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klädd i vargskinnspäls med pälsband från Mockfjärd, se detalj sid 3. Foto: Erik Thorell 2010.

”Då var det
mycket,
ibland väldigt mycket
att göra,
men allt
hade sin tid
och när helgen infann
sig då kom
friden.”

Den gamla
goa lunken!

S

maka på ordet jul. Vad känner du? Ångest och stress? En
förväntan som sprider sig som glögg i hela kroppen?

Nu när vi har mera tid och pengar än någonsin, har vi
tyvärr lämnat den goa lunken som fanns förr. Då var det mycket,
ibland väldigt mycket att göra, men allt hade sin tid och när helgen
infann sig då kom friden. Jag minns berättelsen om Slaktar-Gustav.
Varje lördagskväll tog gumman in en stor balja och värmde vatten.
Sedan badade de och skrubbade bort veckans slit. Efter tvätten
togs kostymen in från källarboden och sedan blev det helg. En fridfull arbetsfri söndag och säkert samma sak när det blev jul.
Även den fattigaste tog sig tid att vörda helgerna. Kanske kyrkobesök och lite bättre mat. Man besökte varandra, en nästan bortglömd företeelse. Goda samtal och historieberättande över en kopp
kaffe – och kanske något starkt. Fädernas berättelser överfördes
från en generation till en annan.

Anna-Karin
Andersson, ordf.
Grangärde hbf.
Andre vice ordf. i
SHF och DFHF.
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Det största gåvan var friden och umgänget med nära och kära. Julklapparna var ett fåtal och de blev väl emottagna och var behövda.
Och sedan julottan! Tänk att bli nedbäddad under en fårskinnsfäll
tillsammans med syskonen och få lyssna till bjällerklang och ljudet
av snö under medarna. Facklor som brinner och sedan kappkörningen hem. Guds ord var nog något som passerades på vägen
medan man ”sov” i kyrkan.
Leta efter den gamla goa lunken, umgås, släpp mobilen och fira en
fröjdefull jul! t

Distribution: Dagsverket utkommer fyra gånger per år och ingår i
medlemskapet i Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund.
Upplaga 2000 ex. per nummer.
Medlemskap i DFHF för år 2019
erhålles genom insättande av
250 kr på bg 5604-8564. Som medlem får du årsboken DALARNA,
4 nummer av Dagsverket, 20 procents rabatt på museets och hembygdsförbundets publikationer.
Annonsera i Dagsverket:
Helsida: 1.600 kr
Halvsida: 800 kr
1/3-sida: 600 kr
1/4-sida: 400 kr
1/6-sida: 300 kr
1/8-sida: 200 kr
Priser exklusive moms
Manusstopp 2019
Nr. 1; 3 februari. Nr. 2; 5 maj
Nr. 3; 11 augusti. Nr. 4; 3 november
Redaktionen förbehåller sig rätten
att förkorta och redigera insända
texter. I och med att material
lämnas till redaktören godkänner
upphovsmannen också att det
publiceras elektroniskt. Författarna
är ensamma ansvariga för sina
artiklars innehåll.
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Detalj av vinterdräkt för man
från Rättvik.
Foto: Erik Thorell 2010.
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Smått och
gott...
TIDEN GÅR FORT - ännu
ett år förflutit, med många
händelser, stora som små,
glada som sorgliga. Man
känner ett behov att summera
både vad som skett i privatlivet och i arbetet. Vi påminns
att det snart är dags för den
årliga verksamhetsrapporten
från alla lokalföreningar till
riksförbundet och DFHF. En
rapportering som summerar
allt det fantastiska ideella
arbete som läggs ner inom
hembygdsrörelsen. Och som
är så viktig för att uppgifterna
ska komma myndigheter och
andra till del. I Dalarna glädjer
vi oss åt att ha fått ännu en
medlemsförening – Folkmusikens Hus i Rättvik - som vi
särskilt välkomnar.
Även Dagsverkets arbete summeras och så här vid årets slut
finns det inkommet material
som inte riktigt hört ihop med
de teman som tidskriften haft
under året. Vad kan då passa
bättre än att presentera dessa
i sista numret för 2018. Stort
och smått av skiftande karaktär blandas till en, som vi
hoppas, angenäm helgläsning.
DFHF har 92 medlemsföreningar med sammanlagt 22 069
enskilda medlemmar.t
Erik Thorell, redaktör

God Jul och
Gott Nytt År!
önskar redaktionen
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Målningen föreställer gården Örjas i Sundfiske i Husby socken, målad, som den såg ut före laga skiftet,
av Örjas Karl Gustafsson. Foto: Skannad bild, Dalarnas museum.

För ett år sedan fanns en stor målning av en gammal gård till salu på Erikshjälpen i Hedemora. På museet skannades bilden och skickades till hembygdsföreningarna i Hedemora och Säters kommun med förhoppningen att den skulle
kunna identifieras. Det blev ifrån Stora Skedvi som det positiva svaret kom.

Tavla på villovägar
”Han avled den 20
mars 1933 på hemväg
från Smedby där han
varit och handlat.
Drabbad av hjärtin
farkt föll han ihop på
vägen, där hans an
höriga fann honom.

M

ålningen föreställ
er gården Örjas i
Sundfiske i Husby
socken. Den målades, som gården såg ut före
laga skiftet omkring 1870, av
Örjas Karl Gustafsson, (1860–
1933). Den fanns till nyligen i
Fendriksgården, ”Forsnäs”,
Berga i Husby. Detta kom fram
genom efterforskningar hos
Elsa och Lambert Johannesson
i Stora Skedvi. De ägde Fendriksgården fram till 2016. Elsa
är barnbarn till konstnären.
Ytterligare en tavla av Örjas
Karl finns hos Elsa och Lambert. På den har Karl avbildat
Fendriksgården i Berga, som
han köpte 1896 och där han
bodde till sin död. Ännu en
tavla av hans hand är känd, ett
motiv med hästar.
”Konstnären”
Örjas Karl, eller Fendriks Karl
som det blev efter 1896 var en
mångsysslande bonde. Han ge-

Ovan: Fendriksgården,
”Forsnäs”, Berga i Husby, målad av Örjas Karl Gustafsson.
Reprofoto: Leif Olofsson.
Nean: Örjas Karl Gustafsson,
(1860–1933). Foto: Okänd

nomgick Fornby folkhögskola
och fick många uppdrag inom
socknen. Bland annat var
han ledamot av ägodelningsrätten i Husby, eftersom han
var kunnig i lantmäteri. Han

upprättade bouppteckningar,
deltog i jorddelningsfrågor
och var även förmyndare.
Karl var intresserad av hästar
samt tyckte om att teckna och
måla. Han avled den 20 mars
1933 på hemväg från Smedby
där han varit och handlat.
Drabbad av hjärtinfarkt föll
han ihop på vägen, där hans
anhöriga fann honom. I Södra
Dalarnes Tidning skrevs efter
hans begravning ”Åter sänder
Husby kyrkklockor sin sorgeton
över bygden. Det är då stoftet
efter den gamle hedersmannen
Fendriks Karl Gustafsson viges
till den sista vilan.”t

Leif Olofsson, styrel
seledamot
i St. Skedvi
hembygds
förening.
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God Morgon
mitt Herrskap
Det är tidig morgon den 13 december 1952 när en skara vitklädda flickor träffas
hos vår klassföreståndare Ingegerd Wahlstedt för att börja det traditionella
lussefirandet hos flickskolan Valhallas rektor Gunborg Strandmark. Margareta,
som är klassens Lucia, får ljusen tända i kronan av lingonris och vi stämmer
upp ”Natten går tunga fjät” för första gången denna morgon.

