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t INLEDNINGSVIS

”Det är alltså 
bara att kon-
statera att 
hembygd 
är den trakt 
man lever, 
verkar och 
har sitt hem 
i – oavsett om 
man är född 
i Syrien, Iran, 
Skåne eller 
på Närkesslät-
ten.”

Staffan Nilsson
v. ordf. DFHF

F ör närmare hundra år sedan, den 4 juli 1915 togs initiati-
vet till Dalarnas Hembygdsförbund. Det var på ett möte 
med en mängd hembygdsföreningar på Holen i Tällberg, 
Leksand. En av rörelsens förgrundsgestalter Gustaf 

Ankarcrona stod värd. Alla var där, som man säger. Männen do-
minerade men där fanns också flera kvinnor. Medverkade gjorde 
till exempel Ottilia Adelborg och en ung Gerda Boëthius. 

Hembygdsföreningar, efter sockenbasis, hade börjat växa fram 
i Dalarna strax efter de stora ungdomsmötena i Rättvik 1903, 
i Leksand 1904, i Hedemora 1905 och Mora 1906. Det var i en 
tidsanda då bildning, nykterhet, tradition och organisation ville 
förändra och ta tillvara inför framtiden. Man var rädd att förlora 
sin historia. Hembygdsrörelsen framstod då som en ungdomlig 
rörelse som upptäcker att det förflutna håller på att försvinna i 
allt raskare takt. 

Märkligt att notera är att under förbundets första verksamhetsår 
ser man en mer brokig medlemsskara än i dag. Där fanns hem-
slöjdsföreningar, en kör, Dalarnas Jaktvårdsförening, Dalar-
nas Skogvaktareförbund, Dalarnas Trädgårdsodlareförbund, 
planteringssällskap, Dalaföreningen i Stockholm och inte minst 
Västmanland- Dala Nation i Uppsala, förutom alla hembygdsföre- 
ningar. En märkligt bred uppslutning.  

I dag är hembygd oftast den bygd där man bor. Trots att jag är 
född på Närkesslätten har jag levt i Dalarna i mer än två tredje-
delar av mitt liv. Således känner jag Dalarna mer än slätten. Det 
är alltså bara att konstatera att hembygd är den trakt man lever, 
verkar och har sitt hem i – oavsett om man är född i Syrien, Iran, 
Skåne eller på Närkesslätten. 

År 1862 bilades Dalarnas Fornminnesförening. Den var starkt 
akademisk till sin karaktär och byggde vare sig på en folkrörelse, 
nykterhet eller bygdens intresse. Föreningen ville genom ett 
systematiskt samlande av det förflutna – visa vår bakgrund och 
historia.  Genom serier av typologiskt ordnade föremål ville 
man visa åt vilket håll historien är på väg. Alltså en mer (dåtida) 
museal roll.

Dalarnas Fornminnesförening var en av Hembygdsförbundets 
tidiga medlemmar. År 1930 gick man samman med Dalarnas 
Hembygdsförbund och bildade den som man numera förkortar 
DFHF, Dalarnas Fornminnesförening och Hembygdsförbund. 
Något årtionde senare blev det mer regel än undantag att Lands-
hövdingen i (Stora Kopparbergs län) Dalarnas län av eget intresse 
valdes av DFHF årsstämma till ordförande i förbundet. Så är det 
fortfarande och detta är vi stolta över! 

Alla dessa årtal 1862, 1915 och 1930 innebär att DFHF kan fira sin 
tillkomst på många sätt, ganska tätt om man så vill. Och så har vi 
gjort av och till genom åren. 

I år har vi valt att stå värd för Sveriges Hembygdsförbunds Riks-
stämma den 29 – 31 maj. Det är ett led i firandet – att få visa upp 
vårt Dalarna för alla hembygdsförbund i Sverige. Ett hundratal 
delegater med medföljande kommer till Falun och Dalarnas 
museum.  Vi kommer tillsammans med berörda föreningar att 
genomföra ett antal hembygdsresor. Vi kommer att visa dem allt 
- från Norrboda Gammelstad över Rättviks kyrkstallar till en resa 
i Gustaf Vasas fotspår, Husbyringen eller Världsarvet vid Falu 
gruva.t  
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var rubriken på mitt första in-
lägg i Dagsverket nr 1- 1991. Jag 
tillträdde, som Dalarnas första 
hembygdskonsulent, mitt 
arbete den 1 februari och som 
anställd av Dalarnas museum 
fick jag min fasta arbetsplats i 
museet.

Efter att ha arbetat både i 
Göteborg vid Arkeologiska 
museet och i Uddevalla på 
Bohusläns museum återvände 
jag efter 22 år till Dalarna 1989 
för att arbeta som kultursekre-
terare i Gagnef. När tjänsten 
som hembygdskonsulent 
utannonserades ansökte jag 
omgående tjänsten, då jag 
redan under tiden i Bohuslän 
bl a arbetat med hembygds-
rörelsen i länet och där fått 
erfarenhet av den stora kraft 
som finns inom de ideella 
föreningarna. 

Under åren 1991-2001, som 
hembygdskonsulent i Dalarna, 
har jag upplevt landskapets 
olika regioner, från norr till 
söder, från öster till väster, 
och är imponerad över hem-
bygdsföreningarnas insatser 
inom bl a kultur och natur och 
hembygdsförbundets starka 
stöd för deras arbete. De 
mångskiftande insatser, som 
har genomförts och genom-
förs inom hembygdsrörelsens 
ramar, gör Dalarna unikt och 
uppskattas inte enbart av de 
turister, som besöker landska-
pet utan också av oss, som har 
glädjen att få vara bosatta här. 

Varma gratulationer till Dalar-
nas Hembygdsförbund som i 
år fyller 100 år!t

Elizabet Ståhl, redaktör 
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t REDAKTÖREN t HISTORIK

Isin ledare till detta num-
mer av Dagsverket beskri-
ver Staffan Nilsson det 
möte som blev grunden till 

Dalarnas Hembygdsförbund. 
Det var verkligen ett viktigt 
möte och snart tog idéerna 
fast form så att Förbundet 
några månader senare kunde 
konstitueras.

Till den sammankomst som 
ägde rum den 4 juli 1915 på 
Gustaf Ankarcronas gård Ho-
len i Tällberg, hade man bland 
annat förberett förslag till 
stadgar för ett Hembygdsför-
bund. Man beslöt att tillsätta 
en nämnd vars uppgift var 
att närmare utarbeta dessa 
stadgar. Denna träffades i 
Mora några veckor efter mötet 

i Tällberg för att fullgöra upp-
draget.  Nämnden bestod av 
de flesta stora personligheter-
na inom kulturlivet i Dalarna 
vid denna tid. Det var Gustaf 
Ankarcrona, som represente-
rade Leksand, Karl-Erik Forss-
lund, Ludvika, Karl Trotzig, 
Hedemora, Lars Hansback 
Älvdalen samt Ottilia Adel-
borg, Gagnef, Werkmäster 
Kerstin Jonsson, Rättvik och 
Emma Zorn, Mora. 

Möte på Zorngården 
Emma Zorn hade inte haft 
möjlighet att delta i mötet på 
Holen, men hade nu inbjudit 
till Mora. Ankarcrona ledde 
överläggningarna. Forsslund 
var sekreterare och höll i 
pennan när det gällde utfor-

mandet av både protokoll och 
stadgar. Tidningen Dalpilens 
korrespondent menar att 
”protokollen buro vittne om 
sekreterarens framstående 
författaregenskaper och voro 
således icke af det torra slaget 
utan utgjorde med sin stäm-
ningsfulla redogörelser för 
exempelvis mötet i Tällberg 
verkligt litterära produkter. 
Hvilket antecknades som en 
sällsynthet”.
Nämnden fullgjorde sitt 
uppdrag och julimötets andra 
förslag, nämligen att inbjuda 
till en allmän sammankomst, 
realiserades den 3 oktober. 
En ”talrik och representativ 
samling ifrare för hembygds-
vård i Dalarna” infann sig på 
Stadshotellet i Falun. 

Dalarnas  
Hembygdsförbund 
Det första året, eller vad hände efter mötet på Holen?

Nu är 
jag här

Dalarnas Hembygdsförbund bildas vid Ankarcronas Holen i Tällberg den 4/7 1915. Bakre raden fr.v. 
Gustaf Ankarcrona, Anna Soldin och Tora Fabritius från Rättvik, Gerda Boêthius, Ål, Werkmäster 
Kerstin Jonsson, Leksand, Ottilia Adelborg, Gagnef, Rull Karin Andersson och Elsa Borg, Mora, Berna 
Jansson, Rättvik, Tenn Lars A. Persson, Älvdalen, Ollas Anders Hansson, Rättvik, Axel Boëthius, Ål, 
Erik Bäckman, Orsa, C G Nordin, som representerade Dalarnas Fornminnesförening, Karl Trotzig, 
Hedemora, Karl Edvard Hällsjö, Stora Tuna, Lars Åhs, Älvdalen, Karl Erik Forsslund, Ludvika. 
Fotograf var Carl Gudmundsson som representerade Blyberg, Älvdalen



Gustaf Ankarcrona valdes till 
ordförande för mötet och till 
sekreterare, inte oväntat, Karl-
Erik Forsslund.

