilja flytta med sin boskap fron fabodarne till hemloten
om sommaren Nya Jacobsmassodagen. Da de derigenom hafva Elfva
dygn forut frihet: att upata hemloten Hvilket de varit vana. Och
Hvarfore en del byar varit omtankte: att dem forut Dessfore tiltala.
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anhallanies alia de dfvriga byaman i Djupaste odmjukhet. Det tacktes (behagades)
Hogadle Herr HerradsHofdingen och den lofliga tingsratten alagga De foregrem (forgripna).
de man i Tando: att efterkomma en sa Halsosam ordningshallande
Och att emot de uti 1769 ars dom utsatte -famjem Dalers smts vite. (fern Dalers silvermynts
vite)
Som och alia dem som fore gaende overenskommelse dfvertrada
och tresko (trilskhet)_visar,

Saledes vara overenskommet och af-

slutat. Betygar pa Lima moderforsamlingens vagnar:
De flera man som ses af original overenskommelsen.
Ar 7 776 Den 22 Januari a Laga Herrads tinget med Malungs
tingslag ingifvid up/ast och Resolverat.

("Resolverat" betyder avgjort)

Thet varder fore gaende overenskommelse
Utan afseende pa the fa Tando byamans
theremot anforde Protest Har medelst till
vederborlig efterrattelse gillad och faststald.
Utsupra.

( "Utsupra " betyder givet som ovan -ar betydelse- om ort och tid).

Pa Herradsrattens vagnar
Er

Brandeberg

vara Ratteligen utdraget af overenskommelsen.
och original utslaget intygar Anders Utter.
Krono Lansman

Portratt over Helny Zingmark
Av PO TIDHOLM, Text och Foto 201 3
Helny Maria Zingmark ar en gatfull person. Hennes namn later pahittat, som taget ur
en nagot besvarlig roman som vindlar sig fram genom epoker och skeenden, for att pa
nagot ma'rkligt sa'tt knytas samman och fa sin mening i slutkapitlet. Men Helny
Zingmark ar alldeles verklig da'r hon sitter i sin stol pa aldreboendet i den gamla
militarstaden langst upp i Sverige. I den lilla lagenheten finns fa spar av livet. Ett

sybord med kurbitsmaleri och en vas med Lima kyrka i relief antyder ursprunget i
Dalarna. En kinesisk byra med detaljerade sniderier ger en aning om utblickar i varlden.
En hogt tickande klocka understryker langsamheten. Tva dammiga fotografier star pa
en hylla, forestallande en dyster man med tjocka glasogonbagar och en ung kvinna i
stickad troja som tittar na'stan kaxigt in i kameran.

Helny, 100 ar, med foto av sig, 20 ar. Fyller 1 05 ar 28 juli 2018.
I rummet finns ett Trinettkok och ett bord, i sovrummet en sang och en stol.
Persiennerna ar neddragna. Utanfor hors hasande steg mot linoleummattan och hissen
som kommer och gar. Det ha'r ar en andhallplats.
Helnys Zingmarks ogon ar grumliga. Inte mycket syn ar kvar. Livet har stillnat, blicken
vants inat. Nar hon pratar ar det som om hon inte riktigt va'ntar sig att bli trodd.
- Jag cyklade runt hela Ostersjon en gang, borjar hon. Jag va'nde vid Nordkapsklippan.
- Du tror mig inte.
- Jag var 22 ar gammal. Det var sommaren 1 934. Jag var sa rastlos, hade knappt varit
utanfbr socknen. Under ett ar arbetade jag som piga pa en gard i Malung, men frun i
huset var sa hogfardig att jag inte stod ut. Jag klarade inte av att vara kvar. Nar jag
kom hem till garden sa jag till far att jag tankte kopa ett talt. Han undrade forstas vad
jag skulle med det till och da berattade jag att jag skulle ut och resa. Jag kopte ett
spritkok ocksa, sa att jag skulle kunna laga mat. Sedan packade jag cykeln och for.
Kla'der hade jag ocksa. Och utrustning for att laga cykeln.
- Jag gjorde det bara for att jag var nyfiken, sa'ger Helny Zingmark.
Familjen hade lantbruk hemma i Lima. Fyra syskon, men alia de andra ar borta.
Familjen hade atta kor och led ingen nod. Helny var nummer tre, och den enda som
gav sig av, den enda som var nyfiken nog. Garden bytte smorbyttor mot livsmedel i
lanthandeln. Bytesekonomin radde fortfarande pa landet. Men a'ven skogen gav
inkomster.