E

fter att rektorn avnjutit skönsången och
kaffet går vi ner till
Stora torget i Falun
där vi gästar stadens polis som
har sina lokaler i rådhuset.
Trötta men trevliga poliser
som har nattens jour tar emot
oss och vi tränger ihop oss i
den lilla lokalen och ordningsmakten får lyssna på sången.
Larmet går
Sedan vandrar vi vidare till
taxi men där saknas både bilar
och chaufförer så då fortsätter
vi till brandstationen för att
överraska de brandmän som

”God morgon mitt herrskap här
kommer lussebrud” är nervös
för sitt soloframträdande.

är i tjänst. Vi ställer upp oss
och vakthavande brandbefäl
slår på larmet och snabbt
kommer yrvakna, halvklädda
brandmän farande ner från
övervåningen och ställs inför
en skara vitklädda flickor. Det
är svårt för oss att hålla skrattet borta men vi tar ton och
börjar med luciasången.

”Det är svårt för oss
att hålla skrattet
borta men vi tar ton
och börjar med lucia
sången.”

Morgonbön
Klockan närmar sig nu åtta
och vi skyndar oss till Valhalla
där skolans lärare och elever
skall ta del av lussefirandet vid
morgonbönen i aulan. Kerstin,
som skall börja med att sjunga

Hon är förkyld, så hon dricker
honungsvatten och hoppas
att hon skall klara de höga
tonerna. Vår musiklärare Elise
Kyhle har övat alla sånger med
oss och vi vill ju gärna göra
henne stolt över framförandet

Flickskolan Valhalla
inrättades 1868 och
fick namnet efter den
fastighet skolan var
inrymd i.
Skolan, senare kallad
Elementarläroverk för
flickor, blev slutligen
kommunal flickskola.
Den upphörde vid
vårterminens slut 1967
efter nära 100 år.

av de sånger som ingår denna
luciamorgon.
Allt går över förväntan och det
är en nöjd solist, Lucia och
tärnor som trötta men glada
tar av sina vita linnen och
glittret i håret och återgår till
dagens lektioner. t

Elizabet
Ståhl,
Valhallaelev
1946–1953,
f.d.
hembygds
konsulent.

T.v. Lucia-balen i Falun den 16 december 1944. Foto: Sven Berg (SEB).
T.h. Avgångsklassen i Valhalla flickskola i Falun 1953. Lucian Margareta Hörvallius sitter som andra vänster i främre raden. Klassföreståndaren Ingegerd Wahlstedt sitter som nummer fyra från vänster i främre raden. Solisten Kerstin Larsson är nummer fem från vänster i
bakre raden. Artikelförfattaren Elizabet Lindholm Ståhl står som nummer tre från höger i bakre raden. Foto: Okänd. Privat ägo.
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Vad ett foto kan berätta

Anders Ingels med sin Harley-Davidson troligen på gården i Risholen.
Foto: Okänd. Privat ägo.

Från Olle Ridelius kommer fotot på denna Harley-Davidson som registrerades med nummer W1119, den 18 februari 1921, på Anders lngels som var
köpman i Leksand.

O

lle kontaktade Mats lngels
i Leksand med hopp om
att det skulle finnas ett
släktskap och information att få om personen på bilden,
och det blev en fullträff. Mats hade
mycket att berätta om Anders Ingels
som var hans farfars bror, son till
byggmästaren Anders Olsson lngels,
som för övrigt basade över bygget
av den vackra leksandsbron. Anders
den yngre föddes i Västannor och
blev affärsman i Stockholm, bodde i
byn Risholen och samlade - hör och
häpna - på orglar, från Hammond till
kyrkorglar!
Gården
Mats berättar vidare: För ett tag
sedan bestämde jag mig att besöka
deras gård i samband med att sonen
John lngels avled och jag hade väl i
minnet att Anders samlade på orglar
och mindes en väldigt stor gård. När
jag väl kom dit så visade det sig att
gården inte alls var så stor, så minnet
spelade mig ett spratt när många år
förflutit sedan barndomens besök på
gården.
DAGSVERKET NR 4. 2018

Risholns Extrablad
Men inte nog med det, Anders hade
fler järn i elden. På somrarna renoverade han folkmusikinstrument och
orglar på gården, vilket gav honom
många kontakter med spelmän.
När han fyllde 50 år 1947, uppvaktades han av några vänner, med första
och enda utgåvan av skämttidningen
”Risholns Extrablad”. Tidningen
såldes till vänner och bekanta och
inbringade 800 kronor. Pengarna
hade Anders lngels tänkt skänka till
Karl Sporrs arbete med att uppteckna socknens folkmusik, men det
behövdes inte eftersom kommunen
satsade 2 000 kronor på detta.
Istället fick Anders idén att lägga
sina pengar som en grundplåt för ett
spelmanslag i Leksand.
Spelmanslaget
Den 30 augusti 1948 kallade han till
ett möte på dåvarande Trädgårdsvillan i Noret, ungefär på den plats
där klockspelet står. De som kom var
spelemännen Back Lars Andersson,
Styrsjöbo; Ivar Britz, Noret; Johan
Brits, Sunnanäng; Erik Engvall,

”...enda
utgåvan
av skämttidningen
”Risholns
Extrablad”

Olle Ridelius,
pomolog.
Mats Ingels,
f.d radiopratare, P4 Radio
Dalarna.

Tällberg; Niss Axel Eriksson, Källberget; Viktor Haglund, Noret; Anders
Jones, Noret; Erik More, Övermo och
Göras Olof Persson, Lindberg. Med
på mötet var också tonsättare Lille
Bror Söderlundh, Västanvik, konstnären David Tägtström, Sunnanäng
och studenten John lngels.
Kändisar
Den erkände porträttmålaren David
Tägtström var medlem i Konstakademien och intresserad av folklig
kultur och han tog sig an de yngre
spelmännen, som ibland brukade
spela hemma hos Tägtströms i
Sunnanäng. Lille Bror Söderlundh,
var nationellt etablerad musiker och
kompositör och bodde i Leksand
sedan slutet av 1940-talet. Att ha en
så känd person med, var naturligtvis
en fjäder i hatten för spelmanslaget.
Protokollet vid det först mötet skrevs
av Ivar Blitz, som sedan valdes till
spelmanslagets förste ordförande.
Under paragraf 4 skriver han: ”Efter
en livlig debatt enades man om att bil
da en förening med namnet Leksands
Spelmanslag.” t
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Stulna timmerhus
På 1600-talet var det fullt möjligt att stjäla hus. Man gick helt enkelt till en folktom fäbod, monterade ner en eller två byggnader och fraktade dem till valfri
plats. Åtminstone var det detta som hände ett par gånger i Svärdsjö socken på
1680-talet.
Under de tider då fäbodvallen stod obebodd tyckte
Båtpers-finnarna att de gärna
kunde förse sig med smått och
gott från stugorna och till och
med bära bort själva byggnaderna. Anledningen var nog
inte i första hand att de var
speciellt tjuvaktiga utan det
hade hellre att göra med de
bråk om markrättigheter som
varit i många år mellan dem
och Envikenbönderna. År
1602 hade den förste finnen
Båte-Peder slagit sig ner i
Båtpers och fått nedsättningsbrev av Karl IX. Båte-Peder
hade två söner och två döttrar

”Lagård och stopherbre” hos Bank Erikes i Råbacken, Svartnäs.
Foto: K E Forsslund 1924, Dalarnas museums bildarkiv.

D

en 27 april 1692
trängdes sockenborna i länsmansgården
i Borgärdet. Där var,
förutom de nyfikna åhörarna,
några uppretade Envikenbönder, kärande, samt några
finnar från Båtpers i Svartnäs
finnmark, svarande. Envikenborna hade till slut fått nog av
finnarnas uppförande och nu

skulle flera års förbrytelser
äntligen rannsakas ”angående
dhen skada finnarne dhem i
månge åhr skal giordt”.
Båtpers
Bönderna Erich Bertilsson,
Daniel Erichsson och Olof
Erichsson hade sina fäbodar
i Långfäbodarna, inte långt
från den lilla finnbyn Båtpers.