Sedan Ankarcrona redogjort 
för förberedelserna till detta 
möte framfördes det uppgjor-
da stadgeförslaget. Diskussio-
nerna blev få, det var endast 
frågan om medlemsavgifter 
som debatterades. Så antogs 
stadgarna och Dalarnas Hem-
bygdsförbund konstituerades. 
Det var också nydanande 
såtillvida att Sveriges första 
landskapsförbund nu hade 
bildats.

Bidrag söktes 
Man hoppades också på 
offentliga medel vilket blev 
verklighet sedan Hushållnings-
sällskapet beslutat bidra med 
en större summa. Frågan om 
en egen tidskrift behandla-
des men man beslöt att nöja 
sig med en egen avdelning 
i Landtbrukstidskrift för 
Dalarna.

Ändamålet med förbundet 
var ”att till gemensamt arbete 
samla alla inom landskapet 
hvar för sig verkande före- 
ningar, grupper och enskilda 
personer, som på hembygds-
vårdens olika områden verka 
för samma mål: räddandet och 
pånyttfödandet af de nedärfv- 
da kultur- och naturvärdena i 
Dalarna”.  Nu, hundra år sena-
re, kan formuleringen kännas 
högtravande och uppstyltad 
men man trodde verkligen på 
sin sak och entusiasmen var 
mycket stor. 

Till styrelse, eller förbunds-
nämnd, som man kallade den, 
valdes den tidigare tillsatta 
nämnden samt Carl Larsson i 
By och Karl Hedlund, Malung. 
Även nio ersättare valdes och 
förutom C.G. Nordin som 
representerade Dalarnas Forn-
minnesförening kom dessa 
från Älvdalen, Mora, Stora 
Tuna, Orsa, Ål, Dala-Järna, Sä-
ter och Svärdsjö. Ledamöterna 
valdes på tre år.

Nämnden höll sitt konsti-
tuerande sammanträde 
efter det allmänna mötet och 
Gustaf Ankarcrona utsågs till 
ordförande, Karl Trotzig vice 
ordförande, Karl-Erik Forss-
lund sekreterare och Lars 
Hansback, kommunalstäm-
mans ordförande i Älvdalen, 
skattmästare.

Hedersledamöterna 
Vid detta första sammanträde 
valde man också sex heders-
ledamöter, nämligen lands-
hövding Fredrik Holmqvist, 
Anders Zorn, Carl Larsson, 
Erik Axel Karlfeldt, professor 
Simon Boëthius och lektor 
Ehrenfried Billengren i Falun. 

Den i sammanhanget skicklige 
Ankarcrona formulerade Hem-
bygdsförbundets motto:

HEMBYGDS ARV ÄR  
ODLINGS GRUNDVAL

Så började Hembygdsför-
bundet sitt arbete. Ännu ett 
sammanträde hölls under 
hösten. Då beslutades bland 
annat att genomföra så kallade 
hembyggmästarekurser, vilket 
var ett önskemål redan från 
början. Man ansåg det väsent-
ligt att lära ut gamla byggkun-
skaper, inte minst i timring. 
Den första kursen hölls i Mora 
under första veckan i juni 
1916 och flera av förbundets 
nämndledamöter deltog som 
lärare. Det var en både prak-
tisk och teoretisk kurs med ett 
mycket ambitiöst schema som 
förutom att eleverna hade 
egna övningar på dagtid även 
omfattade föredrag på kväl-
larna och flera utflykter. 

Första årsmötet 
Hembygdsförbundets första 
årsmöte ägde rum i Rättvik 
i början av juni 1916. Man 
konstaterade att 22 föreningar 
hade anslutit sig, att det fanns 
102 understödjande medlem-
mar och 185 ”arbetande en-
skilda medlemmar”. Dalarnas 
Hembygdsförbund hade fått 
en god början.t 

4 DAGSVERKET NR 1. 2015

Birgitta  
Sandström
Fil.Dr, Falun 
Foto:  
Ulf Kallenberg

”Frågan om en egen 
tidskrift behandla-
des men man beslöt 
att nöja sig med en 
egen avdelning i 
Landtbrukstidskrift 
för Dalarna.”

Ovan: Utsikt över Siljan från Holens gårdstun. 
Nedan: Hembygdsförbundets Höstfest 2012 på Holen. 
Foto: Maria Björkroth 
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t MUSEUM

Många i Leksand var till en 
början oförstående till 
Jones Mats Perssons sam-
lande av gamla allmogefö-

remål i Leksand i slutet av 1800-talet. 
Den originelle småbrukaren Jones 
Mats i Lisselby sålde av sin egendom 
för att kunna ropa in gamla föremål 
på auktioner och köpa gamla tim-
merbyggnader. År 1899 uppförde 
han ett av de första hembygdsmuse-
erna i Sverige, Leksands Etnografiska 
Museum.

Jones Mats hade besökt Skansen 
1897 och inspirerades av Artur 
Hazelius. Skansen var inte bara ett 
nyskapande friluftsmuseum utan 
också en utpräglad nationell modell, 
som visade kopplingen mellan den 
nationella identiteten och territoriet. 
Frågan om territoriet är närmast 
bortglömd idag. Territorieskapandet 
var i själva verket en genomgripande 
process som i och med nationalsta-
ternas uppkomst ägde rum på ett 

helt nytt sätt och med betydande 
konsekvenser. Det sinnrika med Jo-
nes Mats skapelse var också hur han 
uppfattade territoriets koppling till 
museianläggningen. År 1897, samma 
år som Jones Mats besökte Skansen, 
tog han initiativ till uppförandet av 
ett utsiktstorn på Källberget, bredvid 
Lisselby. Tornet fick namnet Runda-
blick och vid invigningen läste Jones 
Mats upp en egenhändigt författad 
fri vers, ”Dalarne”. Med versen ville 
han göra klart för betraktaren av 
utsikten vad man såg från tornet. 
Jones Mats påpekade att det som vyn 
föreställde var Dalarna. Men inte 
bara det för ögat synliga Dalarna 
utan hela det geografiska Dalarna, 
även det som låg bortom horisonten. 
Utsikten fick alltså inte missuppfat-
tas. Tornet handlade om att från en 
blickpunkt på en gång förmedla en 
bild av hela landskapet Dalarna.

Två år senare, 1899, öppnade Jones 
Mats i anslutning till utsiktstornet 

Leksands Etnografiska museum. Det 
bestod inledningsvis av en äldre dit-
flyttad stuga med en samling av före-
trädesvis allmogeföremål. Efterhand 
tillkom ytterligare byggnader och 
anläggningen fick därmed gårdska-
raktär. Museet förmedlade genom 
kulturhistorien idén om det lokala 
sammanhanget, Leksands socken. 
Gick man upp i tornet bjöds man 
på det regionala sammanhanget, 
Dalarna. Besökte man Skansen fick 
man hela det nationella samman-
hanget, Sverige.
 
Jones Mats fick stöd av Gustaf An-
karcrona, besök av kungahuset och 
mängder av skolbarn och opinionen 
vände. Jones Mats gärning blev ett 
föredöme på andra håll i Sverige och 
museet kom att betraktas som så vik-
tigt att kommunen köpte hela sam-
lingen. Det ingår numera i Leksands 
hembygdsgårdar och i kommunens 
kulturhistoriska samlingar.t

Jones Mats Perssons hembygdsmuseum i Leksand

Från skräp till kulturhistoria
”Du skäm’ ut Leksand mâ dätt skrâp, Jones Mas!”

Den lokala byggstenen i idén om den nationella identiteten skapad genom kulturhistoria. Småbonden Jones Mats Persson vid 
sin skapelse Leksands Etnografiska museum, grundat 1899 i Lisselby, Leksands socken. I det närliggande utsiktstornet bjöds 
besökaren på den regionala komponenten: vyn över Dalarna.  
Foto: Gerda Söderlund, Leksands lokalhistoriska arkiv. Bild något beskuren

Lars Jönses 
Byggnads-
antikvarie, 
Dalarnas 
museum

”Jones 
Mats gär-
ning blev 
ett före-
döme på 
andra håll 
i Sverige...”
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Två giganter inom Dalarnas kulturliv under 1900-talets första decennier: Anders Zorn och Gustaf Ankarcrona utanför Zorns ateljé i Mora 
februari 1906. Zorn bär sin Moradräkt medan Ankarcrona har Orsadräkt, troligen lånad ur Zorngårdens stora dräktförråd.  
Foto: Hjalmar Wikander, Mora
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t VÄGVAL

Gustaf Ankarcrona  
- att välja sin väg
Gustaf Ankarcrona gjorde två stora val under sitt liv. Det första var när 
han i tonåren bestämde sig för att blir konstnär, det andra var när han 
beslöt att ägna sitt liv åt Dalarnas kulturhistoriska arv. Båda dessa val 
var ovanliga för tiden. Ännu under det sena 1800-talet var konstnärens 
väg inte ett självklart val, den betraktades ofta med skepsis. Lika lite 
självklart var det att lämna en utstakad bana på ett så passionerat sätt 
som Ankarcrona gjorde. 