- Nu har allt fbrfallit, suckar Helny. Da skulle minsta platt skotas om. Skogen sag ut
som en park, alia oppna ytor odlades. Det var ju sa forr. Sa var det forr.
Till garden horde en fa'bod. Den lag hogt, uppat Norska gra'nsen, ett par mil fran
garden. Under somrarna tog man djuren dit tillsammans med andra bonder. Det var
ljust och fritt och la'tt i forhallande till arbetet under resten av aret. Hemma pa garden
frigjordes pa sa vis mark till odling av sad och vail. Karlarna stannade da'r och flickorna
fick vara ifred pa skogen. Det blev lugnt. Men a'ven dagarna pa fa'boden fbljde vissa
rutiner. Korna skulle ut i skogen pa bete efter morgonmjblkningen, en vallkulla fbljde
alltid med for att halla uppsikt. Helny fick under nagra somrar vara pa vallen. Det var
den ba'sta tiden, den hon pa nagot satt relaterat allting till under resten av livet.
- Framat eftermiddagen gjorde jag upp elden. Na'r det tagit sig lade jag pa na'ver och
fuktig mossa sa att det verkligen bolmade. Da kom korna och stallde sig i roken. De
visste sava'l nar det var dags och na'r de kunde fa komma undan knotten, myggen och
insekterna. Da fick de sta och idissla. Men det a'r ocksa borta ur tiden. Allt a'r borta.
- Mycket annat har kommit istallet, men det beror inte mig. Allt blev liksom stort och
till for nationen. Om du forstar hur jag menar. Det lilla fbrsvann, den lilla varlden..
Pa en gard i Lima i seklets borjan fanns det ingen elektricitet. Livet praglades av
detta, av behovet att lysa upp i lagardar och rum, av mb'rkret som fick manniskor att
trangas kring eldha'rdar om kvallarna, av somrarnas langa ljusa natter. Man va'rmde
husen med ved men var alltid noga med att fa med och sortera ut den kadrika
tjarveden som sparades till den oppna harden. Nar man snickrade eller slojdade tog
man tillvara ytveden som brann klarast och utan allt for mycket rok. Den sarskilt
tjarhaltiga veden anva'ndes mest utomhus. Att spa'nta stickor var en sta'ndigt
pagaende syssla, ofta anfbrtrodd barn och drangar. Man bar med sig stickorna vart
man an skulle.
- Jag a'r sa gammal sa att nar jag var liten hade vi pbrtstickor. Man hade dem i munnen
nar man skulle ut i ladugarden och fodra djuren, eller stack dem i en springa da'r man
ville lysa upp. Man kunde ba'ra ho i ena handen och en brinnande sticka i den andra.
Det skedde manga brander, man jag slapp vara med om nagon. Sen kom stearinljusen,
och sen fotogenlampan och sist karbidlyktorna. Och de luktade sa grasligt nar de
brann ut. Man fick jobba hart som barn. Vi behbvdes, och det fanns ju inget annat att
gora heller. Inte mycket till mojligheter. Jag bar de da'r famnarna med ved som stacks
och var tunga. Men varmt blev det inte, inte som det a'r inomhus idag. Jag sov med
mina syskon for att halla va'rmen om vintrarna.
Trots de manga sysslorna blev det a'nda valdigt mycket tid over; langa kvallar da
va'der och morker gjorde det omojligt att fa nagot vettigt gjort.
- Vi talade med varandra pa ett helt annat satt. Vi satt sa na'ra varandra, det var sa
dunkelt. Vi samlades i cirklar av ljus. Man blev overens, man blev van med varandra.
Foraldrarna fanns da'r med svar pa fragorna. Jag hade sa manga fragor nar jag var
barn. Jag ville veta allt. Jag kom ju till skolan sa smaningom, men jag tror det var
foraldrarna som la'rde oss det mesta.
-Nar elen kom gled vi isa'r. Ljuscirklarna upplb'stes. Vi kunde ga vara egna va'gar, huset
blev liksom storre.
Nar barndomen var over tog Helny Zingmark alltsa plats pa en gard i Malung da'r frun
var sa olidligt hogfa'rdig. Hon vantrivdes sa till den milda grad att hon rymde och
hoppade pa ett godstag i farten for att komma darifran.
