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Historiebokens olästa sidor

t InleDnIngsVIs

”När kultur-
lämningen 
får en historia 
växer för-
ståelsen för 
varför den ska 
bevaras och 
därmed ökar 
möjligheten 
att skydda 
den. Vi behövs 
verkligen – här 
också! ”

anna-karin  
andersson, 2:e 
v. ordf. i Dalarnas 
hembygdsförbund, 
ansvarig för natur- 
och miljöfrågor. Hör 
gärna av er till Anna-
Karin med era tankar 
och ideér. 
Foto: Privat

natur- och miljö är ett prioriterat område inom Sveriges 
Hembygdsförbund. Bevarande och synliggörande av det 
biologiska kulturarvet samt skogs- och odlingslandska-
pens kulturvärden är en viktig miljövårdsinsats i dagens 

samhälle. Landskapet är vår största och rikaste historiebok med 
flera ännu olästa sidor. Vårt kulturarv finns inte bara i byggnader, 
föremål och historier utan handfast kvar som en del av kringmil-
jön. Spåren efter våra förfäder finns ännu framför våra ögon. Vid 
kanten av åkern ligger många stenrösen, fyllda av stenar som slä-
pats dit under stort slit. Resterna av ett torp kanske skymtar un-
der några granar och den gamla stigen till grannarna och milorna 
kan ännu skönjas i terrängen. Ute på myren sticker en rad med 
störar upp – resterna av en gärdsgård. Alla dessa minnen är idag 
hotade. Det är lättare att bevara en stol än en stig, naturligare att 
vårda en byggnad än en ruin och enklare att bevara en sägen än 
alla de kulturminnen som ännu inte ”upptäckts” och registrerats. 

Det är lätt att alla vi som sitter i styrelser, och på annat sätt är 
engagerade i hembygdsföreningar, fastnar i vardagen med ar-
rangemang, policyplaner och jakten på finansiella medel för att 
underhålla våra hembygdsgårdar. Vi samlar våra minnen, bilder 
och berättelser i vackra hembygdsböcker, vilket är otroligt viktigt. 
Vi vill nog alla dessutom skydda och bevara kulturmiljöerna, men 
någonstans tar energin tyvärr slut. 

Det här numret av Dagsverket vill belysa dessa tankar från flera 
olika håll. Skogsstyrelsen och Jordbruksverket kan bevilja stöd för 
vård och underhåll av olika kulturmiljöobjekt. Intresset för dessa 
dolda kulturskatter växer och vi inom hembygdsrörelsen har en 
given plats här. Många gånger är det vi som har kunskapen om 
vem som kan ha gått på stigen och vem som bodde i huset som nu 
är försvunnet. När kulturlämningen får en historia växer förståel-
sen för varför den ska bevaras och därmed ökar möjligheten att 
skydda den. Vi behövs verkligen – här också!
Vi behöver nog samarbeta med andra föreningar, men framförallt 
själva ”väcka frågan”. Runt om i länet har vi kunskap som kan 
spridas vidare, vi kan söka efter nya eldsjälar, märka ut platser 
och informera (via föreläsningar och skyltar), allt för att rädda 
spåren efter den hembygd som är grunden till hela vår rörelse. t
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Medlemskap i DFHF för år 2013  
erhålles genom insättande av 200 
kr på bg 5604-8564. Som medlem 
får du årsboken DALARNA, 4 num-
mer av Dagsverket, 20 procents 
rabatt på museets och hembygds-
förbundets publikationer. 
 
Manusstopp Dagsverket 2013
Nr 2 Tema: Turism och resande, 20 
maj. Nr 3 Tema: Krig och fred, 19 
augusti. Nr 4 Tema: Mat och dryck, 
11 november.

Redaktionen förbehåller sig rätten 
att förkorta och redigera insända 
texter. I och med att material läm-
nas till red. godkänner upphovs-
mannen också att det publiceras 
elektroniskt.

Rättelse
I illustrationen till artikeln om 
Dalarnas sockenvapen i nr 4 pre-
senterades Region 
Dalarnas dalahäst 
felaktigt besku-
ren. Så här ska en 
korrekt återgiven 
logotype se ut.  
 

Dagsverket

Omslagsbild:Nedtagna buskar 
blir foder till fåren.  Foto: Foto: 
Magdalena Thorsbrink

stora ensos bildarkiv, Dalarnas museum
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Gustav Vasa i 
Svärdsjö
I Svärdsjö fortsätter planeringen av ett krönikespel om Gustav Vasas 
äventyr i socknen. Dagsverket följer produktionen genom Satu Sund-
ströms rapporter. Premiär 26 juli.

I Gustav Vasas krönika 
nedtecknad av Peder Svart 
1559 står: ”… till herr Jon 
i Svärdsjö, den ock med 

honom i Uppsala studerat 
hade. Där vort han ganska väl 
unfången, vilte sig där vid pass 
en vicke. Skyndade så herr 
Jon honom över daleskogen 
…” Det är allt. Via muntliga 
berättelser, som byggts på, 
förts vidare och dokumente-
rats långt senare än 1520 då 
händelserna utspelades, har 
en flora av äventyr fått fäste i 
människors medvetande. 

Produktionen tar form 
I det spel som ska uppföras 
i Svärdsjö i juli och augusti 
finns det mesta med och 
kommenteras av den åldrade, 
värkbrutne Gustav. Spel-

platsen blir förstås Svärdsjö 
Gammelgård, som Svärdsjö 
Hembygdsförening generöst 
ställer till förfogande. Dess-
utom har samarbete etable-
rats med Studiefrämjandet. 
Engagemang hos boende i 
bygden är en annan viktig 
förutsättning. Vi som driver 
projektet, manusförfattaren 

och regissören Theresia Holm-
stedt Jensen, producenten 
Mikael Källman och jag själv, 
använder alla medel; möten, 
Facebook, telefon och texter. 
Den 20 januari hölls ett möte 
på Hedenborg och glädjande 
många, särskilt barn och 
ungdomar, slöt upp. Den 18 
februari läser vi gemensamt 
manus, som sakkunnigt gran-
skats av fackhistoriker. 

Vasamiljöer i svärdsjö 
Isala lada blev nationalmo-
nument redan 1668, liksom 
ladan i Rankhyttan och Ornäs-
loftet. Intill finns en storslagen 
minnessten i älvdalsporfyr, 
på plats 1795. Beställare var 
Gustav III, som ville synliggöra 
sitt släktskap med  
Gustav I. Andra har nöjt sig 

med att karva in årtal eller ini-
tialer i ladans åldriga timmer. 
Besökarna under 1700- och 
1800- talen var ofta kringvand-
rande studenter, som följde 
kungen i spåren med historie-
boken som resehandbok. 

Den som vet kan på Svärdsjö 
kyrkas tak se två guldkronor 

på en spira. Den ena skänkte 
Gustav Vasa när han blivit 
Sveriges kung 1523 och den 
andra Drottning Kristina, hans 
sonsondotter 1632. De tackade 
på så sätt Svärdsjöborna för 
hjälpen under flykten. Ladan, 
minnes-stenen, kronorna är 
synnerligen handfast historia. 

Och det finns mer. I Prost-
parken med Tolvmila- el-
ler Sjumilaskogen, där 
de förföljande danskarna 
övertalades att vända om, 
finns Vasastenen av granit 
från trakten. Den restes 1920, 
under stark nationalromantisk 
påverkan, till 400-årsjubileet. 
Gustaf Ankarcrona ritade och 
ledde arbetet, som utfördes av 
entusiastiska ungdomar från 
trakten. Ornamenten höggs 
av Svärdsjöskulptören Arvid 
Backlund. Av de insamlade 
medel, som blev över, kunde 
den nyligen bildade Svärdsjö 
Hembygdsförening köpa de 
första byggnaderna till Svärd-
sjö Gammelgård. 

Här finns alltså på en förhål-
landevis liten yta en mängd 
hållpunkter till Sveriges 
historia från 1520 och framåt, 
där Vasaspelet och annan 
verksamhet på Gammelgår-
den representerar vår tid. 
Kanske kan vi samordna med 
hembygdsföreningens Järnets 
väg och Konst i Svärdsjö och 
erbjuda Vasavandringar i den 
miljö som beskrivs ovan. Kul-
turpunkt Svärdsjö alltså! t

5Satu Sund-
ström, Svärdsjö

sommarspelet del 2

svärdsjö. Isala lada omkr. 1896. Fotot visar det eldhärjade skogs-
område som antändes av tåget år 1888, då 1000 ha skog nedbrän-
des. Foto: Dalarnas musem

Sedan årsskiftet har jag till-
trätt som ordinarie hembygds-
konsulent i DFHF. Dagsverket 
blir därmed en naturlig del av 
mina arbetsuppgifter så räkna 
med fler nyheter framöver om 
vad som pågår ute i medlems-
föreningarna. 

