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Ordforande har ordet - Transtrand
Ja, sa ar ytterligare en sommar
forliden och vintern kommer
na'rmre och narmre.
Vi kommer ihag sommaren som en
varm och ytterst torr sommar,
med stora skogsbrander som hotat
att odelagga manniskors liv och
aven hotat stora kulturvarden.
Manga av er kommer sa'kert ihag
nyhetsinslaget, da'r medlemmar ur
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Lima Hembygdsforening under stor
bradska, var tvungen att forsoka
radda det som ra'ddas kunde fran
den fa'bod som foreningen har i
brandomradet vaster om Torgas.
Om jag forstatt det ratt, sa gick
det tamligen bra denna gang, men
man ser hur la'tt det ar att flera

hundra ars historia snabbt kan
raderas ut.
Transtrands Hembygdsforening
kunde ju a'ven for nagra ar sedan,
blivit av med hela Olnispagarden,
da "Gryningspyromanen" forsokte
tanda pa var hembygdsgard. Som
tur var denna gang, sa kom
raddningstjansten snabbt pa plats
och sla'ckte branden, men man blir
ra'dd, na'r man tanker pa vad som
snabbt kan raseras genom lagornas
rov.
De kulturva'rden som vi inom
Hembygdsrorelsen forvaltar, kan
inte va'rderas i pengar.
Det tror jag ni alia ar overens om
och jag tror a'ven att ni insta'mmer
med mig, nar jag sa'ger att det ar
alias gemensamma historia. Var vi
an kommer ifran, ar vi en del av
detta. Det ar da'rfor det ar sa
viktigt att det finns kvar, sa vi kan
minnas varifran vi kommer, for att
reda ut vart vi ar pa va'g.
Vi ma'nniskor har ett kort minne
och vi ar daliga att lara oss av
historien, men just da'rfor

maste vi kampa for att se till att
nya generationer ocksa lar sig, sa
de inte behbver gb'ra om alia
dumma misstag som vi gb'r och har
gjort genom tiden. Det later stort,
jag vet det, men det ar vart ansvar
som vuxna. Vem ska lara de unga,
om inte vi gor det?
Vi som arbetar med hembygdfragorna, brinner ju for var bygd
och dess historia.
Sa det ar ju naturligt, att vi som
kultararvsbarare, vardar, berattar
och visar nasta generation pa den
stora skatt vi har i vara
hembygdsforeningar.
Det ga'ller saval fast egendom, som
byggnader och inventarier, men
a'ven historier fran vara byar och
inte minst, dialekterna som finns
inom Ofre Galdet.
Glb'm inte att tala dialekt med
de unga
Ha en trevlig host

Annette Jonsson-Lill

Ordforanden har ordet - Lima
Tillvaron under sommaren har
dominerats av varme, torka och
bra'nder. Varm och torr vaderlek
har sannolikt fo'rekommit forr i
tiden ocksa. Vad som ar utiosande

faktor far de larde tvista om men
ett faktum ar att det varit en
jobbig sommar for bade djur och
manniskor.

Nationaldagen firade vi med
behagligt va'der pa Vastagarden.
Det visade sig vara lyckat att sla
samman hembygdsdags- och
nationaldagsfirande. Det kom
mycket folk, ca 70 personer.
Mandagskoren bverraskade oss
med sin narvaro och forstarkte den
unisont framforda nationalsangen
och sommarpsalmerna. Emil Sjolin
bidrog med gitarrackompanjemang.
Birgitta Arneving boll hogtidstalet.
Det fanns tipspromenad, fiskdamm
for barn, hastskokastning och
visning av gardens stugor.
Hantverk av olika slag visades och
saldes, bl.a. stomp, riskvastar och
textilier. Det serverades kaffe med
dopp, korv med brod samt vafflor
med sylt och gra'dde. Stor succes
gjorde orkestern Feelings fran
Malung, som spelade underhallande
musik for alia aldrar.
Sveriges Nationaldagskommitte
genom Hans-Erik Alfon delade ut
fana till Lima Idrottsforening.
Mottagare pa plats var Britt
Halvarsson. Tryggve Olsson fick
Hembygdsforeningens Kulturpris
for arbete med rojning och
markning av vandringsleder i Lima.
Den 9 juli hade vi besok av Bjorn
Lowenqvist, Landskrona-scout
sedan 1949 som bar blivit
inkopplad pa att skriva historien
om lagergarden Kungshol i Rattvik.
Flera av de bus, harbren och kojor,
som finns i Rattvik kommer
namligen fran flera gardar och
skogarna i Lima. Husen flyttades

till Lusnaset /Ljusnas, vaster om
St. Almsjon i slutet av 1 940-tale
Dar anvandes de av Reso som dre
en semesteranlaggning pa 1950talet. Sven-Erik Runesson
transporterade oss over Almsjon
och guidade oss runt och
berattade om de bus och husreste
som finns kvar. I den byggnad son
pa "Resotiden" anvandes som kok
och matsal, huserar numera KurtOlof Bjork. Vid vart besok holl ban
pa med mycket smakfull
restaurering.
Bjorn Lowenqvist tyckte sig ka'nna
historiens vingslag fasta'n ban
aldrig tidigare varit vid Lusnaset.
Han tog manga kort och omsider
a'r vi lovade en kopia av
dokumentationen om hur Kungshc
uppstod.

Efter ett kraftigt askvader under
helgen vecka 28, startade en
skogsbrand vid Tremssjoarna
vaster om Torgas. Denna spred sh
a'nda till nedre Tandberget, dar
Lima Hembygdsforening a'r a'gare
till Skogsamilstakten med 8
timmerhus. Pa onsdagskvallen der
1 8 juli fick vi order om att
evakuera vara inventarier i husen.
Na'r Matthias Thuresson och bans
broder Johnny och Patrik anlande
var roken stickande och det var
svart att bade se och andas. Efte
ett tag kom en liten regnskur ocr
samtidigt va'nde vinden lite sa de
blev lattare. Fler personer, Lisbet
Roland och undertecknad samt
senare Ove och Lars-Ake, anslot,

for att ba'ra ut saker ur husen.
Totalt fyllde vi 3 ta'ckta slapvagnar
med fbremal och inventarier. Precis
na'r vi lastade det sista, dbrrar med
inristade artal fran 1 600-talet, fick
vi order att skynda pa och aka
darifran. Da lag ater vinden pa mot
fa'boden. Det var en otack
upplevelse med rdk, brandbilar,
slangar, en helikopter som
vattenbombade och en massa
brandma'n som sprang fram och
tillbaka. Jag tankte att det ar nog
sista gangen jag ser fabodstugan
med ikringliggande byggnader. Sa
blev det dock inte. Brandens
ha'rjningar slutar ca 1 50 meter
vaster om faboden. Alia dorrar a'r
pa plats igen. Inventarierna
kommer att fbrvaras nere i Lima i
alia fall over vintern.

Arneving spelade blockflbjt och
hbll predikan. En kvinna vid namn
Olena Khazactyko fran Torino
stallde sig upp och sjong en aria ur
en opera. Sa magiskt mitt ute i
skogen!
Pa grund av eldningsfbrbud kunde
vi inte elda i bppna spisen i
kvarnstugan och koka navgrbt.
Besbkarna fick noja sig med kaffe
med dopp.

Pa Limadagen hade vi a'ven i ar
manga besbkare vid vart bord och
fbrsa'ljningen av bb'cker, flaggor
och letter gick bra. 3 nya
medlemmar va'rvades. Flera kom
och sta'llde fragor om
limadra'kterna.

Planerna for hosten ar diffusa. Det
har fran flera hall efterfragats
"kulturcafe" med komplettering av
ordlistan med limamal. Vi lovar inte
besta'mt men ska gbra ett forsb'k
att anordna nagra tra'ffar.

Kvarndagen med gudstjanst firades
vid Stormkvarnen. Storm Ivan pa
dragspel och Emil Sjolin pa gitarr
spelade och sjbng. Aven Birgitta

All slatter och slatterkursen blev
tyva'rr installd. Det torra vadret i
sommar har gjort att gra'set blev
bade kort och torrt. Nytt forsok
gbrs na'sta ar.
Vid Stormkvarnen var det dock ett
tappert gang som slagit gra'set. Pa
holmen i dammen stod en liten
ha'ssja.

Tack for i sommar alia som ka'mpat
pa olika sa'tt.
Gudrun Larsson Thysk

Ordforanden har ordet - Malung
Vi har i dagarna, i Malung och hela
Sverige, haft anledning att fundera
over vart kulturarv.