Ankarcrona växte upp i en 
familj vars aristokratiska 
värderingar respekterades 
och iakttogs. Med tvekan 

fick han faderns tillstånd att ägna 
sig åt konstnärsbanan. Hans konst-
närskap utvecklades till en typisk 
1890-talsstil med nationalromantiska 
inslag. Han skildrade gärna hästar 
och blev en av sin tids skickligaste 
hästmålare. Detta kom väl till pass 
för hans andra motivkrets – karo-
linernas värld. Gustaf Cederström 
hade målat Karl XII:s likfärd 1885 
och inspirerade Ankarcronas upp-
fattning om tiden. 

Flera av kollegorna beundrade 
Ankarcronas konst som de ansåg 
präglades av manlig kraft och tro på 
svenskheten. Han deltog i många 
utställningar både hemma och 
utomlands. 1899 inköpte National-
museum en målning med vikinga-
motiv, Fordomtima, ett bevis på att 
Ankarcronas konst var erkänd av 
etablissemanget. 

Vid sekelskiftet 1900 var Ankarcrona 
etablerad som konstnär. Men under 
sitt besök på Industri- och konstut-
ställningen i Gävle 1901 blev han så 
gripen av det han såg att han nästan 
genast ändrade livsinriktning. Han 
beslöt att viga sitt liv åt hembygds-
rörelsen och bosatte sig några år 
senare i Leksand.

Författaren Carl Larsson i By skrev:

”Så fort Ankarcrona kom med blev 
det mera luft i luckan. Jag tror att det 
var redan 1903 eller 1904 som orden 
hembygd och hembygdsrörelse 
började användas. [...] men genom 
Ankarcrona blev begreppet mer 
konkret […] vi blev väckta för vår 
egen hembygds förhållanden, vi såg 
bristerna, vi såg den hotade folkkul-
turen, den döende hemslöjden, den 

hejdlösa emigrationen, den hotande 
industrialismen, bolagsväldet”.

Ankarcrona började arbeta på alla 
områden: hemslöjden, sockendräk-
ten, folkbildningen främst genom 
folkhögskoletanken, nykterheten, 
dalmålningarna och hembygdsgår-
darna med insamlade föremål. Han 
hade livlig kontakt med de likasin-
nade vännerna i Dalarna och hela 
sitt liv stod han upp för sina ideal.

Ankarcrona och Anders Zorn hade 
lärt känna varandra i Paris 1889. 
Zorn bodde sedan 1896 i sin födelse-
ort Mora – han som så många andra 
konstnärer vid denna tid hade slagit 
sig ner på landsbygden. Ankarcrona 
och Zorn hade många tillfällen till 
umgänge uppe i Dalarna. Med eller 
utan andra likasinnade samtalade 
man ofta om de aktuella frågorna 
rörande konst och situationen för 
det gamla kulturarvet.  

Ankarcrona besökte Zorn i Mora på 
födelsedagen den 18 februari 1906. 
Diskussionens vågor gick höga. För 
Zorn kom konsten i absolut första 
hand. Ankarcrona tenderade att 
alltmer ägna sig åt kulturfrågor. Två 
dagar senare skrev Zorn ner sina tan-
kar i ett nu förlorat brev till Ankar-
crona Han menade att Ankarcrona 
gjorde fel som lämnade den inslagna 
vägen som konstnär och att han 
ägnade alltför mycket tid och kraft åt 
hembygdsrörelsen. 

Den 9 mars svarade Ankarcrona på 
brevet. Det blev något av en pro-
gramförklaring, ett försvar för varför 
han satsade så intensivt på det han 
ansåg att han måste göra. Brevet är 
passionerat och lyder:
 
”[…] Du sörjer säger du, över den 
rigtning jag tagit, genom att min 
konst nu en tid fått stå tillbaka för 

annat. Ja, broder, hvad tror du jag 
själv känner härvid? Tror du kanske 
icke hårda strider inom mig ligga 
bakom allt detta? Tror du icke att jag 
kämpat mig till de skäl, som förmått 
mig att kasta mig in i det i dina ögon 
kanske onödigt arbetet? Och tror du, 
käre broder, verkligen att icke det 
för mig själv är den största sorgen att 
under nuvarande förhållanden icke 
kunna få måla såsom jag önskade?
När jag började detta andra arbete på 
allvar […] så trodde jag nog icke, var 
därom förvissad, att jag i den saken 
skulle få stå ensam, då det dock 
gäller att arbeta uteslutande för hela 
dalfolkets bästa och välfärd, särskilt i 
dessa brytningens dagar kampen mot 
prästmörker, småsinne, bolag och 
allt slags slims.
Var förvissad om, broder Anders, att 
min högsta dröm alltid varit, och på 
sitt sätt ännu är, att kunna blifva en 
stor konstnär. Men när blicken blef 
öppen för huru de sista resterna af 
vårt bästa folk höllo på att undergrä-
vas, då kände jag det som min plikt 
att för tillfället offra min egen fördel 
och kasta mig in i striden med de 
vapen som ögonblicket krävde. Hade 
någon annan gjort det, och ville nå-
gon annan ännu träda in, så att min 
kraft kan undvaras, så skall jag vara 
lycklig att åter med hela min förmåga 
söka verka genom min konst, men till 
dess så blir, måste jag söka hålla ut i 
den strid för det hela, som nu tycks 
riktigt taga fart. […]”

Ja, det blev verkligen fart i Dalarna. 
Ankarcrona tog tag i de övergripande 
frågorna och var ständigt verksam 
inom hembygdsrörelsen. Även om 
han någon gång senare tog fatt i sina 
penslar var hans bana som konstnär 
på det stora taget avslutad. Och det 
var nog bra. Som konstnär tillhörde 
han inte eliten. Som hembygdsvår-
dare blev han en av de främsta.t

Birgitta 
Sandström, 
Fil.Dr, Falun 
Foto Ulf 
Kallenberg 

”Som 
konst-
när 
tillhörde 
han inte 
eliten. 
Som 
hem-
bygds-
vårdare 
blev han 
en av de 
främ-
sta.”
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” Intet 
slarv och 
intet fusk, 
allt kär-
leksfullt 
utfört från 
början till 
slut i så 
väl mate-
rial som 
arbete...”

Hembygden
och  
Hemslöjden

Vid Dalarnas Hembygdsför-
bunds bildande på Holen, 
Tällberg 1915 fanns föl-
jande personer med som 

redan var involverade i hemslöjdens 
aktiviteter och föreningsbildningar: 
Gustaf Ancarkrona, Karl Trotzig, 
Ottilia Adelborg, Werkmäster Kerstin 
Jonsson, Stenback Anna Matsson, 
Rull Karin Andersdotter, Elsa Berg, 
Berna Jonsson och Ollas Anders 
Hansson. 

Den första hemslöjdsföreningen 
ute i landet grundades i Leksand 
1904 på initiativ av Gustaf Ancarkro-
na efter en lyckad hemslöjdutställ-
ning som genomfördes samma år. 
Mora Hemslöjdens Vänner grun-
dades 1905 av bl a makarna Zorn, 
Rättvik Boda hemslöjdsförening år 
1909 och vars första ordförande blev 
Werkmäster Kerstin Jonsson.

Runt sekelskiftet 1900 kom Ottilia 
Adelborg med sina systrar till Gag-
nef. Ottilia kom tidigt att intressera 
sig för de knypplade spetsarna som 
hon förstod var tillverkade med 
en annan teknik än de i Vadstena 
knypplade spetsarna. Hon reste runt 
i bygden och gjorde egna invente-
ringar för att se det unika i dessa 
spetsar. Ottilia kunde inte själv 
knyppla men lärde sig snabbt av 
kvinnor i Gagnef/ Mockfjärd som 
ännu behärskade tekniken. Snart 
insåg Ottilia att denna slöjd var på 
väg att försvinna så redan 1903 star-
tade hon en knyppelskola i Gagnef 
dit flickor fick komma för att lära sig 
dalknypplingstekniken. Bland de för-
sta att komma till knyppelskolan var 
de tre systrarna Morén, vilka sedan 

själva fick gå runt till andra byar och 
lära ut knypplingen. På bilder från 
hemslöjdsutställningen i Mora 1905 
ser vi hur en kulla från Gagnef sitter i 
utställningen och knypplar. 

