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t INLEDNINGSVIS

”Det nyare 
Halloweenfi-
randet kriti-
seras ofta för 
att störa det 
stillsamma 
allhelgonafi-
randet.”

Lena Kättström 
Höök, Etnolog och 
Intendent 
Nordiska museet
Foto: Kajsa Hartig

På 1970-talet var slagordet ”Skit i traditionerna” och 
många slutade att fira jul, bära studentmössa och att gif-
ta sig. Sedan dess har pendeln svängt åt andra hållet och 
idag har firande över huvud taget blivit alltmer omfat-

tande och betydelsefullt. Nu stoppas det korv och bakas för fullt 
i hemmen till jul, studenterna står i sina mössor på lastbilsflaken 
och skriker ut sin glädje över att ha tagit studenten och brudarna 
gifter sig i fantastiska brudutstyrslar.

Traditioner är knappast statiska utan i ständig förändring. 
Bevarande och förnyelse går hand i hand. Traditioner reser hela 
tiden och tar till sig influenser från olika länder, religioner och 
kulturer.

Julen låg illa till redan på 1920-talet då den spåddes att dö ut, 
eftersom den inte längre behövdes i det ”moderna” Sverige. 
Den gången försvann den inte heller och idag firar vi mer gam-
maldags jul än någonsin. I dagens julfirande finns inslag från 
många olika tider, religioner och kulturer. Luciafirande, julgran 
och jultomte har rötter i både hednisk, katolsk och protestantisk 
religion, med inspiration från såväl Sverige som andra länder. 
1900-talet har gett oss ett ökat adventsfirande och Kalle Ankas 
julprogram på tv.

Det nyare Halloweenfirandet kritiseras ofta för att störa det 
stillsamma allhelgonafirandet. Men dagens allhelgonafirande är 
inte särskilt gammalt. Det är en katolsk helgdag som återinfördes 
i det protestantiska Sverige 1953. Följden har blivit att vi minns 
våra döda på helgonensdag eftersom det inte finns några helgon 
i protestantisk relegion. Längre tillbaka var de döda en naturlig 
del av julfirandet och de troddes återvända på julen. Vi satte ljus 
i fönstren så att de skulle hitta hem och lät julmaten stå framme 
åt dem. Idag sätter vi elektriska adventsstakar i fönstren men vet 
inte varför…

Traditioner känner inte av några gränser, varken i tid eller 
rum. Framtiden får utvisa hur mötet mellan nya och infödda 
svenskar kommer att inverka på firandet.  Nationaldagen firas 
gärna av många med utländsk bakgrund eftersom man bor i ett 
demokratiskt land med yttrandefrihet!t

Dagsverket

Omslag: Stjärngossefölje i 
Brandbergsbacke på Elsborg, 
Falun. Akvarell från 1938 av 
konstnären Einar Norelius som 
hade sitt barndomshem i ”Slot-
tet”, det stora huset på bilden.
Bild beskuren. Privat ägo.
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EFTERLYSNING! Manliga lucior, som debatteras mycket idag, fanns det gott om redan på 1800-talet. 
På bilden lussar sjukvårdsplutonen vid Orsa kompani, 6 Tr komp, vid I 13 under en manöver i Trängslet 
1975. Fotografens namn är idag bortglömt. Därför vill Dagsverket nu gärna komma i kontakt med fo-
tografen eller någon som känner till vem som tagit bilden. Om fotografens namn blir känt vill Dalarnas 
museum och Nordiska museet gärna införliva bilden i sina samlingar av luciabilder.

Nordiska mu-
seet dokumen-
terar luciatradi-
tionen. 

Se baksida av 
Dagsverket för 
mer informa-
tion.
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Vinterns högtider 
sprider inte bara 
ljus i mörkret utan 
ger också tillfälle till 

eftertanke eller fest och nöje. 
Gamla traditioner lever kvar 
och förändras eller återupptas 
i en eller annan form.

I allmogesamhället samla-
des det ofta in, tiggdes ihop, 
pengar och mat i samband 
med dessa högtider.  Ungdo-
marna fick på så sätt en möj-
lighet till att festa och roa sig. 
Under 1900-talet uppstod det 
ibland en filantropisk tanke i 
samband med dessa högtider. 
Insamlingarna gick istället till 
grupper i världen som hade 
det svårt av olika anledningar. 
Några av artiklarna i detta 
nummer berättar om sådana 
tillfällen.

Tanken är återigen aktuell 
när många människor är på 
flykt eller nödgas tigga för sitt 
uppehälle.

Kan våra gamla traditioner 
fortsättas eller rent av åter-
upptas med syfte att hjälpa 
människor i nöd.

Är det en möjlighet för 
hembygdsrörelsen, kanske 
i samarbete med skolan, 
att skapa engagemang för 
aktuella problem med hjälp av 
gamla traditioner?t

t REDAKTÖREN t PLING-PLONG

”ljus i 
mörkret” 

”När ska vi få gå Bus-
eller-godis?” undrar 
barnen förväntansfulla 
redan på morgonen 

den 31 oktober. Den här 
dagen firas Halloween för hela 
slanten. Spöklika kostymer är 
beställda från leksaksaffären 
och pynt i form av spöken och 
spindlar är inhandlade. Bar-
nen har inspirerats av filmer 
på Youtube om hur vi kan 
göra en egen pumpalykta och 
läskig mat till festen.

Ung tradition
Att fira Halloween är en rela-
tivt ny företeelse i Sverige. Det 
var för ungefär 20 år sen som 
jag och mina kompisar firade 
Halloween för första gången. 
Då var det ovanligt och vi fick 
i stort sett tillverka våra egna 
dekorationer och kostymer. 
Därefter har traditionen att 
spöka ut sig själv och hem-
met inför Halloween växt 
och affärerna fylls av pumpor 
utskurna som spöken i slutet 
av oktober. Just i år samman-
föll Halloween med Allhel-

gona, något som inte gillas av 
alla. Därför gjorde vi även ett 
besök på kyrkogården den här 
dagen och tände ljus för nära 
och kära som lämnat oss.

Läskig mat
Efter det mer allvarliga 
kyrkobesöket var det hög tid 
för barnen att svida om och 
förvandlas till ett lite mer 
läskigt gäng bestående av ett 
skelett, ett spöke, en demon 
och liemannen. Vi dekorerade 
vardagsrummet och matbor-
det i äkta Halloweenanda. 
Till middag serverades en 
avhuggen hand med blodsås, 
eller närmare bestämt pota-
tismos och korv med ketchup. 
Efter middagen tände vi vår 
egentillverkade pumpalykta 
framför ytterdörren, som ett 
tecken till andra spöken och 
oknytt att vid den här dörren 
vill vi inte ha något bus, utan 
här erbjuds det godis.

Pling-plong
Tillslut blev det så äntligen 
dags för den efterlängtade 

bus-eller-godis rundan. Först 
förmanades de läskiga små ty-
perna att vara artiga och tacka 
ordentligt vid varje dörr. Sen 
gav de sig iväg. Pling-plong, 
dörr efter dörr öppnades och 
barnen ropade ”Bus eller 
godis”. De medhavda godis-
skålarna fylldes på mer och 
mer för varje hushåll och inte 
en enda person valde ett bus 
framför godis.

Efter att ha avverkat ett antal 
hushåll vände fyra små nöjda 
spöken åter hemåt för att av-
sluta dagen med att mumsa på 
allt godis och dansa till läskig 
musik hemma i det Hallowe-
enpyntade vardagsrummet. 
Happy Halloween!t 

Det är bäst att ha godis hemma så man kan blidka "monstren" 
som kommer och plingar på dörren när det firas Halloween. 
Annars kan man bli utsatt för bus som äggkastning på husfasa-
den, ägg i brevlådan eller rent av få huset inlindat i toalettpapper!

Bus eller godis

Anna Lögd-
qvist  
Tf. Museichef, 
antikvarie och 
mamma

Läskiga demoner och ett skelett med läskiga rosa stövlar. Kusinerna Olle 8 år, Iris 2,5 år, Linus 6 år och 
Tyra 6 år och som firat Halloween. T.v Pumpa utskuren på traditionellet Halloween-vis.
Foto: Anna Lögdqvist
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”Gå mä ljusa stjärna”
”Tä gå mä stjärna’, hä va fur stort förr. Då feck en hitt på tä 
ro sä sjôlv. En kunn int bärra sätt sä ve tv:n”, 
säger Rälg Elna, född 1927, i Nås.

