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Omslag: Guidad vandring till Vasastenen vid DFHFs Höstfest i Transtrand 2017.  
Foto: Erik Thorell
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Styrelsen för Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund (DFHF) får härmed 
avlämna sin verksamhetsberättelse för år 2017.
 
Styrelsen
Styrelsen har under året haft fem sammanträden: den 23 februari, 30 mars och 
5 oktober på Dalarnas museum, den 1 juni på Stora Skedvi Hembygdsgård och 
den 5 december på Länsstyrelsen i Falun. Årsstämman hölls den 22 april på Da-
larnas museum och i samband med den ett konstituerande möte för styrelsen. 
Arbetsutskottet har sammanträtt vid 5 tillfällen. 
 
Styrelseledamöter, revisorer och ersättare har under året varit: 
Ledamöter och ersättare valda till årsstämman 2018:
Ylva Thörn, ordförande 
Jan-Olof Montelius, ledamot, Falun 
Birgitta Sandström, ledamot, Falun
Kristoffer Olerås, ledamot, Stora Skedvi
Olle Tranberg, ledamot, Transtrand
Ronnie Jensen, ersättare, By
Ledamöter och ersättare valda fram till årsstämman 2019:  
Staffan Nilsson, förste vice ordförande, Falun
Anna-Karin Andersson, andre vice ordförande, Nyhammar  
Jon Bodin, ledamot, Säter    
Inga A:son Murmester, ledamot, Svärdsjö
Gertrud Ilis, ersättare, Djura
Tjänstemän 
Christer Björklund, landsantikvarie, sekreterare
Anna Brorsson, skattmästare 
Erik Thorell, hembygdskonsulent, protokollskrivare
  

Dalarnas Fornminnes-  
och Hembygdsförbunds  
verksamhetsberättelse 2017
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Revisorer och ersättare valda fram till årsstämman 2018:
Ordinarie: Inga Gruvris, Leksand och Anders Jonsson, Sundborn       
Ersättare: Hans Jonsson, Bjursås och Mats Zetterström, Bjursås.    
Valberedning har varit Thomas Björklund, Bjursås, Ulla Berglund-Brasch, Falun 
och Svante Modin, Rättvik.
 
Årsstämmans val
Vid årsstämman den 22 april valdes landshövding Ylva Thörn till ordförande.  
Till ordinarie styrelseledamöter för två år (2017–2019) valdes: 
Staffan Nilsson, Falun, Anna-Karin Andersson, Nyhammar , Jon Bodin, ledamot, 
Säter, Inga A:son Murmester, ledamot, Svärdsjö
Till ersättare valdes (2017–2019): Gertrud Ilis, Djura, Ronnie Jensen, invaldes till 
2018 (fyllnadsval).
Som revisorer fram till årsmötet 2018 omvaldes Inga Gruvris, Leksand, och An-
ders Jonsson, Sundborn. 
Som ersättare för samma tid omvaldes Mats Zetterström, Bjursås och Hans Jons-
son, Bjursås.
Till valberedning utsågs Thomas Björklund, Bjursås (sammankallande), Ulla 
Berglund-Brasch, Falun och Svante Modin, Rättvik. 
Vid styrelsens konstituering efter årsmötet valdes Staffan Nilsson till förste vice 
ordförande och Anna-Karin Andersson till andre vice ordförande. Anna Brorsson 
valdes som förbundets skattmästare. Christer Björklund valdes till sekreterare och 
hembygdskonsulent Erik Thorell till protokollförare.
Till arbetsutskott valdes Staffan Nilsson, Anna-Karin Andersson och Birgitta 
Sandström.
Till arbetsutskottet adjungeras hembygdskonsulent Erik Thorell och DM:s admi-
nistrativa chef Anna Brorsson tillika skattmästare. 
 
Representation
Stiftelser. Följande ledamöter har representerat DFHF i Stiftelsen Dalarnas muse-
ums styrelse: Staffan Nilsson som vice ordförande, Anna-Karin Andersson, Jan-
Olof Montelius och Jon Bodin som ordinarie ledamöter. Inga A:son Murmester, 
Gertrud Ilis, Olle Tranberg och Kristoffer Olerås är ersättare i nämnd ordning. 
Till revisor utsågs Inga Gruvris. Staffan Nilsson har representerat förbundet som 
ledamot i Knis Karl Aronssons minnesfond. Inga Gruvris har varit revisor.  
I Stiftelsen Danielsgården i Bingsjö representerades förbundet av Svante Modin, 
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med Sune Garmo som ersättare. Förbundets representant i Stiftelsen Husbyring-
en har varit ordföranden i Husby hembygdsförening Ingvar Damm.  I Dalarnas 
Försäkringsbolags Kulturstiftelse representerades förbundet av Karin Perers. 
Förbundets representant i Hembygdsförsäkringen har varit Hans Jonsson, Bjursås. 
Tillsammans med Erik Thorell deltog han vid Hembygdsförsäkringens årliga 
konferens i Järfälla. 

DFHF är ett landskapsförbund som är medlem i Sveriges Hembygdsförbund 
(SHF). SHF:s riksårsstämma hölls 2017 i Uddevalla. Förbundet representerades 
av Staffan Nilsson, Birgitta Sandström, Olle Tranberg, Kristoffer Olerås och Erik 
Thorell. Staffan Nilsson har representerat DFHF vid Sveriges Hembygdsförbunds 
förtroenderåd och ordförandeträffar. Anna-Karin Andersson är ledamot i SHF:s 
styrelse.