Att natur och kultur är 
sidor av samma mynt, är väl 
knappast någon nyhet. Ändå 
är det min erfarenhet att 
kultursektorn har en njugg 
inställning till samarbete med 
naturvården. Det är synd, 
för i det rådande läget där 
naturvården har betydligt mer 
resurser, är det just kulturen 
som har allt att vinna på ett 
närmande.  På lokal nivå sak-
nas tack och lov de vattentäta 
skotten. Ofta är förenings-
medlemmar aktiva inom så 
väl hembygdsföreningen som 
exempelvis Naturskyddsfören-
ingens krets, och samverkar 
där efter. 

DFHF:s styrelse har kritiskt 
följt landstingets arbete med 
att ta fram Dalarnas kultur-
plan. Nu när planen är tagen, 
så ska vi ta den till vårt bröst, 
läsa den grundligt och glädjas 
över med vilken emfas det 
offentliga uppmanas att hitta 
samarbeten med det civila 
samhället. Det är ju oss man 
talar om! Hembygdsrörelsen 
är stor, välorganiserad och vi 
finns i hela länet. Vi har dess-
utom vårt standar planterat i 
asfalten framför länsmuseet. 
Bättre rustad kan man inte 
vara, när man ska greppa 
vapnet.  Så läs den hembygds-
vänner, läs! t

Erk Arrhén, redaktör



Den 18 juli 1874 skrev 
Åhl Anders Persson 
i sin dagbok, att han 
och systern Åhl Brita 

Persdotter hade slagit i 4 da-
gar i Middagsbo fäbodar och 
nu skulle slåningen vid hem-
manet på Plintsberg, i Lek-
sands socken, ta sin början. 
Det skulle ta tre veckor, innan 
de var färdiga med slåningen 
på ägor och myr samt hack-
slog.  Dessutom skulle man 
ta löv och harva träda. Den 
18 januari 2013 skriver jag, 
Åhl Anders barnbarnsbarn: 
”Vilken lycka att en kall janua-
rimorgon lägga mjukt ängshö i 
foderkrubban till fåren Ronja, 
Roza, Rut, Nejta, Lillemor och 
Stjärna.”

All mark i byn Plintsberg har 
gamla namn. De säger något 
om ägare, skötsel, markför-
hållanden eller vegetation. 
De höga alarna och den rika 
floran med tibast och trolldru-
va i buskskiktet och blåsippa, 
bäckbräsma, underviol och 
gullpudra i fältskiktet manar 
mig som arvtagare av Alle-
ränget till vård på naturens 
villkor.

Huset där fåren utfodras är 
en lövtägtslada som flyttats 
från Alleränget till lindan vid 
gården Jönsaänget i Plints-
berg. Ladan är ett kulturarv 
från 1600-talet. De nedre 
stockarna är formade enbart 
med yxa. Under årens lopp 
har stockvarv tillkommit och 
i samband med flytten måste 
delar av eller en hel stock er-
sättas. Precis som förr i tiden 
använde vi färsk asp. Ladan 
står nu i fårens hemmahage 
som är omgärdad av rovdjurs-
stängsel. Där var tidigare en 

linda som min make Jan och 
jag under alla år slagit med lie 
och hässjat. 

På skullen i ladan förvarar 
vi hö. Det hö som vi utfodrar 
med på vintern har vi köpt 
av en bonde i Torrberg. Han 
liksom vi arbetar för ett öp-
pet landskap med hjälp av 
djur. Då vi stallade in fåren i 
oktober kunde vi ge hö från 
närliggande marker. Det höet 
slog Åhl Anders barnbarns-
barn, Lars Gatu med maskin 
den första veckan i juli. Som 
tur var hade vi vackert väder 
de dagarna i en annars regnig 

månad. Höet vändkördes och 
sedan kunde vi lägga upp det 
direkt på en höskulle. För att 
binda den eventuella fukt som 
var kvar strödde vi över salt. 
Det här höet luktar gott och är 
av bästa kvalitet. Fåren älskar 
det och de skall få det som vi 
har kvar lite längre fram under 
vårvintern.
Då våren kommer är det dags 
att släppa ut fåren för att de 
skall fortsätta hjälpa oss att 
öppna upp igenväxta marker. 

Vi har 250 meter el-stängsel 
som vi flyttar efter djurens 
behov. Ibland hjälper vi dem 
genom att manuellt fälla 
buskar och mindre träd. Fåren 
har genom sitt varande frilagt 
stenrösen. Kanske är det ste-
nar som min farfar Gunsarfs 
Anders lade upp då han od-
lade? För honom var odla att 
skapa öppen mark.

Tällbergsbyarnas golfbana 
anlades 2005 delvis på mar-
ker, som tidigare tillhört min 
farmor Åhl Karins släkt. An-
läggningsarbetet innebar stora 
ingrepp i de marker, som se-

dan mitten av 1900-talet vuxit 
igen med främst lövträd. På 
vårarna var där en underve-
getation av blåsippor. Då man 
går på de vägar, som omger 
golfbanan ser man rester av 
det gamla odlingslandskapet. 
För några år sedan fann jag 
växter, som jag såg där under 
min barndom på 40-talet: 
majviva, vildlin, rosettjungfru-
lin, ormrot, tätört, tvåblad och 
svartkämpar! Men sälg och 
älgört var på väg att etablera 

sig. På något sätt måste ”mitt” 
natur-och kulturarv räddas!

Ledningen för golfklubben 
gav klartecken att sköta ett 
begränsat område enligt gam-
mal hävd, dvs lieslå, räfsa och 
klippa sly. Tillsammans med 
släkt och vänner har jag under 
3 år sökt återskapa en bit äng. 
Vi slår vid ungefär samma 
tidpunkt som Åhl Anders. Då 
är också växternas frön klara 
för spridning. Rödklöverns 
blommor är bruna och det 
låter i höskallrans frögömmen. 
Majvivan har ökat från 2 till 
6 bestånd, så det märks att 
skötseln har gett effekt!

I övre kanten av golfbanan 
växer majviva, rosettjungfru-
lin, tätört och fläckigt nyckel-
blomster i överflöd. Här skulle 
goda krafter behövas för att 
bevara floran. Det känns bra 
att kunna vårda åtminstone en 
del natur-och kulturarv och 
öppna upp för andra att göra 
samma sak. t

If you are aware  
you take care!

Birgitta Berg-
gren, biologilä-
rare, Plintsberg

Dagsverket nr 1. 20134

»Från änge till sly och 
till änge igen«
I en gammal dagbok fann Birgitta Berggren ovärderlig information om hur hennes släkts gamla 
marker i Plintsberg tidigare hade brukats. Idag restaurerar hon änge och kan glädja sig åt hur vissa 
växter återigen breder ut sig i lanskapet.  
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»Vilken lycka att en 
kall januarimorgon 
lägga mjukt ängshö 
i foderkrubban till 
fåren Ronja, Roza, 
Rut, Nejta, Lillemor 
och Stjärna.« 

att vårda ett arv med naturen och förfäderna som vägvisare

Birgitta och Jan framför fårhuset. Foto: Magdalena Thorsbrink



Dalarnas museums arkeolo-
ger har under flera säsong-
er grävt i kvarteret Västra 
Falun, centralt i Falun. Det 

började då Egnellska huset skulle 
iordningställas och byggas till efter 
bränderna. Sedan har kommunen 
påbörjat planeringen av andra delar 
av kvarteret, nu i första hand nöjes-
anläggningen bredvid Egnellska, men 
också för att bebygga rivningstom-

terna. De har tjänat som bilparkering 
i över trettio år.
Förra hösten gjorde vi en förunder-
sökning. Då grävdes tio schakt, några 
över 50 m långa tvärs igenom kvarte-
ret, andra lite kortare. Det visade sig 
att bevarandeförhållandena variera-
de. På tomterna längs Engelbrektsga-
tan fanns oftast ca 1,5 m tjocka lager 
och så även mot Myntgatan. Inne i 
kvarteret var delar av kulturlagren 

5Dagsverket nr 1. 2013
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att vårda ett arv med naturen och förfäderna som vägvisare

Under flera år har Dalarnas museums arkeloger grävt i kvarteret 
Västra Falun.  Nu kommer resultaten från museets största arkeolo-
giska utgrävning hitintills i Dalarna.

Ett kvarter i förvandling

”Vi fann 
också 
personli-
ga tillhö-
righeter 
som 
kritpipor 
och en 
förgylld 
knapp.”

bortschaktade. Det hade gjorts när 
man försökt plana till och terrassera 
sluttningen.

