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”Dalmåleriet 
med sina kur-
bitsdekoratio-
ner är kanske 
den mest 
kända folk-
liga konsten 
i Sverige och 
började pryda 
hemmen i 
Dalarna på 
1770-talet och 
cirka hundra 
år framåt. ”

Jan raihle 
landsantikvarie,  
Dalarnas museum

D alarna har imponerat på besökare i alla tider. Inte 
minst gäller det den bevarade bebyggelsen. Till exem-
pel så gjorde den kände arkitekten Ragnar Östberg en 
färd genom Dalarna 1894 och skrev: ”Stugorna grup-

pera sig på ett egendomligt pittoreskt sätt och alltid som man vill 
ha dem, hopbundna vid trakten, aldrig ditsatta som av någon 
främmande hand, utan växta vid nejden precis som granen eller 
skogsdungen.”

Dalarna är det landskap i Sverige som har ojämförligt flest beva-
rade timmerhus från medeltiden. Med hjälp av s k dendrokro-
nologisk metod (årsringsdatering) har man nu kunnat datera de 
äldsta timmerbyggnaderna i landskapet. I Dalarna finns i dag 166 
kända medeltidshus. Sveriges äldsta,  kända boningshus/eldhus 
står i dag på Zorns gammelgård i Mora. Byggnaden är daterad till 
år 1237. Genom fortsatta inventeringar och dateringar återstår 
sannolikt att finna åtminstone ytterligare ett femtiotal medeltids-
hus i Dalarna.

Tillsammans med dalmålningarna, folkdräkterna, folkmusi-
ken, de målade möblerna etc – ”Dalarnas folkkonst i Dalarnas 
museum” – utgör timmerhuskulturen en omistlig del av Dalarnas 
identitet, spridd i hela länet.

Dalmåleriet med sina kurbitsdekorationer är kanske den mest 
kända folkliga konsten i Sverige och började pryda hemmen i 
Dalarna på 1770-talet och cirka hundra år framåt. I Rättvik och 
senare Leksand utvecklades målerihantverket på 1770-talet. Från 
att bara ha varit möbeldekorering blev det sedan allt vanligare 
med väggmåleri. Den äldsta bevarade rumsinteriören från 1781 
kommer från Backhansgården i Svärdsjö – numera i Dalarnas 
museum. 

Än i dag finner man dalmåleri i hus och hem runt om i Dalarna 
på möbler och inredning, men även på andra ting såsom slädar, 
kistor, askar, linfästen med mera. Dalmåleriet har fått sin sprid-
ning framför allt inom den egna bondeklassen över ett geogra-
fiskt stort område. I Dalarnas museum finns världens största 
samling av dalmålningar. En del av dem är utställda tillsammans 
med ett urval dalaskåp i en av museets fasta utställningar.t  
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Medeltida hus väntar 
på att upptäckas
I Dalarna finns ett unikt medeltida arv i form av timmerhus. I Mora 
samlades den 16-17 maj ett drygt 80-tal deltagare för att lära sig mer om 
datering, tillverkning och husens historia. 

Dalarna är rikt på 
byggnader från 
medeltiden. Fler än 
150 timmerhus är 

daterade till innan år 1600, 
varav ca 40 till tiden innan 
digerdöden. Ändå finns över 
40 byggnader som misstänkts 
vara medeltida men som ännu 
inte daterats. Vi kan bara ana 
hur många medeltida byggna-
der som ännu inte hittats! 

Trots dessa timmerhus höga 
ålder är mycket få av dem 
skyddade. Flera husägare är 
alarmerande okunniga om 
vilka rariteter de besitter med 
följd att underhållet eftersätts. 
Det är i dagsläget även fritt 
fram att t. ex. montera ned ett 
medeltida härbre och lägga ut 
det till försäljning på blocket. 
 
För att uppmärksamma och 
öka kunskapen kring detta 
unika kulturarv anordnades 
ett seminarium om medeltida 
timmerbyggnader 16-17 maj 
i Mora i regi av Dalarnas mu-
seum, Hantverkslaboratoriet 
Göteborgs universitet, tim-

mermannen Stefan Östberg, 
Byggnadsvård i Dalarna AB 
och Dalarnas hembygdsför-
bund, med stöd av Länsstyrel-
sen Dalarna och Landstinget 
Dalarna. Seminariet var en 
fortsättning på det som ar-
rangerades i Lima förra året.

Deltog gjorde hantverkare, 
antikvarier, arkeologer, kom-
munanställda och hembygds-
folk, alla med ett brinnande 
intresse för timmerhuskul-
turen. Under första dagen 
samlades över 80 personer 
på Zorns Gammelgård. Där 
berättade Bertil Israels om 
dendrokronologisk datering 
(årsringsdatering). Klas-Håkan 
Landström berättade om olika 
tiders knutar och tak. Stefan 
Östberg berättade om olika ty-
per av verktygsspår. På Gam-
melgården kunde vi bl.a. titta 
närmare på det eldhus som är 
ett av Sveriges äldsta bonings-
hus, daterat till 1237. Under 
eftermiddagen åkte deltagarna 
på en busstur till Nusnäs och 
Färnäs byar, där vi tittade på 
några av de många medeltida 

härbren och trösklador som 
finns i de byarna, bl.a. ett här-
bre från 1344 som är skyddat 
som byggnadsminne. Under 
kvällen gjordes ett uppskattat 
besök på Zorngården.

Under seminariets andra dag 
fick ett 50-tal deltagare lära 
sig mer om verktygsspår och 
dokumentationsteknik, för 
att sedan i mindre grupper 
ge sig ut i Mora kommun och 
undersöka 11 byggnader som 
misstänks vara medeltida. Un-
der eftermiddagen redovisade 
grupperna sina resultat. Flera 
av dessa byggnader bedöms 
efter undersökningen helt 
eller delvis vara uppförda på 
1300-talet.t
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det är redan dags att ta far-
väl av er. Den 1 augusti kom-
mer jag nämligen att tillträda 
en tjänst som samverkans-
strateg på Landstinget. Det är 
ju onekligen lite märkligt att 
jag som muckade som furir nu 
ska få titeln strateg, men i min 
nya roll gäller det att tänka 
strategiskt kring landstingets 
kulturplan och kulturens sam-
verkan med övriga samhället, 
inte minst den ideella sektorn. 

Nu till sommaren kommer 
jag att ha varit anställd på 
Dalarnas museum i elva år. 
Arbetet har varit omväxlande 
och mycket roligt. Från att 
hembygdsförbundet fanns 
med som en naturlig sam-
arbetspartner i mina första 
projekt kring Världsavet Fa-
lun, Linnéjubiléet och Museer 
i Dalarna, har jag sedan 2010 
bit för bit axlat ansvaret som 
hembygdskonsulent. Redak-
törskapet har alltid tillhört 
en av de mest stimulerande 
arbetsuppgifterna. Sedan jag 
fick styrelsens förtroende att 
tillsammans med formgiva-
ren Anna Eriksson skapa en 
ny form för tidningen har vi 
gemensamt stöpt om med-
lemstidningen Dagsverket till 
ett kulturarvsmagasin. 

