Siljans Sagoland
Några minnen från midsommar 1926

Anders Gustav Andersson
Utterbäcks kvarn
Valåsen

Jag vet ett land långt upp i höga nord,
Ej varmt och rikt som söderns länder,
Men hjärtan klappa där för fosterjord,
Och mandom bor på Siljans gröna stränder:
Och skogar susa där i dyster prakt,
och älvar brusa där från trakt till trakt:
Ett härligt land
I gode dalamän
Och vem det landet en gång sett, Han längtar dit, längtar dit igen.

2

Det har alltid legat och ligger ännu en viss tjusning i namnet Dalarna, det är särskilt fyra
namn som gjort att Dalarna blivit så berömt och kommit oss att känna en sådan dragning dit,
dessa äro Gustav Vasa, Engelbrekt, Siljan och Säterdalen, Det var den mark som de förra
trampat det var den plats där deras minnemärken står som vi skulle besöka, men det var även
de sagoomspunna trakterna kring Siljan Sveriges hjärta, det var den stämningsfulla säterdalen
och mycket mera som vi sågo på vår långa resa.
Då jag nu går att skriva något om detta ber jag på förhand få förutskicka att det ej blir någon resebeskrivning i detta ords egentliga mening en sådan får och har redan skrivits av en
annan eller kanske flera andra. Jag antecknade ej en enda rad under resan och det jag nu skriver blir endast ur minnet.
Dagen före midsommarafton startade vi med beräkning att komma fram till Gagnef till
kvällen. Då vi farit förbi Nora tycktes de bekanta vägarna för de flesta ha tagit slut och under
förmiddagens lopp komma vi allesammans in på obekanta vägar. Dock ingen fara vi hade gott
om kartor och flera stycken gav sig med hela sitt intresse in på att studera dessa vilket vi
andra var mycket glada över, vi undrade dock om dessa hunna se något av landskapet.
Vi gjorde dock vid det riksbekanta Stripa en liten felkörning som utökade vägen med några km men ingen skada i det. Då äntligen allesammans blivit nog hungriga slogo vi läger i en
vacker hage och nu fick den medförda kaffepetter göra tjänst för första gången, Norén blev
köksmästare vilket uppdrag han med eller mot sin vilja fick behålla hela resan, och detta skötte han så utmärkt som han aldrig skulle gjort något annat. Det hände nog mycket den först
dagen men då vi med en något hissnande känsla åkte ned i Grängesbergsbolagets gruvhiss var
det kanske dagens största händelse för alla som tordes med ned. Att från sommarvärmen
komma direkt ned i den svala gruvan kändes underligt, och att tänka att vi vore 230 m. under
jordytan. Det mest intressanta schaktet var det på I90 m. där det bl.a. fanns elektriska spårvägar. Vi fingo vid Grängesberg även tillfälle att hälsa på en gammal bekant nämligen pastor
Segerberg.
Jag skall hastigt och lustigt fara förbi övriga orter nu liksom vi gjorde då, endast ett ögonblick stanna vid ett trevligt kafé i Ludvika där vi drucko kaffe. Vår fotograf tänkte ta en plåt
av denna vår första Dalastad men den fastnade ej och det gjorde inte vi heller utan fortsatte
mot Borlänge i denna ”nya” stad bodde vi ej länge trots namnet utan då vår 1009 fått litet
inom västen lämnade vi staden åt sitt öde.
Nu fingo vi snart för första gången på vår resa se Dalälven då hon på sin färd "från källorna till havet" går förbi Kvarnsveden. Då vi kommit över älven hade vi ej så långt kvar till
Gagnef dit vår första dagsresa var ämnad. Men förut hade vi för enda gången på vår resa tillfälle att se en skymt av Västerdalälven då hon kommer mellan branta höjder. Karl Erik Forslund liknar denna älv vid mannen och Österdalälven vid kvinnan det finna en del sanning i de
orden,
Vid Komtillmåttan förenas de som ju man och kvinna skall göra och sedan gå de med
förenade krafter sina nya öden tillmöte. Snart möta dem i en hel rad kraftstationer och för att
till slut vid Älvkarleby få göra en sista ansträngning innan befrielsen slår.
