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”Både i
Gudsberga
klosterruin
och i Utme
landsmonu
mentet lever
medeltiden
vidare..”

Jonas Monié
Nordin
Forskare, fil. dr,
docent i historisk
arkeologi. Statens
Historiska museer,
Forskningsenheten
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Fakta och
fiktion

F

å tidsperioder i vårt förflutna är lika mytomspunna som
medeltiden. I populärkulturen, i gatunamn och i arkitektur används tidsperioden som kommentar till vår samtid.
Märkligt nog har det alltid varit så, från medeltidens slut
till idag. Miguel de Cervantes, 1547–1616, gycklade med medeltidschabloner i Don Quijote, Riddare av den sorgliga skepnaden, 1605,
som var ett inlägg i en samtida debatt om romantisering och nostalgi, om en tid före den globaliserade och kolonialiserade värld som
Cervantes själv levde i. De föreställningar som Cervantes behandlar
genom Don Quijotes och Sancho Panzas äventyr, är nära besläktade med dem vi ser framspelade på Leksands medeltidsmarknad
eller i den omåttligt populära serien Game of Thrones.
Visst är det schabloner som bygger på patriarkala och ofta
nationalistiska föreställningar. Tänk bara på hur danskarna råkade bli onda igen i Jan Guillous framgångsrika bokserie om den
fiktive medeltidshjälten Arn, samma historieskrivning som varit
vägledande sedan Gustav Vasa tröskade i Rankhyttan eller flydde
genom dasset på Ornäs. De återberättas på nytt sätt men med
samma innehåll men de säger också något om vår samtid. Speciellt
Vasaarvet gör Dalarnas medeltidshistoria ovanligt intressant. På
få platser möts fakta och fiktion på så tydligt sätt som här. Både i
Gudsberga klosterruin och i Utmelandsmonumentet lever medeltiden vidare.t
Litteraturtips: När makten blev synlig och Det medeltida Dalarna och
Västmanland, av Jonas M Nordin.
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”I stridens hetta...” Medeltidsmarknad på Rommehed 2017.
Foto: Erik Thorell,
Dalarnas musuem
DAGSVERKET NR 2. 2018
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t REDAKTÖREN

Dalarnas Fornminnesoch Hembygdsförbunds
årsmöte 2018

Leve
medeltiden!

I

dag romantiseras medeltiden ofta som en sagotid
med prinsessor, slott och
riddare. Kanske är det ett
spår av de från medeltiden
härstammande sagorna och
balladerna.
Men omkring oss finns också
materiella spår från den tiden.
Många av våra kyrkor, som
fortfarande används, har sitt
ursprung i medeltiden. I Dalarna har vi också timmerhus
som byggdes på medeltiden
och än idag är fullt synliga
i kulturlandskapet. Men
också vägar kan ha medeltida
ursprung och många växter
gjorde entré i Dalarna under
denna period. De arkeologiska fynden berättar ibland
om människor och deras liv
på den tiden. Även i en del
av folkdräkternas plagg finns
spår av medeltidens mode.
Orsaken anses vara den katastrofala lågkonjunktur som
följde när järnutvinningen
övergick från myrmalm till
bergmalm. Den utlöste en
kulturfixering, som fanns kvar
långt fram i tiden, där bevarandet av gamla modeföreteelser blev ett självändamål.
Men medeltiden inspirerar
också till iscensättande av
historia i filmer och inte minst
i form av ”Lajv”. Medeltiden
görs synlig om än på ett mer
dramatiskt sätt än de förhöll
sig för de flesta när det vardagliga livet levdes.
I detta nummer av Dagsverket belyses en del företeelser
med rötter i medeltiden. En
fascinerande läsning som kanske till och med kan inspirera
till eget skapande på medeltida grund.t
Erik Thorell, redaktör
DAGSVERKET NR 2. 2018

P

å Dalarnas hembygdsförbunds
årsmöte den 21 april
2018 samlades drygt
ett hundratal delegater och
åhörare i Dalarnas museums
hörsal.

Föreläsningar

På eftermiddagen berättade Carolina Svensson från
Hembygdsförsäkringen om
vikten av att ha rätt försäkringsskydd och skadeförebyggande åtgärder. Där är ett systematiskt brandskyddsarbete
liksom inbrotts-, brand- och
vattenfelslarm de viktigaste t

Till mötesordförande utsågs
landshövding Ylva Thörn.
Årsmötet godtog verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2017 och beviljade
styrelsen för det gångna året
ansvarsfrihet.
Årsstämmans val

Till ordförande för ett år
valdes Landshövding Ylva
Thörn.
Till ordinarie ledamöter valdes, för perioden 2018–2020,
Jan-Olof Montelius, Falun,
Kristoffer Olerås, St. Skedvi,
Birgitta Sandström, Falun,
Olle Tranberg, Transtrand,
samtliga omval. Till ersättare
på två år omvaldes Ronnie
Jensen, By.

Erik Thorell, hembygdskonsulent, Dalarnas museum
Årsmötet valde att godkänna
styrelsens svar på motionen,
som innebär att den inte
går vidare till riksförbundets årsstämma. Styrelsen
uppmanades enligt ett förslag
på stämman att ta upp frågan
med Dalarnas riksdagsledamöter.

