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Gravkapellet på Äppelbo nya kyrkogård. Foto: Simon Langwagen, Dalarnas museum, 2019.

Kyrkogårdsbesök
”När jag kommer till en
bygd och ska
få en bild av
hur folk har
det, går jag
alltid till kyrkogården. ”

Mikael Mogren
Biskop
Västerås stift
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E

n gång hade jag en kamrat från Karibien. Han berättade
ibland om sin by vid havet, där hyddorna låg i klunga på
stranden.
Han sa till mig:

- När det kommer en främling till vår by, tittar vi efter om han
först går till de dödas gravar. Vi kan bara lita på en som börjar
med att gå till gravplatsen. Då förstår vi att den personen visar
respekt, även för oss.
En viktig del av mitt uppdrag är att på olika sätt lära känna
församlingarna i Dalarna och Västmanland. När jag kommer till
en bygd och ska få en bild av hur folk har det, går jag alltid till
kyrkogården. De välskötta kyrkogårdarna i våra trakter ger mig
direkt kunskap: Jag ser gårdsnamnen och yrkena. Kyrkogården
ger mig en aning om storleken på församlingen och jag förstår
även något om skillnaden mellan rika och fattiga. Särskilt brukar
jag titta efter de fattigas vita träkors och låga stenar. Är de
bevarade så säger det något om vården av spåren efter de gråa
stugornas invånare.
I vårt land har vi sällan haft särkyrkogårdar: På många håll i
världen begravs rika och fattiga på olika ställen, och det samma
gäller judar, kristna och katoliker. Så är det inte i Sverige. Här
ligger invånarna begravda innanför samma murar och det
kräver inlyssnande och respekt i bemötandet, eftersom dödens
riter är olika för olika människor. På samma gång förkunnar
de gemensamma kyrkogårdarna att vi är lika inför döden. Det
är min förhoppning, att de gemensamma kyrkogårdarna också
säger något om hur vi vill ha vårt land i framtiden.t
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Trädkors på Stora Tuna kyrkogård. Foto:Simon Langwagen,
Dalarnas museum
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Heligt rum

- för kulturhistoria, fest och föränderlig vardag

En församlingskyrka i Sverige är idag både ett heligt hus för gudstro, en kulturhistoriskt viktig och lagskyddad känslig miljö och ett flexibelt allaktivitetshus.
Det är en utmaning att anpassa kyrkorummet till alla dessa funktioner.

ÖVERGÅNGSRITER markerar en människas övergång
från ett stadium i livet till
ett annat. Till de privata och
familjebundna riterna räknar
man bland annat dop, konfirmation, bröllop och begravning. De är alla knutna till
en religiös ritual, en kyrklig
ceremoni. Ritualer är också
sociala handlingar som har
haft en symbolisk betydelse
och som formats olika i äldre
folkliga traditioner.
Kunskap om seder vid död
och begravning genom historien kan visa samhällets utveckling och vilka uppfattningar
och värderingar som förekommit och som getts betydelse
för tidigare generationer.
De folkliga traditionerna i
äldre tid var mycket ritualiserade och vid livets högtider
fanns många gånger också en
stark tradition om klädsel och
utsmyckning av den som övergångsriten gällde. En stark
religiös inlevelse och en folklig
dekorationslust i kombination. Något som bilder från
sekelskiftet 1900 ger belägg
för, då det var lika vanligt att
fotografera utsmyckade brudpar som en avliden släkting i
den dekorerade kistan.
Många gånger var dekorationerna likartade vid såväl
bröllop som begravning.
Traditioner som för oss
nutidsmänniskor kan upplevas som märkliga, men som
sannolikt innebar att man på
den tiden fick ett närmare och
mer naturligt förhållningssätt
till döden. När man hade
en roll vid utsmyckning och
begravning fick man tillsammans med andra tillfälle att
bearbeta sorgen, något som i
vår tid ofta ses som en mycket
privat angelägenhet.

Erik Thorell, redaktör
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S

venska kyrkan är via
sina olika församlingar en stor fastighetsägare i landet. Det har
varit så historiskt och är så än
idag. Utöver kyrkobyggnader
rör det sig om bisättningshus,
redskapsbodar, församlingshem, prästgårdar och jordbruksbyggnader.
Sedan staten och kyrkan gick
skilda vägar år 2000 har kyrkans organisation stött på nya
utmaningar. Medlemstappet
är kanske den främsta utmaningen, men i dess kölvatten
kommer också frågan om vad
alla byggnader ska användas
till. En lösning har varit att sälja de hus som församlingarna

har minst behov av. Prästgårdar, klockargårdar och
församlingshem byter ägare
eller hyrs ut. Kyrkans verksamhet anpassas i ombyggda
lokaler för en ny verklighet
med mindre församlingar och
krympande budget.
Allaktivitetshus
Kyrkobyggnaderna är dock
alltjämt platsen för söndagens
högmässa och återkommande
gudstjänster, det är Guds hus.
Det är platsen där många gifter sig, där barn döps och där
avsked till livet sker. Många
människor vill också besöka
kyrkan vid större högtider
som advent, jul och påsk, vare

Olika lösningar för "fika" i kyrkorummet, där det ena fått smälta in
i den befintliga gamla inredningen. Foto ovan: Lars Jönses, Dalarnas museum. Nedan: Adam Moll, Dalarnas museum.

sig de är medlemmar eller ej.
Dessutom ryms här skolavslutningar, stora konserter och
nya evenemang som konstutställningar och fikastunder.
Kyrkorna är därmed allaktivitetshus för samhället i stort
och smått, där utrymmesbehov pendlar mellan det allra
minsta och det riktigt stora.
Lagskydd
Alla kyrkor som är uppförda
före 1940, liksom många av
dem som byggts senare, är
dessutom skyddade av svensk
kulturmiljölag och måste
hanteras därefter. Det innebär
restriktioner för byggnaden
dess inredning och hur dessa
får förändras.
Kyrkorna, många skonade från
krig och annan förstörelse,
speglar det svenska samhället
och där finns bevarade konstskatter och vittnesbörd om vår
historia. Det är upp till varje
enskild församling i samarbete
med bebyggelseantikvarier,
konservatorer och hantverkare att vårda detta omfattande
arv.
Relevans i samtid
Mångskiftande funktioner
ger dock många specifika
behov. Först och främst är
det gudstjänsternas behov av
stillhet, ordning och specifik
möblering i samklang med
liturgin. En rofylld plats för
eftertanke som kontrast till en
hektisk vardag. Men idag är
detta bara en del av kyrkans
stora verksamhet. Bänkrader
plockas bort för att rymma
musiker, stolstravar och
podier köps in för flexibla
möbleringar och notställ att
plocka fram vid behov. Lösa
extraaltare har blivit vanliga.
Till många begravningar och
bröllop krävs ställningar för
kransar och blomsterarrangemang. Ljudanläggningar med
mikrofonstativ och sladdvindor behövs. Marschaller,
ljusbärare, kartonger med
ljus, hopfällbara bord och
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utrymmen för barnaktivitet är ytterligare
sådant som tävlar om plats i kyrkorummet. Få av dessa ting fanns med när
byggnaderna skapades i sin nuvarande
form och bristen på förvaringsutrymmen
är därför ofta stor. Resultatet är i många
fall en miljö med tillfälliga lösningar och
en konstant uppsättning extraprylar
som flyttas fram och tillbaka bortom den
tänkta, fasta inredningen. Kyrkorummet
klarar därmed inte riktigt av att vara det
lugna, ordnade och sakrala rummet eller
en unik kulturmiljö. Behoven för verksamheten är så mycket större.
Kyrkorna måste anpassa sig för verksamhetens olika behov för att vara relevanta i
vår samtid, för sin fortsatta existens, med
lättillgänglig utrustning och extramöbler.
Det problematiska är att verksamheternas
behov inkräktar på varandra.
Framtid
När flexibilitetsbehov och lagskydd för
kyrkorna är så omfattande som idag är
det en utmaning för församlingarna att
hantera dessa byggnader utan att tappa
greppet om dem. Förhoppningsvis lyfts
denna utmaning i en snar framtid på
både lokalt och nationellt plan av kyrka,
kulturvård och stat gemensamt, för en
hållbar och långsiktig utveckling av våra
kyrkobyggnader.t