Grejsans fäbodar, Enviken, hösten 2017.
Foto: Jennie Tiderman-Österberg.
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”Ingen kunde fällas
för något brott denna
gång, för alla neka
de och inga vittnen
fanns.”
men man vet inte deras
namn. Vad man vet är att en
Lars Larsson tar över gården
efter Båte-Peder och han är
kanske en måg i huset. De
finnar som nämns vid namn
vid tinget 1692 – Knut och Lars
Larsson - är troligen söner till
denne Lars. Enligt den finske
forskaren Gottlund som reste
i finnmarkerna 1817 kallades
Båtpers Seppälä på finska och
släktens finska efternamn var
Seppäinen.
Öratjärnsberget
År 1617 upprättades med
dombrev en rågång mellan
Båtpersfinnarnas mark och
Envikenbornas mark vid
Långfäbodarna, men det
var ständiga konflikter vid
rågränsen och 1646 gjordes en
ny syn i trakten. Då framkom
det att det hela tiden uppstod
missförstånd eftersom Envikenborna och finnarna hade
olika uppfattning om vilket
berg som hette Öratjärnsberget. Det flyttade ju rågränsen
som enbart fanns nedtecknad
och inte utsatt på någon karta.
Finnarna svedjade på det

KÄLLOR:
Tingsprotokoll:
Kopparbergs län och
Stora Tuna tingslags häradsrätt AI:3 (1692–1693)
Bild 80 / sid 4 (AID:
v222760.b80.s4, NAD:
SE/ULA/10590)
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Kopparbergs
län EXIe:2751 (1691–1691)
Bild 6680 / sid 659 (AID:
v421237.b6680.s659,
NAD: SE/RA/42042202)
Litteratur: Nils Almegård:
Svartnäsfinnar; Smedjebacken 1993
Övrigt: Finnsam

Envikenborna tyckte hörde
till Långfäbodarnas skog.
Finnarna å sin sida påstod att
Envikenborna wåldsamligen
och utan lof tagit sig rätten att
bygga denna fäbodvall.
Försvunna hus
Ännu 1691 bråkades det alltså
om denna skogstrakt och både
finnarna och Envikenborna
ansåg att Långfäbodarna låg
inom deras egen rå. Men nu
gällde rättegången stölder och
vandalisering och som sagt
var – hela hus hade försvunnit
från Långfäbodarna. Först ut
i rätten var Daniel Erichsson i
Enviken. Han berättade att för
11 år sedan hade finnarna tagit
hans fähus från fäbodvallen
och flyttat det till Prästfäbodarne. Finnlänsman Henrich
Eskilsson, som skulle hålla
reda på den finska befolkningen, kallades fram och
hördes och han tillstod att han
visserligen hört talas om flytten, men att han då trodde att
Daniel Erichsson inte skulle
behöva fähuset mer eftersom
det var gammalt. När nästa
Envikenbo, Erich Bertilsson
berättade att hans hölada
försvunnit från fäbodvallen,
förebar länsmannen samma
ursäkt.
Stulet hö
En tredje Envikenbo, Stephan
Hansson steg fram och sade
att finnen Knut Larsson i
Båtpers för cirka 7 år sedan
hade tagit hans härbre från
fäbodvallen, flyttat det och
DAGSVERKET NR 4. 2018
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Finntorp, tidigare Kurbo, vid Stenbergets fot, Svartnäs.
Foto: K E Forsslund 1924, Dalarnas museums bildarkiv.

gjort sig en hölada av det. Stephan hade dragit Knut inför
rätta och fått lov att ta tillbaka
härbret men helt på egen
bekostnad. Härbret, eller höladan, hade Knut satt på en myr
som han wåldsamligen tagit
av Olof Erichsson i Enviken.
Samme Olof hade även blivit
av med 3 skrindor hö, stulna
från hans fäbod. Finnen Lars
Larsson nekade helt till detta,
men finnlänsman Henrich
Eskilsson hördes igen och berättade att han faktiskt sett hö
liggande på kärrvägen ända
från Olof Erichssons fähus på
Långfäbodarne till finneskogen men sade att han inget
kunde göra eftersom han inte
visste vem som tagit höet, för
det bodde ju flera finnar där.
Lars Larsson försvarade sig
med att han burit hö från sin
egen lada och hem till gården
och han hade väl råkat spilla
lite. Här flikade Tingsrätten in
i protokollet att Lars Larsson
blivit stämd två gånger tidigare för stöld av en järnngryta

från Långfäbodarna men utan
att ha blivit fälld.
Ingen fällande dom
För övrigt fortsätter tingsprotokollet med en uppräkning av
alla stölder och vandalisering
som Långfäbodarna utsatts
för. Finnarna anklagas för att
ha tagit lås, haspar och märlor
från flera dörrar; två åkerharvar har huggits sönder och
järntinnarna var försvunna;
grytor, tråg och byttor; mer
hö; en stäva och ett grytfat;
gångjärn och en fässing. Ingen
kunde fällas för något brott
denna gång, för alla nekade
och inga vittnen fanns. t

Anne-Marie
Nilsson,
frilansjour
nalist

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2018 tilldelas Lena Nordesjö
OM RIKSANTIKVARIE
ÄMBETETS FÖRTJÄNST
MEDALJ
Riksantikvarieämbetets
förtjänstmedalj delas ut
årligen, sedan 1981, till en
person som gjort stora
insatser inom kulturmiljövården, helst utanför det professionella
fältet. Medaljen delas ut
i samband med Riksantikvarieämbetets årliga
Höstmöte.
Riksantikvarie Lars Amréus räckte över medaljen till
Lena Nordesjö. Foto: Fredrik Streiffert (CC BY)

L

ena Nordesjö, ordförande i Stiftelsen Gagnefs
Minnesstuga, fick den
8 november ta emot
Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2018.
Hon har det senaste decenniet
varit drivande i att skapa ett
Ottilia Adelborg-museum av Minnesstugans samlingar. Medaljen
delades ut den 7 november vid
Riksantikvarieämbetets Höstmöte
i Stockholm.
DAGSVERKET NR 4. 2018

Motiveringen lyder:
”För att ha skapat en blomstrande
programverksamhet vid Gagnefs
Minnesstuga, attraherat en ny och
bredare publik samt uppmärksam
mat världen på Ottilia Adelborgs
konstnärskaps och därmed bidra
git till kulturarvsarbetet i Sverige.”

Minnesstugan ett verk av
Ottilia Adelborg
Minnesstugan har en samling
av omkring 25 byggnader, med

hus från varje århundrade sedan
1500-talet. Förutom vård och
skötsel av dessa har Lena skapat
ett museum omkring Ottilia
Adelborgs liv och verk i Gagnef,
till stor del utgående från föremål
och arkivalier i Minnesstugans
samlingar. Många utställningar
och verksamheter, som på olika
sätt anknyter till Ottilia Adelborg,
har visats i det nya museet. I
somras gjordes en utställning i
samarbete med Gagnef artists
in Residence, ett projekt med
grund i den lokala konst- och
musikfestivalen ”Skanka loss”.

Musik- och konstnärssjälarna
besökte Ottilia Adelborg-museet
och hembygdsgården för några år
sedan. De blev fascinerade av att
det fanns tydliga kopplingar mellan hur Ottilia Adelborg upplevde
Gagnef då hon kom som inflyttad
i början av 1900-talet och hur
många festivalbesökare och
andra upplever Gagnef idag. Den
kopplingen blev till en utställning
med namnet Unfold a Place.
Utställningen undersökte kulturarv och belyste arkivens roll, men
även den enskilda människans
behov av att samla och bevara.
Unfold a Place är den avslutande
delen projektet Arvet efter Ottilia.