Från slutet av augusti fram till 
den första snön undersökte vi en 
10 m bred och 66 m lång remsa 
inne på tomterna som vetter mot 
Engelbrektsgatan och en mindre yta 
mot Myntgatan. Det har givit oss ett 
stort material som vi nu håller på 
att bearbeta. Grävningen är egent-
ligen inte avslutad, då vi även skall 
undersöka marken under de gamla 
bensinstationsbyggnaderna i hörnet 
mot Stigaregatan.

rejäla golv
I kulturlagren fanns rester av hus-
grunder, spismurar, syllstenar, brunn-
nar, en liten källare med stenlagt golv 
mm. Lämningarna är förmodligen 
främst från 1600- och 1700-talen. En 
stadsgård på den tiden hade normalt 
bostadshuset ut mot gatan och för-
rådsbodar, stall och andra uthus inne 

Charlotte rensar fram ett av alla de golv och husgrunder vi hittade.  
Fotograf: Anders Altner. 

eva Carls-
son, arkeo-
log, Dalarnas 
museum 

Fahlun wedh kopparberget anno 1628 är den äldsta kartan 
över Falun. Pilen markerar kvarteret västra Falun. 
Dalarnas museums arkiv.

µ
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på gården. En fråga blir då 
varför det såg ut att ha legat 
flera bostadshus långt inne i 
kvarteret? Det kan naturligtvis 
ha legat flera bostadshus på 
samma tomt, men det kan 
också vara så att de äldsta 
husen var byggda före stadens 
reglering i mitten av 1600-talet 
och att de fick ligga kvar trots 
regleringen. En bevarad karta 
från 1628 visar att det tidigare 
gick en eller flera vägar genom 
nuvarande kvarter. Och vi 
hittade faktiskt något i botten 
som kan vara spår av en äldre 
väg.

Vi fann många spår av hus-
grunder, inte så mycket väggar 
utan främst golv. Fast flera av 
lämningarna var nog inte golv 
i egentlig mening, utan för-

modligen rester av grundlägg-
ningen. Några golv var hoplap-
pade av diverse småbitar, 
andra hade tvärgående bjälkar 
ovanpå. Ofta låg där också 
stora näverflak. På träet hade 
de lagt huggspån, sand, lera 
och hushållsavfall. Det fung-
erade nog som mullbänk. På 
det hade man sedan lagt själva 
brädgolvet. De hade troligen 
inget golvdrag, men det kan 
nog ha varit lite fuktigt för det 
rinner en hel del vatten nerför 
sluttningen. Det är ju också en 
orsak till att så mycket av träet 
var bevarat. En planka och en 
stock från förundersöknngen 
har daterats till 1600-talets 
första hälft.

skärvor, mynt och en  
förgylld knapp

Vi hittade mycket hushållsav-
fall i kulturlagren, inte bara 
ben utan skärvor av fat, skålar, 
grytor, glas, mynt, bitarav 
trätunnor m.m. Vi fann också 
personliga tillhörigheter som 
kritpipor och en förgylld 
knapp.
Fem av de sju mynten var tro-
ligen från drottning Kristinas 
tid, men präglingen var svår-
läst, ett var dock ¼ öre från 
1634. Det äldsta myntet var 
fyrkantigt, en klipping präglad 
1625 då Gustav II Adolf var 
kung och det yngsta från Karl 
X Gustafs tid, dvs 1654-1660.

Förutom de vanliga rödbru-
na skärvorna av skålar, grytor 
och fat fanns skärvor av sten-
godskrus och fajansfat. De bör 
höra ihop med mer burgna 
miljöer och det har nog varit 
ett rätt välbärgat kvarter med 
sitt centrala läge. Stengodset 
var importerat från Rhenlan-
det och faten från Holland. 
Den rödbruna keramiken kan 
ha skiftande härkomst. En del 
är säkert tillverkade i Falun, 
annat kan vara tillverkat på 
andra platser i Sverige eller 
t.o.m. importerat.

spår efter garvning
Vi hittade en hel del ben från 
nöt och får/get (skrivs så för 
att det är svårt att skilja benen 
åt). Det är vanligt att man 
hittar sådana ben, för kött har 

ätits i de flesta hushåll. Men 
frågan är om man hittar mer 
än vanligt i Falun? I Falun var 
behov av hudar förmodligen 
större än i andra städer och 
oxar köptes ända från Små-
land. På 1600-talet var bergs-
männen tvungna att leverera 
hudar till rep i gruvan, men 
behövde också skinn till t.ex. 
hyttbälgar. Till ett rep till en 
vinda eller ett spel vid gruvan 
kunde det gå åt 100 oxhudar 
och linan höll kanske i tre år. 
Läder behövdes också till kon-
sterna, gruvans vattendrivna 
maskiner. Till ett par hytt-
bälgar krävdes sex garvade 
oxhudar. Det uttjänta lädret 
kunde sedan återanvändas till 
handskar, skor, seldon m.m. 
Till repen användes förmod-
ligen främst råa hudar, men 
till t.ex. bälgarna behövde 
hudarna vara garvade. I 
Kung Hans privilegiebrev 
för Kopparberget från 1499 
räknas ett antal hantverkare 
upp och bland dem bälgma-
kare och garvare. Det avsåg 
hantverkare knutna till Berget, 
men staden hade också sina 
hantverkare. Grannkvarte-
ret, där museet ligger, heter 
Garvaren, men man ägnade 
sig förmodligen åt garvning på 
fler ställen. Vi fann ett ”kar” 
av lera nedgrävt i marken. Det 
tillhörde inte den äldsta tiden, 
utan kan ha varit i bruk under 
1700-talet och använts för just 
garvning. t

I hörnet av ett hus, i själva knuten, låg ett mynt från 1625 då gustav II adolf var kung. Foto: Greger Bennström

stengods från rhenlandet. Foto Dalarnas museum
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bidragspolicy 
klubbad
DFHF:s styrelse antog i december en bidrags-
policy för hur medel ur Billengrens gåva ska 
komma hembygdsrörelsen i Dalarna till gagn. 
Syftet med policyn är dels att underlätta för 
den som vill söka ekonomiskt bidrag, dels att 
vara en vägledning för styrelsen.
Bidrag kan sökas av enskild 
hembygdsförening, ansluten till 
Dalarnas hembygdsförbund. 
Bidrag kan utgå till dokumen-
tationer, utställningar, publika 
arrangemang eller som tryck-
ningsbidrag, forskningsbidrag 
eller annat bidrag som främjar 
den enskilda hembygdsfören-
ingen. 
Bidrag lämnas inte till normal 
drift i föreningen, eventuella 
löner, välgörande ändamål, byg-
gande av fastigheter, förvärv av 
föremål eller hus, redan tryckta 
alster, periodisk tidskrift eller 
årsbok, evenemang där alkohol 
ingår eller resekostnader. 

bidragsansökan ska inne-
hålla:
•	 projektbeskrivning	eller,	i	
fråga om skrifter, manusskript
•	 specificerad	kostnadsberäk-
ning eller budget
•	 redovisning	av	medel	sökta	
från annat håll
•	 uppgifter	om	konto	dit	even-
tuellt bidrag skall sändas
•	 minst	två	offerter	från	tryck-
eri när tryckningsbidrag söks.

styrelsen prioriterar:
•	 ansökningar	som	bygger	på	
samverkan mellan flera fören-
ingar
•	 projekt	som	kan	komma	hela	
Dalarnas hembygdsrörelse till 
gagn

Ansökan, för vilken det inte 
finns	någon	särskild	ansök-
ningsblankett, kan sändas in 
när som helst på året, varefter 
ärendet hanteras i arbetsut-
skottet innan styrelsen tar det 
slutgiltiga beslutet. Styrelsens 
beslut kan inte överklagas. 
Utbetalning sker senast 14 dagar 
efter styrelsen beviljat medel. 
Redogörelse för hur medlen 
använts ska inlämnas senast 1 år 
efter utbetalning.

Vid publicering av bidrag som 
erhållit medel skall anges att 
bidrag erhållits från Dalarnas 
hembygdsförbund.
Vill du veta mer om lektor Bil-
lengren och hans generösa gåva 
till Dalarnas hembygdsförbund 
finns	en	artikel	att	läsa	av	Eliza-
beth Ståhl i årsboken Dalarna 
1998. t

De senaste två åren har Stiftel-
sen Gagnefs Minnesstuga med 
stöd av Arbetsförmedlingens 
fas 3-program kunnat genom-
föra en digitalisering av sina 
samlingar omfattande ca 7000 
föremål. Det innebär att alla 
föremålen har fotograferats 
digitalt och föremålsblanket-
terna och accessionskatalogen 
har skrivits in i databasen. 
Ett något förenklat registre-
ringsformulär, lämpligt för 
hembygdsrörelsen har skapats 
i databasen. 

Den nya tekniken ger oss möj-
lighet att på ett helt annat sätt 
än tidigare öka tillgänglighe-
ten till de unika föremål som 
alla hembygdsföreningar har 
i sina samlingar. På sikt kan 

en publicering på Internet ge 
tillgång till den lokala kultur-
samlingen för alla intresserade 
oavsett var de befinner sig. En 
annan fördel med databasen 
är de olika sökvägarna som 
gör att vi som är valda att han-
tera föremålen lätt kan få en 
uppfattning om varje föremål 
genom en enkel knapptryck-
ning. Att söka givare eller 
ägare till föremålen är något 
vi märker intresserar dem 
som har anknytning till vårt 
område. 