Detalj av altartavlan i Kristine kyrka, Falun. Foto: Adam Moll, Dalarnas museum

Maria Lemmens

Maria Lemmens, 1631–1681, är kanske den mest okända av alla Faluns
kända personer. Ändå har alla som suttit i Kristine kyrka och betraktat
altaret sett hennes namn som återfinns i stora bokstäver mitt på altartavlan tillsammans med maken rådmannen Anton Trotzigs, 1623–1675,
namn.

M

aria Lemmens var dotter till
Henrik Hansson Lemmens,
1590–1657, och Margareta
Hansdotter Meijer. Fadern
var köpman, investerare och den mest
företagsamme och stridbare av de
vallonättlingar som vidtalats av Gustav
II Adolf, att arrendera och leda kronans
bruk i Upplands och Roslagens bergslager,
alternativt anlägga egna bruk där.

Lagring av moderna stolar konkurerar med
historiska föremål. Foto: Simon Langwagen

Text och Foto:
Lars KarlssonLiljas
Byggnadsantikvarie
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SSAB
När vi ser namnet Lemmens på altartavlan i Falu Kristine är det ungefär som
om det idag skulle stått Dellners, Åhlens,
SSAB eller ABB mellan bilderna av Golgata och Kristi uppståndelse.
Efter att ha investerat stora summor i
Sveriges fälttåg fick Henrik Lemmens
arrendera Forsmarks bruk och driva kronans vapenfaktori i Norrtälje samt Ortala
bruk. Han anlade för egen räkning Skebo
1626, Åkerby 1638, Hillebola 1640 samt
Ullfors bruk 1647. Lemmens var en värdig
konkurrent till Louis de Geer i Leufsta,
Österby och Gimo.
Det var ett betydande industrikomplex
Lemmens byggde upp under trettioåriga kriget. Motprestationen var att han
fick leverera stora mängder ryttar- och
soldatharnesk, stormhattar, musköter
och pistoler med mera till Gustav Adolfs
rustkammare.

Arvet
I arv efter fadern fick Maria och hennes fyra systrar dela på bruken Ullfors
och Hillebola, medan deras bror ärvde Åkerby. Maria Lemmens var alltså
bruksägare i Uppland när hon gifte sig
med Anton Trotzig år 1660. Äktenskapet
varade fram till hans död. Både Maria och
Anton förvaltade de verksamheter som
deras fäder byggt upp. Anton Trotzig var
son till Johan ”den rike” Trotzig. Han var
också ägare till Stora Sund i Torsång, år
1670 hade han 32 ¬ärdeparter i gruvan.
Från sitt första äktenskap hade han fyra
barn – Johan 1648–1692, Helena 1649–1728,
Anton 165? -1691 och Philip 1657–1732.
Tillsammans fick Maria och Anton tre
barn; Henrik 1661–1713, Peter 1668–1708
och Anders 1671–1754. De Geer köpte så
småningom de Lemmenska bruken men
traditionen med kvinnliga bruksägare
fortsatte genom att bruken blev änkesäte
när Lövsta gjordes till fideikommiss.
Barnafostran
Att som Maria gifta sig och få ”särkullbarn” var en situation som förekom så
ofta att den får ses som mer regel än undantag. De flesta män och kvinnor hann
med mer än ett äktenskap.
För en familjs döttrar var det av stor
betydelse att få en ny moder i hemmet.
En hustrus uppgift var förstås att driva
DAGSVERKET NR 1. 2020
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all verksamhet i hemmet men
det var också hon som hade
hand om döttrarnas utbildning, samt garanterade deras
vandel och dygd tills de var
giftasvuxna. Mödrarna, antingen de var styvmödrar eller
ej, hade också en ansvarsfull
uppgift i att finna lämpliga
äktenskapskandidater till
döttrarna. Mycket av det som
återfinns i sagor och litterära
berättelser bottnar i denna
verklighet.
För sönerna var mödrarna av
mindre betydelse. Redan från
början av tonåren överläts
deras uppfostran till ynglingar
som hade tjänst som informatorer och ibland nära nog
också var deras tjänare. Vid
¬ortonårsåldern började sedan deras universitetsstudier.

Adlade
Både Anton och Maria kom
från de familjer från olika
länder som vid denna tid
etablerat sig i Sverige och i
stort sett stod i kö för att adlas
av kungen. Genom strategiska
giftermål kunde döttrarna
ibland göra snabbare karriär

"För sönerna var
mödrarna av mindre
betydelse."
än sina fäder. Marias styvdotter Helena gick genom
sina äktenskap från att vara
borgarhustru till friherrinna.
Helena gifte sig med Jonas, en
ämbetsman som gjorde karriär i Stockholm. Han var son
till biskopen i Åbo och adlades
Rothåf år 1675. Först några år

senare kom familjen Trotzig
att få adliga privilegier. När
Helena blivit änka gifte hon sig
med adelsmannen Johan Hoghusen som sedan avancerade
till friherre år 1696.

Maria Lemmens epitafium
består av en latinsk text
uppställd i något som
kallas ett kalligram, alltså
en bilddikt. Kalligrammet innehåller även en
del ordlekar. En av dem
är ett akrostikon, vilket
innebär att den inledande
bokstaven på varje rad
tillsammans bildar ett ord.
Översättningen från latin
är gjord av fil. dr Josef
Eskhult, som är expert på
perioden. Adam Moll

Omgifte
Som änka gifte Maria om sig
år 1681 med Peter Brandberg,
1644–1702. Äktenskapet blev
endast tre veckor långt. De
gifte sig 8 september och
Maria dog 29 september. Hon
begravdes i Falu Kristine kyrka där också hennes epitafium
uppsattes.
Änklingen köpte 1682 Norns
bruk av sin moder, ännu en
kvinnlig bruksägare, och adlades Cederberg år 1684.t

Maria
Björkroth,
antikvarie,
Dalarnas
museum
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Epitafium, över Maria Lemmens, i Kristine kyrka. T.v. Den tolkade texten upplagd som på epitafiet, Adam Moll.
från livet till döden, genom döden
Foto: Riksantikvarieämbetet 1250-230. Bilden ingår i Sveriges kyrkor, Dalarna, band II, häfte I, Falun, Gerda Boëthius.
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Våra begravningsplatser är en stor del av vårt gemensamma
kulturarv. Här speglas både personhistoria och levnadsöden från gångna tider, samtidigt som kyrkogårdarna i sig
många gånger är traktens äldsta öppna parkmiljöer. Av
dessa anledningar har våra anfäders vilorum idag hamnat
i blickfånget. Allt fler kyrkogårdar inventeras på jakt efter
dolda berättelser och lokala särdrag som kan hjälpa oss att
förstå både vår historia och samtid på ett bättre sätt.

