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”I kriget söker 
man utplåna 
minnena och 
minnesmär-
kena, märken 
som vi behö-
ver för att veta 
varifrån vi 
kommer och 
för att ha att 
utgå från när 
vi går vidare.”

Per kåks, ordfö-
rande i Hedemora 
Hembygdsförening, 
ledamot i DFHF:s 
styrelse

n är jag på TV sett bilderna från Syrien med dessa hän-
synslöst sönderbombade hus och gatumiljöer påminns 
jag om den destruktivitet som finns i människan. Jag 
såg spåren av detta under mitt arbete i Sarajevo och 

Bosnien. Jag såg inte de döda men de många gravplatserna. 
Tillsammans vittnar de om förstörelse av liv och livsmiljöer. 
Kriget är den brutalaste formen av destruktion, något som vi 
varit förskonade från under flera hundra år. I kriget söker man 
utplåna minnena och minnesmärkena, märken som vi behöver 
för att veta varifrån vi kommer och för att ha att utgå från när vi 
går vidare.

När stiftelsen Kulturarv utan gränser skapades var det därför att 
man såg en medveten förstörelse av det bosniska kulturarvet, 
ett kulturarv som naturligtvis tillhörde Bosnien, men som också 
var en del av ett gemensamt europeiskt kulturarv. Avsikten var 
att demoralisera den muslimska befolkningen genom att förstöra 
moskéer och andra byggnader från den ottomanska perioden i 
landets historia. Det är lika mycket europeisk historia som det 
romerska och det österrikisk-ungerska kulturarvet. Arbetet avsåg 
att restaurera skadade byggnader för att visa att de är värdefulla 
och att de behövs och kan användas. Det skedde i samarbete 
med lokalbefolkningen och med inhemska arkitekter, antikvarier 
och byggnadsfirmor. Tyvärr fanns ingen hembygdsrörelse att 
samarbeta med.

I Sverige, trots att vi har en kulturbevarande folkrörelse, hem-
bygdsrörelsen, och trots att vi inte haft krig, har vi, i modernite-
tens och trafikens namn rivit och härjat i vårt byggda kulturarv. 
Vi har rivit många värdefulla byggnader och splittrat många sam-
manhängande kulturmiljöer i tron att de var hinder för utveck-
ling. Småskaliga sammansatta stadsmiljöer har först fått breda 
gator för bilar och varuhus och några år senare har dessa ersatts 
av köpcentra och bilparkeringar utanför stadskärnorna.
Varför har våra planerande och beslutande lokalpolitiker så svårt 
att uppfatta värdet av kultur i alla dess former. Jag kan bara tolka 
det som om att man dels känner sig okunnig, dels tror att kultur 
och kulturverksamhet bara kostar pengar utan att ge någonting 
tillbaka, som också kan räknas i kronor. Jag tror också att vi 
underkänner värdet av vårt kulturarv när vi som turister beser 
Colosseum i Rom eller pyramiderna i Ghize. Vårt kulturarv är 
ofta blygsammare i formatet men lika värdefullt både för oss 
och för att ge turister möjlighet att förstå den plats där de just 
då befinner sig. Vi har inga pyramider och just därför måste vi 
skapa intresse och förståelse för det vi har och det som ger en 
plats dess identitet.

 Jag önskar att upplevelsen av en ort, en småskalig sammansatt 
stadsmiljö eller en spännande industrimiljö eller ett på många 
arter rik naturskyddsområde kunde omräknas i kronor eftersom 
det ofta är det enda språk som många av våra lokalpolitiker tycks 
förstå. Okunskapen och ointresset för historiska, estetiska och 
miljömässiga värden får mig att föreslå att alla politiker, i synner-
het i små kommuner, borde få gå en kurs om den lokala kultu-
rens betydelse för kommunens välfärd och attraktionskraft för 
att få befolkningen att trivas och att få företag att etablera sig. t  
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Omslagsbild: Martin Andersson, 
knekt i Gustav Vasa i Svärdsjö. 
Foto: Anna-Karin Dahlström
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123 år av 
satsning 
på kultur

Lång, het, härlig  
Gustav Vasasommar
Några dagar har gått sedan den sista, åttonde överfullsatta föreställ-
ningen. Jag är glad men samtidigt lite sorgsen. Vad hände och hur 
kunde det ske så alldeles för fort?

efter punktrepningar 
av enskilda scener 
under våren och några 
trevande tillfällen för 

hela gruppen under försom-
maren, började repetitionerna 
på allvar den 11 juli. Successivt 
lades rekvisita, ljud, musik, 
kostym, stridsrök med mera 
till och efterlängtade hästar 
kom travande. Innan premiä-
ren den 26 juli inföll en paus 
på några dagar. Då längtade 
jag efter att få spela! Men 
innan dess smärre kris, inne-
fattande tvekan att ta plats 
på scenen, höja rösten ännu 
mera och rikta replikerna 
mot publiken, inte medspe-
larna. Dessutom ett fall över 
hög tröskel, intrasslad i långt 
förkläde och med träskor på 
ovana fötter. Men min lojalitet 
med gruppen hade blivit så 
stark att det var omöjligt att 
hoppa av. Istället fann jag mig 
leende acceptera till och med 
dans!

spela med känsla
Om någon tror att det i ama-
törteater bara är att stå på 
scenen och säga sina repliker 
kan jag berätta att så enkelt 

är det inte! Man måste förstå 
vad man säger och varför man 
gör det. Ansikte och kropp 
ska reagera också då övriga på 
scenen agerar. Man får gripa 
in då medspelare plötsligt 
står och stirrar med tom blick 
och det händer att man själv 
tappar allt och tacksamt tar 
emot en hjälpande improvise-
rad replik. Att spela allmoge 
i masscener och få det att 
låta naturligt att ropa oj, oj, 
oj! då Gustav skidat iväg mot 
Norge är inte heller helt lätt 
för en som aldrig spelat teater 
tidigare.

Dessa härliga herrar
I amatörteatersammanhang 
är det viktigt att det fungerar 
med koncentration och av-
spänning i lagom proportioner 
så väl på som bakom scenen. 
Två hästar och alla vi engage-
rade i åldrarna sex till åttioett 
år bidrog med våra skilda 
kompetenser och kontakter. 
Förutom att ge publiken en 
bra föreställning, ville vi 
varandra väl. Det kändes. Att 
barnen och ungdomarna var 
underbara stod tidigt klart 
och att kvinnor kan vet alla. 

Men dessa härliga herrar, så 
roliga, stöttande, sugna på att 
bli sminkande och gå in i en 
annan värld, var en fin över-
raskning. 

allt klaffade
Förutom ett bra manus, duktig 
regissör och underbar grupp 
hade vi en kongenial miljö i 
Svärdsjö Gammelgård och en 
sol som bara sken och sken. 
Mediakontakterna fungerade, 
inkluderande till och med ett 
inslag i rikstelevisionens Kul-
turnyheterna. Facebook och 
hemsida var i full gång. Gan-
ska snart spreds ryktet att fö-
reställningen var mera sevärd 
än någon trott och biljetterna 
försvann i ett nafs. Vi blev 
euforiska, log mot varandra 
och hela världen. De i början 
lite genanta uppvärmnings-
övningarna kändes naturliga. 
Under föreställningarna levde 
publiken med, skrattade och 
applåderade. 

framtiden
Familjen Brahes tennstop står 
åter i köksskåpet, böckerna i 
hyllorna och Gustavs tovade 
dränghatt hänger på sin krok. 

Den 21 september fyller 
Landstinget Dalarna 150 år. 
Det var denna dag landstings-
fullmäktige höll sitt första 
möte 1863 i Kopparbergs läns 
landsting, som det hette då. 
Redan från starten insåg våra 
beslutsfattare det strategiska i 
att satsa skattemedel på regio-
nal kultur. Från och med 1890 
beviljade man ett årligt bidrag 
till Dalarnas fornminnesfören-
ing, som senare gick samman 
med Dalarnas hembygdsför-
bund.

Utan denna förutseende 
satsning på vårt kulturarv 
kan man fråga sig om Dalarna 
hade befunnit sig som num-
mer tre av Sveriges turistdesti-
nationer, endast omsprungna 
av storstadsregionerna 
Stockholm och Göteborg.  
Utan landstingets progressiva 
investeringar i vårt länsmu-
seum kan man undra i vilken 
omfattning vår hembygdsrö-
relse lyckats förvalta sina 880 
byggnader, sina tiotusentals 
föremål, sin hyllkilometer 
med arkivhandlingar etc.