DFHF har representerats av Staffan Nilsson i styrgruppen för Länsstyrelsens 
”Kulturmiljöprogram för Dalarna”. Anna-Karin Andersson och Olle Tranberg 
har representerat DFHF vid Skogsstyrelsens distriksråd. Staffan Nilsson och Erik 
Thorell representerade DFHF vid Landstingets seminarium om civilsamhällets 
roll i Kultur- och bildningsplanen. Ronnie Jensen representerade DFHF vid semi-
nariet inom projektet Ohtsedidh-samiska kulturyttringar i Mellansverige och vid 
”Tankesmedjan om friluftsliv i Dalarna” som arrangerades av Länsstyrelsen och 
Naturrum Dalarna. Jan-Olof Montelius har representerat DFHF i styrgruppen 
för Timmerhusprojektet. Anna-Karin Andersson representerade DFHF i Länssty-
relsens Naturvårdsråd. DFHF har varit medlem i Dalmålsakademien.

Medlemmar, medlemskap och medlemsavgifter
DFHF har 91 medlemsföreningar med 22 880 medlemmar varav 1171 stödjande 
enskilda medlemmar. 
Medlemsavgiften för stödjande enskilda medlemmar har varit 250 kr/år. Stödjan-
de medlemsföreningar i förbundet, utan enskilda medlemmar, betalar 2 500 kr/år 
för sitt medlemskap i förbundet. Hembygdsföreningar betalar 300 kr/år i med-
lemsavgift plus 15 kr per medlem och år (13 kr till Sveriges Hembygdsförbund 
och 2 kr till Dalarnas Hembygdsförbund) med ett ”golv” på 1050 kr och ett ”tak” 
på 7800 kr. 
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Ny logotyp
Från och med 2017 har DFHF ersatt logotypen från 1930 med en ny logotyp. 
Efter förslag från Riksheraldikern behölls det röda solkorset men bokstävernas är 
utformade i samma stil som i logotypen från 1921. 

Hedersnålar
Hedersnålarna med krans har också fått den nya logotypen. Nålarna kan delas ut, 
tillsammans med diplom, till medlemmar för förtjänstfullt arbete inom rörelsen. 
De lokala medlemsföreningarna kan ansöka, med skriftlig motivering, hos för-
bundet om att få dela ut Hedersnål till medlem.
Förbundet tillhandahåller inte längre medlemsnålar då intresset för dessa varit 
mycket litet under senare år och då tillverkningen är förenad med en stor kost-
nad. 

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman hölls lördagen den 22 april på Dalarnas museum med ett hundratal 
delegater och intresserade. Mötet inleddes med ordinarie stämmoförhandlingar. 
Årsmötet biföll den till SHF:s årsstämma 2017 insända motionen angående; 
landskap och landskapsskyltar. Motionen har också där vunnit bifall.
Efter årsmötesförhandlingarna hölls två föreläsningar. Lars Jönses berättade om 

T.v. Jan-Olof Montelius och Ronnie Jensen i samspråk vid DFHF:s årsstämma på Dalarnas 
museum 2017.
T.h. Per Kåks, mångårig ledamot av förbundets styrelse, avtackades på årsstämman 2017. 
Foto: Erik Thorell 
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inventeringen av medeltida timmerhus i Dalarna och Eva Sjöblom om tidsresor 
och kulturmöten på hembygdsgårdarna.

HÖSTFEST
Lördagen den 2 september arrangerade Transtrands Hembygdsförening tillsam-
mans med Dalarnas Hembygdsförbund traditionsenlig Höstfest, denna gång på 
Olnispagården i Sälens by, Transtrand.
Dagen samlade ett sjuttiotal medlemmar som fick ta del av bygdens och förening-
ens historia genom Olle Tranbergs föredrag. Flera miljöer förevisades, bland annat 
de med ljud- och ljusinstallationer som gör att miljöerna kan ses och förstås av 
besökare utan guide. Därefter vidtog en vandring till Vasastenen. Deltagarna hade 
också tillfälle att se en fotoutställning och en utställning om dräkt och textil.

PRISER, UTMÄRKELSER OCH BIDRAG
Juryn för utmärkelsen ”Årets hembygdsbok i Dalarna 2017”, beslutade att inte 

Deltagare på Höstfesten samlade utanför båthuset på Olnispagården. 
Foto: Erik Thorell 2017
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dela ut något pris detta år. Få bidrag hade inkommit och tyvärr uppfyllde de inte 
kriterierna som finns för priset. 
I juryn ingick Margaretha Hedblom, Satu Sundström och Ingrid Neil.
DFHF nominerade Stora Skedvi hembygdsförening till SHF:s pris ”Årets Hem-
bygdsförening”, föreningen nådde tyvärr inte ända fram till prispallen.
DFHF har representerats av Birgitta Sandström i juryn för Byggnadsvårdspriset 
2017. Det vinnande objektet 2017 var Gamla Apoteket i Hedemora, där pris till 
vinnare och finalister delades ut av Landshövding Ylva Thörn.
DFHF har varit representerat, av Anna-Karin Andersson, i juryn för Länsstyrel-
sens utmärkelse ”Årets ängsbrukare i Dalarna”. Utmärkelsen 2017 gick till Lena 
Lindh i Vattåa, Tyngsjö. Hon fick ta emot silverlien och ett diplom från Lands-
hövding Ylva Thörn den 23 augusti.  Under året har inga bidragsansökningar 
beviljats avseende Billengrens gåva. Ett av Dalarnas Fornminnes- och Hembygds-
förbunds diplom för släktgård har kompletterats:
Backgården, Bergtägt, Bjursås socken – Kerstin Andersson och Finn Nordlund.