Riksantikvariea'mbetet har
uppmanat alia hembygdsfbreningar
att genomfbra nagra kulturdagar i
bbrjan av September.

Att intressera sig for sitt kulturarv
och skapa forstaelse ha'rfor a'r
viktigt for ett samhalle som haller
ihop. Det bidrar till en lokal
identitet och starker anknytningen
till bygden. Det bidrar till det kitt
som haller ihop samhallet. Det
framjar diskussion om och
bevarandet av en gemensam
historia. Det underla'ttar for
ma'nniskor att bottna i sitt
vardagsliv. Det okar tilliten rnellan
manniskor.
I somras hade vi besok av tva
studenter fran Stockholm som
studerade kulturarvet i MalungSalens kommun. Det blev sa
smaningom en uppsats inom
samhallsplaneringsprogrammet vid
Stockholms universitet. Vi var flera
fran Hembygdsfb'reningen som
diskuterade med dem och lyfte
fram nagra saker fran var kommun.
Vi kunde konstatera att na'r vi talar
om kulturarv gar tankarna till
hembygdsgardarna, skinnindustrin,
fa'bodarna och kvarnstensgruvan.
For oss alia som a'r engagerade i
Malungs Gammelgard a'r det sa
uppenbart att denna genom sina
byggnader och foremal ger stor
kunskap om hur man levde och
verkade forr. Var utmaning a'r att
fa nutidens manniskor, vuxna som
barn, att stanna upp och forsbka
leva sig in i hur samhallet
fungerade da. Att fa kunskap om

vara olika sedvanjor och
traditioner. Det ger en battre
forstaelse av det samhalle vi lever
idag om vi kan blicka bakat och fa
ett perspektiv pa den utveckling
som skett.
Vi forsoker pa olika satt att
levandegora allt detta for dem so
kommer och beso'ker
Gammelgarden.

Det andra kulturarvet skinnindustrin- har vi ocksa tackt
i var utstallning pa
Hembygdsgarden men den
kompletteras av det rika material
som som finns pa Jannesgarden
med den samling som donerades
av Erik Jers. Vi a'r fler och fler son
tycker att dessa tva samlingar
borde foras ihop under ett tak.

Aven om skinnfabrikerna
reducerats till en handfull fran att
ha varit c:a 1 50 som mest a'r de
fortfarande aktuella i varje
Malungsbos medvetande. Manga
a'ldre Malungsbor hja'lpte om inte
annat till som barn, na'r mamma
och/eller pappas satt och sydde
skinnklader och handskar. Och i si
sla'kt har man haft manga som
arbetat i denna na'ring.

Den tredje identitetsskapande
faktorn som vi lyfte fram var
fabodarna och deras betydelse
som en del av vart kulturarv. De
var ju a'nda in i 1 900-talet
livsviktiga for att Malungsborna
skulle kunna halla igang jordbruke

belt nbdvandigt som en del av
deras fbrsbrjning.
Fabodarna har nu blivit fritidshus
och ar ofta pietetsfullt bevara och
paminner oss om det stra'vsamma
arbete som datidens kvinnor fick
utfbra for att under
sommarhalvaret sbrja for de
utlokaliserade djuren och ta hand
om mjb'lken genom att gbra ost
och messmbr.
Att kvarnstensbrottet ar en del av
vart kulturarv ar en sjalvklarhet,
aven om vi da maste ga langre
tillbaka i tiden.
Men det finns ocksa andra saker
man kan saga hbr ihop med vart
kulturarv. Dit hbr kvarnarna.
Malung har haft ett stort antal
kvarnar, de fiesta nu raserade. Vi
har svart att fbrestalla oss
kvarnarnas betydelse. Utan dem
fick man ju inget mjbl. Och utan
mjbl vare sig brbd eller grot. Det
var noga reglerat vem som a'gde
vad och hur en kvarn fick
anvandas.
Med stbd av lansstyrelsen har nu
nagra fbreningar, daribland
Hembygdsfbreningen, bbrjat ta sig
an de fyra kvarnarna i Ja'gra, varav
Hembygdsfbreningen a'ger en,
Bondlarskvarn eller Rbdkvarn. I ett
fbrsta skede har man rbjt upp kring
kvarnarna for att fbrhoppningsvis i
ett senare skede kunna
iordningsstalla sja'lva kvarnarna,
utvandigt och invandigt.

Vem svarar da for bevarande av
kulturarvet? Ja, av tradition har
mycket skett genom
fbreningslivet, men fbreningslivet i
Malung har fbrandrats. Nutidens
manniskor ar mindre hagade att
a'gna sig at detta. Medelaldern i alia
fbreningar ar hog och det ar
omvittnat svart att engagera
yngre manniskor och ungdomar.
Det ar sa mycket annat som
konkurrerar om deras
uppmarksamhet. Andra
fritidsaktiviteter och inte minst
anvandande av datorer, dar
tillgangen till internet bppnat for
mbjligheten att ge sig ut i va'rden
utan att behbva la'mna sitt hem.
Att halla kontakt pa na'tet ter sig
for manga enklare an att traffas i
verkligheten.
Vi na'rmar oss alltmer en tidpunkt
da man maste sta'lla fragan:" Vem
skall svara for bevarande av vart
kulturarv?" Jag tanker da sarskilt
pa Hembygdsgarden. Jag upprepar
vad jag sagt tidigare namligen att
det i langden ar ohallbart for en
fbrening, dar medelaldern ar hog,
att ensam skbta ett fyrtiotal gamla
byggnader med alia de fbremal
som ar samlade dar. Och att ocksa
se till att detta visas och gbrs
bekant for allmanheten. Att bevara
och gbra vart kulturarv kant for
kommande generationer.
John-Christer Ahlander

Om min van "Sputnik", Tapp John-Erik
Pettersson
Av Jan Kapla

Sa stod vi da'r i Gardas med
ansiktena vanda mot skogen. Det
var Tapp John-Erik Pettersson,
Christer Sva'rdstrbm fran Mora,
Mats Oskarsson fran Ulfsjb'n mellan
Alvdalen och Harjedalsgransen, och
jag. Alia fyra klasskamrater sedan
gymnasiet och nu studenter i
Uppsala. John- Erik skrev pa en
uppsats om kvarnstensbrytningen i
Malung och nu skulle vi ut i skogen
for att se om vi hittade nagra
gruvhal, da'r Jbga Ola hade huggit
ut kvarnstenar for minst hundra ar
sedan. Var ha'rfbrare tog
uppdraget pa fullt allvar och vi var
nans handgangne man. Han hade
just startat sin karria'r inom det
akademiska. Han skulle agna
mycket tid at kvarnstensbrott
bade i Sverige och Norge. Man kan
saga att John-Erik aterupptackte
kvarnstensbrotten i Malung, en
bragd som betytt en hel del for
studier av na'ringarna i Malung och
handelsvagarna till Malardalen. Han
skapade sig ett namn inom
etnologin och folklivsforskningen i
vara bygder.
Jag tra'ffade John-Erik nar vi gick
och la'ste for prasten.
Konfirmandutbildningen var fb'rlagd
till Idbacks smaskola, som ligger
som granne till John-Eriks
barndomshem. Vi gick pa

Realskolan i samma klass och
byggde en va'nskap under de fyrz
aren pa denna skola och de tre
som fbljde pa Mora Gymnasium.
John-Erik hade udda intressen,
atminstone i jamfbrelse med de
andra eleverna i klassen. Hans
stora intresse var Ufon. Han la'ste
litteratur skriven av en man vid
namn Adamski om utomjordiska
civilisationer och besbk pa jorder
fran dem. Han la'ste ocksa skrifte
som gavs ut av UFO-Sverige sam
internationella UFO-tidskrifter. D<
hade under artionden framkomm
manga vittnesmal om
observationer av oidentifierade
flygande fbremal och varelser so
kom ut fran landade
"tefatsformade" Ufon. Detta ble>
ett mycket starkt intresse for
John-Erik. Han gick vetenskapligt
tillva'ga nar han narmade sig
fenomenet UFO. Han sbkte bevis
for dessa fenomen. Pa slbjden
tillverkade han en UFO-detektor,
som byggde pa principen att
fbrsatta en kompassnal i rbrelse
ifall det skulle dyka upp ett fbrer
som omgavs av elektromagnetis
fait. Intresset for och stravan at
bevisa eller motbevisa Ufons
existens, fbljde honom hela livet
femtonarsaldern akte jag och Jo
Erik till England for att da'r tra'ffc