Århundraden tillbaka före-
kom olika slags julsjung-
ningar, bland annat på jul-
dagen och trettondagen. 

När folklivsforskaren Nils Keyland 
besökte Nås 1917 fann han exempel 
på att sådana traditioner fortfarande 
var levande. I byn Närsjö följdes en 
julbock och några stjärngossar åt på 
Juldagskvällen, men i andra byar var 
bocken ensam ute på Juldagen, 
medan stjärngossarna gick runt på 
Trettondagsnatten. Gamla sagesmän 
sade att det senare var ålderdomli-
gare och ”riktigare”.

Från 1852 berättas att ”Trettonde-
dagens afton firades af ungdomens 
manliga individer…” som gjort 
en ’stjärna’, en låda av papp med 
utskurna ”figurer, som öfverklistrats 
med oljadt, genomskinligt papper”. 
Ett ljus i lådan fick figurerna att lysa. 
Lådan bars på en stång, och stjärn-
bäraren ställde sig utanför stugfönst-
ren och förevisade ”herrligheten” 
medan sällskapet sjöng Staffansvi-
san. Därpå ”inträdde alla i stugan 
och en till ’Judas med pungen’ 

förklädd medlem tiggde pengar, mat 
och brännvin, som aftonen derpå i 
samkväm förtärdes.” 

Staffansvisan
Nåsvarianten av Staffansvisan har 
i våra dagar blivit spridd i Sverige, 
men utan alla verser:    
 
Staffan var en stalledräng, allt för den 
ljuse stjärnan,
han vattna sina fålar fem, det ser vi nu 
så gärna.
Ingen dager synes än, för stjärnorna 
på himmelen, de blänka.
… (de sedvanliga verserna om fålarna 
fem) …

Finns det doter i detta hus, allt för den 
ljuse stjärnan,
så tänder hon genast juleljus, det ser 
vi nu så gärna…

Vi se på edert fönster blank, allt för 
den ljuse stjärnan,
att här finns brännvin och inte lank, 
det ser vi nu så gärna …
Står vi längre utom vägg, allt för den 

ljuse stjärnan,
så fryser det is uti vårt skägg, det ser vi 
int så gärna…

Om vi inte in får gå, allt för den ljuse 
stjärnan,
så drar vi farstun full av vål, det ser ni 
int så gärna…

Sista versens hotelse ”sattes stun-
dom så grundligt i verket, att stugans 
inneboende … måste gå glasvägen”, 
skriver Keyland, men sådant minns 
nu levande stjärngossar inget av!

Rolighetsminister
Traditionen att ”Gå mä ljusa stjärna” 
har levt till 1970-talet. Täpp Anders i 
Nederborg berättade från 1910-talet 
att en pojke var utklädd till Julbock 
och sällskapets rolighetsminister 
fick vara Judas. Ett sådant exotiskt 
följe fångades på foto i Utbygården i 
Skansbacken.

Ibland var reviret stort! Jont Erik 
och hans kamrater i Mellanborg höll 
på i flera dagar, från Borg till Hjul-
bäck. ”Dôm geck gent ivir plöjningar’ 

Staffanssångare. Fr.v. mat- och bränn-
vinstiggerska, Judas, stjärnbäraren 
och julbocken, 1917.
Foto: Thors Erik, Nordiska museet

”Något 
brännvin 
var det 
inte längre 
tal om, då 
stjärngos-
sarna bli-
vit yngre 
med åren.”

Margareta 
Jonth med hjälp 
av ett 30-tal 
nåsbor, födda 
1836-1960
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t JULSJUNGNING

– föreställ’ dä hur lortue 
skjortor vart!” I näverkonten 
fick stjärngossarna godsaker 
som det inte alltid var lätt att 
dela rättvist. ”Dôm kund häll 
ut alltihop ô slôss ôm ä!” 

Flickornas intåg
På 1920-30-talen, började 
också flickor ”gå mä stjärna”. 
Tysk Karin i Skansbacken 
lärde ut Staffansvisan till 
grannbarnen och gamla Öst 
Anna berättar att man sjöng 
”Kära mor i spisen en liten 
bit tå grisen. Kära far i aska få 
vi en tår ur flaska”. Rälg Elna 
på Heden, minns att de också 
sjöng ”Goder afton, goder 
afton…” och sedan tiggde de 
med visan ”Judas mä pungen 

men pungen va tom” och 
”Kära mor vid lullan (vaggan), 
låt oss smaka bullan”. Men 
Greta Schedin i Närsjö fick 
inte gå med, för det var fult att 
tigga, och flickorna som Hol 
Pers Ingrid gick runt med gav 
upp, för ”pôjkar följd ätt ôss ô 
förstörd våro fina stjärna!” 

Yrsnö
Bengt Enström i Östi Bro-
nen, ”geck” på 1940-talet: 
”mamma snodd hop skjortôr 
tå ett lakan ô pappstrutär mä 
guldstjärnôr på, ô högst ôpp 
en tåklippt julkaramell. Hä va 
svårt tänd stjärna då hä yrd 
snö, sô vi försökt hall ljusä 
brinnande milla gålar. Vi föst 
fram Judas tä tigg pänningär”. 

Något brännvin var det inte 
längre tal om, då stjärngos-
sarna blivit yngre med åren. 
Julbocken var också borta!

Ficklampa
På 1950-talet på Sveden och 
Finnön försökte man moder-
nisera stjärnan: ”Första året 
hade vi en adventsstjärna med 
ficklampa i, men batteriet tog 
slut så fort”. De återgick till 
en kartong med levande ljus 
och silkespapper innanför 
utskurna figurer. ”Judas hade 
päls men vi var klädda i lu-
cianattlinnen och frös väldigt 
när vi gick efter byvägarna 
i mörkret”, skriver Helena 
Nilsson. Trettonhelgen 1956 
var det dags för oss i Älvsborg, 

Skansbacken och Haga att ”gå 
mä stjärna”. Vi fick ihop 105 
kronor (motsvarar idag 1355 
kr) och liksom andra skickade 
vi pengarna till Ungernhjäl-
pen. Se faktaruta sid 6.

Hav tack!
Sjungningarna avslutades 
antingen på Staffansvisans 
melodi med orden ”Tack 
och tack båd mor och far, 
allt för den gode skänken. Ni 
ska ha lycka med allt vad ni 
har, så sant som vi får råda. 
Ingen dager…”. Eller som Git 
Hübbert och stjärngossarna i 
Skansbacken: ”Så tackar vi så 
mycket för allt vad vi får/fått, 
och önskar eder alla ett Gott 
Nytt År. Hav tack. God natt!”t

Ovan: Stjärna av tunn papp monterad på träribbor, utskurna stjärnor 
och hästar, täckta av tunt smörpapper. Från Josephes gård i Nås 
(Ingmarsgården i Sjöströms film). Foto: Margareta Jonth 2015
Nedan:Stjärngossetåg 1956 från Älvsborg, Skansbacken och Haga: 
”FÖR UNGERN” står det på stjärnan, Margareta Jonth till höger. 
Foto: Gunnar Tysk 1956 
Ovan th. Linnéa och Gustav - blivande ”Staffanssjungare" i Nås 2016?
Foto Margareta Jonth 
Texten till den rytmiskt drivande Staffansvisan från Nås på sid 4 har 
blivit populär. Sluttonerna är typiska för nåsvisor. Visan finns i Karl-
Erik Forsslund "Med Dalälven från källorna till havet” del II, bok VII 
NÅS, sid 151.  
 