Under sommaren har våra 
gammelgårdar varit självklara 
arenor för en lång rad kultur-
evenemang. Till den senaste i 
raden av besökssuccéer kan vi 
räkna spelet om Gustav Vasa 
som lockat fantastiska 1 400 
åskådare till Svärdsjö Gam-
melgård. 

Hembygdsarv är odlings-
grundval, är vår rörelses 
slagord. Vi hoppas även 
fortsättningsvis på en aktiv 
landstingspolitik inom kultur-
området. t

Erik Arrhén, redaktör

sommarspelet del 4

Delar av ensemblen dansar i glädje framför portlidret 
på gammelgården i svärdsjö. Foto: Malin Dahlström

Fortsättning på sid 8



Dagsverket nr 3. 20134

Krigsflyktingar till Dalarna i 
andra världskrigets skugga
Under andra världskriget sökte sig en stor mängd flykting-
ar över gränsen till Sverige. Militära och civila myndighe-
ter inrättade olika former av förvaring i Dalarna där vissa 
flyktingar skulle utbildas till soldater eller skogshuggare, 
andra bevakas eller bara omhändertas.   

Christer 
Hammare  
Rättvik
Foto: Len-
nart Ed-
vardsson 

Mobiliserad landstorm som vaktmanskap vid interneringslägret i 
Främby, Falun 1940. Foto: Dalarnas museum. 

nat och bevakat. Det andra bestod 
främst av hotell och pensionat i Falun 
och Korsnäs men dessa räckte inte 
till varför flera pensionat och hotell i 
Rättvik kom att ingå från 1944. Läger 
IV inhyste främst engelska och ameri-
kanska flygare.

Vintern 1944/45 beordrades varje 
försvarsområde att planera hem-
liga interneringsläger för utländsk 
militär personal, främst tysk. Falu 
försvarsområde (mellersta och 
södra Dalarna) skulle kunna ta emot 
5000 man, men planeringen gick 
inte smärtfritt. Problemet var att de 
flesta större byggnader redan var 
tingade i olika planer för exempel-
vis civilförsvaret, militären o.s.v., 
därmed blev det ”förhandlingar” om 
vem som skulle få disponera dem, 
för vilket ändamål, och hur de olika 
behoven skulle prioriteras sinsemel-
lan. De fastigheter som till slut kom 

andra världskriget drab-
bade inte Sverige direkt 
men indirekt påverkades 
landet på många olika 

sätt. Många utlänningar sökte sig till 
det ”neutrala” Sverige för att undgå 
krigets fasor och svåra förhållanden. 
Dessa personer hamnade i regel 
i någon form av läger innan de så 
småningom kunde slussas ut i det 
svenska samhället eller resa hem. En 
del av dessa läger är mera kända, an-
dra mindre kända och så finns det de 
som endast var planlagda i hemliga 
handlingar. Många av lägren lokalise-
rades till Dalarna.

Beroende på vilket klientel lägren var 
avsedda för hade de olika huvudmän. 
Militären hade hand om de militärt 
internerade, civila myndigheter de 
civilt internerade, från början främst 
Socialstyrelsen men från den 1 juli 
1944 nybildade Statens utlännings-

kommission. Vissa länder hade egna 
läger som exempelvis norrmännen. 
Huggarkurserna kan även räknas 
som en form av läger.

militära interneringsläger
Vi börjar med de militära interne-
ringslägren. I Dalarna startade det 
med att polacker internerades i 
Rommehedslägret. De tillhörde den 
polska marinen och flydde till Sve-
rige i tre ubåtar när tyskarna anföll 
Polen. Efter en tid flyttades de till ett 
nybyggt läger i Främby, Falun. I april 
1940 flydde delar av en norsk brigad 
till Sverige. Dessa norrmän internera-
des i bl. a. Vansbro, Mora och Orsa, 
sammanlagt ca 2 500 man. Efter en 
tid förflyttades en del till Rommehed-
slägret och i juli åkte de flesta hem.

I Falun kom det att bli två interne-
ringsläger (I och IV) där det först-
nämnda låg i Främby och var inhäg-

mIssa InTe
Föredrag 
på Dalarnas 
museum 25/9 
kl 19 ”Dagbok 
från fronten” 
Anita Lalan

der berättar 
om sin mor 
Maija Kitunen, 
katinlotta vid 
Karelska Näset 
1939-40.



att ingå i denna planläggning 
var Lindsbergs ålderdoms-
hem utanför Falun, Västerby 
folkskola utanför Hedemora, 
Skogshögskolan i Garpen-
berg, Folkskoleseminariet i 
Falun, 37:e Fånglägerstaben i 
Främby, Fornby folkhögskola 
och Humlebackens Pensionat 
(Korsnäs).

Träning av norska soldater 
Många norrmän sökte sig till 
Sverige som flyktingar. Efter 
en tid organiserades ”hälsolä-
ger” på flera platser i landet. 
Detta var egentligen förtäckta 
militära mönstringar inför den 
utbildning av norska ”reserv-
poliser” som genomfördes 
i Sverige under 1943-1945. 
Det var i praktiken fråga om 
utbildning av regelrätta armé-
soldater, ett klart brott mot 
neutraliteten. Fem av lägren 
som upprättades för denna ut-
bildning förlades till Dalarna; 
Älgberget mellan Leksand och 
Dala-Järna, Bäckehagen och 
Stråtenbo utanför Falun samt 
Skålmyra och Tappudden vid 
Furudal.

Civila anläggningar
När det gäller de civila slutna 
förläggningarna så var de för-
sta i landet Långmora utanför 
Långshyttan och Smedsbo 
utanför Horndal som båda 
inrättades våren 1940, och de 
var avsedda för 150 respek-
tive 60 personer. De kom att 
inhysa personer som ansågs 
farliga för rikets säkerhet 
under det rådande spända ut-
rikespolitiska läget. Där intogs 
också vissa observationsfall 
samt utlänningar som visat sig 
svåra att inordna i samhället. 
Senare även utlänningar som 
avtjänat straff för spioneri 
eller andra brott och därför 
utvisats men där beslutet inte 
kunnat verkställas. Från hös-
ten 1944 användes Långmora 
huvudsakligen för balter och 
senare finnar. En förläggning 
inrättades i Säter vid sjukhu-
set i oktober 1943 och den 
var avsedd för psykiskt sjuka 
flyktingar. 
När freden närmade sig våren 
1945 förväntades stor inström-
ning av flyktingar så fler läger 
ordnades. I maj 1945 tillkom 
Nysjön utanför Linghed för 
danska och norska samar-
betsmän. En månad senare 
Svarttjärn utanför Ingels i 
Rättvik som tog emot 175 tyska 

desertörer. Detta var rena 
arbetsläger där de intagna fick 
utföra hårt arbete främst i sko-
gen och utgjordes av barack-

förläggningar. Hösten 1945, 
strax innan Nysjön avveckla-
des, var det avsett för tyska 
desertörer under utskrivning 
och Svarttjärn för främst 
ingermanländare, balter och 
finnar. Svarttjärn avvecklades 
i januari 1946. Sommaren 
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1945 gjordes även en ansökan 
om att få inrätta Älgbergets 
tidigare norska läger som 
slutet interneringsläger men 
då flyktingströmmen inte blev 
så stor som befarat återtogs 
ansökan. 

Civila öppna förläggningar 
för flyktingar kom att ordnas 
på en mängd platser. Många 
var avsedda för polacker 
och balter i krigets slutskede 
och en tid därefter. Flera av 
de tidigare norska lägren 
(Bäckehagen, Stråtenbo och 
Tappudden) kom att få en 
sådan funktion. Några hotell 
och pensionat i Rättvik och 
Vikarbyn fungerade som 
baltiska vårdanläggningar. 
Andra platser som hade olika 
former av flyktingläger var 
Kråkberg vid Mora, Tofta 
Brunn vid Falun, Stjärnsund 

och Grangärde. Abbortjärn i 
Smedjebackens kommun var 
ett läger för ryska flyktingar 
som företrädesvis rymt från 
tyska krigsfångeläger, under 
1943-1944. Detta är bara några 
exempel på öppna förlägg-
ningar. 

huggarkurser
Slutligen ska nämnas något 
om huggarkurserna. Detta 
var ”små läger” på ca 10-12 
personer samt instruktör och 
kocka, ofta i en barack långt 
ute i skogen. Från början 
bestod grupperna enbart av 
svenskar men senare ingick 
även flyktingar, exempelvis 
tyska desertörer. Vid månads-
skiftet sept/okt 1943 fanns 
i Dalarna 121 huggarkurser 
igång och något fler än hälften 
bestod av utlänningar. t 

svarttjärnslägret sommaren 1945. en av de internerade tyska desertörerna hjälper husmor med väl-
lingkokningen. Foto genom Knutes Hilda Jonsson/Rättviks Bildarkiv

»I Dalarna startade 
det med att polacker 
internerades i Rom-
mehedslägret. De 
tillhörde den polska 
marinen och flydde 
till Sverige i tre ubå-
tar när tyskarna 
anföll Polen.  «
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”Armar, tarmar,  
lår och ben”

segrar blev mer ärofyllda om 
man följde upp den med 
en visa för att tala om hur 
bra segraren faktiskt var. 