en man som pasted sig ha
tillverkat ett flygande foremal, en
modell, som drevs av en motor
driven av elektromagnetism. Vi
hade en fantastisk resa, men
mannen som pasted sig tillverkat
en modell av ett UFO, saknade
tyva'rr all trovardighet.
Jag gjorde en mycket kort sejour
pa universitetet i Uppsala och
Juridiska fakulteten. Jag kunde
beskada att Ta'pp John-Erik var
som fisken i vattnet i den
akademiska varlden na'r han la'ste
bl. a Etnologi. Han gra'vde ner sig i
arkiven pa samma sa'tt som na'r
han var liten och gra'vde gropar.
Enligt hans mor hade han som barn
en stark drift att grava gropar.
Han hade en viss forka'rlek for det
studentikosa och var starkt
verksam i nationslivet. Na'r han
sedermera blev enrollerad av
Carolina Rediviva, a'lskade han att
sista april beskada studenternas
firande fran balkongen pa Carolina.
Na'r det ga'ller karria'ren hade han
nog Niss Hjalmar Matsson som en
forebild. Niss Hjalmar var ocksa en
arkivgravare. Han var anstalld pa
Malungs Folkhbgskola och
Hembygdsforeningen och gjorde
pa den sistnamnda ett fantastiskt
arbete med att bevara bade var
dialekt, gamla foremal och
foreteelser. Ta'pp John-Erik har
gatt i hans fotspar pa museer och i
arkiv.
John-Erik a'r saknad som god van
och som en stark kraft inom

hembygdsforskning och bevarande
av vart kulturarv.

Tapp John-Erik Pettersson med barnen
Eva och Mats.

Fakta:
Ta'pp John-Erik Pettersson
Fodd
1952-03-01
Dod
1994-01-09
Tog over som redaktor for
Skinnarebygd efter Ake Jonsson
Var initiativtagare och redaktor for
OfreGaldet 1981 till 1994
Artiklar i Skinnarebygd om "Skinn",
"Beredning av ludna skinn",
"Kvarnstenshuggning" och med
Lars Furuland "Mailing i litteratur
och arkiv"
Redaktor for "Lima-Transtrand. Ur
tva socknars historia".
Flera uppsatser om smidet
Sa'terbruk sarskilt under 1 6001 700 talet
Redaktor for Mora och Vansbros
sockenbocker
Ledamot av la'nsmuseets
forskningsrad
Ledamot i styrelse eller styrgrupp
for Carolina Rediviva
Styrelseledamot i Dalarnas
fornminnes- och hembygdsforbund

Kommunens kulturstipendium
Niss-Hjalmar Matssons
kulturstipendium
Kung Gustav Adolfs Akademins
kulturstipendium

Delad tjanst med Wollmar Ehn p;
ULMA i Uppsala (Uppsala
Landsmalsarkiv)
med mera.

Parlugglan ropar i ljusnande natter och
fjallvinden kommer fran syd
Av C o n r a d A. H a n s s o n
Tidigare publicerad i Mora Tidning

Skogskorarna kan - trots varvader - arbeta la'ngre an i de hb'gt belagna Limaskogar
Har ar broderna Bernhard och Henning Olsson fran Gransbo vid aviagget intill
Narsjovagen.

I den tidiga gryningen sa'tter
motorsagarna i med sin musik, som
omvaxlar fran ett stilla knatter till
ett tjutande crescendo. Ekot
kastas tillbaka i grovare tonart fran
Skarfjallets och Mobergets branter.
Det ar en arbetets sang, om ej
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precis vacker sa vittnar den doc
om en ny och i nagon man la'ttai
tid i timmerhuggarens stravsam
tillvaro. Langt nere i Naradalen
ligger frostdimmorna gra och
boljande for ett svagt vinddrag,
men uppe pa Mobergets kron he
tallkronorna fatt ett skimmer av

den uppgaende solen. En
arbetsdag har borjat. Langt
tidigare pa morron har kockan,
Hulda, varit i farten och lagat en
stadig frukost vid ljuset fran en
susande gaslampa. Det behovs
mycken och kraftig mat, for i
skogsarbetet forbranns kalorierna
fort.
Arbetslaget bestar av kocka,
apterare, fern huggare, tva
hastkorare samt brotslare, som
forresten ar norrman fran
nabosocknen Trysil. I kojan strax
norr om Narsjon har stbrre delen
av laget bott sedan trettonhelgen.
Arbetsgivare ar Uddeholmsbolaget
som kopt avverkningsratten har pa
Lima besparingsskog. Pa denna
trakt har aldrig fb'rut en
kultursta'mpling gatt fram, endast
s. k. dimensionsstampling aren fore
fb'rsta varldskriget. Dessa
avverkningar gick ut pa att alia
trad som hbll en diameter av 10
turn 1 6 fot upp pa stammen togs.
Pa den tiden var verktygen
tvamans stocksag, tunga Gjovikoch Uraforsyxor samt otympliga
helsmidda barkspadar. An finns det
gott om stora, grova av
fjallstormarna vridna "fjallkraggar"
som nog har sett bade tva- och
trehundra ars vinterstormar dra
forbi. Nu faller dock dessa, reliker
fran en svunnen tid for den ylande
motorsagen. Men det ar inte
endast dessa gamla trad som
avverkas, uppefter fjallsidan finns
vackra bestand av ungskog som nu
gallras for forsta gangen.

I alia slags va'der, dag ut och dag
in, har arbetet gatt sin gilla gang.
Efter ett par koldknappar i januari,
atskilda av stora snodampar, har
va'dret varit idealiskt for
skogsarbetet. Den sallsynt blida
februari har sarskilt gynnat
huggarna. Det har varit
"barkmjukt". Dagarna har ringlat
och gatt som parlor pa ett band.
Pa eftervintern har besok av
turister till det vanliga, och dagliga.
par ganger har larm slagits
bortkomna turister i grannfjallen.
Som tur ar har de kommit till ra'tta
sa smaningom och allt har avlupit
lyckligt. For tillfallet har turisterna
avlosts av milita'r fran
Bergslagernas artilleriregemente.
Detta regemente har i flera vintrar
haft ovningar forlagda hit till
fjallregionerna. Sa kommer det
pimpelfiskare, bade in- och
utsocknes, som prb'var sin lycka
hos Narsjons hardflitade rodingar.

Varsolen ger solbranna at kockan
Hulda Hansson fran Rorbacksnas.
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"Timmarhuggarkungen" Karl Hansson i
aktion.

Virket fran denna drivning slapkors
ner till Narsjovagen, kors sedan pa
lastbil till ett avlagg pa St. Tandan,
nastan nere vid riksgransen.
Darifran utflottas det till bolagets
sagverk och massafabriker vid
Klaralven i Varmland. Innan det
kommer dit har det forst gjort en
visit in i Norge.
Hela arbetslaget bestar av hardade
skogskarlar som har vanan inne
sedan pojkaren. Av huggarna torde
Karl Hansson fran Angesasen fa
tituleras "timmerhuggarkung". I
hela Lima socken och kanske i vida

storre omrade har han ej sin like
Vad sags om att varje dag hugg"a
mellan 7 och 1 0 kubikmeter virk
allt i fast matt rundbarkat? Som
ett exempel kan na'mnas att han
lordag hogg 6 kbm. Pa sondagen
stallde han upp i det s. k.
Gorarennet, akte de dryga 3 mile
mellan svenska och norska
Gordalarna i snoglopp och
tungfore. Han vann yngre
oldboysklassen och slutligen korr
han som vanligt till skogen pa
mandagsmorgonen och hogg 8
kbm virke. Man maste i allra hog
grad beundra en sadan kondition
och energi. Karl ar inte alls stor
och kraftig till kroppsvaxten, me
dar finns teknik och en seghet s(
hos en gammal fjallrav. Arbetet
beraknas paga till langt ut i april
men dagarna gar nu fort mot
vardagjamning och pask.
Spillkrakan har borjat sla sina
ekande trumvirvlar mot torrfuro
i fjallbandet och i de allt mer
ljusnande natterna ropar
"Harofangjin" (parlugglan) entor
och trolskt. I solnedgangen farg;
fja'llkammarna vinroda och vinde
drar fran syd.