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- Det blaste nat hemskt, men jag holl mig kvar. Sen blev jag uppta'ckt och jag skulle bli
straffad och fa boter och allt vad det nu var. Men nagonjag ka'nde pratade mig ur den
da'r situationen, och jag fick kliva av i Lima och komma hem till garden. Det var efter
det jag gav mig ut och cyklade.
Helny Zingmark var en vacker ostoppbar kraft med starka ben och obandig vilja. Hon
ra'ddes inte ensamheten, inget tycks ha skra'mt henne. Fran Lima cyklade hon mot
Ostersjon, genom Dalarna och Ha'lsingland, upp la'ngs kusten. Hon satte upp sitt talt
om natten, kbpte den mat hon behbvde pa gardar och hos lanthandlare. Knappt en bil
mbtte hon, och vagarna var gropiga och leriga. Dagarna blev la'ngre ju hb'gre upp i
landet hon kom. Det var sommar och hon narmade sig polcirkeln. I Haparanda vek hon
av inat landet, och strax utanfbr Kiruna fick hon lift med tva man i en bil. De satte fast
cykeln da'r bak.
- De var sna'lla. Vagade inget annat. Vi brevva'xlade sen, jag och den ena pojken. Han
var bilhandlare i Lulea. Jag tyckte inte att det var sa mycket att orda over, men nan
tyckte att det var markva'rdigt att jag cyklade sa langt ensam. Jag blev som tokig
da'ruppe. Solen gick aldrig ned och jag glb'mde bort att sova och cyklade hela na'tterna
tills jag blev trbtt och sov i det fria.
Fran Narvik tog hon baten upp till Europas nordligaste punkt, den trehundra meter
hoga klippan vid Nordkap. Hin tittade ut over horisonten.
- Det var sa hbgt och brant. Men jag minns inte vad jag ka'nde. Jag var sa ung och
dum.
Da'r vande hon sbderut igen, cyklade la'ngs Torne a'lv och besta'mde sig for att ta
va'gen genom Finland hem.
- Alia jag traffade var sna'lla. Jag tror mest de var fbrvanade over att traffa nagon
som jag.
Efter manga veckor nadde hon Helsingfors da'r hon ta'nkt ta baten tillbaka till Sverige.
Men nagon berattade for henne om ett ma'rkligt kloster, mitt i en sjb stor som ett hav.
I klostret bodde de munkar som var som fran en annan tid.
- Da ta'nkte jag att jag ville fa se det dar, sa jag cyklade in i Karelen, till sjon Ladoga.
Jag hittade en man som rodde mig ut till klostret i Valamo. Cykeln hade jag med mig,
for jag tankte att jag skulle utforska oarna da'r ute. Men det fanns ju inga va'gar, sa det
var ogjort arbete.
Valamo kloster grundades troligen pa 1 300-talet och var den ortodoxa kyrkans
nordligaste utpost. Det var ett sjalvfbrsbrjande samhalle. Munkarna spred ut sina
sysslor over b'arna i Ladoga. Da'r fanns salterier, biodlingar, jordbruk, verksta'der.
Klostret attackerades med ja'mna mellanrum av svenskarna, bade under den katolska
och lutheranska epoken. Pa 1 GOOtalet bra'nde svenskarna slutgiltigt ned klostret och
annekterade hela det omgivande landomradet. Forst na'r Karelen blivit ryskt igen
1 721, efter det stora Nordiska kriget byggdes klostret upp igen pa befallning av Peter
den store. Efter revolutionen 1917 blev omradet finskt och klostret togs over av
finska munkar. Det var under den korta men lugna perioden Helny rakade komma dit
med sin cykel.
- Det var sa vackert och markvardigt. Jag stannade da'r i over en vecka, men de tyckte
nog att jag var jobbig. Jag ville ju veta allt och se allt. Jag tvingade munkarna att ro
mig mellan oarna. Jag traffade en munk som hade hand om korna. Han bodde ensam
pa en 6 med bara kor. Han blev inte glad na'r jag kom. Jag fbrstod aldrig varfbr.
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Sen var det dags att ta sig hemat och Helny Zingmark cyklade til! Viborg for att hitta
en bank da'r hon kunde ta ut pengar. Hon besokte Alvar Aaltos nybyggda bibliotek, pa
den tiden en narmast surrealistiskt modern skapelse. Viborg var pa den tiden Finlands