Det hade nu varit intressant att följa vägen till Floda och Nås (Dalarnas lustgård)och sett
de trakter där Ingmar Ingmarsson gick och plöjde och där ännu ingmarssöner bygga och bo
men detta en annan gång. Då vi kommo till Gagnef var det att skaffa husrum och det fingo vi
också i prästgårdens lada och så lade vi oss så småningom och efter att i tankarna ha genomgått dagens händelser somnade vi. På morgonen var det att göra toalett och dricka kaffe 1
duggregnet, ”men roligt var det i alla fall” Ja nu var det midsommarafton och nu hade regnet
slutat vi hade 15 mil. som skulle åkas den dagen så vi måste börja. Resan gick nu förbi Insjön
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fram till Leksand men vi fingo dock ej se så mycket av samhället nu utan att i stället för att
åka över den nya bron som Bengtsson tycktes ämna fingo vi vända kylarn mot söder för att
göra en sväng kring en vik av Siljan och fortsätta mot Siljansnäs. Nu såg vi Siljan riktigt efter
ordning, det var kanske det som en del i åratal hade längtat efter. Vi sågo en hel del fäbodstugor men hade ej tid att ta någon mera ”ingående” i betraktande.
Och så voro vi vid bron ut till Sollerön, och dit ut måste vi. Därute får man tillfälle att se
en urgammal bygd, det är nästan som om utvecklingen har stått stilla där. Vi sågo oss " omkring med turisters vanliga påflugenhet och så drucko vi kaffe på ett kafé som liknade ön i
övrigt.
Tiden gick fort och vi måste skynda på, nästa hållplats var Morastrands köping dit vi anlände fram emot middagstagen. I Mora finns ju så många minnen särskilt från Vasas dagar att
den tid vi hade tillgänglig ej ville räcka till, vi ämnade se Utmelandskällaren där Gustav Vasa
var gömd, men vi måste avstå.
Kyrkan i Mora är ganska vacker särskilt det av Tessin byggda tornet som bär följande inskription. ”Gud till ära haver konung Karl XI låtit bygga detta torn.” På kyrkogården finns
Zorns gravvård gjord i form av en fornnordisk hällekista, Zorn har för övrigt satt sin prägel på
samhället, den av honom byggda Zornsgården innehåller en av vårt lands största konstsamlingar i privat ägo, denna är dock ej tillgänglig för nyfikna turister. Men det är i stället hans
gammelgård dit vi också voro och sågo en hel del gamla saker. Där träffade vi också en trevlig värmländska vilken särskilt Simon tycktes fastna för. Men han var ju intresserad för alla
vackra flickor vi träffade. Jag glömmer det första till sist nämligen fotograferingen vid vasastatyn och nu får vi lämna även Mora och fara vidare.
Vi hade nu en lång skogsväg att åka och då passade Olsson på och lärde laget "En dalkarls hemlängtan" vilken sedan troget räckte hem, ja ända hem. Vid en rast i skogen närheten
av Rättvik föredrog Karl Andersson sitt ystöl vilket kunde behövas vi började längta efter en
mjölkskvätt. Vi fingo åtminstone den på ystöl obligatoriska kaffetåren för att sedan fortsätta
genom Rättvik utan att stanna endast i förbigående vinkat ett par karlskogingar.
Vi hade nu ingen tid att förlora om vi skulle hinna till Leksand i god tid för resningen av
midsommarstången ju närmare vi kom såg vi hur alla tyck tes draga sig dit. Leksand är ju
fram för andra platser Dalarnas och hela Sveriges midsommarbrud där tillbringar många tusen
varje år midsommarnatten. Ingenstädes får man heller se så många nationalklädda på en gång
som där. Detta år möttes visst det gamla och det nya ty det saknades inte ens flygmaskiner.
Vid åttatiden kommo vi dit, världen är allt bra liten, återigen mötte vi hemsocknens nämligen två motorcyklister som var ute i samma ärende som vi. Då vi hade parkerat vår 1009 och
skakat av oas resdammet en smula gingo vi att se på samhället folket hade redan då börjat
samlas på torget så det v var bäst att ställa sig in i kön. Nere på den nya bron var det ett rörligt
liv för att till slut bli som en pack ad silltunna. Denna bro är hela Leksands stolthet den är
225m. lång och I7 m. över vattenytan och kostade nära en halv million att bygga. Då stången
halv tio restes var det folk så det förslog. Vi måste dock erkänna att det var en högtidlig stämning över det hela och då dalasången sjöngs sjöngo vi också och vi kände denna dalafolkets
hembygdskänsla tala till oss ur sången. Som ett extranummer kom den amerikanska manskören ned sången "Sveriges flagga". Sedan började långdansen och på den måste alla följa med
vilket de ville eller ej men visst ville vi. Nu var festligheten på torget slut och man marscherade med musiken i spetsen därifrån och man delade så att det vart litet mera andrum. Vi gingo
nu och sågo oss omkring särskilt kyrkogården och kyrkan med sitt ryska torn är mycket intressanta. Det finns ett utsiktstorn på Käringberget från vilket det skall vara alldeles hänförande utsikt från men tiden var ju ej lämplig att gå dit.