Karl Trotzig, som hade sitt hemvist 
i Trotzgården Hedemora, bildade 
1915 Södra Dalarnas hemslöjdsföre-
ning. Föreningen i Hedemora kom 
att innesluta flera av södra Dalarnas 
socknar i sitt verksamhetsområde. 
Föreningens försäljningsverksam-
het har avvecklats men den ideella 
föreningen finns kvar och firar även 
den 100-årsjubileum i år.
Till den stora hemslöjdsutställningen 
i Falun 1927 hjälpte många inom 
hembygds- och hemslöjdsrörelsen i 
Dalarna till att samla in föremål som 
var lämpade att ställas ut. Det var 
folkligt knypplade spetsar, vävnader 
i växtfärgade garner, linnevävnader 
med fyrflätade avslutningar, smides- 
och träföremål och sockendräkter 
som visades i stor rikedom.
I Minnesskriften som sammanställ-
des till utställningen, kan vi läsa 
att det ej är meningen att hemslöjd 
skall konkurrera med maskintillver-
kade föremål: ”Var och en har sitt 
berättigande och sina fördelar. Men 
hemslöjden får aldrig släppa ur sikte 
sin överlägsenhet, och denna ligger i 
varans soliditet och det omsorgsfulla 
utförandet. Intet slarv och intet fusk, 
allt kärleksfullt utfört från början till 
slut i så väl material som arbete.” 
Det vi idag benämner slöjd och 
hantverk är ofta samma tekniker, nu 
som då, men även nya tillverknings-
sätt, material och uttryck så väl som 
återbruk, finns idag inom hemslöj-
dens värld. 

Efter den stora och välbesökta 
utställningen i Falun kom det att 
dröja tio år med diskussioner 
innan Dalarnas Hemslöjdsförbund 
grundades 1937 som en sammanhål-
lande länk för de hemslöjdfören-
ingar som fanns i Dalarna. Med vid 
grundandet fanns sex verksamma 
hemslöjds/hembygdsföreningar i 
länet; Leksand, Mora, Rättvik-Boda, 
Orsa-Skattunge, Södra Dalarne 
Hedemora, Floda samt Sätergläntan 
och vävateljén F:a Lundh & Wahlund 
(Borlänge/Stora Tuna). Samtidigt 
inom hembygdsrörelsen anställdes 
Svante Svärdström år 1937 till den 
första landsantikvarien vid DFHF. 
För att få ett underlag för sin verk-
samhet tillsatte hemslöjdsförbun-
det en slöjdinventering 1938 som 
genomfördes av Per Johannes från 
Leksand. Han var även hemslöjds-
förbundets förste sekreterare. Enligt 
de uppgifter som Per Johannes re-
dovisade var det ca 6 010 personer 
som sysslade med slöjd på hel- eller 
deltid. I den grova uppdelningen 
stod textil hemslöjd för 3 900 perso-
ner/väverskor, skinn och läderarbete 
1500, korgmakeri 130 och laggkärls-
tillverkning 80 personer. Med denna 
inventering som underlag anställdes 
sedan den första hemslöjdskonsu-
lenten år 1938, Barbro Wahlund, 
med Hushållningssällskapet som 
huvudman och bidragsgivare till 
tjänsten. Konsulentens uppgift blev 
att stå för teoretisk och praktisk kun-
skap inom slöjdens teknikområden. 
I Dalarnas Hemslöjdsförbund stad-
gar första paragraf stod att ”verka 
för en för en sund och livskraftig 
utveckling av hemslöjden inom 
landskapet.”

En stor del av konsulentens arbete 
sammanföll med stora internationel-
la inredningsutställningar bl a Paris 
1937 och New York 1939. Det var i 

Ulla Berglund 
Brasch 
Hemslöjds-
konsulent, 
Dalarnas Hem-
slöjdsförbund

Under samma tid som hembygdsrörelsen formerade sig 
hände liknande aktivitet inom hemslöjdsrörelsen i Da-
larna. De kulturpersonligheter som kom till vårt landskap 
och fascinerades över den kultur som fortfarande fanns 
runt sekelskiftet 1900 kom att engagera sig för insamlan-
det av föremål, inventering av slöjdtekniker och arrang-
erande av utställningar.

Interiörbild från Hemslöjdsutställning-
en år 1927 på Västra skolan, Falun. 
Stora korridoren visade slöjd från 

Mora, Rättvik, Orsa.
Foto: Dalarnas Hemslöjdsförbunds arkiv
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Ovan t v: Sockentäcket var Dalarnas Hembygsdförbunds bidrag till Hembygdens år 1996. Montering: Birgitta Sigmundsson, Elsa Haglund, 
Hams Ulla Danielsson och Ulla Berglund Brasch. Foto Pär K Olsson. Ovan t h Slöjdkulan, utställning sommaren 1994 på Dalarnas museum.  
Länets hemslöjdsföreningar hade egna programveckor och visade olika slöjdtekniker under utställningstiden. Foto Olle Norling 
Nedan: Södra Dalarnas hemslöjdsförening, Hedemora, visades i rum 4 på Hemslöjdsutställningen 1927. Foto: Dalarnas Hemslöjdsf. arkiv
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New York som dalahästen fick 
sitt genombrott framför den 
svenska paviljongen.  Även till 
utställningar i Warszawa, Prag 
och Delaware sändes hemslöjd 
från Dalarna som fick stor 
uppmärksamhet.
År 1945 tillträdde Liv Trotzig 
som hemslöjdskonsulent och 
ett närmare samarbete med 
hembygdsförbundet och 
Dalarnas museum inleddes. 
Liv Trotzig skrev artiklar och 
var medförfattare i bl a boken 
Dalknyppling (1956), Band 
(1958) och Sockendräkter i Da-
larna (1976). I samarbete med 
Dalarnas museum genomför-
des två större hemslöjdsinven-
teringar, Tvåändsstickning i 
Dalarna och Gammal husbe-
hovsslöjd i Rättvik socken. 
Därtill gjordes ett antal 
mindre textila inventeringar 
i samband med rekonstruk-
tion och konstruktion av nya 
sockendräkter.  

Undertecknad som tillträd-
de sin tjänst som hemslöjds-
konsulent 1983, fortsatte sam-
arbetet med Dalarnas museum 
och hembygdsförbundet. 
Under åren 1984 -1987 genom-
fördes en grundlig inventering 
av den folkliga knypplingen i 
alla de socknar där tekniken 
förekommit. Samarbetet var 
med hembygdsförbundets/
museets personal Hams Ulla 
Danielsson och textilantik-
varie Birgitta Dandanell. 
Inventeringen resulterade 
i boken Folklig knyppling i 
Dalarna och i utställningen 
Knytningar 1987 på Dalarnas 
museum. I förlängningen av 
inventeringen färdigställdes 
även Spetsmuseet i Gagnef. 
Till hemslöjdsförbundet hade 
medlemsantalet stigit och år 
1983 var 13 lokala hemslöjds-
föreningar medlemmar.
Under 20 år ingick underteck-
nad i DFHF styrelse och på så 
sätt fortsatte samarbetet mel-
lan hembygd och hemslöjd, 
många personer i Dalarna 
är aktiva inom båda inrikt-
ningarna. När Hembygdens 
år firades 1996 framställdes 
ett gemensamt arbete med 
länets hembygdsföreningar. 
Ett broderi från respektive 
socken togs fram och som 
monterades till ett lapptäcke. 
Under den tid som Elizabet 
Ståhl arbetade som hembygds-
konsulent tillkom ett annat 
samarbete där vi gemensamt 

arrangerade Kulturdagar för 
skolbarn. Det innebar att 
elever i årskurs 4-5 besökte sin 
lokala hembygdsgård och med 
olika praktiska göromål fick 
lära sig om sin hembygd och 
prova olika slöjdtekniker. Som 
en uppföljning av besöken 
fick barnen rita teckningar om 
upplevelsen och dessa visades 
på hembygdsförbundets 
höstmöte. De hembygdsgårdar 
som vi besökte var bl a Orsa, 
Rättvik, Gagnef, Svärdsjö, 
Säter, Stora Tuna Borlänge 
och Rot Skans Älvdalen. I Orsa 
fortsätter hembygdsförening-
en att årligen bjuda in årskurs 
5 till en kulturdag med aktivi-
teter. För båda parter ett både 
lyckat och givande samarbete. 
Förhoppningsvis är det en 
vanligare företeelse nu än då 
vi startade, med samarbete 
mellan skolan och hembygds-
föreningar i Dalarna.

Med Dalarnas museum har 
Dalarnas Hemslöjdsförbund 
haft ett nära samarbete genom 
ett stort antal utställningar. År 
1994 arrangerades i samarbete 
med antikvarie Kerstin Ankert 
utställningen Slöjdkulan 
vilken visade ett stort urval 
av slöjd från hela länet. Den 
senaste större gemensamma 
utställningen var Slöjd 2012 
då Dalarnas fornminnesför-
ening firade 150 år, Svenska 
Hemslöjdsföreningarnas 
riksförbund 100 år och Dalar-
nas Hemslöjdsförbund 75 år. 
Utställningen som besöktes 
av ca 60 000 personer visade 
att än finns ett stort slöjd- och 
hantverkskunnande i Dalarna.
Hemslöjdsförbundets med-
lemsantal har fortsatt att öka 
och idag är 22 föreningar/buti-
ker anslutna, varav 8 bedriver 
försäljningsverksamhet och 
övriga är ideella hemslöjdsför-
eningar.

