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Föremål från Nybergets Lerkärlsfabrik i Stora Skedvi. De vita formarna, matriserna, är till kakelugnskrön. Foto: Erik Thorell

”Om leran
torkat kan den
blötas upp
och användas igen – så
länge den inte
varit inne i
brännugnens
hetta. Då förvandlas leran
till ett färdigt
föremål, en
skål, ett krus,
ett kakel. Tappad i golvet
blir det skärvor.”

Annika Tegnér
Tidigare intendent
vid Nordiska museet.
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LERA,
vilket härligt material!

Annonsera i Dagsverket:
Helsida: 1.600 kr
Halvsida: 800 kr
1/3-sida: 600 kr
1/4-sida: 400 kr
1/6-sida: 300 kr
1/8-sida: 200 kr
Priser exklusive moms

L

era kan bli allt från kakelugnar och murtegel till tunnaste
porslin, beroende på vilken lera som används och hur den
blandas. Det finns lera nästan överallt i marken, mest rödlera, krukmakarleran, och i Skåne också stengodslera som
används till saltglaserade förvaringskrukor.

Manusstopp 2017
Nr 4; 6 november

Mjuk och plastisk låter leran sig behandlas på många olika sätt:
tummas, drejas, formas, gjutas för att sen dekoreras och glaseras. Att pröva på att dreja är roligt – även om klösen inte går att
centrera och det blir snett och vint så får man ändå en känsla i
händerna för lerans möjligheter. Om leran torkat kan den blötas
upp och användas igen – så länge den inte varit inne i brännugnens
hetta. Då förvandlas leran till ett färdigt föremål, en skål, ett krus,
ett kakel. Tappad i golvet blir det skärvor.

Redaktionen förbehåller sig
rätten att förkorta och redigera
insända texter. I och med att material lämnas till red. godkänner
upphovsmannen också att det
publiceras elektroniskt. Författarna
är ensamma ansvariga för sina
artiklars innehåll.

I Sverige blir kruk- och kakelugnsmakarna allt fler från och med
1500- och 1600-talen. Många var inflyttade från Tyskland och tog
med sig modeller och glasyrrecept. Till en början var verkstäderna
knutna till städerna och skrået övervakade både utbildning och etablering, så att det inte blev för många i samma stad. Verkstäderna
var ofta små med en mästare, en gesäll och någon lärling.
Gesällvandringar hörde till utbildningen och levde kvar långt efter
att skråväsendet formellt upphört. När jag växte upp träffade jag en
gammal krukmakare som blev över 100 år. Han var född i Blekinge
på 1870-talet och fick sitt gesällbrev 1894. I hans gesällbok kan man
sida för sida följa hans resa genom syd- och Mellansverige. Han
arbetar som drejare hos inte mindre än nitton kruk-och kakelugnsmakare; ofta bara några månader innan han på egen begäran drar
vidare till ett nytt ställe. 1919 kom han till Steninge lervarufabrik
i Uppland där han till en början drejade stora blomkrukor. Där
stannade han resten av livet och det är där jag träffade honom. Och
jag minns hur han drejade lergökar och visade hur man stack ljud i
dem. Jag har en av dem som ett kärt minne.t
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Keramikfat, i privatägo, som
tillskrivs Gucku-Jan. Foto: Erik
Thorell, Dalarnas museum
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t ÅRETS HEMBYGDSFÖRENING

t REDAKTÖREN

”gucku ropâr”

P

å hembygdsgårdar
och museer finns
många olika föremål
av lera, allt från lergökar till kakelugnar. En del,
framförallt av yngre datum,
har kända upphovsmän och
verkstäder.
I det äldre materialet är
mycket anonymt medan en
del tillskrivs olika små lokala
hantverkare under 1700- och
1800-tal, ibland äldre än så.
Dessa föremål har alltid fascinerat mig, såväl deras ibland
enkla utförande, men framförallt de som har färgstarka
glasyrer och fantasifull dekor.
Även namnen på en del av
de tillverkare som förknippas
med föremålen sätter fart på
fantasin. Vad sägs om Gucku
Jan och Gucku Madam, båda
verksamma på landsbygden
och med en varierad produktion av lerkärl och kakelugnar
och inte minst av lergökar.
Tillnamnen ”gucku” kommer
av den sistnämnda produkten
– lergöken – som på dalmål
heter just ”gucku”. Den var en
enkel och billig produkt som
såldes framförallt som leksak
på marknader och vid försäljningsresor i bygderna.
Men lera har också använts
som byggnadsmaterial. I var
och varannan hembygdsbok
möter man uppgifter om att
det bränts tegel. Ofta vid små,
nu försvunna, tegelbruk. Att
kunskapen varit tämligen
allmän, och tillämpad av
bönderna själva för eget bruk,
förstår man också av flera
uppgifter.
Ett intressant belägg för ”hembränning” av tegel får man i
en bondedagbok från mitten
av 1800-talet från Piparbo
i Stora Skedvi. Där berättar
Druckens Gustaf Jansson,
född 1826, om tegelbränning
till den nya byggningen som
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Stora Skedvis hembygdsförenings ordförande Kristoffer Olerås
tar emot DFHFs diplom. Foto Erik Thorell

Årets Hembygds
förening 2017

N

är Sveriges Hembygdsförbund
delade ut utmärkelsen hamnade
en förening från Härjedalen
högst upp på prispallen. Det
blev Ljungdalens hembygdsförening som fick utmärkelsen Årets Hembygdsförening. Förutom äran och den
positiva uppmärksamheten
får föreningen 10 000 kr.
Med utmärkelsen uppmärksammas hembygdsföreningarnas fantastiska arbete och
betydelse för lokalsamhället.
Ljungdalens hembygdsförening har en engagerande och
började uppföras 1851 på
gården. Vi får veta allt från
hur man körde hem sand,
byggde tak till torkningen,
gjorde tegelugnen klar för
bränning till antalet tegelstenar som tillverkades. Hela
tillverkningen utfördes under
sommaren och 1851 tillverkades 3 500 tegelstenar, 1853
tillverkades hela 5 000 tegel.
En ny omgång tegel lades
i ugnen i augusti samma
år. Det var alltså långt fler
stenar än vad som behövdes
på gården och minst tre lass
tegel avhämtades av andra
personer i bygden förmedlar
dagboken.t
Erik Thorell, redaktör

öppen verksamhet och är
därför en värdig vinnare.
Ur juryns motivering:
”Genom omstart med nytänkande har den vilande
föreningen nu blivit ett kulturcentrum i vid bemärkelse. Man
förverkligade sin målsättning
Nu blir vi yngre genom projekt
där alla åldrar fick känna
sig delaktiga. Genom förnyelse och nytänkande har man
väckt engagemang och påvisat
att hembygdsföreningen är en
aktiv och betydelsefull kraft
med förmåga att bidra till en
positiv utveckling av lokalsamhället i sin bygd.”
Priset delades ut under
Sveriges Hembygdsförbunds
riksstämma i Uddevalla. Utmärkelsen delades ut första

gången 2016 och gick då till
tre föreningar som fick ta
emot priset ur prinsessan
Sofias hand på Skansen.
Det är ett omfattande arbete som landets 2050 hembygdsföreningarna lägger ner
varje år. SHFs årliga statistik
visar att föreningarna under
2016 arbetade ideellt för
ett värde motsvarande 860
miljoner kronor.
Dalarnas Fornminnes- och
Hembygdsförbund hade
nominerat Stora Skedvi Hembygdsförening till utmärkelsen med en motivering där
det bland annat heter att;
föreningen är en part i dagens
samhällsbygge och aktiv medverkar till en levande landsbygd samtidigt som de vårdar
och förvaltar en stor samling
med byggnader och föremål.
Sedan början av 1990-talet
har Sockenkontoret drivits
med hjälp av bidrag från
kommunen, men sedan 2015
driver föreningen Sockenkontoret i egen regi. För bygdens
fjärdeklassare anordnas varje
år en Tidsresa där barnen
får prova på sysslor från det
gamla bondesamhället. (Se
Dagsverket 1:2017)
Tyvärr blev det inget pris
denna gång, men föreningen
tilldelades ett diplom av
DFHF vid förbundets vårutflykt som i år gick till Stora
Skedvi hembygdsgård.t

Erik Thorell,
hembygdskonsulent

Tegel i grunden till gamla stugan i Piparbo, Stora Skedvi. ”Byggningen” flyttades – ”skruvades” – till ny plats på gården under en
vecka sommaren 1853. Foto: Erik Thorell 2014

3

t PRIS

Dalviks Tegelbruk

Arbetare vid Dalviks tegelbruk med bruksbyggnaden i bakgrunden.
Stående, fjärde från höger, ses den i texten omnämnde Pelle Björn.
Foto: i privat ägo.