Skinnarebygd
Hampus Kurt Jonsson berattar om
hur Skinnarebygd vaxer fram till en
fa'rdig bok.
Jag vill borja med att beratta hur
det kom sig att jag fick detta
12

uppdrag, att fa fram ett
tryckfardigt material till boken
Skinnarebygd.
Jag maste starta fran 2003. Mir
fru, Gunvor och jag flyttade "he

till Malung, fran att ha bott i
Goteborg, Stockholm och Boras.
Det var en period i vart liv pa 42
ar. Hb'sten 2003 laste vi att det
skulle bildas en forening som skulle
fa namnet; Fbrenina talo
Malungsmal. Trots franvaro fran
bygden har jag malungsmalet i
farskt minne. Foreningen var
egentligen inte ny som fbreteelse.
En grupp med Olle Janbell i
spetsen, hade pa 50- och 60- talet
arbetat med att dokumenterat ca
9000 ord pa malungsmal . De hade
oversatt orden till svenska och
skrivit ner orden i sin mening bade
pa malungsmal och pa svenska.
Naval, det beslutades att
fbreningen skulle ge ut en" liten"
ordbok, som fick namnet: Liten
ordbok om Malungsmalet fran A till
0. Efter ett par ar tryckts ett
supplement till ordlistan.
Da jag arbetat mycket med att
gora broschyrer och reklam i mitt
arbete och hade de program som
behovdes for att sammanstalla och
gbra bocker, fick jag uppdraget att
redigera och ta fram tryckfardigt
material for ordboken. Mass
Elisabet Larsson skulle skriva ner
alia orden fran A till 0 och skicka
dem till mig. Ett stort arbete for
Elisabet. Hon skrev under ca tva ar
ner varje ord med betydelse och
insatt i sin ra'tta mening. Skickade
sedan bokstav for bokstav till mig
som jag kopierade in i mitt
program. Detta samarbete blev
klart 2006 da boken gavs ut.

Efter denna process borjade Jan
Kapla, som var initiativtagare till
Talo Malungsmal, diskutera med
Hembygdsfbreningen om var
forening kunde hja'lpa
Hembygdsforeningen med
Skinnarebygd. Boken hade legat
nere nagot ar och foreningen hade
ingen stor kassa for att trycka nya
bocker. Det blev ett samarbete
foreningarna emellan. 2008 kom
den nya boken ut och fick namnet
"2002 - 2008 Jubileumsutgava".
Skinnarebygd firade 60 ar.

eo AR
JUBILEUMSUTGAVA 2008

Det startade med en arbetsgrupp
som skulle ta fram artiklar for
boken. Det bestamdes att
personer, som har med
malungsbygden att gb'ra, skulle
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sa'tta sig ner och skriva vad som
hant eller vad de hade hort under
deras liv i bygden.
Jag ville att de skulle skriva i
dataprogrammet "Word" pa sina
datorer och skicka artiklarna till
min e-post. Det var inte svart att
fa malungsborna aktiva. Det kom in
berattelser ganska snart. Jag
fragade om forfattarna hade bilder,
som kunde illustrera handelserna
de skrev om. Joda, jag fick ofta
besok. De kom med gamla foton
och de kom med nya bilder. Vi
pratade om var de ville att bilderna
skulle vara i deras artikel. Bilderna
scannades in och jag monterade in
dem efter onskemal. Jag hade
gjort en "mall" hur varje skrivelse
skulle se ut i den kommande
boken. Det blev ganska enkelt att
kopiera in vad de skrivit och sedan
placera bilder pa platsen, som blev
bestamd. Varje forfattare fick
sedan en kopia, i PDF-format, med
bilder och text pa hur det skulle se
ut i boken. De la'ste igenom och
noterade vad som var galet,
felstavat, bild pa fel stalle osv.
Detta kunde ga fram och tillbaka
ett par tre ganger innan det
godkandes. Redaktionsgruppen fick
sedan ta del av alia artiklar och det
kunde bli ett par ganger med nya
rattelser.
Det blev jakt pa en omslagsbild,
som skulle hanvisa pa nagot sa'tt
till Hembygdsforeningen.
Skinnarebygd fick, for forsta
gangen i historien, hard
14

omslagsparm efter 59 ar med
mjukt omslag.

Ur ordlistan Talo Malungsmal

Na'r alia sagt OK, sammanstallde
jag allt till bokform. Vi gjorde en
innehallsforteckning och fb'rord.
Under tiden var en arbetsgrupp
bland foretagen i Malung och so
sponsorer for att underla'tta
kostnaderna for tryckning av
boken. Foreningen Talo Malungs
stod for garantin och hja'lpte till
ekonomiskt.
Infor sjalva tryckningen ville
tryckeriet ha fa'rdigt material foi
tryckmaskinerna. Detta gjorde a
jag fick gb'ra inlagan i boken for
sig. For pa'rmen fick jag ritning p
hur omslagsfotot skulle placeras
och hur mycket utfall (ca 3-5 cr
storre an pa'rmen) det maste va
for att fotografiet skulle ga rum
hela pa'rmen och limmas pa insic
Hela boken skickades sedan i en
hogupplost PDF fa'rdig till tryck
Da allt detta arbete tar lang tid
tycker jag det ar viktigt, att alia

artiklar skickas till mig de tre forsta
manaderna pa aret. Det kommer
a'nda nagra i sluttampen, som vill
vara med. Hela boken bor ligga hos
tryckeriet en och en halv manad
for att fa upplaga till Malung i tid
for bokslapp och fdrsaljning.
Tradition ar att bb'ckerna skall
borja saljas vid forsta advent.
Tecknat av Lasse Wennberg
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Lansman och landsfiskaler Lima socken genom
tiderna.
Av Bjorn Rosen
Gunnar Torgils har i sin uppsats
"Nagot om rattsvasendet" i i Lima
-Transtrands boken del 4 redovisat
namn och artal betr. Lansman och
landsfiskaler i Lima fr.o.m. 1 524 till
1965. Lansmannen rekryterades
ursprungligen bland bonderna i
trakten Som exempel na'mner
Torgils i sin uppsats att na'r gamle
lansmannen Biorn Pederson ar
1 669 hade avlidit tillfragades
namnden (=ungefar som
nuvarande na'mnd i tingsratten)
och allmogen om vem de ville ha i
den avlidnes sta'lle. Alia onskade fa
den avlidnes son Mans Biornson.
Haradsratten insatte honom i
tjansten och han avlade ed.

Landshovdingen faststallde
darefter beslutet. Fjardingsmannen
rekryterades och tillsattes pa
liknande sa'tt. De skulle vara
lansmannen behjalplig i de
uppgifter som ankom pa honom.
Lansmannens arbetsuppgifter var
manga men den viktigaste var
ansvaret for och tillsynen over
allma'n ordning och sakerhet. Han
skulle vidare bl.a undersoka och
beivra brott.
Ambetet torde ha funnits fran
1 500-talets borjan men titeln
forsvann 1 91 8 da
landsfiskalsorganisationen infordes.
Landsfiskalen blev inom sitt distrikt
da polischef, aklagare och
15

utmatningsman (nuvarande
kronofogde).
Jag bar for avsikt att ha'r redovisa
lite kuriosa i kronologisk ordning
om nagra av lansmannen i Lima
socken som innehaft ambetet. Ur
mina anteckningar som jag fatt av
Flink Alfred Matsson och min far
Martin Rosen noterar jag fb'ljande:
1. I "Diplomatarium Dalecarlium" III
Band N:o 721 1 524 na'mnes en
viss Joghan Persson Lansman i
Lima, som tillika Olof Tordsson i
Sevallmo /troligen Lillmon da'r
dennes slaktlinje fortlevat tills
efter 1850 anm/ forsalt 4
tegheland Joord i Akeren,
halftreddie Lass Ange for 2 skidor.
Hwarthera om 4 lodt och 4 marc
ortiger till Knut Jonsson i
Appelboda.
2. I Alvsborgs losens
ra'kenskapslangde over" Lima
socken ar antecknad en viss Tor
Olofsson (troligen son till
ovana'mnde Olof Tordsson) som
Lensmannen i Lima 1 593-1 614.
4. Pa'dder Olufsson i Backen
Sorbacken antecknades som
Lansman ar 1 632 da han blev
"dodh av hold och begrovs 8
Martij. I en Kyrkpohandbok fran
denna tid a'r antecknat: "Anno
1646, uppo Midfasto i Sondaghen
begrofs Lansman Pa'dder Olufsson.
A pater famotius habuit
Connionom funebut. Ex. capitesa
3: ibi ita-. Herren Zebaoyt skall

bottagha av Jerusalem och Jud
alt uppehalle, brods uppehalle,
watns uppehalle AH. "

6. Zacharias Palsson "blef
Lansman i Lima then 27 febr.
1 653" Tja'nstgor a'ven aren 1 65
och 1655. Vigdes 1644.
"Zacharias Palsson i Tra'val och
Coin Jonsdotter pa Moe" Tra'va
eller Trafverls hemmanet
afsondrades fran Pra'stbolet i
borjan pa 1 600 talet. Det var
belaget vid a'lven pa vastra sida
ungefar vid Bondheden. Denne
Zacharis Palsson var troligen so
till kyrkoherden Paulus Herman
pastor i Lima 1 61 6-1 641.