Visa vid Staffanssjungning i Nås, tidigt 1950-tal. Den sjöngs av 
barn från Närsjö, som gick genom skogen till Orsala med stjärnan. 
Upptecknad efter Esbjörs Britt-Marie Lissmatz i Orsala, av M. Jonth 
i november 2015. Till denna melodi kan också ha sjungits ”Konten 
den hänger så tung på hans rygg. Ack kära goda vänner lägg något 
i den”.
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En uppmärksam läsare av 
årsboken Dalarna 2015 skrev 
ungefär så här till DFHF. 
- Efter att ha läst historien ”En 
vanlig kväll i Karlsbyheden” 
infann sig en märklig känsla 
av att detta har jag läst förut. 
Efter en tids letande hittade 
jag nästan exakt samma text 
under rubriken ”Krigstider i 
Sundborn” i Sundborns Hem-
bygdsförenings årsbok 2011 av 
en helt annan författare; Per 
Rönnings. Bara rubrik, några 
strukna korta avsnitt och 
förändringar i några ordval 
skiljer texten från Rönnings 
originaltext. 

Trots att författaren av texten 
2015 i en källhänvisning bak 
i boken hänvisar till Per Rön-
nings artikel från 2011, är det 
olyckligt att Rönnings, som 
faktiskt stått för både research 
och text fyra år tidigare inte 
inledningsvis omnämns vare 
sig som upphovsman eller för-
fattare. Även fotografier har 
kopierats utan tillstånd från 
Per. Plagiat eller intrång kallas 
det på juridiskt språk. Per 
Rönnings har också kontaktat 
DFHF och kräver upprättelse. 
Denna information är en del 
i den.t  

Staffan Nilsson
Vice ordf. DFHF  

PS Samtidigt vill vi be alla 
våra skribenter att vara 
särskilt uppmärksamma vid 
citat, användning av bilder 
och annat material - ange 
källan! Tänk på att det nästan 
alltid, då man använder sig 
av relativt modernt material 
finns en upphovsman enligt 
upphovsrättslagen. DS

FAKTA 
Ungernrevolten år 1956 
var en spontan folkres-
ning och demokratise-
ringsförsök som var riktat 
mot landets kommunist-
diktatur. Revolten krossa-
des av sovjetiska trupper 
efter att upprorsmakarna 
krävt att Ungern skulle 
utträda ur Warszawapak-
ten. Tusentals människor 
dödades under revolten 
och över 200 000 flydde 
utomlands. Omkring åtta 
tusen av dem kom till 

Sverige och de första flyk-
tingarna anlände i novem-
ber 1956.
Den svenska staten 
försökte ordna bostäder 
och arbeten till de nyan-
lända och en grupp unga 
män sändes till Dalarna 
där AMS byggde vägar. 
Lägret blev stationerat i 
Sågen. Flera av de unga 
män som var med vid 
vägbygget hade kriminell 
bakgrund, då man under 
revolten hade öppnat 
fängelser och släppt ut 

de intagna. Det var inte 
bara bråk inom gruppen, 
där mobbing var dagligen 
förekommande, utan det 
blev otrevliga uppträdan-
den med ortens befolk-
ning i Fredriksberg och 
Säfsnäs och det förekom 
även stölder och sedlig-
hetsbrott. Pressen skrev, 
efter samtal med orts-
befolkning och polis, att 
vägarbetet var ett skan-
dalbygge i statens regi. 
 

I december 1958 får jag en 
överraskande inbjudan av 
en före detta skolkamrat, 
Margareta, till en nyårsfest 

i hennes föräldrahem i Falun. 
Margareta arbetar då som 
kontorist vid AMS arbetsläger 
i Sågen och hon vill bjuda in 
de maskinförare som arbe-
tar med vägbygget och även 
ortens polis till en trevlig fest 
långt borta från lägermiljön.  
Det är tänkt att bland annat 
Margaretas syster Birgitta och 
jag skall bidraga med den så 

kallade ”kvinnliga fägringen”. 
Genom Margareta får jag 
också veta att det förekom-
mer mycket bråk både i och 
utanför lägret och att polisen 
nästan dagligen besöker väg-
bygget. Nu vill hon anordna 
ett trevligt nyårsfirande för 
sina arbetskamrater och poli-
sen i Fredriksberg. Jag tackar 
ja till Margaretas inbjudan och 
tycker det skall bli intressant 
att träffa hennes arbetskam-
rater.

Första mötet
Då jag kommer till Margareta 
möts jag av hennes mamma 
Wilma, som är en hjärtevarm 
person och en strålande 
värdinna. Gästerna har redan 
anlänt och jag går runt och 
hälsar. Bland gästerna pre-
senterar sig en av de inbjudna 
som ”Alfons”. Han är en glad 
och rolig smålänning och 
får oss alla på gott humör 
med sina historier från olika 
vägbyggen i landet. Det blir 
naturligtvis en del diskussion 
om arbetet med vägbygget 
och problemen med ung-
rarna, men vi lämnar snart 
ämnet och ger oss i kast med 
den goda maten, det goda ölet 
och vinet. Bordsvisor sjungs 
och stämningen är på topp 
när fyrverkeriet skall brännas 
av ute på gården. Vi önskar 
varandra ett bättre 1959 och 
skålar i champagne. 

När ”Alfons” någon timme se-
nare tar adjö vid min port blir 
vårt nyårslöfte till varandra att 
hålla kontakten och det löftet 
håller vi. Hösten 1959 gifter vi 
oss i Kristine kyrka.t

Nyårslöfte

Elizabet  
Ståhl, F.d. 
redaktör och 
hembygdskon-
sulent

t DET SA KLICK

Alfons" och jag i en stilla flirt vid den varma glöggkastrullen. 
Foto: Privat

”En vanlig kväll  
i Karlsbyheden”

” Det är tänkt att 
bland annat Margare-
tas syster Birgitta och 
jag skall bidraga med 
den så kallade ’kvinn-
liga fägringen’ ”. 
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Fulare Án  
trollen
I Floda har man fortfarande en tradition med 
att klä ut sig till Valborrar eller som man säger 
på dialekt ”Vâllbôrre”. Valborrar är utklädda 
personer som helst ska vara ”fulare än trollen” 
och föra oväsen vid eldarna på Valborgsmäs-
soafton. Numera är syftet med utklädningen 
en annan än vad den en gång varit.

skrämma rofdjuren ur skogarne, 
då bygdens hjordar släppas i 
betesmarken.” 

Mumming
Maskering är oftast förknippat 
med Afrikanska-, Asiatiska och 
Nord Amerikanska kulturer men 
det förekommer även maskering 
i våra nordliga länders folkliga 
traditioner. Internationellt kallar 
man dessa folkliga kringvandring-
ar med mask för ”mumming”. 
Det är den enklaste formen av en 
sorts teater vilken inte har något 
givet manus utan det blir vad det 
blir utifrån olika förutsättningar. 
Några viktiga inslag i dessa upp-
tåg är dock stugbesök, förklädnad 
där kvinnor och män ofta byter 
roller och den vanliga, normala 
ordningen och gränserna är satta 
ur spel. Med maskernas hjälp kan 
man dölja, gömma, kamouflera 
och undanhålla ett verkligt läge.

Skråpukar
Över ansiktet bar man skråpukar 
som ofta var gjorda av näver, tyg 
eller strumpor. Skråpuk är en 
mask som är så anskrämlig som 
möjligt och som används i syfte 
att skrämma bort onda makter. 
Ordet kommer av forn-svenskans 

En Valborre ska vara fulare än trollen för att skrämmas. 
Foto: Karolina Kristensson 2014.

Anna Karin 
Jobs Arnberg 
Antikvarie,  
Dalarnas  
museum

Traditionen är mycket gam-
mal och har hedniskt ur-
sprung och växte fram i en 
tid när det fanns en utbredd 

tro på oknytt som troll och andra 
övernaturliga väsen. Genom att klä 
sig ”styggt” och föra oväsen - bland 
annat med hjälp av koskällor - ville 
innevånarna skrämma oknytt och 
stora rovdjur från bygdens närhet 
inför att kor och smådjur skulle släp-
pas på skogsbete.