Från Grytnäs kyrkogårds ålderdomliga atmosfär och
betonggravvårdarna i Nås, till Major Zarah Dalängs
sista viloplats. Alla bär de på berättelser värda att
förmedla. Foto: Simon Langwagen, Dalarnas museum

Kyrkogårdsinventeringar
"Eftervärlden ska
helt enkelt minnas
vem man varit."

I

nventeringarna grundar
sig i en situation där allt
fler gravvårdar återlämnas
till landets församlingar.
För att en sådan utveckling
skall kunna ske på ett hållbart
sätt krävs kunskap om hur
kulturhistoriskt intressanta
gravvårdar skall hanteras och
vårdas i framtiden. Med inventeringen som underlag kan
församlingen sedan upprätta
en plan för vilka gravvårdar
som bör bevaras, återanvändas eller till och med tas bort
efter att de återgått till församlingen. Men vad är det då som
egentligen är värdefullt med
en gravvård?
Lika inför döden
Förutom att en gravsten
många gånger kan vara det
sista världsliga minnet efter
en människas levnad, kan
gravvårdarna även hjälpa oss
att förstå hur samhället i stort
en gång tedde sig. Yrkestitlar
på gravvårdar kan till exempel
berätta om en bygds näringar

6

och visar inte sällan på en yrkesstolthet. Ur detta perspektiv blir plötsligt en plåtslagare
eller en dräng lika betydelsefull som en direktör eller
den rikaste hemmansägaren.
Även lokala nyckelfigurer som
betytt mycket för trakten lyfts,
allt ifrån brukspatron Blomqvist som sponsrade bygget
av Folkets Hus, till ”gamla fru
Persson” som alla minns med
ett leende eftersom hon alltid
bjöd barnen på karameller.
Ristat i sten?
Faktum är att man på en
kyrkogård kan hitta en uppsjö
av material som inte sällan
speglar den traktens hantverkstraditioner eller industriella
verksamhet. Ett exempel på
detta finns på Nås kyrkogårds
”allmänna varv” där man hittar en stor mängd gravvårdar
gjutna i betong på 1920- och
1930-talet. Möjligtvis rör det
sig om en föregångare till Dala
Cements fabrik i Björbo. På
Avesta och Grytnäs kyrkoDAGSVERKET NR 1. 2020

t ALLMÄNA VARV
gårdar finner man istället ett större
antal gravvårdar i rostfritt stål som
tillverkats lokalt vid Avesta Jernverk.
Andra exempel har påträffats med
gravvårdar tillverkade av allt ifrån
natursten till konstsmide och glas!
Gårds- eller bynamn
I alla tider har det varit viktigt att
hävda sitt ursprung, något som inte
försvinner bara för att man gått ur
tiden. Det är inte särskilt ovanligt
att på gravstenen finna en text
som berättar om var man bott och
verkat. I västra och norra Dalarna
där gårdsnamn är vanliga märks
detta extra tydligt. På kyrkogårdarna
i Nås, Järna, Gagnef och Leksand
har var och varannan gravvård ett
gårdsnamn. Ett undantag i dessa
trakter är Vansbro där det enbart
finns ett tiotal sådana, det beror
troligen på ortens sena framväxt
där många familjer flyttade in från
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andra delar av landet. I de södra
delarna av länet har användandet
av gårdsnamn inte heller varit lika
vanligt förekommande. Där har man
istället ofta huggit in namnet på byn
eller platsen där man bott. Eftervärlden ska helt enkelt minnas vem man
varit. Både gårds- och ortnamn kan
därför hjälpa oss att förstå en bygds
historiska utveckling, och inte minst
för att förstå de människor som gått
före oss.
Hustru och maka
Enskilda gravvårdar med enbart
kvinnonamn är något som har
varit sällsynt historiskt, men som
blivit allt vanligare under det sena
1900-talet. Detta har skett parallellt med utvecklingen av kvinnors
rättigheter och ökade självständighet, i synnerhet där kvinnor idag
har haft större möjligheter att leva
bortom de traditionella äktenskaps-

formerna. Dessa kvinnogravar kan
belysa en historia som annars lätt
glöms bort. De berättar om en social
brytningspunkt som varit avgörande
för kvinnors frigörande runt om i
landet. Detta är i stark kontrast till
gångna tider då en kvinna inte alla
gånger fick sitt namn på gravstenen, utan ibland enbart betecknats
som någons ”hustru” eller ”maka”.
Oavsett material eller form kommer
gravvårdar bärande enbart kvinnonamn med i museets inventeringar,
med en förhoppning om att de
aldrig mer ska glömmas.t

Edit Boman
och Simon
Langwagen,
Byggnadsantikvarier, Dalarnas museum

Kyrkogården är inte bara de dödas
viloplats, det är även ett utrymme för
reflektion och konstnärliga uttryck.
Således har det alltid varit viktigt att
kyrkogårdarna är både vackra och
rogivande för oss efterlevande.
Foto: Simon Langwagen, Dalarnas
museum
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t VANDRING
den senaste kyrkobeskrivningen för Stora Skedvi kyrka.
Vi tycker om att samarbeta och det märks nog när vi
berättar. Det finns så många
människoöden och lokala
berättelser som vi kan berätta
om att tiden inte alltid räcker
till. Kyrkogårdsvandringar
kan lätt bli en angelägenhet bara för dem som bor i
socknen, men våra vandringar
har genom samverkan med
andra kulturaktiviteter under
Historisk vecka, Säters kulturvecka i augusti, även lockat
människor utan egen anknytning till bygden.

"Vi tycker om att samarbeta och det märks
nog när vi berättar."

Kyrkogårdsvandringar
i Stora Skedvi
I Skedvi är vi stolta över vår kyrka och på kyrkogården som omger den vilar
många generationer sockenbor som anmödrar och anfäder till oss som går där
idag. Gravstenarnas texter innehåller inte bara namn och årtal utan ofta också by- och gårdsnamn eftersom det har känts viktigt för familjen att veta från
vilken del av socknen den eller de som vilar där en gång kom.