Under jubileumsåret 2015 
när Dalarnas Hembygdsför-
bund firar 100 år ber vi från 
Hemslöjden i Dalarna att få 
framföra våra välgångsönsk-
ningar med en förhoppning 
om fortsatt gott samar-
bete mellan Hembygd och 
Hemslöjd.t

”Ett broderi från res-
pektive socken togs 
fram och monterades 
till ett lapptäcke...”

Dalkarlsvägen  
Alla tiders vandring 
Dalkarlsvägen är ett system av vägar och stigar 
från övre Dalarna ned till Stockholm. Den har 
etablerats genom säsongsvisa arbetsvandringar, 
herrarbetsvandringar, som fram till början av 
1900-talet var en viktig del av Dalarnas folkhus-
håll. En del av stigarna är restaurerade, andra 
nästan igenvuxna, men efter hela vägen ned till 
Stockholm finns spår av dalfolkets vandringar.

Kulturhuvudstadsåret 
1998 vandrade två 
dalkarlar från Da-
larna till Stockholm. 

Idén kom från Trons Lasse 
Mattsson som genom studier 
av forna tiders herrarbets-
vandringar fick lust att åter 
vandra de gamla stigarna och 
vägarna till huvudstaden. 
Sagt och gjort! Tillsammans 
med sin barndomsvän Erkers 
Anders genomfördes vand-
ringen och avslutades med ett 

besök hos landshövding Ulf 
Adelsohn i Tessinska palatset. 
Vandringen blev mycket upp-
märksammad i pressen och 
vandrarna fick under vand-
ringen många bra kontakter 
med bl a hembygdsföreningar, 
bygdegårdsföreningar, kyrkan 
och intresserade privatper-
soner. Möten med Runar 
Tommila i Garpenberg, en 
eldsjäl med stor kunskap om 
de gamla vandringsstigarna 
och Folke Hultén, ordförande i 
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Folkärna hembygdsföre- 
ning, sporrade Trons Lasse 
att sätta samman ett program 
och tillsammans med Runar 
”turnerade” man i länet och 
berättade om vandringen 
under vintern och våren 1999. 
Genom Folke Hultén kom 
Trons Lasse i kontakt med mig 
som då var hembygdskonsu-
lent och jag gick vidare med 
idén till hembygdsförbundets 
styrelse om att försöka ta fram 
underlag om den gamla herr-
arbetsvägen och göra den till 
en historisk vandringsled.

Arbetsgruppen bildas 1999
Dalarnas Fornminnes och 
Hembygdsförbunds styrelse 
blev intresserade av att försö-
ka återskapa herrarbetsvägen 
och den 16 juni 1999 bilda-
des en arbetsgrupp på nio 
personer för att arbeta med 
Projekt Dalkarlsvägen och det 
första mötet hölls på Dalarnas 
museum. Syftet med projektet 
var, som redan nämnts, att 
återskapa vandringsvägen 
Dalarna-Stockholm och det 
tillsammans med hembygds-
vänner och andra intresserade 
efter vägen. En viktig del i 
arbetet var att samla den kun-
skap som finns bevarad kring 
stigarna och deras historia, att 
märka upp vägen och ta fram 
ett kartmaterial. Målet var att 
Dalkarlsvägen skall bli ett his-
toriskt minnesmärke och en 
tilltalande vandringsväg vare 
sig man går från Dalarna till 
Stockholm eller vice versa.
 
Storvandringen 2000
Under hösten, vintern och vå-
ren planerades för millenniets 
första storvandring Mora-
Stockholm. Information om 
den kommande vandringen 
spreds via hembygdsförbun-
dets tidning Dagsverket och 
projektets eget Nyhetsbrev. 
Kontakter togs för enkla, bil-
liga övernattningar för dem 
som tänkte gå längre än en 
dagsetapp. Grundtanken var 
att vandringen inte skulle 
kosta något utan vara ett 
”fattigmansalternativ”; ingen 
skulle behöva avstå att vandra 
av kostnadsskäl.
Den 9 maj startade vandrarna 
i Mora för att i dagsetapper 
om ca 3 mil komma till 
Stockholm den 20 maj. Biskop 
Claes-Bertil Ytterberg hade i 
brev till församlingarna efter 
vägen bett om bistånd, så 

varje morgon klockan 9.00, 
innan vandrarna startade da-
gens etapp, hölls korum med 
efterföljande klockringning.
Hembygdsföreningarna 
efter vägen ställde upp med 
nyröjda stigar, övernattningar, 
mat, kaffe och underhållning. 
Intåget i huvudstaden den 
20 maj, med avslutning på 
Stortorget tillsammans med 
hembygdsvänner i Stockholm 
och med musik av Rättviks 
lilla spelmanslag, blev en fin 
avslutning för vandrarna. Tret-
ton personer fullföljde hela 
sträckan, omkring 500 gick en 
eller flera dagsetapper.
Vandringen väckte stor upp-
märksamhet i media – hela 
23 mediaföretag från lokal-
tidningar till de stora TV-
kanalerna uppmärksammade 
detta på många sätt märkliga 
evenemang. Man kan säga 
att vi satte Dalkarlsvägen på 
kartan, vilket var ett av målen 
med storvandringen.
Projektarbetet de följande 
åren var att ta fram underlag 
till kartor och vägledningar så 
att det skulle bli enklare för 
ensamvandrare att använda 
vägen. Hembygdsföreningarna 
ställde upp med att röja och 
märka upp de olika delsträck-
orna.

Efter att projektet slutförts 
inom ramen för hembygdsför-
bundets ordinarie åtaganden 
bildades år 2006 Föreningen 
Dalkarlsvägen med ett gene-
röst startbidrag från Dalarnas 
Hembygdsförbund. 
 
Vandringar idag
Storvandringar Mora-
Stockholm har efter år 2000 
organiserats och genomförts 
2001, 2003, 2008, 2011, 2012 
och år 2014 startade vand-
ringen i Orsa. Kortvandringar 
och dagsvandringar är årligen 
återkommande och lockar 
alltid många deltagare, bl a 
har skolan i Bjursås tagit en av 
sina friluftsdagar för vandring 
Bjursås-Falun. Det är positivt 
att få med barn och ungdom 
som får kombinera friskvård 
med historia. Vandringarna 
leds av kunniga ledare inom 
föreningen som kan berätta 
om de olika delsträckorna. 
Föreningen Dalkarlsvägens nu-
varande ordförande Jan-Olof 
Montelius är den som med sin 
kunskap om väghistoria guidat 
de flesta vandringarna.

Gångavstånd till Storbua 
Dalfolket har gett besked 
om att det är gångavstånd 
till Stockholm, vilket även 
betyder att det är gångavstånd 
från huvudstaden till Dalarna! 
Carl-Owe Carlsson, som var en 
av dem som gick hela sträckan 
2000, skrev i sin dagbok att 

”det är vandringen i sig som 
är målet” och att ”det är ett 
fantastiskt sätt att tillbringa sin 
semester på!”t

 
Elizabet Ståhl, redaktör

Sidan 10: Vandrare på väg från Bjursås via Falun och till övernatt-
ning i Vika, en fin vandring på 30 km. Foto: Trons 2008 
Överst: Trötta fötter i Dala-Husby. Bild besk. Foto: Trons  
Mitten: Fjärdsmans Olle på vandring. Foto: Trons  
Nederst: Trons Lasse styrker sig med en skiva Gustafskorv under 
vilostunden i Gamla stan. Foto: Runar Tommila
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Samtidigt var det då 
den rörelse startade 
som vi idag kallar 
hembygdsrörelsen. 

De första föreningarna i 
rörelsen hette ”hemslöjds-
förening”, ”minnesstuga”, 
”fornminnesförening” och 
”gammelgård”. I Dalarna 
dröjde det till år 1908 innan 
den första föreningen startade 
som kallade sig ”hembygds-
förening”. Sedan startade fler 
och fler hembygdsföreningar 
och de bildade ett hembygds-
förbund år 1915. Det hade inte 
varit möjligt tio år tidigare. 
Vad var det som hände? 

Det finns två viktiga fakto-
rer som gör ordet hembygd 
känt i landet. Den ena var att 
Sverige ”förlorade” Norge vid 
unionsupplösningen i slutet 
av oktober 1905. Hur skulle 
man nu beskriva det nya Sve-
rige? Ett mindre land, ingen 
stormakt snarare ett fredsäls-
kande folk som plöjde sin jord 
och byggde sitt framtidsland. 
Ett nytt Sverige som skulle 
beskrivas och definieras. 

Den andra var frågan om 
hur lärarna skulle undervisa 
i småskolan. Åren 1906 och 
1907 höjdes fler röster för 
att undervisa efter en metod 
som kallades hembygds-
lära, hemortskunskap eller 
hembygdskunskap. Det skrevs 
lärarhandledningarna och 
folkskollärarna vidareutbilda-
de sig i att använda hembygds-
kunskap i skolarbetet. Det nya 
arbetssättet byggde på åskåd-
ningsundervisning. Barnen 
skulle lära genom att se. Sättet 
att undervisa användes först 
i några svensktalande skolor 
i det ryska storfurstendömet 
Finland. 