KOMMUNIKATION OCH OPINIONSBILDNING 
Hembygdsförbundets årsbok Dalarna 2017, årgång 87, hade denna gång temat 

Deltagare vid Höstfesten på visning i Janisstugan på Olnispagården.  
Foto: Erik Thorell 2017.
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”naturens kulturhistoria”-  beskrivet under titeln ”Vårt Levande arv – Minnen och 
spår i landskapet” av Tomas Ljung. Förbundet har även givit ut småtrycket ”Om 
vintern bruka de mycket kål och ärter….” - Trädgårdsodling i Dalarna genom 
400 år -  skrivet av Helena Kåks. Staffan Nilsson, Birgitta Sandström och Erik 
Thorell har utgjort redaktionskommittén. För form och ombrytning stod Anna 
Eriksson, Dalarnas museum. 

Dagsverket 
Tidskriften Dagsverket har utkommit med fyra nummer. Tidningens upplaga är 
2 100 exemplar. Ansvarig utgivare har varit Christer Björklund, redaktör har varit 
Erik Thorell. Formgivare Anna Eriksson. Teman för året har varit:  
1. Tidsresor, 2. Byggnadsvård, 3. Lera 4. Julblandning. 

Erik Thorell har, tillsammans med arkeolog Joakim Wehlin, skrivit artiklar om 
skelettfynden vid nya Kyrkskolan i Stora Tuna 1921, till Tunabygdens Hembygds-
förenings årsskrift Tunum 2017.
Erik Thorell har bidragit med två artiklar i föreningen Garderobes årsskrift 2017; 

Intresserade styrelseledamöter på guidad visning av Redskapsmuseet på  
St. Skedvi hembygdsgård. Foto: Erik Thorell 2017.
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Höstfest på Olnispagården i Transtrand. 
Foton: Erik Thorell 2016



13

”Återbrukade ärmar” och ”Två folkliga modeflugor”, båda omarbetade artiklar 
från Dagsverket nr. 2:2015 respektive 1:2016.
DFHF deltog också med namn, logga, böcker och tidskrifter i den monter som 
några medlemsföreningar hyrde på Släktforskardagarna i Halmstad.
DFHF har påbörjat, som en del i projektet ” Timmerhus i Dalarna”, bearbetning 
av Nordiska museets filmer om timring och timmerskog för utgivning digitalt. 
Bearbetningen görs av Dalarnas museum.
Hembygdsförbundet sprider information, nyheter och inbjudningar till sina med-
lemar via ett digitalt nyhetsbrev. Sammanlagt utgick tolv stycken under året. Den 
31 december hade nyhetsbrevet 331 prenumeranter (312 st./2015, 327 st./2016). 
Nyhetsbrevet har ersatt de tidigare tidskrävande och dyra postutskicken. 
Förbundets hemsida, som ligger under www.dalarnasmuseum.se, har uppdaterats 
med nya bilder och aktuell information.

MEDLEMSAKTIVITETER 
Kretsträffar har hållits på 10 platser. Förutom information från hembygdsrörelsen 
och förbundet medverkade Dalarnas museums pedagog, Annacari Jadling Ohls-
son, under temat ”Tidsresor ”.  
En dräktrådsträff har hållits på Ludvika hembygdsgård med 20 representanter 
för hembygds-, hemslöjdsföreningar och folkdanslag. Träffen skedde i samverkan 
med Länshemslöjdskonsulent Kattis Karlsson Nordqvist.
Därutöver har sex föreningar besökts, för rådgivning, av hembygdskonsulenten. 
Övrig rådgivning till medlemsföreningarna har gjorts via telefon, e-post.

Föreläsningar. Under 2017 har det hållits 15 föreläsningar med anledning av Års-
boken 2016 – Arkeologi. Dessa föreläsningar samlade tillsammans 784 personer. 
Under hösten 2016 hölls även ett föredrag som samlade 103 personer. Till dags 
dato har 887 personer tagit del av de arkeologiska föreläsningarna.
Årsboken 2017, ”Vårt Levande arv – Minnen och spår i landskapet”, har följts 
upp med fyra föreläsningar, av Tomas Ljung. Sammanlagt deltog 146 personer på 
dessa föreläsningar. Tomas Ljung presenterade också boken på seminariet SKÅNK 
(SKogen; mÅngfald av Natur och Kulturarv) i Uppsala.

Tillsammans med arkeolog Joakim Wehlin, har Erik Thorell hållit en föreläsning 
om skelettfynden vid nya Kyrkskolan i Stora Tuna 1921, i samband med Fören-
ingen Släkt och Bygds årsmöte. 
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Visningar. Hembygdskonsulenten har haft en specialvisning av folkdräktsutställ-
ningen på DM för deltagarna i Gagnefs Minnesstugas dräktcirkel.

ÖVRIGA AKTIVITETER
Hembygdskonsulenten har representerat DFHF vid två möten, med arbetsgrup-
pen för timmerhuskultur initierad av Region Dalarna.
Hembygdskonsulenten har också deltagit i tre möten med Utvecklingsgruppen 
för Ottilia Adelborgmuseet i Gagnef och vid sex möten för Byggnadsvårdspriset.
Ett inledande möte med hembygdskonsulenten och ”Täljakademin” inom DHF 
har hållits för en eventuell medverkan på hembygdsgårdarna under sommaren 
2018.