V

i har under några år
anordnat kyrkogårdsvandringar
för att berätta om
människoöden som idag
kanske bara finns kvar som
några rader på en sten. Vi har
utgått från olika teman varje
år, såsom till exempel gravar
med stenar vars text som
innehåller titlar, gårdsnamn
eller ovanliga förnamn. Vi

På kyrkogården

har talat om kända Skedvibors gravplatser, de äldsta
gravstenarna, gravstenar som
kommer inifrån kyrkan och
även visat på sätt att rengöra
gravstenar. De olika ”lagren”
på kyrkogården, deras ålder
och avspegling i gravstensmodet valde vi som tema ett år.
Vår grupp har en bra sammansättning. Magnus Palm är
kyrkogårdsvaktmästare och

kan det mesta om själva kyrkogården, ålder på olika områden, ”varv” och gravkartor.
Leif Olofsson har skrivit flera
böcker om Skedvis byar och
gårdar och har släktforskat
under många år. Han är också
aktiv i hembygdsföreningen
och sköter om sockenarkivet.
Eva Hyenstrand har också
ägnat mycket tid åt släkt- och
hembygdsforskning och skrivit

Det krävs en del förarbete
inför en kyrkogårdsvandring.
Vi har vandrat heta dagar i
solen med gravkartan i hand
för att markera de för året
intressanta gravarna. Vi har
även tillbringat dagar i sockenarkivet för att leta bilder och
information. Till det kommer
all tid vi forskar i kyrkoböcker,
sockenböcker och annan litteratur för att hitta berättelser
om de gravsatta. Ett exempel
är äldre tidningsartiklar som
kan berätta mycket som är
glömt idag.
Under vandringen på kyrkogården brukar vi turas om att
berätta, gärna som en naturlig
dialog mellan oss och därutöver lämna tid för deltagarnas
kommentarer och tankar. Ofta
får vi då till livs roliga, sorgliga, mänskliga detaljer om de
döda, sådant som inte går att
hitta i skrift, men som ger extra krydda och intresse både
för oss vandringsledare och
för åhörarna. Och vi har minst
lika roligt som besökarna när
vi gör våra vandringar!t

Att gå på kyrkogården
det skänker sinnet ro.
Det är så tyst och stilla
där alla döda bo.
Det kommer många tankar,
man går omkring och minns.
Och någon kommer nära
som inte längre finns.
Ty döda de kan leva
i gärningar och ord,
fast de ej längre vandrar
bland oss på denna jord.
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Eva Hyenstrand och Leif
Olofsson, styrelseledamot i St.
Skedvi hembygdsförening.
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t GJUTJÄRN

Bakom koret i Stora Tuna kyrka står en märkvärdig gravhäll av gjutjärn.
Den beställdes 1721, för nästan tre hundra år sedan, av Johan Calson, för
att täcka den inköpta släktgraven under koret i kyrkan. Hällen är intressant inte minst på grund av sitt bildmotiv ”Nedtagningen från korset”
eller” Jesu begråtande” som motivet också kallas.

Bakom koret i Stora Tuna kyrka
Gjutarna
Om det är som jag tror, beställde Johan
Carlson sin familjs gravhäll från en gjutare i trakten av Lindesberg eller Ramsberg.
Gravhällen beställdes före döden och
göts det år som står på hällen. Trämodellen för gjutjärnshällen har möjligen
ägts av ättlingar till Noe Werlin, värvad
kanonkulegjutare från Belgien i början
av 1630-talet. Han blev också bergsman
och ålderman i Lindesbergs gjutarskrå.
Vid kyrkorna i Lindesberg och Ramsberg
finns dessutom andra dekorativa gravhällar med religiösa bildmotiv. Förutom två
varianter med ett gotiskt kors som centralt motiv förekommer två varianter av
Kristi uppståndelse. Den äldsta av dessa
hällar göts 1657. Mycket tyder på att alla
gravhällarna har samma ursprung. Flera
av Werlins ättlingar fortsatte dessutom att
arbeta inom gjuteribranschen och tycks
ha bott i trakten den tid som bildhällarna
göts.

Häll till kyrkvärden Johan Carlssons på
Hovgården släktgrav i Stora Tuna kyrka. På
gravhällen står i det övre fältet: THENNA.
GRAF.OCH HÄLL.TILHÖRER.KYRKOVÄRDEN.ERLIGE.OCH. BESKE:DELIGE.
JOHAN.CALSON.WID.HOO:GÅRDEN.MED
DES.K:HVSTRV.ELISABET.KNUTS.D:BARN.
OCH.ERFWINGAR. Foto: Simon Langwagen,
Dalarnas museum
I lagerkransen som hålls av två putti står på
alla hällar av denna typ: CHRISTVS.ÄR.MIT.
LIJF.OC DÖDEN ÄR:MIN WINNING
I ramlisten på hällens ytterkanter står
mellan hörnens evangelistsymboler: IAG
WET AT MIN FÖRLOSSA:RE LEFVER OCH
HAN SKAL PÅ SIDSTONE VPVÄCKA MIG
UR JORDENE OCH IAG SKAL SEDAN MED
THESSO MINE HVD OMKLÄD WARDA OCH
SKAL I MIT KIÖT FÅ SE GUD
Foto: Erik Thorell
Bokstaven R har på gravhällen utelämnats i
namnet Carlsson som det stavas i kyrkböcker
och i sockenbeskrivningen från 1743.
Bokstaven U skrivs ibland som V under

G

ravhällen är en av 19 återfunna gjutjärnshällar med exakt
detta motiv. De har gjutits
mellan åren 1706 – 1813 efter
en och samma modell men text och årtal
varierar. Flera av järnhällarna finns i
Lindesberg och Ramsberg, övriga inom
ett område på cirka tio mil norr och tio
mil söder därom. Bildmotivet finns, mig
veterligt, inte på gravhällar av sten eller
andra gravvårdar. Var göts Johan Calsons
gravhäll och hur gick det till?
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Fosforhaltig malm
Gjutningen gjordes direkt vid en masugn,
men inte var som helst. Det måste finnas
tillgång till lagom fosforrik malm, vilket
fanns i trakten kring Lindesberg. Förutom
rätt malmsort och personal som skickligt
skötte masugnsprocessen krävdes för
gjutning av en rikt utformad bildhäll även
en skuren trämodell, rätt preparerad
gjutsand och en gjutare. Modellen trycktes försiktigt ner i den förberedda, fuktiga
gjutsanden framför masugnens järnutsläpp och lyftes sedan rakt upp, så inte
avtrycket i sanden raserades. Modellens
textfält, byttes på olika sätt till önskade
uppgifter. När sanden torkat beströks den
med black, det vill säga malet träkol och
vatten, så järnet inte skulle bränna fast i
sanden. När även blacket torkat var det
klart för gjutning och järnet släpptes på.
Det fick inte gräva sig ner i sanden och
måste vara tunt som vatten för att fint flyta in runt bokstäver, bladverk och ansiktsdrag. Fosforhalten i malmen möjliggjorde
detta. När järnet stelnat lyftes hällen upp.

Gravhällen göts alltså med avigsidan uppåt. Text och bilder framträdde i hög relief
när hällen vändes. Gravhällarna transporterades förmodligen på vinterföret med
släde över åsar och isar till sina gravrum.