9. Lansman Mangs Biornsson pa
Holspa i Risatra. Lansman ar 1 6
1 676. Var lansman i Lima unde
beryktade trolldomsprocessernE
1 670-1 673, da en kvinna Agne
Jonsdotter, hustru till Halvar
Eriksson i Langstrand blev
halshuggen och a bale brand ef
hovrattens resolution den 5 ma
1672. Lansmannen Mangs
Biornsson begrovs den 28 juni
1 676, 45 ar gammal.

10. Bondnils Mans Nilsson f. 1
dod 1720. Han blev lansman vi
39 ars alder och kvarstod i tjar
40 ar, saledes var han i tjanst \

Bondnilsgarden i Risatra. Namn
pa garden andrades sedan till
Lansmansgarden.

1 2. Welbetrodde Henric Hassel pa
Bygardet f. 1 702 i Nykyrka socken
av Mosko Ha'rad vid Abo i Finland.
Db'd 1 787. Han var gidt med sin
foretradares dotter Maria Tomtela.
Han kom till Lima 1 728 och blev
da vice Lansman varefter han blev
ordinarie lansman 1741. Han
tjanstgjorde till ar 1 766 "da han
undfick avsked".
13. Anders Utter f odd 1735
Lansman i Lima 1 766-1 776 da han
rymde till Norge "efter att ha
tillgripit Kronomedel".
1 7. Lansmannen Olof Arling fbdd
1778 dod 1 848 a Falu Lasarett
genom i kraftsar i halsen. Lansman
i Lima mellan aren 1816-1832.
21. Vice lansman Johan Teodor
Lejdstrom fodd 1 831 i
Skinnskatteberg dod 24 ar gammal
1854.
22. Kronolansman Johan Edv. Berg
f. 1832 . Bodde i Skalmo.
Tjanstgoringstid 1856-1870. Han
var den lansman som bedrev
eftersokandet av Olov Bergstrom
och hans sjuarige son som
forsvann i trakten av Gammelsatra
vaster om Lima ar 1 864. En i
handlingarna omnamnd Krak Jan
misstanktes ha med fb'rsvinnandet
att gbra men de forsvunna
antraffades aldrig och arendet
lades ner.

23. Kronolansman Otto Georg von
Knorring f. 1841 i Lima prastgard.
Han var lansman i bade Lima och
Transtrand 1 870-1 883 da han
avslutade tjanstgb'ringen och
flyttade fran orten. Begick
sjalvmord nagot senare.
26. Kronolansman Per Magnus
Pettersson f. 1 850 dod 1 907 da
han begick sjalvmord. Bodde i
Asplunda och Skalmo.
Tjanstgoringstid i Lima 1888-1901
da han flyttade till Hedemora Han
var den lansman som atalade Marit
Persdotter och hennes man Olov
Larsson for "giftmordet" pa
Martina Larsdotter i april 1892.
Full bevisning gick ej att fa fram
men Marit domdes till "villkorlig
dom".
29. Landsfiskal Herman Erik Dahl
f.1887. Limas forste landsfiskal
som da'rmed fick lite andra
arbetsuppgifter an forutvarande
lansman. Tjanstgoringstid 19231 933. Bodde i Limedsforsen
30. Landsfiskal Albin Nordstrom
fodd 1900 dod 1950. Kom till
Lima 1 933. Da'r han var landsfiskal
bade i Lima och Transtrands
socknar fr o m 1 941 da de bada
distrikten slogs samman. Bodde i
Asplunda da'r aven
landsfiskalskontoret fanns. . Han
var den landsiskal som atalade en
person som vadaskb't en
jaktkamrat till dods vid Gallvalla i
va'stra Lima 1 935.
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31. Landsfiskal Sverker Patriksson
f. 1911 dod 1998. Bodde pa
Brusheden i Skalmo under aren
1951-1956 daraven
landsfiskalskontoret fanns.
Flyttade till Vbrderas i Transtrand
1956 och avslutade dar 1958 da
han flyttade fran orten. Fr o m
1 956 var landsfiskalskontoret
belaget i en nybyggnad i Vorderas
Transtrand. Han var den landsfiskal
som tjanstgjorde i distriktet na'r
Per Jonsa ranmordades vid
Orviken, Tisjbn, Lima 1 951. Den
misstankte greps , atalades och
dbmdes for brottet.
32. Lima-Transtrands siste
Landsfiskal Bo Sjbberg f. 1921 dod
1997 bosatt i Vorderas dar aven
landsfiskalskontoret fanns. Han

flyttade till Mora den 1 januari
1 965 och tilltradde da en
polismastartjanst. Samtliga
landsfiskalstjanster i riket
avvecklades da och Polisen
fb'rstatligades. De uppgifter som
Landsfiskalerna haft delades upp
pa polismastare, aklagare och
kronofogdar.
Jag har i min skrivning utelamnat
en del lansman ena'r det inte finns
mer an namn, fbdelse- och
dodsdatum i skrifterna.

Kulturcafe pa Vastagarden
Nu startar tisdagstraffarna s.k.
"kulturcafe" med ord pa limamal och fika.
Det blir tisdagar 2/1 0, 23/10, 6/11,
20/1 1, och 4/12 kl 1 1.00.
Valkomna!

Lima Hembygdsforening

En varback
Av Va'rsk Rut Johansson.
Hon skrev den har uppsatsen i skolan. Lararinnan tyckte den var sa bra sa hon
skickade den till "Barnens brevlada" och den blev upplast av Sven Jerring.
Artalet var 1941.
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Curt Ewert berattar: Del 3
For 50 ar sedan kom forsta
turisten till Salenfjallen
Tid. publ 1 982-01-25 i Mora Tidning

Nu kunde nastan alia tanka sig en
resa till (vara narmaste fjall i)
Salen. En vecka med allt
inraknat(resa, mat, logi, ledare)
kostadel 936 69 kr! Det var folk
av alia kategorier, som var med pa
resorna. Arets nobelpristagare Kai
Siegbahn vill jag minnas fanns med
pa en av de allra forsta resorna for
ungdom. Den storsta resan genom
tiderna ordnades pasken 1 937 1.000 deltagare med forlaggning i
byarna fran Lima i soder till Sbrsjbn
i norr och Rbrbacksnas i vaster.
Fjorton heltidsabonnerade bussar
sbrjde for att turisterna snabbt
kom till fja'lls pa den da nya
fjallvagen. Tio extratag klarade
fjarrtransporterna den pasken. Till
saken eller succen hbr ocksa det
faktum att resan ordnades med en
mangd olika lokala tidningar ute i
landet som medarrangorer. Det var
ocksa tidningar av skild kulor och
de annonserade resorna som
"egna" arrangemang och
publiciteten blev sannerligen stor.
Det skrevs spaltmeter efter
spaltmeter. Ingen kunde ga miste
om den nya turistortens namn.
God hjalp hade man sjalvfallet i det
som i dag kallas marknadsfbring av

att vartenda skolbarn fatt la'ra sig
nagot om Gustaf Wasas fa'rder och
bvernattning i Salen och att
Vasaloppet var den tidens storsta
idrottsevenemang, dar "hela
svenska folket satt med
radiolurarna vid bronen forsta
sondagen i mars", som det stod i
ett referat. Sjalvfallet var det inte
blott reklamen utan den fina
terrangen och sno tillgangen och
kanske den intresserade
befolkningen som gjorde sitt till
den snabba utvecklingen.
"Aldrarna"
Na'r man ser tillbaka pa dessa ar
kan man faktiskt urskilja olika
tidsaldrar som karakteriserar
farderna. Skidaldern innebar att pa
de allra forsta resorna var det helt
naturligt att man for skidor till
fjallet. Normalt tog man sig upp pa
Hemfjallets sluttning och mbjligen
nagon gang anda fram till
Storfjallet. En bild darifran (1 931)
gick i mangmiljonupplaga i pressen
som reklam for farderna. Oftare
togs ej bilder fran den som hogsta
toppen da ansedda platsen.
Sladaldern kom till da en bit av
21