Jag vill till sist passa på att 
tacka alla tidningens skriben-
ter, medarbetare på Dalarnas 
museum, hembygdsförening-
arna samt hembygdsförbun-
dets styrelse för ett genom 
åren mycket gott samarbete.   

Lycka till och på 
återseende!t

Erik Arrhén, redaktör

Bymiljö Foto: Lars Jönses, Dalarnas museum.

Lovisa  
Smedberg, 
byggnadsantik-
varie, Dalarnas 
museum

stefan Östberg berättar om verktygsspår på Zorns gammelgård.  
Foto: Lovisa Smedberg, Dalarnas museum. Bild beskuren



bronsdolken på-
träffades i slutet 
av 1940-talet vid 
Räfstylla i Torsång. 

Upphittaren var Nils Helge 
Andersson som vid grävning 
för plantering av ett äppelträd 
hittade dolken på ett djup av 
tre till fyra decimeter. 

Några år senare, närmare 
bestämt den 19 mars 1951, 
lämnades dolken till Dala forn-
sal som direkt sände denna 
vidare till Statens historiska 
museum i Stockholm. Andreas 
Oldeberg, som senare publice-
rar ett praktverk om Sveriges 

äldre metallfynd, handhade 
ärendet. Dolken avbildades 
och fotograferades och åter-
sändes till Dalarna i postpaket 
den 11 maj 1951. Senare i maj 
samma år gjordes en kopia 
av dolken. Kopian ingår idag 
i Statens historiska museums 
samlingar; inv.nr. 24477.

Åke Hyenstrand skriver om 
sten- och bronsålder i Dalar-
nas hembygdsbok 1962 och då 
benämns dolken som att vara 
i privat ägo. Det är därför san-
nolikt att dolken efter att den 
blivit granskad i Stockholm 

1951 åter hamnat i gården där 
den hittades.

Allt sedan dess har dolken 
varit i tryggt förvar hos famil-
jen Andersson på gården i 
Räfstylla. Någon gång har den 
visats upp på hembygdsgår-
den och i skolan. Hösten 2013 
besökte jag Gunnar Anders-
son, son till upphittaren, för 
att granska bronsdolken. 
Andersson uppgav då att han 
ville lämna in dolken till Dalar-
nas museum. 

Torsdagen den 6 mars 2014 
inlämnades så till sist Dalar-
nas äldsta metallföremål till 
museet. Dolken har förvärvats 
genom Dalarnas Försäkrings-
bolags Kulturstiftelse och 
kommer att visas på utställ-
ningen ”Samlat under 40 år” 
mellan den 14/6 – 14/9.
 
en gravgåva från bronsål-
dern?
Bronsdolken är av den typ 
som benämns dolk eller svärd 
med grepplatta (Griffplat-
tendolche) och dateras till 
perioden 1600-1300 f. Kr. I 
Sverige har man påträffat över 
300 sådana dolkar och svärd 
varav hälften är funna i Skåne. 
En stor del av de resterande är 
funna i Västergötland, Halland 
och Småland. Det finns såle-
des en tydlig utbredning till de 
södra och sydvästra delarna 
av dagens Sverige. 
Bronsdolkar med grepplatta 

påträffas vanligen som grav-
gåva i begravningar från äldre 
bronsålder. Gravarna från 
denna period utgörs av större 
högar eller stenrösen. Dessa 
monument är inte sällan över 
20 meter i diameter och flera 
meter höga. 

I Sverige finns dessa gravmo-
nument i tiotusentals, främst 
i de södra delarna av landet 
och längst Östersjökusten. I 
Dalarna är monumenten från 
denna period något mindre 
och vi känner idag till ett tret-
tiotal stenrösen som mäter 
över 8 meter i diameter. 

De tidiga metallföremålen 
importerades i färdigt skick 
till dagens Sverige men 
senare kom lokala former att 
utvecklas. Allt tyder dock på 
att råvarumaterialet har sitt 
ursprung på kontinenten och 
inte minst Medelhavsområdet. 
Från slutskedet av bronsålder, 
tiden omkring 500 f. Kr., finns 
belägg för användandet av 
inhemsk koppar.

Dalarnas outforskade 
bronsålder 
Hur hamnade bronsdolken, 
med möjligt ursprung i Medel-
havsområdet, i trädgården hos 
familjen Andersson?  Detta är 
naturligtvis den intressanta 
frågan. 

Bronsåldern i Dalarna är 
dåligt utforskad och i det hela 

taget känner vi till tolv brons-
föremål från perioden. Nästan 
alla metallföremål från äldre 
bronsålder är funna nära 
Dalälven i länets sydöstra del. 
Metallfynden överensstäm-
mer med utbredningen av 
större stenrösen och området 
kring södra Runn och Torsång 
utmärker sig. Pollenanalyser 
från detta område visar också 
att människan börjat med 
jordbruk i mer omfattande 
skala vid denna tid. 

En bronsdolk av detta slag 
torde komma från en grav. Det 
är därför sannolikt att anta att 
det vid Räfstylla funnits en el-
ler flera gravhögar som senare 
raserats i och med det ökade 
jordbruket i området. Detta 
har hänt med många gravhö-
gar från järnåldern längs Dal-
älven. Läget vid Anderssons 
gård är nästan idealiskt för 
ett gravmonument från äldre 
bronsålder. På Sunnanö, 1,5 
km norr om fyndplatsen för 
dolken, finns också en samling 
större stenrösen från bronsål-
dern. t
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räfstylladolken. Längd 13,9 cm.  
Foto: Fredrik Hegert, Dalarnas museum 

Dalarnas äldsta metall-
föremål nu på museum
Bronsdolken hittades i Torsång och har 
daterats till den äldre bronsåldern. I mars 
inlämnades den till länsmuseet i Falun som 
kommer att ställa ut den för allmänheten 
under sommaren.

t arkeOlOgI

Joakim Wehlin
arkeolog, FD 
Dalarnas  
museum

”Hur hamnade 
bronsdolken, med 
möjligt ursprung i 
Medelhavsområdet, 
i trädgården hos fa-
miljen Andersson?”

14 juni-14 september  

Samlat under 40 år 

I utställningen visas förvärv till  
museisamlingarna under de senaste  
40 åren. Här blandas alla typer av  
föremål och konstverk i ett smakfullt 
”ordnat sammelsurium”.
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Dalarnas hembygds-
förbund deltog 
med fem ombud på 
Sveriges hembygds-

förbunds riksstämma den 
23-25 maj i Linköping. Bland 
de nyinvalda ledamöterna i 
riksstyrelsen återfinns Anna-
Karin Andersson, Nyhammar, 
som är 2:e vice ordförande i 

Dalarnas hembygdsförbund 
och ordförande i Grangärde 
hembygdsförening. 