"Gravhällen i Stora Tuna kyrka pekar mot en högklassig
hantverksbaserad serieproduktion av bildgravhällar i
en privat g juteriverkstad vid
en masugn i trakten av Lindesberg eller Ramsberg."
Serieproduktion
Gravhällen i Stora Tuna kyrka pekar mot
en högklassig hantverksbaserad serieproduktion av bildgravhällar i en privat
gjuteriverkstad vid en masugn i trakten
av Lindesberg eller Ramsberg. Tillverkningen pågick under minst 176 år. Den
startade drygt hundra år innan järnbruken utvecklade en gjuteriindustri och
lades ner när brukens började, en bit in
på 1800-talet.t

AnnMarie Gunnarsson
Byggnadsantikvarie

FAKTARUTA
Kyrkböckerna från Stora Tuna
berättar följande om Johan
Carlsson och hans familj på
Hovgården: Johan Carlson
föddes 1665 och dog 1747 på
Hovgården. Hans första hustru
var änkan Elisabet Knutsdotter, f. omkring 1657, död 1731
på Hovgården. Johan gifte sig
andra gången 1732 med Maria
Christina Hasselqvist, född
1707 i Finland och död 1776 på
Hovgården.
Johan Carlson var kyrkvärd,
vilket var ett mer omfattande
uppdrag än idag, med ansvar
för kyrkans ekonomi, byggnader och inventarier.
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t KRYSSHAMRING

Stenhuggare
i Hedemora

Anderssons gård på andra
sidan kyrkogårdsmuren.
Foto: Malena Andersson
2017, Dalarnas museum.

Under 1900-talets första hälft fanns Widéns stenhuggeri på
gården Gussarvet i Hedemora. Där höggs sten för byggnadsdetaljer, till exempel trappor, men också gravvårdar. Det var
ett dammigt arbete och krävde särskilt handlag.

V

iktor Andersson anställdes
på stenhuggeriet 1935.
Han var omkring 17 år
och hade just avslutat sin
utbildning till stenhuggare i Emmaboda. Victor fanns sig väl med
arbetet på Widéns, där han blev
kvar och strax före kriget tog han
över verksamheten.
Sten i skogen
Under krigstiden blev det svårt att
köpa in sten och Andersson måste
söka råämnen i skogarna runtom
Hedemora. På cykel for han ut i
skogen med borr, hammare och kil
för att söka lämplig granit. Bonden
Bäckas Emil fraktade sedan hem
utsedda råämnen till verkstaden.

"Under
sin tid
som inkallad till
militärtjänst vid
regementet i Falun
cyklade
Viktor
Andersson
mellan
Falun och
Hedemora på helgerna för
att hinna
med stenhuggeriet."

Militärtjänst
Under sin tid som inkallad till
militärtjänst vid regementet i Falun
cyklade Viktor Andersson mellan
Falun och Hedemora på helgerna
för att hinna med stenhuggeriet.
Han var sannerligen en arbetsmyra
som klarade hårt arbete och korta
nätter. Efter kriget blev han mer och
mer specialiserad på gravvårdar och
erkänd som riktigt skicklig stenhuggare.
Krysshamring
Under Victors tid som stenhuggare
användes rena handhuggningsmetoder, till exempel krysshamring av
plana ytor, parallellt med maskinella
metoder så som blästring. Ytornas

Malena
Andersson,
byggnadsantikvarie,
Dalarnas
museum

jämhet kontrollerades med hjälp av
en slamfärgad bräda som drogs över
ytan. På oönskade toppar fastande
färg och där fick ytan bearbetas
ytterligare. Den första maskinhammaren köptes in på 1950-talet. Sten
med grovhuggna ytor kanthöggs
fortfarnde för hand. Inför blästring
polerades först stenen, sedan värmdes en massa upp som breddes ut
över ytan för isolering av inskription
och dekor.
Kort transport
I samband med en ny stadsplan
måste stenhuggeriet på Gussarvet
rivas. Omkring 1953 köpte Victor
Andersson en liten gård, strax intill
kyrkogården i väst, där verksamheten kunde fortsätta. Transporterna blev kortast möjliga, stenarna
kunde köras till kyrkogården på en
”pirra”, och gravvårdarna blev på
det sättet billiga. Viktors son Wille
övertog verksamheten på gården
efter sin far.
”Export”
De allra flesta av gravvårdarnapå
Hedemora kyrkogård tillverkades
av Anderssons under mitten av
1900-talet. De följde tidens stilideal
och tekniska utveckling. Det fanns
många olika utföranden, stensorter,
dekorer och inskriptionstyper att
välja mellan - ”Man fick dom som
man ville”. Anderssons sålde också
gravvårdar tilll Stora Skedvi, Avesta,
Grytnäs, Garpenberg, Folkärna och
Kungsgården. Stora Tuna och Falun
hade egna stenhuggerier som Victor
inte ville konkurrera med.
Hedemora kyrkogård
Det är osäkert om ens något annat
stenhuggeri levererade gravvårdar
till Hedemora kyrkogård under
1900-talet. Det är dock säkert att en
betydande del av Hedemoras gravvårdar tillverkades lokalt av Widéns
och Anderssons stenhuggerier
under nästan hela 1900-talet.t

T.v. Stenhuggare på Widéns stenhuggeri, troligen sent
1930-tal. Längst till höger står den unga och nyanställda Viktor. Foto: Privat
T.h.Gravvårdar på stenhuggeriet i Gussarvet, omkring
1940. Foto: Privat.
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t KRISTI BRUD

Bevarade "klippningar" efter Normansmor. Gagnefs Minnesstugas samlingar. Foto: Erik Thorell

Människor har i tusentals år haft ceremonier och traditioner för vad man skall göra när en annan människa dör. Traditioner förändras ständigt genom nya influenser och nya sätt att förstå tillvaron. Begravningstraditioner har också skilt sig åt mellan landsändar och i Dalarna även från socken till socken. Från Gagnef
finns flera utförliga uppteckningar om dessa traditioner som här får vara exempel på hur det kunde gå till
under 1800- och tidigt 1900-tal, då familj och vänner själva fick sköta allt runt begravningen. Gagnef fick
sin första begravningsbyrå 1924.

”Vill du don mä?”

L

ördagen före begravningen bjöd man hem
kvinnliga släktingar
och grannar för att
klippa likrosor och att ”dona”
liket, man tvättade och klädde
den döde, medan karlarna
grävde graven. Man kunde
även be kvinnor som hade
specialiserat sig på att klä lik,
så kallade ”svepgummor”, om
hjälp. En av dessa var Normansmor i Västerfors. Hon
gjorde också vackra pappersklipp som prydde svepningar
och kistor. Svan Kersti i Tjärna
nämns också som sveperska
och den som sist hade denna
syssla i Gagnef var Nygårdsmor i Nordåker.
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Täcke
Till täcke användes ett lakan
som spikades fast på kanterna
av kistan och spändes fast från
fotändan upp till mitten av
kistan så det täckte halva bröstet. Sedan dekorerades täcket
och kistan med blommor och
girlander av papper.
Fyra ark
De svarta raka och breda
klippningarna klistrades upp
på vitt, fint papper som klipptes med uddar i kanten. Detta
sattes in i kistan runt kudden
och på hela bädden, så att när
locket sattes på hängde klippningarna utanför. Runt huvudet på kudden lades de svarta

rosorna i mönster, en större
stjärna i varje hörn och små
stjärnor emellan, lika nedöver
hela svepningen i två eller tre
rader. Om det var fler eller färre pappersremsor berodde på
hur mycket man ville kosta på.
Fyra ark kunde räcka. Ibland
lades blå stjärnor på de svarta
och då behövdes mer papper.
Linknopp
För de unga skulle det vara en
vit spets som hängde runt om
utanpå kistan. På den sattes
rosetter i kulört papper i flera
färger och med hängande
ändar som skulle mötas rosett
vid rosett i färgerna rött, gult
och blått. Runt huvudet skulle