Är du intresserad av fortbild-
ning eller introduktion till da-
tabasen Sofie, kontakta erik.
arrhen@dalarnasmuseum.se, 
eller 023-765 546 t

museidatabasen sofie för 
hembygdsföreningar

Sveriges hembygdsförbund 
delar sedan i fjol ut utmär-
kelsen årets hembygdsbok. 
Vinnaren koras på Bok och 
Biblioteksmässan i Göteborg 
i september och belönas med 
5000 kr. 

Enligt reglerna har Dalarnas 
hembygdsförbund rätt att 
nominera en bok till den na-
tionella tävlingen.  Nu börjar 
jakten för att utse landskapets 
bidrag. 

Tävlingsinstruktioner:
•	 Endast	böcker	som	utgivits	
av eller i samarbete med en 

hembygdsförening som är 
ansluten till DFHF kan nomi-
neras.  
•	 Nominerade	böcker	ska	
senast den 1 april ha inkom-
mit i 3 exemplar till Dalarnas 
hembygdsförbund, Box 22, 
791 22 Falun. 
•	 Dalarnas	bidrag	till	Årets	
hembygdsbok kommer att 
presenteras på förbundets 
årsmöte i Falun den 4 maj.  

För frågor kontakta Erik 
Arrhén på 023-765 546, 070-
684 34 81 eller erik.arrhen@
dalarnasmuseum.se t

Vem har skrivit Dalarnas 
hembygdsbok 2012?

Lektor Billengrens framsynta gåva 1923 gynnar fortfarande hem-
bygdsrörelsen i Dalarna. Oljemålning, målad av Carl Larsson 1917. 
Foto Pär K Olsson. Bilden beskuren
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IDalarna har sedan äldsta tid 
skogsmarken varit av största 
betydelse. Skogar och våtmarker 
har varit bondebefolkningens be-

tesmarker, slåtterängar, fångstland, 
vedtäkter och virkesförråd. Utan de 
vidsträckta skogsvidderna hade ald-
rig byarna kunnat växa sig så stora 
och täta längs de trånga älvstråken. 
På utmarken fanns hela underlaget 
för dalfolkets liv och bärgning. För 
att tillgodogöra sig skogslandets nyt-
tigheter tillbringade man en stor del 
av året ute i utmarkerna. Fäbodställe-
na var brohuvuden på utskogen som 
möjliggjorde säsongsvisa vistelser på 
skogen för folk och fä.
Sedan detta gamla extensiva markut-
nyttjande avklingat under 1900-talet 
och ersatts av storskaligt skogsbruk 
har de flesta spåren av utmarksbruk 
försvunnit. Spåren efter skogsbete 
och myrslåtter, lövtäkt och svedje-
bruk har blivit ett allt svagare brus 
i skogen. För att komma dessa spår 
inpå livet behöver man tolka vegeta-
tionen, studera träden och skogsmar-
kens växtsamhällen. Man finner då 
ett rikhaltigt arkiv av berättelser som 
hittills har förbisetts av kulturmiljö-
vården men som behöver införlivas i 
framtidens värdering av fäbodmiljö-
erna som helhet.

rara arter in på knuten 
Vid fäbodarna är slåtterängarna ett 
tydligt och bra exempel på levande 
kulturarv. Dessa vittnesbörd om 
seklers slåtter, vars mångfald av örter 
och fjärilar inte kan fortleva utan 
hävd. Vad som inte är lika bekant 
är att en motsvarande hävdskapad 
växtvärld finns i den betade skogen 
strax bortanför sätervallen. Seklers 
betande kor, får och getter har skapat 
glesa och ljusöppna skogar och främ-
jat förekomsten av örter som linnea, 
knärot, pyrola, lummer och kovaller, 
vilka annars skulle vara undanträng-
da av blåbärsris och småträd.
 
Kring stugorna inne på fäbodvallen 
(sätertäkten, bulindan) växer fortfa-
rande speciella gamla kulturväxter 
som berättar om äldre tiders behov 
och föreställningar. Mästerroten är 
en gammal medicinalväxt vid av-
lägsna fäbodar, som har nyttjats mot 
kreaturssjukdomar. Tibast har plan-
terats vid fäbodstugor som skydd 
mot troll och annat ont. Vid många 
sätrar hittar man också humle. Av 
den bryggde man förr ett mustigt 
dricka till slåttern.

Gamla timmerhus är populära bland 
kulturmiljövårdare. Vad som inte är 
så känt är dock de gamla timmer-

byggnadernas unika flora. Genom att 
hustimmer kan uppnå mycket högre 
ålder än döda träd i skogen uppstår 
med tiden ett särpräglat kultursub-
strat som lockar till sig rariteter som 
varglav, vedorangelav och ladlav. 
Detsamma gäller för gamla gärdes-
gårdar, som förr alltid stängdes med 
stavagransvirke. Dessa hägnader 
kunde stå i ett sekel och blev med 
tiden lurviga av lavar. Vid utbyte av 
gärdsgårdar bör man därför dels 
spara gammalt lavbelupet virke 
som man kan införliva med den nya 
gärdsgården, dels så långt möjligt 
stänga nya gärdsgårdar med senvux-
et granvirke.

Träd, blommor 
och lavar är  
fäbodskogens 
kulturbärare
Det är inte mer än 25 år sedan man först insåg att 
det inte räckte med att spara de täta byklungorna 
och de gyttrade gamla gårdarna och fäbodgårdarna 
för att bibehålla kulturarvet. Runtomkring husen 
finns	ett	levande	och	vårdkrävande	omland,	fyllt	av	
ängsblommor och odlad mångfald, som utgör ett lika 
påtagligt avtryck av mänsklig verksamhet som bygg-
nader, åkrar och vägar. Gradvis har sedan insikten 
om helhetsmiljöns betydelse stärkts och nu tas nästa 
kliv – ut i skogen. Och där visar det sig att hela land-
skapet kan utgöra ett kulturarv.

fakTaruTa
Sedan 2010 be-
driver Riksan-
tikvarieämbe-
tet i samarbete 
med SLU och 
Skogsstyrelsen 
projekt kring 
biologiskt 
kulturarv i 
fäbodlandska-
pet. Syftet är 
att stärka vår 

kunskap om 
det levande 
kulturarvet i 
nordliga sko-
gar. I Dalarna 
och Värmland 
pågår invente-
ringar och me-
todikutveckling 
i samverkan 
med fäbod-
brukare och 
forskare. 

tomas Ljung, 
Falun

”Dessa 
träd 
kunde 
bli hund-
ratals år 
gamla 
och 
värde-
rades så 
högt att 
de ofta 
gick i arv 
inom fa-
miljen.”



Informativa träd
Löv samlades förr in i väldiga 
mängder till djurfoder. Kring 
sätern hittar man än idag 
grova sälgar och rönnar som 
har hamlats för lövtäkt. För 
att komma åt och repa eller 
plocka lövfodret kapade man 
stammen regelbundet, tills 
ett tätt ris sköt upp från en 
kort och grov stam. Dessa träd 
kunde bli hundratals år gamla 
och värderades så högt att de 
ofta gick i arv inom familjen. 
Idag står de gamla foderträ-
den bortglömda och förvuxna 
inne i skogen, eller är omkull-
välta. Dessa gamla lövträd står 
för en mycket viktig del av den 
biologiska mångfalden i sko-
gen idag. Tack vare att de fått 
bli så grova ger de livsrum för 
många hotade och sällsynta 
mossor, lavar och insekter och 
erbjuder fåglar goda boplat-
ser. För att de ska fortleva 
krävs dock att man röjer fram 
dem och återhamlar dem.

Även barrträd kan ha mycket 
att berätta. Fram till ca 1900 
vallades (getades) kreaturen, 
varvid en vallkulla (getare, 

budeja) förde djuren längs en 
bestämd dagsrutt. Vid den 
plats där man vilade middag 
(sovholen, stannriset) täljde 
kullorna ofta in meddelanden 
och klotter i gamla tallar. I 

grova råtallar höggs också in 
gränsmarkeringar för betest-
rakterna. I tallar hittar man 
också huggna bleckor, som 
visar var en stig gått fram.

Svedjebruk har idkats på 
stora arealer, men spår kan 
vara svåra att finna idag. Dels 
lämnar även skogsbränder kol 
efter sig i marken och dels har 
svedjestubbarna ofta bärgats 
för tjärbränning. Med stor 
tur kan man på hyggen finna 
strån av svedjeråg som har 
grott efter lång tid i jorden. I 
bördiga lägen nära sätrarna 
svedjades dessutom marken 
för att bättra på betet. Då sy-
rades ofta grövre granar, dvs. 
ringbarkades nedtill för att 
torka på rot. Sådana träd kan 
man ännu träffa på.