Under senare delen av 1800-talet och fram till 1930-talet var den stora tegelbyggnadsepoken i våra
svenska städer. Det innebar också att en mängd stora och små tegelbruk anlades runt om i landet.
Förutsättningarna var ganska enkla, tillgång till bra lera och goda kommunikationer, gärna med
båt eller järnväg.

E

tt av alla dessa
tegelbruk som en
gång fanns låg i
Dalvik i Vika socken
nära gränsen mot Torsång.
Dalviks tegelbruk togs i drift
omkring 1885. Ägare var Carl
August Wikman född 1854 i
Torsång. Tegelbruket verkar
ha gått ganska bra, den 26
augusti 1902 annonserar man
i tidningen Dalpilen att ”tegelbruksarbetare få nu genast
arbete”. Ugnen reparerades

1911 och då uppfördes också
tegelmästarbostaden ”Villan”
i närheten av bruket. Utlastningen av tegel gick över sjön
Runn med pråmar eller ångbåtar. Mycket av teglet verkar
ha sålts till närbelägna byar
i Vika, Torsång och Gustafs
socknar, men en stor mängd
tegel gick även till järnverket
i Domnarvet och pappersbruket i Kvarnsveden.
Yrkestitlar
Dalviks tegelbruk hade
omkring 1910 närmare trettio
anställda med i dag udda
yrkestitlar som påsättare,
fråntagare, avskärare och
sandare. En av de anställda
var Vika-originalet Pelle Björn
som efter Dalviks tegelbruks
nedläggning arbetade vid
såväl Källvikens som Stabergs
tegelbruk.
Avveckling
Några år senare verkar dock
affärerna ha gått sämre och
1914 lades verksamheten ned.
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Två år senare sprängdes den
höga skorstenen. I dag finns
endast ”Villan” med tillhörande ladugård kvar samt mängder med tegel utmed stranden
vid utskeppningsplatsen och
några halvt överväxta fundament.
Tillverkning idag
I Dalarna är det idag bara
Bältarbo tegelbruk utanför
Hedemora som fortfarande
framställer tegel på ett traditionellt och hantverksmässigt
sätt.t

Ovan: De olika tegelbruken
märkte ofta tegelstenarna. Här
syns stenar från Dalviks respektive Stabergs (Stadbergs)
tegelbruk. Foto: Ulrika Jansson
T.v. Kvitto och kuvert från Dalviks tegelbruk. I privat ägo.

Greger Bennström, arkeolog Dalarnas
museum.
DAGSVERKET NR 3. 2017

t GUCKUBRUK

I södra delen av Leksands kommun finns en sjö som heter
Gyllingen. Sjöns vatten har sitt utlopp i en liten å, som efter
drygt fyra kilometer rinner ut i Österdalälven vid byn Fors i
Djura. Längs den smala slingrande ån, finns lämningar kvar efter gångna tiders verksamhet och i själva ån även naturvärden i
form av den fridlysta flodpärlmusslan. Ån, som enligt gammalt,
har olika namn på olika sträckor: ”Gyllingsån”, ”Håssarboån”
eller ”Djurån”, är ett vattendrag som utnyttjats under lång tid.
Den första sträckan av ån ca 1,5 km nedströms sjön, med en
fallhöjd på ca 30 meter, har varit mest utnyttjad. Under en period i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet var ett tiotal
verksamheter i gång samtidigt. Där har funnits sågar, kvarnar,
vadmalsstampar, smedjor, en svarv, en limfabrik och också ett
tegelbruk. I dag finns grundmurar, grävda kanaler och rester av
dammar kvar. Längs ån har Djura hembygdsförening gjort en
vandringsled med informationstavlor.

Guckubruket vid Djuraån

D

et har gått mer än
hundra år sedan Niss
Per Persson, 18411926, upphörde med
verksamheten och uppgifterna
är knapphändiga. Gustav Dalmalm, 1902-78, lokalhistoriker
från Djura, beskriver tegelbruket i sin skrift - Djura- och
Skebergsbygden – så här:
”I anslutning till Forskvarnen låg ett hundratal meter
uppströms därom tegelbruket
Guckubruket, namnet uppkommet genom att man där även

gjorde lergökar, ägt av samma
personer som tillika ägt kvarnen under dess olika epoker.
Gamla personer säga sig minnas från den tiden, då Niss Per
ägde rörelsen, att lerbråkarna
drevos med vattenkraft och att
tvenne kraftiga fruntimmer
stodo och slogo teglet för hand,
varefter det fördes till ugnarna
för att brännas. Förutom tegel
och lergökar, gjordes även
lerpipor, s.k. jässpöspipor.”
( Jässpöspipor var engångsrökpipor för gästabud = bröllop).

Tegelbruket
I ett köpebrev från år 1867,
gällande ovannämnda kvarn,
nämns ett påbörjat tegelbruk.
Men det är inte omöjligt att
det funnits ett ännu äldre
bruk och att det var där som
lergökarna gjordes. Inte en
enda lergök eller lerpipa
finns kvar, men ett lerfat med
årtalet 1855 sägs komma från
Guckubruket, vilket i så fall
skulle betyda att det även
drejades där.
Anledningen till att ett tegelbruk anlades i trakten var

att det fanns gott om lera i
marken runt ån och i omgivningarna. Hela området kallas
förövrigt just för ”Leran”.
Bilvägen i området kan vara
näst intill ofarbar vid tiden
för tjällossningen då lerlagren
i marken ändrar läge. Ungefär 1,5 km från tegelbruket
ligger byn Hedby, kallas även
Brända, med omgivningar rika
på lera. Flera lertag fanns i
utkanten av byn, där byborna
i äldre tider hämtade lera och
tillverkade sitt eget tegel. En
bybo har berättat att när släk-

Ovan: Niss Per Persson, i unga dagar, med första hustrun Larspers Karin Persdotter, 1844-1877. Foto privat.
Nedan: Två lerfat daterade 1855 resp. 1865. Det yngre såldes på en auktion i Djura sommaren 2017. Det äldre finns i privat ägo och anses
komma från Guckubruket. Foto: Gertrud Ilis
DAGSVERKET NR 3. 2017
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Lergökar i olika tillverkningsstadier. Krukmakeriet på Säters hembygdsmuseum, Åsgårdarna. Foto: Erik Thorell

tens ladugård skulle byggas,
så sent som år 1905, gjordes
teglet hemma vid gården.
Tegelbruksägaren Niss Per
Persson bodde i Hedby och
var en företagsam man. På
samma kraftuttag som tegelbrukets lerbråk, drevs även
tillverkning av smidda spikar.
Tillverkningen
Hur tegeltillverkningen vid
Guckubruket gick till finns
bara beskrivet kort i Dalmalms
skrift, men tegeltillverkningen

i äldre tider i Leksandsbyn
Laknäs har dokumenterats
och metoderna bör, i stort
sett, varit de samma:
På hösten blottlades leran
och täcktes med löv för att
den inte skulle frysa. Under
vintern bröts leran upp och
fraktades till platsen för tillverkningen. Där fick den ligga
och frysa igenom för att bli
lucker och lätthanterlig till våren. Att det skedde på vintern
berodde troligtvis på att det
fanns tillgång till arbetskraft