Stämman biföll Dalarnas 
hembygdsförbunds motion 
om ökad tillgänglighet till 
Nordiska museets samling av 
dräkter. Styrelsens yttrande 
på motionen var tämligen 

försiktigt formulerat men SHF 
kommer nu att ”göra en upp-
vaktning av Nordiska Museet 
för att söka påverka frågan i 
positiv riktning.” Upprinnel-
sen till motionen är Rättviks 
hembygdsförenings motion 
till årsmötet i Falun 2013. Ett 
stort reportage med utgångs-
punkt i motionen kommer 
att publiceras i nummer 2 av 
Bygd och Natur.  

Stämman gjorde den 23 maj 
följande uttalande:  ”Vi ser 
med oro på en utveckling 
där främlingsfientlighet och 

politisk extremism får ökat 
inflytande i Sverige och andra 
länder i Europa. Som en av 
Sveriges största folkrörelser 
med nära en halv miljon 
medlemmar, uppmanar vi alla 
goda krafter att stå upp för 
humanism och alla männis-
kors rätt att bli bemötta med 
respekt och värdighet.”
År 2015 kommer Dalarnas 
hembygdsförbund att stå värd 
för stämman som kommer 
att äga rum den 29-31 maj i 
Falun. t

Erik Arrhén, redaktör

Dalarnas hembygdsförbunds fem ombud strax innan stämmoför-
handlingarna drog igång. sittande från vänster: Bertil Bellander, 
Ore, Lena nordesjö, gagnef, Per kåks, Hedemora, Inga Murmester, 
svärdsjö, och anna-karin andersson, grangärde.  
Foto: Privat

Dalamotion om dräkt bifölls
Sammandrag av Hembygdsrörelsens 
riksstämma i Linköping



köksfläkt, rinnande varmvat-
ten och lysrör i taket självklara 
komponenter i köket.

På 1970-talet slöts cirkeln och 
då kom en motreaktion mot 
de allt mindre och strängt 
funktionella köken. Nu ville vi 
umgås i köket igen och de kli-
niska miljöerna byttes ut mot 
mörkt, murrigt och mysigt. 

ett modernt kök i ett gam-
malt hus
Efter denna historiska tillba-
kablick kan det lätt förstås att 
om du ska renovera ett hus 
från 1700-talet, eller ens 1870-
tal, är ett tidstypiskt kök knap-
past aktuellt. Ett gott råd är 
då att hålla dig till tidstypiska 
material och ideal. 
I bondesamhället placerades 
köket oftast i byggnadens 
norra del –där var det kallast, 
och den värmande spisen 
skulle i vilket fall hållas igång 
för matlagningens skull. 
Skafferiet brukade placeras 
längs norra väggen. Ibland 
lades skafferiet till och med i 
farstun, eftersom den ofta var 
helt ouppvärmd. Detta är en 
klimatsmart rumsindelning 
som man ska vara rädd om 
när man renoverar ett gam-
malt hus.
Äldre kök är ofta stora, och i 
dag, om vi är vana vid funktio-
nalismens kök, kan det upple-
vas som krångligt att behöva 
gå fem steg för att komma åt 
mjölkpaketet. Men tänk på att 
stora golvytor gör köket mer 
flexibelt. Köksöar hör sällan 
hemma i ett äldre kök.
Historiskt var köksmöblerna 
gedigna och höll länge. An-
vänd därför köksinredning i 
massivt trä. Måla med färgty-
per som går att underhålla. 
Försök även hålla dig till en 
tidstypisk färgskala.
Underskåp är det vanligaste 
–utan överskåp. Att endast ha 
underskåp och låta överskå-
pen ersättas av öppna hyllor 
kan ge köket ett luftigare 
intryck. Men tänkt på att mer 
lättstädat blir det knappast.
Vitvaror bör vara just vita. 
Både 70-talets avokadogröna 
och 2000-talets rostfria är 
sådana hopplösa tidsmarkörer 
att om kylen går sönder innan 
frysen måste du ändå byta 
båda eftersom det inte går att 
hitta en likadan. 
Pärlspont är vackert och be-
hagligt –men passar inte över-

allt. Se upp med trender även 
inom byggnadsvården. Passar 
pärlsponten verkligen på dina 
luckor, eller har du hittat en 
äldre lucka som faktiskt ser 
annorlunda ut? t

Läs mer i:
Stora boken om byggnadsvård 
av Göran Gudmundsson, Bon-
nier Fakta 2010, s.50-64
Populär Historia, nr.9/2006 
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Älskling,  
men var ställer vi  
kylskåpet då?
Köket är en central plats i varje hem. När det kommer till att renovera 
ett gammalt kök gäller det att kompromissa klokt med bekvämlighet 
och moden standard. Byggnadsantikvarie Lovisa Smedberg ger här 
några råd om hur man kan förhålla dig till de enklare historiska mat-
lagningsplatserna. 

eleganta 1930-tals detaljer i 
personalköket, Jernbergskahu-
set, Dalarnas museum, Falun. 
Foto: Lovisa Smedberg,  
Dalarnas museum

köket är husets hjärta. Här 
lagar vi mat, läser läxor, um-
gås. Idag har vi också höga 
krav på funktion och estetik 

i köket. Ofta är det köket som är det 
första att rivas ut när en ny ägare tar 
över. Köken är säkra stil- och trend-
markörer och kan kosta hur mycket 
som helst. Hur gör man då, om man 
vill bevara ett äldre kök? Eller om 
man vill ha ett kök som håller längre 
än den mest skicklige trendspanaren 
kan förutspå? Först kan det vara bra 
att ta reda på lite om kökets historia, 
både om ditt eget och alla andras. 
Här kan du läsa en miniresumé av kö-
kets milstolpar. I arkiven och bakom 
skåpen får du leta rätt på ditt eget 
köks historia!

kök i källaren
Under 1700-talet var det bara slott 
och herrgårdar som hade kök, ofta 

placerade i källaren i en speciell 
köksbyggnad. I köket fanns bara någ-
ra få, enkla, lösa möbler. I taket fanns 
ingen beslysning –bara stängerna 
där man kunde hänga upp bröd och 
annat. Väggarna kunde vara målade 
med någon enkel form av bemålning, 
som stänkmålning tillsammans med 
enfärgade paneler.
Efter 1850 började köket bli vanligt 
hos borgarna. Man fick fortfarande 
diska i en balja på köksbänken och 
hämta vatten utifrån. 
Först på 1870-talet ersätter järn-
spisen de öppna spisarna. Ungefär 
samtidigt, i slutet av 1800-talet, kom 
pärlsponten. 