Dessa är några av alla de bio-
logiska kulturspår som man 
kan träffa på i fäbodskogen. 
Resultaten av projekten publi-
ceras efterhand. Hösten 2011 
utkom rapporten ”Fäbodsko-
gen som biologiskt kulturarv” 
och våren 2013 kommer det 
första faktahäftet i en serie om 
biologiska kulturspår i nord-
liga utmarker publiceras. t
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Mulbetet gör skogen parkartat inbjudande. 
nyberget, rättvik. Foto Tomas Ljung

t.v. en gammal säldkall, dvs. en lövfodersälg, står inväxt i gransko-
gen. Här är läget akut! kläberget, Dala-Floda. t.h. varglaven trivs 
på gammalt hustimmer och är i sig ett kulturminne, då den förr har 
använts som åtelgift och till ullgarnsfärgning. skallskog, Leksand. 
Foto Tomas Ljung
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finns det något vackrare 
än ett hus med handblåsta 
fönsterglas? Fönstren är en 
byggnadsdel som ofta stryker 

med vid en renovering, trots att de är 
en nästan omistlig del av husets iden-
titet. Fönstren är även en mycket bra 
källa till husets ålder eftersom så väl 
glas, spröjs och bågar som beslag och 
målning innehåller spår till husets 
historia.
 
Äldre fönster är väl värda att bevara 
och renovera, eftersom virket i dem 
oftast är bättre än dagens fönster-
virke. Förr användes tättvuxet och 
hartsrik kärnfura för att bågen skulle 
vara så motståndskraftig som möjligt. 
Det är inte ovanligt att fönsterbågar 
från 1700-talet är i fint skick än idag, 
även om både färg och kitt har fallit 
bort.
 
Det var först på 1700-talet som föns-
terglas började bli vanligt i gemene 
mans hem. Tidigare hade fönster-
glasen främst funnits i högrestånds-
miljöer och kyrkor. 1700-talsglasen 
är gröna till färgen med många små 
luftbubblor. Fönsterrutorna var små 
och satt till en början sammanfogade 
med blyspröjs i en båge av trä. Mot 
slutet av 1700-talet kunde man göra 
allt större fönsterrutor och glasen 
sammanfogades med träspröjs i 
träbåge. Först på 1800-talet blev 
fönstren öppningsbara. Nu började 
man också med innanfönster som 

sattes i till vintern för ett behagligare 
inomhusklimat. Glasen blev ännu 
större, och tillverkades av en blåst 
cylinder som skars upp och planades 
ut. Det kopplade fönstret med två ut-
åtgående bågar kom under början av 
1900-talet. Dagens moderna fönster, 
de så kallade treglasfönstren, är bara 
20-25 år gamla. 
 
renovera dina fönster med tradi-
tionella material!
 
För att bevara ett gammalt föns-
ter bör man använda traditionella 
material och metoder. Om bågen är 
stabil och träet är friskt behöver man 
bara kitta om och måla fönstret. Om 
bågen är rötskadad kan man montera 
isär bågen och endast byta de delar 
som är dåliga, ett arbete som ibland 
kan vara bättre att lämna till en 
duktig fönsterhantverkare. Att kitta 
och måla om ett i övrigt välbevarat 
fönster kan den normalhändige göra 
själv.
När det gäller kitt bör man använda 
linoljekitt, som består av rå linolja 
och krita. Detta kitt är traditionellt, 
och är mycket lättare att underhålla 
än modernt kitt. Modernt syntetiskt 
kitt sitter ofta fast mycket hårt och är 
svårt att få bort vid framtida under-
håll. 
Vid ommålning är linoljefärg det 
rätta valet om man vill bevara ett 
äldre fönster. t

underhåll av ett fönster  
–steg för steg.
• Om bågen ska skrapas kan det 
vara enklast att ta ur fönsterru-
torna, för att inte repa glaset. Märk 
upp dem så att rätt ruta kommer 
tillbaka till rätt öppning. Ska de 
bara kittas kan glaset sitta kvar.
•Ta försiktigt bort kittet med kniv 
eller dylikt. Om det sitter hårt 
–använd kittlampa eller varmlufts-
pistol. Skydda glaset med en blöt 
trasa.
•Borsta beslagen rena från rost. 
Om de är genomrostade –byt ut 
dem mot nya med likadant utse-
ende.
•Skrapa bort löst sittande färg 
med hjälp av en färgskrapa. 
•Olja in bågen med halvolja be-
stående av 50% kokt linolja och 
50% terpentin. Då drar inte träet 
ur oljan ur linoljefärgen och kittet 
och de håller längre. Grundmåla 
sedan bågen med linoljefärg enligt 
tillverkarens rekommendationer.
•Kitta fönstren: lägg ett millimeter 
tjockt lager med kitt i kittfalsen. 
Lägg glaset på plats och tryck för-
siktigt fast det.  Spika fast glaset 
med stifttråd. Lägg på kitt med 
hjälp av en kittkniv. Vinkla sedan 
kittkniven och drag den över kittet 
för att få till en fin kittfals. 
•Mellanstryk med linoljefärg enligt 
tillverkarens rekommendationer. 
Måla ca. 1 millimeter in på glaset 
för att skydda kittfalsen.
•Slutstryk fönstret med outspädd 
linoljefärg.

TIPs!
- Måla bågen med en rund spetsig 
pensel för att komma åt överallt.
-Är du rädd att fåglarna ska äta 
upp kittet? Strö över finmald 
vitpeppar på kittet innan målning 
så håller sig fåglarna borta! Eller 
häng upp en fågelmatare, mätta 
fåglar äter inte kitt!

Vill du veta mer?
Hör av dig till byggnadsantikva-
rierna på Dalarnas museum, som 
kan ge tips om litteratur eller 
hantverkare. 

”Äldre 
fönster 
är väl 
värda att 
bevara 
och re-
novera, 
eftersom 
virket 
i dem 
oftast är 
bättre än 
dagens 
fönster-
virke. ”

Vackrare vyer genom  
äldre fönster
Spar dina gamla rutor och renovera dina fönsterbågar. Det lönar sig 
för ofta är det äldre träet av bättre kvalitet och fönstren i sin helhet 
en viktig del av husets uttryck.

Lovisa 
smedberg,
byggnadsan-
tikvarie, 
Dalarnas 
museum 

t.v. Ibland kan fönstret behöva kompletteras med friskt virke. Foto: Länsmuseet Gävleborgs 
museum. t.h. Målning av fönsterbågar. Beskrivning av upphängningsställning finns i boken gamla 
fönster: renovera, restaurera och underhålla av alf och eva stenbacka Foto: Lovisa Smedberg
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Jag försöker igen. Nyss 
fick jag inte en träff, 
men den här gången 
går det bättre – nio 

träffar. Men ingen ligger inom 
området! Vad är det jag håller 
på med?! Jo jag nyttjar Riksan-
tikvarieämbetets förnämliga 
Fornsök på nätet(www.fmis.
raa.se). Via datorn kan jag, 
och alla andra, leta upp forn-
lämningar över hela Sverige 
och jag är nu på jakt efter en 
speciell fornlämningstyp: 
liggmilebottnar i en speciell 
trakt, Lungsjöåområdet. Då 
krånglar det.

Så här är det. I min hem-
trakt, Envikens, västligaste 
hörn kommer en liten skogså, 
Lungsjöån, rinnande från 
väster. I byn Marnäs kallas 
den Västerån och den är 14 km 
lång. Den rinner upp i Rättvik, 
i Lungsjön, och sen vidare i 
Leksand (denna gamla socken 

har ännu skogar österut, fyra 
mil från kyrkan) och vidare 
ut i Falu kommun, just i byn 
Marnäs. Här finns åns enda 
vattenfall, Närboströmmen, 
där hävderna berättar att 
Kung Gösta en gång låg gömd 
undan dansken och hjälptes 
av marnäsborna. Här vill ett 
företag från Bålsta bygga ut 
strömmen. När jag hör om 
detta, går jag i taket. ”En liten 
å som nästan inte har vatten 
under torrperioden! Ska den 
förödas?!” Jag börjar rota i 
saken och återupptäcker då 
det omgivande landskapet: 

ett okänt bergslandskap med 
tiotalet toppar över 400 m, 
högsta toppen över 500!  Så 
okänt att det inte ens har eget 
namn!

en bortglömd pärla
Här sommarjobbade jag som 
plantör i slutet på 1950-talet. 
Då hade bolagen (här Kop-
parfors) börjat med kalhyg-
gesbruk och det gick åt många 
plantor. När man kört hårt 
ett tag, flyttade man till nästa 
trakt osv. Därför har områ-
det därefter lämnats ganska 
mycket ifred! Här finns idag 
t.ex. två förträffliga reservat 
(Granåsen och Korantberget) 
och ett tredje är på gång. Här 
hittade entomologen Olof 
Hedgren en mängd ovanliga 
och intressanta insekter i en 
stormfälld granskog (Granå-
sen) och därefter på ytterli-
gare ett antal ställen. Området 

visade sig vara en veritabel 
hot-spot för hotade arter, som 
lever på gran, men även på tall 
och löv! Här fanns dessutom 
så rara arter som blåtryffel, 
isabellporing, aspfjädermossa, 
raggbock m.fl.