och att transportera lera i en
släde, så kallad ”leråka”, var
enklast.
Innan leran skulle formas
måste den mjukgöras och
blandades då med vatten i
en så kallad lerbråk. Det var
en tunna med en roterande
lodrät stång inuti, försedd
med utstickande taggar, som
drevs runt med hjälp av t.ex.
en häst, eller vattenkraft, som
vid Guckubruket.
Den mjuka, formbara leran
slängdes i en träform, pressades ned och ströks av efter
kanterna, botten på kärlet
drogs undan och den formade
tegelstenen bars på högkant
till torkningen, som skedde i
en torklada.
Torkladan var en låg, långsträckt byggnad med uppfällbara luckor i väggarna, så
att luftdraget kunde regleras.
Ribbstolsliknande ställningar
stod längs långsidorna och
mellan dem låg bräder på
vilka de obrända stenarna
lades att torka.
Bränningen skedde förr i temporära ugnar. s.k. fältugnar.
De bestod av fasta grundstenar som låg i rader. Mellan
dem löpte eldgångar i vilka
man eldade och sköt in ved
flera gånger i timmen. Ovanpå
eldgångarna lades flata stenar
och ovanpå dem staplades det

obrända teglet. Sidorna och
taket murades upp av redan
bränt tegel.
Bränningen tog ca tre dygn,
med ständig passning. När
teglet var färdigbränt revs tak
och väggar och bara botten
av ugnen fanns kvar. I Laknäs
brändes vid sekelskiftet 1900,
ca 10 000 stenar åt gången i
en fältugn.
Verksamhetens omfattning
I bouppteckningen för ovannämnde tegelbruksägaren
Niss Per Perssons hustru, som
dog i oktober 1877, noterades: Tegelbruk med plats
och lertag - värderat till 500
kronor, 12000 stycken bränt
tegel - värderat till 300 kronor,
8000 stycken obränt tegel
- 160 kronor och 33 famnar
tegelved - 165 kronor. Verksamheten borde inte ha varit
alltför obetydlig.
Niss Pers och hustruns tillgångar vid bouppteckningen
var 15 000 kronor. En mycket
stor summa på den tiden.t

Gertrud Ilis
Hembygdsforskare och
sekreterare i
Djura hembygdsförening

Träd, fåglar och tulpaner
Vid stadsarkeologiska undersökningar
innefattas generellt perioden från medeltid
fram till år 1850.

V
1. Fat från Dalarnas museums samlingar (DM 160) med årtalet 1631.
Fatet kan vara inhemskt eller importerat från Tyskland/Holland.
Fatet köptes in 1875 i Borgärdet, Svärdsjö för 0,67 öre.
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id sådana undersökningar är keramiken
ett massmaterial.
För att kunna tolka
keramiken, bestämma dess
ålder och proveniens har
keramiken grupperats i så
kallade godstypologier. En
av dessa grupper är yngre
rödgods, som hör till de vanligaste fynden vid stadsarkeologiska undersökningar. Yngre
rödgodskärl har använts som
serverings och prydnadskärl
men även som kok- och matberedningskärl. Krukmakeri
i Sverige hade i början en begränsad geografisk spridning.
Från 1470-talet omnämns

krukmakeri Stockholm, och
under 1500-talets andra hälft
figurerar flera krukmakare utanför Stockholm. Under andra
hälften av 1600-talet växte det
svenska lerhantverket även i
mindre städer som Falun.
Dekor
Dekoren kan göras på olika
sätt. Till anbringade dekorer
räknas målade, ringlade och
formande tillämpningar på
kärlet. Arbetade dekorer kan
vara utförda som hemring*,
ristning och stämpling.
Från 1600-talet finns flera
bevarade fat med en brunröd
DAGSVERKET NR 3. 2017
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4. Fat från Dalarnas museums samlingar
(DM 678) med årtalet 1747. Fatet har vitleraengobe med växtmotiv och en tulpan i röd
och grön dekor samt hemring.

5. Fågeln skulle kunna vara en svala, som
skulle bringa lycka till gården, men kan även
symboliserat att den Heliga Andens frid
skulle vila över huset.

2. T.v. Hoplimmat fat påträffat vid en arkeologisk undersökning i Falun (Dalarnas museums
samlingar, 23030 225). T.h. Det rekonstruerade fatet som tillverkats av Karlsbyhedens Krukmakeri. Samtliga foton Dalarnas museum.

underton och hornmålad vitlersdekor, se
bild 1.
Fat, med ristad dekor och motiv, från
mitten av 1600-talet och framåt, är också
vanliga i det arkeologiska materialet i
Falun. En stor del av dessa kan ledas till
tyskt/holländskt ursprung, dels genom
import men även genom arbetskraftinvandring. I Falun fanns vid denna tid
en kruk- och kakelugnsmakare med det
utlänskt klingande efternamnet Anders
Kekeritz.
Pussel
Arkeologer hittar emellanåt flera skärvor
av ett och samma kärl, som man med lite
tålamod kan pussla ihop. Vid en arkeologisk undersökning i Falun 2015, påträffades ett sådant, där delarna kunde pusslas
ihop till ett engoberat* fat med ristat
trädmotiv, se bild 2. För att datera och
proveniensbestämma kärlet har dekoren,
glasyren och godsfärgen använts som
underlag. Två möjliga dateringar finns att
tillgå utifrån underlaget, 1680-1720 eller
1620-1650, varav det senare alternativet
är mer troligt. Utifrån den övriga keramiDAGSVERKET NR 3. 2017

ken som påträffades vid undersökningen
är det sannolikt att fatet är importerat
från Tyskland.
Träd
I museets samlingar finns ett fat från
Enviken med liknande motiv signerat
ANO 1682 d. 27 Julij, se bild 3. Trädet
som symbol går tillbaka flera århundraden och har haft olika betydelser inom
mytologi, folktro och religion. Trädet är
en mångtydig symbol världen över och i
Sverige finns till exempel Livets träd som
bland annat nämns i Bibeln, vikingarnas
världsträd Yggdrasil och vårdträd som
vid äldre släktgårdar anses ha en mystisk
samhörighet med de boende på gården.
Trädstammarna på faten går upp i en
gemensam trädkrona. Fatet från Falun
har olika mönster på stammen medan
stammen på fatet från Enviken har olika
färger. Troligtvis symboliserar det två
människor som ska förenas i giftermål.
Bröllopsfat utgjordes av vackra dekorerade fat och tallrikar som gavs till bruden.
Faten kunde även vara till för andra gåvor
och särskilda ceremonier.

3. Fat från Enviken med trädmotiv signerat
ANO 1682 d. 27 Julij.

Fåglar och tulpaner
Andra motiv som vanligen förekommer
under 1600- och 1700-talet är fåglar och
olika växtmotiv så som tulpaner, se bild
4-5. De olika motiven symboliserade företeelser som rikedom, lycka, status, kärlek
och kunskap. Under den tidigmoderna
perioden sker många förändringar och
med det omformas människors konsumtionskultur och kulturella föreställningar.
Ett motiv från 1500-talet kan ha fått en
ny eller tappat sin betydelse. Tulpanen
var till exempel en symbol för kärlek men
också ett sätt att visa status. I Holland
skedde det man brukar kalla den första
börskraschen på grund av tulpanen. Tulpanen var högt efterfrågad vilket ledde
till att man under 1630-talet köpte, sålde
och spekulerade med tulpanlökarna,
vilket ledde till att tulpanbubblan sprack.
Fågelns symbolik beror på vilken typ av
fågel som är avbildad. På rödgodsfat kan
man hitta avbildningar av bland annat
småfågel, duva, tupp, pelikan och påfågel. På vissa fat finns blommor, växter
och fåglar som inte finns i verkligheten.
Då kan det vara krukmakaren som fått
en beställning på något han aldrig sett i
verkligheten, utan endast fått berättat för
sig eller sett en andrahands avbildning.
Det är då den konstnärliga friheten tagit
vid. Det är något som Karlsbyhedens
Krukmakeri också använde när de gjorde
en kopia av fatet. Utan tillgång till samma
material och redskap som 1600-talets
krukmakare hade, använde Karlsbyhedens krukmakare sin konstnärliga frihet
och idérikedom för att göra en rekonstruktion av det som en gång var... t
*Hemring = små hål i vitlerbeläggningen gjort med en
vibrerande fjäder.
*Engobe = lerslamning
av naturligt färgad lera,
eller infärgning med olika
metalloxider.