Tre större gåvor av folkdräkt/textil har av konsulenten förmedlats till DM.

RIKSÅRSTÄMMAN I UDDEVALLA
Den 26–28 maj 2017 anordnade Sveriges Hembygdsförbund Hembygdsdagar 
med Riksstämma i samarbete med Bohusläns Hembygdsförbund. Temat för riks-
stämman var ”Hembygdens barn, unga och skola”.
Fredagens seminarium var förlagt till på Bohusläns museum. Lördagens stäm-
moförhandlingar hölls på hotell Bohusgården. På kvällen anordnades fest vid 
den gamla badorten Gustafsberg utanför Uddevalla. Söndagen ägnades åt de 
hembygdsresor som arrangerats till olika ställen, med varierande tema, runt om i 
Bohuslän.

Ekonomi
Hembygdsförbundets resultat och ställning redovisas separat. 

Falun den 20 februari 2018

Ylva Thörn   
Staffan Nilsson  
Anna-Karin Andersson 
Jon Bodin 
Jan-Olof Montelius   
Birgitta Sandström   
Inga A:son Murmester

Kristoffer Olerås   
Olle Tranberg  
Ronnie Jensen    
Gertrud Ilis 
Christer Björklund 
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Ovan: Kretsträff i Ludvika. 
Nedan: SHF:s årsstämma i Uddevalla 2017. Fr. vä. Kristoffer Olerås, Olle Tran-
berg, Maria Norrfalk – nybliven ordförande i SHF, Birgitta Sandström, Anna-Karin 
Andersson och Staffan Nilsson. Foto: Erik Thorell
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Styrelsens Vårutflykt till Stora Skedvi hembygdsförening. 
Foto: Erik Thorell
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Aspeboda hembygdsförening har arrangerat program för allmänheten vid ko-
larkojan och smedjan. Midsommarfirande, berättarafton och hembygdsgårdens 
dag har också stått på programmet, liksom dräktsömnad och intervjuer med äldre 
personer. Föreningen har givit ut tre nummer av sockenbladet ”Flåhackan”, som 
delas ut till alla familjer i socknen. Föreningen har också satt upp nya skyltar på 
Kåres väg.

Boda hembygdsförening har anordnat fredagsdanser och sommarkonserter på 
Gammelgården. Föreningen ger ut tidningen ”Bodabygden”.

By sockengille har anordnat julstuga, valborgs-, nationaldags-, meksmäso- och 
midsommarfirande. Utställning, musikcaféer, föreläsning, sockengillets dag, 
skördemarknad, julmarknad samt lördagscafé med underhållning har även arrang-
erats. Föreningen har vidare anordnat bildcirklar där man samlas kring gamla fo-
ton, bussrundtur och en revy. Man ger också en årsskriften ”Från By sockengille”.

Djura hembygdsförening har anordnat sommarfest, konstutställning, visning av 
hembygdsgården, vandringar och brasafton. Man har också arbetat med rengö-
ring av alla tegeltak, trädfällning på hembygdsgården och reparation av golv i en 
av stugorna.

Från Dalarnas bygder 2017
Ett stort ideellt arbete sker i Dalarnas lokala hembygdsföreningar med såväl en mångfacet-
terad verksamhet som med vård och skötsel av byggnader och föremålssamlingar. Ett urval 
av allt detta presenteras i detta avsnitt. 
Nytt för i år är att uppgifterna samlats in gemensamt med Sveriges Hembygdsförbunds 
statistik för verksamhetsåret 2017. Uppgifter som även presenteras här:

Antal medlemsföreningar i DFHF: 91 
Antal enskilda medlemmar: 22 880
Föreningar som avgett rapport från verksamhetsåret: 54
Antal evenemang öppna för allmänheten: 828
Antal besökare vid öppna evenemang och aktiviteter: 180 989  
Antal ideellt arbetade timmar: 149 050 
Antal medlemmar under 25 år: 1307
Antal barn 0–12 år som deltog vid aktiviteter särskilt riktade till denna målgrupp: 3799
Antal ungdomar 13–25 år som deltog vid aktiviteter särskilt riktade till denna målgrupp: 2277 
Antal ungdomar 13-25 år som deltog i aktiviteter där ungdomar deltagit i planeringen: 738
Antal ungdomar 13–25 år som deltog vid aktiviteter som genomfördes  
helt på initiativ av ungdomar: 46 
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Elsborgs Stadsdelsförening har ordnat en cykeltävling för barn på nationaldagen 
och fotboll för små barn.  Dekoration av Berghauptmansgatan till nationaldagen 
och gruvans julmarknadsdag har ordnats av föreningen. I samarbete med Falu 
kommun arrrangerades barnallsång och allsång på Rolfdagen samt café på Ernst 
Rolfgården. Föreningen ger ut ”Elsborgsbulletinen”.

Evertsbergs Gammelgårdsförening har förutom midsommarfest med majstångs-
resning anordnat sy och stickcafé samt kurs i tunnbrödsbakning. Vid gammelgår-
den har ny gärdesgård, städning och röjning utförts. Föreningen ger ut medlems-
bladet ” Bjärrkullan”.