läggas kulörta rosor, två färger
klistrade på varandra för
hörnrosetterna. De fästes vid
kudden med knappnålar. Mitt
i rosen sattes en liten förgylld
potatisknopp eller annat. I
den fästes en linknopp också
förgylld och sittande fast vid
sin stjälk så att den dallrade.
Små rosor lades emellan, allt
noga och precis, lika nedför
svepningen. Normansmor
”diktade” allt krus själv. Papperet var hårt och blankt och
saxarna dåliga, men det gjorde ingenting för klippningarna
satt i huvudet och tankarna.
År 1900 började hon klippa i
silkespapper. I handen på den
döda satt en handspira. Först 
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en rund klippning och stucken
mitt igenom den en spira av
pappersblommor eller ibland
riktiga färska blommor.
”om du vill don mä”
När någon dog skickades
bud efter Normansmor med
beskedet att ”nu vet vi oss inga
rå”. Det förekom också att personer redan medan de levde
kunde fråga henne ”om du vill
don mä?”. De tingade redan i
livstiden sin egen ”svepgumma”.
Hatt och hätta
Den gifta kvinnan kläddes i
sina allra finaste kläder som
också markerade hennes
status. En av de bästa särkarna, den finaste överdelen och
”knytningshalsklädet” om hon
ägde sådant. Även ”silkesstickat halskläde”, svartstick,
kunde förekomma. Strumpor
var det olika med, en del
satte på strumpor andra inte.
Obligatoriskt var dock att den
gifta kvinnan skulle ha hatt
och hätta. Det skulle vara ”bottenspetshatten” och den finaste
silkes- eller kattunshättan.
Hon hade under hatten det
vita hårbandet och eventuellt
också en ”snibb”.
Kristi brud
En ogift ung kvinna kläddes
som ”Kristi brud”, med samma
tillbehör som verkliga brudar
bar. Pappersblommor och
pappersbukett i många färger.
Bröstet pryddes också med
kulörta glaspärlband. På huvudet sattes ”dökronan”, en riktig
krona som enbart nyttjades
till likklädsel. När locket skulle
sättas på lyftes kronan av och
placerades på kistlocket tills
kistan skulle sänkas i graven.
Då lyftes den av och ställdes
på altaret. Det förekom ända
in på 1930-talet att unga ogifta
kvinnor kläddes som Kristi
brud.

Ovan: Ogift kvinna klädd som "Kristi brud". Stor Anna Ersson,
1876-1896, Gärde, Gagnef.
Mitten: Gifte kvinna klädd i hatt och hätta. Kerstin Söderlund,
1880-1903, Moje, Gagnef.
Nedan: Familjen Sundkvist, Västerfors, Gagnef, samlade runt sonen Gottfrid Sundkvists, 1902-1920, kista.
Foto: Hans Per Persson. Privat ägo
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Silkeshalsduk
Männen kläddes i skjorta,
helst den fina broderade brudgumsskjortan och nattkappa.
Halsduken skulle knytas i
rosett vid halsen. Finast var
silkeshalsduk, annars halsduk
av yllemuslin. Strumpor förekom ibland.
Kistorna
De äldres kistor var svarta
med eller utan blommor. Bar-

nens och ungdomarnas kistor
var målade i klaraste koboltblå
färg, prydda med kransar och
blommor. I senare tid var de
ungas kistor vita. Mycket små
barn och nyfödda som avlidit
lades ibland i fotänden i kistan
hos någon äldre person som
avlidit ungefär samtidigt i byn
eller socknen.
En vit sky
Det döda barnets ansikte omgavs av granna papppersrosor,
de hopknäppta händerna
hade blommor mellan fingrarna. En snövit skrud, pappersrosor på den vita bädden,
ett flor spänt över kistan fick
barnet att ses som genom en
vit sky. Den koboltblå kistan
hade silverstjärnor på locket,
vit florsgarnering och ett
blekrött band med mångfärgade pappersrosor på prydde
kistan.

"Papperet var hårt
och blankt och saxarna dåliga, men det
g jorde ingenting för
klippningarna satt i
huvudet och tankarna. År 1900 började
hon klippa i silkespapper."
Utsjungning
De döde låg i sin kista i något
hus i gården. Ofta gick de
efterlevande varje dag och
hälsade på och klappade och
smekte den döde där han låg
på sin bår. Det var inte heller
helt ovanligt att de anhöriga
”skickade med” den något som
den döde varit väldigt fäst vid
under livstiden.
Rummet med kistan kläddes
ibland helt med vita lakan,
annars med granar runt om
väggarna. Vid huvudänden
av kistan placerades ett bord
med ljus och blommor. Hackat
enris kunde vara strött på golvet och på vägen ut från gården, där den döde skulle forslas till kyrkan, lades granris
på båda sidor om vägen. Riset
lades så att barren inte tog
emot när de for ut, men skulle
sticka och ta emot om den
döde försökte ”gå igen”. Innan
färden till kyrkan talade någon
och tog upp psalmerna när
liket ”sjöngs ut”. De församlade släktingarna och grannarna
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neg. Helst skulle en svart häst
dra det åkdonet, som klätts
med granris, till kyrkan. Färden skulle gå sakta och vara
så tyst som möjligt. För övriga
vägfarare gällde det att stanna, ta av mössan respektive
niga och värdigt låta liktåget
passera. Hästen som drog kistan fick inte stanna på väg till
kyrkan. Det kunde betyda att
någon mer i släkten skulle dö
innan årets slut, ansåg man.

kunde sitta i timmar omkring
den döde och sjunga psalmer.
Man var mycket angelägen
om att långsätet som kistan
stått på, skulle slås omkull
när kistan togs bort. De
efterlevande ”skulle vara rent
olyckliga” om man glömde att
slå omkull sätet så att det kom
med benen upp. Kistan skulle
bäras ut med fötterna före.
Om husbonden var död skulle
hustrun stänga dörren.

Bårtäcke
Vid färden till kyrkan placerades kistan på en flakvagn
eller släde täckt med ett svart
bårtäcke. Var det en barnkista
hade man den i knät. Efterlämnade den döde änka, tog
hon plats på kistlocket. Kistan
kunde även tjäna som kuskbock. Begravningsfolket följde
gående efter. När kistan lyftes
av vagnen, blottade männen
sina huvuden och kvinnorna