Övriga ledamöter för perioden 2017–2019 är Staffan
Nilsson, Falun, Anna-Karin
Andersson, Nyhammar, Jon
Bodin, Säter, Inga Murmäster,
Svärdsjö. Ersättare är Gertrud
Ihlis, Djura.
Till ordinarie revisorer på
ett år valdes Inga Gruvris,
Leksand och Anders Jonsson,
Sundborn. Till revisorsersättare på ett år valdes Mats Zetterström, Bjursås och Hans
Jonsson, Bjursås, samtliga
omval.
Valberedning har varit
Thomas Björlund, Bjursås,
Ulla Berglund-Brasch, Falun,
och Svante Modin, Rättvik,
samtliga omvaldes.
Motioner

En motion hade inkommit till
årsstämman, från hembygdsföreningarna i norra Västerdalarna, angående ”Ökade
möjligheter för hembygdsföreningarna att söka medel
ur allmänna arvsfonden”.

Ovan: Hembygdsföreningarnas delegater samlade i museets hörsal.
Nedan: Stämmodeltagarna anländer till Dalarnas museum.
Foto: Erik Thorell, Dalarnas museum
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Avrättade av
Gustav Vasa
eller inte?
När den nya Kyrkskolan skulle byggas i Stora Tuna för snart 100 år sedan påträffades ett antal människo
skelett. Det visade sig att flera av dessa hade spår efter halshuggning. Skelettfynden kopplades direkt ihop
med dem som enligt traditionen ska ha blivit halshuggna vid Gustav Vasas räfsteting 1528.
Nyligen analyserades benen och resultatet berättar en helt annan historia. En hundraårig fråga om skelett
fynden vid Nya kyrkskolan i Stora Tuna har fått ett svar.

T.v. Skelettfynd X från undersökningen 1921. Skelettet låg på magen med skallen tydligt skild från kotpelaren. T.h. Skelettfynd VI från
undersökningen 1921, låg tillsammans med ett annat skelett. Foto: Ola Bannbers, Dalarnas museums arkiv. Bilderna är beskurna.
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ynden gjordes 1921–22
och sammantaget påträffades 16 individer.
Det finns berättelser
om att fler skelett har påträffats vid markarbeten ett
antal år senare, vilket inte är
otroligt. År 1950 hittade man
nämligen ytterligare ett skelett
vid skolan. Detta skelett hade
övre halskotan tvärt avskuren.
Mannen var halshuggen.
2015 togs initiativ att genomföra analyser på materialet från
1920-talet. Student Rebecka
Teglind vid Uppsala universitet tog sig an materialet. Det
visade sig att de flesta individerna vid sin död nått yngre
medelåldern och sannolikt
var män. En individ visar mer
kvinnliga karaktärsdrag. På
fyra av benen fanns skador
som tillkommit i nära tid eller
vid själva dödsögonblicket.
Dessa skador har orsakats av
skarpt våld, sannolikt genom
hugg med svärd eller yxa.

”Utifrån skadorna
på skeletten står det
klart att det rör sig
om en avrättningsplats. Frågan är bara
hur gammal den är? ”
En avrättningsplats
Utifrån skadorna på skeletten
står det klart att det rör sig om
en avrättningsplats. Frågan
är bara hur gammal den är?
Studerar man det historiska
kartmaterialet finns inget som
antyder att det skall ha legat
en avrättningsplats där.
Det finns tre kända avrättningsplatser i Stora Tuna. Två
av dessa ligger på sockengränsen mot Gustafs och
har använts in till mitten av
1800-talet. Skulle det rent av
kunna vara några av de avrättade från dessa platser som
senare begravts nära kyrkan?
Det är i så fall konstigt att
ingen muntlig tradition finns
om platsen. För att nå ett svar
skickades benen på datering
genom 14C-analys.
Tidig medeltid
Sex av individerna från 1921
daterades och resultaten
var entydiga. Benen är inte
moderna. De är heller inte
från Gustav Vasas räfst. Det är
betydligt äldre än så!
DAGSVERKET NR 2. 2018

Samtliga sex analyserade
skelett dateras till perioden
1036–1263 e.Kr., vilket visar att
avrättningsplatsen är från tidig
medeltid. Denna tidsperiod i
Sveriges historia är intressant
och stora förändringar sker.
Under vikingatiden, omkring
800–1050 e.Kr., var stora delar
av Europa kristet. I Norden
kände vi till kristendomen,
men övergången dröjde och
den nya kristna läran etablerades inte utan motstånd.
I gravmaterialet finns både
hedniska och kristna drag
under nästan hela vikingatiden och fram i 1200-talet.
Detta gäller inte minst på
Tunaslätten. Att skeletten vid
Kyrkskolan inte begravts på
det gamla gårdsgravfältet, var
obrända och saknade gravgåvor tyder på att de var kristna.
En ny berättelse
Analyserna av benen berättar
alltså inte bara om en avrättningsplats. Fynden kan leda
oss närmare svaret på när den
första kyrkan har byggts på
platsen. Vid mitten av 1200-talet finns det belägg som
visar att kyrkan och därmed
kungamakten gör sig gällande
i Dalarna. Under medeltiden
är det också vanligt att avrättningsplatserna ligger synliga,
ibland nära tingsplatsen som i
sin tur ligger nära kyrkan.
Var tingen i Tuna hållits vet
vi inte, men flera uppgifter
gör gällande att det skall vara
i närheten av dagens kyrka.
Den påträffade avrättningsplatsen vid Kyrkskolan ligger
på en utmärkande höjd intill
den gamla huvudvägen. Dateringen på skeletten antyder
därmed att platsen varit central i Tuna under tidig medeltid och att en kyrka funnits
redan på 1100-talet.t

Närstudie på kraniet från individ X från undersökningen 1921. Bilderna visar tydligt hur personen blivit halshuggen.
Foton och illustration: Rebecka Teglind.
Geometrisk jordebok 1641–43 från området kring Stora Tuna kyrka,
med nuvarande sträckningen av Tunaån, vägar och bebyggelse. Nya
Kyrkskolan syns innanför den vita cirkeln i nederkant på figuren.