Däri finns en stor propagandavinst. 
Vi ska ta del av en blodig visa, som i 
efterhand beskriver vad som hände 
i slaget vid Skottmyren, i Venjans 
socken, troligen 1521. Visan berättar 
om hur danskarna åkte på däng och 
gav upp den danska flaggan. 

Å, armar tarmar lår och ben
De sig i luften svinga
Å hela mänskokropparne
i stora flugor flinga
När vi fick se att det var så hårt
När vi fick se att det var så svårt
Då började vi att stanna
Å gav opp röda fanan.

Från Gustav Vasas propagandaappa-
rat stammar visan om Konung Gustaf 
I och dalkararne där en vers lyder: 

Konung Gustaf rider till Dalarne
Han tingar med Dalkarlar sin
Men Christiern ligger för Södermalm
Han äter stulin svin
Christiern sitter i Stockholm
Och dricker båd Mjöd och vin

Denna visa är vad vi kallar en bal-
ladparafras. Man tar en gammal 
ballad/visa och klär den med ny text. 
Förhållandet mellan Gustav Vasa och 
dalkarlarna var inte alltid det bästa, 
men lite propaganda kunde kanske 
förbättra relationen. 
Gustav Vasas avlägsne ättling kung 
Gustav III försäkte även han att 
påverka folkopinionen med hjälp av 
visor. 1788 inledde kungen ett krig 
mot Ryssland. Detta var en tid med 

en massiv propaganda för att få ihop 
folk till en fricorps. Ett led i denna 
propaganda resulterade bland annat 
i ett antal skillingtryck. I ett av dem 
kan man läsa denna vers:
 
Sjelfständigheten wågar på
Med Gustaf ut till Norje gå
Och Redligheten äfwen så
De Baggar til at slå
Krigs-äran wåra Fäders glans
Med Lydnaden war och til hands
At taga Wallar Torn och Skans
Med Kulor, Krut och Lans…

sånger om nederlag
”Femtusen (eller tretusen) man från 
dalorten spran” är en vistrall som 
sägs höra till Stora Daldansen och 
som finns i ett flertal varianter. Det är 
inte segern som beskrivs, utan under-
gången, vilket illustreras i slutet i en 
variant av visan med orden ”somliga 
dog i skorna”.

Det finns en del andra sorgliga visor 
om krigets elände, som till exempel 
visan från Malung ”Ô än e ä muli”.

…Ô pôjkan a fyry 
Te Villmanstrand
Ô kôllon a fyry
Te Häsingland …

Pojkarna drog ut i krig, och i Vill-
manstrand 1741 led man nederlag. 
Alternativt sjungs även “fionland” 
fiendeland. ”Kôllon, alltså flickorna, 
drog till Hälsingland på arbete.

I Trangenvisan berättas om när Dal-
regementet 1808 gick in i Norge, och 
vid Trangenpasset mellan Glomma 
och Flisa led ett stort nederlag

Den dag blev mången änka och fader-
lösa barn
Av både norsk och svenska låg stupa´ 
mången man
Och uti blod nersöla´ i snö och i 
morass
Placerade* och döda framfördes 
många lass

andra typer av militära visor
Det som sjöngs handlade inte bara 
om krig. Under århundraden har 
psalmen Vår Gud är oss en väldig 
borg sjungits av svenska trupper vid 
stridens början.
Marschvisor har sjungits, och de två 
vanligaste var ”Vad ska vi göra med 
de blanka gevär”, och ”Halta Lottas 
krog”.

Under 1800-talet har det spridits 
beväringsvisor i skillingtryck, som 
det årets beväringar sjöng. Dess-
utom ha det diktats ett flertal lokala 
visor i samband med att pojkarna 
varit inkallade som beväringar, eller 
under beredskapen. 

Flickorna skrev i vaxduksböcker 
innan de blev gifta, medan pojkarna 
skrev under sin tid som beväringar. 
Bland pojkarnas visor hittar man 
alster som handlar om det militära, 
men oftare populära sånger från den 
tiden. Här hittar vi även ett antal 
visor av erotisk karaktär. Man sjöng 
allt möjligt, bland annat hittade man 
på text till signaler. 

Som en gammal kvinna sa ”förr 
sjöng vi jämt”. t

*Placerade är förmodligen det samma 
som blesserade, det vill säga sårade.

”Här 
hittar 
vi även 
ett antal 
visor av 
erotisk 
karaktär. 
Man 
sjöng allt 
möjligt, 
bland 
annat 
hittade 
man på 
text till 
signaler.”

Lissman 
gunnar 
turesson 
Bjursås

I krigs- så väl som i fredstid har visor diktats för att ingjuta mod i trup-
perna, bedriva propaganda mot fienden men även för att beskriva 
krigets vedermödor och bryta beväringslivets tristess. I denna artikel 
presenteras ett antal visor med särskilt stark koppling till Dalarna.

teckning av Jordi arkö.  
Bilden beskuren 

t musIk



tre Oresoldater. Den svenska 
armén gick i vinterkvarter 
vid fästningen Tönningen och 
blev där belägrade av över-
lägsna fiendestyrkor och i maj 
1713 kapitulerade armén. Av 
Dalregementet återstod då 145 
friska och 279 sjuka soldater. 
54 soldater ur Orsa kompani 
hade dött i sjukdomar, av dem 
var fem från Ore. Efter fång-
enskap i Danmark återvände 
slutligen tre man till Ore av de 
tolv som gått ut 1712. När ett 
nytt regemente och Orsa kom-
pani skulle sättas upp 1714 var 
det svårt att få fram tillräckligt 
med soldater i socknarna, 
varför man även måste ta 

soldater från andra håll.   

Två regementen på krigs-
fot
1788 inledde Gustav III ett som 
det visade sig katastrofalt krig 
med Ryssland.  I mars 1788 
gick Orsa kompani ombord på 
galären Helsingland för över-
färden till den östra rikshalv-
an. I augusti skeppades ännu 
ett regemente från Dalarna 
över till Finland, Dalvarge-
ringsregementet, ett ”paral-
lellregemente”. Soldaterna i 
vargeringsregementet var inte 
indelta, men uttagningen hade 
skett på samma sätt, dvs en 
rote – en soldat. I kriget kom 
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Man brukar tala om Äppelbo som soldatsocknen framför andra i Dalar-
na. Ny forskning visar att det även verkar finnas ovanligt många soldater 
i Ore. I tider av ofred fick socknen betala ett högt pris i manfall. 