Jimmy Axelsson Karlqvist, arkeolog,
Dalarnas museum
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Gud bevare oss
alla tretton
1

Gucku-Jan kallades en krukmakare i Bjursås som under 1800-talets mitt tillverkade en ganska stor
mängd hushållssaker, kakelugnar och gökar i lergods. Gucku är dalmålets ord för gök och därför fick
Jan, liksom många andra krukmakare, ett öknamn med gucku som förled. Ibland fick han också heta
”Gucku-jutarn” och ”Guckumakarn”. "Gud bevare oss alla tretton, sa Gucku-Jan, när han rodde tolv
krukor över sjön", är ett uttryck efter Gucku-Jan som han säkerligen tagit med sig från gesälltiden i
Falun, och som anspelar på kärlens bräcklighet.

G

ucku-Jan föddes i
Björsberg 1808, och
hette enligt kyrkboken Jan Persson.
Han flyttade 1823 till Falun där
han gick i lära, bland annat
som gesäll hos kakelugnsmakare Glanström.
Det mer borgerligt klingande
namnet Johan Bjurling hade
han 1839 när han återkom
som kakelugnsmakaregesäll
till Björsberg.
Året därpå äktade han en
kvinna från byn och övertog
hennes fädernegård, ”BrändMattes-gården”, där han satte
upp sin verkstad. Ugnen lär ha
stått på en äng en bit nedanför
själva gårdskomplexet, således
med en säkerhetsmarginal för
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eldfaran. Den var helt byggd
av tegel, som bränts av krukmakaren.
Familjen
Makarna fick två söner, tvillingar, vilka båda dog som
barn. Gucku-Jan dog som
änkling 1871, av ”pleuresie”,
troligen lungsäcksinflammation, vilket kan tänkas ha visst
samband med hans arbetsförhållanden. Den yrkeskategori
han tillhörde, ådrog sig ofta så
kallad stendammlunga.
Leran
Grundförutsättningen, tillgång
på lera, fanns. Björsbergsborna hade, ”sen gammalt”, ett
lertag i Rogsjön där man tog

lera till byggnadstegel. Leran
kördes hem från Rogsjön på
vintern, sommartiden måste
krukmakaren bära både flinta
och lera i skinnsäcken.

"Något föremål
som är signerat av
Gucku-Jan har inte
påträffats."

Produkter
Något föremål som är signerat
av Gucku-Jan har inte påträffats. Däremot finns det ett antal föremål som i den muntliga
traditionen tillskrivits honom.
Bland enkla bruksföremål
överväger antalet fat, men det
förekommer också koppar,
muggar, burkar, krus, pottor
och blomkrukor. De är enkla,
grova och ändamålsenliga,
ingen extra dekor pryder dem.
Prydnadsfaten ger större frihet, där hade krukmakaren

tillfälle att visa sin särart och
konstnärliga talang. GuckuJan dekorerade sina fat med
många olika mönster. Speciellt
fatens mitt har prytts med
olika figurer; en ros, en gök
med årtal, en stjärna med
årtal eller en stiliserad tulpan.
Tillsammans med kanternas
båglinjer gör de ett friskt
och glatt intryck. Fat, skålar,
pottor och krukor är genomgående glaserade endast på
insidan. Den transparanta glasyren på prydnadsfaten är torr
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och jämn, den tecknar klart
den underliggande dekoren.
Dessutom förekommer gulbruna glasyrer på pottor och
krukor. Brunsvarta glasyrer
förekommer både på in- och
utsida av muggar och krus.
Gucku
En oglaserad lergök, ”gucku”,
var en vanlig, billig leksak som
fanns ”överallt i gårdarna”. En
gök kostade ”bara något enda
öre”. Endast två exemplar
har påträffats, det ena har tre
modellerade fötter, medan
den andra har en drejad fot.
De går båda att spela på.
Kakelugnar
Ingen fullständig kakelugn har
påträffas, inte ens fragment
av någon i anslutning till en
miljö. De bevarade lösa kaklen
och matriserna med sammanlagt elva olika mönster
antyder en stor provkollektion. En av dessa lermatriser
bär inskriptionen ”C.J. Sundell
1840”. Sundell var kakelugnsmakare i Falun. Troligt är
dock att Gucku-Jan fört med
sig en hel sats från Falun, i
vilket fall är mönsterförrådets
hemort inte Bjursås.
Kaklens form vittnar om att
det tillverkats både runda och
flata kakelugnar med släta
kroppar och friser i relief.
Flera av kaklen har empirmönster.
Slipgör
Kakelugnskaklen har en levande brunröd glasyr, med ibland
metallisk lyster. Gucku-Jan
gick omkring i gårdarna och
fick ”slipgör”, avfall, från metallslipning som samlas i sliphon. Av stålpulvret blev den
fina stålglansen på kakelugnarna. Tekniskt förhåller det
sig så att järnet vid oxidationen ger glasyren en brunröd
färg. Att riva färgämne, i detta
fall järn, var ett moment som
krukmakaren själv utförde.
Genom att utnyttja järnfilspånen i avfallet, slapp han denna
annars så besvärliga procedur.
Några kakel är vita, där har
tenn ingått i glasyren.
Avsättning
Avsättningsområdet utgjordes
av Bjursås och landsbygden
däromkring. Men han besökte
även Rättvik, Leksand, Aspeboda, Svärdsjö, Enviken och
DAGSVERKET NR 3. 2017

Stora Kopparbergs socken på
sina försäljningsfärder. GuckuJan ägde ingen häst utan drog
själv sin skrinda eller släde.
Under sina resor brukade
krukmakaren också ta upp
beställningar på kakelugnar,
muggar, fat och krukor som
sedan fick hämtas av köparen
hos krukmakaren.
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Konkurrens
Traditionen förtäljer också
att Gucku-Jan gick i konkurs.
I vilket fall arbetade han den
sista tiden under synnerligen
ogynnsamma förhållanden.
Industrialismen gick snabbt
framåt, så nära som i Rättvik,
tre mil från Bjursås, anlades
1847 Nittsjö stenkärlsfabrik.
Verkstaden i Björsberg med
sitt avlägsna läge, sina besvärliga transportförhållanden och
sin ålderdomliga drift måste
ha haft svårt att mäta sig i den
växande konkurrensen. t
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Erik Thorell, redaktör.
Artikeln bygger på Märit Mårtensson Ehns 2-betygsuppsats i
etnologi vid Uppsala Universitet
1961.
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1. Potta i privat ägo, tillskriven
Gucku-Jan.
2-3. Svartglaserad skål och
mugg, tillskriven Gucku-Jan.
Dalarnas museums samlingar
DFK 137 och DFK 138.
4. Flaska i privagt ägo, tillskriven Gucku-Jan.
5. Fat i Bjursås hembygdsförenings samlingar.
6. Svartglaserad mugg i privat
ägo, tillskriven Gucku-Jan.
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7. Fat i privat ägo, tillskrivet
Gucku-Jan. Fatet har enligt
märkning på undersidan tillhört
Rällsjö Erik Andersson, 17961880, Rällsjöbo, Bjursås.
8. Del av kakelugnsfris, där även
matrisen är bevarad, sannorlikt
tillverkad av Gucku-Jan. Bjursås
hembygdsförenings samlingar.
9. Fat dekorerad med fågel och
årtalet 1848. Bjursås hembygdsförenings samlingar.
10. Del av fat i privat ägo, tillskrivet Gucku-Jan. Samma proviniens som fatet på bild nr. 7
Foto: 2-3 Dalarnas museum,
övriga foton Erik Thorell.
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tare. Till framställningen av
glasyr behövdes olika metal�ler, som vanligtvis gick att
byta till sig av andra hantverkare. Bearbetningen av dessa
metaller, och då framförallt
bly, förorsakade ofta allvarliga
skador hos den som utförde
detta jobb. Därigenom blev
blyförgiftning en allmän sjukdom hos hantverkarna, viket
medförde att många av dem
fick sluta sina liv i förtid.