Kvinnohistoria
Det var också intresset för
kvinnohistoria och arvet efter
Ottilia Adelborg som gjorde att
Lena Nordesjö engagerade sig
i Minnesstugan när hon själv
flyttade till Gagnef 2006. Lena
betonade också i sitt tacktal att
hon inte varit ensam i detta stora
arbete, liksom Ottilia har hon haft
många ideella krafter till hjälp
för att uppnå detta fantastiska
resultat.t

Erik Thorell, redaktör
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Det stora skyfallet i Falun

När himlens portar
öppnar sig
”Det stora skyfallet” 1666 är känt i Falun och Falu gruvas historia. Händelsen
omtalades som en katastrof av sin samtid och blev omskriven. Med dagens
allt intensivare klimatdebatt blir händelsen inte bara en historisk anekdot.
Det är en historisk spegel av vad som förväntas bli vanligare i framtiden.

D

et är omöjligt att rekonstruera det som hände den där
tisdagen den 27 juli 1666.
Ovädret drog in över Falun
och skapade stor förödelse under
bara tre timmar, runt halv ett till
halv fyra. Vittnesmål och beskrivningar ger många inblickar i det som
då ansågs som en katastrof, men
katastrofen består av många delar,
inte bara regnovädret.
Gruvan
En orsak till att skyfallet blev så omskrivet är att händelsen var nära att
ödelägga den viktiga gruvan. Platsen
var ju från början en myr och därför
vattensjuk, vilket skapade stora
problem för gruvan. Dessutom fanns
det många människor i Falun som
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kunde vittna om händelsen och flera
som hade kunskap och möjlighet att
skriva ner vad de såg. Dessa vittnesmål handlar både om skyfallet i sig,
men även förödelsen av bebyggelsen
och hur vattnet forsade fram
på marken.
Molnbruch
Ett vittnesmål är bergmästaren
Hans Philip Lybecker, borgmästare
i Falun vid tiden för ovädret. Han
beskriver skador på gruvan och
omgivningarna, men även att själva
ovädret var ett gruvligt och onaturligt skyfall. Ett annat vittne var
konstinspektör Fredrik Swabe, som
i ett brev beskriver de tjocka och
mörka moln som kom från nordväst.
Han beskriver …”ett stort moln regn

En tisdageftermiddag i augusti
2012 drog ett rejält regnväder
med åska in över Dalarna.
I Falun föll det 33 millimeter
regn under knappt en halvtimme. Foto: Okänd. DT webben.

just över staden och gruvan. Det hela
påminde om ett så kallat molnbruch
som brukar förekomma i sydligare
länder”… Även Lybecker nämner ett
likartat ord, wolkenbruch.

Magnus
Hellqvist,
geovetare och
geolog.

Skyfall
Det både Lybecker och Swabe
hänvisar till är troligen den kraftiga
nederbörd som på engelskan kallas
”cloudburst” och som vi kallar skyfall. Meteorologiskt så kallas neder
börden skyfall om det regnar mer
än 50 mm på en timme eller om det
regnar 1 mm per minut. Det skyfall
som föll över Falun 1666 var betydligt mer omfattande. Dessa kraftiga
regn och skyfall skapas främst på
sommaren, då varm fuktig luft stiger
snabbt och skapar höga så kallade
DAGSVERKET NR 4. 2018

t SKYFALL
Där återges en anekdot om att
bönder på närliggande gårdar
bärgat hö till långt in på kvällen, utan att märka av regnet.
Erosion
Men en händelse som ett
skyfall innebär mer än bara
regnovädret. Det kan skapa
en katastrofartad erosion av
marken med stor inverkan på
miljön. För att förstå det som
hände i Falun, är det lämpligt
att titta på andra regnkatastrofer som visar vad som händer
med vattnet och marken.

Där Klorån rinner ut i Fulan var ett av Sveriges mossrikaste
områden innan ett våldsamt regn i augusti 1997 spolade bort de
unika arterna som fanns där. Den infällda bilden var förlaga till
textilkonstnären Helena Hernmarks bildvävnad ”Mossklyftan” som
hänger på Dalarnas museum.
Foto: P. Roland Johanson. Dalarnas museums bildarkiv.

Fulufjäll
Ett mycket känt katastrofartat skyfall i modern tid är
regnkatastrofen i Fulufjällets
nationalpark 1997, ett av de
kraftigaste uppmätta regnen i
Sverige. I augusti bildades ett
mycket varmt högtryck som
kolliderade med en kallfront
från sydväst. Det skapade
ett kraftigt åskoväder som
pågick i två dygn från 30 till 31
augusti. SMHI uppskattade att
det regnade upp till 400 mm
på ett dygn.
Görälven
I spåren av detta katastrofala skyfall skapades enorma
vattenflöden. Görälven som
rinner i området fick ett vattenflöde som blev 200 gånger
högre än normalt och där
toppades vattenföringen med
flöden kring 300 kubikmeter
per sekund. Som jämförelse
kan nämnas att den betydligt
större Dalälven den 26 oktober 2018 hade ett flöde på 460
kubikmeter per sekund genom
Näs vattenkraftstation.

bymoln. Där finns det goda
förutsättningar för åska, regn,
hagel och kraftiga skyfall.
Ett annat vittnesmål, landsbokhållaren Erik Prytz, ger
en ännu mer detaljerad bild
av händelsen och att området som påverkades av
regnovädret nådde omkring
2–5 kilometer runt gruvan.
Han återger hur vattnet kom
forsande uppifrån Korsgården
och Gamla berget och delade
upp sig i flera strömmar över
DAGSVERKET NR 4. 2018

Elfsborg, Prästtäckten och
Falu nya torg.
Höbärgning
Men utanför regnovädrets
område regnade det ingenting, vilket är typiskt för
denna typ av extrema skyfall.
Det märktes inget i exempelvis
Torsång, Aspeboda, Sunborn,
Hosjö eller norr om Varpan.
Sten Lindroth beskriver Prytz
anteckningar i sitt stora verk
över Falu gruva från 1950.

Brunt vatten
Dessa enorma vattenmängder
som kom ända från kalfjället
skapade stor förödelse med
omfattande markerosion. Vattenströmmarna beräknas ha
tagit med sig uppskattningsvis
10 000 kubikmeter skog och
eroderade jordmängder på
runt 100 000 kubikmeter.
Denna jord kom att färga
vattenflödena bruna långt ner
i Dalälvens flöde.
En sjö
Det som hände i Fulufjället ger
bra förståelse av vad Faluborna upplevde den där dagen i
juli 1666. I Lybeckers brev till
bergmästarkollegiet, där han
konstaterar att gruvan rädda-

des, beskriver han det som
…”Floden var i hast så gräsligt
stor att vattnet stod som en
sjö mellan staden och gruvan,
vattnet rann ner i gruvan”…
Skyfallet skapade enormt
mycket erosion, vilket nog
underlättades av lång tid med
gruvverksamhet med brist på
skyddande växtlighet.