Soldatsocknen Ore
Ore Hembygdsfören-

ing har de senaste 
åren gett ut två 
hembygdsböcker 

med militär anknytning. 2011 
kom Ore i andra världskrigets 
skugga – bygden med två 
norska militärförläggningar 
1944 - 1945  och 2012 kom Orsa 
kompani lovar ingenting be-
stämt – Orekorpralen Giftings 
bevingade ord. Båda böck-
erna är skrivna av historikern 
Göran von Knorring, född och 
uppvuxen i Ore. Göran är av 
gammal militärsläkt och nam-
net von Knorring förekommer 
ofta i Dalregementets annaler. 
Samarbetet mellan hembygds-
föreningen och författaren 
löper vidare och nu pågår 
arbetet med ännu en bok 
med arbetsnamnet Oresolda-
ter – 1635 - 1901, planerad att 
utkomma våren 2014.

yrket gick i arv
Ursprungstanken var att 
skriva om de ungefär 300 
män från Ore som tjänat på 
rotarna 1 – 11 i Orsa kompani 
från 1630-talet fram till det 
indelningsverket avskaffades 
1901. Under arbetets gång har 
dock Göran upptäckt att långt 
fler Orekarlar än de indelta 
knektarna på Orerotarna har 
varit soldater. Dels har de fun-
nits på andra rotar, ”Orsaro-
tar” i kompaniet och dels har 
de skrivits ut/värvats till andra 

förband som vargeringar, 
lantvärn, förstärkningsman-
skap och tremänningar. I vissa 
fall rörde det sig om ”paral-
lella” förband, i andra fall om 
ren manskapsreserv. Smeden 
och soldaten Petter Furubom 
uttryckte det hela klart i sin 
dagbok: ”Först blev utskriv-
ning av vargeringsmanskap, 1 
man för 2 soldater, för att sät-
tas i soldatens ställe, när han 
blev skjuten.” 1809 var han 
själv för ung för att komma 
med i vargeringen och samma 
gällde utskrivningen till lant-
värn 1810. Vid utskrivningen 
av förstärkningsmanskap 
1811 var han dock tillräckligt 
gammal för att bli soldat och 
1812 togs ännu fler soldater ut 
vid en extra rotering. Petter 
deltog sedan i fälttågen mot 
Norge 1812, 1813 och 1814. I sin 
dagbok (avskrift), som sentida 
ättlingar skänkt till Ore Hem-
bygdsförening, beskriver han 
detaljerat militärlivet och de 
strider han deltagit i. 

Förhoppningsvis kan den 
kommande boken klargöra 
varför så många män från 
Ore tjänstgjorde på andra 
rotar. Den förklaring som 
ligger närmast till hands torde 
vara stora barnkullar och 
fattigdom. Noterbart är även 
att soldatyrket ofta gick i arv 
från far till son/söner. Att Ore 
bidrog med soldater på andra 
rotar framgår även av fånglis-
tor efter Dalaupproret 1743.  
14 soldater från Ore satt då 
som fångar, sex tillhörde 
Orerotar och åtta rotar i Orsa 
socken.

en av fyra återvände
Efter katastrofen vid Pol-
tava 1709, då Dalregementet 
och Orsa kompani i princip 
förintades, sattes ett nytt 
regemente upp och elva nya 
män tog plats på Ores rotar 
och en på en Orsarote. 1712 
förflyttades regementet till 
norra Tyskland och i slaget vid 
Gadebusch samma år stupade 

»Av Dalregementet 
återstod då 145 friska 
och 279 sjuka solda-
ter. 54 soldater ur 
Orsa kompani hade 
dött i sjukdomar, av 
dem var fem från 
Ore. Efter fångenskap 
i Danmark återvände 
slutligen tre man till 
Ore av de tolv som 
gått ut 1712.  «

Dalmålning föreställande ”soldaten Per Persson Åkare från Ore” 
omkr. 1800. Stora Ensos bildarkiv, Dalarnas museum

teckning av Jordi arkö.  
Bilden beskuren 



vargeringsregementet att delta i fler 
och hårdare strider än det ordina-
rie regementet, vilket inte minst 
förlustsiffrorna visade. I december 
1790 återvände soldaterna till hem-
bygden. Tolv Oresoldater fann dock 
sina gravar i trakten av Lovisa i södra 
Finland; fem från Dalregementet och 
sju från Dalvargeringsregementet. 
Vissa hade stupat i strider, men fler 
hade avlidit av de sjukdomar som de 
facto tog mer liv än själva krigshand-
lingarna. Exempelvis hade man vid 
vargeringsregementet under ca 1½ år 
tillverkat inte mindre än 691 likkistor. 

hemma igen!
I Gammelstan i Norrboda kan man 
på en vägg se en ristning: OES 1762 
RÄF No 11 DÅ VI KOM FRÅN TIS-
LAND. Ristningen är troligen gjord 
av soldaten Nissniss Olof Ersson Räf. 
Han tjänstgjorde på roten nr 11 Räf i 
Norrboda och deltog från 1758 i pom-
merska kriget (1757-1762) som ersät-
tare för Börs Erik Andersson Räf. t  

Bertil Bellander, Ore 
Hembygdsförening
(vars mfffff dog i kriget i 
Finland 1789) 
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Monument rest i  
nationell yra
Ute i Europa står krigsmonumenten tätt; oftast finns 
ett i varje stad med självaktning. I Dalarna är de mer 
sällsynta, turligt nog får man väl säga. Men i Brunnbäck 
är en stor minnessten rest över ett av de få slag som ägt 
rum här i landskapet.  

sliten 
inskription 
i guld mot 
den grå gra-
niten. Foto: 
P-E Petters-
son. Foto 
beskuret.

brunnbäcks festplats gör 
ett slitet och igenvuxet 
intryck vid mitt besök.  Där 
står Brunnbäcksstenen, 

Folkarebygdens förnämsta national-
monument och för en undanskymd 
och bortglömd tillvaro bland sly och 
buskvegetation. Men med rätt kame-
ravinkel går det att få monumentet 
att lysa i sin storhet mot den klarblå 
hösthimlen. I guldtext står präntat på 
en slätslipad oval under två krönta 
och korslagda dalpilar: ”För Sveri-
ges frihet, för hem och fosterbygd 
kämpade och segrade dalamännen 
här 1521. Minnesgoda landsmän reste 
stenen 1896”.

monumentets tillkomst
Det är fantastiskt att tänka sig en 
publik med 4 000 personer samlad 
här vid invigningen den 6 juni 1896. 
Bakgrunden till monumentet var att 
man vid 400-årsminnet av Gustav Va-
sas födelse 1496 ville resa ett äremin-
ne över slaget vid Brunnbäck, som 
ägde rum i april 1521. Det slaget med 
seger för bondearmén från Dalarna 
över danske kung Kristians legosol-
dater anses vara av stor betydelse 
för Gustav Vasas fortsatta frihetståg 
fram till kröningen i Strängnäs 6 juni 
1523 till svensk konung och intåget 
i Stockholm på midsommaraftonen 
samma år.

Fortsättning från sid 3.

Aldrig kommer jag att glömma 
klättrandet på stegen till det överbe-
lamrade utrymmet i portlidret och 
mitt bultande hjärta sekunderna 
innan det var dags att springa ut på 
scenen därifrån – eller efter dansen, 
för all del. Frågor strömmar in om 
hur det blir nästa år och därefter. 
Visst fortsätter vi? Jag ser fram emot 
att återuppleva den oförställda glädje 
och livslust, som det gemensamma 
skapandet fick oss att känna somma-
ren 2013! t

 

satu  
sundström
Svärdsjö

fakTa
Medverkan-
de: 60 perso-
ner varav 37 
skådespelare.
Antal före-
ställningar: 8. 
Publik:  
ca 1 400.  
Ideellt arbe-
tade timmar: 
ca 4 000.
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Ö t.v. stenen står hög vid Brunnbäcks älv.  
Foto: P-E Pettersson. Foto beskuret. 
n t.v. stor folksamling 1921 vid 400-årsminnet av sla-
get vid Brunnbäck. Ur Lars Östlunds bildarkiv
Ovan: Carl Larsson i By talar om sin skaldebroder karl-
feldt 1932. Ur Carl Manngårds bok Mannen och Verket

Per-erik 
Pettersson 
Avesta 

Förslaget till ett monument i 
Brunnbäck kom från kassören vid 
Avesta Jernverk, E.A Eriksson. Han 
satt själv uppflugen på stenkolossen, 
när den på Marie Bebådelsedagen 
1896 till musik fraktades på släde 
från Krylbo station efter en vådlig 
och äventyrlig färd från ett stenbrott 
i byn Grytnäs i Leksand. Vid omlast-
ningen till tåg i Rättvik efter slädfärd 
över Siljans is slant stenen, och en 
stor flisa lossnade i stenens topp, 
vilket gav monumentet dess speciella 
profil. Också vid slädtransporten till 
Brunnbäcksåsen råkade det 16 ton 
tunga ekipaget ut för en dikeskör-
ning, men de 200 järnverksarbe-
tarna förstärkta med en stor styrka 
Folkarebönder lyckades snart få 
stenen på plats. Den 5,65 meter höga 
stenen grävdes ner med en tredjedel 
och står omsluten av ett stort hägn 
med grova kättingkedjor. Två mindre 
stenar vid ingången till platsen 
bär namnen på de två härförarna 
Peder Svensson, han från Vibberbo 
i Hedemora och Olof Bonde från 
Söderbärke.