Springande barn
Tidigt på valborgsmässoaftonens 
morgon samlades de mindre barnen, 
både pojkar och flickor, för att 
vandra kringgång mellan gårdarna. 
Några skriftlig belägg för att dessa 
varit utklädda har jag inte funnit. 
Däremot har barnen samlat in en 
mängd koskällor och pinglor som 
de hängt på sig, och sedan i grupper 
sprungit runt mellan husen och fört 
oväsen. Barnen sprang till de olika 
förstugkvistarna och skramlade med 
skällorna; ”Valborrarna” är ute sa 
man. Springande med skällor var 
en helt fristående sed som enbart 
utfördes av barnen. Ändamålet var 
att skrämma bort odjur från bygden, 
speciellt vargen, då kreaturen skulle 
släppas lösa på bete. Man eldade, 
sköt och förde oväsen med skäl-

lor, bankade på stekpannor, skrek 
och ropade. Denna skallgång var av 
magisk art. På flera håll i Dalarna 
har detta springande med skällor 
förekommit, tidigare även av äldre 
personer, men har under senare tid 
koncentrerats till barnen.

Skymnings figurer
Framemot skymningen kom däre-
mot Valborrarna fram. Flera förfat-
tare har i litteratur och artiklar be-
skrivit dem, den tidigaste skildringen 
är skriven av Maximilian Axelsson i 
boken om Västerdalarna år 1855;
”Men det lider mot våren och Val-
borgsmessan inträffar. Denna är för 
ungdomen en synnerlig förlustelse. 
Ej nog med att man här på Valbogs-
messoaftonen upptänder de vanliga 
eldarna; man har ock dessutom 
en mängd upptåg, hvilka troligen 
sällan, om någonsin, förekomma på 
andra orter. Så kallade ”Valbårar” 
–stora och små om varandra– äro 
då utklädda i hvarjehanda brokiga 
trasor, ju sämre desto bättre, eme-
dan det hör till dessa personers roll 
att göra djerva språng midt öfver 
de flammande eldarne. De springa 
eljest under större delen av qvällen 
omkring under vildt skrän och blåsa 
dervid emellanåt i oxhorn. Allt detta 
har af ålder varit brukligt, för att 

”Jag minns 
en gång en 
karl, det 
var nedan-
för Junis 
som skulle 
göra en 
kanon av 
ett stövel-
skaft men 
den brän-
de av för 
tidigt så 
han sköt 
av sig hela 
benet" 
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skra (torrt skinn) och puke 
(djävul). I skydd av masken 
kunde man skämta och passa 
på att säga en del sanningar. 

Flodabor berättar
Vid en intervju 2009 med ett 
antal flodabor om valborretra-
ditionen berättade Sven och 
Elsa Zetterkvist, födda 1924 
i Holsåker respektive 1926 i 
Syrholn, om att de båda varit 
Valborrar otaliga gånger. 
Jag har varit Vallborre i femtio 
år, sista gångerna hade jag 
mina pojkar med mig. I början 
tog man ett avklippt kalsong-
ben och klippte hål för ögo-
nen. Så stoppade man i vadd 
under kalsongbenet vid pan-
nan, på näsan, på kindbenen, 
å hakan. Då såg det ut som 
om man var knölig i ansiktet. 
Sen målade man masken, med 
rött på munnen och sot runt 
ögonen. Man kunde ta snören 
till hår, man skulle klä sig så 
”styggt” som möjligt, berät-
tade Sven.

Elsa minns att ett år träffades 
de vid Pellarsons Anders i 
Syrholn. Han klädde sig till 
flodakärring i flodadräkt och 
Elsa till flodagubbe också i 
flodadräkt.  Sedan gick de till 
hembygdsgården där det var 
dans. Då dansade de med kul-
lor och pojkar växelvis. 
En gång var jag helt svartklädd 
och gick till folkparken, berät-
tade Elsa. Där träffade jag Far 
och frågade med förställd röst: 
Vet du vem du pratar med? 
Nej, sa han. Det är Elsa, sa jag. 
Nej det tror jag inte på, sa han.

En gång gjorde jag en förläng-
ning av huvudet med ett höns-
nät, då tittade jag ut genom 

munnen. Sen klädde jag allti-
hopa med tyg. Och en annan 
gång gjorde jag en mask med 
väldigt stora ögon, jag fick tag 
på en gammal genomskinlig 
boll som jag tog isär och som 
jag limmade fast på kalsong-
benet, då kom ögonen att se 
stora ut, sedan målade jag allt 
så ”styggt jag kunde”.

Köpta skråpeansikten
Sven och hans tre bröder 
startade firman Bröderna 
Zettervist som i sitt sortiment 
hade masker, från starten 
på 1940-talet och fram till 
1980-talet då butiken lades 
ned. I början importerades 
pressade pappmasker, sedan 
blev det plastmasker och sist 
gummimasker. Man kallade 
dessa masker för ”Skråpean-
sikten”. 

De som var Valborrar kom 
senare till eldarna, när det 
började bli mörkt ute, man 
var tvungen att göra färdigt i 
ladugården först innan man 
kunde klä ut sig. Man skulle 
föra stort oväsen och man 
sköt med krut. Jag minns en 
gång en karl, det var nedan-
för Junis som skulle göra en 
kanon av ett stövelskaft men 
den brände av för tidigt så han 
sköt av sig hela benet, berät-
tade Sven.

Jag frågade också Elsa och 
Sven om de varit med på tra-
ditionen med att springa med 
skällor, hur de var klädda, 
hur gammal man var när man 
sprang och hur länge traditio-
nen var vid liv i Floda.

- ”Jo visst ha vi hä. Vi gjord hä 
i bya. Mân skull spring gålmilla 

mä skällôr ô väsnäs, män hä 
tog slut mä jolbrukä. Ä va bâra 
bara sôm sprang, ja int sprang 
mân då nô ättät man ha gått 
fram häl. Vårä bar sprang då, 
hä va ful på sjuttitâlä, män 
dôm va nog dôm senstâ.”

Jo visst har vi det. Vi gjorde 
det i byarna. Man skulle 
springa mellan gårdarna 
och väsnas, men det tog slut 
med jordbruket. Det var bara 
barnen som sprang och inte 
gjorde man det efter man 

4 5

1 2

3
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hade konfirmerat sig. Våra 
barn sprang, det var väl på 
70-talet, men de var nog de 
sista. 

2014 gjorde jag tillsammans 
med Karolina Kristensson, 
fotograf vid Nordiska mu-
seet, en mera omfattande 
dokumentation av Valbor-
rarna i Floda. En positiv 
överraskning var att antalet 
utklädda har ökat markant. 
Både barn, ungdomar och 
vuxna visar upp sin ut-
klädnad kring eldarna, på 
bygatan och till och med på 
discogolvet vid Strandback-
ens folkpark i den mörka 
natten.t

Lucia i Malung

Hol Britta Hansdotter 
född 1859, berättar i 
Malung hembygds-
förenings årsbok, 

Skinnarbygd 1950, om Lucia 
i Vallerås i Malung under 
1860-talet.

Lussebrud
Den Lucia hon beskriver 
borde egentligen inte ha spri-
dit sig ända till Malung vid den 
tiden. Troligen var det kring-
vandrande skinnare som fört 
med sig ögonvittnesskildringar 
om Luciatåg hem till Malung. 
Där tog man sedan fasta på 
namnet ”Lussebrud”, och 
klädde Lucia som brud med 
slöja och bruddräkt.  Hennes 
tärnor kläddes som brudtär-
norna allmänt var klädda i 
Malung under den tiden, i 
malungskläder och med lad 
om huvudet. Lucia med följe 

sjöng och spelade och bjöd på 
vetebröd bakat som solkors. 

Luciner
Från samma tid vittnar andra 
personer om att i Malung var 
”lussi” en stor rovfågel som 
rev sönder de kläder som 
fanns ute på lucianatten. 
Också två ”luciner” förekom, 
de sprang runt i gårdarna och 
knackade på dörrarna och 
skojjade.  Folk jagade dem 
och ryckte dem i kjolarna och 
frågade om det var bock eller 
get. ”Lucinerna” var klädda i 
skinnkjol och päls som hade 
vänts ut och in så de var ludna 
från topp till tå.  På huvudet 
hade de en röd långhätta.

Revitaliserad Lucia
2002 rekonstruerades ett 
luciatåg efter Hol Brittas 
berättelse och en luciakonsert 

genomfördes i Malungs kyrka. 
Vilka sånger som sjöngs och 
vilken musik som spelades 
mindes inte Hol Britta när 
hon vid 90 års ålder berättade 
om sin barndoms Lucia. Vi 
valde då att framföra gamla 
lussivisor och julvisor som 
upptecknats före 1900-talet. 
Så småningom spred sig ryktet 
och 2004 spelades Luciamor-
gon in av för SVT i Malungs 
kyrka. 