” Det skapade ett
kraftigt åskoväder
som pågick i två dygn
från 30 till 31 augusti.
SMHI uppskattade
att det regnade upp
till 400 mm på ett
dygn.”
Ersättning
Dagarna efter katastrofen låg
kolbäddar, hus och hyttor
kringströdda på gatorna. En
stor mängd material ska även
ha flutit ända ut i sjön Runn.
De mest drabbade var de som
bodde i Gamla berget, Ingarvet, Elfsborg och sedan ner
mot staden. De fick ersättning
två och ett halvt år senare,
vilket var första gången staten
ersätter drabbade på detta
sätt. Det visar även på gruvans
starka och viktiga ställning.
Jordmån
Detta kraftiga skyfall eroderade förstås bort mycket av
jordmånen på marken. Fram
till 1800-talets mitt ansågs det
att denna regnkatastrof skapat
den karga omgivningen runt
Falu gruva och mycket talar
för att material spolades ut
i sjön Runn. Även Lennart
Lindeström såg det som en
möjlig förklaring till de tunna
humusskikten, i sin beskrivning av Falu gruvas miljöhistoria 2003.
Nutid
Dessa händelser är inte längre
bara historia och kuriosa. Vi
lever i en klimatförändringens
tid och med varmare klimat
kommer vi antagligen se fler
och kraftigare skyfall, eftersom extrem nederbörd ökat
sedan 1970-talet.
Redan idag anpassas systemen
för hantering av vatten i exempelvis städer. Men det räcker
inte alltid, vilket blev tydligt
när människor paddlade omkring under Uppsalas centralstation sommaren 2018.t
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”Här klappar Sveriges hjärta”
I takt med att industrialismen omvandlade det sena 1800-talets jordbrukssamhälle spreds inom vissa intellektuella kretsar en nationalromantisk
föreställning om att det traditionella livet på landsbygden var mer ”genuint”,
mer ”äkta” än det som levdes i storstäderna. Inte minst Dalarna kom att bli
en projektionsduk för den vantrivsel i kulturen som i stigande grad uttrycktes av författare och opinionsbildare.

I

början av 1900-talet framhölls
Dalarna, och i synnerhet Siljansbygden, som något av ett svensk
ideal – och många kulturpersonligheter flyttade hit permanent:
Karl-Erik Forsslund, Carl Larsson,
Anders Zorn, Gustaf Ankarcrona,
Erik Axel Karlfeldt, Hugo Alfvén...
I fäders spår
Gustaf Ankarcrona, en typisk representant för den svenska nittiotalismens kultursyn, blev så förälskad i
Siljansbygden att han lät bygga en
hembygdsgårdsliknande boning på
Holen, högst upp i Tällberg. Med till
synes överflödande energi startade
han Leksands hemslöjdsförening,
hjälpte Karl-Erik Forsslund att grunda Brunnsviks folkhögskola, ritade
församlingshem, sockenstuga och
tingshus i Leksand, bistod Karlfeldt
med Sångsgården, tog initiativ till
Dalarnas hembygdsförbund, skapade
devisen ”I fäders spår” för Vasaloppets målport, gav ut lokaltidningen
Siljan... Med mera.
Gustaf Näsström skrev träffande om
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den outtröttlige Ankarcrona: ”Det är
något gripande i detta, att en inflyttad
främling av gammal böhmisk adelss
läkt skulle bli den som hetast arbetade
på att främja dalkarlarnas provins
stolthet och pietetsfulla hemkänsla.”
Sveriges hjärta
Romantiseringen av Siljansbygden visste inga gränser kring förra
sekelskiftet. Georg Sylwan inleder
Dalarna, Sveriges hjärta, från 1918,
med orden: ”Vilken underbar klang
av poesi ligger det inte i det lilla ordet
Dalarna. Hur förnimmer man inte
däri de barrskogsomsusade och blå
nande höjdernas trolska stämning – de
sagoomspunna fäbodstugorna med
sina blylistbågar – och ett kraftigt och
friskt folk vars kärnfullhet gått i arv
från släkte till släkte i långt avlägsna
tider.”
Svärmeri för Norden
Även i Tyskland vurmades för bland
annat Siljansbygden. Julia Zernack
skriver i Svärmeriet för Norden och
det germanska i det tyska kejsar-

”Firad och
uppburen
av hela
det oskarianska
Sverige
– hundra
år senare
helt förbisedd.”

Björn Gustavs
son, kulturskribent och
kritiker

Utsikt mot Rättviks kyrka vid Siljans
strand.
Foto: Hilda Dahlström, Rättvik.
Dalarnas museums bildarkiv.

riket: ”I det högindustrialiserade
samhället under tyska kejsardö
met blev svärmeriet för Norden
och dess germanska invånare en
form av modernitetskritik och fick
konturerna av en regressiv utopi att
framträda.” Faktum är att även en
rad svenska författare – som exempelvis Karl-Erik Forsslund – skrev
böcker som skulle kunna rangeras
in under beteckningen ”regressiva
utopier”.
Siljan
Samma år som skolboken om
Nils Holgerson, 1907, utgavs kom
Johan Nordlings roman Siljan. Den
trycktes i en rad upplagor och blev
mycket lovordad. Idag är författaren lika bortglömd som boken.
Vilket öde: Firad och uppburen
av hela det oskarianska Sverige –
hundra år senare helt förbisedd.
Johan Nordling finns inte ens
omnämnd i Nationalencyklopedin.
De få gånger Siljan nämns är det
enkom för att raskt avfärdas som
ett pekoral.
DAGSVERKET NR 4. 2018

t SILJAN
Författaren
Johan Nordling (1863—1938)
skrev romaner, noveller och
diktsamlingar. Därtill var
han redaktör på den populära tidningen Idun. Efter en
turistresa till Leksand år 1900,
där ”ungdomsrörelsen” just
börjat svärma för folkdräkter,
traditionell hemslöjd etcetera,
lät han, tillsammans med sin
fru, konstnären Gerda, uppföra hus i Skeberg – en gård i
urgammal stil och efterhand
överfylld av allmogeföremål.
Rosenröd romantik
Romanen Siljan, utgiven 1907,
med underrubriken ”En bok
om Sveriges hjärta”, beskriver
hembygdsrörelsens snabba
tillväxt i början av 1900-talet. Alltsammans är insvept i
rosenröd romantik och genom
hela texten pulserar ett starkt
nationalistiskt patos. Romanen är i mångt och mycket en
nyckelroman. Huvudpersonen
Sven Stålfelt påminner om
Gustaf Ankarcrona, KarlOlof Borgman om Karl-Erik
Forsslund, Leonard Vrede om
Anders Zorn, Märta Bure om
Ottilia Adelborg, Lars Sonne
om Carl Larsson...
Inledningsvis möttes romanen
av respektfull beundran.

Oscar Levertin skrev berömmande om boken, och i Nordisk familjebok 1913 konstateras
att Siljan visserligen är ”ett ro
mantiskt broderi” men att den
präglas av ”nationell känsla,
sakkunskap samt friskhet och
fart i naturmålningarna”.

annan inte lika upphaussad
bygd, då hade boken knappast
fått samma uppmärksamhet.
Såtillvida kan man säga att texten profiterar på den magnetiska attraktion Siljansbygden
hade på många svenskar vid
denna tid.

vad de trodde om livet där. Som
’Siljan’ dessutom är skriven i det
insmickrande manér, som var
’folkligt’ i seklets början, är det
inte att undra över att verket
blev en för tiden enastående
bokhandelssuccé med nio upp
lagor i 35 000 exemplar.”
Hötorgskonst
Romanen Siljan, som betecknats som ”litterär
hötorgskonst” och ”ädelpe
koral”, utgör hur som helst ett
mycket intressant tidsdokument av den nationalistiska
väckelserörelse som för hundra år sedan framhöll Siljansbygdens kvaliteter i kontrast
till storstädernas dekadens.
Eller för att citera avslutningen i Johan Nordlings Siljan:

T.v. Omslaget till boken Siljan, nionde upplagan 1919.
C. E. Fritzes bokförlagsaktiebolag, Stockholm.
T.h. Johan Nordling 1898.
Foto: Okänd - Swedish magazine ”Kamraten” no 24 1898.

