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t INLEDNINGSVIS

Under 1600-talet var Falu Gruva Sveriges modernaste 
och största arbetsplats och här lades grunden till det 
moderna svenska industrisamhället. För 20 år sedan 
utsåg Unesco Falun och Kopparbergslagen till världs-

arv. Tillsammans med drygt tusen andra platser i världen sam-
sas Falun på listan över världens viktigaste och mest intressanta 
platser, så unika att de ska bevaras för all framtid. 

För att klassas som världsarv ska platsen, eller miljön, på ett 
unikt sätt vittna om jordens och människans historia. Unesco 
framhåller att världsarven tillhör alla, eftersom varje världsarv, 
någon gång, har påverkat många fler människor än de som är 
knutna till den enskilda platsen. Att tusen år av gruvbrytning 
i Falun har påverkat en stor del av mänskligheten är en svind-
lande tanke. Men det som är ännu mer anmärkningsvärt är att 
människan fortsätter att påverkas av de kultur- och naturarv 
som har präglat oss under så många år. Det är också därför 
världsarven ska bevaras för all framtid, för att de är bärare av 
vår historia, identitet och vad det innebär att vara människa. 

Vi lever i en tid av förändring och globalisering, där samhällen 
utvecklas i allt snabbare takt och där polarisering riskerar att 
öka avstånden mellan människor. Men världen har alltid rört sig 
framåt. Falun var tidigt ett centrum för kunskap, innovation och 
ingenjörskonst. Tack vare arbetskraftsinvandring var kompeten-
sen inom gruvteknologi hög och entreprenörsandan blomstra-
de. Med världsarvens hjälp kan vi öka kunskapen, förståelsen 
och toleransen mellan människor och inse att vi är mer lika än 
vi tror. Världsarven är våra gemensamma arv som vi ska bevara, 
använda och utveckla i linje med Världsarvskonventionens krav 
och som kan fungera som de brobyggare vi behöver i en orolig 
och föränderlig värld.t    

Christina Staberg, 
världsarvssamordnare

Vårt gemensamma arv
”Att tusen år av 
gruvbrytning i 
Falun har påver-
kat en stor del av 
mänskligheten 
är en svindlande 
tanke.”
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t REDAKTÖREN

Årets sista Dagsver-
ket blir mitt första 
som redaktör och 
hembygdskonsu-

lent. Detta nummer handlar 
om världsarv, ett arv som har 
en så stor betydelse att det 
måste bevaras för eftervärl-
den. Våra världsarv är materi-
ella, men också immateriella; 
dans, musik, berättelser, 
seder och traditioner är alla 
arv som man inte rent fysiskt 
kan röra men som vi många 
gånger bygger vår identitet 
kring. Ordet tradition låter 
som något som är stadigt, sta-
bilt och nästan orörligt, men 
den typen av arv är i ständig 
förändring och utveckling. 
Oftast förändras våra tradi-
tioner så långsamt att vi inte 
ens märker det. En anledning 
till förändrade traditioner 
är yttre påverkan, som till 
exempel corona-pandemin, 
vilket lett till att vårt umgänge 
med andra har förändrats och  
julfirandet anpassades efter 
rådande situation. Har alla 
förändringar varit av ondo? 
Vad tycker ni? Finns det något 
i ert julfirande som ni var 
tvungna att stryka på grund av 
corona, bara för att upptäcka 
att ni inte saknade det speci-
ellt mycket? Fanns det andra 
delar som ni var tvungna att 
utesluta som slet hjärtat ur 
kroppen på er? Kort sagt: vil-
ka traditioner visade sig vara 
mer eller mindre viktiga. Hör 
av er om era upplevelser till 
marina.andersson@
dalarnasmuseum.se t

Till slut önskar jag er alla
 en riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt År

Marina Andersson, redaktör

Att forska om Falun 
På Falu stadsbibliotek 

får vi ofta frågor om 
Faluns historia. Det 
är många som har 

anknytning hit genom anför-
vanter som bott här en längre 
eller kortare tid. På 1800-
talet pågick en ständig in- och 
utflyttning av bondesöner och 
-döttrar från hela Dalarna, 
som sökte sin försörjning i 
staden. Många tog tjänst som 
drängar och pigor och stanna-
de bara något år. En del gifte 
sig eller hittade ett bra arbete 
och blev kvar. 

Var kan man forska och läsa 
om Faluns historia? Kan man 
få veta hur Falun har sett ut 
genom tiderna, följa histori-
en om ett hus bakåt genom 
seklerna eller ta reda på var 
olika personer bodde?