nuvarande fjallvagen bb'rjat byggas
- men ej plogats. Det var da ett
maste for turisterna att komma
utvilade upp till fja'llterra'ngen vid
Sa'lsa'terns fa'bodar. Vi hade en
skjutsstation med 60-talet sla'dar i
byn och alia skulle aka upp! En
gang holl det pa att ga snett for
oss som arrangorer. Det var
blockad inom skogsbruket pa
sla'dar och ha'star. Inga fick
utnyttjas. Men situationen
ra'ddades av traktens
syndikalistiska kuskar och ha'star
som enligt sin ideologi ej var med i
blockaden utan skaffade fram folk
och djur fran na'r och fja'rran.
(Osterdala'lvens dalgang) och
turisterna fick utlovad fa'rd i
fackelsken till kyrkan och till fja'lls.
Bussaldern foljde snabbt da
fjallvagen 1937 blev vinterplogad.
Da blev det ett maste att snabbt
och utvilad ta sig med buss till
fja'lls. Som jag na'mnt hade man 14
heltidsabonnerade bussar for den
servicen pasken 1937med trafik pa
halvtimmesvis va'xelvis enkelriktad
fja'llva'g. Det var noga med
tidtabellerna for att allt skulle halla.
Hittills • har mest den lokala
trafiken och dess aldrar na'mnts
men man kan ocksa tala om
tagaldern, na'r det ga'ller
transporterna till och fran
turistorten.
Det var en sja'lvklarhet att varje
turist langt in pa 50-talet skulle ta
taget. Alia resorna gick normalt
22

med tag. Det var manga extratag
och direkta vagnar StockholmSa'len och t.o.m. fran Goteborg och
Malmo. Det utgjorde en fin service.
En del mindre fina kuriositeter kan
dock na'mnas; SJ ansag att
fjallresenarer skulle aka till
Riksgra'nsen och Storlien med
la'ngre resa pa SJ an 106 km pa
Sa'rnabanan. Av detta ekonomiska
skal ville man ej ge grupprabatter
eller ordna forbindelser, som
passade. Detta gjorde att vi i
borjan tog resena'rerna med buss,
na'r det lampade sig, fran Vansbro
till gardarna i byn. Det var Ohman
och Nymans bussar i Vansbro, som
sta'llde upp. Det var jobbiga
arrangemang, men gick bra. Sedan gjorde SJ ett sareget inhopp
till och det var den 11I 1 945, da
SWB forstatligades, och det skulle
firas. Man korde ett extra nattag
mitt i sommaren, flaggprytt, via
Kristinehamn (I) fran Stockholm till
Sa'len, men den va'gen kom aldrig
att locka nagra resande. Som sagt
SJ-samarbetet gick sedan utmarkt
under arens lopp. Bilaldern kom
sedan in i bilden alldeles oavsett
att SJ gravde upp sparen till Salen.
Nu a'r det ett axiom att praktiskt
taget alia skall aka egen bil till
fjallen. Det gar en del direktbussar
men fran dem kan statistiskt
bortses. Det har bara blivit sa och
det ligger va'l i tiden.
Det kanske kommer en flygalder
ocksa. Mora har ju fatt reguljarflyg
t.o.m. i Sa'len. Den som lever far
val se. Innan jag lamnar dessa

aldrar kanske bor namnas ett par
namn: Gudmund Larsson i Sa'len i
har under manga decennier den
normala lokaltrafiken och utan
honom hade man ofta statt
sig sla'tt. Den som de fb'rsta aren
skdtte langturerna nar hastar och
folk ej orkade med langa sladturer,
var "Lene"-Gottfrid Helenius
Persson i Torgas. Det var
Njupeskar, Trysil och Stb'a som var
de vanligaste resmalen.
Byggnationen
Om vi ett tag skulle tanka oss
tillbaka pa byggnationen i fjallen,
sa kan vi konstatera, att nagra
driftiga pojkar i byn pa mycket
tidigt stadium byggt en timrad
raststuga pa Hemfjallets sluttning
va'l synlig fran byn. Det var ju dit
man mest kom, om det ga'llde
nqjestur till fjalls. Den ar numera
flyttad till Mellanfjallsgraven, dar
den gbr battre nytta j dagens lage,
Behovet och kravet pa en
raststuga i trakten av Salsatern
kom snart", nar turisterna och
bussaldern kom. Skidframjandet
saknade pengar men jag ordnade
frammande garantier for ett bygge
och 1935 flyttades en gamma
parstuga Salenstugan dit upp. Den
blev oerhort starkt utnyttjad och
kompletterades redan 1936 med
ett harbre. Det blev den hosten en
pampig invigning med turist- och
trafikfolk fran hela landet. Marte
Otto Olsson var forestandare och
det blev allt mindre kaffestuga

eftersom folk ville bo i logementen
daruppe. I det lilla kb'ket pa 3x3 m
lagades mat en varsbndag for 105
middagsgaster. Det var en grupp
ungdom som for hem och, en som
kom upp. Helpensionspriset var
facilt, 2:75 kr/person och dygn det motsvarar visserligen ungefar
22:75 i dag men maste ju ses som
billighetsrekord. Tala igen om
folkrbrelse. Det var logement i
harbret och ocksa ett i Gamla
Salenstugan (Otto Olsson bodde
a'ven pa logementet). Snart
byggde man ocksa en separat
kaffestuga for att klara behovet.
Det var alltid krav pa ytterligare
baddar har uppe och 1 941 fick SJ
en barack over fran jarnvagen och
den fb'rdes upp vid Salenstugan.
Dar gjordes fyra dubbelhytter!
Samtidigt byggde en bonde i byn
Paul Lind ett tvavaningshus nagra
hundra meter darifran, Fja'llhem.
Genom att hyra baddar dar kunde
man nu ta emot minst ett tjugotal
vuxna turister. Fjallforaren Gunnar
Tranberg och hans Sonja blev
forestandare och det holl na'stan
pa att bli lite klasskillnad mellan
dem som fick bo i byn (med dryga
transporter upp) dem som fick
plats daruppe.
Redan till jul 1 942 stod emellertid
etapp I av Nya Salenstugan fa'rdig
med ett antal fyrbaddsrum.
Apotekaren Jacob Callmander fran
Angelholm hade ska'nkt en
grundplat pa 20.000 kr och den
ka'nde stockholmsarkitekten (och
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iglooisten) Gustaf Birch-Lindgren
ritade anlaggningen. Det skall
observeras att man fortfarande at
(i omgangar) i Gamla Salenstugans
lilla matsal. Nasta ar 1943 till jul
stod dock etapp II klar med
matsalar och sallskapsrum.
Skidframjandet hade sin sista
invigning da'r 1 944. Da var det
slutbyggt har for manga decennier
framat. En episod kan val sa har
langt efter fa na'mnas: Helmer
Halvarsson hette den store
byggmastaren fran orten som stod
for alia byggen.
Det var byggrestriktioner i landet
da Salenstugan uppfbrdes. Endast
byggen som bbrjats fore
restriktionerna fick fardigstallas.
Det var val lite knepigt harvidlag
och en gang blev jag hemskt
fbrskrackt, da jag kom. in pa
Halvarssons kontor i Gamla
Salenstugan och da'r fann ett stort
brunt kuvert med adressen "
Arbetsmarknadsstyrelsen,
Stockholm". Inte fick han agera
ensam med korrespondens i den
riktningen. Svaret jag fick pa min
fraga var: "det ar avlbningsdag i
dag och man maste visa for alia att
man har fbrbindelser". Sa var det
med den saken. Televerket forlade
en telefonstation till Salenstugan
och postverket en poststation.
Sistnamnda holl pa att spolieras
eftersom ortsnamnskommitten,
som har ett ord med i laget ej
kunde godtaga namnet
Salenstugan. Televerket hade inte
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brytt sig om att fraga. Kommitten
pasted att Salenstugan var
sprakligt fel men till slut enades
byrakraterna om poststationens
namn: Salensstugan med 3 S. Sa
kan det ga i Sverige. Senare
andrades bada namnen till
Salfjallet, som ba'ttre kom att
tacka in omradet. Telestationen ar
sedan la'nge automatiserad och
poststationen bortrationaliserad.
Sa'lens Kur- och Hb'gfjallshotell,
skapat av den nyligen avlidne stora
entusiasten och ideklackaren Johan
Wilhelm Cluver, oppnades 1937.
Det var Cliivers starka viljekraft
och b'nskan att har skapa nagot i
sarklass som gjorde att han kunde
fullfolja sina hogtflygande planer.
Man maste komma i hag att
dagens teknik och byggmaskiner ej
fanns pa den tiden och det var val
ingen som riktigt vagade tro pa
hotellet forra'n det stod fardigt.
Hotellet kom att betyda mycket
for bygden och hela landet, ej
minst under den avsparrningsperiod som landet rakade i under
andra varldskriget. Det var manga
hogt uppsatta svenskar och har
arbetande utlanningar som kom hit
upp for en tids rekreation under
kriget. En fb'rutsattning for hotellet
var fjallvagen. Byborna byggde
fbrsta km ett ar, sedan fortsatte
Cluver vagbygget a'nda upp pa
fjallet till hotellplatsen. I bbrjan tog
man avgift strax nedanfor
Salenstugan av de resande.