Köket så som vi uppfattar det kom 
till vanligt folk först runt sekelskiftet 
1900. Då hade i princip alla ett kök 
–men många sov och bodde också i 
detta rum. Nu kunde de rikaste dra 

in kallvatten direkt i köket, och i slott 
och herrgårdar kunde man till och 
med ha en diskbänk i kopparplåt 
och ett isskåp –vanligt folk fick nöja 
sig med zinkplåt och kylan i den oin-
redda vinden. Vid denna tid börjar 
också kakel runt järnspisen bli vanlig. 
Först på 1910-talet började inred-
ning i köket bli väggfast. Och först på 
1930-talet blev diskbänken väggfast 
hos den stora massan. Det var även 
nu som kylskåpet kom in i köket. 
Väggarna täcktes med masonit eller 
plywood och det mesta som kunde 
samla damm (som spiskåpan!) ratio-
naliserades bort.

Efter andra världskriget när funktio-
nalismen slagit igenom ordentligt i 
Sverige, skulle köken vara så funktio-
nella att man bara genom att vrida på 
kroppen skulle kunna nå allting. 
Först på 1960-talet var elspisen, 

Lovisa smed-
berg, bygg-
nadsantikva-
rie , Dalarnas 
museum 

”Köket 
är husets 
hjärta.”

Här har charmen från ett äldre kök kombinerats med vår tids behov av en elspis. Foto: Lovisa Smedberg, Dalarnas museum
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t TräDgÅrD

Sveriges första 
kvinnliga  
trädgårdsarkitekt

agneta Bar-
le, skribent, 
Falun  

Foto till v. Lusthuset. Foto: Per Eriksson Trigger photo AB.
Foton ovan från v. erik axel karlfeldt med döttrarna anna och Ulla i Lustgården 1929. ester Claesson 1920-tal. Foton: Karlfeldtssamfundet. 

Runt förra sekelskiftet var omkring 95 procent av alla svenska trädgårds- och landskapsarkitekter 
män. Idag är det nästan tvärtom. Sveriges allra första kvinnliga trädgårdsarkitekt var Ester Claes-
son (1884-1931). Det är hennes idéer som ligger bakom trädgården kring Sånggården i Sjugare, 
skalden och Nobelpristagaren Erik Axel Karlfeldts egen dalagård. Hennes ritningar finns beva-
rade. Trädgården är fortfarande intakt och vårdas idag av Gunbritt och Bo Berggren, helt efter 
Ester Claessons och Karlfeldts intentioner.

trädgården i 
Sångs och de-
lar av gården 
står öppen 
för besökare 
maj – septem-
ber. Grupper 
förbokas.

Sjugare 
Bygattu 22, 
Leksand, 
Tel: 0247-600 
28, E-post: 
info@sangs.se

Utställningen 
”Jag är så 
glad att jag 
fått leva” ERIK 
AXEL KARL-
FELDT -en 
minnesutställ-
ning, visa på 
Dalarnas mu-
seum, Falun 17 
maj till 26 okt.

Öppet: lör-
mån 12-17, 
tis-fre 10-17.

för att skaffa sig en yrkesut-
bildning inom trädgårdsar-
kitektur for Ester Claesson 
utomlands, bara 16 år gam-

mal. Hon gick en trädgårdsutbildning 
i Danmark och efter examen 1903 
arbetade hon både i Tyskland, Öster-
rike och England. Bland annat blev 
hon lärling och senare mycket upp-
skattad assistent hos den österrikiske 
arkitekten Joseph Maria Olbrich. Här 
lärde hon sig att tecknandet var en 
viktig del i den kreativa processen, 
något som hon använde sig av under 
hela sin yrkeskarriär.

Ester Claesson återvände till Sverige 
1913, startade ett eget företag och var 
också lärare i trädgårdsanläggning 
på Kungliga Skogs- och Lantbruks-
styrelsen vid Experimentalfälten i 
Bergianska trädgården i Stockholm 
från 1914 och fram till sin död 1931. 
Hon gav ut två böcker, ”Trädgården”, 
1923 och ”Rosor på friland”, 1925, 
båda illustrerade av henne själv.

anlitad av karlfeldt
Hon ritade flera privata trädgårdar 
i Stockholm, bland annat till Villa 
Brevik på Lidingö. Alldeles bredvid 
bodde en tid Erik Axel och Gerda 
Karlfeldt. När han hade lyckats köpa 
en gammal övergiven gård från 
1600-talet i byn Sjugare strax utanför 
Leksand, ville han absolut ge Ester 
Claesson uppdraget att rita trädgår-
den. Han var själv mycket intresserad 
av botanik och blommor i synner-
het. Han ville ha en trädgård full av 
doftande rosor, pioner och andra 
perenner, syrenbersåer och lövträd. I 
många av hans dikter inspireras han 
just av dessa blommor som kom att 
växa i hans trädgård.

Ester tog sig an uppdraget att rita och 
planera makarna Karlfeldts trädgård. 
Det visade sig att hon och Karlfeldt 
talade samma språk. Hon förstod så-
väl hur han ville ha det. Han ville låta 
naturen råda men samtidigt skapa 
en regelbundenhet kring byggna-
derna. Förutsättningarna var goda, 
jordmånen utmärkt. Hon ritade långa 
upphöjda blomsterbäddar och mur-
omgärdade rabatter som varvades 
med vackra stenmurar och terrasser. 
Hon lade till en brunn med porlande 
vatten, ritade ett lusthus omgivet av 
äppelträd åt döttrarna Anna och Ulla 
och åstadkom öppna siktlinjer med 
utsikt från alla husen ner mot sjön 
Opplimen. 

kvar i ursprungligt skick
Ester Claesson blev bara 47 år gam-
mal. Trädgården i Sångs är troligen 
den enda i Sverige som fortfarande 
finns kvar och ser ut som den gjorde 
enligt hennes intentioner och rit-
ningar. Karlfeldt kallade trädgården 
”Mina somrars fröjd och vintrars 
oro” och han inspirerades att skriva 
”Lukt och doft. En sommarpredi-
kan”. ”Det är ej endast dofter vi 
möta, när vi stiga ut på trappan, det 
är en hel atmosfär. Den innesluter 
oss och vårt hus, och vi leva i den, 
som i något förtrollat och overkligt.” 