Vid invigningen den 6 juni 1896 
högtidstalade landshövding Char-
les von Oelreich, Dalregementets 
musikkår spelade och kyrkoherden 

i Folkärna Daniel Arosenius höll ett 
föredrag om Brunnbäcksslagets bety-
delse. Senare på eftermiddagen var 
en festmiddag anordnad på Krylbo 
järnvägshotell.

karlfeldt framträder i hembyg-
den
Nästa gång det blev stor folksamling 
vid monumentet var när Erik Axel 
Karlfeldt talade vid minnesfesten 
den 5 juni 1921, 400 år efter slaget 
vid Brunnbäck och 25 år efter det att 
stenen restes. Hela 15 000 perso-
ner samlades vid monumentet och 
lyssnade till hans tal denna enda 
gång den berömde författaren och 
sekreteraren i Svenska Akademin 
framträdde offentligt i sin hembygd. 
Bland gästerna märktes prins Eugén, 
som utbringade ett leve för fosterlan-
det. Vid en middag i Folkare härads 
tingshus i Krylbo hälsade häradsdo-
mare J.F. Isacson i Hälla välkommen 
och författaren Carl Larsson i By 
talade för Brunnbäcksminnet.
Drygt tio år senare hösten 1932 får 
Carl Larsson i By uppdraget att vid 
Brunnbäcksmonumentet hålla ett 
minnestal över den bortgångne 
Karlfeldt, som nu också postumt 1931 
hedrats med Nobelpriset i litteratur. 

Samtidigt avtäcks Arvid Backlunds 
byst av Karlfeldt, placerad i Örta-
gården vid Karlfeldts barndomshem 
Tolwmansgården i Karlbo.

monument behöver skötsel
Och där står stenen nu hög vid 
Brunnbäcks älv och enligt Karlfeldt 
”stolt i sin stumhet talar om kraft 
som i trångmål vet hjälpa sig själv.” 
Vid förberedelserna till minnesfes-
ten 1921 noterades i en tidningsar-
tikel att festplatsen ”i vardagslag 
ej erbjuder anblicken av att vara 
särledes väl vårdad … bäraren av ett 
av vår historias största och betydel-
sefullaste minne.”
Idag vore lite sly- och buskröjning 
också önskvärt, inte minst inför 
traditionen med samling på platsen 
tidigt på nationaldagsmorgonen 
den 6 juni, när Avesta roddklubb 
vid den historiska minnesplatsen 
uppe vid Brunnbäcksmonumentet 
inleder kommunens flaggstafett med 
svenska flaggan. Giv åt roddklub-
ben en penning även för en dylik 
röjningsinsats! t

”Det är 
fantas-
tiskt att 
tänka sig 
en pu-
blik med 
4 000 
personer 
samlad 
här vid 
invig-
ningen 
den 
6 juni 
1896.”



under många år-
hundraden var det 
s k indelningsverket 
ryggraden i den 

svenska armén. Systemet 
går tillbaks till medeltidens 
rusthåll. Den form som vi 
känner mest är det s k Yngre 
indelningsverket, som Karl 
XI började organisera 1682.  
Det militära indelningsverket 
fanns kvar tills den allmänna 
värnplikten infördes 1901.

Genom indelningsverket fick 
Sverige en armé och flotta där 
personalen till stor del blev 
självförsörjande och kronan 
slapp dyra kontantutgifter till 
löner. Riksdagsbeslutet 1682 
innebar att bönder åtog sig att 
sätta upp och underhålla rege-
menten på 1200 man. Ett antal 
gårdar (vanligen två till fem) 
bildade en rote, som lovade 
att anskaffa och underhålla en 
soldat eller båtsman. Roten 
skulle förse soldaten med ett 

torp och jord att bruka. I Da-
larna var det inte brukligt med 
soldattorp, soldaterna bodde 
hemma på sina egna gårdar.

Med tanke på att soldaterna 
var utspridda över hela landet, 
måste en noggrann planering 
ske hur trupperna och rege-
mentena skulle kunna samlas 
(mobiliseras) och marschera 
ut mot utskeppningshamnar 
och krigsskådeplatser längs 
rikets gränser. Kompaniernas 
och regementenas samlings-
platser och uppmarschvä-
gar måste planeras i detalj. 
Vägarnas beskaffenhet måste 
tåla tunga trossvagnar och för-
nödenheter måste finnas för 
såväl manskap som hästar. 

År 1696 låg hela verket färdigt, 
med uppmarschplaner till 
västra gränsen inom området 
Värmland-Bohuslän, till Syd-
sverige för operationer mot 
Danmark, samt till hamnar på 

Sveriges syd- och östkust. Pla-
nerna finns bevarade på Krigs-
arkivet. En del av dessa planer 
finns utgivna (1926), dock 

ej Kungl. Dalregementets. 
Anton Pihlström har dock 
(1906) återgivit regementets 
planer, daterade Krigskolle-

Dagsverket nr 3. 201310

Från slutet av 1600-talet och fram till 1900-talets början skedde Dalre-
gementets mobilisering enligt detaljerade uppmarschplaner. Genom 
landskapet löpte noggrant uppmätta marschvägar med utpekade sam-
lingsplaster, där Brunnbäck var en av de viktigaste. 

Kungl. Dalregementets  
uppmarschvägar  
under Stormaktstiden

Vid brunnbäck samlades Dalregementets olika kompanier för 
vidare marsch söderut. här fanns en flottbro åren 1634-1860, och 
ett gästgiveri. Lantmäteriet U4 Geographisk Charta öfwer allmenna 
Landz och Postwägarna uti Stora Kopparbergz Höfdingedöme, J A 
Thorslund, trol. Början av 1700-t. 

På väg från tammeråsen mot rättvik, längs 
den gamla marschvägen. Föreningen Dal-
karlsvägens storvandring 2008.  
Foto: Jan-Olof Montelius
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där ilastning i skepp väntade för 
vidare öden på de baltiska och ryska 
jordarna.

slut på de långa marscherna
Under 1800-talet vidtog en betyd-
ligt lugnare tid för Dalregementets 
soldater. Exercisövningar i hem-
socknen och marscher till möten 
på regementets nya övningsplats 
Rommehed fick ersätta de stora 
mobiliseringarna. Nu slapp också 
lokalbefolkningen de betungande 
durchmarcherna, som dessa upp-
marscher kallades, som slet hårt på 
försörjningen i de socknar som pas-
serades. Den indelte soldaten kunde 
också ägna sig åt mera fredliga värv, 
såsom att till exempel vara socknens 
skollärare eller klockare. t

Att läsa vidare:
Karl XI:s uppmarschplaner för de 
ständiga truppförbanden i det egent-
liga Sverige. Meddelanden från Kungl. 
Krigsarkivet, IV, 1926.
Pihlström, Anton: Kungl. Dalrege-
mentets historia, tredje avdelningen, 
1682-1721, 1906.
Populär Historia nr 8 2013, med en 
rad artiklar om indelningsverket.

Jan-Olof 
Montelius
väghistoriker, 
ledamot i 
styrelsen för 
DFHF och 
Dalregemen-
tets museer 

t DalregemenTeT

Orsa kompanis marschväg mynnar ut på 
tammeråsen, boställe för kompanichefen i 
rättviks kompani.  
Foto: Jan-Olof Montelius 2008. Foto beskuret.

På väg från tammeråsen mot rättvik, längs 
den gamla marschvägen. Föreningen Dal-
karlsvägens storvandring 2008.  
Foto: Jan-Olof Montelius

gium december 1697. Dessa skiljer sig 
ordmässigt något från Krigsarkivets 
version. Det är möjligt att Pihlström 
har skrivit av handlingar i regemen-
tets arkiv. 

Marschplanerna innehåller uppgift 
om var kompaniet skall samlas i 
hemsocknen ”rendre vous”, några 
platser längs vägen till regementets 
samlingsplats, antalet dagsmarscher 
samt vilodagar. Ibland finns även 
kortfattade uppgifter om vägarnas 
allmänna tillstånd.

brunnbäck mötesplats för rege-
mentet 
När regementet skulle marschera till 
Stockholm, var den gemensamma 
samlingsplatsen Brunnbäck. Därifrån 
gick marschen vidare via Broddbo, 
Gran och Barkarby till Stockholm, 
en väg som för övrigt sammanfaller 
ganska väl med den som Föreningen 
Dalkarlsvägen brukar på våra vand-
ringar till huvudstaden.