Falun var under 1700- och 1800-talen en av Sveriges
största städer, och ett flertal olika hantverkare kom att
vara verksamma där. Bland dessa hantverkare fanns det
även en hel del kruk- och kakelugnsmakare.
Akvarell i Dalarnas museums samlingar med påskriften: "Gammal Prakt-kakelugn" finns på Gamlaberget vid Falun. Ornamentikens konturer äro inristade i den våta leran med ett skarpt instrument
på fri hand. 1894 E.A. Klingvall.

Kakelugnar af
Diwerse Colleurer

I

huvudsak användes benämningen krukmakare
fram till omkring 1800-talets början, och därefter
kom ”gubbarna” mestadels
att tituleras kakelugnsmakare.
Deras tillverkning utgjordes
till stor del av krukgods, det
vill säga hushållsgods som krukor, fat, skålar och liknande,
men även kakel till kakelugnar
framställdes vanligtvis i deras
verkstäder. Det fanns även
hantverkare som specialise-
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rade sig på kakelugnar samt
uppsättning av sådana, liksom
att det fanns de som enbart
sysslade med krukkärlstillverkning. Jämsides med
kakelugnsmakarna bedrev
krukmakarna sitt yrke långt in
på 1900-talet, men då var det
i motsats till förhållandena på
1700-talet fråga om två olika
yrkesgrupper.
Blyförgiftning
De tidiga kruk- och kakelugns-

makarna fick under sitt arbetsliv vara med om att utföra
alla slags arbetsuppgifter som
fordrades för tillverkningen.
Det var till att börja med uppgrävning av lämplig lera samt
hemkörning av densamma.
Därefter vidtog så det mödosamma arbetet med bearbetningen i olika moment. Till
brännugnen fodrades ved,
och denna fick många gånger
huggas och forslas fram av
mästaren eller hans medarbe-

Gesäller
En del av kruk- och kakelugnsmakarna arbetade ensamma
i sin verkstad, men vanligtvis
fanns där i varje fall någon
lärling. Denne fick börja sin
lärotid i unga år, ungefär vid
fjorton års ålder, och kom genom skriftligt kontrakt att vara
knuten till sin läromästare
fram till gesällutnämning fyra
till fem år senare. Som gesäll
vandrade ynglingen därefter
omkring i landet och gjorde
kortare eller längre arbetspass
vid olika verkstäder. Efter att
ha ”luffat” omkring under
några år kunde gesällen, om
han hade tur, få möjligheter
att gifta sig med en kakelugnsmakaränka eller -dotter
och därigenom kunna överta
en befintlig verkstad, och då
även erhålla mästarvärdighet.
Många gånger gick dock verkstäderna i arv från far till son
under flera generationer.
Yrke i arv
Den tidigaste krukmakare
i Falun som har påträffats i
handlingarna hade sin verksamhetstid under mitten av
1600-talet. Därefter varierade
antalet från någon enstaka till
uppemot sex stycken en bit
in på 1800-talet. Som tidigare
nämnts gick yrket i arv, och
ibland även för- och efternamn. Till exempel fanns det
i Falun under olika perioder
tre krukmakare med namnet
Anders Kiekritz, två stycken
Anders Bram samt två stycken
Mathias Grönberg. Dessutom
gick verkstäderna och yrket
vidare till söner i ytterligare
några familjer. Ännu vanligare
var nog att änkan efter en
avliden krukmakare övertog
verkstaden och drev den med
hjälp av gesäller fram till att
någon son eller svärson kunde
överta verksamheten. Ibland
hände det också att änkan
gifte om sig med någon gesäll
DAGSVERKET NR 3. 2017
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som kunde ta över kruk- och kakelugnsmakeriet.
Ålderman Lundgren
Faluns kruk-och kakelugnsmakarämbete bildades 1781, och dess förste
ålderman var Eric Lundgren som
innehade detta hedersuppdrag fram
till sin död tio år senare. För att få
bilda ett eget skråämbete fodrades
att det fanns ett visst antal hantverksmästare i respektive yrkeskategori verksamma i staden. För
krukmakarena behövdes det oftast
tre mästare för att få ett sådant
tillstånd. Ordförande i ämbetet var
åldermannen, och vid sin sida hade
han en eller två bisittare. Det kunde
även finnas lådmästare och ungbror
förutom övriga medlemmar. Ämbetets uppgifter bestod bland annat
av att fördela lärlingar till de olika
mästarna, kontrollera och godkänna
gesällprov samt avgöra om någon
ny mästare fick etablera sig i staden.
Det bedrevs även en viss social
verksamhet, där fattiga yrkesbröder,
och ibland deras änkor, kunde få
ekonomisk hjälp.
Åldermannen Eric Lundgren auktionerade året innan han avled ut
”Kakelugnar af Diwerse Colleurer,
och deribland 4 stycken hwita och
blå, eller så kallade Porcellains
Kakelugnar”.
Hellströms signatur
Som efterträdare till Lundgren på

Östra Falun, ungefär vid nuvarande
Holmtorget, etablerade sig Eric
Hellström. Han hade tidigare varit
verksam på Slaggen, där ett flertal krukmakare var bosatta inom
samma kvarter.
En nedmonterad kakelugn av Hellströms tillverkning, där ett av kaklen
bär inskriptionen ”Fahlun Den 6 juli
1787. Eric Hellström”, finns bevarad
vid Dalarnas museum, se bild nedan.
Eric Hellström avled den 26 juli
1804.

Ölander två år hos Wahlberg på
Nyberget i Stora Skedvi. En annan
gesäll vid denna verkstad var Johannes Palmqvist, vilken senare som
kakelugnsmakare kom att bedriva
egen verksamhet i Hedemora och
Grytnäs.
Glanström på Östanfors
Ett stort antal kruk- och kakelugnsmakare var verksamma i Falun under åren, därför finns det i denna berättelse endast utrymme att nämna
några enstaka. Avslutar därför med
Johan Glanström, vilken var född
1798 i Nyköping. Tjugofyra år gammal kom han som gesäll till Falun,
och efter fem års arbete hos några
kakelugnsmakare i staden kunde han
starta egen verkstad vid Mäster Jons
gränd, och senare på Östanfors. Som
lärling och även gesäll hade han en
tid Jan Bjurling från Bjursås, vilken
under smeknamnet Gucku-Jan skulle
komma att driva ett krukmakeri i sin
hemort. Johan Adolf Glanströms liv
slutade den 14 januari 1841.