Redan den första terminen 
började barnen lära sig svens-
ka gårdstyper. Hembygds-
kunskap omfattade allt som 
människor kan erfara och läg-
ger dessutom ett kronologiskt 
och evolutionistiskt perspektiv 
på varje område – ”i fädrens 
spår för framtids segrar”. T.ex. 
avsnittet ”elddon och eldstä-
der” börjar med ”stenman 
drillar eld” och avslutas med 
centralvärme. Belysning 
börjar med torrvedstickor och 
avslutas med karbidlampor 
och elektriskt ljus.

Efter hembygdskunskap 
kom hembygdsvård. Pro-
gramskriften av Karl-Erik 
Forsslund utgavs 1914. När 
hembygdsvård presenterades 
som ett nytt begrepp ingick 
både naturskydd och kultur-
skydd. I Naturskyddsdelen 
börjar berättelsen vi vatten-
kraftsutbyggnaden i Porjus. 
Forsslunds poäng är att 
hembygdsvårdarna hade till 
uppgift att delta i samhällets 
modernisering på ett sådant 
sätt att anläggningarna blev 
till mer nytta än skada – ”som 
arvet från fädren vi vårda skall 
framtiden vörda vårt verk” 
skaldade Gustaf Ankarcrona. 
En effekt är att föreningar 
med hembygdsvård på sitt 
program startade i städer 
och tätorter. Det finns många 
tidiga hembygdsgårdar som 
är lokaliserade nära samtida 
infrastrukturexploateringar. I 
Dalarna anlades t.ex. Hedemo-
ra Gammelgård granne med 
stadens vattenverk. I Borlänge 
byggdes gammelgården nära 
såväl dåvarande Domnarvets 
järnvägsstation som kraft-
stationen och järnverket i 
Domnarvet. I residensstaden 
Falun behövdes ingen ideell 

förening där inrättade Falu 
stad en hembygdsnämnd som 
en del av sin förvaltning.

Under sina första verksam-
hetsår hade Dalarnas Hem-
bygdsförbund inget att göra 
med det museum i Falun 
– Dala Fornsal - som drevs av 
Dalarnes Fornminnesförening. 
Först 1930 förenades de bägge 
organisationerna till Dalarnas 
fornminnes och hembygds-
förbund. Inledningsvis var 
hembygdsförbundets verk-
samhet koncentrerad till 
praktisk hembygdsvård med 
upplysning och utbildning 
om det som behövdes för att 
bygga det nya samhället samt 
social hembygdsvård att skapa 
mötesplatser och fester som 
var obundna i förhållande till 
nykterhets-, arbetarrörelsen, 
kyrko- och frikyrkorörelsen. 

Till praktisk hembygdsvård
hörde byggnadsvårdskurser 
där deltagarna både studerade 
gamla byggnader och gjorde 
ritningar till nya moderna. De 
leddes av Sveriges ledande 
arkitekter inom hembygds-
vård, en av de första kurserna 
leddes av John Åkerlund som 
var anställd av Samfundet för 
Hembygdsvård för att driva 
deras Byggnadsbyrå. Samfun-
det för Hembygdsvård verkade 
i samma anda som National-
föreningen mot emigrationen. 
Målet var att det skulle vara 
möjligt att bygga en ny framtid 
i Sverige. Nationalföreningen 
kunde stödja svenska nybyg-
gen med fördelaktiga statliga 
egnahemslån och hembygds-
vårdarna hoppades få samma 
möjligheter med utgångs-
punkt i att ”Hembygds arv är 
odlings grundval”.  

Tänk dig  
ett ord
Tänk dig ett ord som du aldrig har använt tidi-
gare. Ett ord som är främmande, ovant att uttala 
och svårt att veta vad det avser. Du kanske har 
svårt att tro det men ”hembygd” var ett sådant 
ord när vi förflyttar oss till början av 1900-talet.

En bondgård i 
Skåne, en stuga i 
Dalarna och en stu-
ga i Västergötland 
ur ”Handledning 
vid undervisningen 
i hembygdskun-
skap. Årskurs 1” av 
L. G. Sjöholm med 
teckningar av A. 
Goës. Dels visas hur 
läraren skall göra 
åskådningsteck-
ningar men också 
hur förstaklassarna 
med enkla streck 
skall teckna samma 
byggnader.

t HEMBYGD
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TEXTIL

I Avesta där bruksdisponenten 
hade mycket att säga till om 
vände man/han sig direkt till 
Samfundet för Hembygdsvård 
som fick göra uppdrag på 
konsultbas. Morastrands kö-
ping köpte också Samfundets 
tjänster hellre än att bygga 
upp lokal kompetens. Det 
dröjde inte länge innan läns-
arkitekten Magnus Dahlander 
blev engagerad i Dalarnas 
Hembygdsförbunds styrelse 
och åtog sig uppdraget att leda 
förbundets byggnadsverksam-
het. Han hade återvänt till sin 
födelseort Säter 1917 efter en 
lång arkitektkarriär inter-
nationellt och i Sverige. Ett 
uppdrag som han på grund av 
oroligheterna i världen aldrig 
kunnat tillträda var tjänsten 
som arkitekt för slottet i Seoul 
i Korea. Fram till 1896 hade 
han haft egen arkitektrörelse i 
Brooklyn, New York, där hans 
byggnader fortfarande kan 
ses. I Dalarna kastade han sig 
in i arbetet att rita timmerstu-
gor och egnahem.

I skolorna hade hembygdskun-
skap övergått från att vara ett 
arbetssätt och blivit ett obliga-
toriskt ämne i läroplanen 1919. 
I lärarhandledningarna finner 
vi allt som vi idag förväntar 
oss att finna i våra hembygds-
gårdar. Vid Dalarnas Hem-
bygdsförbunds årsstämma 
1924 fördes en livlig diskussion 
om hembygdskunskapsäm-
net. Bland annat framförde 
styrelseledamöterna Mag-
nus Dahlander och Edvard 
Hällsjö att nivån på ämnet 
måste höjas och att hem-
bygdssamlingarna ”i största 
utsträckning borde ställas till 
undervisningens förfogande.” 
Ibland blev hembygdsgår-
den ett alternativt klassrum 
nära ortens skola. Ett sådant 
exempel är Garpenberg där 
gammelgården och skolan är 
grannar. Lärarhandledning 
av Sjöholm och Goës kom ut 
första gången 1916. Den gavs 
ut i nya upplagor under 38 
år, fram till 1954. Där stan-
nade också hembygdstiden, 
utvecklingslinjerna slutade vid 
automobiler, ånglokomotiv, 
och zeppelinare.

Fram till kommunreformen 
1952 är det vanligt att det finns 
en hembygdsförening per 
kommun. Kommunerna sam-
manföll i stort sett med sock-

narna och antalet nådde sitt 
maximum omkring år 1930. I 
socknarna kunde tätorterna 
administreras som municipal-
samhällen. Den 1 januari 1952 
inrättades 816 storkommuner 
och därmed försvann över 
2000 sockenbaserade kom-
muner. Under 1960-talet blev 
centralort ett viktigt begrepp 
för den kommunala organisa-
tionen. Reformerna fortsatte 
och åren 1971 till 1974 skapa-
des en enhetlig organisation 
som idag omfattar 290 kom-
muner. För hembygdsrörelsen 
uppstod en ny situation. Flera 
hembygdsföreningar kan vara 
verksamma inom en kom-
mun, antingen det är gamla 
föreningar som haft en kom-
munalsocken som grund eller 
nya föreningar för ett mindre 
område eller ett specialin-
tresse. I Sverige finns också 
några exempel på hembygds-
föreningar som bildats efter 
beslut i en kommunalstyrelse 
som ska upphöra och uppgå 
i en storkommun, särskilt 
tydlig blir kopplingen när den 
gamla kommunalstyrelsen blir 
styrelse i den nya hembygds-
föreningen. Mentalt flyttade 
hembygden ut från de nya 
centralorterna. Plötsligt blev 
det en fråga om hembygdsför-
eningarna fanns i städer och 
tätorter. Hembygdsrörelsen 
stannade i historisk tid, precis 
som lärarhandledningarna i 
hembygdskunskap hade gjort. 
Idag är hembygdsföreningarna 
vår främsta historiebruksrö-
relse. I deras verksamhet kan 
historia nutid och framtid 
kommentera varandra på 
ett bredare sätt än ett strikt 
historiskt eller antikvariskt 
tänkande tillåter. Nu känns 
ordet hembygd som ett invant 
ord, dess innehåll har växlat 
och har gett många olika 
möjligheter. Det är också ett 
ord vars innehåll kommer att 
kunna utvecklas under lång 
tid framöver.t