Finnmarkens hembygdsförening har anordnat hembygdsfest och marknader 
förutom sedvanlig städning och underhåll.

Floda hembygdsförening har rest en kolmila och anordnat en programdag vid 
Kvarna. En dräktcirkel och en fotoutställning samt kofestmarknad och städdagar 
på hembygdsgården har också stått på programmet. Familjedagar, berättarkväll, 
musikunderhållning, utställning om timmerkonst, hässjetillverkning, lieslåtter 
och föredrag har anordnats. Föreningen har även drivit sommarcafé på hembygds-
gården.

Folkärna hembygdsförening har under året firat nationaldag, midsommar och 
gudstjänst på midsommardagen. Hantverksdagar, julmässa, loppis och öppet-
hållande på lördagar med loppis och kaffeservering har också arrangerats. Press-
glasmuseet firade 25-års jubileum med bildvisning. En bussresa till Sunnansjö 
ordnades för medlemmarna liksom påsklunch och grötfest. Arbetsdagar under 
året där man arbetar med olika hantverk har även ingått i verksamheten.

Färnäs Bys Bygdegårdsförening har invigt ett nytt byarkiv och i samband med 
detta anordnat en utställning med dokument och bilder ur samlingarna. Arkivet 
är inrett med läsrum med tv, skrivare/scanner. Föreningen har också renoverat 
taket på bygdegården samt byggt en ny entré. ”Färnäs Förr och Nu” är namnet på 
den tidning som föreningen ger ut.

Föreningen Hedemora Gammelgård har anordnat en mängd olika medlemsak-
tiviteter; barnprogram, utställningar, bygdespel, medeltidsdag, nationaldagsfi-
rande, midsommarfirande, ekumenisk gudstjänst, guidningar, allsångskväll och 
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föreläsningar. Linbodarna har försetts med en ny ramp och bagarstugan har fått 
en varmvattenberedare.

Föreningen Kultur och Miljö i Falun har genomfört föredrag, studiebesök på 
företag och institutioner samt musikkvällar. Man har också anordnat kyrko- och 
museibesök med information. Föreningen ger ut skriften ”Medlemskontakt”.

Föreningen Släkt och Bygd i Borlänge har förutom öppet hus anordnat pro-
gramverksamhet. Föreningen ger ut medlemsbladet ”Tunarötter” med tre num-
mer per år.

Grangärde hembygdsförening har arrangerat hemvändardag, midsommarfi-
rande, julmarknad, skoldag för klass tre och föreläsningar. En ny förvaringslokal 
för bord och bänkar har byggts och därmed frigjort plats för ett vagnsmuseum. 
Arkivet har fått möjlighet att hålla öppet för besökare. Föreningen ger ut årsskrif-
ten ”Gränge”.

Grycksbo Gille har anordnat stjärngossevandring, julgransutdansning, påskbasar, 
modevisning, kulturhistorisk vandring, nationaldagsfirande och midsommarfiran-
de. Sommarcaféer, skolutställning, dramatiserad vandring, Afternoon Tea och jul-
marknad har också stått på programmet. En studiecirkel i vävning har anordnats. 
Föreningen har givit ut Medlemsbladet ”Från Bruk & Bygd” med två nummer 
och Grycksboalmanackan. 

Hembygdsföreningen Lindesnäs Gemenskap har arrangerat konstutställningar, 
Lindesnäsdagen, majstångsresning, nationaldags- och nyårsfirande. I museet har 
installerats galler för fönstren och nya ledstänger samt iordningställt utrymme för 
arkivering av skrifter och föremål. Föreningen har medverkat med två artiklar om 
Lindesnäs bruk i ”Nåsvargen” och en artikel om barnverksamhet i ”Dagsverket”.

Lima hembygdsförening har anordnat dialektträffar med revidering av en ord-
lista över limamålet. En kurs i lieslåtter har arrangerats tillsammans med Natur-
skyddsföreningen samt lieslåtter vid Tandberget, Stormkvarnen och Västagården. 
Uppförande av två lador som ska bli museum och förråd pågår. Vid Rismyrans 
fäbod har man blottlagt hällristningar. Föreningen har givit ut fyra nummer av 
”Öfre Gäldet” som är medlemstidning för hembygdsföreningarna i Transtrand, 
Rörbäcksnäs, Malung och Lima.
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Ludvika hembygdsförening har anordnat plantbytardag, nationaldagsfirande, 
midsommar, julmarknad, Barnens dag och nostalgidag. Föreningen samarbe-
tar med Skapande skola. Föreningen har utfört renoveringar av hästvindan och 
Bergsmansgården.  En handikapptoalett har också byggts. Marnäsposten är nam-
net på föreningens medlemsblad.

Långshyttans brukshistoriska förening har anordnat ”Minnenas eftermiddag” 
med lokalhistoriska berättelser. Man har vidare anordnat julmarknad, ljuskväll, 
vandring, öppet hus med fika eller mat och haft aktiviteter med anledning av 
Folkskolan 175 år. Föreningen har flyttat och iordningställt en modellkammare 
som visar socknens järntillverkning. Förutom programblad ger föreningen ut 
skriften” Husby-Rocken”. 

Malungs hembygdsförening har haft nationaldags- och midsommarfirande samt
visning av samlingarna för barn och vuxna. En ny utomhusscen har byggts. För-
eningen ger ut skrifterna ”Skinnarebygd” och ”Öfre Gäldet”. 