Kakelfabrik
Förutom dessa kakelugnsmakare
Gesällen Ölander
fanns det i Falun även en kakelfabrik
Många av de gesäller som arbetade i
under perioden 1900-1915. Det var
Falun vistades även tidvis vid andra
ägaren till Sundborns kakelfabrik,
verkstäder i länet, och då företrädesCarl Gustaf Jansson, som startade
upp denna rörelse på Östanfors tillvis i Hedemora. Men även mindre
verkstäder på landsbygden kunde
Bengt Hansén, sammans med en av sönerna.t
få besök av sådana ”herrar”. Bland
Pensionär och
amatörforskare
annat tillbringade Anders Gustaf

Gucku madam
och Nybergets
Lerkärlsfabrik
I början av 1800-talet kom en kvinna vandrande genom
den stora skogen tillsammans med sin lille son. Hon kom
från Valbo socken i Gästrikland. Då hon kom till den
vackra bygden i Nyberget, Stora Skedvi, beslöt hon sig
för att stanna där. I skydd för nordanvinden fann hon en
liten koja och där slog hon sig ner med sin son. Bygdens
folk kallade henne Valbo Karin. Hon försörjde sig genom
att tälja träskedar, göra vispar och kvastar av björkris,
samt hjälpte till på bondgårdarna när det behövdes.
Under dessa små förhållanden levde de i många år. Så
berättar den muntliga traditionen.
DAGSVERKET NR 3. 2017

Foto av Gucku madam i vacker ram av lergods.
Foto: Erik Thorell
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I

kyrkböckerna finns det
dock inget som tyder på
några flyttningar för Katarina Andersdotter, som
hon skrivs där. Hon föddes i
Nyberget och verkar ha varit
hemma där under de år hon
födde sina fyra barn, varav tre
nådde vuxen ålder. Karin var
hela tiden skriven i Nyberget
och bevistade också husförhör
alla år från 1812, då hon blev
änka. Att hon var tvungen
att gå omkring och sälja sina
produkter är nog klart och att
försäljningsresorna då gått till

Valbo, såväl under ungdomstiden som då hon blev änka,
talar kanske tillnamnet för.
Sockenhantverkaren
Sonen Johan växte upp och
skickades till Hedemora för
att utbilda sig till kruk- och
kakelugnsmakare. Efter gesällprovet ville han bli sin egen
mästare och 1835 lämnade han
in en ansökan om att få bli
Sockenhantverkare. Ansökan
bifölls av sockenstämman och
han blev upptagen bland socknens gärningsmän. I Hedemo-

ra hade han träffat en vacker
flicka från Nisshyttan, Maja
Stina Wikström, som senare
blev hans fru. De flyttade hem
till Valbo Karin i Nyberget och
startade Nybergets lerkärlsfabrik som i folkmun kal�lades ”Wahlbergs verksta”. I
Dammsjöns botten hittade de
den perfekta leran. De släpade
leran upp till Valbo Karins
koja, där den bearbetades. De
byggde också en brännugn.
Produktionen
I Wahlbergs verkstad gjordes
kakel till både flata och runda
kakelugnar, med olika sorters
friser i former av blad och
ornament, till ett pris av 7
kronor. På hembygdsgården
i Stora Skedvi finns bevarat
formar till dessa friser samt
föremål gjorda i verkstaden.
Där tillverkades också husgerådssaker; skålar, tallrikar och
fat. En del fat var så stora som
75 cm i diameter. Men även
prydnadssaker som vaser,
ljusstakar och blomkrukor
tillverkades. Sist av allt måste
nämnas de beryktade lergökarna eller ”gucku” som de
kallades i folkmun. Efter att leran formats till dessa föremål
skulle de torka och plockas in
i den stora brännugnen. När
den var fylld, murades den
igen. Sedan blev det till att
elda dag och natt tills föremålen var färdiga.
Guckumadam
Fru Wahlberg var en verkligt
förnäm dam som kallades
”Madam” av gruvfolket.
Många gånger fick hon hjälpa
till med råd och upplysning i
de fattiga gruvarbetarkojorna.
Många Nybergsbor har talat
om och högaktat Madam. Om
det handlade om sjukdom
eller olycksfall så tillfrågade
man henne.
Att Maja Stina var en företagsam kvinna framgår av att hon
skaffade sig en liten black*
märr och en kärra. Hon fyllde
kärran med keramikföremål
och åkte vida omkring och
sålde sakerna som tillverkats i
Nyberget. Det gick bra att sälja
keramikföremål för porslin
var mycket dyrt att köpa. De
populära lergökarna som de
tillverkade hade formen av
en fågel och när man blåste i
den lät det som en gök. Därför
kallades hon ”Guckumadam
från Nyberget”.
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Tiden gick och hon uppfostrade fyra söner och en dotter.
En son blev bonde i byn, en
blev murare och satte upp
många kakelugnar, den tredje
blev skogvaktare hos majorskan på Stora Klingsbo. Dottern flyttade till Stockholm.
Madam och hennes söner
var mycket stora djurvänner.
De gav bönderna ovett om
de hade för stora lass till sina
magra hästar. Hon skötte om
sin lilla märr så väl att hon fick
pris för den i Hedemora.
Kvinnlig företagare
Med åren köpte Wahlbergs en
stuga vid andra sidan bäcken
som går från Mörtaberget ner
till Dammsjön. Det var en stor
stuga med kammare, farstu
och utestuga. Plötsligt blev
Johan sjuk i lunginflammation
och avled bara 40 år gammal.
Madam Wahlberg blev då
ensam med sina barn men gav
ändå inte upp verksamheten.
Hon fann en mycket duktig
krukmakargesäll från Falun
och krukmakeriet kunde
fortsätta. Gesällen Källström
drejade, sönerna brände leran
och Madam fortsatte sina
resor med sin blacka märr.
Det såg ut som om åldern inte
bekom henne något. På gamla
dagar for hon till Stockholm
och fotograferade sig. Gesällen Källström gjorde en vacker
ram i keramik som han satte
kortet i. Men även denna kvinnas arbete och resor måste
upphöra någon gång. Vid 85
års ålder selade hon av sin lilla
märr för sista gången och de
fick avsluta sina strävsamma
liv.
Gesällen tar över
Gesällen Källström fortsatte
att driva krukmakeriverkstaden fast i mindre skala. Det
gick några år men också han
blev gammal. Omkring 1902
slutade han arbeta och hans
drejskiva stannade. Därmed
var det slut med Wahlbergs
Guckuverkstad.t

Katrina
Oscarsson,
ättling i sjunde
generation från
Valbo Karin.
Foto: P4 Dalarna
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t TREFOT
Valbo Karin
Katarina Andersdotter,
född 1774 på Nyberget,
död 1837 på Nyberget,
Stora Skedvi.
Flyttade till Nyberget
1797 efter några år i
Valbo socken. Gifte sig
1798 med soldaten Daniel Danielsson Smed i
Nyberget. Han föddes
1771 i Aspeboda.
Sonen Johan
Johan Danielsson
Wahlberg, född 1812,
död 1852 på Nyberget. Han hade även
tillnamnet Smeds efter
födelsegården Smeds i
Nyberget. Smed var faderns soldatnamn, men
både far och farfar
använde även namnet
Wahlberg. Han gifte
sig med Maja Stina Danielsdotter Wikström,
se nedan.
Kakelugnsmakare i
Nyberget från 1836,
boende på gården
Örjes.
Guckumadam
Maria Kristina, ”Maja
Stina”, Danielsdotter
Wikström, född 1810 i
Hedemora, död 1894 i
Nyberget.
Hon var dotter till Daniel Andersson, född
1767, och Maria Persdotter, född 1771, torpare i Mutfallet sydväst
om Nisshyttan.
Gesällen Källström
Erik Fredrik Källström,
född 1825 i Falun, död
1908 på Forsnäshemmet i Stora Skedvi. Han
bodde kvar i Nyberget
till 1905.
Fakta ur kyrkböckerna
samlade av:
Leif Olofsson, Stora
Skedvi Hembygdsförening.

*Black = grå/grågul/färglös.
1. Blomampel tillverkad i Nyberget.
2. Lampett tillverkad i Nyberget.
3. Kakelugn som tillverkats av
Wahlberg i Nyberget och som
1851 sattes upp i Piparbo senare
flyttad till annan plats.
Foto: Erik Thorell
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Elfdahls
krukmakeri i Säter
Krukmakeriet i Säter har gamla anor. På en kartskiss från 1757 är tomten
med gården inritad, belägen långt från den centrala staden. Där drev
mästaren Georg, ”Jöran”, Hedmark krukmakeri. Hedmark var född 1686
men när han startade sitt hantverk vet man inte. På vinden i boningshuset finns ett årtal med början 16-inristat i en stock, husen byggdes
troligen där i skiftet mellan 1600 och 1700 tal.