Manga minns hur Konrad Perm stod
dar vid en bom och tog betalt. Man
minns kanske ocksa "Ferms kafe" i
en koja upp utefter vagen ungefar
da'r sedan s.k. Farhuset kom att
ligga. Fbrst kannetecknades va'gen
av hemska tja'llossningselanden,
sedan av parkeringsela'nde, fra'mst
kring pasken. Landshovdingen
Bernhard Eriksson sag emellertid
till att va'gen 1939 togs under
allmant underhall. Det var 1 959,
som den forlangdes till Norge och
klassades som huvudled.
Parkeringssvarigheterna for svann
praktiskt taget genom att pplatser ordnades nastan utefter
hela strackan. Annan byggnation
att na'mna fran gangna tider ar av
Cliiver (1945) uppforda
Gammelgarden nagon km ned anfor
hotellet. Sedan 1953 a'gerju Bo
Dunger denna vackra anla'ggning.
Den i dag sa imponerande
anla'ggningen Lindvallen
(Sportcenter) borjade byggas
1961 av en bygdens son, Bertil
Lind och Elisabet Lind. Nu ar det
skaneforetaget PEAB som ar agare.
Granfjallsstoten bor kanske ocksa
namnas a'ven den ej hdr till en
beskrivning over "hur borjade det
for 50 ar sen".
Linbanorna
Vi kommer nu osokt in pa
linbanorna. Kanske ska vi knyta an
till de tidigare na'mnda perioderna,
aldrarna. Det blev snart ett maste
att aka linbana till bvre

tra'dgransen och da'r bb'rja sin
utflykt eller kanske bara aka ned
och upp igen. I dag ar vi i
linbanealdern. Det ar ingen tvekan
om det. Det kan vara intressant
notera, att i hbgtidstal i Sa'len har
aterfunnits foljande passus: "I dag,
7/4 1946 ar en historisk dag
genom att den forsta
slalomtavlingen ordnas har - det
finns i landet redan 200
slalombackar". Detta maste ju
inneba'ra, att a'ven om slalomakning
forekommit i vart land langt
tidigare sa var den sporten ej
sa'rskilt allmant spridd a'nnu 1 946.
Na'r nu kravet pa en linbana kom sa
ha'nde det vanliga. Skidframjandet
hade inga pengar; da'r sa man att
terra'ngen i Riksgransen och
Storlien var sadan, att dar maste
man fa banor forst. Jag fragade da
om man hade nagot emot att jag
sokte i egen regi fa .fram en bana
till Sa'len. Alia tyckte det var bra.
Insamlingen av borgensnamn
borjade och jag sokte i Alperna
finna nagon la'mplig modell for
Sa'len. Det fanns ingen typ att
direkt planka av men ideer kom
fram och en bra bana som kunde
nyttjas bade sommar och vinter
konstruerades. Bygget blev
stoppat i sin linda av
myndigheterna. Viktigare byggen
skulle ga fore men Regeringen
(statsradet Kinna-Eriksson) sa sitt
ord och bygget fick fullfoljas. I
februari 1 949 kunde vintertrafiken
starta och i juni samma ar
sommartrafiken. Banan blev livligt
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uppskattad trots att det ju var en
pionjar. I Sverige fanns da blott 5
linbanor och endast Salens hade
sommartrafik. I dag finns det 44
banor i Salenomradet, hur manga
det finns i landet vet jag ej men
kan namna att den lilla skaneorten
Bastad visade sig ha 5 banor bara
den, da jag vid nyar sag i
ortstidningen da'r. Salens hade
35.000 akande forsta
vintermanaderna, a'nda upp till
2000 pa en dag och i snitt 400
akande/dag. Dessa siffror sa'ger
kanske i dag ej sa mycket men da
var det hoga tal. Eftersom det var
landets enda bana med a'ven
sommartrafik blev den oerhort
omtalad. Jag kan ga i god for att
varje tidning i landet hade nagon
gang en bild och notis om banan
och folk kom i skaror fran langt hall
for att aka i denna nymodighet.
Den var oppen till sena
sommarkvallen, annonserades i Sv
Kommunikationer.
Studiedelegationer kom pa lopande
band och SJ:s resulterade i banan i
Are. Aven Riksgransen fick en av
denna typ. Det kan som kuriositet
na'mnas, att Salens Linbana AB,
som foretaget hette en vinter
(1955- 56) dreven slaplift pa
entreprenad at Hogfjallshotellet i
dess stora backe. Forst 1 958 fick
hotellet egen bana. Slalombackarna
foljde i linbanornas spar och 1 954
hdlls SM i slalom i Salenstugans
backe.

Personligen tycker jag det ar
trakigt at sommartrafiken numera
sa starkt asidosatts. Sa snart jag
lamnade Salens Linbana AB slopade
man sommartrafiken da'r.
Hogfjallshotellets ar ocksa borta.
Hundjallets fina stollift gar
visserligen ett par veckor pa
sommaren med ha'r vill jag vadja till
kommunen, at man ska sb'ka oka
sommarsasongen sa mycket som
mbjligt. Kommunens framste man
Yngve Rosendahl, sjalv
transtrandskarl, har betytt oerhort
mycket for turismens utveckling i
Sa'len, forst som SJ-man sedan
som kommunalman och ar
fortfarande den stora kraft, som
stoder bl.a. kommunens
turistintressen och ser till att
utvecklingen gar i ra'tt riktning och
ra'tt takt. Kanske kan han gora
nagot for en utokad sommartrafik
vid Hundfjallets linbana, som f.6.
nyligen fatt en extra fin attraktion i
sin rodelbana. Alia vet huru va'gar,
backar, anlaggningar, byggts och
byggts ut overallt i Salens fjallvard.
men som sagt det hb'r kanske ej till
50-arsminnet.
Boendet
Na'r det ga'ller turisternas boende
kan man ocksa tala om aldrar eller
perioder. Det borja som sagt med
bondgardsinkvarteringen som var
nagot for landet helt nytt men som
kom att plagieras i andra delar av
fjallvarlden. Den var nagot i
sarklass genom de kontakter, som

va'rd och gast fick, genom det
ekonomiska uppsving som
uppstod, genom det laga prisla'get
pa resorna. En del gardar
etablerade sig snart som mindre
pensionat.
Fjallgardar som SBU och KFUM
(1 946) byggdes och hotell eller
turiststationer tog over en del av
publiken. Turiststationsboendet
dominerade va'l under na'sta alder.
Sen bbrjade man skymta
stugaldern. Ar 1 940 fanns det ca
10 sportstugor eller som det nu
heter fritidshus daruppe, 1 953 var
det 100 och i dag skulle jag tro att
man gar mot ett par tusen. Visst
kan det vara trevligt att ra sig sja'lv
i en stuga, visst kan det bli billigare
att bara a'ta huvudmalet "ute" eller
helt laga sin mat sja'lv. Frufriheten
kanske vi inte ska tala om. Men
behbver f.6. ej a'ga sin stuga, men
kan hyra av en van eller av ett
fbretag. Ja, varfbr ska man a'ga sin
stuga mer an den vecka man vill
vara da'r, sags det ocksa. Da a'r vi
inne i andelsaldern. T.o.m.
Hbgfja'llshotellet, som utbyggts
avsevart har foljt tidens tecken eller maste gbra det - och b'vergatt
till andelssystemet. Vid
Salenstugan a'r det likasa blott
andelar numera och en
centralanla'ggning. Tandadalen
likadant. Att detta system gynnar
eller a'r fb'rdelaktigt for byggaren
(om han far salt sina andelar) a'r
sjalvklart och i varje fall bidrar det
va'l till ett ba'ttre utnyttjande av

byggnationen i fja'llen och det a'r ju
uppenbarligen en allma'nt sett
angela'gen sak. Vi hoppas bara att
man kan fa svenska folket att
fbrsta att Salen ej blott a'r ett
vinterparadis utan kan ge oerhbrt
mycket a'ven andra arstider.
Framtiden
I Den lilla beskrivning som jag sbkt
la'mna har endast kunnat ge glimtar
av huru det borjade och hur det
blev men jag fbrutsa'tter att de
fiesta intresserade vet huru det a'r
och ser ut i dag och har da'rfb'r
sokt halla mig till det gamla och
episoderna kring detta. Om nagon
sammanfattande forhoppning for
framtiden skall stallas maste sagas
att det a'r b'nskvart att sa manga
som mbjligt ska fa tillfa'lle att
arligen nyttja allt som byggts och
gjorts i Salenfjallen under sa stor
del av aret som mojligt och att
fja'llens karakta'r av odebyggd och
jungfruelig mark skall fa finnas
orb'rd kvar - det a'r den terra'ngen
som gbr att turisterna vill komma
hit. De har ocksa ra'tt fordra att
bygden bjuder pa allt detta vackra
och placerar bebyggelse liksom
hittills i rimlig omfattning i diskreta
gruppbyggen.