Upphaussad bygd
Gör tankeexperimentet att
Johan Nordling hade skrivit en
roman om hembygdsrörelsen
kring Väsman eller någon

Eller som Gustaf Näsström
senare konstaterade: ”’Siljan’
är ett tidstypiskt uttryck för hur
litterära och estetiska stock
holmskretsar såg på Dalarna,

”Ja, i sanning , h ä r
klappar Sveriges
h j ä r t a! Här, i Siljans uråld
riga bygd, hos detta i grunden
så kärnfriska folk sprudlar
den eviga ungdomskällan, från
vilken det syrekraftiga blodet
– nu som fordomtima – skall
strömma ut genom hela landets
kropp och lemmar.” t

Grattis Våmhus Hembygdsförening!

V

åmhus Hembygdsförening som även
kallas Våmhus Gammelgård har i år fått
äran att ta emot två heders
värda utmärkelser.

I slutet av sommaren fick
Våmhus Hembygdsförening ta
emot ett diplom från Dalarnas
Fornminnes- och Hembygdsförbund för nomineringen
till riksförbundets pris ”Årets
Hembygdsförening” vid Höstfesten i Säter.
Och som grädde på moset blev
Våmhus Gammelgård nominerade till priset som ”Årets
Upplevelse 2018” på Mora
Galan, som gick av stapeln
den 26 oktober i Mora Parken.
Våmhus Hembygdsförening
hade hårt motstånd i form av
The Bear Pub i Mora, Norra
Garberg Sport-center och
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Gedsunda Alpine and bike
park. Men Våmhus Gammelgård tog hem priset som
årets upplevelse 2018 på Mora
Galan. Bakom Mora Galan &
priset Årets Upplevelse står
Mora Köpstad, Företagarna i
Mora & Mora Kommun, Visit
Dalarna.
”Årets Upplevelse” tilldelas ett
evenemang, besöksmål eller
näringsställe i Mora som bidragit till att öka besöken och
stärka den positiva upplevelsen av Mora.
Våmhus Hembygdsförening
fick priset med motiveringen:
”Med ett gediget program av
evenemang under hela året tar
föreningen vara på Dalarnas
kulturella arv. Genom effektiv
storytellning, stark lokalt en
gagemang och modet att ta tra
ditionen med sig in i framtiden

visar Våmhus Gammelgård att
denna pärla i Våmhusskogen är
en betydelsefull samlingspunkt för så väl bybor som
tillresta.” t

Erika Borbos tar emot priset för
”Årets Upplevelse” på Moragalan 2018. Foto: Sara Lansgren.

Erika Borbos, ordförande i
Våmhus hembygdsförening.
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Idag blåser det och i natt har det snöat. Vi håller på och stökar och koka sötost till julen. Anna och Anders
klädde julgranen medan jag donade i föjset. – 5 gr. kallt.
Julafton 1917 Brita Andersson

Rällsjö Brita är mitt namn

– en berättelse från självhushållets tid färgad av tre sekel

R

ällsjö Brita är en av
alla kvinnor som
levde på landsbygden
runt om i Sverige under 1900-talet. Många flyttade
in till städerna men de flesta
stannade kvar. Hur levde
dessa kvinnor, hur påverkades
de av utvecklingen i Sverige.
Det finns så lite skrivet om
deras upplevelser, kunskaper
och erfarenheter – förhopp-

Skåne. Britas växtintresse var
känt och i Rällsjögårdens trädgård växte en mängd växter av
olika slag. Både ”de nya”, som
Brita kallade de som kom till
gården efter 1920-talet och ”de
gamla” som vuxit på gården
sedan tidigare. Växterna bär
sina egna berättelser, Britas
berättelser om sina växter var
ovanligt innehållsrika. Många
av Britas växter är unika och

år 2006, nästan 105 år gammal. Hon var född ett år in på
seklet 1900 där så mycket kom
att hända och förändras. Hon
växte upp i den traditionella
storfamiljen där flera generationer levde tillsammans av
det som jorden, skogen och
djuren gav. Brita förstod att
hon var den sista i släkten
att bruka gården och började
tidigt skriva ner de berättelser
som hon hört de äldre berätta.
T.v. Nio år gammal står Brita
och hennes yngre syskon
Anders och Anna och tittar in
i kameran. Det är juldag och
hemma står julgranen klädd
med färggranna julgransprydnader. Foto: Okänd. Privat ägo.
Nedan. Kanske har Brita suttit
och ritat på juldagsmorgonen.
I teckningarna, som finns sparade, ryms alla hennes drömmar
och upplevelser.
Teckning i privat ägo.

erfarenheterna och kunnandet. Här finns tankar om det
egna livet men även om det
som händer runt om i världen.
Brita drömde om att få studera, hon skriver i dagboken
den 24 oktober 1917 ”… När jag
blir stor vill jag bli lärarinna.
… Får se med tiden vad jag blir.
Jag har stora fantasidrömmar.”
Brita lämnade gården för att
arbeta en kort tid i Stockholm
och på Gotland men blev
hemkallad för att arbeta på
gården. Här blev Brita kvar
och tog så småningom över
gården.
En bok i två delar
Boken om Britas liv har delats
upp i två berättelser. Den ena
handlar om Britas växtintresse, hennes kärlek till naturen
och djuren och allt det arbete
som hör ihop med att leva
på en gård med självhushåll.
Den andra, Britas tidslinje,
ger glimtar från varje år av
hennes liv. Från barndomen
med skola och vardagssysslor
på gården, ungdomsåren med
lek och längtan bort, vuxenlivets sysslor och åldrandets
tankar. t

Boken kan beställas
via lena.nygårds@
gmail.com
eller 070-2619 219.
Julpris 200 kr (ord.
pris 250 kr) Porto
tillkommer. En fröpåse med Britas borst
nejlikor medföljer.

ningen är att Britas berättelse
inspirerar andra att skriva ner
sina egna eller sina förmödrars minnen.
Mötet
Jag mötte Rällsjö Brita Larsson
när jag i mitt arbete sökte efter
äldre växter till genbanken i
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bevaras nu i den nationella
genbanken i Alnarp.
Ett rikt arv
Dagboksanteckningar, almanackor, fotografier, nedskrivna
berättelser, ljudinspelningar
– det var mycket som Brita
lämnade efter sig när hon dog

Dagböcker
Brita skrev dagbok större
delen av sitt liv, de första noteringarna är från 1912, de sista
från 2003. I dagboken kan
man läsa om väder och vind,
om sådd och skörd, Brita var
gift men det var hon som var
bonden på gården, som hade

Lena Nygårds,
kulturvetare
och träd
gårdshisto
riker.
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Lima Missionshus
När jag seglar med min träbåt på Västkusten, händer det ofta att folk tar
kontakt och frågar om båten. När de hör att jag kommer från Lima i Västerdalarna kommer alltid kommentaren: ”Då känner du väl Sixten Jernberg!”
Detta har hänt många gånger.