Diadem
Både Lucia och hennes tärnor 
bar Malungs högtidsdräkt med 
rött förkläde och sidenband 
i midjan. På huvudet ovanpå 
de vita hattarna bar lucia-
kranskullorna även lad, ett 
stort bruddiadem av papp 
eller näver, klätt med rött tyg, 
silverspetsar, glaspärlor och 
hängande silverlöv. Laden 
användes av brudpigorna 
när bruden var kronbrud 
och av bruden själv på andra 
bröllopsdagen. Någon annan 
användning av laden än vid 
bröllop och Lucia är inte känd 
men borde ha förekommit då 
det finns ett stort antal gamla 
lad bevarade i Malung.

Starka reaktioner
Luciainspelningen som sändes 
i SVT på Luciamorgonen 2004 
väckte stor uppmärksamhet 
och olika reaktioner. Många 
ansåg att det var det vack-
raste de sett och hört. Andra 
upplevde det som osvenskt 
och opassande att Lucia och 
hennes tärnor inte bar vita lin-
nen och sjöng ”Sankta Lucia” 
så som det ”alltid varit”.
En gammal tradition som 
väcks till liv kan tydligen 
väcka känslor av minst sagt 
skiftande slag. Vad är ”gammal 
tradition” - och vad är- typiskt 
svenskt? t

Lad, huvudlad, av 
fornsvenskans hlað; 
prydnadsband runt 
huvudet, buret av 
den ogifta kvinnan. 
Det har levt kvar i 
den folkliga fest-
dräkten för ogifta 
kvinnor och även 
i brudklädseln. 
Laden i Malung 
som ger ett renäs-
sanspräglat intryck 
har växt i storlek 
och smyckats 
med senare tiders 
”grannlåt”.

”Det var strax efter midnatt. Vi vaknade vid fiol-
musik från förstugan. In trädde lucia uppvaktad 
av sex tärnor, som kallades” lussikrasköllär”-  
Luciakranskullor.

1. Valborrar in action under 
småtimmarna på discogolvet 
vid Sandbackens Folkpark.  

2. Bakom en av maskerna 
gömmer sig en dalakändis. 

3. Masker i plast, gummi och 
tyg är brukligt. Man dessa i 
halm och sten är mera ovan-
liga. 

4. Barn och unga som klär 
ut sig får alla fina priser vid 
valborgsmässofirandet i 
Forsgärdet. 
Foto 1-5: Karolina Kristensson 

5. Valborrar i Dala-Floda, 
1950-tal. Foto: Olle Zetter-
qvist.

t LUCINER

Malungslucia med "lussikransköllär" och spelmän på 
Malungsgammelgård.  
Foto: Christina Norgren Arnesson

Täpp Lars 
Arnesson 
Inspiratör, 
talare, skinn-
skräddare och 
fäbodbrukare 
från Malung.
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Julfirande på  
Garpenbergs Herrgård 

På julafton börjades 
arbetet på gården 
som vanligt klockan 
sex men avslutades 

klockan ett och inte klockan 
fyra som var vanligt under vin-
tertid.  Därefter sattes femton 
julkärvar upp. Vid herrgården 
fem, hos kamreraren Ernst 
Gobom vid förvaltarbostaden 
tre, och vardera en hos skol-
läraren Adolf Nygren, rättaren 
Alfred Eriksson, sadelmaka-
ren, ladugårdskarlen, stallkar-
len och trädgårdsmästaren. 
Tidigare hade samtliga förmän 
också fått sina julgranar.

Julklapp till alla barn
Inför helgen fick gamla och 
sjuka en extra tilldelning av 
mat och dryck. Brukspatrons
barn, Märta och Harald, gick 
runt och delade ut julklappar 

till alla barn som bodde vid
herrgården. Ett år fick barnen 
riktiga skridskor, helt av me-
tall, vilket uppskattades
mycket. Tidigare hade barnen 
bara haft skridskor av trä med 
järnskena.

Frukost
I herrgården serverades fru-
kost som vanligt klockan åtta 
på julaftonen. Man var som 
regel många med inbjudna 
släktingar och vänner. Julgra-
nen kläddes därefter och alla 
hjälpte till. En stor stjärna i 
toppen. Färggranna flaggspel 
med flaggor från olika länder. 
Många riktiga långa stearin-
ljus, glitter och julgranska-
rameller. Granen, som var 
mycket stor och som nådde 
nästan ända upp till taket, 
stod i stora vardagssalongen.  

Patron själv klättrade upp på 
en hög trappstege och klädde 
granen längst upp.

Middag
Julmiddagen för familjen och 
gäster serverades klockan tre i 
stora köket. På spisen stod
en stor kopparkittel för” dopp 

i grytan”. Sedan blev det 
skinka, press- och kalvsylta, 
revbensspjäll med mera. Till 
efterrätt serverades en röd 
saftkräm och en grön rabar-
berkräm med vispgrädde. 
Hembryggt gammalt juIöI som 
dracks i ett stort tennstop som 
gick runt till alla vuxna.  Ölet 
fanns i ett gammalt småländskt 
kar från 1832, gamle patrons 
födelseår, och som bryggdes 
på och buteljerades med hälf-
ten varje år. Kokerskan, över- 
och underhusor, jungfruar 
och pigor fick vara med.

Långdans
Efter middagen serverades 
kaffe i stora vardagssalongen. 
Därefter påbörjades dansen
kring granen och långdans, 
med patron i täten, genom 
hela huset, från övre våningen 

Slädekipage påväg till julotta. 
Fotot är en illustation till artikeln.  
Foto Ester Bergsten omkr. 1910. 
Dm bildarkiv. Infällda bilden: 
Garpenbergs Herrgård. Okänd 
fotograf. Dm bildarkiv

Vid början av förra seklet började förberedelserna med slakt, bak, brygd, 
ljusstöpning med mera, i god tid och sista veckan skurades alla golven 
”vita” i herrgårdens 33 rum. Gubben Rehn, som stod för vedhuggningen, 
iordningsställde bloss i vedboden för julottefärden till kyrkan.

”Man fick choklad 
med vispgrädde, 
stora saffransbullar 
med russin och flera 
sorters kakor. Dans 
kring julgranen och 
långdans genom hela 
herrgården med pa-
tron själv i spetsen. ” 
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utför alla trapporna ned till 
köket. Farmor, Emma Cor-
nelius, spelade julpolskor på 
pianot och bland dem ”Klang 
min vackra bjällra”.

Julgubbe
Sedan var det dags för 
julklappsutdelning och alla 
samlades runt det långa stora 
bordet i matsalen och bruks-
patron delade ut julklapparna. 
Jultomte, eller julgubbe som 
man även sa, förekom också, 
ibland var det patron själv och 
ibland någon av de manliga 
gästerna.

Dopp i grytan
Klockan sex var samtliga för-
män vid herrgården inbjudna 
till ”dopp i grytan” i herrgår-
dens kök. Patron och frun 
var med som värdpar. Golvet 
var nymålat, granen var tänd, 
ljusen brann i stakarna, och 
bordet var rikt och inbjudande 
dukat. Där fanns bland annat 
kål och lungkorv.
- "Men vilken korv!" berättar 
Alfred Eriksson. "Så fet och så 
fin! Jag har aldrig smakat så’n 
korv se’n dess”.

Potatis fattades på julbor-
det, för det var vardagsmat, 
så man bjöd i stället på bruna 
bönor, gröna ärtor och rödkål. 
Rikligt med sovel och olika 
sorters bröd. Brännvin och 
öl fattades ej. På kvällen när 
herrgårdens barn, Märta och 
Harald, lagt sig serverades 
patron med hustru och gäster 
lutfisk och risgrynsgröt i 
matsalen. 