Ovan s. 4. Skelettfyndet från
1950. Sannolikt lämningarna
efter en man i 40-årsåldern.
Personen har halshuggits med
minst två hugg. Foto: Ingemar
Tunander, Dalarnas museums
arkiv. Bilden är beskuren.

Joakim
Wehlin arkeolog, FD,
Dalarnas
museum
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t ROLLSPEL

L A J V
Ett lajv är en slags improvisationsteater där alla som medverkar gestaltar
en påhittad karaktär i en påhittad miljö. De flesta lajv följer ett tydligt tema
– till exempel historisk medeltid, fantasy, 1700-tal eller post-apokalyps.
Lajvarrangemang pågår ofta dygnet runt i flera dagar och lokaliseras till
avskilda platser som passar ihop med det valda temat. En uppbyggd med
eltidsby, en vacker plats i skogen, en gammal herrgård eller en övergiven
gruvmiljö.

D

et är svårt att definiera
syftet med att åka på lajv
– på den frågan finns lika
många svar som det finns
lajvare. För min egen del ligger
lockelsen bland annat i möjligheten
att skapa en improviserad berättelse
tillsammans med andra människor.
Hobbyn kretsar på sätt och vis kring
skådespel, men på lajv finns inget
manus. Berättelsen och handlingen
skapas av deltagarna när de interagerar med varandra. Det finns
inte heller någon publik. Alla som
befinner sig på lajvet medverkar i
rollspelet. Det är inte svårt att se
tjusningen i detta. Efterhand som
deltagarna lever sig in i spelet skapas
en gemensam illusion av att befinna
sig på en helt annan plats i en helt
annan tid.
Karaktärer
De flesta lajv följer ett tydligt tema
som avgör vilka typer av karaktärer
som får plats i den påhittade miljön.
På ett fantasylajv spelar deltagarna ofta äventyrslystna stigfinnare,
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blodtörstiga orcher eller alviska
magikermästare. På ett historiskt
återblickande medeltidslajv gestaltar
lajvarna istället mänskliga karaktärer från exempelvis bondefamiljer,
hantverksskrån eller arméer. Det är
viktigt att påpeka att de flesta lajv
med historien som tema inte har
som ambition att återskapa en exakt
historisk verklighet. Det är exempelvis sällan otillåtet för en kvinna att
vara präst på ett medeltidslajv.

”Hobbyn
kretsar på
sätt och
vis kring
skådespel,
men på
lajv finns
inget ma
nus.”

Hantverket
När karaktären är bestämd gäller det
att skapa en klädsel och utrustning
som samspelar med temat och den
valda rollfiguren. Här lägger de flesta
av dagens lajvare ner mycket tid. En
snygg och väl anpassad utrustning
hjälper till att upprätthålla illusionen
av en annan tid och plats, både för
en själv och för alla andra som deltar
på lajvet. På medeltidslajv skapas
oftast någorlunda historiskt korrekta medeltidsplagg efter historiska
förlagor eller mönster – även om
det sällan finns uttalade krav på att

Kristoffer
Ärnbäck,
byggnadsantikvarie, Dalarnas museum

Ett gäng med äventyrare, från lajvet
”Projekt Lazarus: Spiraltornets fall”,
2015. Foto: Jean-Pierre Salkvist

arrangemanget ska vara helt ”historiskt korrekt”. Även på fantasylajv
förekommer kläder som är sydda
utifrån förlagor, men där hämtas
inspirationen snarare från populärkultur eller från den egna fantasin.
Historien
I Sverige har lajv förekommit i
större utsträckning sedan 1980-talet.
Hobbyn har sitt ursprung i olika
former av historisk gestaltning,
eller historiskt återskapande. På
1700-talet anordnades exempelvis
löst historiskt baserade riddarspel
av Gustav III. Mellan 1893 och 1931
arrangerades Skansens Vårfester,
där friluftsmuseets besökare kunde
besöka så kallade historiska tablåer
och där bevittna teaterlika rollspel
om olika historiska händelser. Inför
vårfesterna på Skansen syddes och
inköptes stora mängder historiska
dräkter och inför vissa år anställdes
även statister. Den stora skillnaden
mellan lajv och historiskt återskapande är tonvikten på rollspelet.
När lajv blev stort på 1980-talet gavs
DAGSVERKET NR 2. 2018

t XXX
själva rollspelandet ofta stort
utrymme gentemot miljö- och
dräktskapande. Sedan dess
har hantverksaspekterna av
hobbyn utvecklats. Företeelsen som ofta fått karaktäriserats av silvertejpade
skumgummivapen och säckvävstunikor präglas idag av ett
rikt hantverk med handsömnad, läderhantverk, plåtsmide
och broderingskonst.
Medeltiden och lajv
Även om många lajv idag
har lämnat medeltiden som
övergripande kontext, går det
inte att bortse från kopplingen
mellan lajv och andra former
av historiskt återblickande
kring just medeltiden. Många
lajvare besöker flitigt medeltidsveckan i Visby, ofta iförda
plagg ur den mer historiskt
betingade kostymgarderoben. De första egensydda
plaggen tenderar fortfarande
att röra sig i bockstensmannens mönsterdomän, och
visst förekommer mer eller
mindre avancerade varianter
av svenska och europeiska
medeltidsplagg även på mer
obskyra fantasylajv. För min
egen del ligger medeltiden
alltid nära till hands, kanske
på grund av den romantiska
särställning tidsperioden fått
under diverse besök på medeltidsmarknader under min
egen uppväxt.t