Notering: Salenfjallen a'r ett
pahittat namn som anvands i
reklamen. De korrekta namnen
ar Transtrandsfjallen resp
Limafjallen.
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Spanskans harjningar i Transtrand 1918-1919
Ddda i Transtrand 1 9 1 8 - 1 9 1 9
Namn
Martina
Larsdotter
Karl Eriksson
Johan
Persson
Ole Olsen
Denis
Emil Ernst
Ostensson
As Johan
Olsson
Brita
Larsdotter
Sven Birger
Enkvist
Johannes
Larsson
Viktor
Johansson
Johan
Larsson
Johanna M
Persson
Martina
Persdotter
Johanna
Olsdotter
Kristian W Ksson Stycket
Per Ludvig
Persson
Johanna
Ersdotter
Kristina
Larsdotter
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Fodd
18530221

By
Resjovallen

Dod
19180106

Sjukdom
kra'fta

18481103
18430415

Werfnas
Fiskarheden

19180123
19180127

oka'nd
brostkatarr

18400208

Sorsjon

19180126

slag

18840303

Berga

19180131

tuberkulos

18240608

Sodra Bra'nda

19180302

alderdom

18280828

Norrsjon

19180305

benbrott

19150820

Hokna's

19180319

oka'nd

18420412

Fiskarheden

19180322

oka'nd

19130125

Sodra Holmen

19180322

19090720

Langtjarn

19180604

18900221

Vorderas

19180613

drunknade i
Va'sterdala'lven
difteri o lunginflammation
lungsot

18410706

Buvallheden

19180615

18400318

Sorna's

19180708

hjartfel o
alderdom
aderforkalkning

18980508

Paulsberg

19180804

lungsot

18780420

Paulsberg

19180811

hjartforlamning

18380215

Kyrkbyn

19180902

alderdom

18350409

Roen

19180906

alderdom

Olof Larsson
Gunhild V
Larsson
Klara Maria
Brandholm
Lars 0 Viren

18230307
19120831

Resjovallen
Stranden

19180908
19180910

alderdom
difteri

19180804

Nya Lovna's

19180812

okand

18951019

19181010

spanska sjukan

Karl Edv
Samuelsson
Ester Kristina
Eriksson
Harry
Johansson
Per Edvin
Persson
Back Johannes Ersson
Jos Maria
Olsdotter
Elin M Olsson
Signe Olivia
Olsson
Adolf
Larsson
Kerstin
Larsdotter
0 Alfred Brun
Olof Nyman
Hilmer
Pilstrb'm
Doris Linnea
Pilstrom
An Lars
Andersson
An Brita
Ersdotter
Matias Hollst
Nilsson
Johanna
Larsson

18860104

Glamsta,
Trb'nb
V Langstrand

19181014

spanska sjukan

19060121

Sbrsjbn

19181017

spanska sjukan

19180817

Storagen

19180818

19000610

0 Salen

19181019

lefde nagra
timmar efter fod
spanska sjukan

18371201

Kyrkbyn

19181020

18760825

Kyrkbyn

19181103

alderdom o
kra'fta
spanska sjukan

19000426
18900414

Ostensbo
V Langstrand

19181103
19181030

spanska sjukan
spanska sjukan

18981207

Stenheden

19181104

spanska sjukan

18500418

Morna's

19181102

spanska sjukan

18930119
18500113
18850727

Hbkna's
Asbo
Baggbacken

19181103
19181105
19181106

spanska sjukan
hjartfel
spanska sjukan

19180509

Baggbacken

19181108

spanska sjukan

18550310

Stenheden

19181108

spanska sjukan

18380115

N Bra'nda

19181106

alderdom

18910825

Bolheden

19181109

spanska sjukan

18920509

Josvallen

19181109

spanska sjukan
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Emmy E
Eriksson
Mimmi Ulrika
Larsson
Viktor Napole
Larsson
Erik Nilsson
Per Erik
Hansson
Lars Emil
Eriksson
Agnes Maria
Wik
0 Edvard
Ostensson
Signe
Katarina Sten
Leonard
Ludvigsson
Karolina
Larsson
Marina
Ersdotter
Einar Valter
Persson
Paul Albin
Olsson
Mait Johanna
Olsson
Olof Arvid
Olsson
Gunnar
Skoglund
Nils Wik
Johan Edvard
Limberg
Kristina
Olsdotter
Nils Persson
Erik Ersson
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18870814

Vbrderas

19181111

spanska sjukan

18970704

Sodra Branda

19181108

spanska sjukan

18951117

Stenheden

19181111

spanska sjukan

18980707
18750914

Berga
Sodra Branda

19181107
19181108

spanska sjukan
spanska sjukan

18780410

Vb'rderas

19181115

spanska sjukan

19020113

Gravendal

19181115

spanska sjukan

18910324

Hbknas

19181116

spanska sjukan

19000706

Sodra Branda

19181111

spanska sjukan

18980322

Ban/alien

19181111

spanska sjukan

18871001

Rben

19181111

spanska sjukan

18350622

Olsbo

19181111

alderdom

19031218

Sbrsjbn

19181111

18950828

Jossatra

19181123

drunkning i
Fulualven
spanska sjukan

19180227

Asbo

19181125

oka'nd

18900820

Lispasatra

19181220

19180109

Sbrsjbn

19190109

vatten
lungsacken
spanska sjukan

18591209
18890815

Gravendal
Asen

19190226
19190226

18440828

Kalian

19190305

hjartfbrlamning
blodpropp i bada
benen
hjarnblbdning

18491013
18450224

Storagen
Paulsberg

19190310
19190406

kra'fta
kra'fta

Edla Bernhardina Hederen
Axel Severin
Olsson
An Kerstin
Hansdotter
Lars Henning
Olsson
Lars Nilsson
Marten Alfre
Jansson
Jon
Amundsen
Elisabet
Nilsdotter
Olof Persson
Olga Johanna
Nymoen
Elina
Olsdotter

18540125

hjartfel

18961007

Asen

19190429

drunkning

18240115

Morna's

19190609

alderdom

18970729

Vorderas

19190807

lungsot

18790825
18870418

0 Sa'len
V Langstrand

19190825
19190928

sockersjuka
lungsot

18350000

Flatasen

19191022

hjartforlamning

18620204

Trimsheden

19191117

oka'nd

18610522
19150713

Jossatra
Barvallen

19191124
19191203

hjartfel
oka'nd

18540104

Digernas

19191226

lunginflammation

Dodsorsaker i:

db'da
varav
spanskan
varav b'vr
lungsjuka
varav
alderdom

19190418

Transtrand och
1917
25

1918
57
28

1919
16
1

6
7

1920
29

Lima
1917

1918

1919

45

38
14

40
4

3

10

4

9

1

9

5

8

1920
39

6

spanskan
pa doda i
0-9 ar
10-19 ar
20-29 ar
30-39 ar
40 och a'ldre
11
2
4
5
Transtrand
6
1
Lima
5
3
3
6
Spanskan intraffade i Transtrand 19181010-191811 23, i Rorbacksnas
1 91 81119-1 91 81 210 och i Lima 19181222-19190120

Aldersfordeln
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Skolkort Fiskarhedens smaskola 1940. Staende fr va Torsten Davidsson,
Fiskarhedens Jarnvagsstation; Allan Nilsson, Bolheden; Kalle Larsson Brun,
Hoknas; Lararinnan Marta Skold; Rune Helsing, Bolheden; Hans Strom, Kalian;
Bengt Eriksson, Bolheden; Va'rsk Rut Johansson, Hoknas; Sittande fr va
Olle Johansson, Hoknas; Helny Simonsson, Fiskarheden; Mary Davidsson,
Fiskarhedens Jarnvagsstation; Dagmar Strom, Kalian; Gustav Augustsson,
Hoknas; Agda Augustsson, Hoknas; Inga Eriksson, Bolheden; Uno Bruhn,
Hoknas. Skolan lades ner 1 941.
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