Efter 1950-talet hade jag 
mest gasat genom området 
på skogsbilvägarna, på väg till 
Ovansiljans skogar eller kan-
ske till fjälls. Detta landskap 
hade jag glömt, men desto 
större glädje innebar återse-
endet, då så många kvaliteter 
fanns kvar - en oreglerad 
skogså med ett 100 km2 stort 

bergslandskap, som tillrin-
ningsområde, med många 
naturskogar! Ett fortfarande 
fungerande naturskogsland-
skap! Vilket fynd! Det ligger 
dessutom på Högsta Kustlin-
jen, i övergången mellan två 
naturgeografiska regioner, 
Mellansveriges brutna odlings-
landskap och Norra barrskogs-
regionen.

himlen mörknar
Obehagligt dock med kraft-
verkshotet, men förstöra 
så mycket för så lite?! Det 
skulle emellertid bli värre. I 
två omgångar lämnade den 
dominerande skogägaren 
Bergvik AB in, först över 

150 hyggesanmälningar före 
semestern 2012, sen ca 50 till 
före jul – myndigheterna har 
6 veckor på sig att komma 
med invändningar, men med 
helger osv. minskas ju den 
risken. Invändningar har dock 
kommit från Naturskydds-
föreningen, som begärde att 
myndigheterna skulle skydda 
områdena. Det sprack dock 
på att dessa idag saknar medel 
för sådant skydd!

Jag grep efter ett halmstrå 
och fann kulturmiljövården! 
Den starka kulturminnesla-
gen måste ju gå att använda 

inom Falu Koppargruvas 
gamla kolningsområde! 
Här skattade de omgivande 
socknarnas bönder till staten 
i form av kolleveranser till 
Kopparberget. En nyss gjord 
beräkning visar att det under 
1600- och 1700-talen kostade 
dessa bönder 60 MILJONER 
dagsverken! (N Säfström 
2009) Kolningarna utfördes 
som liggmilor. Ved av olika 
dimensioner lades samman 
och kolades. Kolbottnen blir 
då karaktäristiskt rektangulär. 
Liggmilor är äldre än resmilor, 
där gallringsvirke kolades på 
runda bottnar. Liggmilor är 
fasta fornlämningar, resmilor 
kulturlämningar, som skyddas 
via skogsvårdslagen. Ingen 
trakt i Sverige torde ha så 
många liggmilebottnar, som 
Falu Koppargruvas omgiv-
ningar, men alla saknar ändå 
fungerande skydd! Därav  

ingressens jakt på liggmilor! 
För skydd krävs att milbott-
narna först inventerats och 
sedan registrerats. FMIS hade 
inga sådana registreringar 
inom Kopparbergets kolfångs-
trevir i Lungsjöåområdet. I 
varje fall inte ännu! t

Rolf Lundqvist, 
Enviken

Logiken säger att naturområdet Lungsjöån, som nu hotas att inom en snar framtid köras sönder 
av skogsmaskiner, borde vara fullt av fasta fornlämningar. Ändå saknar ansvariga myndigheter 
resurser att påbörja en inventering – trots att vi befinner oss i närområdet till ett Unesco-skyddat 
världsarv.

”Din sökning gav inga träffar”
»När jag hör om detta, 
går jag i taket. ”En 
liten å som nästan 
inte har vatten under 
torrperioden! «

Lungsjöån 
Foto Rolf Lundqvist

vädertuppen, det gamla gränsberget, sett från Marnäs  
Foto Rolf Lundqvist
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I skogen	finns	mängder	av	intres-
santa lämningar efter människors 
aktiviteter från stenåldern till idag. 
En	del	känner	vi	till	och	annat	vän-

tar fortfarande på att hittas och doku-
menteras. Det är viktigt att lämningar 
blir registrerade i centrala register med 
tanke på det intensiva skogsbruk som 
bedrivs.	Det	finns	två	olika	stöd	som	
markägare och ibland föreningar kan 
söka från Skogsstyrelsen för att vårda 
kultur- och naturvärden i skogen.

stöd 1: bevara och utveckla sko-
gens mångfald. 
Här	finns	det	många	olika	tänkbara	
åtgärder som markägaren kan söka 
stöd för. Huvudsaken är att natur och/
eller kulturmiljövärdena stärks. För att 
vara stödberättigad måste en fastighet 
som är över 40 hektar vara målklassad. 
Målklassad betyder att den är indelad 
i olika avdelningar där man ser vilken 
typ av skötsel som behövs på varje 
avdelning.	OBS!	STÖDET	SKA	SÖKAS	
FÖRE	31	DEC	2013!
Stödet är indelat i två delar:

1. arelastöd-högst 7000 kronor 
per hektar.  
Arealstöd kan sökas för den areal 
skogsmark som berörs av de åtgärder 
du tänkt genomföra. Du visar vilka 
kostnader du haft genom kvitton eller 
betalda	fakturor.	Kostnader	för	mate-
rial kan också ersättas om det ryms 
inom högsta beloppet. Du kan inte 

få ersättning för eget arbete, det här 
arbetet lejs bort. Arealstödet kan bara 
sökas av markägare. 
 
2. schablonersättning.  
Du behöver inte visa några kvitton 
eller betalda fakturor. Du kan leja bort 
arbetet eller göra det själv. 
- Röja, rensa, märka upp stig, vand-
ringsled, äldre stenmur:975 kr/100 
meter
- Stängsling av lövungskog i natur-
vårdssyfte: 6 800 kr/100 meter
- Återställa mindre vattendrag efter 
flottning: 2 100 kr/100 meter
- Hamling, frihuggning av naturvär-
desträd:	310	kr/träd
- Skapa död ved: 80 kr/träd
- Återskapa våtmark genom att täppa 
igen dike: 950 kr/dikespropp
- Frihugga och rensa en kulturmiljö 
från	träd	och	ris.	Exempel	på	kulturmil-
jöer är fångstgropar, kojgrunder och 
fäbodmiljöer.	3	700	kr/objekt
- Skapa utblick/sikthuggning: 780 kr/
objekt
- Restaurera skoglig kulturmiljöbygg-
nad:	3	700	kr/objekt
- Naturvårdsbränning: 24 000 kr/
objekt+6400	kr/ha	(mellan	1-3	ha	är	
ersättningen 14 400 kr/ha

I de flesta fall är det markägaren som 
ska stå som sökande och till vilken 
pengarna betalas ut, men i vissa fall 
kan stöd betalas ut även till ombud 
(hembygdsföreningar,	företag	etc).	Ett	

exempel	är	att	markägaren	kan	lämna	
fullmakt till en förening när det gäller 
att röja, rensa och märka upp vand-
ringsleder.
 
stöd 2. natur och kulturmiljö-
vårdsåtgärder  i skogen . 
( förkortat NOKÅS)
NOKÅS-stödet	beviljas	av	Skogssty-
relsen. Även här handlar det om att 
höja natur och kulturmiljövärden. 70 
% av godkända kostnader ersätts. För 
anläggning av lövskog gäller 50 %.  
Här	kan	ex.	hembygdsföreningar	söka	
bidraget med fullmakt från markäga-
ren. Åtgärder som gagnar allmänna 
intressen prioriteras.

Exempel	på	stöd:
-Röjning och avverkning samt bortfor-
sling	av	ris	på	igenväxande	kulturmil-
jöer	t.ex.	i	fäbodar,	stigar.
-Frihuggning av äldre träd som gynnar 
antingen eller både naturvärden och 
kulturvärden. 

så här söker du medel
Kontakta	gärna	Skogsstyrelsen	innan	
du söker stöd. Då får du gratis rådgiv-
ning inför de åtgärder som du planerar. 
Du kan också få information om hur 
du fyller i ansökan. Aktuell information 
och ansökningsblanketter om stödet 
finns	på	Skogsstyrelsens	hemsida.	
Ansökan om stöd måste komma in till 
Skogsstyrelsen innan man påbörjar 
åtgärderna.