Grundarföreningar 
startad 1862 
Dalarnes Fornminnesförening

startade på 1900-talet
-Leksands hemslöjdsförening
Gagnefs minnesstuga, Stiftelsen
Bjursås fornminnesförening 
F. Hedemora gammelgård
Mora hemslöjdens vänner
Särna fornminnesförening
Lima fornminnesförening 
Rättvik-Boda hemslöjdsf./ 
Rättviks hembygdsförening 

startade på 1910-talet före DHF
Järna hembygdsförening 
Orsa-Skattunge hembygdsf. 
Elfdalens hembygdsförening 
Åhls fornminnes och  
planteringssällskap 
Leksands hembygdsmuseum 
Sollerö hembygdsförening 
Säfsens föreläsningsförening 
-Södra Dalarnes hemslöjdsf.
Tunabygdens fornminnes och  
hembygdsförening 

Dalarnas hembygdsförbund
Medlemsf. startade före DHF
-Dalarnas Jaktvårdsförening 
-Dalarnas Skogvaktareförbund 
-Dalarnas Trädgårdsodlareförbund 
-Västmanlands-Dala nation i  
Uppsala
-Dalaföreningen i Stockholm 
-Leksands planteringssällskap
Nusnäs hembygdsförening

startade på 1910-talet efter DHF
Föreningen för hembygdsvård i  
Säters stad och socken
Gustafs hembygdsförening 
Grytnäs hembygdsförening 
Malungs hembygdsförening

startade på 1920-talet
Ludvika fornminnes- och  
hembygdsförening
Äppelbo hembygdsförbund 
Floda hembygdsförening 
Mockfjärds hembygdsförening 
Svärdsjö hembygdsförening 
Transtrands hembygdsförening 
Stora Skedvi hembygdsförening 
By sockengille
Grangärde hembygdsförening 
Idre hembygdsförening 
Garpenbergs hembygdsförening 
Söderbärke hembygdsförening 
Vika-Hosjö hembygdsförening 
Norrbärke hembygdsförening
Folkärna hembygdsförening 
Husby hembygdsförening 
Boda hembygdsförening 
Ore hembygdsförening 
Torsångs hembygdsförening

Dalarnas fornminnes och  
hembygdsförbund  
startade på 1930-talet
Tällbergs byalag för hembygdsvård
Djura hembygdsförening 
K. Dalregementets kamratförening
Rörbäcksnäs hembygdsförening

startade på 1940-talet
Skattlösbergs bygdegille
Nås hembygdsgille 

startade på 1950-talet 
Finnmarkens hembygdsförening 
Våmhus hembygdsförening
Siljansnäs hembygdsförening
Grängesbergs hembygdsgille

startade på 1960-talet 
Aspeboda hembygdsförening
Vansbro hembygdsförening 
Oxbergs hembygdsförening 

startade på 1970-talet
Envikens hembygdsförening 
Evertsbergs gammelgårdsförening
Sundborns hembygdsförening 
F. Släkt och Bygd i Borlänge
Gagnefs hembygdsförening
Elsborgs stadsdelsförening
Mora hembygdslag
Granbergs fäbodlag
Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg
Österå byalag
Dalarnas idrottshistoriska förening
Dalarnas idrottshistoriska museum
Föreningen Norns bruks vänner
F. Vikmanshyttebygdens traditioner
Föreningen Kultur och Miljö i Falun

startade på 1980-talet
Föreningen Rommehed
Östanfors stadsdelsförening
Hembygdsf. Laxsjöbygdens vänner
Långshyttans brukshistoriska f.
Silvbergs hembygdsförening 
Ulum dalska
Grycksbo gille
Sågmyra hembygdsförening
Södra Venjans hembygdsförening
Korsnäsbygdens hist. forskargrupp
Strömsdals hembygdsvänner

startade på 1990-talet
Väster Silfbergs vänner
Särna skogsmuseum
Ingvallsbenning-Turbo hembygsf. 
Norra Venjans hembygdsförening

startade på 2000-talet
Medicinhistoriska museets vänf.
Avesta brukshistoriska förening 
Gröveldalens fornminnesförening
Vika byalag/hembygdslag
Färnäs Bys Bygdegårdsförening
Ottilia Adelborgs vänförening
Sågmyra Byaråd
Föreningen Dalkarlsvägen
Dalregementets museer

Maria Björkroth, 
Fil.Dr antikvarie,
Dalarnas museum
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Bota vinterdeppen med en bok!

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 

INDUSTRIJÄRNVÄGAR I  
DALARNA 
 
Mats Freding, redaktör Jan 
Ericson, Svenska Järnvägs-
klubbens skriftserie nr 87, 
2014, 296 s

Arbetet med boken har tagit 
författaren mer än fjorton år 
av forskar- och författarmöda 
och presenteras nu med detta 
stora och omfattande verk av 
industrijärnvägar i Dalarna. 
Tyvärr fick författaren inte 
uppleva att se boken i tryck, 
då han efter en tids sjukdom 
avled den 25 juli 2014. 

HUSBY-ROCKEN 2014 
 
Långshyttans Brukshisto-
riska Förening, årgång 54

Årsskriften innehåller, som ti-
digare år, ett blandat utbud av 
berättelser från Husby socken, 
som den om prosten Ivérus, 
polisen Östen Sjögrens 45 år 
som polis och John Langs 10 
år i Långshyttan och många 
andra händelser i bygden.

TACK FÖR GOD VAKT 
 
Annette Robertsdotter 
Mård, 158 s, 2014. 
 
Boken har underrubriken 
Sven Fr Psilander och kampen 
mot smitta & sjukdom i slutet 
av 1800-talet och handlar om 
en läkare i Falun 1865-1899. 
Den ger också kännedom 
om levnadsvillkoren under 
samma tid, då ingen var för-
skonad från att ryckas bort i 
olika sjukdomar. Boken ger en 
intressant insikt för den som 
vill få perspektiv på det liv vi 
lever idag.  

GRÄNGE NR 45  
 
Norrbärke och Söderbärke 
hembygdsförening. 80 s.

Årsskrift för hembygdsin-
tresserade, sammanställd 
av hembygdsföreningarna i 
Ludvika kommun 2014. Num-
ret innehåller berättelser från 
Gonås och Blötberget, via Väs-
man ända till Karlstad.  Man 
passerar även sockengränsen 
mot Floda under en vådlig 
flottningsförberedelse.   

PIONJÄRERNA VID  
LIMSJÖN 
 
Arekologisk undersökning 
av boplats från äldre sten-
ålder. RAÄ 405, Leksands 
socken och kommun, Da-
larna, 2014, 129 s

Undersökningen genomfördes 
i samband med planerade 
företagsetableringar på fastig- 
heten Noret 2:27. Den första 
delen av undersökningen 
genomfördes 2012 och den an-
dra 2013. Undersökningarna 
resulterade i en av Dalarnas 
äldsta kända stenåldersboplat-
ser. De första människorna 
har sannolikt bosatt sig här för 
nära 10 000 år sedan.  

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?  

9 789187 719042

ISBN 978-91-87719-04-2

DALARNA 2014 
BARN & UNGA 
 
 
Förutom alla artiklar som 
handlar om just Barn & unga 
så finns det tre artiklar som 
handlar om: Gåramålaren Hed 
Olof Olsson i Dalarna av Mass 
Elisabet Larsson, Falu gruva 
ochden tidiga miljöhistorien 
av Magnus Hellqvist, Risbergs 
kvarn av Agneta Larsson 
och En adel ovan Dalälven? 
Släktgårdsinventeringar i 
1930-talets Dalarna av Martin 
Dackling.

Du hittar fler  
publikationer från DFHF  
i Museibutiken eller på  

www.dalarnasmuseum.se 
/museibutiken 
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t NOTERAT 

Hej! 
Snart 20 år har passerat sedan 
jag hade äran att represen-
tera Dalarna i samband med 
90-årsjubileet av Selma 
Lagerlöfs utgivning av boken 
Nils Holgerssons underbara 
resa genom Sverige. Även 
om många år har passerat 
sedan dess minns jag ännu 
de framträdanden jag gjorde, 
både inom Dalarna men även 
på andra platser i Sverige 
under 1996. Jag minns speci-
ellt nationaldagsfirandet på 
Skansen, då samtliga läns Nils 
Holgerssongestalter fanns re-
presenterade i samband med 
det kungliga firandet på Solli-
den. Mitt allra första uppdrag 
var ett något kylslaget men 
väldigt vackert valborgsmäs-
sofirande vid Klockargården i 
Tällberg.  
 
20 år går ändå väldigt fort 
och sedan äventyret med Nils 
Holgersson har mycket vatten 
hunnit rinna under broarna i 
mitt liv. Jag utbildade mig till 
civil pilot vid Scandinavian 
Aviation Academy i Västerås.  
Därefter har jag utöver ordi-
narie flygtjänstgöring arbe-

tat dels som flyginstruktör 
samt flygchef på ett par olika 
flygbolag i Sverige. I samband 
med detta har jag fått möj-
ligheten att, precis som på 
Akkas vingar, flyga över inte 
bara Sverige utan hela norra 
Europa och uppleva de olika 
landskapsskiftningarna från 
ovan. Variationen på flygning-
arna har varit stor, ena veckan 
har vi genomfört flygmät-
ning åt Sveriges Geologiska 
Undersökning i Rapadalen, 
inom Sareks Nationalpark, 
för att nästa vecka genom-
föra flygfotografering uppe i 
Svalbards arktiska övärld med 
dess isbjörnar.  
 