En bra utgångspunkt kan vara 
bibliotekets hemsida. Under 
fliken Dalasamlingen finns en 
rubrik som heter just Forska 
om Falun. Där har vi sam-
lat tips om hur man kan gå 
tillväga. 

Först ges en kort översikt över 
Falun under olika århundra-
den. Sedan kan man klicka sig 
vidare och se hur indelningen 
i stadsdelar och kvarter såg ut 
i äldre tider och var man kan 
hitta gamla kartor. Det finns 
sådana både i bibliotekets eget 
arkiv och digitalt hos Lant-
mäteriet och i Riksarkivets 
Digitala forskarsal. 

Det är inte alltid så lätt att veta 
var man kan hitta intressanta 
uppgifter. De kan finnas ”göm-
da” i böcker och skrifter som 
man kanske inte tänker på. 
Etnologen Sigurd Erixon skrev 
t. ex. i början av 1940-talet en 
uppsats som heter ”En fär-
gargård i Falun” och handlar 
om Herdins färgeri vid Östra 
Hamngatan. Men här kan man 
också läsa om vilka olika gård-
styper som fanns i Falun på 
1800-talet.  Erixon tog hjälp i 
sina byggnadsundersökningar 
av faluforskaren Helmer La-

gergren, som fick i uppdrag att 
besöka olika gårdar, upprätta 
ägarlängder och göra utdrag 
ur gårdshandlingar. Allt detta 
finns bevarat i hans efterläm-
nade biografiska och topogra-
fiska samling i 
Falu stadsbiblioteks arkiv. 
Lagergrens samling är en 
guldgruva på många olika 
sätt. Här finns bland annat 
avskrifter av Faluns äldre 
kyrkböcker, stadens borgar-
matrikel, biografiska matriklar 
över bergstjänstemän samt ett 
gigantiskt register till person-
notiser i dagstidningarna fram 
till 1945. 

Släkt- och hembygdsforskare 
som söker uppgifter om perso-
ner och var de bodde, vänder 
sig oftast till kyrkböckerna. 
Både husförhörslängder och 
dödböcker har mycket att be-
rätta. Tyvärr försvann en del 
av Faluns äldsta kyrkböcker 

vid en av stadsbränderna 1761. 
Under rubriken ”Vem bodde 
var?” på hemsidan finns en 
översikt över de kyrkböcker 
som finns i Faluns båda för-
samlingar. En del av dem kan 
vara svåra att upptäcka. Den 
äldsta husförhörslängden för 
Stora Kopparberg innefattar 
även Kristine församling. En 
kommunionlängd kan ersätta 
en förstörd husförhörslängd. 
De äldsta  död- och begrav-
ningsböckerna gömmer sig 
i kyrkoräkenskaperna. Alla 
kyrkböcker och även andra ty-
per av källmaterial finns dock 
numera lätt åtkomligt på inter-
net. Om man vill ha uppgifter 
från 1800- och 1900-talen 
finns det även gamla adresska-
taloger och telefonkataloger 
att läsa på biblioteket. 

Sidan Forska om Falun ger 
också tips om många andra 
källor: bebyggelseinvente-
ringar, tomtböcker,. stadgor 
och reglementen (t. ex. 
ordningsstadgor och brandfö-
reskrifter), bouppteckningar, 
kyrkogårdsinventeringar, 
gravkartor och inte minst 
böcker. Med hjälp av allt 
detta kan man pussla ihop en 
ganska tydlig bild av Falun och 
invånarna. Och om man vill 
se gamla tiders Falun genom 
samtida personers ögon, 
finns det många intressanta 
ögonvittnesbeskrivningar att 
läsa från olika resenärer. Carl 
Sahlin samlade dem 1897 i en 
liten volym som heter ”Stora 
Kopparberget och Falu stad i 
reseskildringar”. t

Elisabet Hemström
Falu stadsbibliotek

Brunnsgränd, Östanfors i Falun. Foto: Sara Mostofizadeh. 
Fotot något beskuret.

Vad tycker ni?