”Det är 
viktigt att 
lämning-
ar blir 
regist-
rerade i 
centrala 
register 
med tan-
ke på det 
intensiva 
skogs-
bruk 
som be-
drivs. ”

hjälp till att trygga  
skogens mångfald

Markägare och i vissa fall hembygdsföreningar kan söka bidrag från Skogsstyrelsen före den 
31 december 2013 för att bevara och utveckla skogens mångfald. Du som enskild person kan 
även hjälpa till att bevara skogens kulturlämningar genom att rapportera in fornlämningar 
och fornfynd till Dalarnas museum samt övriga kulturhistoriska lämningar till Skogsstyrelsen.
stenmur Foto: Ola Runfors
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Tipsa om fornfynd, forn-
lämningar och övriga kul-
turhistoriska lämningar!
Om Du känner till ett fornfynd, 
en fornlämning eller en övrig 
kulturhistorisk lämning som 
inte är registrerad – anmäl det 
till oss så skickar vi in en regist-
rering till de centrala registren! 
Om vi ska kunna skydda de här 
lämningarna, så att de inte för-
störs	vid	t.ex.	skogsbruk,	är	det	
viktigt att vi hjälps åt att göra 
dem kända. 
Det vi vill ha hjälp med är; 
fornfynd	(t	ex	en	stenålders-
yxa),	fornlämningar	(t	ex	en	
fångstgrop, järnåldersgrav, 
järnframställningsugn/slagghög, 
kolbotten efter liggmila) och öv-
riga kulturhistoriska lämningar 
(t	ex	en	kolbotten	efter	resmila).		
Vill du veta om fyndet eller 
lämningen redan är registrad i 
ett centralt register kan Du titta 
i Skogens Pärlor på Skogsstyrel-
sens hemsida (www.skogsstyrel-
sen.se) eller i Fornsök, FMIS, på 
Riksantikvarieämbetets hem-
sida (www.fmis.raa.se/ ). När det 
gäller övriga kulturhistoriska 
lämningar	finns	det	mesta	att	
hitta i Skogens pärlor.
Enligt	Kulturminneslagen	är	
man skyldig att snarast anmäla 
om man hittar ett fornfynd i 
anslutning till en fornlämning, 
två eller flera fornfynd som bli-
vit nedlagda tillsammans eller 
fornfynd som är av ädel metall.

När Du skickar in tips om forn-
fynd, fornlämning eller övrig 
kulturhistorisk lämning behö-
ver vi få följande information:

Information om tipsaren
•	 Namn
•	 Adress
•	 Telefon/mobiltelefon
•	 E-postadress

Information om tipset
•	 Fyndplats
Gärna GPS-koordinater (helst 
RT	90	eller	SWEREF	99)	och/
eller en markering på karta
•	 Fyndomständigheter	
När	och	hur	påträffades	läm-
ningen, och av vem?
•	 Beskrivning
Lämningens/fyndets längd, 
bredd, höjd/djup. Finns foto tar 
vi gärna emot det!

Skicka tipset om fornfynd eller 
fornlämningar till
Maria Lannerbro Norell 
maria.lannerbro.norell@dalar-
nasmuseum.se
Greger Bennström  
greger.bennstrom@dalarnas-
museum.se
Eller	med	”vanlig	post”	till	
Dalarnas museum, Maria eller 
Greger,	Box	22,	791	21	Falun.

Skicka tipset om övriga kultur-
historiska lämningar till
Jenny	Karlsson	 	
jenny.karlsson@skogsstyrelsen.
se
Eller	med	”vanlig	post”	till	
Skogsstyrelsen,	Jenny	Karlsson,	
Hedbygatan	45,	776	33	Hede-
mora.

Om Du tycker det är svårt att 
veta om det är en fornlämning 
eller en övrig kulturhistorisk 
lämning kan Du skicka in tipset 
till Dalarnas museum. Det vikti-
gaste är att Du skickar in det! t

 

T.v. Maria Nilsson, Skogssty-
relsen. T.h. Maria Lannebro 
Norell, Dalarnas museum 

trollberget Foto: Maria Nilsson

utställningar 
på Dalarnas 
museum 
23 februari - 7 april
3grafik
En utställning med grafik 
gjord av barn från
Sverige, Polen och Irak
Arr: Falu Konstgrafiska Verk-
stad

23 mars -26 maj
fåglarna ser allt
Carina Marklund och Carl 
Anders Thorheim
Måleri, objekt, 
broderi,installation

25 mars – 21 april, Café 
kopparhatten
fotografier 
av Henrik Björling

17 april - 9 juni
ur samlingarna
Hans Johansson
Möbelformgivare

1 juni - januari 2014 
Westmans 
Marianne Westman, Inga-Lill 
Westman, Bruno Westman. 
Keramik, porslin, textilier 
m.m 

15 juni - 15 september
malin Pettersson öberg
Installation med textil, rörlig 
bild, måleri

15 juni - 15 september
Pernilla Jansson
Objekt, installation

19 juni - 15 september
ur samlingarna
Torsten Renqvist
Skulptur, måleri, grafik

kalendarium
6 mars, Dalarnas museum
kl 18 Museet presenterar!
Gitarrer ur samlingarna. 
kl 19 Dalkullor - en svensk 
märkvärdighet. Hoff Sven 
Hedlund berättar.
Arr: Humanistiska föreningen

13 mars, Dalarnas museum
kl 19 En världsprodukt från 
Dalarna. Historien om ak-
tiebolaget Albin Hagström. 
Landsantikvarie Jan Raihle

18 mars  
sista ansökningsdag för bidrag 
till arbetslivsmuseer

23 mars skrIV!  
kl 13-16 Dalarnas museum 
och Dalarnas hembygdsför-
bund bjuder in till berättar-
dag på museet.  
Se separat program på 
www.dalarnasmuseum.se.  
Föreläsare bl.a professor 
Anna Götlind.  
Samarr: Folkuniversitet

3 april, Dalarnas museum
kl 19 ”Slipprigt, vått, giftigt, 
mörkt, brant och hett” Hur 
man förr visade resenärer 
Falu gruva.
Örjan Hamrin

4 april  
sista ansökan Marie Nissers 
stipendium

4 maj, falun  
DFHF:s årsmöte 
 
31 maj  
DFHF:s styrelse sammanträ-
der 

26 juli, svärdsjö 
Premiär Gusta Vasaspelet
 
25 aug  
Arkeologins dag
 
31 aug, ore 
Höstfest 
 
8 sep  
Kulturarvsdagen
 
14 sep  
Geologins dag
 
15 sep 
sista ansökningsdag för bidrag 
ur Gustav VI Adolfs fond för 
svensk kultur
 
9 nov  
Arkivens dag
 
15-16 nov 
Museimässa på Dalarnas 
museum
 
3 dec  
DFHF:s styrelse sammanträ-
der 

mÅnaDens  
-föremål 
-plats 
-gitarr 
Se mer på  
www.dalarnasmuseum.se
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skInnarebygD 
Malungs Hembygdsfören-
ing. 260 s.

Skinnarebygd har utkommit 
sedan 1948. Årets upplaga 
innehåller ett 25-tal uppsatser, 
signerade av 17 författare, som 
på olika sätt berör Malung 
med omnejd. Nytt för i år är 
att boken delvis illustreras 
med färgbilder. Innehål-
let spänner över vitt skilda 
ämnen och århundraden. Här 
finns bl.a. minnesberättelser, 
personporträtt, byggnads-
historia, företagshistoria och 
arbetsliv samt texter om och 
på malungsmål.   

 
 

Dalarnas höVITsmän, 
sTÅThÅllare, fogDar, 
lagmän oCh regemenTs-
Chefer 
Lars O. Lagerqvist & Nils 
Åberg. Vincent förlag 2012. 
216 s. 

Detta verk presenterar i 
alfabetisk ordning de vikti-
gaste av Kronans ämbetsmän 
i Dalarna, så väl civila som 
militära, som varit verksamma 
här sedan 1300-talet intill dags 
dato. Inledningsvis redogörs 
översiktligt hur Dalarna styr-
des och vilka administrativa 
enheter som varit aktuella 
under olika århundraden. 
Källmaterialet är till stor del 
hämtat ur diverse lexikon, ka-

lendrar, matriklar etc., vilka är 
utpekade med tydliga källhän-
visningar. Volymen avslutas 
med ett fylligt personregister.

 
husby-roCken 2012 
Långshyttans Brukshisto-
riska Förening. Årgång 52. 
38 s. Pris 100 kr

I 16 artiklar blandas historia 
och nutid i före detta Husby 
socken. Här kan man läsa 
om allt från Agdas leverpas-
tej till Stig Hellbergs artikel 
Musiken – Min stora hobby. 
Även hemslöjdens 100-års 
jubileum föräras en text om 
svensk hemslöjds verksamhet 
i Stjärnsund 1950-1982. I ett 
par artiklar berör man även 
migrationen i socknen, dels de 
som emigrerade till USA, dels 
de som flyttade in. 

gränge 
Samarbetskommittén för 
Hembygdsföreningarna 
inom Ludvika kommun 
2012. Nr 43. 36 s.

Skriften innehåller artiklar 
i diverse ämnen. En längre 
text har rubriken På vandring 
till buarna, signerad av Lars 
Åhlström, som handlar om 
en färd mellan sju fäbodar 
mellan Salån och Tansen som-
maren 1945. Åhlström föräras 

även ett minnesord.  Inga 
Larsson har i en annan artikel 
tagit sig an tingsprotokollen 
som återger kyrktjuven Jan 
Persson Bures brottsbana till 
galgen 1755.

 
häsTberg 
Tuna-Hästbergs Hembygds-
förening. Årsskrift 2013. Pris 
100 kr. 32. s.