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Vid tvåtiden på natten åkte vi därifrån för att söka oss något nattlogi då Vi åkt en god
stund kommo vi till en by där vi tyckte det såg trevligt ut. Vi hittade också en lada där vi slogo ned utan lov men vi sovo gott till morgonen och fingo då veta att stället hette Gatugården.
Ägaren var en gammal snäll farbror som det ej var svårt att komma överens med, han släppte
in oss i byggningen det var en gammal äkta dalabyggning med storstuga och kök men ägaren
hade byggt sig en liten stuga invid som han bodde i. En gamla stugan var ju i många avseenden opraktisk med den öppna spiseln det av stockar gjorda golvet vilka kluvits för hand, de
väggfasta sängarna m.m. Men hellre än att göra om det gamla byggde han sig en bredvid.
På morgonen var det litet regnigt men då vi druckit. kaffe och gjort stor toalett, ty i dag
var det helgdag, och i dag skulle vi till Dalarnas huvudstad Falun så hade regnet slutat för att
med några enstaka skurar återkomma under dagen Resan ställdes nu över Sågmyra till Falun
dit vi anlände kl. elva. I Falun var det mycket att se och på våra strötåg kommo vi till radiostationen och fingo se hur biskop Eklunds midsommarpredikan gjordes om till dalmasarnas våglängd. Vidare fingo vi tillfälle att komma in i Kristina kyrka och den var värd att se. Kyrkan
är sedan 1600 talet men är nyrenoverad. Vi slogs med häpnad över den rika guldornamentik
som var över allt därinne. En del var och såg koppargruvorna och höll på att glömma att
komma igen. Då vi sedan reste och kommo upp på en hög backe sågo vi Dalaregementet på
en höjd mitt emot och staden låg i dalen emellan.
Ornässtugan stod nu på programmet men på grund att den vägen som gick förbi där var
under ombyggnad måste vi låta Ornäs vara och ta en annan väg. Vi fingo i utbyte se Kvarnsvedens, forshuvud och Domnarvets kraftstationer om också endast uppifrån vägen. Sedan vi
kommo över Dalälven än ett tag så gick marschen värkligan till Tuna. Återigen såga vi karlskogingar vilka halvnakna stodo vid ett vägskäl och frågade vägen för att sedan åka trampcykel direkt hem vilket var ett bra dagsverke. Men vi hade bil och det var vi glada åt. Då vi åkt
genom Tuna och Gustavs socknar kommo vi snart till Säter och där blev det ett ganska långt
uppehåll.
Vi åto nu middag, en del på turisthotellet, andra ur sina boxar vars innehåll aldrig tycktes
bli slut. Så skulle vi till Säterdalen naturligtvis. Om vi skulle tala om vad det var i dalen som
var märkvärdigt så vore det ganska svårt. Det var kanske den stora stillheten och den rogivande tystnaden i denna naturens domkyrka som så mäktigt berör alla. Det är kanske också den
lilla älven med det klara genomskinliga vattnet och de höga lövklädda höjderna på båda sidor.
Påfågeln, musiken m.m. gjorde sitt till. Om vi förut trott att det endast varit påhitt allt det
vackra som sagts om Säters sköna dal, veta vi nu att det är sant. De som ej tror oss har samma
rättigheter som vi att se efter själva. Nu måste vi sträva upp igen och nu väntade de andra på
oss så vi måste åka annars hade det nog varit mera av intresse att se.
Färden gick nu över Hedemora man där stannade vi ej, jag minns ingenting mera från den
staden än en obelisk till minne av Sten Sture. Vid Avesta gjorde vi dock ett kort uppehåll vi
var och såg på järnverket vilket ungefär liknar Bofors fast i mindre skala. Då vi gjort en rundtur i staden var det ” klart till Krylbo” men vi stannade dock ej där utan fortsatte till Viggarne
i Västerfärnebo där vi med goda ord övertalade en handlande Nyberg att upplåta husrum åt
oss och det gjorde han utan prut.