"Det är inte alltid så 
lätt att veta var man 
kan hitta intressanta 
uppgifter. De kan fin-
nas ”gömda” i böcker 
och skrifter som man 
kanske inte tänker 
på." 
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Vägar till Världsarvet

På kartan över Världs-
arvet Falun ser man 
en lång ”tarm” som 
ringlar sig från staden 

upp mot Rättvik. Det är den 
väg som kallas ”Linnévägen” 
eller ”Dalkarlsvägen”. Vägen 
är alltså inte bara en del i 
världsarvslandskapet utan har 
lyfts fram som ett speciellt 
objekt – vid sidan om kända 
bergsmansgårdar och hyttplat-
ser. Att världsarvsområden 
innehåller gamla vägar är i 
och för sig inte så konstigt, 
men här har alltså vägen fått 
en egen status. Att denna 
vägsträcka explicit kom att 
ingå i Världsarvet beror på att 
när ansökan om världsarv for-
mulerades i slutet av 1900-ta-
let, så skulle man, utöver 
det centrala i ansökan, Falu 
gruva, också lägga till ett antal 
”buffertzoner”. Man valde då 
att som buffertzoner lägga till 
de områden som vid denna 
tid var riksintressen inom 
kulturmiljövården. Senare 
upphöjdes alla dessa buffert-
zoner till fullvärdiga delar av 
världsarvet.

Gruvan och bergsmansland-
skapet utgör en helhet, där 
de bägge delarna var lika 
beroende av varandra. Malm 
från Berget transporterades 
ut till kopparhyttorna som var 

belägna vid de många små 
vattendragen, och de färdiga 
koppargalterna forslades in 
till Kopparvågen vid Falan för 
vidare transport söderut. En 
livlig transportverksamhet har 
ägt rum här, i form av både 
närtransporter och fjärr-
transporter. Det vägnät som 
uppstod en gång i tiden kan vi 
idag se spåren av i landskapet. 
Dagens vägnät vilar i mycket 
på en medeltida grund. Väg-
arna har dock under tidernas 
lopp byggts om, rätats ut och 
fått förändrad profil för att 
nu också kunna bära dagens 
trafik. 
Att Falun idag ligger där det 
nu ligger får man naturligtvis 
till största del tacka gruvan 
för. Men även om ingen 
kopparfyndighet hade funnits 
här, så är det inte alls otroligt 
att det ändå förr eller senare 
ändå skulle ha uppstått ett 
samhälle på platsen, må vara 
att det i så fall inte skulle ha 
skett alldeles invid Falan, som 
länge var en sank plats, innan 
de stora slaggutfyllningarna 
skedde på 1600-talet. Där vat-
tenvägar och landvägar korsar 
varandra brukar förr eller 
senare bebyggelse uppstå.

Falun ligger nämligen strate-
giskt mellan två sjöar - Tisken/
Runn och Varpan - som i sin 

tur ingår i ett större sjösystem 
med sträckning från Hälsinge-
gränsen ner till Mälardalen. 
Sjöar och andra vattendrag 
var förr ingen nackdel i trans-
porthänsyn. De var i stället 
naturliga kommunikations-
leder - båt på sommaren och 
isvägar om vintern.

I anslutning till vattenvägarna 
löper också Badelundaåsen. 
Rullstensåsar utgjorde länge 
det naturliga läget för som-

marvägar, där man fick en torr 
vägbana. Badelundaåsen längs 
Runns östra strand och Tisken 
är säkerligen den äldsta land-
vägen till platsen vid Falan 
söderifrån. 

Här kommer de s k som-
marvägarnas sträckning att 
överskådlig beskrivas. Men 
man skall inte glömma vinter-
vägarnas betydelse. Så gott 
som alla tyngre transporter 
skedde vintertid. Vintervägar-
nas sträckning finns det dock 
ytterst få spår av på kart-
materialet eller i terrängen. 
Klart är dock att sjösystemen 
kring Falun spelade en viktig 
roll i transporthistorien. Det 
var först när bilismen slog 
igenom som vintervägarnas 
roll upphörde.   

Några belägg för forntida 
vägar finns inte i Falutrakten. 
I slutet av medeltiden hittar 
vi de första skriftliga källorna 
om vägarna kring nuvarande 
Falun. Kartor finns dock inte 
förrän på 1620-talet. Man kan 
på goda grunder förmoda att 
det vägsystem som avtecknar 
sig på dessa kartor går tillbaka 
till åtminstone medeltiden, 
eller så länge det funnits 
bebyggelse kring nuvarande 
Falun. 

Kartan från senare delen av 1600-talet ser man vissa, men inte alla, av de huvudvägar som sammanst-
rålade i Falun. Lantmäteriet U 98.