E

n gång låg jag på
Käringön och väntade
på bättre väder. En
man kom fram till mig
och började fråga om båten
och fick i vanlig ordning reda
på att jag kom från Lima. Han
tittade på mig, såg tankfull ut
och jag väntade på den vanliga kommentaren om Sixten
Jernberg. Den kom dock inte
utan efter några sekunder
sade han: ”Det finns ett väldigt
berömt hus i Lima, men jag kan
inte komma på vad det är för
hus.” Vi funderade bägge så
det knakade, men kom inte
på något. Han tillade: ”Jag vet
att arkitektutbildningen har
anordnat bussresor dit för att
titta på huset. Jag är arkitekt
och har läst om det här.” För
mig var detta en fullkomlig
gåta. Jag kom inte på något så
berömt hus. Vi beslöt att växla
e-postadresser och så skildes
vi åt. När jag kom hem efter
ett par veckor hade jag fått
ett mail där han berättade att
det berömda huset var Lima
Missionshus, ritat av Sveriges
DAGSVERKET NR 4. 2018

genom tiderna störste arkitekt
Carl Nyrén.
Gamla Missionshuset
Den här händelsen väckte ett
intresse hos mig och jag började forska i historien kring och
tillkomsten av Lima Missionshus. År 1880 uppförde Lima
missionsförening ett missionshus i Bu. I början av 1980-talet, efter att ha använts i drygt
100 år, var det hårt nedslitet
och otidsenligt. Under pastor
Sten Bjurströms ledning beslöt
församlingen, som då bestod
av endast åtta medlemmar, att
bygga en ny missionskyrka.
Uppdraget att rita kyrkan gick
till arkitekt Carl Nyrén i Stockholm och Skoglunds i Leksand
byggde.
Nya Missionshuset
I april 1982 invigdes den nya
kyrkan som har plats för 120
personer. Det finns vikväggar
som gör att kyrkorummet kan
delas upp i tre mindre delar
och från den gamla kyrkan
har man använt ett dörrpar

som är över 100 år gammalt.
Invändigt har konstnären Åke
Pallarp målat. Ovanför hans
fondmålning som heter ”Och
det vart morgon och afton på
den sjätte dagen” sitter ett
så kallat rosettfönster som
kommer från Malungs gamla
missionskyrka. Hur i allsin dar
kunde då lilla Lima missionsförsamling med åtta medlemmar engagera en av Europas
mest välrenommerade och
välkända arkitekter som Carl
Nyrén var?
Arkitekten
Om Carl Nyrén kan man läsa
hur mycket som helst. Han
kom från en frikyrklig familj
och ritade flera kyrkobyggnader. Bland många Västerortskyrkan i Vällingby. Han var
hedersdoktor vid Tekniska
Högskolan i Stockholm. Han
fick Kasper Salinpriset fyra
gånger och Prins Eugen medaljen med mera. Den kände
franske arkitekten le Corbusier har sagt: Om ni skall se
vackra kyrkor i Europa, finns

Foto: Lars-Urban Helje

det tre ni inte får missa: Peterskyrkan i Rom, Nôtre Dame i
Paris och Västerortskyrkan i
Vällingby.
Ingenjören
I Lima bodde vid den här
tiden Evert Larsson. Han var
ingenjör, Malungsbördig och
hade haft firma i Stockholm
i många år. Han var född
samma år som Carl Nyrén och
de kände varandra väl. Evert
Larsson hade varit konsult åt
Malungs missionsförsamling
när man byggde nya missionskyrkan där. Sten Bjurström
som var pastor även i Malung,
tog kontakt med Evert Larsson
när man började planera ny
missionskyrka i Lima. Arkitekt
Krister Bjurström, som arbetade på Nyréns, berättar i en tidningsintervju att beställningen
på kyrkan kom per telefon,
med stor sannolikhet från
Evert Larsson. Nästa dag kom
ett handskrivet brev med församlingens önskemål om lika
mycket yta till vardera; kaffe,
gudstjänst och pingpong. På
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t LÄSVÄRT

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.

Blandat från Dalarna

KALLN Ö KELINDJI – GUB
BEN OCH GUMMAN
Orsa- Skatunge Hembygdsförening 2017. 35 sidor

DALFOLK
Släkt-, hembygds- och emigrationsforskarföreningen Dalfolk.
Nr 4-2017. 16 sidor

Vi får här läsa om skogsbruk
på gammalt sätt, slöjd om
våren och en utställning av
trasmattor i Orsa kyrka. Hembygdsforskaren Olof Löthman
presenteras med anledning
av att han fick Orsa kommuns
kulturpris 2016. Ett gammalt
glasnegativ som gav upphov
till en artikel om delar av
Orsas historia finns också med
i detta nummer.

Bröderna Östenssons flytt till
Ångermanland från Transtrand, ägnas en artikel i detta
nummer. Pest och död i en
Dalasocken möter oss i en
annan. Trädristningar finns
också omskrivet liksom en
berättelse om den stora snöstormen i svenskbygderna i
Amerika 1873.

SKINNARBYGD 2017
Malungs Hembygdsförenings
Årsbok 2017. 250 sidor

RÄTTVIKSKRUS
Rättviks hembygdsförening
Årsskrift 2018. 80 sidor

Denna årgång av Skinnarebygd innehåller artiklar om
Malungs sista kvarngubbar,
Öje Villa, Yttermalungs
tjärfabrik och barnmorskor i
bygden. Vidare kan vi läsa om
när Jofa blev ett Volvo-företag
samt hur det var att vara barn
i Malung före 1950. Även militärövningar i bygden beskrivs i
ett par kapitel.

Här finns berättelser utifrån
gamla fotografier och en utförlig redogörelse för målarsläkten Siljedahl. Vi får också veta
om tillkomsten av ”Rättviks
barnträdgårdsförening” som
bildades 1947. En älskad barnmorskas liv beskrivs på några
sidor.
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PORTEN TILL VÄSTERDA
LARNA - Byarna Färmsnäs
och Högberget i Mockfjärd.
Karin Hedman Larsson 2017
270 sidor

Livet i arbete och fest, i
sorg och glädje förmedlas
till oss genom minnen och
arkivuppgifter från två byar
på Mockfjärds norra sida.
Gårdspresentationer, kartor
och dokument finns i boken,
som är en rik källa för alla kulturintresserade och forskare.
Boken innehåller också ett
omfattande bildmaterial.

FRÅN BY SOCKENGILLE 2018
By sockengille. 80 sidor

Folkskolans planscher
beskrivs med historik och
upphovsmän i ett kapitel.
Om ortnamnen i By ägnas ett
annat kapitel, liksom ett om
den 100 års firande Horndals
idrottsförening. Gillestugans
stolar och deras tillkomst, som
finansierades med att privatpersoner kunde ”köpa” en stol
som försågs med namnbricka,
beskrivs.

EN HÄST BRUN TILL FÄRJEN
– Om hästkulturen i Orsa från
äldsta tid till 1950
Birgitta Lillpers 2018. 237 sidor

I sin nya bok gör författaren
en djupstudie av hästkulturen i Orsa där den förefaller
varit särdeles stark. Hästen
var ständigt närvarande i
vardagens arbete men också i
livets alla högtider. Det är en
kunnigt och personligt hållen
berättelse om en del av vår
kulturhistoria.

KRASCH! BOM! BANG! – EN
BOK OM BERG OCH STENAR
Ekomuseum Bergslagens geologibok. Bisse Falk och Jenny
Findahl. 48 sidor

I den här boken får vi läsa om
berg, stenar och mineraler
från jordens inre, om sånt som
brutits ur marken och bergen
sedan långt tillbaka i tiden och
som vi människor fortfarande
är beroende av i vårt moderna
liv. Här får vi också ta del av
myter och sagor om våra spännande berg och stenar.