Orsa kompani hade längsta vägen att 
gå. Sedan kompaniet samlats i Orsa 
kyrkby marscherade man ”därifrån 
i genom skogen, derest ingen wagn 
utan redväg är till Tammeråsen mil 
2; hvilas 2 nätter”. I Rättvik stötte 
man på Mora kompani, som hade sin 
samlingsplats i Vikarbyn ”som ligger 
inom compagniet”. Därifrån fortsatte 
man till Bjursås, där Rättviks kom-
pani anslöt. I Falun intogs vila i två 
dagar. I Vika Strand anslöt soldater 
från Svärdsjö och Sundborn, som 
också tillhörde Rättviks kompani. 
Dessa hade samlats i Bengtsheden 
respektive Kårtäkt. Därefter fortsatte 
man via Smedby i Husby socken och 
Ytterbenning i Garpenbergs socken 
till Brunnbäck.

Västerdals kompani hade också lång 
väg till regementets samlingsplats. 
”Wästerdale compagnie samlar sig 
uti Sellieby [Sälje] och Floda sochn, 
hwartill fordras 6 dagar men när 
whårfloden hindrar, så behöfves 8 
dagar och marscherar till Gagnef fär-
gia i Furåhs [Djurås] by mil 1 ¾ Tuna 
sochn Båtstad färgia mil 1 ½”.

Leksands kompani kunde, efter 
att man samlats i Noret, ta båt från 
Tibble ”och fara elfwen utföre till 
Båtstad”. Därefter fortsatte man till 
Solvarbo, där Gagnefs kompani an-
slöt och i Västerby även Överstelöjt-
nantens kompani, som hade samlats 
i Säter. 
Det var inte bara Leksands kom-
pani som kunde ta båt över Siljan, 
utan även Orsa, Mora och Rättviks 
kompanier kunde också göra så. Man 
samlades då vid Mora kyrka ”därest 

compagnierna stiga till båt i Sillian 
och der som stormen den icke hin-
drar, så kunna de på en dag fara till 
Lexans kyrkia och byn Nooret”.

Vägarna mot södra sverige
Samlingsplatsen för de flesta kompa-
nier var som förut Brunnbäck. Däri-
från marscherade man via Salbo och 
Västerås till Köping för vidare marsch 
söderut. Överstelöjtnantens kompani 
marscherade till Norrbärke, där även 
Västerdals kompani tillstötte, efter 
marsch via Grangärde och Marnäs. 
Från Norrbärke gick man sedan via 
Gunillbo till Köping.

Vägen till hälsingland
Samlingsplatsen för Orsa, Mora, Lek-
sands och Västerdals kompani var 
Falun. Leksands och Västerdals kom-
panier gick över Gagnef och Amsberg 
till Falun. Från Falun marscherade 
man sedan via Borgärdet, Lumshe-
den, Ovansjö och vidare till Gävle. 

Överstelöjtnants kompani samlades i 
Uppbo och marscherade därefter till 
Sund i Husby socken, där Livkompa-
niet anslöt. Därefter gick marschen 
via Torsåker och Ovansjö till Gävle,

”Orsa 
kompani 
hade 
längsta 
vägen att 
gå. ”
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Få är spåren efter bronsålderskulturen i Dalarna. Läser 
man i litteraturen så är den generella bilden idag att 
fångstkulturen levde kvar längre här än på andra håll. 
Utifrån ett nytt forsningsläge och delvis nya källor vill 
arkeologen Joakim Wehlin framöver försöka nyansera 
bilden och visa att de rika järnåldersbygderna har en 
kontinuitet ned i bronsåldern.

Dalarnas bronsålder 

för tio år sedan flyttade jag 
från Enviken norr om Falun 
och började mina studier 
vid Högskolan i Visby. Djupa 

skogar med svarta tjärnar byttes mot 
kalksten och östersjökust. Arkeologin 
lockade och så gjorde också havet. 

Tidigt under mina studier intresse-
rade jag mig för bronsålder (1700-
500 f. Kr.) och en speciell gravform 
som benämns skeppssättning. Just 
skeppet var en central symbol under 
bronsålder och återfinns inte minst 
i ett stort antal på hällristningarna. 
Varför fanns denna enormt starka 
skeppssymbolik? Detta under en 
period som så ofta förknippas med 

solkult och jordbruk. Varför inte 
angripa skeppssymbolen från ett 
maritimt perspektiv? Med dessa 
frågor antogs jag som doktorand vid 
forskarutbildningen vid Göteborgs 
universitet och i våras försvarade jag 
min avhandling: Östersjöns skepps-
sättningar. Monument och mötesplat-
ser under yngre bronsålder. 

Skeppssättningarna i östersjöområ-
det vittnar om maritimt inriktade 
grupperingar av människor under 
yngre bronsålder, specialiserade på 
handel och långväga resande. Dessa 
människor verkade i ett nätverk och 
samhällena kring Östersjön utveck-
lade en viss grad av samstämmighet 

genom en uppsättning av delade och 
ömsesidiga intressen. Det största 
intresset var metallen, först bronset 
och senare järnet.

utmark eller gränsbygd? 
Östersjön har sin charm men något 
lockar mig tillbaka till Dalarna. Är 
det djupet i landskapet jag saknat? 
Är det mitt oerhörda fokus mot ett 
maritimt kulturlandskap som får mig 
att söka motsatsen? Kanske är det 
återigen arkeologin? 

Hur det än är med den saken så 
är det arkeologin som givit mig 
chansen att komma närmare ett 
svar. Sedan i maj är jag anställd som 
arkeolog vid Dalarnas museum. Med 
mitt största intresse i bronsålder är 
det naturligt att börja rota i forsk-
ningshistoriken kring denna period i 
Dalarna. Den information jag funnit 
är långt ifrån tillfredsställande. Den 
generella bilden är att fångstkultu-
ren i Dalarna fortlevde med fiske och 
jakt som huvudnäring. Det finns helt 
enkelt ingen bronsålder! 

Joakim 
Wehlin
arkeolog, FD 
Dalarnas 
museum 

Hällristningsskepp från tanum i Bohuslän. Foto: Joakim Wehlin

”Öst-
ersjön 
har sin 
charm 
men 
något 
lockar 
mig till-
baka 
till Da-
larna.”



Påståendet är både rätt och 
fel. Hur vi bör definiera och 
dela upp förhistorien och 
dess perioder går att dryfta i 
ändlöshet. Det handlar mest 
om förhållningspunkter att 
knyta an till för att kunna föra 
diskussionen framåt. Natur-
ligtvis fanns det människor i 
Dalarna under bronsålder. Det 
intressanta i frågan är hur livet 
tedde sig för dessa människor 
och hur deras relation var till 
den södra Nordiska bronsål-
derskulturen och den nordliga 
Arktiska bronsålderskulturen? 
Man kan se det på två vis. 
Antingen utgör Dalarna en 
periferi för båda dessa kulturs-
färer, eller så utgör området 
en mötesplats och en smält-
degel för människor från två 
skilda, arkeologiskt definie-
rade, kulturella bakgrunder. 
Definitonen av arkeologiska 
kulturer sker vanligen utifrån 
dess centrala högborg, men 
kanske är det i ytterkanterna 
som förståelsen för männis-
korna bättre går att nå? Vilka 
delar av kulturen förvaltas 
och vilka delar är därmed 
viktigast? Skiljer sig dessa från 
olika periferiområden?

få bronsåldersfynd 
Från Dalarna känner man 
ett fåtal bronsföremål, vilka 
utan tvekan inbegrips i den 
Nordiska bronsålderskultu-
ren. Många fynd har gjorts i 
Västerdalarna och från Vattnäs 
i Mora finns länets enda 
depåfynd. Denna västliga 
spridning av fynden indikerar 
en kontaktväg mot den norska 
kusten. 