Vid sidan om min arbets-
karriär trivs jag bra i mina 
hemtrakter i Malung-Sälens 
kommun, där jag spenderar 
en hel del tid i slalomback-
arna kring fritidshuset i Sälen. 
Under barmarksperioden 
försöker jag hinna med en del 
orientering för att hålla mig 
i tillräcklig god form för att 
Akkas vingar fortfarande ska 
kunna bära mig.t

Hälsningar Emil

Ovan: Emil 
Döhl, poserar 
framför nuti-
dens ”Akka”. 
Foto: Privat 
 
T h: Emil som 
Nils Holgersson 
1996. 
Foto: Sven-Olof 
Gudmunds

MED DESSA NOTERINGAR 
tackar jag för mig. Den 1 mars 
kommer vår nye konsulent 
Erik Thorell och tar över 
ansvaret. Vikarien Anna-Karin 
önskar honom varmt välkom-
men och lycka till.  
PÅMINNELSE OM nomine-
ringar till årets hembygdsbok. 
Endast böcker utgivna 2014 
av eller i samarbete med 
en hembygdsförening kan 
nomineras. Dessa böcker ska 
senast 1 april 2015 ha inkom-
mit i tre exemplar till Dalarnas 
Hembygdsförbund, Box 22, 
791 21 Falun. Dalarnas Årsbok 
presenteras på förbundets 
årsmöte i april i Falun. För 
frågor kontakta Anna-Karin 
Andersson 070-3937203 eller 
anna-karin.andersson@dalar-
nasmuseum.se  
JORDBRUKSVERKET lanserar 
nu en webbaserad kunskaps-
bank, Smaka Sverige, som har 
svaren. www.smakasverige.
jordbruksverket.se  
FÖRENINGSBREV. Många 
föreningar har hittills skickat 
ut sina medlemsbrev mm 
med föreningsbrev. Nu har 
posten tagit bort denna tjänst, 
men det går att använda de 
frimärken som man har kvar. 
Föreningsbrevsfrimärken gäl-
ler även efter 1 jan som mot-
svarande frimärken för Ekono-
mibrev. Det finns heller ingen 
bortre tidsgräns för att an-
vända frimärken  avsedda för 
Föreningsbrev. Kuvert tryckta 
med Föreningsbrev går också 
att använda som Ekonomibrev 
om de är B-märkta. Men se 
upp – överstiger kuvertet 100 
gram måste man komplettera 
med ett frimärke. 
ANSÖKAN OM BIDRAG till 
arbetslivsmuseer 2015.Under 
2015 fördelar Riksantikvarie-
ämbetet 6 miljoner kronor 
i bidrag till arbetslivsmu-
seer. Sista ansökningsdag är 
måndag 16 mars. Syftet med 
bidraget är att stärka arbets-
livsmuseernas möjligheter 
att bevara, visa och bruka 
industrisamhällets kulturarv. 
Information finns på riksantik-
varieämbetets hemsida www.
raa.se Till sist vill jag påminna 
om vårt årsmöte den 18 april 
(se nästa sida) och Sveriges 
Hembygdsförbunds riksstämma 
i Falun 29-31 maj. Om du vill 
visa upp din förening och era 
aktiviteter vid något av dessa 
arrangemang så hör av er till 
hembygdskonsulenten! t

LUFT  
UNDER 
VINGARNA

Under Hembygdens år 
1996 med tema Nils 
Holgerssons resa i 
nutid arrangerades 

en mängd program ute i Sveri-
ges bygder och bland de idéer 
som Sveriges Hembygdsför-
bund lanserade var att varje 
landskap skulle utse sin egen 
Nils Holgersson. Tävlingen var 
öppen för pojkar 10-12 år. Da-
larnas Hembygdsförbund fick 
efter annonsering in många 
ansökningar från pojkar som 
var intresserade av tävlingen 
och hade intresse för teater 
och begåvade med sångröst. 
Tanken var att Nils skulle resa 
runt i länet till de hembygds-
föreningar som var intres-
serade att han skulle komma 
på besök vid några av deras 
sommarprogram.
Alla pojkarna gjorde ett fan-
tastiskt gott intryck vid inter-
vjuerna och fullt kompetenta 
att ”axla Nils mantel”. Efter 
flera överläggningar beslutade 
juryn att välja Emil Döhl, 
Malung, till Dalarnas Nils 
Holgersson och Viktor Norén, 
Borlänge, som ”hjälpnisse.” 
Valet av en ”hjälpnisse” var 
viktigt, då det var tänkt att 
denne skulle ställa upp vid  
t ex sjukdom eller om det blev 
för många bokningar under 
året. 

Det har hänt mycket under 
de år som gått och det kändes 
viktigt och intressant att få 
veta vad som hänt med Dalar-
nas Nils Holgersson och hans 
”hjälpnisse”. Jag lyckades få 
kontakt med Emil och det var 
ett kärt återhörande. Emil fly-
ger fortfarande, dock inte på 
Akkas rygg, och här bredvid 
kan du läsa om hans minnen 
från hembygdsåret 1996 och 
vad som hänt honom efter 
hans studentexamen.

Viktor Norén arbetar numera 
som musiker och är medlem 
i Borlängebandet ”Suger-
plum Fairy”. Det har under 
de senaste 19 åren varit luft 
under vingarna för Dalarnas 
”nissar”.

Elizabet Ståhl, redaktör
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Dalarnas Hembygdsförbund-
har sedan år 1921 utgivit en 
tidskrift som kontaktorgan 
mellan hembygdsförbundet 
och hembygdsföreningarna. 
Under åren 1921-1930 hade 
tidskriften namnet Dalarnas 
Hembygdsförbunds Tidskrift. 
Från nr 1 1977, årgång 1, änd-
ras namnet på tidskriften till 
Aktuellt och från nr 2 1979 till 
Dagsverket. Namnet tillkom 
genom en tävling och namngi-
vare var Margaretha Hedblom. 
Som ansvarig utgivare utses 
landsantikvarie Erik Hofrén 
och i redaktionen sitter Bir-
gitta Dandanell, Hams Ulla Da-
nielsson, Sven-Olof Gudmunds 
och Gunnar Zetterqvist. Under 
åren har bl a Rune Risberg va-
rit redaktör för tidningen och 
när Rune Risberg avsäger sig 
redaktörskapet 1997 övertar 
hembygdskonsulenten den 
arbetsuppgiften. I Dagsverket 
nr 1 1999 får tidningen sitt för-
sta omslag i färg och från nr 2 
2012 har tidningen genom ny 

formgivning fått det utseende 
som det exemplar ni nu har i 
er hand.

Kostnaderna för framtagandet 
av hembygdsförbundets tid-
ning bekostas av Dalarnas mu-
seum efter överenskommelse 
med hembygdsförbundet. 
Under den tid Rune Risberg 
var redaktör uppbar han ett 
arvode för sitt arbete men från 
det hembygdskonsulenten 
blev redaktör ligger arbetet 
inom ramen för konsulentens 
ordinarie arbete.

Dagsverket är hembygdsför-
bundets informationsorgan 
för att sprida kunskap om vad 
som pågår inom hembygds-
rörelsen lokalt, regionalt och 
centralt och tidningen kom-
mer att även i framtiden  att 
vara av betydelse för Dalarnas 
Hembygdsförbunds medlem-
mar men också för andra 
intresserade.t

Dagsverket  

Ovan t v: Dalarnas Hembygsdförbunds tidskrift, 1921.  
Mitten: Aktuellt, 1977, t h: Dagsverket, nr 2 1979.  
Nedan t v: Första färgomslaget, nr 1 1999, t h: Dagsverket, nr 2 2012.

  
Kallelse av enskilda 
medlemmar till Dalarnas 
hembygdsförbunds årsmöte
Tid: 18 april 2014. Kl. 10.00-ca 15.00.
Kaffe och kanelbulle serveras 
från kl. 09.15. 
Plats: Dalarnas museum, Falun. 
Förhandsanmälan för förtäring senast 
den 2 april till Inger Sjödin, 
tel 023-765 503, 
mail: inger.sjodin@dalarnasmuseum.

Program
10.00 Årsmötesförhandlingar
 Hembygdsförbundet och 
 Dalarnas museum informerar
 Föreningarnas frågor och 
 ärenden
12.00 Förstäkt fi ka (förhandsanmälan
           krävs. Fikat betalas på plats).
13.00  Presentation av vår nye 
 konsulent Erik Thorell. 
13.30  Samarbete med Vuxenskolan,   
 landskapskonventionen mm
14.00- Information om upphovsrätt 

Vinterfest
Välkommna in bakom kulisserna till festi-
valen som skapar plats för människor från 
när och fjärran att upptäcka och uppleva 
klassisk musik. Till försäljning på Dalarnas 
museum och Musik i Dalarna. Pris: 295:-

Ny bok!