DAGSVERKET NR 4. 2018

t NOTERAT
Nyréns lär man enligt Krister
Bjurström ha varit skeptisk
mot det här projektet, men
tydligen litade Carl Nyrén på
sin gamle vän Evert Larsson
och arbetet drogs igång.
Kostnaden
Byggkostnaden beräknades
till 1,5 miljoner kronor. Det
var nog tur att Nyréns och
byggaren Skoglund inte kände
till alla fakta. I byggkassan i
Lima fanns 100,000 kr! När
dåvarande stadsarkitekten
i Malungs kommun fick se
ritningarna underkände han
dem. Han kunde inte tänka
sig ett blått hus med runt tak
i ihop med övrig bebyggelse
som för det mesta är fyrkantig
och faluröd. Taket skulle enligt honom vara rakt, sluttande och kyrkan rödmålad.
Pastor Sten Bjurström berättar: ”Som tur var låg tomten
utanför planområde, så vi

funderade en vecka och sedan
struntade vi i stadsarkitekten
och byggde kyrkan helt enligt
Carl Nyréns ritningar”.
Kostnaden för bygget blev
som planerat 1,5 miljoner.
Man fick bidrag från:
Missionsförbundets fond ”Nybyggarna” 225,000 kr;

”Nästa dag kom ett
handskrivet brev
med församlingens
önskemål om lika
mycket yta till varde
ra; kaffe, gudstjänst
och pingpong. ”
Frikyrkorådet 315,000 kr;
Malungs kommun 60,000 kr;
Lima besparingsskog
20,000 kr.
Totalt erhölls 566,000 kr genom bidrag. Det fattades alltså
934,000 kr. Detta täcktes av

bidrag från medlemmarna och
insamlingar från hela landet.
Man behövde inte ta något
banklån. Allt var betalt på
några år. Till den konstnärliga
utsmyckningen erhöll man
40,000 kr ur den Wickanderska fonden.
Sammanslagningen
Lima missionsförsamling
gick för några år sedan upp i
Malungs missionsförsamling
och kyrkan användes sporadiskt till sammankomster och
konserter. Kyrkan blev 2017
till salu och köptes av Lima
Motorsällskap. De har fått en
liten blå diamant att förvaltat

Lars -Urban
Helje,
musiker.

Nästa nummer
”Rara
föremål”
manusstopp
3 februari

Höstfest i
Säter
I ÅR VAR DET 100-årsjubilerande Säters Hembygdsförening som stod värd för
DFHF:s årliga Höstfest. Festen
samlade 50 personer, från förbundets medlemsföreningar,
som under dagen fick ta del av
värdföreningens verksamhet
och bygdens historia.
Dagen inleddes med två journalfilmer från SF, den första
var inspelad 1914 vid Säterspelen i Säterdalen, den andra
var från Stadsjubileet 1926.
Filmerna som var utan ljud
kommenterades på ett förtjänstfullt sätt av föreningens
vice ordförande Jon Bodin.
Därefter föreläste Harald Henrysson mycket initierat om
länsarkitekten och hembygdsvårdaren Magnus Dahlander.
Dessa programpunkter liksom
lunchen ägde rum i Folkets
Hus.
Eftermiddagen ägnades åt
stadsvandring i den gamla
trästaden under ledning av
Jon Bodin och en visning av
hembygdsgården av föreningens ordförande Kurt Fosselius.
Eftermiddagskaffet med hembakat bröd avnjöts på hembygdsgården i vackert väder
DAGSVERKET NR 4. 2018

som strax därefter växlade om
till ett kraftigt åskväder med
hällande regn.
Under dagen delades det
också ut ett diplom till
Våmhus hembygdsförening
med anledning av att de i år
nominerats till utmärkelsen

”Årets Hembygdsförening” av
DFHF. Tyvärr blev det ingen
utmärkelse på riksplanet.
Även den jubilerande Säters
Hembygdsförening tilldelades
ett diplom för ett förtjänstfullt
arbete.t

Ovan t.v. Några deltagare i
guidningen av Säters Hembygdsmuseum, Åsgårdarna, under ledning av Kurt Fosselius.
Ovan t.h. och stora bilden: Några deltagare vid stadsvandringen i trästaden under ledning av
Jon Bodin.
Foto: Erik Thorell

15

B

SVERIGE
PORTO
BETALT

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

DFHF, Box 22, 791 21 Falun

Den perfekta julklappen!

VERKSAMHETSRAPPORT
FÖR 2018

ÅRSBOKEN 2018

I Dalarnas museum finns en
I årets bok presenteras fostor bildsamling; fotografitokonsten och dess utövare
i Dalarna med både definier, negativ och glasplåtar.
Christer Bergin, före detta
tioner och perspektiv. Vi får
fotoantikvarie vid Dalarnas
följa landskapets fotografer,
museum,
i boken
födda eller verksamma
i bok presenteras fotokonsten
I denna
och dess utövareredovisar
i Dalarna med
både definitioner och perspektiv. Vi får följa landskapets fotografer,
födda eller verksamma i länet,
genom
deras yrkesverksamhet
i korta
all
den
omfattande
kunskap
länet, genom deras yrkeseller långa redogörelser; deras introduktion i yrket, kontakter, framgångar, motgångar, familjeband
och influenser
under perioden
1840- som han
han
besitter
och
verksamhet i korta eller
1940. Många märkliga trådar nystas upp då ett nytt yrke introduceras.
I Dalarnas museum finns en stor bildsamling; fotografier, negativ och
har
förvärvat
långa redogörelser; deras
glasplåtar. Det är material från 1840-talet och fram till vår tid. under mer än
Christer Bergin, före detta fotoantikvarie vid Dalarnas museum redovisar i boken all den omfattande
besitter och som vid
han
30kunskap
årshanarbete
museet.
introduktion i yrket, kontakhar förvärvat under mer än 30 års arbete vid museet. Han om någon
känner Dalarnas fotografer och deras efterlämnade bildskatter.
ter, framgångar, motgångar,
Boken skickas till DFHF:s
familjeband och influenser
medlemmar under deunder perioden 1840–1940.
Många märkliga trådar
cember och finns även till
nystas upp då ett nytt yrke
försäljning i museets butik
introduceras.
från den 29 november.t

Tiden går fort. Nu är det dags att
förbereda sig på den årliga verksamhetsenkäten. Liksom förra
året kommer enkäten att skickas
ut centralt från Sveriges Hembygdsförbund.

FOTOGRAFER
I DALARNA
Christer Bergin

ISBN 978-91-87719-25-7

9 789187 719257 >

OmslagDalarna2018.indd 1

Tidplan:
• 1 dec – Enkäten skickas till de
hembygdsföreningar vars e-postadresser finns inlagda i medlemsregistret.
• 20 jan – Sista svarsdatum för att
besvara enkäten.
• 27 jan – Första rapport med
det regionala resultatet skickas i
Excel-format till de förbund som
vill ha snabb respons.
• 20 feb – 1 mars – En större regional rapport i PDF-format skickas
till de regionala förbunden.
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Förhöjt

OBS! Har DFHF rätt mailadress
till Er förening. Kontrollera gärna
detta före 1 december!

investeringsbidrag
ett helt år till !
Försäkringsrådet har beslutat att förlänga det
höjda investeringsbidraget på 50 % för vattenfelsbrytare till 31 oktober 2019. Det innebär
att om ni installerar vattenfelsbrytare får ni
hela 50 % av investeringen tillbaka, dock maximalt 5 000 kr. Vi rekommenderar Vatette
vattenfelsbrytare.

UTFÖRSÄLJNING
av DVD-filmer
50:-/st

3 st för 100:-

Med vänlig hälsning
Olov Norin
Kommunikatör, SHF

DVD-boxar 100:-

Psst! För brand- och inbrottslarm får ni 20 % av
investeringen tillbaka, dock maximalt 5 000 kr
per åtgärd.

Julklapparna
hittar du i
Dalarnas museums
Museibutik
- presenter
för alla
tillfällen
Varmt
välkommen!

0200-22 00 55 | forsakring@hembygdsforbundet.se
facebook.com/hembygdsforsakringen | hembygd.se

I den enkät som skickas ut till
föreningarna kommer det att vara
möjligt att ladda ner frågorna i
PDF-format (för de som behöver
ha underlaget på papper innan de
fyller i den digitala enkäten). Där
finns även regionala frågor för de
förbund som har sådana.

Besök Museibutiken eller
dalarnasmuseum.se