Jubileumsutställningen
Trädgården som Ester Claesson an-
lade runt Karlfeldtsgården i Sjugare 
finns också med i den jubileums-
utställning som Dalarnas museum 
producerar till minnet av Erik Axel 
Karlfeldts födelse. Den går under 
namnet ”Jag är så glad att jag fått 
leva” och står hela sommaren fram 
till den 26 oktober. Utställningen 

gläntar på dörren till den store 
poetens innehållsrika liv och den lit-
terära värld han var en del av. Besö-
karen får möta honom i olika miljöer 
som för alltid är förknippade med ho-
nom – i barndomshemmet i Karlbo i 
Folkärna, i arbetsrummet på Svenska 
Akademien där han under flera år 
var dess ständige sekreterare, vid 
skrivbordet i skrivarstugan på hans 
älskade Sångsgården och naturligtvis 
i trädgården på samma plats, tillsam-
mans med Ester Claesson och hela 
hans familj. Flera av hans vänner och 
samarbetspartners presenteras också 
i utställningen, bland andra Emma 
och Anders Zorn, Albert Engström, 
Selma Lagerlöf och Jerk Werkmäster, 
vars originalskisser till diktsamlingen 
Dalmålningar på rim finns på plats. 
Här finns också en lyssnarhörna, där 
man kan lyssna till röster från idag 
men också när Karlfeldt själv läser ur 
sin rika produktion. Så det är bara 
att bege sig till Falun och Dalarnas 
museum, koppla på alla sinnen och 
vandra en stund i Fridolins fotspår. t

”Han vil-
le ha en 
trädgård 
full av 
doftande 
rosor, pi-
oner och 
andra 
peren-
ner, sy-
renber-
såer och 
lövträd.”



arketypen för en dalagård 
är de knuttimrade husen, 
men längre tillbaka, under 
järnåldern, bodde män-

niskorna i långhus eller stolphus. 
Benämningen långhus är beskrivande 
och utgår ifrån att de var avlånga och 
att de i princip gick att bygga hur 
långa som helst. Benämningen stolp-
hus utgår istället från den bärande 
konstruktionen, dvs de takbärande 
stolparna. Det typiska järnåldershu-
set hade parvis ställda stolpar med 
några meters mellanrum på rad mitt 
inne i huset för att bära upp taket. 

Väggarna var vanligen byggda av 
betydligt klenare stolpar. Huset var 

kanske 30 meter långt och rymde 
förutom bostadsdel även stall och 
förråd, dvs flera funktioner rymdes i 
samma hus. Så hade man bott i flera 
årtusenden.

husen blir mindre
Under senare delen av järnåldern, 
från 500-600-talen skedde stegvisa 
förändringar. Järnåldersmänniskorna 
fortsatte visserligen att bo i stolphus, 
men de byggdes oftast inte lika långa 
och det blev istället vanligare med 
flera stolphus på en gård och dessut-
om en eller flera grophus. Grophusen 
var halvt nedgrävda och kan sägas 
vara en föregångare till jordkällare.
Att husen byggdes mindre och att 

Bostadhusen på 1000-talet 
verkar ofta ha varit 5-7 meter 
breda och ca 17 meter långa. 
Vi har undersökt sådana på 
flera ställen i Borlänge, bl.a. i 
Hönsarvet och Yttre Svärdsjö. 
Man kan nästan tro att de haft 
samma byggmästare. Vad som 
också utmärker dem är att de 
har mycket grova stolpar även 
i ytterväggarna. Det tyder 
på att konstruktionen har 
förändrats och att väggarna då 
fått bära en stor del av takets 
tyngd.

rekonstruktion utifrån 
stolphålen
Vi hittar oftast bara groparna 
där stolparna har stått och 
ibland lite rester av själva 
stolpen, liksom rester av en el-
ler flera härdar. Hur huset sett 
ut ovan jord är därför svårt 

att veta, men storleken på stol-
parna och avstånden mellan 
dem ger vissa grundförutsätt-
ningar. Det är dessutom säll-
synt att vi hittar material från 
själva väggarna eller taket. Det 
beror dels på vilket material 
som använts, om väggarna 
hade varit lerklinade borde vi 
ha hittat rester av den.
De sannolikt låga och fönster-
lösa väggarna var antagligen 
uppförda i skiftesverk och 
bestod av glest nedgrävda 
stolpar förbundna med rund-
timmer eller grova plankor. 
Det stora ståtliga och svängda 
taket var täkt av torv eller 
kanske grova brädor. 

rök och mörker
Om du hukande hade kunnat 
ta dig in genom en av de låga 
trädörrarna på ena långsidan 

skulle du till en början ha 
förblindats av mörker och 
stickande rök. Men efterhand 
som du vande dig vid eld-
stadens och de små ljus- och 
rökgluggarnas sparsamma ljus 
skulle en storslagen och spän-
nande interiör ha mött dig. 
Den imponerande takstolen 
som bars upp av de parställda 
grova stolparna. De bildade 
tillsammans med väggstolpar-
na ett treskeppigt hus. Huset 
hade förmodligen mer än ett 
rum, och det största var bo-
stadsrummet. Mitt i ”storstu-
gan” låg eldstaden under ett 
lerstruket innertak. Även om 
det inte fanns några spår av in-
redningen kan du med fanta-
sins hjälp föreställa dig en stor 
stol mellan ett par takstolpar 
på ena sida om eldstaden. Det 
var högsätet, husets förnämsta 

plats. Längs väggarna fanns 
förmodligen väggfasta bänkar, 
hyllor och sängar, bäddade 
med fällar. Där kan också ha 
funnits träkistor och kanske 
ett bord. 

Stolphusen var förmodligen i 
bruk ännu under äldsta med-
eltid, ibland i kombination 
med en syllkonstruktion, men 
riktigt när knuttimringen tog 
över är svårt att säga. t
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t arkeOlOgI

eva Carlsson, 
arkeolog Da-
larnas museum

Järnålderns stolphus
Flera tusen år före de knuttimrade husen slog igenom under medeltiden, levde människorna i så 
kallade långhus. Idag återstår oftast bara stolphålen efter dessa imponerande byggnader. Arkeolo-
gen Eva Carlsson berättar hur husen kan ha sett ut och hur man levde i dem.   

Huset är rekonstruerat utifrån de gropar vi grävde fram i Yttre 
Hönsarvet. De har markerats med gult på bilden. Förutom 
stolphålen fann vi en härd som troligen legat i ”storstugan”. Hur 
själva huset sedan kan ha sett ut utgår från groparna och några 
andra fynd. resten är gjort utifrån hur en huskonstruktion tek-
niskt kan fungera och delvis utifrån bättre bevarade lämningar 
på andra ställen. väggar av trä och tak av torv eller ved är de 
troligaste materialvalen i Dalarna. Illustration: Jim Thydén

det skedde en funktionsuppdel-
ning med separata förrådshus och 
djurstallar, under senare delen 
av järnåldern har inte uppmärk-
sammats så mycket tidigare. En 
anledning är att de hus som grävts 
ut i t.ex. Mälardalen huvudsakli-
gen varit från äldre järnålder och 
husen har då rymt flertalet funk-
tioner. Den gängse uppfattningen 
har också varit att uppdelningen 
”en funktion för varje hus” skedde 
samtidigt som människorna 
började uppföra timrade hus på 
medeltiden.

stolphus i Dalarna
Det har undersökts drygt 15 stolp-
hus i Dalarna, ibland hela, men 
ofta delar av. De har i huvudsak 
kunnat dateras till 600-1000-talet. 
Några var små, bara 5x5 meter 
stora, medan andra var betydligt 
större. En del hade raka ytter-
väggar andra hade buktande. 