Över Rostbacken i närheten av Ingarvets industriområde finns 
resterna av en äldre vägsträcka mot Gamla berget. Kanske fanns 
vägen redan under medeltiden. I så fall skulle vägen utgöra den ur-
sprungliga sträckningen in mot Borns hyttegård och St Koppbergs 
kyrka. Vy mot söder. Foto Jan-Olof Montelius 2021.
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Eftersom Faluån flyter genom 
Faluområdet är vägarnas lo-
kalisering kring Falun mycket 
beroende var broarna över 
Faluån fanns. Under 1400-ta-
let finns flera olika belägg för 
broar över Faluån. Äldst tycks 
bron vid den gamla kungs- 
och hyttegården Born vara 
(ung nuv. Gamla Herrgårn 
och nuv. bron över S Marie-
gatan). Vid Born förmodas 
också den äldsta bebyggelse-
koncentrationen vid Falan ha 
legat. Inom Bornområdet låg 
troligen den tidigaste knut-
punkten för sommarvägarna i 
Faluområdet. 

På 1620-talet tillkom de första 
stadsplanerna över Falun, då 
man lade ut kvarteren i ett 
rutnät. Trots att det kvadratis-
ka rutnätet alltså har funnits 
sedan 1600-talet finns fortfa-
rande idag rester kvar av ett 
medeltida vägnät, som samti-
digt också är de första vägarna 
till Falun, exempelvis nuva-
rande Hanrövägen, som går 
snett mot nuvarande stads-
plan och ner mot det äldsta 
broläget vid Gamla Herrgårn, 
för att sedan fortsätta upp 
mot Kopparbergs kyrka. Även 
på Elsborg finns rester av ett 
äldre vägnät, den nuvarande 
Ernst Rolfs gata som går snett 
upp mot nuvarande utfarten 
mot Borlänge. 

År 1548 finns uppgift om att 
en körväg är under byggnad 
mellan Kopparberget och 
Västerås. Särskilda forvagnar 
med höga hjul skulle samtidigt 
beställas i Stockholm. 

1600-talets vägar
Vid 1600-talets mitt kan man 
sammanfatta vägsystemet 
kring Falun på följande sätt: 
Strandvägen längs Runn, 
Svärdsjövägen förbi Koppar-
bergs kyrka (1. över Sjulsarvet, 
2. över Skuggarvet), Myckel-
myravägen över Höjen mot 
Svärdsjö, där huvudvägen 
fortsatte mot Gävlekusten över 
Lumsheden till Kungsgården 
i Gästrikland. Vidare fanns 
Bjursåsvägen, Torsångsvägen 
och Tunavägen genom Mor-
bygden. 

1700-talets vägar
Under 1700-talet är vägnätet i 
stort sett som tidigare. Abra-
ham Hülphers reste 1757 runt i 
Dalarna. Om färden från Falun 
mot Svärdsjö skriver han i sin 
dagbok "Resan anstältes i dag 
öster ut från Fahlun. Här war 
en smal och nog förfallen wäg 
öfwer flera högder, som för 30 
år tilbaka war allmänna wägen 
åt Gefle, men nu mindre nytt-
jas, sedan en mera beqwäm 
lands-wäg blifwit längre i 
söder anlagd; dock gå begge til 
Swerd-sjö". 

1800-talets vägar  
År 1841 inrättades Kongl. 
Styrelsen för Allmänna Wäg- 
och wattenbyggnader. Ett av 
de första vägbyggnadsföretag 
som Styrelsen kom att engage-

ra sig i 1841 var en förbättring 
eller nybyggnad av den så 
kallade Bergslagsvägen mellan 
Västerås och Falun. I skrivel-
se till Kungl Maj:t 1837 från 
borgare och bruksägare beto-
nades den roll vägen mellan 
Västerås och Dalarna spelade 
ur försörjningssynpunkt och 
för utförseln av Bergslagens 
järnprodukter till hamnen i 
Västerås. I närheten av Falun 
beskrivs vägen på följande 
sätt "Ifrån Hellsinggården till 
Fahlun är gammal Kärrwäg, 
ganska god, och icke backig 
men är något för smal till 
landswäg, och borde utvidgas 
till full bredd". 
Under 1840-talet skedde 
också en omläggning av 
dåvarande huvudvägen mot 
Gävle över Lumsheden. Under 
1840-1850-talen pågick även 

arbetet med att omlägga vägen 
från Falun - Naglarbyn över 
Aspebodabergen. 

Under 1870-talet blev vägnä-
tet i stort sett ”färdigbyggt” 
och fick den utformning som 
den sedan hade långt in på 
1900-talet. 