Julotta
Det blev det inte många tim-
mars sömn för redan klockan 
sex nästa morgon skulle man 
vara i Garpenbergs kyrka, 
då julottan började. Från 
herrgården gick sju slädar. I de 
två första, som var tvåspända, 
åkte förste kusken Valfrid Wal-
lin med herrskapet och i den 
andra barnen. Därefter fem 
slädar med släkt, vänner och 
anställda i hushållet. Pigorna 
sist. Det måste ha erbjudit 
en vacker anblick, när den 
långa raden av slädar - kan-
ske förlängd med ytterligare 
ekipage från andra håll - drog 
fram längs den plogade vägen 
över gruvsjön med flammande 
bloss och klingande bjällror. 
Framme vid kyrkan kastades 
alla bloss i en hög vid kyrkpor-
ten. Och bålet blev stort för 

slädar kom från alla håll. 
Efter kyrkan for man 

hem och vid hemkomsten 
bjöds alla kuskar på frukost 
i herrgårdsköket med i stort 
sett samma matsedel som 
för förmännen vid doppet på 
julafton.

Guldslanten
De anställda i hushållet fick 

julklappar. I januari 1888, 
under gamle Patron Hampus 
Augusts tid, skriver Fia – en av 
pigorna -  och berättar:
- ”Käraste lilla Sigrid Godt 
nytt år! .... nu vill ni väl veta 
vad jag fick i julklapp för ni 
tror väl ändå att jag fick något. 
Jag var här på herrgården på 
julaftonen .... af Frun (Emma
Cornelius) fick jag ett förkläds-

tyg och en vacker brosch af 
Fröken Bethen (Elisabet
Cornelius) ett förklädstyg af 
Fröken Kalén (Bethens kusin, 
patrons biträde/sekr.) en
lampmatta af Fröken Ram-
ström (sällskapsdam) en ask 
med kulört krås uti att ha om 
hals och armar förstås och till 
sist kan ni ej tro hvad jag fick. 
Jo ett litet kuvär som såg ut att
vara alldeles tomt men när jag 
öppnade kuväret och tömde 
det så kom det en liten
guldslant ut en 5 krona af 
Brukspatron och Frun”.

Hampus August C hade vid 
denna tid nyligen flyttat till 
Strömsnäs herrgård mellan 
Krylbo och Avesta, men firade 
gärna jul och midsommar i 
Garpenberg med sin familj.

Gottpåse
Till ”tjugon-dagen” var alla 
brukets barn inbjudna till 
herrgården på kalas. Man fick
choklad med vispgrädde, 
stora saffransbullar med rus-
sin och flera sorters kakor. 
Dans kring julgranen och lång-
dans genom hela herrgården 
med patron själv i spetsen. Vid 
festens slut fick alIa barnen 
påsar med gotter att taga med 
hem. Granen ”plundrades” 
inte som numera är brukligt 
utan den kläddes bara av och 
togs ut någon dag senare.t

Bertil Cornelius, Diby, patrons 
sonson

t DOPP I GRYTAN

Berättat 1996 av Märta 
Sundberg (1898-1999), 
Hedemora, född Corne-
lius på herrgården,
samt av rättaren Alfred 
Eriksson, återgivet av 
kantor Ernst Andrén Gar-
penberg.

Märtas far var den siste 
brukspatronen på Gar-
penberg, Carl ”Kinne” 
Cornelius. Bruket inköp-
tes av hans far bruksäga-
ren och kommendören, 
Hampus August Corne-
lius, första gången 1867 
och ägdes av släkten till 
1910. 

Sammanställt av Bertil 
Cornelius, Diby, patrons 
sonson.

Liten finklädd tös vid julgran. Kanske är dockan som hon håller i 
handen en julklapp. Fotot är från Sågmyra och är en illustation till 
artikeln. Foto Edvin Bergqvist. Dm bildarkiv 

Julgrisslakt. Pigorna står redo att ta hand om fläskkött och skinka 
som ska tillredas till julbordet.  Fotot är en illustation till artikeln. 
Foto August Eriksson. Dm bildarkiv
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Kapell i närheten av 
Kopparberget fanns 
redan på medeltiden. 
Om och på vilket sätt 

dessa kapell och deras präster 
hade uppgifter vid gruvan vet 
vi inte. Förekomsten av flera 
gudshus nära gruvan tyder 
ändå på att kyrkan haft viktiga 
uppdrag i sammanhanget. 
Seden att hålla bön vid berg-
verken i Europa var allmänt 
utbrett i äldre tid. Så har det 
troligen också varit vid Falu 
gruva även om inga skriftliga 
belägg föreligger förrän vid 
mitten av 1600-talet. 

Bönestunder
Tjugo år senare anställdes den 
unge Georg Andersson Tro-
ninus som hjälppräst i Falun 

och fick bland annat biträda 
med bönestunder vid gruvan. 
1683 inkom två skrivelser 
till Domkapitlet i Västerås, 
ett från kyrkoherden i Falun 
och ett från Bergskollegium, 
med önskemål om ”publique 
Gudstjenst wid grufwan hwar 
morgon”, såsom vid Sala 
silvergruva. Samma år skrev 
biskopen i Västerås, Carl Carls-
son, en särskild gruvbön för 
Kopparberget. 

Gruvkaplan
Traditionen med en gruv-
kaplan vid Kopparberget 
upprätthölls fram till 1862. 
Nyårsböner och andakter i 
samband med nyårsdobblet 
bör ha ingått i gruvkaplanens 
sysslor. I samband med freden 

1814 hölls den första januari 
tacksägelsegudstjänster i Falu 
stads kyrkor, stor middag för 
123 personer i det väl upplysta 
Rådhuset samt illuminationer 
och fyrverkerier till musik av 
Kungl. Dalregementets musik-
kår hos källarmästare Hed-
borg. Dagen därpå var det stor 
assamblé och bal i Stora Gruv-
stugan, som var rikt upplyst 
liksom Anfarten. Vägen från 
staden till gruvan var upplyst 
med ”lusteldar”, på Gruvris-
berget var en pyramidalisk 
ställning av brännbara ämnen 
rest, kanonskott avfyrades 
och raketer skickades upp. 
Fler än 300 personer deltog i 
festligheterna, det var tal och 
skålar och dans till nästa dags 
morgon. Allmosor och mat-

varor utdelades till stadens 
”allmose-hjon”, nödlidande 
och fångar i Länsfängelset.

Julotta
Efter nära hundra års uppe-
håll med gruvandakter och 
bön vid gruvan återupptogs 
en del av seden 1959. Tvätt-
mästare Erik Johansson i Fa-
lun tog initiativ till en julotta i 
Kyrksalen i Stora Gruvstugan. 
Bergslagets disponent Håkan 

Nyåret var redan på medeltiden en viktig tidpunkt för bergsmän och gruvarbetare vid Stora Kop-
parberget i Falun. Då bestämdes turordningen för gruvbrytningen genom det s.k. ”dobblet”, då 
tärningar kastades och avgjorde i vilken ordning bergsmännen skulle få bryta sin malm. Några 
uppgifter om att detta firades eller att någon fest anordnades finns inte, men det är troligt att så 
var fallet. Ett arbetsår var till ända och ett nytt inleddes. Det gällde att komma sams, glädjas åt nya 
möjligheter och att be till makterna om bättre tider.

Jul- och nyårsfirande 
vid Falu gruva

”Händelsen firades 
med pompa och 
ståt på nyårsafton i 
bitande kyla. Termo-
metern visade -24 
grader!” 

Gruvplatsen i vinterskrud,  
Falu Gruva. 2002
Foto: Krister Källström
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t GRUVLIG HÖGTID

Biskop Thomas
Stiftets biskop Thomas 
Söderberg blev 2006 ny 
gruvkaplan, ett uppdrag han 
utan tvekan tackade ja till och 
vid sitt tillträde betonade att 
Västerås stift ända sedan 1288 
haft ett nära och omfattande 
samarbete med Kopparberget. 
Gruvandakterna vid nyåret 
fortsatte i samma anda och 
tradition, men biskop Thomas 
framträdde även i andra 
sammanhang vid gruvan, 
såsom Svenska Flaggans Dag/
Nationaldagsfirandet men 

även i den historiska festivalen 
”Falun Då”, då han iklädde 
sig rollen som biskop Carls-
son och läste gruvbönen från 
1683.t

Abenius fann förslaget tillta-
lande och gav sitt tillstånd till 
julottan. Uppdraget att leda 
andakten gick till den nye 
kyrkoadjunkten Matts Ridder-
stedt i Kristine församling. För 
musiken svarade kantor Bertil 
Wallin från Missionskyrkan. 
Han samlade ett antal sångare 
till en kör från de medverkan-
des familjer och från Mis-
sionskyrkan. Efter julottan vid 
gruvan bjöds det på kyrkkaffe 
hos någon av familjerna, som 
bodde nära gruvan.