DAGSVERKET NR 2. 2018

Foton ovan och nedan t.v. är tagna på ”Tuna Ting”, medeltidsmarknaden på Rommehed, Borlänge.
Foto: Erik Thorell
Nedan: Mörkeralv, från lajvet ”Domen över Hjorvald”, 2014.
Foto: Jimmy Gripenstam
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Ovan: De medeltida timmerhusen var från början timrade med rundtimmer, vanligen hyvlat med skave och sammanfogat med en enkel
rännknut med en knutskalle i sexkantform. Ofta förekom timrade så kallade laggtak och dörrar med draglås och påkostat smide. Kyrkhärbret i Älvdalen är en ståtlig byggnad. Parhärbret har skuren ornamentik kring dörrarna och påkostat smide. Byggnaden är från 1285
och en av få medeltida timmerbyggnader som är skyddad som byggnadsminne.
Nedan: De flesta av de medeltida timmerhus som finns bevarade byggdes ursprungligen som olika slags förrådsbyggnader med hög
kvalité. Många härbren på gårdarna flyttades småningom ut i ängslandskapet och tjänstgjorde som hölador. Här Bleckos härbre från 1324
som senare blev ängslada på numera igenvuxen mark i Röjeråsen i Rättvik.
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Medeltida timmerhus

T.v. Att de medeltida husen kan vara svåra att upptäcka beror emellanåt på att de under historiens gång har blivit inbyggda i andra byggnader. I en stor uthusbyggnad på Skommars i byn Heden i Lima socken gömmer sig en praktfull loftbod från 1483.
T.h. Verktygsspår kan berätta både om medeltida hantverk och vara till hjälp vid datering av byggnader. I Björlins parhärbre i Färnäs i
Mora, från 1352, förekommer talrika spår av sprätthuggning – en huggteknik som dog ut med digerdöden.

Ingen annanstans i Sverige finns så många bevarade timmerhus från medel
tiden som i Dalarna. Vi vet att det rör sig om fler än etthundra – det exakta anta
let är oklart. Kanske finns det lika många medeltida timmerhus i Dalarna som
i hela Norge. Denna märkvärdighet var länge föga uppmärksammad i svensk
kulturhistoria och byggnadskultur. Koncentrationen hade tidigare legat på
tiden efter Gustav Vasas trontillträde och reformationen, tiden efter 1520.

U

nder 1980-talet
togs stora språng i
kunskapen om de
medeltida husen.
Arkeolog Klas-Håkan Landström inledde ett intensivt
sökande efter gamla timmerhus i framför allt Ovan- och
Nedansiljan. Med hjälp av dendrokronologisk provtagning,
årsringsdatering, lyckades
man nå mer exakt kunskap
om byggnadernas egentliga
ålder och på så vis avslöja fler
hus som medeltida. Landsantikvarie Jan Raihle upptäckte
efterhand ytterligare medeltida hus. Samtidigt med dessa
nya upptäckter har det också
etablerats ett betydande intresse för allt möjligt medeltida byggande såsom medeltida
klockstaplar och medeltida
takstolar i kyrkor.
Hot
Under senare år har det uppdagats att många av byggnaderna har underhållsbehov
eller är utsatta för andra slags
DAGSVERKET NR 2. 2018

hot såsom bortflyttning, även
bort från Dalarna. Överhuvudtaget finns ett stort behov
av att besöka husen, skaffa
mer kunskap om dem och
förmedla den kunskapen
inom kulturarvssektorn, till
fastighetsägare och allmänhet.
År 2015 påbörjade Dalarnas
museum, i samarbete med
timmerman Stefan Östberg,
ett projekt om de medeltida
timmerhusen. Projektet syftar
till att uppsöka, lägesbestämma och översiktligt dokumentera över 150 timmerbyggnader från tiden före år 1600.
Arbetet utförs med bidrag från
länsstyrelsen.
Digerdöden
Merparten av byggnaderna,
kring 100 stycken, är från
tiden före 1520, det vill säga
medeltida i egentlig mening.
Av dessa är runt femtio från
1200- och 1300-talen. Den
äldsta byggnaden är eldhuset
på Zorns gammelgård från
1237. Mellan 1366 och 1448

”Under senare år har
det uppdagats att
många av byggnaderna har underhållsbehov eller är utsatta
för andra slags hot
såsom bortflyttning,
även bort från Dalarna.”
finns inga daterade byggnader
vilket är anmärkningsvärt.
Denna lucka börjar ungefär
samtidigt med digerdöden och
den senmedeltida agrarkrisen.
Under denna period förefaller det inte ha funnits något
behov av nya byggnader.
Spridning
Flest byggnader återfinns i
Mora och Rättvik men också
i Älvdalen och Leksand finns
ett betydande antal. Även i
Orsa, Malung-Sälen, Vansbro,
Gagnef, Borlänge, Falun och
Ludvika återfinns byggnader som ingår i projektet. Vi

noterar misstänkta medeltida
byggnader som kommer i vår
väg. Fler byggnader återstår
alltså att undersöka närmare
och datera.
Bättre skydd
Med ökad kunskap om byggnaderna är vår förhoppning
att statusen för de medeltida
timmerhusen höjs och att förutsättningarna för bevarande
och skydd därmed förbättras.
De medeltida timmerhusen
är en kulturhistorisk skatt
som förtjänar vår uppmärk
samhet.t