Fasta fornlämningar från 
bronsålder saknas i Dalarna. 
Vissa stenrösen är dock av 
sådan karaktär att de sanno-
likt bör dateras till bronsålder. 
Exempelvis finns sådana på 
Fornäs udde i Vika (se separat 

artikel här brevid) och på 
Djurmo klack i Gagnef. Två 
rösen av bronsålderskaraktär 
har undersökts på Tingsnäs 
udde i Leksand. Ett av dessa 
är av särskilt intresse. I röset 
fanns en skeppssättning. 
Företeelsen med skeppssätt-
ningar i högar eller rösen är 
inte helt ovanlig från bronsål-
dern. Främst påträffas dom i 
sydvästra Sverige men de finns 
också belagda i exempelvis 
Mälardalen och längs Norr-
landskusten.

kontaktlänk österut 
Spridningen av rösena ger en 
tydlig bild. Dessa ligger längs 
vattendragen och de flesta föl-
jer Dalälvens lopp till kusten. 
I Gävleborgs län ökar mäng-
den rösen markant och även 
ett fåtal skeppssättningar är 
kända. Längs östersjökusten 
norrut från Gävleborg finns 
flera rösen som vid under-
sökningar visat sig innehålla 
skeppssättningar. Dessa är 
identiska med den som påträf-
fades vid Tingsnäs udde. Till 
skillnad från föremålen talar 
alltså gravmonumenten om 
en kontaktlänk österut under 
bronsålder. Kanske fanns 
kontakter med det maritima 
nätverket i Östersjön. 
Vid Hönsarvet i Borlänge har 
arkeologer undersökt några 
intressanta lämningar. Dessa 
består av ringformade diken 
och har tolkats som rester 
efter gravhögar. Äldre källor 
berättar om ättebackar och 
hedningshögar i Tuna. De  
flesta av dessa är idag bort-
odlade. Traditionellt dateras 
högarna till järnålder men        
14C-analyser från Hönsarvet 
skvallrar om äldre dateringar, 
möjligen så gamla som 3500 
år. De flesta av högarna är 
sannolikt från järnålder, men 
det är inte orimligt att anta att 
en handfull av dem restes på 
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riksintresset fornäs udde
Längst ut på Fornäs udde 
ligger fyra forntida grav-
områden. De består av ett 
gravfält, två gravgrupper och 
ett stort ensamt liggande 
röse. Sammanlagt finns det 
5 rösen och minst 8 stensätt-
ningar. Rösena är uppbyggda 
av jordfri sten och är 6-14 m i 
diameter och 0,7-1,3 m höga. 
Stensättningarna är av både 
sten och jord och är både 
lägre och mindre än vad 
rösena är.  
    Gravar av rösetyp är 
mycket ovanliga i Dalarna 
och deras form och läge 
tyder på en ålder av ca 
3000 år. De anses vara från 
yngre bronsålder eller äldre 
järnålder. Gravarna är inte 
undersökta och därmed inte 
heller säkert daterade. Rö-
sena är anlagda innan någon 
egentlig jordbruksbygd växt 
fram i Vika. Rösena påmin-
ner oss om en tid då Runn 

och vattendragen omkring 
spelade en avgörande roll för 
människornas försörjning och 
föreställningsvärld. Utifrån 
undersökningar av röseom-
råden i andra delar av landet 
vet man att spår efter bo-
sättningen finns i närheten 
av rösena. 
    Fornäs udde ligger inom 
kulturhistoriska riksintres-
set Vika byar. Om Vika byar 
karakteriseras av historisk 
kontinuitet så är Fornäs udde 
ett ytterst intressant kon-
centrat av denna kontinuitet 
och mångfald av lämningar. 
Dessutom är Fornäs udde 
synnerligen unikt i sitt slag 
i Dalarna och när det gäller 
rösen i sjöläge troligen också 
unikt i norra Svealands och 
hela Norrlands inland. 

Maria Lannerbro norell 
arkeolog, Dalarnas museum

Tunaslätten under bronsålder.

bronsåldersmänniskan på 
spåren  
Med uppdragsarkeologins 
hjälp synas ett tidigare okänt 
material. 14C-analyser visar 
att de rika järnåldersbyg-
derna har en kontinuitet ned 
i bronsålder. Å andra sidan 
finns bronsåldersdateringar 
även från boplatser hörande 
till yngre stenålder. Spåren 
efter de människor som levde 
i Dalarna under bronsålder 
träder fram. Med riktade frå-
geställningar och nya analyser 
är det möjligt att komma dessa 
människor närmare. Hur var 
det att leva i inre Skandinavien 
under tidig metalltid?     

Med start hösten 2013 inleds 
ett forskningsprojekt som syf-
tar till att uppmärksamma den 
tidiga metalltiden i inre Skan-
dinavien. Med detta innefattas 
inte bara Dalarna utan också 
Gävleborg och norra Värm-
land i Sverige samt Hedmark 
och Oppland i Norge. 

Från att ha begivit mig till kus-
ten och utforskat det maritima 
kulturlandskapet i östersjöom-
rådet vänder jag tillbaka till 
det inre av Skandinavien. Min 
resa hade lika gärna kunnat 
ske för 3000 år sedan. På en 
båt längs Dalälven och med 
dyrbar last, kanske med brons 
eller rent av järn! t

skeppssättningarna utgjorde monument och mötesplatser för 
människor specialiserade till ett maritimt liv i Östersjön för 
omkring 3000 år sedan. Foto: Joakim Wehlin. Foto beskuret.

Bronsföremål från Dalarna. 
spjutspets från stora skedvi, 
kantyxa från Malung och
holkyxa från Lima. Foto Gre-
ger Bennström
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Dagsverkets redaktion tar tacksamt emot årsskrifter och andra publikationer från hembygds före ningnar och skribenter  
runt om i Dalarna. Vi anmäler så många som möjligt i tidningen och lämnar dem därefter till Dalarnas museums bibiliotek.tläsVärT 

räTTVIks kyrksTallar  
Sune Garmo. Vincent För-
lag 2013. 70 s. 
 
Vid Rättviks kyrka behövdes 
inga hus för övernattning men 
väl stall till hästarna under de 
timmar gudstjänsten pågick. 
Idag står 87 byggnader kvar 
varav flera nyligen genomgått 
en omfattande renovering. I 
fjorton kapitel presenterar för-
fattaren kyrkstallens tillkomst, 
dess användning och de olika 
renoveringar som husen ge-
nomgått.   

sOOl-öen – sOlleröns 
hembygDsbOk 
Sollerö hembygdsförening 
2013. 123 s. Pris 100 kr.

Hembygdsboken bjuder som 
alltid på ett mycket varierat 
innehåll som sträcker sig över 
tid och rum. Här finner den 
hugade så väl uppgifter om 
vädret 2012, roande berät-
telser, som läsning på soldmål 
och mer traditionella histo-
riska artiklar. Glädjande nog 
fortsätter det fina samarbetet 
mellan redaktionen och Sol-
lerö skola vars elever bidragit 
med sex skoluppsatser om 
tigrar.        

hIsTOrIen Om CaTharIna 
ulrICa hIOrT af Ornäs 
Marie Gustafsson & Andre-
as Bustad. Lilla Ornäs förlag 
2012. 109 s. 
 
Berättelsen handlar om 
Catharina Ulricas tragiska 
levnadsöde. På Ramnäsholms 
gård i Vika socken hölls hon 
inspärrad av sin make under 
32 år. Novellen publicera-
des för första gången som 
följetong i Falu-Posten 1889. 
Texten återges här i sin helhet 
med nyritade illustrationer 
och efterföljande funderingar 
kring novellen.

mahOgny, murbruk OCh 
malarIa 
Pär-Erik Back & Göran 
Skarner. 2013. 167 s.

Boken berättar om siljansnäsa-
ren och muraren Per Markus 
gripande livsöde som missio-
när i Kongo runt sekelskiftet 
1900. I kolonin hjälpte han till 
att bygga upp en missionssta-
tion som han även förestod en 
tid. Texten åtföljs av en omfat-
tande källförteckning samt 
bilagor om bl.a. Markussläkten 
och en sammanställning brev 
mellan makarna Markus. Bo-
ken kan beställas för 220 kr + 
porto på tel. 076-623 59 55.  

Höstens bokskörd

OrnäsbJörk – förförIsk 
OCh falsk 
Berndt Karlsson. Redaktio-
nen AB 2013. 96 s.

Berättelsen om Sveriges 
riksträd tar sin början med 
att Hans Gustaf Hjort på 
Lilla Ornäs rapporterar in det 
märkliga trädet till botanikern 
Carl von Linné. Fyndet är en 
sensation som kommer att 
fascinera botaniken och all-
mänheten ända fram till idag. 
Texten är mycket rikt illustre-
rad med så väl äldre bilder 
som nytagna foton. En kort 
sammanfattning finns även på 
både engelska och tyska. 

räTTVIks fInnmark PÅ 
1600-TaleT 
Stig Welinder. Finnbygdens 
förlag 2013. 80 s. 