M

äster Olof Elfdahl,
född i Västerås och
bliven mästare i
Stockholm, kom
1740 till Säter och övertog sedan rörelsen. Olof och Georg
Elfdahl arbetade med sina
söner samt ett antal anställda.
Familjen Elfdahl drev kakelugnsverkstad och krukmakeri
i nära 200 år, verkstaden upphörde 1907.
Gesäller
Drängarna, som skulle bli
gesäller, bodde i kammaren
invid verkstaden. Där finns
en ränsel kvar, som gesällerna bar med sig när de sökte
arbete hos mäster. I den fanns
föremål de tillverkat under
utbildningen; ansåg mäster att
dessa inte dög, fick de vandra
vidare. I annat fall kanske de
fick stanna och arbeta kvar.
Kakelugnar
Verkstaden tillverkade kakelugnar av hög kvalitet, i Säter
och dess omgivningar finns
många ugnar tillverkade av

släkten Elfdahl. Så sent som
förra året skänkte en Säterbo,
till Hembygdsmuseet, en ugn
som revs på 1960-talet men
blivit liggande.
Krukor och annat
Krukmakeriet tillverkade även
bruksföremål men också andra vackra och numera originella saker. Till exempel finns
några bläckor, dvs dryckeskärl, samt lergökar, dessa gjorde man runt tummen. Sedan
stack man hål med en pinne,
det går att locka fram musik,
åtminstone toner, i dem.
Krukmakarna kallades ofta för
guckumakare, eftersom gök
på dalmål heter gucku. Leran
hämtades på olika platser,
Tjärna vid Västerby, eller
Bältarbo lertag som ansågs
ha den bästa kvaliteten. Alla
formar och verktyg tillverkade
krukmakarna själva.
Arbetsmiljö
Arbetstiden för gesällerna var
mellan sju på morgonen och
sju på kvällen.

En lärpojke intervjuades 1963
om hur det var att arbeta i
krukmakeri på 1890-talet. Han
fick ofta stryk av gesällerna,
timpenningen var fem öre, för
100 stycken så kallade trefötter fick han 25 öre, en lergök
som tog en halvtimme att tillverka, betalades med 10 öre.
Försäljnings resor
Försäljningen skedde genom
att kunder besökte verkstaden
eller att man for till marknader med häst och vagn för
att sälja. Den sista säljresan
gjordes 1907, till Smedjebacken. Carl Fredrik Elfdahl kom
hem till Säter med det mesta
osålt. Porslinet hade blivit mer
använt, kakelugnar hade sin
marknad, men det fanns rätt
många tillverkare. Bröderna
tröttnade då på sin verkstad,
slog igen dörren och lämnade
mängder av lerprodukter kvar.
Hembygdsmuseum
Dottern Jenny bodde kvar
på gården men sålde den
med de fyra husen till Säters
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t LÄSVÄRT

Dagsverkets redaktion tar tacksamt emot årsskrifter och andra publikationer från hembygdsföreningar och skribenter
runt om i Dalarna. Vi anmäler så många som möjligt i tidningen och lämnar dem därefter till Dalarnas museums bibliotek.

ORNÄSBJÖRK

MASSAKERN PÅ NORRMALMSTORG

Bernt Karlsson. Berättelsen om Sveriges Riksträd.
Andra upplagan 2016.

Claes-Göran Bergstran.
Böndernas kamp för frihet
och inflytande 1741-1743.
2016

Förförisk och falsk

År 1767 hittade Hans Gustaf
Hjort den första Ornäsbjörken
vid sin gård i Lilla Ornäs i Dalarna. Ett naturens ”misstag”
som varit både förförisk och
”falsk”, och aldrig upphört att
fascinera. Tack vare människors hjälp har den överlevt.
Boken berättar historien om
Sveriges Riksträd.

DALFOLK

Medlemsblad nr3:2016.
Medlemsblad för Dalarnas
släkt-, hembygds- och emigrationsforskarförening.
Den vackra dalkullan, Carina
Ersdotter, född 1814, står nu
staty utanför kyrkan i Djura.
Hennes fantastiska levnadsöde
beskrivs i ord och bild. Vi får
också läsa om Amerikas främste träsnidare, Emil Janel. En
emigrants minnen finns i en
dagbok från 1892. Liksom en
redogörelse för emigranter till
Bishop Hill 1846 och vilka som
reste till Jerusalem 1896.
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Det allvarligaste anfallet på
civila i vår historia orsakat av
en upphetsad situation, som
gick fel. Militären dödade
144 människor i bondetåget,
fängslade tusentals bönder
och avrättade sex av ledarna.
Böndernas krav på inflytande
avfärdades av en maktfullkomlig överhet.

BISKOPEN SOM ÖVERLEVDE
STOCKHOLMS BLODBAD

Och altarskåpet i By kyrka
Birgit Sjungargård 2016

Det här är berättelsen om
Otto Svinhuvud, en medeltida
biskop som tidvis var så rik
att han kunde skänka bort
dyrbara altarskåp. Inblandad
i storpolitiken riskerade han
att avrättas vid Stockholms
blodbad, men skonades tack
vare att han tidigare hotats av
en lynchande allmogemobb.

TUNUM 2016

GRÄNGE

Årgång 60. Tunabygdens
Hembygdsförening 2016.
112 sidor.

Nr 47 -2016. Årsskrift för
hembygdsintresserade.
Sammanställd och utgiven
av Hembygdsföreningarna i
Ludvika kommun.

I årets Tunum möter vi Evert
Risén, mannen bakom Risénstiftelsen och Risénskahuset
i Hantverksbyn, genom fakta
och personliga minnen. Berättelsen om sex generationer i
järnets tjänst ger en inblick i
Dalarnas brukshistoria. Vi får
också ett personligt porträtt
av J O Wallin, liksom fakta om
Kyrkskolan som anses vara
Sveriges äldsta.

Årets skrift innehåller berättelser om flottningen i Säfsnäs
och en strejk i Norhyttan,
liksom berättelsen om en
dynamitards flykt i grangärdeskogarna. Trilling och tvillingfödslar på 1700-talet är temat i
en annan artikel. Till slut får vi
audiens hos patronessan Ebba
Sundin på Östanvik.

JÄRNA HEMBYGDSBLAD

HUSBY-ROCKEN 2016

Järna Hembygdsförening
2016

Årgång 56. Långshyttans
Brukshistoriska Förening.

Älgjaktens historia belyses
från fångstgropar till jakt med
dagens vapen. Klipp ur Mora
tidning skvallrar om vad som
hände i Järna 1916. Vi får också
läsa om den mystiske knekten
Redenbogen i Snöån. En 18
verser lång visa från 1851, om
en dödsfärd i Sikforsen 1833,
finns också att läsa eller sjunga
efter de noter som finns med.

Husby-Rocken berättar denna
gång om Smedbys Gästgivargårds historia, översvämningen i Husby 1916 och om
offerkast i socknen. Vi får
också läsa om att det funnits
pendeltåg i Husby och om
en provinsialläkares arbetssituation på 1950-60 talen.
Här finns även en redogörelse
för de fyra brudkronorna
som finns inom Husby gamla
socken. Och vad är ett slarvkalas? - Det får vi också veta.
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t NOTERAT
Hembygdsförening 1923. Då
anordnade Hembygdsföreningen auktion på de produkter
som fanns kvar, men ännu
är det välfyllt med alster
från den gamla verkstaden.
Krukmakeriet bildar grunden
till Säters Hembygdsmuseum
med sina 23 hus, vilket besöks
av omkring 6000 personer
från hela världen varje säsong.
Förra året noterades att 20
olika nationaliteter besökte
museet. Säters Hembygdsförening vårdar släkten Elfdahls
familjegrav på Säters begravningsplats.
Daterat fynd
För några år sedan grävde
undertecknad i marken vid
Elfdahls bostadshus och fann

några skärvor. Efter rengöring och limning blev det ett
fat med den typiska dekor
som Elfdahls använde. Det
saknas en bit av fatet, men det
viktigaste är att det står 1750
målat i fatet, det var ovanligt
att man angav signatur eller
tillverkningsår på föremålen,
se bild nedan. t

Kurt
Fosselius,
ordf. i Säters
Hembygdsförening och
museivärd på
Hembygdsmuseet.