Text och Foto
Lars Jönses,
Byggnadsantikvarie och
verksamhetschef, Dalarnas
museum
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Medeltidens vägar
i Dalarna
D
De direkta spåren efter ett medeltida vägnät i Dalarna är få. Vägarna
har kontinuerligt brukats sedan åtminstone järnåldern, och har genom
århundradena breddats, rätats och byggts på. Men vi kan ändå på många
ställen se spåren efter ett urgammalt vägsystem. De äldsta spåren är
hålvägar, nedskärningar i terrängen som uppstått av fötters och hovars
slitage i kombination med vattenerosion. Hålvägarna ligger på många
ställen i direkt anslutning till dagens vägnät. Ett fint exempel är hålvä
gen som löper igenom gravfältet vid Hjulbacka-Kapellbo strax norr om
Hedemora. På skogsområdena, hedarna, mellan Tuna och Gagnef socken
vid Gimsbärke liksom på Ålheden mellan Gagnefs och Åls socknar finns
också omfattande hålvägssystem. Det är alltid svårt att datera hålvägar.

e äldsta skriftliga källorna
om vägar och brobyggen
finns på runstenarna.
Dalarnas enda bevarade
runsten är ett fragment, funnet i
Norr Hesse i Stora Tuna socken, som
inte ger någon närmare ledtråd om
kommunikation.
Bära båtar
Rullstensåsarna har i alla tider varit
viktiga kommunikationsleder. Ett
synonymt begrepp för ås är hed.
Ortnamn på -hed är så gott som
uteslutande knutna till rullstensåsar-

Dalarnas medeltida huvudled ligger på många ställen jämsides med dagens riksväg 70. Vid Kapellbäcken, strax norr om Västerby i Hedemora socken ligger järnålderns gravfält gruppe-rad kring hålvägen, den ursprungliga ”riksväg 70”. Här finns också traditioner om ett
kapell för de vägfarande. Vy mot norr. Foto: Jan-Olof Montelius 2005.
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t FÄRDVÄGAR
na, exempelvis Långheden. Speciella
färdvägsnamn sällsynta. Vid forsar
fick man på många ställen släpa eller
bära båtarna. Många namn på -bor,
som är en bildning till bära, tyder på
detta. Namn på -sta är landningsplatsen för båtar. Sta-namnen är oftast
knutna till större vattenövegångar,
där broar inte kunde byggas.

minstone 1385 fanns en brobyggnad.
Ett annat tidigt belägg för broar är
bron i Ornäs, som i ett brev 1493 omnämns som ”j wrnæs broo”. I namnet
Ornäs möter vi också förleden orfrån det fvn. aurr, ’(grovt) grus’, som
betyder stengrund, sandbank och
kopplas ihop med platsen för ett
vadställe.

Tuna bro
Bro-namn är oftast kopplade till mindre vattendrag, där det var möjligt
att bygga en bro. I Tuna låg landskapets viktigaste vägknut, där vägarna
från Mälardalen, Västmanland,
Västerdalarna och Kopparberget
möttes. Övergången av Tunaån torde
ha skett vid Bro,” j broo”, där det åt-

Rågång i vägen
Om vägen mellan Torsång och
Vassbo bro vet man med säkerhet
att den utgjorde allmän väg under
1400-talet och var den gick. I ett
dombrev angående en rågångsreglering mellan Tuna och Torsång 1493
sägs att rågången skall läggas ”…saa
Ath almwndhe wæghen som löper ffraa torssongh oc til aspabodha skwlle
skilia thom ath oc bliffwa ffor ffast
raa merkæ…”, det vill säga allmänna
vägen som löper från Torsång till
Aspeboda skulle utgöra rågången.
Än idag följer den gamla sockengränsen denna väg, som alltså är den
äldsta, i skrift säkert belagda vägen i
Dalarna!

Dagens väg mellan Stora Dicka och
Lund i Folkärna socken följer nog i
stort den medeltida väglinjen. Till
vänster om vägen ligger gravhögar.
Högarna lades vid sidan om den stig
eller väg som förmodligen fanns redan
under järnålder.
Foto: Jan-Olof Montelius 2018.

Vägen från Rumboland och Västmanland kom in i Dalarna via Långheden,
”nidhan langa hedhe”, 1399. På den sandiga och torra Långheden finns idag ett
flertal olika äldre vägar, där säkerligen någon har medeltida rötter.
Foto: Jan-Olof Montelius 2008.

Vägarna som de framställs på kartorna från 1600-talet är nog i stort sett de
samma som fanns under medeltiden. Vägen från Stora Tuna kyrka via Bro mot
Båtstad. Mot öster går vägen till Falun över Nyckelby. Utsnitt ur ”Geografisk
avritning oppå Gagnef och Tuna socknar ofwanbroen” av Göran Hollstrand 1668,
Lantmäteriet historiska kartor, Riksarkivet, Koppar-bergs län, U46-1:4.
DAGSVERKET NR 2. 2018

”Om
vägen
mellan
Torsång
och Vass
bo bro vet
man med
säkerhet
att den
utgjorde
allmän
väg under
1400-talet
och var
den gick.”