Mockfjärds hembygdsförening har arrangerat valborg- och nationaldagsfirande 
samt musikdagar, filmkvällar, berättarkväll och guidade visningar. Knutesgården 
tak har lagts om, två handicapramper har byggts och trehundra meter gärdsgård 
har stängts. 

Mora hembygdslag har anordnat föredrag och en kurs i Dalmål. En publikation, 
”Missmårn”, har tagits fram.

Norns Bruks Vänner har anordnat ett välbesökt midsommarfirande. På Norn-
dagen genomfördes guidade vandringar på bruket. Föreningen har arrangerat en 
studiecirkel om Norns bruk efter nedläggningen 1916 samt gjort ett takbyte på 
en lada. Grusning av leder vid gruvan samt informationsskyltar om gruvarbete 
har utförts under året.

Norra Venjans Hembygdsförening har anordnat underhållning och motion, 
samt uppfört ett tak för serveringen.

Norrbärke hembygdsförening har arrangerat program vid valborg, nationaldag 
och midsommar. Tunet har använts för friluftsgudstjänster och vigslar. Föreningen 
har anordnat föreläsningar på biblioteket tillsammans med kulturförvaltningen. 
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En studiecirkel har arbetat med hembygdsforskning och en cirkel kallad ”Gruvcir-
keln” har arbetat med att märka ut sevärda platser i kommunen. Guidade visning-
ar har hållits på hembygdsgården Föreningen ger ut tidskriften ”Bärkebygd”.

Nås hembygdsförening har anordnat valborgs-, nationaldags- och midsommar-
firande samt slåtterfest och ”Göromålsdag”. Historieberättande har också stått på 
programmet. Takläggning med takspån har gjorts på två hus vid Lisskvarngården. 
Medlemsbladet Nåsvargen har givits med två nummer.

Ore hembygdsförening har i år firat 90-årsjubileum samt anordnat midsommar-
firande, arkeologiföredrag och bildföredrag om Ärteråsens fäbod samt om Gam-
melstan. Föreningen har givit ut Ore Hembygdsfilm samt Olsmässan och 90-års-
jubileet. Reparation av gärdesgård vid Gammelstan har också blivit utförd.

Orsa-Skattunge hembygdsförening har under året haft studiecirklar om kur-
bitsmålning, hårdslöjd och smide. För allmänheten har anordnats midsommarfi-
rande, polskedanser, gammaldags marknad, julmarknad, fäboddag, och kulnings-
dagar. Reparation av tak och gärdesgårdar vid hembygdsgården har utförts samt 
riktning av timmerbyggnader. Föreningen har givit ut en årsskrift.

Rättviks hembygdsförening har ordnat studiecirklar om rättviksmålet, Rättviks-
dräkten och närläsning av Rättviksböckerna. I samarbete med Boda hembygds-
förening har man anordnat föreläsningskvällar och studiecirkel om historiska 
kartor. Traditionellt midsommarfirande har genomförts liksom Gammelgårdens 
dag, klabbfest och bakdagar Ollas Olles gård. Föreningen deltar med informa-
tions- och försäljningsstånd på Rättviksmarknad, vår och höst, samt temakvällar 
på Gammelgården under sommaren. Omfattande reparationer och underhålls-
åtgärder på Gammelgården och Mejeriet med dalskåpsmuseet har genomförts. 
Föreningen ger ut årsboken ”Rättvikskrus”.

Rörbäcksnäs hembygdsförening har anordnat Rörbäcksnäsdagen med försälj-
ning, lekar, utställningar och uppvisning av museiföremål. Man har också repa-
rerat en trapp och räcket till Näråkvarnen förutom sedvanligt underhåll och små 
reparationer.

Siljansnäs hembygdsförening har traditionsenligt firat nationaldag och mid-
sommar. Man har också arrangerat marknads- och hantverksdag. Musik- och 
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trivselkvällar har anordnats samt utflykt till en fäbod. Julmarknad i Sockenstugan, 
nyårsvandring med fackeltåg har även stått på programmet. Föreningen har också 
anordnat en föreläsning om Siljansnäs-Anders.

Silvbergs hembygdsförening har anordnat byvandringar, tipspromenader samt 
arrangerat Silvbergsdagen.

Skattlösbergs bygdegille har anordnat hantverksdag, sångspelet ”Helgdagskväll 
vid timmerkojan”, Luossafest och guidning av Dan Anderssons minnesstuga samt 
guidning av Finngammelgården.

Sollerö hembygdsförening har anordnat midsommarfirande, trivselkvällar, 
fäboddag och hantverksdag. I samarbete med Svenska Kyrkan har anordnats en 
kvarndag, friluftsgudstjänst och dop. Reparationer har utförts av gärdsgård samt 
uppfräschning av skvaltkvarnen.  Föreningen har givit ut årsboken ”Sool-Öen”.

Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga har hållit öppet helger under sommarperioden 
inklusive midsommarhelgen. Man har också genomfört tidsresan ”Pelles och An-
nas nya kläder” för kommunens elever i årskurs 3 under maj månad. Skolmuseet 
i Djurmo har hållits öppet lördagar under juli och augusti månad. En utställning 
med Skolplanscher har visats i Ottilia Adelborgmuseet under hösten. Föreningen 
har i samarbete med GAIR- Gagnef Artists in Residence/The legacy of Ottilia 
Adelborg påbörjat ett projekt med en tre veckors vistelse i Gagnef för inbjudna 
konstnärer. Minnesstugans samlingar ställdes till deras förfogande som underlag 
för eget skapande med Ottilia Adelborg som utgångspunkt. Samarbetet ledde 
bland annat till att hela OA:s urklippssamling digitaliserades. Flera programpunk-
ter och workshops genomfördes under perioden. Stiftelsen har under året enligt 
två avtal med Gagnefs kommun skött driften av Ottilia Adelborgmuseet. Museet 
har haft fem utställningar och hållit öppet alla dagar utom måndag under som-
marperioden, i övrigt lördag och söndagar. Programpunkter med anknytning till 
utställningarna har genomförts i samarbete med utställare. Reparationsarbeten på 
Minnesstugan har pågått under sommaren och hösten. En ny entré till ladan vid 
majstångsplatsen har byggts samt en ny vattenränna med pärttak till skvaltkvar-
nen. Ruttna stockar vid fäbodstugans entré har bytts och en ny informationsskylt 
har satts upp.
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Stora Skedvi Hembygdsförening har byggt ut kaffestugan och installerat luft-
värmepump samt gjort byggnaden handikappanpassad. En boulebana har också 
byggts. Föreningen har givit ut årsgåvan ”Skedviplogen” och tre nummer av ”E 
smulu Skävinytt” samt nytryck ”Floran i St.Skedvi”.

Strömsdals hembygdsvänner har arrangerat kultur- och familjeprogram samt 
avverkat skog.

Svärdsjö hembygdsförening har genomfört studiecirklar i dräktsömnad, Erik 
Lindströms dagböcker och Prostparken. Man har vidare arrangerat Svärdsjökväl-
lar, historiska vandringar, blomstervandringar, underhållning, historiska föredrag 
om dräkt och målning samt anordnat vernissage och utställning på Arvid Back-
lundgården. Föreningen har också utfört timring och upprustning av Köksladan 
på gammelgården.

Sågmyra hembygdsförening har ordnat sillkväll och filmvisningar samt haft 
hembygdsmuseet öppet.  Föreningen ger ut Sågmyra Nyheter med 4 nummer per 
år.

Söderbärke Hembygdsförening har under året arrangerat valborgsfirande, 
midsommarfirande och medverkat vid programaktiviteter i Konst i Påsk samt vid 
Trefaldighetskällan. Föreningen har också deltagit med tre aktiviteter under Sö-
derbärkemöljan. En större upprustning, bekostad av EU-medel från Landsbygds-
programmet, har gjorts på hembygdsgården.

Transtrands hembygdsförening har arbetat med bydokumentation samt va-
rit medarrangör till valborgsmäss, nationaldag, midsommar, julmarknad samt 
Sälendagen. Föreningen har även givit ut en medlemstidning med fyra nummer 
samt årsboken ”Öfre Gäldet”. Elektricitet och högtalaranläggning har installerats 
på gammelgården. Föreningen stod i år som värd för DFHF:s Höstfest med ett 
digert program för drygt sjuttiotalet tillresta besökare.

Tunabygdens hembygdsförening har arrangerat traditionellt midsommarfirande 
och julmarknad i samarbete med Folkdansgillet och spelmanslaget. Stickkafé har 
anordnats liksom tunnbrödsbakning. En arbetsgrupp har under året träffats en 
gång i veckan och framställt slöjdprodukter och bakat bröd till julmarknaden. 
Dalarnas automobilklubb har haft mycket välbesökta träffar på Gammelgården 
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under sommaren då föreningen haft öppet hus med guide i husen. Friluftsguds-
tjänster och logdans har också stått på programmet liksom en vårutflykt till Svartå 
fäbod.  Föreningen ger ut årsskriften ”Tunum”. 

Tällbergs Hembygdsförening har arrangerat studiecirklar i franska och engelska. 
Man har installerat fiber och investerat i nya högtalare, projektor och hjärtstartare.

Ulum Dalska har hållit kurs i älvdalska. Man har också givit ut medlemstidning-
en ”Dalskum” två gånger per år samt memoryspelet ”Kumijug”.

Vika byalag i Mora har anordnat fäbodvandring, adventskaffe, sommarfest, 
filmafton och slåtterdag. Hembygdsgården har visats för besökare. Taksäkerhets-
arbete på hembygdsgården har gjorts genom att takstege och gångbrygga för 
sotning har monterats.

Vika-Hosjö hembygdsförening har anordnat midsommarfirande, sillfest, fri-
luftsgudstjänster, julmarknad och föredrag.  Vidare har kurser genomförts i folklig 
vissång, perenna växter och om att binda en höstkrans. Man har också påbörjat 
en ombyggnad av Stabergs Bergmansgård från en modern bostad till en Bergs-
mansgård från 1700-talet, för att göra den öppen för besökare. Föreningen har 
givit ut tidskriften ”Slagan”.

Vikmanshyttans hembygdförening har arrangerat midsommarfirande, jul-, 
höst- och växtmarknad, musik vid rostugnen och torpvandringar. På museibygg-
naden har man bytt ytterdörr och installerat varmluftsfläkt.

Väster Silfbergs Vänner har haft två studiecirklar i forskning och dokumenta-
tion. Man har anordnat fem trivselkvällar. Utsiktstornet samt entrén till Stoll-
gången har målats. Boken ”Torp och torpare” har givits ut.