T.v. Vit kakelugn med blå dekor på Säters hembygdsmuseum.
T.h. Brännugnen i kurkmakeriet på Säters hembygdsmueum.
Ingressbild s.13: Redskap och färgpigment för glasyr och dekor på
lerkärl.
Foto: Erik Thorell
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SHFs
årsstämma 2017

En levande hembygd öppen
för alla – är Sveriges Hembygdsförbunds nya vision
som antogs på årsstämman i
Uddevalla den 27 maj.
Till ny ordförande i SHF valdens Maria Norrfalk, tidigare
landshövding i Dalarnas län
och tidigare ordförande i
DFHF. I och med valet av
en ny förbundsordförande
lämnar Birger Svanström sitt
uppdrag efter sina tio vid
posten.
Övriga styrelseledamöter som
valdes för perioden 2017-2019:
Kjell Gustafsson, Växjö
Sven Jensén, Broby
Eva Kempff, Ingelstorp, snart
Dalarna
Bo Nilsson, Bjurholm
Peter Olausson, Värmlands
Nysäter
I styrelsen ingår också de ledamöter som valts för 2016-2018:
Anna-Karin Andersson, Nyhammar
Margareta Johansson, Indal
Gabriella Lönngren, Vuollerim
Gabriele Prenzlau-Enander,
Värmdö
Conny Sandberg, Örebro
Riksstämman biföll också den
motion om landskapsnamn
som lämnats in av Dalarnas
Fornminnes- och Hembygdsförbund.
I motionen heter det:
”att Dalarnas hembygdsförbund anser att landskapen ska
uppmärksammas mer tydligt.
Ett av många bra sätt är att
sätta upp vägskyltar vid landskapsgränserna, på samma sätt
som nuvarande kommun- och
länsskyltar. DFHF anser att
Sveriges hembygdsförbund
med kraft skall agera i frågan
gentemot berörda parter på
alla nivåer med stöd av motionen. Länen är enbart administrativa enheter och namnet
Dalarna har varit starkare än
svensk förvaltning under mer
än 360 års tid. Landskapens
namn är ett traditionellt sätt
att orientera sig. Namnen är
en del av invånarnas identitet.
Landskapens ursprung baseras
också vanligen utifrån kulturgeografiska begrepp. Även för
besöksnäringen är landskapen
väsentliga som orienteringsfaktorer utanför storstadsområden.
Landskapen har sedan 1600-talet förlorat all sin rättsliga

form. Trots detta lever namnen
starkt i både ett socialt och
kulturellt perspektiv och inte
minst litterärt. Alla känner till
landskapen i Sverige. Det finns
landskapsblommor, landskapsfiskar, -fåglar, -skalbaggar och
-mineraler. Dessa skapar
kulturella markörer som är
sammanhållande och identitetsskapande.”
Stämman beslutade också att
hembygdsrörelsen ska fokusera på barn och unga samt
föreningsutveckling och demokrati under de kommande
fyra åren. Arbetet med barn
och skola har redan startat.
Sveriges Hembygdsförbund är
en av flera samarbetspartners
till Sveriges Lärarförbund som
firar Folkskolans 175-årsjubileum under 2017.
Ett kärnområde för landets
2050 hembygdsföreningar
är att ta tillvara den lokala
kulturmiljön och att vara med
och påverka vid förändringar
av olika slag. Just nu är det
nya vattendirektivet som blivit
ett hot mot många av landet
vattennära kulturmiljöer, till
exempel gamla dammar och
kvarnar, en viktig fråga för
hembygdsrörelsen.
Dagen efter stämman erbjöds
bussturer med olika teman
runt om i Bohuslän där delegaterna fick ta del av den lokala
kulturen och olika näringsgrenar som haft ekonomisk
betydelse för bygden. t

På Tjörns hembygdsgård bjöds
på en ”Tidsresa”. Åskådarna
drogs på olika sätt in i handlingen. Staffan Nilsson fick
agera förrymd straffånge från
Marstrands fästning, med fotboja och inrikes respass.
Foto: Erik Thorell
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SVERIGE
PORTO
BETALT

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan
(ej adressidan)

DFHF, Box 22, 791 21 Falun

Fem försäkringsprinciper
Hembygdsförsäkringen bygger på fem
försäkringsprinciper. Dessa är:
Solidaritet
Försäkringar är till för att solidariskt fördela risker.
Den som inte själv drabbas av skada är med och
betalar för andra som har mer otur.

Dalarnas museums
butik stänger
för renovering
18/9-26/10

NYÖPPNING
27/10 kl 10.00

Ägaren försäkrar

Föredrag
LANDET VISKAR
-det glömda kulturarvet
Tomas Ljung - botaniker,
kulturhistoriker och författare av Dalarnas Hembygds
förbunds årsbok 2017.
9/11 Kulturhuset, Mora kl. 18
29/11 Bilblioteket, Ludvika kl. 18
6/12 Biblioteket, Avesta kl. 18.30

DFHF DM

Den som äger en sak eller ansvarar för ett arrange-

SV

mang är den som kan teckna försäkring för det.

Schablonisering
Försäkringspremien bygger på en schablonisering
av alla föreningar som är med i grupplösningen.
Därmed får en förening varken förhöjd eller sänkt
premie beroende på om byggnaden har el, vatten,
halmtak - eller beroende på dess byggnadsår.

Plötsliga och oförutsedda händelser
Försäkringar gäller för skador som man inte kunnat
förutse och som uppkommer plötsligt. Brister i
underhållet är exempelvis inte en försäkringsskada.
I villkoren står vilka skadehändelser som omfattas
och vilka undantag som finns.

Skador ska inte löna sig
Det ska inte löna sig att drabbas av skada. En
gammal sak ersätts inte med en ny utan att
försäkringstagaren får betala förbättringen.

Sittande i nedre raden från vänster:
Lars Wikman, Tord Wikars, Kjell Holmberg, Erik Lemchen, Benny Forsberg,
Kjell Karlsson, Christer Vahlgren
Stående andra raden från vänster:
Lena Lenne, Ulla-Britt Persson (skymd), Solveig Karlsson, Birgitta Berglund,
Britt Holmberg, Christina Karlsson, Ingrid Berg, Maj-Britt Persson, Dorothy
Sandström (med hatt), Lars Östlund, Dick Nyström, Kurt Åström, Melvin
Karlsson, Marianne Jonsson (lärare)
Foto: Lenne, Kvarnsveden

Folkskolan 175 år - Kvarnsvedens skola
Till examen hade föräldrar och anhöriga till barnen bjudits in. Eleverna
hade övat in ett litet spel där de framförde texter och visor. Barnen
gestaltar olika djur och blommor som klippts i kräpp- och annat papper.
Lärarinnan heter Marianne Jonsson och hade till den här dagen ritat och
skrivit på tavlan. Marianne var småskolelärarinna i Kvarnsvedens skola
åren 1951-1993.

JULBLANDNING är temat
för Dagsverket
nr 4 2017
manusstopp
6 november.

Skolan byggdes 1902, när Kvarnsvedens pappersbruk etablerades, och
ersatte de flesta småskolor i de omkringliggande byarna. Skolan, som
byggdes av tegel hade många spetsiga gavlar, och kallades i folkmun för
”slottet”. När pappersbruket expanderade blev skolan för liten och 1920
invigdes ett nytt skolhus intill, som ett komplement till den gamla skolan. Den nya var betydligt stramare i sin arkitektur, med putsad fasad,
och fönster avdelade med spröjs till åtta små rutor. Detta gav den nya
byggnaden namnet ”fängelset” i folkmun. Under 1960-talet kom nästa
om- och tillbyggnad som stod klar 1964. De båda byggnaderna hade då
förbundits med en länga och då miste också den gamla skolan sin karaktär, och av ”slottet” fanns bara minnet kvar. Ännu en genomgripande
ombyggnad genomfördes 2009-2011.t
Erik Thorell, redaktör
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