För sextonde gången i ord-
ningen utkommer hembygds-
föreningen med sin skrift. I ett 
antal artiklar belyses bygdens 
historia ur en rad olika infalls-
vinklar. Ett par fylligare texter 
belyser bl.a. modellflygklub-
ben Komet, fornminnen i sjön 
Rämen och Harry Persson, 
legendarisk nyckelperson i 
Leksands IF.  

 

 
meD hJärTaT I borlänge 
Agneta Barle. Foto: Per 
Eriksson. 2011. 168 s. 

Borlänge kommun presenteras 
mångfacetterat i denna bok. 
Utifrån porträtt av människor 
och miljöer adderas en rad 
nya perspektiv på den tunga 
industristaden i länets mitt. 
Texten är rikligt och vackert 
illustrerad med Per Erikssons 
foton på bl.a. industrimiljöer, 
arkitektur, människor och 
kulturlandskap.

 
Johansson Vs Zorn 
Peter Johansson i samarbe-
te med Bokförlaget Arena 
och Zornmuseet. 2012. 95 s. 
+ fotodokumentation.

Boken utgör tillsammans 
med vinterutställningen på 
Zornmuseet en helhet. Det är 
alltså ingen utställningskata-
log i vanlig bemärkelse utan 
både en vägledning, kom-
mentar och en självständig del 
i verket.  Det är t.ex. endast 
via bokens fotodokumenta-
tion som publiken kan ta del 
av Johannsons tilltag att låta 
ett otal hundar på egen hand 
nosa på utställningen. Voly-
men är vackert inbunden och 
rikt illustrerad med nytagna 
bilder i färg och svartvitt.

moCkfJärD genom  
TIDerna 
Mockfjärds hembygdsför-
ening 2012. 112 s. 

Med anledning av sitt 90-års 
jubileum vill hembygdsfören-
ingen ge ut denna sockenhis-
torik. Innehållet presenteras 
så långt det går i kronologisk 
ordning. Därtill finns flera 
tematiska avsnitt som behand-
lar ämnen som jordbruket, 
skogen, mockfjärdsprofiler, 
sockendräkten etc. Artiklarna 
är delvis illustrerade med 
framför allt foton ur hem-

Årsböckerna är här...



bygdsföreningens eget arkiv. 
Texterna har sammanställts 
utifrån tillgängliga skrifter, 
vilka redovisas löpande efter 
varje avsnitt. 

 

 

rosengÅng – beräTTelser 
•	hIsTorIk •	VäVar 
Anna Östlund. 2012. 131 s.

En inspirationsbok med fakta 
om vävtekniken, personliga 
berättelser och 23 vävbeskriv-
ningar. Innehållet bygger på 
intervjuer med elva kvinnor 
utifrån frågeställningar som 
varför man väver och vävan-
dets betydelse för individen. 
Boken är illustrerad med foton 
av Per Eriksson. För den som 
vill läsa mer avslutas verket 
med litteraturtips.    

frÅn bruk oCh bygD 
Gryckbo Gille. Nr 2 2012. 
15 s.

I den nionde årgången av 
Grycksbo Gilles medlemsblad 
görs en återblick på somma-
rens och vinterns aktiviteter. 
En längre artikel handlar om 
det lokala varmbadhusets his-
toria och minnesberättelser av 
så väl badgäster som personal. 

 

är du intresserad av teknik- 
eller industrihistoria i allmän-
het, eller energibranschens 
kulturarv i synnerhet? Då är 
du välkommen att söka upp 
till 60 000 kr ut Marie Nissers 
stipendium för 2013 före den 
17 april. Läs mer på www.

vattenfall.se/sv/marie-nissers-
stipendium.htm
 
I malung-sälens kommun 
har två personer anställts med 
medel från Kulturarvslyftet 
med uppdrag att bl.a. digita-
lisera hembygdsföreningens 
bilder från 1920-40-talen. 
Personerna har sina anställ-
ningar i ett socialt företag 
som fungerar som förenings-
pool med uppdrag att serva 
föreningar och stiftelser i 
kommunen. Detta borde vara 
en modell för hur fler kommu-
ner i Dalarna kan dra nytta av 
Kulturarvslyftet. Källa: www.
raa.se
 
Vika-hosjö hembygds-
förening har nu öppnat ett 
Facebook-konto.  
Klart vi gillar’t!
   
gröveldalens fornmin-
nesförening har under året 
invigt sin nya föreningslokal 
på Fjällbondegården.

Dagsverket rapporterade i 
nr 4-2102 om att en av förbun-
dets medlemsföreningar fått 
sina årsböcker plagierade i ett 
nyligen utkommet populärve-
tenskapligt verk. Parterna har 
nu gjort upp i godo. Förlägga-
ren har ersatt föreningen med 
ett kontantbidrag på 5000 kr 
samt lovat att förse böckerna 
på marknaden med ett följe-
brev med en kompletterande 
källförteckning. 
 
gagnefs hembygdsfören-
ing uppvaktade i december 
Pers Göran Olsson på Dalarnas 
museum med kaffe med dopp 

för att tacka för hans insatser 
i produktionen av Gagnefs 

sockenfilm. Filmen har i det 
närmaste sålt slut och försälj-
ningsvinsten har möjliggjort 
flera nya angelägna projekt i 
föreningens regi. 

fredrik sandberg tillträdde 
i mitten av februari tjänsten 
som länsantikvarie på Läns-
styrelsen i Dalarna. Fredrik är 
arkeolog och har arbetat i 25 
år på Dalarnas museum inom 
uppdragsarkeologi, varav de 
sista fyra åren som chef för 
avdelningen Kulturlandskap.  
 
statsheraldiker Henrik 
Klackenberg höll på inbjudan 
av Dalarnas hembygdsförbund 
ett intressant föredrag om Da-
larnas heraldik den 23 januari 
på Dalarnas museum inför 47 
personer. Det var glädjande 
att så många av våra politiker 
infunnit sig för att ta del av 
föredraget, som utmynnade i 
en engagerad diskussion om 
Region Dalarnas satsning på 
hästen som symbol för länet 

och dess kommuner. Hem-
bygdsförbundets styrelse har 
inte uttryckt någon åsikt i 
frågan utan nöjer sig i nuläget 
med att sprida kunskap om 
Dalarnas katalog av vapen-
sköldar. 

efterlysning
Dalarnas museum önskar 
komma i kontakt med hem-
bygdsföreningar som äger fö-
remål, arkivaler eller fotogra-
fier som kan koppas till samer.  
Man tar även tacksamt emot 
tips på samiska lämningar el-
ler traditioner och berättelser 
om samer. Tipsen kan mejlas 
till lisskulla.werkmaster@
dalarnasmuseum.se

Dalarnas museum söker 
föremål till sommarens utställ-
ning om Marianne Westman, 
Inga-Lill Westman och Bruno 
Westman. 
-Kläder från Westmans Textil-
ateljé i Falun, gärna med en 
historia knuten till sig.
- Keramik, porslin och annat 
av intresse. Vi söker t. ex 
många delar av Marianne 
Westmans Picknick-serie.
 
Kontakta Anna Hagland, 
Dalarnas museum, anna.hag-
land@dalarnasmuseum.se
023-76 55 18, säkrast tis-tors, 
kl 11-12 eller 076-786 91 92.t
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Fjällbondegården. Foto: Privat

Leif Lorentzon, Pers göran Ols-
son och gunnel Malm.  
Foto: Privat

©Picknick, Marianne Westman/
BUs 2013



www.facebook.com/hagstromfundraiser
www.hagstrominsamlingen.se

Alla bidrag 
- små som stora - 
mottas tacksamt! 

Etapp II pågår och innebär att vi 
ska samla in medel för att kunna 
bygga en permanent utställning 
om företaget AB Albin Hagström 
på Dalarnas museum.

Foto Per Eriksson

Tid: 4 maj 2013. Kl. 10.00-ca 15.00.  
Kaffe serveras från kl. 09.15. 
Plats: Dalarnas museum, Falun. 
Förhandsanmälan för förtäring senast 
den 22 april till Erik Arrhén,  
Tel: 023-765 546,  
Epost: erik.arrhen@dalarnasmuseum.se. 
 Program
 10.00 Årsmötesförhandlingar
 Hembygdsförbundet och
 Dalarnas museum informerar
 Föreningarnas frågor och ärenden
12.00 Förstärkt fi ka (förhandsanmälan   
 krävs. Fikat betalas på plats)

Kallelse  
av enskilda medlemmar till  
Dalarnas hembygdsförbunds årsmöte

Väl mött!

13.00- Föredrag om daladialekter
15.00  