Begravningen
I äldre tid förrättades begravningar ute på kyrkogården om
söndagarna före gudstjänsten
men vanligt var också att de
förrättades på onsdagar och
lördagar. Vid östra porten
in till kyrkogården stannade sorgeföljet. Man ställde
kistan på en bår med skalmar
nedanför sakristians fönster.
Präst, klockare och vaktmästare mötte. De gick före
till graven som alltid vara så
grävd att den döde låg med
fötterna mot öst, för att hans
ansiktes kulle vara vänt mot
soluppgången på uppståndelsens morgon. Klockaren sjöng
psalmer. Efter kistan, som
bars av sex personer, gick de
närmast sörjande. Sedan kom
de övriga gästerna. Från den
stund man lyfte kistan från
båren till dess man hade kommit fram till graven ringdes
själaringning. De blommor
som förekom var mestadels
konstgjorda. Om inte död-

grävare fanns skottade de
anhöriga igen graven innan de
återvände till sorgehuset.
Om det var söndag gick man
efter jordfästningen in till
gudstjänsten i kyrkan. De
sörjande satt med framåtböjd
kroppsställning. I sex veckor
efter begravningen skulle de
sörjande sitta på detta sätt i
kyrkan. Vid söndagsgudstjänsten läste man från predikstolen kungörelser om vilka som
hade avlidit. Därefter ringde
man i klockorna. Det kallades
tacksägelseringning. Först i
början av 1900-talet började
man använda kyrkorummet
för själva begravningsakten.
Begravningskalaset
Efter begravningen återvände
man till hemmet. Ibland hade
deltagarna med sig förning.
Kvinnorna hade i förväg rådgjort med varandra så att det
inte blev för många rätter av
samma sort. De förekom även
att gästerna samlade in pengar
för att hjälpa dödsboet.
Kalaset kunde hålla på i flera
timmar, ibland flera dagar.t
Erik Thorell, redaktör
Ovan: Koboltblå barnkista.
Akvarell av Ottilia Adelborg.
Tillhör Gagnefs församling.
Mitten: Klippningar i svart
glanspapper som satt på rad
längs kistans kant.
Gagnefs Minnesstugas
samlingar. Foto Erik Thorell.

Kista transporterad med släpbår från Finnnmarken till Järna kyrka, 1900-talets början.
Foto: NE Lindholm. Privat ägo. Bilden beskuren.
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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.

Blandat från Dalarna

BODABYGDEN
1:2019
Boda Hembygdsförening
20 sidor

Detta nummer inleds med en
artikel om skogsarbetet i Boda
på 1950-talet. Vi får också en
presentation av Meta Roos en
av alla musikaliska Bodabor
av vilka fler presenteras under
rubriken - Folkmusiker från
Boda.

ERIK LINDSTRÖM OCH HANS
DAGBOK 1877–1936
Bo G Jansson / Svärdsjö Hembygdsförening 2019. 136 sidor

En dagbok skriven av bondsonen och mångsysslaren Erik
Lindström i Svärdsjö åren
1877–1936. I boken följer vi inte
bara hans liv utan hela Sveriges utveckling, ekonomiskt,
kulturellt, tekniskt och socialt,
under denna tid.Förändringen
från bonde- till industrisamhälle där folkrörelserna växte
fram, allmän och lika rösträtt, pension och lagstadgad
arbetstid kom att införas.
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DALFOLK
2:2019
Släkt-, hembygds- och emigrationsforskarföreningen i
Dalarna. 20 sidor.

Hur midsommar firades i
gammal tid får vi veta i den
inledande artikeln av detta
nummer. Vidare hittar vi
artiklar om branden i Stora
Kopparbergs kyrka 1757, ett
bortglömt konstverk i Insjön
och ett föredrag hållet vid Dalfolkets Midsommarfest i Lake
Lillian, USA, 1915.

GRÄNGE NR 50
Årsskrift sammanställd och
utgiven av hembygdsföreingarna i Ludvika kommun 2019.
42 sidor.

Den nu 50-årsfirande skriften behandlar denna gång
de sommarolympiska spelen
på barnkolonin i Sunnansjö
1959och den svenska kolbrytningen på Spetsbergen under
tidigt 1900-tal. När elektriciteten kom till Blötberget, en provinsialläkares reseberättelse,
tillkomsten av en ”bakarstuga”
i Gravendal och om en lärare i
Finnmarken får vi också läsa.

FINN OLARS
Karin Zetterqvist, 2019
56 sidor.

Boken beskriver historien om
gården Finn Olars i Holsåker,
Floda, och den räddnings
auktion som genomfördes
2016–2018 för att bevara den
gamla loftboden från mitten
av 1500-talet. Loftboden var
då det enda hus som fanns
kvar av den ursprungliga
bebyggelsen på gården.
Det fantastiska räddningsarbetet ledde till att boden 2018
förklarades som byggnadsminne av Länsstyrelsen Dalarna.

HUSBY-ROCKEN 2019
Långshyttans Brukshistoriska
Förening Årgång 59. 42 sidor.

Detta nummer inleds med
sista delen av den spännande
berättelsen om Carl Beronius
och Dalaupproret 1743. Vi får
också läsa om popbandet The
Hajkings som bildades 1961.
Dala-Husby snickerifabrik,
Trefaldighetstraditioner, livet
i Flinebyarna, Spanska sjukan
och Långshyttans BB är andra
intressanta artiklar.

TRASRYOR OCH ANDRA ROLIGA MATTOR
Kerstin Ankert, 2019
96 sidor.

Författaren har under många
år av studier och samlande av
uppgifter både ur kulturhistoriskt perspektiv, men också
utifrån material och teknik
dokumenterat trasryor, klackmattor och andra säng- och
golvtextilier. Hon presenterar
sin kunskap i denna bok, om
skapande i sparsamhetens och
kreativitetens tecken, ämnad
att inspirera.

BÄRKEBYGD NR 40
Jubileumsnummer 2019.
Norrbärke och Söderbärke
Hembygdsföreningar. 96 sidor.

Den inledande artikeln berättar om hur det var att arbeta
som hembiträde på 1920-talet.
Artiklar om Brandts konditori
och korvkiosk, de sista rotesoldaterna, folktro, Finngårdens
historia och diskuskastaren
Harald ”Slaktarn” Andersson
finns i detta nummer. Vi får
också veta hur Shaker Club tog
popstjärnor som The Mascots,
Tages och Ola & Janglers till
Smedjebacken på 1960-talet.
DAGSVERKET NR 1. 2020
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Annorlunda
renoveringsprojekt
rättsinnehavare har tillfallit
Leksands pastorat. Det äldsta
är från 1870-talet och det yngsta från 1920-talet. Eftersom de
flesta befanns i mycket dåligt
skick 2012 uppstod frågan om
vad man kunde göra för att
bevara dessa karaktärsskapande gravvårdar.
Nya metoder
Att flytta korsen till en mer
skyddad miljö skulle minska
upplevelsen av kyrkogården.
Med traditionella konserveringsmetoder skulle restaureringen av korsen bli mycket
kostnadskrävande. Istället
bestämde man sig för att, efter
blästring, sprutlackera korsen
med Isotrol, som används som
rostskyddsbehandling på bilar.
Metoden har också blivit allt
vanligare vid renovering av
plåttak inom kulturmiljövården.
Smideskors före och efter renoveringen.
Foto: Lars Jönses, Dalarnas
museum.