Sankt Olov
Skriftliga källor från medeltiden
som rör pilgrimsvandringar saknas
så gott som helt. Inga pilgrimsmärken med S:t Olavs bild är funna i
Dalarna. I Dalarna finns tolv kyrkor
som har eller har haft skulpturer
eller målningar föreställande Olav.
Många av dessa kyrkor ligger efter
den gamla huvudleden från Mälardalen till Ovansiljan; Stora Tuna,
Gagnef, Rättvik och Mora längs Västerdalsvägen finns S:t Olavsminnen
i kyrkorna Malung, Lima och Särna,
liksom även kyrkorna i Venjan, By,
Folkärna, Vika och Grangärde. Dessa
Olavsminnen är naturligtvis indirekta indicier på att pilgrimer i större
skaror kan ha passerat platserna.
Kartor
Med hjälp av kartor, såväl de äldsta
från 1600-talet som dagens, ortnamn, muntliga traditioner och
framförallt studier i terrängen kan
vi få en ganska bra uppfattning om
hur järnålderns och medeltidens
huvudvägnät gick i Dalarna. Man
kan konstatera hur nära detta vägnät
ligger dagens vägnät. På många
ställen är de äldsta vägarna utplånade, eftersom dagens bilvägar förmodligen ligger direkt på de gamla
färdvägarna. På andra ställen ligger
hålvägar och 1600-talets vägar bara
ett stenkast från dagens. t

Jan-Olov
Montelius, Fil.
kand, f.d. chef
för Vägverkets
museum
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t SÄLJES

Loftbod till salu på Blocket!
Finn Olars loftbod i byn Holsåkern i Dala-Floda var en gång en del av en komplett gårdsbildning där
flertalet byggnader nu är försvunna. Halva tomten inklusive en del gårdsbyggnader såldes på auktion
redan 1946 medan loftboden, ett stolphärbre och ett antal stora lador fanns kvar i Finn Olars-släkten.
Dessa byggnader låg 2008 ute till försäljning på Blocket och den ena efter den andra av de vackra tim
merbyggnaderna revs och kördes bort. Kvar stod dock loftboden! På grund av den nye ägarens sjukdom
blev loftboden åter utlyst till försäljning 2013. Då hade Holsåkern-Kyrkbyns byalag under några år sett till
att gräs och sly inte tog över. Enskilda personer, byalaget, föreningar och företag började engagera sig för
att rädda loftboden. Loftbodskommittén, en arbetsgrupp under Floda Hembygdsförening, bildades. En
insamling påbörjades. ”Bara en gammal lada”, tyckte en del. Men många andra var beredda att hjälpa till
med en slant eller praktiskt arbete.

M

arit Ersdotter
föddes 1646 som
dotter till Finn
Erik Larsson. Han
hade tidigare sonen Finn Olov
Ersson, ”Finn Olar” på Flodamål. Hans födelseår är okänt
men han var född i Holsåkern.
Genom denne Finn Olar lever
släkten vidare. Kyrkböckerna
visar att det till sist funnits sex
pojkar som fötts och växt upp
med det tillnamnet på

gård nr 17 i Holsåkern. Dessutom fanns det en ingift Olar
som fått gårdsnamnet Finn
som ”mågnamn”.
Åldersbestämning
Torbjörn Axelson från Björbo
anlitades 2014 för en dendrokronologisk undersökning.
Han kunde konstatera att boden i huvudsak har sexkantiga
knutskallar men att den kan
antas vara omtimrad under
1800-talet. Prover togs i de nedersta varven med ursprungligt timmer. Efter inskanning
och analys av proverna kunde
Torbjörn Axelson konstatera
att timret huggits vintern
1558/59.
Nycklarna
På loftboden finns tre dörrar
med lås. En låsskylt är ett så
kallat gotiskt lås från 1500-ta-

let. Originalnyckeln finns
bevarad och låset fungerar
fortfarande! Nu är den gamla
nyckeln förvarad på säkert
ställe och smeden Mattias
Helje har gjort en fin kopia för
den dagliga användningen.
Detsamma gäller nyckeln till
låsskylten, i form av en fisk, på
nedre botten. Den är smidd av
smedsläkten Schedin i Närsjö,
Nås. Det är imponerande att
dessa nycklar har gått från
hand till hand i uppåt 400 år
och fortfarande finns bevarade. Det tredje låsbeslaget med
sina sju bucklor, avtecknat
av Olle Homman 1941, saknar
originalnyckel.
Opera
Insamlingen pågick under tre
års tid. Föredrag, en operaföreställning, en gammaldags
gårdsauktion med insamlade
föremål anordnades. Med
bidrag från företag och privatpersoner, Gustav IV Adolfs
fond för svensk kultur och
en donation från Anna-Stina
Malmborg, gammal Flodavän,
kunde köpet genomföras 2016.
Byggnadsminne
I Länsstyrelsens byggnadsminnesutredning 2018 konstateras
att Finn Olars loftbod representerar den traditionella
timmerhuskulturen som är
karaktäristisk för Dalarna
och att; ”Boden inspirerar till
lokalt engagemang i hög klass
och har fått stå som representant för vidare historisk
forskning och lokal anda.
Loftboden är tack vare sin ålder ett viktigt dokument över
gången tid och därmed ett

ovärderligt referensmaterial
gällande hantverkskunnande
och material”.
I skrivande stund så kom det
glädjande beskedet att Finn
Olars loftbod blivit förklarad
som byggnadsminne. Motivering till beslutet lyder:
”Finn Olars loftbod visar hög
byggnadsteknisk kvalitét och
utgör ett viktigt bidrag till
historien om den för svensk
byggnadskultur särpräglade
timmerhuskulturen i Dalarna.
Loftboden är tack vare sin
ålder ett viktigt dokument
över gången tid och därmed
ett ovärderligt referensmaterial gällande byggnadstypen,
hantverkskunnande och material. Länsstyrelsen gör därför
bedömningen att det är väl
motiverat att skydda byggnaden som byggnadsminne.”
Ristningarna
Så blir då ristningarna på en
av dörrposterna, som Britta
Anders Dotter, Karin Anders
Dotter och Kisti Anders Dotter
en gång gjorde, bevarade för
eftervärlden. Kanske de var
några av dem som höll reda på
nycklarna en gång i tiden!t