tredje storsta stad, med dagstidningar pa ryska, finska, tyska och svenska.
- Det var en vacker stad. Jag forsokte ta in sa mycket jag kunde i mitt dumma huvud,
men allt var sa nytt.
Bara tio ar senare tillfoll Karelen Sovjet. Viborg tomdes pa sin befolkning och
hamnade i en femtio ar lang Tornrosasomn. Aaltos bibliotek forfoll, klostret i Valamo
blev sjokrigsskola, kolchos och sedan invalidhem. Byggnader rasade eller eldades upp.
Fbrst efter murens fall blev det kloster igen och anlaggningen renoverades till sin
forna prakt.
- Jag kom hem till Dalarna igen sen. Och da slog det mig att det egentligen var
ganska konstigt att jag gjort den da'r resan och jag blev na'stan arg pa far for att nan
sla'ppt iva'g mig. Men jag hade att bras pa, men det visste jag inte da. Du vet, min
biologiska mor dog narjag var bara fyra ar. Hon fick barn som sa ung och blev bara
tjugofyra. Men jag fick veta sen att hon var precis som jag. Mycket envis och mycket
nyfiken. Hon lamnade efter sig pengar till mig.
Helny Zingmark fick nu iden att bli forfattare. Hon hade last mycket bocker och
tyckte att det verkade spa'nnande att fa fantisera om saker. For att fa rad och tips om
hur man gjorde tog hon cykeln och trampade over skogen fran Malung till Stollet och
ned langs Fryksdalen till Sunne och Marbacka.
- Jag for dit for att tra'ffa Selma Lagerlof. Jag cyklade in pa herrgarden och hon kom
ut, men hon var valdigt kort mot mig. Jag tror inte hon uppskattade spontana besok.
Sa det blev inte sa mycket sagt. Sedan cyklade jag hem. Hon hade en dalig fot. Men
hon bodde fint. Det var grus i en stor rundel som knastrade under fotterna och
cykelhjulen. Och fina rabatter.
Det blev alltsa ingen forfattarkarriar utan Helny hamnade istallet i Stockholm da'r hon
bodde i ett uthyrningsrum vid Kungsbron tillsammans med tre andra flicker och tog
arbete som underskoterska pa Sophiahemmet.
-Jag borde ha studerat vidare, men det var ingen som tryckte pa. Jag jobbade mest.
Stockholm var stort och Ijust och det lyste fran gatlyktor och skyltar natterna igenom.
Andra hade sa'kert roligt, men jag var sa'llan ute pa lokal. Jag jobbade mest och noil
mig for mig sja'lv.
Det var oroligt i Europa och Hitler hade kommit till makten. Helny hatade Hitler och
oroade sig for att Sverige skulle bli anfallet och ockuperat. Hon gick med i Lottakaren
och skickades upp till Boden for att inga i den grupp kvinnor som spanade efter
fiendeflyg om natterna. De kallades "tornsvalor". Det var sa hon hamnade i Boden.
- Fast det ha'nde ju inte sa mycket visade det sig, sa jag borjade cykla runt i Boden
och titta. Och det var da jag hittade tomten vid Lulealven. Jag ville bygga en
sommarstuga, men tomten var sa stor att jag ta'nkte det var lika bra att bygga ett
riktigt hus. Jag hade ju pengarna efter mor och besta'llde ett kataloghus och hittade
en byggma'stare. Men han drog sig ur och nar de ringde fran stationen i Boden och sa
att mitt hus stod fardigt att ha'mta pa ett par godsvagnar pa bangarden. Da fick jag
bygga huset sja'lv. Ja, jag anlitade ju nagra gubbar, men jag fick braka med dem hela
tiden for de kunde inte ta order fran en kvinna visade det sig. Men jag hotade dem
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- Ja, om detta och allt annat fran begynnelsen da Salen borjade att snegla at sina fja'll
berattades vid ett mote i Mailing harom kvallen forre intendenten vid Salenstugan Curt
Ewert, Stockholm. Han var den fbrste som ordnade resor till Salen fja'llen och det var
for 50 ar sedan innan ens Sa'lens Hbgfja'llshotell var patankt. Och det var vid
nuvarande Salenstugan som ocksa den fdrsta skidliften kom att ligga. Om allt detta