Under 1620-talet flyttade 
finnar in och röjde mark i 
Rättviks sockens utskogar. 
Med tiden bildades de fyra 
byarna Bingsjö, Finnbacka, 
Dalstuga och Dådran. Boken 
diskuterar de första männis-
korna och gårdarna i finnmar-
ken och följer hur deras finska 
livsstil, språk och traditioner 
tunnades ut, förändrades och 
försvann under 1700- och 
1800-talen. 

förbInDelser – fem lek-
sanDskVInnOr I gamla 
sTan – PlaTs, arbeTe OCh 
resanDe unDer 200 År 
Anna Götlind. Stockholmia 
förlag 2013. 188 s.

I denna mikrohistoriska studie 
får läsaren följa fem leksans-
kvinnor, varav en är förfat-
taren själv, i en kronologisk 
berättelse från tidigt 1800-tal 
fram till idag. I den inledande 
delen redovisas översiktligt 
det mikrohistoriska arbets-
sättet. I mellandelen återges 
kvinnornas berättelse som 
sedan i de tre avslutande 
kapitlen koppas till ”den stora 
historien”. 

nOrberg OCh JärneT  
Ing-Marie Pettersson Jen-
sen. Jernkontorets bergs-
historiska skriftserie 46. 
2012. 308 s.  
 
Denna doktorsavhandling 
är en arkeologisk studie av 
kontinuitet och förändring i 
gruvbrytning och bosättning 
under perioden  1000-1500 
e.Kr. Studien understryker 
järnets betydelse för stats-
bildningen. Undersöknings-
området utgår från Norberg, 
som under medeltiden hörde 
till landskapet Dalarna, men 
analysområdet omfattar även 
Hedemora och Avesta.  



DagsVerkeT VIll graTu-
lera Anders Janols, Tuna-
Hästbergs hembygdsförening, 
till utmärkelsen Årets ängsbru-
kare i Dalarna 2013, där bl.a. 
hembygdsförbundet sitter i 
juryn. Landshövding Maria 
Norrfalk överlämnade den 19 
juni priset vid en ceremoni vid 
”Tures äng” i Tuna Hästberg. 
Till Dagsverket säger Anders 
att han i framtiden vill se fler 
hembygdsföreningar engage-
rade i det viktiga arbetet att 
med traditionella metoder be-
driva slåtter. Det behöver inte 
vara stora ängar som man häv-
dar utan mindre rutor. Denna 
insats skulle utan tvekan ha en 
avgörande betydelse för flera 
arters fortlevnad.  

Juryns motivering lyder: ”An-
ders Janols har träget varit en 
drivande inspiratör i arbetet 
med skötsel och bevarande av 
Tures äng och andra områden 
i sin hembygd Tuna Hästberg. 
Anders är dessutom en stor 
svampkännare och har utfors-
kat ängssvamparna i många av 
Dalarnas ängar och betesmar-
ker. Resultatet av undersök-
ningarna delar han med sig av 
i praktverket Ängssvampar i 
Dalarna.” 
Källa: Länsstyrelsen i Dalarna

enlIgT besluT I hembygDs-
förbunDeTs sTyrelse 
kommer man från och med 
hösten att kommunicera med 
sina medlemsföreningar via 
e-post och tidningen Dags-
verket. Adressregistret har 
uppdaterats och samtliga 
föreningar kan nås på minst 
en e-postadress. Hör av er 
till hembygdskonsulenten 
om ni är osäkra på vem eller 
vilka i styrelsen som vi har 
e-postadress till.  Att frångå de 
tidgare brevutskicken kom-
mer att spara mycket tid och 
portokostnader för förbundet. 
Årsmöteshandlingar kommer 
att som tidigare skickas ut 
med traditionell postgång. 

PÅ hembygDsförbunDeTs 
möTe den 31 maj på Ludvika 
Gammelgård fattades en rad 
beslut, som refereras här. Fär-
näs Bys Bygdegårdsförening 
välkomnas som medlemar i 
förbundet. Styrelsen bevil-
jade Stiftelsen Danielsgården 
ett bidrag på 3000 kr för ett 
omtryck av skriften Daniels-
gården och projektet Skriv 

din historia ett bidrag på 10 
000 kr för att producera en 
ljudbok med insamlade histo-
rier från jubileumsåret 2012. 
Ansökan om bidrag till boken 
Granbergs liv avslogs med 
motiveringen att fäbodlaget 
inte är medlemar i förbundet.
Styrelsen diskuterade även 
formerna för årsmötet, bl.a. 

hur man ska förfara för att 
stimulera medlemmarnas 
motionerande. Man vill även 
uppmuntra medlemsfören-
ingar och tjänstemän från 
Dalarnas museum att delta i 
en minimässa i samband med 
mötet. På nästa årsmöte ska 
förbundet inte bara bjuda 
delegaterna på mogonkaffe 
med kanelbulle utan även en 
lunchsmörgås.
 
länssTyrelsen I Dalarna 
har bildat länets andra kultur-
reservat där Vika-Hosjö hem-
bygdsförenings bergsmans-
gård Gamla Staberg ingår. 
Utöver gården omfattas även 
barockträdgården, hyttom-
råde och odlingslandskap med 
ängar och skog. Hembygds-
föreningens engagemang för 
Gamla Staberg sträcker sig 
ända tillbaka till 1921. Sedan 
man blev ägare av gården 
år 1930 har man på ideell 
basis lagt ned ett enastående 
engagemang med att rusta 
upp husen, ett idogt arbete 
som belönats med byggnads-
minnesförklaring 1965 och nu 
kröns med utnämningen till 
kulturreservat. Gamla Staberg 
ingår som ett objekt i Världs-
arvet Falun.      

hembygDsförbunDeTs och 
Dalarnas museums planerade 
sommarläger för barn på Lud-
vika Gammelgård fick ställas 
in på grund av för få anmälda. 

lörDagen Den 10 augusTI 
anordnade Vika byalag i Mora 
en slåtterdag vid hembygds-
gården. Alla som kom  fick 

möjlighet prova på slåtter 
med lie samt slipa på hand-
driven slipsten. Ett tjugotal 
personer slöt upp både med 
liar och räfsor, liar fanns även 
att låna. Vid den traditionella 
Vikadagen den 8 juli tillver-
kades hässjor som nu  kom 
till användning, det blev två 
hässjor med hö. Som avslut-
ning bjöd byalaget på kaffe 
och smörgås, samt naturligtvis 
även svagdricka.

Den 31 augusTI träffades 
knappt 80 stycken hembygds-
vänner på Gammelstan i 
Norrboda för att fira Dalarnas 
hembygdsförbunds årliga 
Höstfest. I år stod Ore hem-
bygdsförening som eminent 
värd. Gammelstan i Norrboda 
är en fantastisk byggnadsmiljö 
som bland annat varit skåde-
plats för flera TV- och film-
inspelningar t. ex. Rid i natt 
(2 ggr) och Kärlekens bröd. 
Sedan bjöds det på lunch och 
ett intressant föredrag om 
Oremålet med Anki Eling.  
   Under eftermiddagen förflyt-
tade man sig till Furudals bruk 
för besök på de tre muse-
erna Norskt veteranmuseum, 
Landsbygdsmuseum och Ore-
kammaren. Lennart Öhnell 
rörde publiken till tårar med 
sin gripande berättelse om 
norska flyktingar och utbild-
ningen av norska polistrupper 
i Ore under andra världskri-
get. Hjältar kan göra skillnad!   

meDVerka I näsTa num-
mer av Dagsverket som 
har tema mat och dryck. 
Redaktionen efterlyser färdiga 
artiklar som kan beröra re-
cept, matvaror och måltider 
till vardag och fest, handel 
och distribution eller hushålls-
skolor och hushållning. Skicka 
eller mejla texten till erik.
arrhen@dalarnasmuseum.se 
eller ring 023-765 546. Dead-
line för insänt material är den 
11 november, men meddela 
alltid redaktören i god tid at ni 
önskar bidra med material. t
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Årets ängsbrukare i Dalarna 2013, anders Janols tillsammans med 
landshövding Maria norrfalk. Foto: Märta Ohlsson  

Matlagningskurs för herrar, 7/11 1950. Lärarinna Fru Ingeborg ek-
ström, stud. Lars Jansson, lokf. Bengt Olov scherp.  
Foto Sven berg, Stora Ensos bildarkiv i Dalarnas museum
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