Karin
Zetterqvist,
redaktör
Flodabladet
och medlem i
Loftbodskommittén

Ovan t.v. Nyckeln till det gotiska låset Foto: Laila Klausen Ovan t.h. Ristningar på dörrpost Foto: Karin Zetterqvist
Nedan: Finn Olars loftbod Foto: Laila Klausen
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Spår efter Gudsberga
klosterträdgård
År 1143 kom munkar från det franska klostret Clairvaux till Alvastra. Där kom de att
uppföra Alvastra kloster som tillsammans med Nydala kloster var de första cister
ciensklostren i Norden. Under 1480-talet, drygt tre århundraden senare, grunda
des Gudsberga kloster i Husby av ordern i Alvastra. Gudsberga kloster var Sveriges
nordligaste cistercienskloster och var i bruk fram till 1538 då klostret drogs in till
kronan i samband med reformationen. Idag går det att se ruiner från klosterkyr
kan på platsen, men även spår från munkarnas klosterträdgård finns bevarade.
DAGSVERKET NR 2. 2018

Gurkört i blom.
Foto: P. Roland Johanson,
Dalarnas museums arkiv
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Små fröer från Hjärtstilla. Källa: Av Steve Hurst @ USDA-NRCS PLANTS Database - http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=LECA2, Public Domain, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1879587

”...enligt
den dans
ka botani
kern och
medicina
ren från
1200-talet,
Henrik
Har
pestræng,
ska gur
kört vara
bra mot
hjärtvärk
och tas
den till
sammans
med vin
gör den
en glad. .”

Den giftiga Bolmörten i blom. Källa: Av Anneli Salo - Eget arbete, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15580710

E

n vanlig uppfattning har
länge varit att det var
klosterväsendet som under
medeltiden introducerade
många nya växter och spred kunskaper om odlingsmetoder och användande av läkeväxter i Skandinavien.
Genom arkeologiska undersökningar
har den bilden dock förändrats.
Vid undersökningar av medeltida
städer har spår av trädgårdsodlingar påträffats som är äldre än de
första klostren. Dessutom har man
vid undersökningar av boplatser
från järnåldern hittat fossila frön
från bland annat bolmört – som
är mycket giftig, dill, kål, rova och
selleri. Både kunskapen kring odling
av dessa växter och användandet av
dem i Skandinavien är alltså äldre än
klosterväsendet. Egentligen är detta
inget märkligt, även innan klosterväsendets inträde fanns kontakter med
omvärlden som innebar utbyten av
både kunskaper och varor. Däremot
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var klosterväsendet onekligen en
viktig del i det medeltida samhället
och trädgårdskonsten en viktig del
av livet i klostret.
Kontemplation
Kloster med trädgårdar fanns både
i Sverige och runt om i Europa, och
deras trädgårdsbruk blev under
medeltiden högt utvecklat. De
medeltida klosterträdgårdarna hade
flera funktioner. Förutom att odla
köks- och medicinalväxter skulle
trädgården också användas som ett
kontemplations- och rekreationsområde. Trädgårdar var viktiga ur
ekonomisk synpunkt men hade även
ett högt estetiskt och symboliskt
värde. Tyvärr finns det få skriftliga källor som berättar exakt vilka
växter man odlade vid klostren.
Även om Gudsberga kloster endast
var verksamt under en relativt kort
period hade man med stor sannolikhet även där en klosterträdgård.

jimmy Axelsson Karlqvist,
arkeolog, Dalarnas museum

Illustration av pepparrot. Källa: Jan
Kops (1765-1849) - From: Flora batava
by Jan Kops and others. Amsterdam,
J.C. Sepp, 1822, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=975032

I området kring klosterruinerna har
det observerats ett antal kulturväxter som kan tänkas ha sitt ursprung
i cisterciensklostrets trädgård. Bland
annat har munkrenfana, hjärtstilla,
pepparrot, pipranka och gurkört
noterats i området.
Gurkört
Exakt vad man använde dessa växter
till är svårt att säkert säga, men
enligt den danska botanikern och
medicinaren från 1200-talet, Henrik
Harpestræng, ska gurkört vara bra
mot hjärtvärk och tas den tillsammans med vin gör den en glad. Han
skrev också att tillsammans med
honung och socker så hjälper den
bröst, lunga och strupe från det
som är skadligt. Under 1400-talet
användes växten dessutom vid yrsel
och svimning och under 1500-talet
för att rena blodet. Gurkört benämns
ofta som en läke- och kryddväxt
och förutom att den noterats vid
Gudsberga har den även påträffats
vid arkeologiska undersökningar
vid det medeltida S:t Olofs konvent i
Skänninge.

På spaning
Även om aktiviteten i Gudsberga
kloster upphörde för mer än 500 år
sedan och byggnaderna sedan länge
är rivna, lever fortfarande det gröna
kulturarvet som munkarna lämnade
efter sig. Om ni nu skulle promenera en varm sommardag omkring
ruinerna av Gudsberga kloster och
träffa på medeltida kulturväxter,
berätta då gärna det för oss i ett mail
Emelie Sungenom att skicka ett foto på växten
ding, arkeolog,
och beskriva var någonstans den
Upplandsmuhittats.t
seet
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Dagsverkets redaktion tar tacksamt emot årsskrifter och andra publikationer från hembygdsföreningar och skribenter
runt om i Dalarna. Vi anmäler så många som möjligt i tidningen och lämnar dem därefter till Dalarnas museums bibliotek.
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Minnen, mord och människor

LUDVIKA BY – FRÅN FORNTID TILL NUTID
Lillian Jakobsson och Gunnar
Lidén. Globe Bokhandel AB
2016. 101 sidor

Boken beskriver hur Ludvika
fick sin befolkning från första
början. Den berättar historien
bakom de välkända platserna
och omtyckta bostadsområdena i Ludvika. Vi får berättelsen
om hur den lilla byn vid viken
av Väsman kunde utvecklas från
en utkant av Grangärde till en
centralpunkt i Ludvika kommun. Några av gårdarna i Ludvika By beskrivs mer ingående.