I LEKSAND har ett projekt
med att restaurera gravvårdar i smidesjärn genomförts.
Genom ovanliga och kreativa
lösningar, med moderna
metoder, har man nått ett
resultat där smideskorsen kan
stå kvar på ursprunglig plats.
Vid restaureringen har såväl
stenhuggare, som billackerare och en grafisk formgivare
varit inblandade. I de äldre
gravkvarteren på Leksands
och Siljansnäs kyrkogårdar
finns många speciella gravvårdar av smidesjärn bevarade.
De hade sin storhetstid under
1800-talets andra hälft men
fortfarande produceras de och
pryder nya gravar.
Inskriptioner
Smideskorsen har stor formrikedom. Inskriptionerna på
skyltarna är handskrivna eller
graverade. Ofta anges den
dödes yrke och från vilken
gård eller by personen kom.
På baksidan kan det stå några
rader ur en psalm. Texten är
ofta placerad bakom glas i en
låda av trä eller metall.
De kors som idag saknar gravDAGSVERKET NR 1. 2020

Läsbarhet
Svårare var det att hitta en
lämplig metod för att för skyltarna. De har alla olika form,
gravyr och typsnitt. Olika material och skador skulle göra
det enormt kostnadskrävande
med manuell konservering.
Skyltarna har ett högt kulturhistoriskt värde eftersom de
bär på så mycket information.
Läsbarheten var högt prioriterad, där även de individuella
handstilarna var en viktig
faktor. Lösningen hittades
hos en grafisk formgivare som
föreslog att skyltarna skulle ersättas av screentryckta kopior
på akrylglas, som monterades
i lådorna.
Resultatet var över alla
förväntningar. Fotograferingen
av originalet ur flera vinklar
gav en 3D-effekt som gjorde
det nästa omöjligt att skilja
på original och kopia. I vissa
fall blev också inskriptionerna
tydligare. Alla de 74 åtgärdade
smideskorsen återplacerades
2016 på kyrkogårdarna där de
hörde hemma.
Texten är ett referat av Erik
Thorell efter Katja Meissners
artikel, ”Små resurser och stor
kreativitet”, införd i BYGGNADSKULTUR 4 – 2016.

Kallelse till
Dalarnas Fornminnes- och
Hembygdsförbunds årsmöte 2020
Härmed kallas medlemmarna i Dalarnas Fornminnes
- och Hembygdsförbund till årsmöte.
Lördag 18 april 2020, kl. 10.00- 15.00
på Stiftsgården i Rättvik.
Anmälan till program och förtäring senast 5 april till:
erik.thorell@dalarnasmuseum.se
Motioner ska vara DFHF tillhanda senast 15 mars.
Välkomna önskar styrelsen!
På hemsidan hittar du:
- Kallelse
- Dagordning
- Program
- Verksamhetsberättelse
- Stadgar
www.dalarnasmuseum / dalarnas hembygdsförbund

Sveriges Hembygdsförbunds Riksstämma
2020 i Nyköping
Riksstämman 2020 kommer att hållas i Nyköping
22–24 maj i samarbete med Södermanlands Hembygdsförbund. Arrangemanget startar på fredagen, fortsätter
med stämmoförhandlingar och fest på lördagen för att
avslutas med resor eller liknande under söndagen. Mer
information kommer under vintern och våren.
Sista dag för att lämna motioner är 15 mars 2020. Läs om
hur det går till att skriva en motion.
https://www.hembygd.se/shf/page/34513

Barbro Samuelsson, Gudrun Larsson Thysk, Maud Åhn och Gudrun
Böhlmark. Foto: Erik Åke Tranberg

RÄTTELSE
Ett fel hade tyvärr insmugit sig i förra numret, 4:2019.
På sidan 12 står det att fotografen till de fyra bilderna med
Limakullor är Göran Wallin. Men så är det inte – det är Erik Åke
Tranberg. Däremot har Göran Wallin tagit bilderna på sidan 13 i
samma artikel. Redaktören
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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

Ett stort grattis till
Bente och Jörgen!

Vintern 2020-2021 är det 500 år sedan Gustav Vasa
gjorde sin äventyrliga resa genom Dalarna, vilken på
kungens initiativ senare nedtecknades i Peder Svarts
krönika. Många är de sägner som kan kopplas till
olika geografiska platser i Dalarna, där Gustav Vasas
flykt genom dasset i Ornässtugan är en av de mest
kända.
Läs mer om Vasaspåret och aktiviteter som sker
under åren på: dalarnasmuseum.se/vasasparet

10 000 kr

50 %

Höjt investeringsbidrag!
Installera brand-, inbrottslarm eller vattenfelsbrytare och
få 50 % av investeringen tillbaka. Maximalt 10 000 kr per
larmtyp. Gäller så länge reserverade medel finns kvar att
nyttja. Först till kvarn >> hembygd.se/forsakring

Nästa nummer
Tema: Husesyn
Manusstopp 3 maj 2020

Bente Mellqvist Danielsson och Jörgen Danielsson mottager Kulturpriset 2019 av fullmäktiges ordförande Jörgen Norén t.h. Jan Kapla
ledamot i Malungs hembygdsförening t.v. Foto: Erik Gunnarsson

B

ente Mellqvist
Danielsson och Jörgen
Danielsson fick 2019
ta emot Malung-Sälens kommuns kulturpris med
motiveringen:
”För deras mångåriga arbete
med att lyfta Malungs kvarnstensbrytnings historia och
traditioner. Bente och Jörgen
har på olika sätt bekantgjort
brytningens historik och
kvarnstensgubbarnas metoder
och levnadsöden för en större
publik. Bland annat inom föreningen Ouarnstensgrufvans
Vänner, som de varit med och
startat, som ordnar olika aktiviteter kring kvarnstensbrytningen men också med annat
historiskt innehåll.”
Det är två mycket värdiga
pristagare, som mottog checken på 10 000 kr.
Bente arbetar heltid på
Malung-Sälens gymnasieskola och undervisar i historia,
religion och samhällskunskap.
På fritiden har hon givit ut två
böcker. Den första boken ”Malung en tidsresa i bilder” kom ut
2008. Den andra boken ”Jakten på de försvunna stenarna”
kom ut 2011. Den handlar om
kvarnstensbrottet i Östra utsjö
i Malung. Boken innehåller
också en DVD-film av Jörgen
Danielsson som visar ”Jakten
på de försvunna stenarna”.
Bente är ordförande i föreningen Quarnstensgrufvans
Vänner sedan start.

Jörgen började redan i
ungdomsåren intressera sig
för hembygdens historia och
många är de personligheter
han intervjuat och dessutom
spelat in i sin egen studio.
Han har även gjort ett flertal
intervjuer, filmer och ljudinspelningar av kända personer
såsom, estradören/musikern/
trollerikarlen/riksspelmannen Wille Toors, korvhandlaren Vild Hasse Bengtsson,
sångaren Christer Sjögren,
trubaduren Evert Ljusberg
och grundaren av Dansbandsveckan Bertil Elfström, för att
nämna några.
År 1999 grundade makarna
JDS Ljud-&Mediakonsult AB.
Ljudinspelning och fonogramutgivning, utgivning av tidskrifter och TV Malung-Sälen
ingår i företagets verksamhet,
där de bevakar händelser i
Malung med omnejd.
Både Bente och Jörgen, gifta
sedan 1991, är mångåriga
medlemmar i Malungs hembygdsförening. Sedan några år
är Bente sekreterare i Malungs
Hembygdsförening och från
år 2019 är Jörgen dess ordförande. Detta bådar gott inför
framtida arbete kring Malungs
hembygdsgård samt kulturlivet i Malung-Sälens kommun.

Annie Gunnarsson, Malungs
hembygdsförening