Äppelbo hembygdsförening har genomfört en arkeologisk utgrävning tillsam-
mans med Dalarnas museum. De har även haft många programaktiviteter för 
barn och ungdomar. Ett av gammelgårdens hus har fått ny takbeklädnad. Fören-
ingen har givit ut en bok om älgjaktslagen i socknen samt en almanacka.

Östanfors Stadsdelsförening har anordnat Maja på Gettorget på sista april samt 
Konst i Östanfors gårdsloppis och adventsfönster.
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Ovan t.v. Sill och potatis, installation i parstugan på Olnispagården, Transtrand.
Ovan t.h. DFHF:s årstämma på Dalarnas museum 2017.
Nedan: Staffan Nilsson agerar förrymd straffånge från Marstrandsfästning vid tidsresa 
på Tjörn vid SHF:s årsstämma. Foto: Erik Thorell
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Ovan t.v. Folkskolan fyllde 175 år 2017. Skolmuseet i Transtrand. 
Ovan t.h. Kretsträff i Älvdalen. 
Nedan: Guidad vandring till Vasastenen vid DFHFs Höstfest i Transtrand 2017. 
Foto: Erik Thorell
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AVESTA
By sockengille
Folkärna hembygdsförening
Grytnäs hembygdsförening

BORLÄNGE     
CTH Vänförening 
Föreningen Rommehed
Föreningen Släkt och bygd i Borlänge
Torsångs hembygdsförening
Tunabygdens hembygdsförening
Tuna-Hästbergs Hembygdsförening

FALUN
Aspeboda hembygdsförening
Bjursås fornminnes- och hembygdsför-
ening
Dalarnas idrottshistoriska förening
Dalarnas idrottsmuseum
Dalregementets museer
Elsborgs stadsdelsförening
Envikens hembygdsförening
Föreningen Dalkarlsvägen
Grycksbo Gille
Hembygdsföreningen Kultur och Miljö 
i Falun
Korsnäsbygdens historiska forskar-
grupp
Kungliga Dalregementets kamratför-
ening
Medicinhistoriska museets vänförening

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg
Sundborns hembygdsförening
Svärdsjö hembygdsförening
Sågmyra byaråd
Sågmyra hembygdsförening
Vika-Hosjö hembygdsförening
Östanfors stadsdelsförening

GAGNEF
Floda hembygdsförening
Gagnefs hembygdsförening
Stiftelsen Gagnefs minnesstuga
Mockfjärds hembygdsförening
Ottilia Adelborgs vänförening

HEDEMORA
Föreningen Hedemora Gammelgård
Föreningen Norns bruks vänner
Föreningen Vikmanshyttebygdens 
traditioner
Garpenbergs hembygdsförening
Husby hembygdsförening
Ingvallsbenning-Turbo hembygdsförening
Långshyttans Brukshistoriska förening

LEKSAND
Granbergs fäbodlag
Djura hembygdsförening
Leksands hembygdsförening 
Munthes  Hildasholm
Siljansnäs hembygdsförening

Föreningar i DFHF
Det finns femton kommuner i Dalarna och i de flesta finns det mer än en hem-
bygdsförening. Här nedanför redovisas de 91 föreningarna kommunvis. Adresser 
till föreningarna finns längst ned på sidan. Många av föreningarna finns att söka 
på Sveriges Hembygdsförbunds hemsida, http://www.hembygd.se/
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Tällbergs byalag för hembygdsvård
Åhls hembygdsförening
 
LUDVIKA
Grangärde hembygdsförening
Grängesbergs hembygdsgille
Hembygdsföreningen Laxsjöbygdens 
vänner
Ludvika hembygdsförening
Skattlösbergs bygdegille
Strömsdals hembygdsvänner
Säfsnäs hembygdsförening

MALUNG - SÄLEN
Lima fornminnes- och hembygdsförening
Malungs hembygdsförening
Rörbäcksnäs hembygdsförening
Transtrands hembygdsförening

MORA
Färnäs Bys Bygdegårdsförening
Mora hembygdslag
Norra Venjans hembygdsförening
Nusnäs hembygsdlag
Oxbergs hembygdsförening
Sollerö hembygdsförening
Södra Venjans hembygdsförening
Vika hembygdslag
Våmhus hembygdsförening

ORSA
Orsa-Skattunge hembygdsförening

RÄTTVIK
Boda hembygdsförening
Ore hembygdsförening
Rättviks hembygdsförening

SMEDJEBACKEN
Norrbärke hembygdsförening
Söderbärke hembygdsförening
Väster Silfbergs vänner

SÄTER
Gustafs hembygdsförening
Silvbergs hembygdsförening
Stora Skedvi hembygdsförening
Säters hembygdsförening

VANSBRO
Finnmarkens hembygdsförening
Järna hembygdsförening
Lindesnäs gemenskap, Hembygdsför-
eningen
Nås hembygdsförening
Vansbro hembygdsförening
Äppelbo hembygdsförening

ÄLVDALEN
Elfdalens hembygdsförening
Evertsbergs gammelgårdsförening
Gröveldalens fornminnesförening
Idre hembygdsförening
Särna fornminnesförening
Ulum dalska - föreningen för älv-
dalskans bevarande

>Länk till medlemsföreningarnas 
adresser  
http://www.dalarnasmuseum.se/index.
php/dalarnas-hembygdsfoerbund/
foereningar-i-dfhf
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Intressant maskin på Redskapsmuseet på St. Skedvi hembygdsgård. 
Foto: Erik Thorell
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Dalarnas museum, Falun 2018
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