HEMSLÖJDARE – MÖTE MED
MÄNNISKOR I ARBETE MED
SINA HANTVERK
Lena Lundkvist
Leksands Hemslöjdsvänner
2017. 80 sidor

Syftet med boken är att lyfta
fram och belysa några av alla
de framstående hemslöjdare
och hantverkare som, ofta i
det tysta, med stor skicklighet
och glädje utövar sitt hantverk. För föreningen är det
viktigt att olika hantverk och
traditioner uppmärksammas
och förs vidare till nya generationer.
DAGSVERKET NR 2. 2018

FROST ANDERS DAGBOK

GÅRDVIK OCH ARNBO – SOM
DET VAR OCH ÄR
Gårdviks bystugeförening
2016. 119 sidor

Frost Anders Andersson,
1873–1954, grundade Älvdalens Nya Porfyrverk 1897.
Efter hans död återfanns i en
vedbod ett antal små anteckningsböcker. Det visade sig att
det var dagböcker skrivna på
älvdalska åren 1942–1946 av
Frost Anders själv. Det är en
fängslande bild vi får av livet
i en Älvdalsby. Den är skriven
på en imponerande grammatiskt regelbunden älvdalska.

Berättelserna i boken bygger
på studiecirklar genomförda åren 2009–2014. Vi kan
läsa om hur jordbruket och
bebyggelsen har förändrats
under historien. Däribland
mjölkpallens uppgång och
fall. Utflyttningen från byarna
och utvandringen till Amerika
belyses också, liksom skolor,
soldater och byprotokoll.

I årets Tunum presenteras en
ny berättelse om skelettfynden vid Kyrkskolan 1921, något
som omkullkastar den historia
som berättats i nästa hundra
år. Vi kan också läsa om konstnären Vitalis Nyberg och om
de så kallade ”Tunamålarna”.
Barndomsminnen från Islingby och några skoluppsatser
från tidigt 1900-tal får vi också
ta del av.

ÖDEGALÅN ”FARSJÖSTAE”
GÅSHOLMSRÅN Å HÄLLA
Erik-Åke Tranberg / Transtrands Hembygdsförening
2017. 310 sidor

SÄTERSMEDEN
Säters Hembygdsförenings
Årsskrift 2017. 55 sidor

HUSBY-ROCKEN 2017
Långshyttans brukshistoriska
förening. Årgång 57. 43 sidor

Glimtar från 1970-talets Säter
speglas genom en mängd
tidningsklipp från tiden. Dessutom finns en läsvärd skildring om arbetslivet i Silvberg
under tidigt 1900-tal. Därtill
en hårresande berättelse ur
verkligheten om Johan Filip
Nordlunds bestialiska mord
och avrättning år 1900. En
rövarhistoria och historien om
Elfdahls krukmakeri i Säter
återfinns i denna utgåva.

Bonden Carl Beronius delaktighet i Daldansen 1743 inleder
detta nummer. Minnen från
mitten av 1900-talets Silfhytteå, porträtt av skomakaren
Udd Johan Andersson och
modellsnickaren August Jansson tecknas. Två artiklar om
sportprofilerna Ove ”Lill-Pila”
Larsson och systrarna Mariana
och Anita Ahl finns med.
Därtill en artikel om ett mord
1639 som kan ha lett till att ett
så kallat offerkast uppstod.

Bengt Åkerberg, Mats Elfqvist och Mats Westerling
2017. 352 sidor

Dokumentationsgruppen
inom Transtrands Hembygdsförening har i många år
arbetat med att dokumentera
socknens gårdar och dess
innevånare. Denna del om
ödegårdarna redovisar en del
av vad som återfunnits i kyrkböcker, lantmäterihandlingar
och på fotografier.

TUNUM
Tunabygdens Hembygdsförenings årsskrift 2017. 112 sidor

15

B

SVERIGE
PORTO
BETALT

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan
(ej adressidan)

DFHF, Box 22, 791 21 Falun

HÖSTFEST

På Hembygdsmuseet Åsgårdarna i Säter,
lördagen den 8 september 2018
Föreläsning om arkitekten och hembygdsvårdaren Magnus Dahlander.
Visning av två SF – journalfilmer: - Säterspelen i Säterdalen 1914 - Stadsjubileet 1926.
Lunch i Folkets Hus
Förflyttning till Åsgårdarna resp. Gamla staden.
Grupp 1: Visning och guidning av Åsgårdarna.
Grupp 2: Stadsvandring i Trästaden Säter.
Avslutning och fika på Åsgårdarna.
Anmälan senast 29 augusti till: Hembygdskonsulent Erik Thorell
Tel. 023-666 55 46 Mail: erik.thorell@dalarnasmuseum.se

Utställning på Dalarnas museum I Falun
8 september - 2 december 2018

FÖRENINGSLIV är temat
för Dagsverket
nr 3 2018
manusstopp 13 augusti.