Musikandakt
Julottorna var välbesökta, 
men det var ofta svårt att få 
ihop körsångare, då julottor 
ordnades i många kyrkor sam-
tidigt. 1983 upphörde julottan 
vid Falu gruva. Sju år senare 
återupptogs gruvandakterna, 
men flyttades till nyårsafton 
kl. 18 och fick formen som 
en musikandakt. Stora Kop-
parbergs vd Bo Berggren 
utsåg Lars Ridderstedt till 
ny gruvkaplan och Gunbritt 
Berggren tjänstgjorde som 
kyrkvärd och textläsare vid 
nyårsbönen. Museichefen 
Tommy Forss svarade för en 
historisk introduktion. Fram-
stående musiker och sångare 
engagerades. Kyrksalen var 
fylld till sista plats under de 
vackra bergsmanskronorna 
med brinnande ljus. Marschal-
ler lyste upp vägen till gruvan 
och Gruvplatsen och skapade 
en magisk stämning. Efter an-
dakten serverades glögg, kaffe 
och pepparkakor.

Världsarv
På detta vis fortsatte de 
gruvliga nyårsandakterna med 
Lars Ridderstedt till 2002. 
Året innan hade Falu gruva, 
delar av den gamla välbevara-
de bergsmansbygden och Falu 
stad utnämnts till Världsarv av 
UNESCO. Händelsen firades 
med pompa och ståt på nyårs-
afton i bitande kyla. Termo-
metern visade -24 grader! Ny-
året ringdes traditionsenligt in 
med den gamla kyrkklockan 
i Gruvmuseets torn. Lands-
hövding Gunnar Björk höll 
nyårstalet och önskade gruvan 
en lyckosam framtid. Den nya 
gruvstiftelsens ordförande, 
Bo Berggren, talade till de 
många hundra åhörarna och 
kallade fram representanter 
för elva organisationer och 
hembygdsföreningar i Falun, 

som alla vårdade olika delar 
av Världsarvet Falun, och 
tilldelade dem nu symboliska 
privilegiebrev. Stora eldar 
brann framför museet, facklor 
lyste upp scenen och fyrverke-
rier avslutade högtidligheten 
sedan Selma Lagerlöf i An-
nacari Jadlings gestalt lämnat 
en historisk litterär hälsning, 
Elisabeth Lindgren-Eneflo 
sjungit och Lars Ridderstedt 
talat om behovet av god vilja 
samt läst den gamla gruvbö-
nen från 1683.

Klockringning vid Gruvan. Tvättmästare Erik Johansson t.v.  
Foto: Privat

Stämningsfull bild från den 
julmarknad som äger rum varje 
år vid gruvområdet. 
Foto: Daniels Sven Olsson

Daniels Sven 
Olsson, f d 
museichef 
Gruvmuseet. 
Foto: Lars 
Rindeskär
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Det skulle ta över åttio 
år innan National-
museum, efter flera 
propåer, beslutade 

sig för att förvärva målningen. 
Det skedde år 1997 och möj-
liggjordes genom frikostiga 
donationer, eftersom verket 
då betingade ett pris på 14,6 
miljoner kronor. Målningen 
är sedan 1992 placerad i sin 
portalposition, över entrén 
till en av målerisalarna på 
museets översta plan, den 
plats konstnären ursprungli-
gen avsåg den för. Men vägen 
dit var lång och omständlig. 
Inte bara de turer den färdiga 
målningen genomgick, också 
arbetet fram till det färdiga re-
sultatet, eftersom målningens 
innehåll var omstritt och livligt 
omdiskuterat. En process som 
blev smärtsam för konstnären. 
Hans egna ord i sin självbio-
grafi är ofta citerade ”Midvin-
terblotets öde knäckte mig!”.

Insamling
Den färdiga målningen före-
gicks av ett antal skisser, av 
vilka Dalarnas museum äger 
en av de tidigare, nummer 
två från 1911, ändrad 1913. 
Skissen är värdefull, då man 

i jämförelse med den färdiga 
målningen kan se prov på hur 
innehållet ändrade karaktär, 
i takt med hur förslaget mot-
togs. Under våren 1997 erbjöd 
Carl Larssons dödsbo mu-
seet av att få köpa den för ett 
vänpris, då man annars tänkt 
sälja den vid ett internationellt 
auktionshus. I april påbörja-
des därför en insamling med 
företrädare för länsstyrelsen, 
hembygdsrörelsen och nä-
ringslivet, på initiativ museets 
Rune Bondjers. Betydande 
medel kom också från Åhlén-
ska stiftelsen. Men den större 
delen av summan kom från 
allmänheten. Under parollen 
”Rädda tavlan kvar i Dalarna” 
bidrog pressens positiva be-
vakning till att skapa intresse 
för insamlingen. Efter endast 
en månad hade halva summan 
samlats, in, efter ytterligare 
två hela den begärda summan 
på 900 000 kronor. 

Offret
Målningen Midvinterblot 
tillkom på eget initiativ av 
Carl Larsson för att fullborda 
den väggmålningscykel vilken 
han fått beställning på redan 
under 1890-talet. Det var 

ett uppdrag som föregicks 
av en skissprocess på över 
tio år och är en pendang till 
målningen ”Gustaf Vasas intåg 
i Stockholm 1523” som sitter 
på motsatt sida i hallen. Carl 
Larsson ville framställa en vin-
terfest, en symbolisk händelse 
av annat slag. Han ville lyfta 
den hedniska perioden och 
visa att den inte var så färglös 
som man tänker sig. Som 
redan nämnts ändrade skis-
serna utseende och stämning 
under arbetets gång. Från en 
närmast beskedlig kung som 
bjuder in till en fest, som vi 
ser på vår skiss, reser sig i den 
färdiga målningen en ensam 
gestalt, kungen. Han är väl 
medveten om den förestående 
grymheten, det blodiga offer 
där han själv blir priset för 
andras välgång. Carl Larsson 
stod på höjden av sin karriär, 
men som hans arbete blev 
så illa mottaget har det legat 
nära till hands att tolka att han 
skriver in sig själv som den 
som offras. Kanske kan vi bäst 
läsa detta verk så, vi måste ge 
något för att få något. Och att i 
varje framgång finns inbäddat 
ett offer, av större eller mindre 
slag. Så var tanken i den 

hedniska riten, och hur grymt 
offret än kan verka, så var 
det grunden för det fortsatta 
livet, och därmed samtidigt en 
fest.t

Ritualmord eller Fest?
Det är nu hundra år sedan Carl Larsson färdigställde målningen ”Mid-
vinterblot”. Verket tillkom mellan åren 1911-15, under dramatiska förhål-
landen. Nationalmuseum hade tackat nej till hans erbjudande att köpa in 
verket, för en summa som idag motsvarar drygt en miljon kronor.

Carl Larssons målning från  
1911-13. Ursprunglig titeln en-
ligt skissen är ”Midvintersblot”, 
men redan 1924 omnämns den 
i pressen som ”Midvinterblot” 
det namn den har idag

Fredag den 11 decem-
ber kl. 18.45, under 
Kulturnatten i Falun, 
kommer en kortare vis-
ning av skissen till ”Mid-
vinterblot” att äga rum 
i museets entréhall av 
konstintendent Eva Asp. 
Medverkar gör också 
Lennart Persson, som 
är chefskonservator vid 
Carl Larssongården och 
som tillsammans med 
Anders Persson arbeta-
de med renoveringen av 
skissen, och det färdiga 
verket 1984.