Så sattes kaffepetter på fotogenköket och medan vi väntade på något resultat av detta
sprungo vi änkleken på ladugårdsbacken. Och då allt var överrustat kröpo vi ned i halmen i en
hölada. Efter att ha skämtat en stund såvo vi det bästa vi kanske någon gång gjort under vår
resa vi voro nu vana vid detta zigenarliv. Nu började fjärde dagen och vi hade 22 mil att åka,
men först måste vi tacka vår värd för det vänliga mottagande vi fingo. Vår fotograf förevigade
honom på ett kort tillsammans med laget. Då vi satt oss på bilen gick färden mot Västerås det
var en ganska lång tur, men morgonfriska och pigga som vi voro efter Norens morgonkaffe
5

redde vi oss gott. Vi åkte förbi många mindre byar inga dock anmärkningsvärda förrän vi anlände till västmanlänningarnas huvudstad Västerås.
Då vi bestämt tiden där till två timmar gingo vi och drucko elvakaffe och gingo sedan ut
på upptäcktsfärd, vi fingo strax domkyrkans torn i sikte. Utanför porten till kyrkan satt på en
piedestal Milles staty av Rudbäckius tjock och stadig som en biskop skall vara. Kyrkan var
öppen och då var det klart att vi skulle in. Om Kristine kyrka i Falun hade imponerat på oss
med sina vackra förgyllningar och sin mosaik, så gjorde dock västeråsarnas domkyrka ett
ännu kraftigare intryck med sina vackert böjda valv och sina oanade proportioner vilka säkerligen ingen i laget sett maken till. Då vi skulle gå ut igen kom en väldig regnskur vilken kom
att få en stor betydelse för ett par i laget, slutet gott allting gott. Vi tänkte uppsöka tekniska
skolan men hade ont om tid och vi sågo i stället vad vi kommo över, vi fingo i en park se ytterligare en stengubbe med underskrift ”minne från I527 gissa själv vad som hände då.
Utanför Västerås fingo vi se en skymt av de tusen öarnas sjö och så vid Kolbäck genom
Kolbäcksån ett sista minne från masriket, nej förlåt inte det sista Svartälven är ju barnfödd i
Dalarna.
Köping hette nästa stad men ja tror ej att vi köpte mera än litet bröd till vårt sista kaffekalas, en del hade gam1a bekanta som de besökte och under tiden sågo vi andra på stan. Det
mest sevärda var väl statyn av stadens store kemist Scheele även denna staty av Karl Milles.
Städerna gingo nu tätt, tätt Arboga var nästa och vår sista obekanta stad i Arboga sågo vi
på en kvarn och ett mältvärk. Fr, Borg tyckte att vi skulle se något nyttigt också och det hade
hon rätt i. Utanför stan slogo vi läger och kokade kaffe gjorde slut på våra matsäckar och fotografiplåtar. Det var en stund av både allvar och skämt mest skämt Oskar Carlsson tackade
på grund av att vi voro nära resans mål för den trevliga sammanvaron. Jag vill nu med ett tack
rikta mig till honom ty han tog nog på sig största arbetet då det gällde att realisera reaplanen.
Karl Andersson läste några dikter.
Men resan var dock ännu ej slut och nu åkte vi förbi Fellingsbro till Örebro och medan
Bengtsson vilade sig litet gingo vi upp och hälsade på våra bekanta beväringar vilka kommit
tillbaka efter sitt midsommarlov för att åter igen äta kronans ärter och fläsk.
Om Örebro skall jag väl inte skriva något, skomakarstaden känner vi nog till ändå och
vägen från Örebro och hem också. Då vi kommo bortåt Villingsbergshållet var en del hemma
men att inga var trötta av resan fann man av att alla följde med till Utterbäck. Det märktes
även av att sången inte avtog utan förr ökades och var till och med så stark att den väckte de
som såvo. På tal om sång, så blevo åtminstone en del ofantligt uppsjungna under resan det
sjöngs. ”Vårt land är fattigt skall så bli” för att sedan fortsättas med, ”Sverige är mitt allt på
jorden intet land som Sverige rikt”
Ja nu var resan slut och nu var det endast att tacka kramraterna för det trevliga vi haft tillsammans vi kanske dock först borde tacka vår chaufför Bengtsson som hade suttit vid ratten
alla 75 milen. Nu skall jag sluta denna lilla ofullkomliga artikel om vår upptäcktsfärd i masarnas och kullornas rike.
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Väl viner nordan stundom kall och hård
Utöver nakna bergens branta hallar,
Men sanm1a vind på Mora kyrkogård
Kringförde Vasas ord, och ännu skallar
Kanske en gång etter stridens glada rop
Från dalamännens fria kämpahop.
/Ett härligt land/
/ I starke dalamän/
Och vem det landet en gång sett, Han längtar dit, längtar dit igen.
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