”Hur hu-
set sett ut 
ovan jord 
är därför 
svårt att 
veta, men 
storleken 
på stol-
parna och 
avstånden 
mellan 
dem ger 
vissa 
grund-
förutsätt-
ningar.”

stolphålen i ett av husen i svärdsjö var nästan en meter djupa. Delar av stolparna 
fanns kvar, men de övre delarna var förkolnade. Det visar att huset har brunnit 
ner. Om det var vådeld eller ett sätt att markera att huset övergivits lämnas åt 
fantasin. Foto: Eva Carlsson
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Den 26 april samlades 
drygt ett 70-tal om-
bud och ca 40 åhö-
rare för årsstämma 

i Dalarnas museums hörsal. 
Till mötesordförande utsågs 
landshövding Maria Norrfalk. 
Årsmötet godtog verksam-
hetsberättelse och årsredovis-
ning för 2013 och beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna året. Årsmötet valde 
att gå på styrelsens förslag och 
avslog motionen från Fören-
ingen Norns Bruks Vänner.

Till ordförande för 2014/2015 
omvaldes Maria Norrfalk. Till 
ledamöter i styrelsen omval-
des för perioden 2014-2016 
Per Kåks, Hedemora, Jan-Olof 
Montelius, Falun, Margaretha 
Hedblom, Malung, Birgitta 
Sandström, Falun och Bertil 
Bellander, Ore. Till ordinarie 
revisorer 2014/2015 utsågs 
Inga Gruvris, Leksand och 
Anders Jonsson och till ersät-
tare Mats Zetterström, Bjursås 
och Hans Jonsson, Bjursås. Till 
valberedning utsågs Thomas 
Björklund (sammankallande), 
Bjursås, Ulla Berglund Brasch, 
Falun, och Svante Modin, 
Rättvik.

Ledamöter och ersättare i 
styrelsen valda 2013 – 2015 är 
Staffan Nilsson, Falun, 
Anna-Karin Andersson, 
Nyhammar, Jon Bodin, Säter, 
Lena Nordesjö, Gagnef och 
Inga Murmester, Svärdsjö. 
Årsmötesprotokollet kommer 
att läggas ut på förbundets 
hemsida www.dalarnasmuse-
um.se, under fliken Dalarnas 
hembygdsförbund. Klicka på 
Årsmöte 2014. 

avtackning, vinnare och 
diplom
Efter årsmötesförhandling-
arna avtackades i sin frånvaro 
förbundets tidigare revisor 
Lars Kärrbom för lång och 
trogen tjänst. Landshövdingen 
delade ut utmärkelsen Årets 
Hembygdsbok i Dalarna till 
Olle Tranberg för sin bok om 
Berga och Åsen.  Sex stycken 
stolta gårdsägare fick motta 
var sitt släktgårdsdiplom.

Information och föredrag
På plats informerade Skat-
teverket, Länsstyrelsen och 
Vuxenskolan. Birgitta Sand-
ström avslutade dagen med 
ett engagerat och kunnigt före-
drag om Emma Zorn. t 

Dalarnas hembygds- 
förbunds årsmöte

I juli varje år har vi maj-
stångsresning med 
midsommarfest och 
årsstämma. Vi anordnar 

också Granbergsdagen med 
loppmarknad, caféservering, 
lotterier och öppet hus i de 
äldre fäbodstugorna. Tidigare 
år har också fäbodgudstjäns-
ter och barndop anordnats. 
Enligt en ganska ny tradition 
samlas vi en dag varje höst 
och genomför gemensamt 
röjningar för naturvården 
och landskapsbilden inne på 
fäboden.

Fäbodlaget är också en allt 
viktigare kontaktyta mot kom-
munen när det gäller turism 
och naturvård. Siljansleden 
och Pilgrimsleden passerar 
över Granberg, och många 
vandrare stannar till här och 
slår läger. 

Svenska Kyrkan är med sitt 
stora skogsinnehav i området 
en viktig samarbetspartner. 
Fäbodlaget svarar för under-
håll och drift av tillfartsvägen 
till Granberg. En aktuell fråga 

handlar om att äga och förval-
ta Kronstugan. Kronstugan är 
en timrad skogsarbetarbostad 
som byggdes av kyrkan 1933, 
och användes under många 
år för inkvartering av skogs-
huggare och körare. Ända in 
på 1970-talet beboddes den 
året runt av den legendariske 
Granbergs Johan. Idag an-
vänds den av fäbodlaget som 
bystuga för möten, festligheter 
och övernattningar. Nu finns 
ett förslag från kyrkan att den 
ska skänkas till Fäbodlaget.

Fäbodlaget har också i skrift 
dokumenterat naturen och 
livet i gamla tider på fäboden 
i två skrifter, dels ”Granbergs 
fäbodar” år 2000 och dels 
”Granbergsliv”. Den senare 
belönades med Leksands 
kommuns Kulturstipen-
dium år 2014. Från Dalarnas 
Hembygdsförbund mottogs 
samtidigt ett uppskattat stöd 
till bokens tryckning. t

Granbergs  
fäbodlag
Fäbodlaget bildades 1975 av Granbergs 15 hus-
håll och utgör idag en viktig gemensam näm-
nare för Granbergsbornas intressen. 2014 blev 
laget medlem i Dalarnas hembygdsförbund.

Efterlysning
för en uppföljare till 

den första boken 
”Leksandshistorier” 
sökes nu fler roliga 

historier från Leksand med 
omnejd. Har du en historia 
eller anekdot, skicka den till 
mig. Kommer historien med 
i boken får du en gratis bok 
när ”Leksandshistorier 2” är 
tryckt!

Här är lite inspiration:
- Historier från Leksand med 
omnejd: skola, ishockey, 
rodd, Himlaspelet, älven, 
Siljan, byar, Noret, fören-
ing, kyrka, jul, midsommar, 
idrott, kultur, natur, fritid, 
politik, kommun, släkt, 
familj, polis, trafik etc? 
- Roliga kommentarer från 
vuxna? Roliga kommenta-
rer från barn? Roliga kom-
mentarer från svenska eller 
utländska turister som sagt 
något kul (eller undrat något 
ovanligt)? 

- Kändisar som sagt något i 
Leksand? Rikskändisar på 
besök? Lokala kändisar? 
Original i Leksand? 

- Något på dialekt/Leksands-
mål, uttryck, kommentarer? 

- Gamla eller nya historier, 
anekdoter, episoder, vitsar? 

På farfars och morfars tid…, 
någon som berättat något 
gammalt? Vad gjorde du för 
bus som barn? Vad hände? 
Anekdoter från Leksands 
skolor? 
- Roliga eller speciella hän-
delser i Leksand? Uppseende-
väckande, udda, annorlunda. 
Något du minns? Roliga 
missförstånd? Eller roliga 
sammanträffanden med en 
bra knorr på berättelsen? 