Eva Asp, 
konstinten-
dent Dalarnas 
museum 
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Traditionen, som nu är 
105 år gammal, bör-
jade med att en pojke 
vid namn Verner 

Zetterberg från Fågelsången 
år 1900 fick reda på att man 
kunde gå runt i byn och samla 
in pengar. Hans föräldrar hade 
en tidning där det stod be-
skrivet att pojkar i Falun hade 
gått runt i staden utklädda och 
sjungit på trettondagsafton. 
Verner, vars pappa arbetade 
på jordbruket, fick låna ett 
sädessåll. Verner dekorerade 
det, drog det på en kälke och 
det fick därmed föreställa 
stjärnan som tänts på himlen. 
Verner ville själv vara kung, 
och hans kamrater fick vara 
stjärngossar medan en pojke 
fick vara Judas. Pojken som 
var Judas samlade in pengar. 

Konkurrens
Året därpå tyckte några pojkar 
som bodde i Stora Fabriken 
(nuvarande hembygdsgården), 
att det var en bra idé, och de 
bildade en egen grupp. Grup-
perna tävlade om att komma 
först till herrgårdarna, efter-
som de fick pengar där. Hos 
vanliga familjer fick pojkarna 
karameller eller kakor. Stjärn-
gossevandringarna fortgick 
på detta sätt i många år, men 
vid ett tillfälle fick en folkskol-
lärare vid namn Lundkvist 
läsa i tidningen att pojkar 
hade sjungit och spexat på ett 
sätt som inte var så bra. Han 
fick då en idé; han ville hjälpa 
dem med sångövningar och 
deras utstyrsel, och så kunde 
pengarna gå till skolresor. Den 
perioden varade till 1970-talet.

TV reportage
År 1975 hände något ovän-
tat. SVT i Falun spenderade 
en hel dag med att göra ett 
reportage med stjärngossarna 
i Grycksbo. Man började tidigt 
på förmiddagen när det var 
ganska mörkt, man gjorde 

uppehåll med filmandet mitt 
på dagen, och fortsatte åter 
på eftermiddagen för att få 
den rätta stämningen. Man 
filmade i Skogsbyn, vid de 
gamla husen vid Vippan, och 
på herrgården. Programmet 
sändes i ett caféprogram 
lett av Ria Wägner. År 1976 
bestämdes att Hem & Skola 
föreningen skulle ta ansvaret 
för stjärngossetraditionen. När 
även den föreningen upphör-
de tog en liten traditionsgrupp 
tag i tyglarna och nu har den 

gruppen inlemmats i styrelsen 
för hembygds-föreningen. 
Grycksboborna är givmilda 
och skänker gärna pengar till 
olika projekt som stjärngos-
sarna numera arbetar för.

Julgransutdansning i 
Grycksbo
Tomtetraditionen i Grycksbo 
började år 1931. Gustav Hed-
berg och hans son Nils, samt 
bröderna Walter och Holger 
Widell träffades i Pekingback-
en i Grycksbo där pappers-

bruket hade sin julgran. Några 
barn hade också samlats där. 
Gustav Hedberg hade ett 
dragspel, och han satte igång 
att spela. Denna händelse 
blev upptakten till julgrans-
utdansningen som än idag 
firas en söndag antingen före 
eller efter Tjugondedag Knut. 
Tomteklädseln bestod till en 
början av egna kläder men nu-
mera har tomtarna gula byxor 
och handstickade röda tröjor, 
samt skägg och peruker.

Tomtarnas vaktparad
På julgransutdansningen tågar 
tomtarna tillsammans med 
årets stjärngossar till tonerna 
av ”Tomtarnas vaktparad” 
till Nisserska parken. I täten 
går en häst med en släde fylld 
med godispåsar som pappers-
bruket bekostar. Väl framme 
blir det välkomsthälsning, 
därefter tal av brukschefen, 
där han berättar hur produk-
tionen och utvecklingen för 
bruket har varit under det 
gångna året. Sedan talen är 
avklarade sjunger stjärngos-
sarna de unika sångerna som 
gått från generation till gene-
ration. Därefter går dansen 
kring granen i många cirklar 
till julsånger från en musik-
anläggning. Avslutningsvis 
kan vi läsa vad Falu-Kuriren 
skrev den 16 januari 1945 om 
julgransutdansningen; ”Det är 
en betagande syn när tom-
tetåget med de flammande 
blossen kommer ringlande 
från herrgårdshållet. Den an-
blicken vill man inte gå miste 
om som en vacker avslutning 
på julhelgen.”t

 

Stjärngossarna 1919 Foto: Grycksbo Gille samlingar 

Stjärngossarna framträder. Foto: Sören Pettersson

Trettondagshelgen firar man till minne av att tre heliga kungar i Österlandet, ledda av en nytänd 
stjärna, överlämnade guld, rökelse och myrra till det nyfödda Jesusbarnet. I Grycksbo firar man 
detta varje år med stjärngossevandringar.

Stjärngossarna i 
Grycksbo

t STJÄRNGOSSAR

Britt-Inger 
Jonsson, pen-
sionär. Foto 
Stig Jonsson
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B SVERIGE
PORTO
BETALT

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan

(ej adressidan)

DFHF, Box 22, 791 21 Falun

HIT OCH DIT I FALUN 
– vi blandar och ger, 
hit och dit i både årti-
onden och händelser.
Titeln använde Sven 
Nilsson på flera av sina 
filmer på 1960-talet. Vi 
lägger till inslag från 
1936 till 1994, skillna-
den i tid blir närmare 
60 år, det har hänt en

hel del som till exem-
pel branden på Holm-
gatan 1957, Kungen 
och Drottningens  
Eriksgata 1983,  
Falu-Kurirens 100-års-
jubileum 1994, världs-
rekordförsök på lina 
1956 och förhoppning-
en om att få arrangera 
vinter-OS 1988 mm...

Ny FALUFILM! 

Traditioner är mångfacetterade och för att få perspektiv 
är det viktigt att de dokumenteras och att vi delar våra 
minnen och upplevelser med varandra. Att fira högtider 
är universellt och behövs som motvikt till vardagen.

Nordiska museet har många berättelser, bilder och 
föremål som visar luciafirande under 1800-talet och 
1900-talets första hälft. Därefter är det lite glesare med 
uppgifter och därför gör vi nu en insamling för att få in 
lite nyare material i samlingarna. Vi vill veta hur du firat/
firar lucia och dina synpunkter på luciafirandet.
Och skicka gärna in dina bilder och filmer också. 

Adress till frågeformulär:
http://www.nordiskamuseet.se/node/4856

Vid frågor kontakta:
Intendent Lena Kättström Höök
Nordiska museet
lena.kattstrom.hook@nordiskamuseet.se  
08/51 95 46 48

 
  
 
 
 
 
Hembygdsförsäkringen gäller för medlemmar i 
Sveriges Hembygdsförbund 
Hembygdsförsäkringen gäller endast för den 
juridiska person* som är medlem i SHF. Om en 
förening har underorganisationer eller ingår i en 
sammanslutning av flera föreningar behöver varje 
juridisk person ha en egen försäkring samt ett eget 
medlemskap i SHF om försäkring ska kunna 
tecknas genom Hembygdsförsäkringen.  
 
Ägaren tecknar försäkringen 
Det normala är att den som äger något är den som 
tecknar försäkring för egendomen vare sig det 
gäller en byggnad eller lösegendom. Detta då det är 
ägaren som har ett försäkrat intresse. Föreningen 
kan dock försäkra någon annans egendom som de 
förvaltar om det finns ett avtal med ägaren där 
föreningen tar på sig försäkringsansvaret.   
 
Kontakta Hembygdsförsäkringen vid frågor om 
försäkringen, vem den gäller för, etc. 
 
*Företag, föreningar och stiftelser av olika typer 
räknas som juridiska personer. Juridiska personer 
har egen rättskapacitet, dvs kan äga saker och ingå 
avtal. En sammanslutning som ex. har egna stadgar, 
årsmöte eller organisations-nummer är en egen 
juridisk person. 

Luciatraditionen
Nordiska museet dokumenterar

Vad är det här? Vad har det varit? 
Svar får du i nästa nummer av Dagsverket.

Återbruk är temat för Dagsverket nr 1 2016. 
Manusstopp 1 februari.

Filmen finns att 
köpa i museibuti-
ken från och med 
första december. 

Pris 195:-

Läs mer om våra årshögtider på  
dalarnasmuseum.se - arkiv - frågor och svar.