bera'ttade Curt Ewert i ett mycket uttommande foredrag da'r man fick en uttommande
inblick i hur Salen fran ingenting blivit landets framsta vinterturistort i dag.
Vi later Curt Ewert beratta om hela detta fantastiska skeende fran nyarshelgen
1931/32 till dags dato 50 ar senare. Utan tvekan kan man saga, att det var jarnvagen
som gav fbrsta impulsen till turism i Salen. Den byggdes som privatbana och oppnades
av SJ 1928. Vid den tiden fanns i Stockholm en jarnvagsfantast, kaptenen greve Sven
Lagerberg, tidigare militarassistent vid Ja'rnvagsstyrelsen, som hade rest pa alia
landetsjarnvagar men nu fanns ett oskrivet blad i nans sinne, nar Sarnabanan kom till.
Han verkade pa den tiden bl.a. som ledare inom det som i dag heter Hemvarnet och da
hette Landstormen. Papassligt forlade han da en kurs for landstormsungdom till Salen
nyaret 1929-30 och fick pa sa sa'tt aka tag dit upp. Man bodde i Ba'rsalls gard i Salen
och jag hade formanen vara en av deltagarna. Jag fann ocksa att har fanns mycket att
se och lara i bdebygden. Tidigare hade jag som ordf. i den naturvetenskapliga
skolfbreningen i Norra Latin i Stockholm ordnat manga studieresor sbderut i landet.
Varfbr inte prova mbjligheten att ett jullov aka norrut och se vad som fanns att lara
da'r.
Vi bodde pa Vallens pensionat, som visserligen funnits till sedan 1915 men mest
kunde liknas vid en skjutsstation for handelsresande. Ellen Eriksson, som a'gde det
lever a'nnu uppe i Salen. Vi akte tag fran Stockholm med SWB till Vansbro och sedan
SJ over Brintbodarna och Malung till Salen. Det var kalla travagnar med en kolkamin
mitt pa golvet kring vilken man fick va'rma sig. Resan blev lyckad och givande, varfbr
den kunde upprepas na'sta nyar 1932-33, Da bodde vi hos min studentkamrat fran
Stockholm As Erik Johansson pa Asens gard i Berga. Det var den snbfattigaste vintern
i mannaminne. Vi akte skrinda i stallet for sla'de men resan blev lyckad i alia fall. Pa
fja'llsidan fanns snb och vi tog oss upp till Hemfjallet och t.o.m. anda till Storfjallets
topp. As Erik sammanforde mig med folkskollararen i Salen Sune Ahs och vi smidde
planer pa att sbka fa turister hit upp i storre skala.
Massresor
Kunde man skapa billig inkvartering har borde det kunna bli mojlighet for en bred
allma'nhet att ta sig till denna vackra trakt; tyckte vi. Sune Ahs kom sedan att bli
stottepelaren for turismen i Salen under flera decennier. Sagt och gjort. Jag hade
slutat min skolgang, hade bra kontakter med pressen. Sune Ahs skaffade fram 175
platser for skolungdom hos bonderna. Alia tyckte det var en god ide att lata
skolungdomen under jullovet byta slaskiga Stockholm mot frisk, naraliggande fjallvarld
Qamfort, med tidigare mest ka'nda Jamtlands, dit det var langre och da'r var det
mbrkare kring nyaret). Men StTD, som skulle vara medarrangor fordrade en
riksorganisation, som skulle sta bakom, om nagon olycka skulle intraffa. Jag vande mig
till STF, som var intresserad men ansag att det kunde ta ett eller annat ar att
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arrangera det hela. Jag menade dock att det skulle ske omgaende. Da fick jag tipset
om Skidfra'mjandet och dar var man lika intresserad som STf men beredd sa'tta igang
genast, om jag stallde upp pa jobbet. Sa skedde och nyaret 1 933-34 ordnade alltsa
Stockholms Tidningen och Skidfra'mjandet den forsta stora resan for 1 75
skolungdomar. Man akte skidor, for i sla'de till Stoa i Norge (en 9-milafard for hastar
och folk) for i fackelsken till nyarsvaka i Transtrands kyrka. Det blev i allt en lyckad
fa'rd med stor publicitet. Varfor da inte prova med inkvartering a'ven av vuxna i
gardarna ta'nkte Sune Ahs och jag.