- Leksingar som varit på an-
dra ställen i Dalarna, Stock-
holm, Sverige, Världen och 
råkat ut för roliga saker? 

- När du berättar om ditt 
företag eller din arbetsplats i 
Leksand, vad berättar du för 
rolig historia då? Vilka var de 
konstigaste/roligaste frågorna 
från kunder?
http://www.larsingels.se/
fler_historier_sokes.pdf

Tack på förhand och med 
vänlig hälsning

 
Lars Ingels
Sparbanksgatan 10 A
793 31 Leksand
Tel 0247-146 16
Mobil 070-342 65 61
lars.ingels@telia.com
www.larsingels.se tMajstångs resning i granbergs fäbodar. Foto: Privat

Landshövding Maria norrfalk delade ut släktgårdsdiplom till erik 
Åke tranberg. Foto: Privat

Barn & unga
Barn och unga är tema för årsboken Dalarna 2014. 
I ett antal artiklar får vi från olika platser i länet 
möta deras skaparkraft och kreativitet. Ta del av 
berättelserna från samtida kulturformer som Ethno
lägret i Rättvik, graffiti, skejtboard, popkollo och 
revykonst. Ett par bidrag ägnas även åt barns och 
ungas historiska vardag i gruvsamhällena Garpen
berg och Falun. Det är barnen och de unga vi vill 
ska bo kvar eller få att flytta tillbaka. För vem ska 
vi annars vårda hembygden?  
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Årsboken Dalarna 
2014 har tema 
barn och unga. I 
ett antal artiklar 

får vi från olika platser i länet 
möta deras skaparkraft och 
kreativitet. Läsaren får ta del 
av berättelserna från samtida 
kulturformer som Ethnolägret 
i Bingsjö, graffiti, skejtboard, 
popkollo och revykonst. Vi får 
även lära oss om museipeda-
gogens arbete på länsmuseet i 
Falun och hur elever invol-
veras i museets utställnings-
arbete. Ett par bidrag ägnas 
dessutom åt barns och ungas 
historiska vardag i gruvsam-
hällena Garpenberg och 
Falun. Det är barnen och de 
unga vi vill ska bo kvar eller få 
att flytta tillbaka. För vem ska 
vi annars vårda hembygden?  

Utöver artiklarna om barn 
och unga innehåller årsboken 
texter om släktgårdsinven-
teringarna i Dalarna under 

1930- och 1940-talen, Risbergs 
kvarn, Falu Gruvas äldre 
miljöhistoria och Gåramålaren 
Hed Olof Olsson.

Årsboken delas ut till med-
lemsföreningar och enskilda 
medlemar i Dalarnas hem-
bygdsförbund. Boken finns 
även till försäljning för 295 kr 
på Dalarnas museum samt hos 
bokhandlare runt om i länet. 

Önskar du bli enskild medlem 
i Dalarnas hembygdsförbund 
kan du kontakta kansliet på 
inger.sjodin@dalarnasmu-
seum.se eller 023-765 503. Det 
går även att betala in med-
lemsavgiften på 200 kr direkt 
på förbundets bankgironum-
mer 5604-8564. Glöm inte att 
meddela namn och adress.t 

Barn och unga  
i Årsboken  
Dalarna 2014

Johan Ahlbom, Lidingö

Omslagsillustration av Hilda Lindström.



 

kOPParslagaren – eTT lIV 
I röDmeTallens skImmer 
 
Michaela Ivarsdotter. Artéa 
Förlag AB 2012.  
 
I denna bok tecknas koppa-
rens väg från malmstycke till 
kopparkanna. Författaren, 
som själv är kopparslagare i 
fjärde generationen, berät-
tar om hur yrket gått i arv 
inom familjen. Särskilt fokus 
ligger på hantverkens liv och 
produktion.  Introduktion ges 
även till Falu Gruvas historia, 
skråväsendet samt förhållan-
dena i Småland. 

Ol- lIssTa PÅ sVäsJÔ- mÅl   
 
Svärdsjö hembygdsförening 
i samarbete med Vuxen-
skolan. 
 
Arbetet med ordlistan på-
börjades 2005 i form av två 
studiecirklar som fram till 
nu samlat in ord från byarna 
Boda, Borgärdet, Linghed, 
Lumsheden och Östansjö/Öst-
erbyn. Orden redovisas med 
förklarande fraser och uttryck 
på svenska. 

DagsVerkeT räTTar. Det 
är författaren Mats Lind-
ström som skrivit boken om 
konjaksfursten Johan Daniel 
Grönstedt. 

PÅ Dalarnas hembygDs-
förbunDs ÅrsmöTe i Falun 
den 26 april utsågs boken 
Berga och Åsen –folk och går-
dar i Berga och Åsen till Årets 
hembygdsbok i Dalarna 2013. 
Författare är den blott 22 årige 
studenten Olle Tranberg, som 
givit ut boken tillsammans 
med Transtrands hembygds-
förening. 

anna-karIn anDerssOn 
kommer att fungera som vika-
rierande hembygdskonsulent 
under tiden Dalarnas museum 
rekryterar ny konsulent. 
Anna-Karin är till vardags 
ordförande i Grangärde hem-
bygdsförening och ledamot i 
Dalarnas hembygdsförbunds-
styrelse.   
en sammanfaTTnIng över 
den nationella inventeringen 
av hembygdsrörelsens ideella 

tid har nu släppts av Sveriges 
hembygdsförbund (SHF). 971 
föreningar, eller ca 49 % av 
alla anslutna medlemsfören-
ingar, har svarat. Tillsammans 
la man under 2013 ned ca 1,9 
miljoner timmar. Försöker 
man sig på en uppskattning av 
hela rörelsens nedlagda arbete 
hamnar man på svindlande 
3,9 miljoner timmar, vilket 
motsvarar 695 miljoner kr, om 
man räknar på en timpenning 
på 180 kr. I Dalarna hade ca 49 
% av föreningarna redovisat 
sin ideella tid, som tillsam-
mans uppgick till över 93 000 
h. Inventeringen bygger på ett 
upprop som  SHF gick ut med 
till sina medlemsföreningar 
under 2012 att under hela 

2013 räkna all sin nedlagda 
ideella tid. Ett stort tack till 
alla föreningar i Dalarna som 
svarat!  
I näsTa nummer blir det 
tema häst. Välkommen att 
medverka med artiklar som 
anknyter till detta djur i alla 
dess former och sammanhang. 
Redaktion önskar artiklar 
om hästar i historien, skötsel 
och användning, handel och 
tävlingar, hästen som föremål 
och föremål till hästen. Dead-
line är den 18 augusti men 
meddela redaktören i god tid 
att du önskar medverka. Vika-
rierande redaktör för Dagsver-
ket blir hembygdsveteranen 
Elizabet Ståhl. t
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Dagsverkets redaktion tar tacksamt emot årsskrifter och andra publikationer från hembygds före ningar och skribenter  
runt om i Dalarna. Vi anmäler så många som möjligt i tidningen och lämnar dem därefter till Dalarnas museums bibliotek.tläsVärT 

granbergslIV – gran-
bergs fäbODar förr OCh 
nu 
 
Johan Ahlbom, Granbergs 
Fäbodlag 2013. 127 s. 
 
Det var brådskande att få till 
denna bok eftersom flera av 
de som upplevt fäbodlivet i 
Granberg på riktigt höll på att 
bli gamla. I texten beskrivs 
fäbodstället utifrån historia, 
natur, gårdar, berättelser och 
sevärdheter.  Boken är rikt 
illustrerad med kartor och så 
väl äldre som nytagna foton. 

berga OCh Åsen –fOlk 
OCh gÅrDar I berga OCh 
Åsen 
 
Red. Olle Tranberg, Trans-
trands hembygdsförening 
2013

Detta är en beskrivning över 
Berga och Åsens by i Trans-
trands socken med dess 
gårdar och invånare från 1500- 
till 2000-talet. Volymen är 
rikt illustrerad med bilder på 
gårdar och människor, vilka 
tagits fram av dokumenta-
tionsgruppen i hembygdsför-
eningen.  Boken blev Dalarnas 
hembygdsbok 2013.

Tunum 2013 
 
Tunabygdens Hembygds-
förenings årsskrift. 96 s. 
 
Denna publikation speglar 
gammalt och nytt i Tuna-
bygden. Den är indelad i tre 
avdelningar: Medlemssidor, 
Gammelgården förr och nu 
samt Det moderna Borlänge 
växer fram.  Artiklarna 
handlar om bl.a. dalmåleri på 
Kohlsgården, Gammelgården 
på 1950-talet, skomakeri i 
Kvarnsveden  samt Häxproces-
ser i Stora Tuna.  

bärkebygD nr 34 2013 
 
Norrbärke och Söderbärke 
hembygdsförening. 80 s.

Ett fullmatat nummer bjuder 
på läsning om platser och 
människor i socknarna. Det är 
fascinerande att läsa om fång-
lägret för ryssar, tillkomsten 
av järnväg mellan Vässman 
och Barken eller esperanto-
mannen Stellan Engholm i 
Nyberget. Vi får även läsa om 
gamla påskseder och stjärn-
gossevandringar.    

Läsning för lata dagar
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säTersmeDen 2013 
 
Säters hembygdsförenings 
årsskrift. 39 s.

I årets utgåva möter vi bl.a. 
präster, taxichaufförer, drag-
spelskungar och inte minst 
Jutbo-Sven, en sjusärdeles 
mästare i fingerkrok. I ett par 
längre artiklar bjuds på intres-
sant läsning om Säter under 
senmedeltiden, polletters 
användning i kommunen samt 
hur Säter avspeglas i land-
skapshandlingarna.  

Ore hembygD 2014 
 
Årsskrift 2014 för Ore Hem-
bygdsförening. 35 s. 

Årets tidskrift innehåller 
artiklar om Furudals Bruk, 
skvaltkvarnar, bokanmälning-
ar samt Ore kyrkoarkiv. Här 
redovisas också föreningens 
verksamhetsberättelse, bl.a. 
att bara styrelsen redovisat  
1 800 h ideell tid under 2013.  

emma ZOrn 
 
Birgitta Sandström. Nor-
stedts  2014. 736 s.  

Denna första omfattande bio-
grafi över konstnärshustrun 
Emma Zorn vill söka reda på 
vem hon egentligen var. Vi får 
följa Emma från uppväxten i 
Stockholm i en judisk societets 
familj till flytten till Mora, där 
hon senare under ålderdomen 
byggde upp museet över den 
avlidne maken.Läsaren kom-
mer nära Emma i de många 
citerade breven.

räTTVIkskrus 
 
Rättviks hembygdsförening 
årsskrift 2014. 80 s. Pris 125 
kr.  
 
Vi får bl. a. bekanta oss med 
historien kring förening-
enslivet i Rättvik genom tre 
artiklar om Rättviks skytte-
gille, Rättviks Scoutkår och 
Världsflickscoutkonferensen 
1936. Rättviks hembygdsför-
ening belyses dels genom sin 
avlagda verksamhetsberättelse 
för 2013,  dels genom en arti-
kel om den unika ullkorgen i 
föreningens samling.  

Hans Åkesson ”Pelas” med häst. Foto: Sven Berg, St Ensos bildarkiv, 
Dalarnas museum, bilden beskuren

Lisa Miskovsky, den senaste i raden av Hagströmsambassadörer, 
mottar ambassadörsgittaren av Christer Bergin. Foto: Linus Nivrén, 
bilden beskuren

helgkurs I TImrIng för 
TJeJer 20-21 sePTember . 

För anmälan och information 
kontakta Studieförbundet 
Vuxenskolan  
023-222 46 eller  
www.sv.se/dalarna



B SVERIGE
PORTO
BETALT

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan

(ej adressidan)

I KRIGENS SPÅR
Söndagen den 14 september

Läs mer om program 
och aktiviteter på www.raa.se

Tema

Grycksbo Gille och 
Dalarnas hembygdsförbund

hälsar föreningar och enskilda 
medlemar välkomna på

 
Höstfest

i Grycksbo, den 30/8, kl. 10.00-15.00 
(kaff e serveras fr. kl. 9.15)

Anmälan sker genom inbetalning av del-
tagaravgiften 100 kr, senast den 25 au-
gusti på hembygdsförbundets bankgiro 
5604-8564. Ange Höstfest, personnamn 
och hembygdsförening på talongen.

Samling och parkering vid Stora Fabri-
ken.  Hembygdsgården är skyltad från 
riksväg 69. 
Under programmet kommer vi att 
vandra/åka bil en mindre sträcka mellan 
Stora Fabriken  – Bystugan – Torkladan - 
Pappersbruket. 

Medtag sköna promenadskor! 

Program: Kaff e mellan 9.15 och 10.00. 
Information från förbundet samt visning 
av handpappersbruket, Stora Fabriken 
och utställningarna i Torkladan.
Frågor besvaras på 023-765 500, info@
dalarnasmuseum.se. Meddela även 
specialkost som vegetariskt, laktosfritt, 
glutenfritt etc. 

Släktforskardagar 
Karlstad CCC 30-31 augusti 2014

Årets tema:
”Migration – dåtid, nutid och framtid”

Föreläsningar av bl.a: Christopher O’Regan, 
Crista Cowan, Eva Kaijser, Peter Sjölund, Jan 

Myrvold, Per-Erik Tell, Kristin Mikaelsen

För fullständig program se: www.sfd2014.se 

Nybörjare? här fi nns en avdelning: ”Släktsök”. 
10 datorer bemannade med vana släktforska-
re, som visar hur man gör. Ta med födelsedata 

för mor- och farföräldrar.

Välkommna till Karlstad!