Komplettering av "En forbdande sjukdom i borjan av 1900-talet"
fran Nr 2017-4.
....

hemmet darovan, sa att man ej ar hemlos, na'r doden kommer."

Dodsorsaken som prosten Hedvall syftar pa ar Spanska sjukan, som ha'rjade under
1910/1 920-talet och fororsakade ovanligt manga dbdsfall.
Enligt begravningsboken for Malungs forsamling begrovs den 1 2 januari 1919 foljande
personer vilka prosten Hedvall syftar pa i sitt uttalande ovan, na'mligen:
Lars Gustaf, Asbyn fbdd 1906,
Brita Ersdotter, Bjuraker, fbdd 1 857,
Boris John, Jonsson, Nordanaker, fb'dd 1 899,
Finn Per Nilsson, Va'stra Fors, fodd 1 874,
Karin Sabin, Ostra Fors, fbdd 1 909,
Fall Erik Leonard Halvarsson, Albacken, fbdd 1 898,
Emil Laurentius Eriksson, Storbyn, fbdd 1 887,
Aker Per Oskar Jonsson, Jagra, fbdd 1 899,
Hi Anna Margareta Persdotter, Jagra, fbdd 1902,
Karin Olsdotter, Ostra Fors, fbdd 1891,
Modig Olof Ersson, Ostra Fors, fbdd 1 889,
Hi Katarina Hansdotter, Valleras, fbdd 1 883,
Nils Svensson, Granabron, fbdd 1837,
Tallbergs Erik Olsson, Ostra Fors, fbdd 1 895,
Hi Nils Fredrik Hansson, Valleras, fbdd 1892,
Karin Ingrid, Nordanaker, fbdd 1914,
Wilhelmina Teresia, Holarne, fbdd 1 907,
Lisra Maria Nilsdotter, Hole, fbdd 1 895
Nils Henry, Grimsaker, fbdd 1918.

1 6 av ovanstaende personer avled i spanska sjukan och overvagande delen av de
avlidna var i unga ar vid sin bortgang.
Brandbacken, Bole, Malung i maj 2017
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Vad ar detta?
Nedanstaende foremal hittades under sommaren 201 7 i en gard
i Ostra Arnas, Lima.
Det ar ca 1 3 cm mellan kloten och ca 14 cm djupt, ner till da'r
armarna delar sig. Verkar som att jarnforemalet bar varit
fastsatt pa ett traskaft.
Det finns en del teorier om vad det kan ha anvants till, men
ingen har med full sakerhet kunna saga vad det har varit.
Kom darfor garna med forslag. Kontakta Matthias Thuresson pa
tel. 073-073 61 61.
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