När man studerar väghistorien 
kan man konstatera att stats-
makten hela tiden på olika sätt 
försökt förbättra vägnätet. En 
god infrastruktur för att kunna 
föra kopparen från "Rikets 
skattkammare" till markna-
den på kontinenten var tidigt 
mycket viktigt.t  

Jan-Olof Montelius
Väghistoriker 
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Strax söder om Yxhammarstorget fanns en äldre utfartsväg, fort-
sättningen av Stigaregatan, mot Gamla Berget. Denna äldre väg 
fann man rester av i samband med byggandet av Falu-Kurirens 
tryckeri 1936. Totalt sex olika nivåer av vägar grävdes fram. Den 
äldsta spången låg c:a 4 m under nuvarande gatunivå. 
E J Lindberg 1940.

År 1649 fick landet sin första 
förordning om uppsättande av 
milstolpar. En av Sveriges älds-
ta milstolpar står fortfarande 
vid den gamla Strandvägen vid 
Vikastrands gamla gästgiveri. 
Milstolpen är från 1652 och bär 
drottning Kristinas och lands-
hövding Erik Flemings initialer.
Vägen följer rullstensåsen ner 
mot Hedemora. Foto: Jan-Olof 
Montelius 1986.

När Linné red på sin berömda Dalaresa 1734 så passerade han en 
bro över Stennäset på sin väg mot Bjursås, på världsarvsvägen 
Linnévägen/Dalkarlsvägen. Stenbron fanns dock inte på hans tid, 
den tillkom på 1780-talet. Fram till 1937 gick all trafik mot Bjursås 
över denna bro. Foto: Jan-Olof Montelius 2021.
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Ett spännande nyförvärv till Dalar-
nas Försäkringsbolags Kulturstif-
telse är denna bonadsmålning av 
Hans Wikström. Den föreställer 

Jesu liknelse om de fem visa och de fem 
fåvitska (dåraktiga) jungfrurna ur Matteus 
25. Motivet förtydligas genom den skrivna 
texten ovanför: ”Christus liknade Him-
melriket wid judiska brölop som i de war-
ma länder anstelles om nattetid: Då tijo 
Jungfrur skulle uppwackta Brudgummen 
med brinnande lampor; De som då icke 
woro redo blefwo utslutne från bröllopet. 
Math. 25. Målat 1831.”

Hans Wikström (1759–1833) är nog 
Sveriges mest kända folkliga dekorations-
målare. Han är starkt förknippad med 
Gästrikland och Uppland, där han bodde 
och verkade, men föddes och växte upp 
som Börtas Hans Hansson i Övre Gärdsjö, 

Rättvik. Som mycket dalfolk arbetade han 
runtom i landet och kom till den kände 
historikern och riksdagsmannen Anders 
Schönberg i Österfärnebo, Uppland, som 
tycks ha hjälpt honom att få en målar-
utbildning. Börtas Hans, som tog sig det 
borgerliga efternamnet Wikström, må-
lade i sin egen lätt igenkännliga stil men 
kopplingarna till siljansmåleriet är tydliga 
vad gäller motivval och komposition.

I det här väggfältet står brudgummen, 
Kristus, i mitten, klädd som präst i en röd 
mässhake med en strålomgiven triangel 
på bröstet. Denna typ av mässhakar, som 
ursprungligen tillverkades för Slottskyr-
kan i Stockholm år 1755, blev oerhört 
populära under det tidiga 1800-talet. 
Till vänster står de fem visa jungfrurna 
med brinnande lampor och kronor, och 
till höger framför en låst dörr står de 

fåvitska jungfrurna med släckta lampor 
och gråter.

Notera särskilt den allmogeklädda jung-
frun, möjligen tänkt att föreställa en kvin
na i ovanåkersdräkt, direkt till vänster om 
brudgummen, med i Dalarna vanliga skor 
med klacken mitt under skon.
Motivet med de tio jungfrurna är speciellt 
inom folkkonstensåtillvida att komposi-

Hans Wikströms målning av liknelsen om de tio jungfrurna 1831 (DFK 429). Foto: Per Eriksson.

”Himmelriket liknas 
widh tijo jungfrur” 
– Hans Wikström och ett folkligt bibliskt motiv

Den bibliska berättelsen om de visa och de fåvitska jungfrurna är ett 
av de mest populära motiven i svenskt folkligt måleri och i form av 
Jesper Swedbergs psalm ”Himmelriket liknas vid tio jungfrur” 
(Sv.Ps. 214 i 1695 års psalmbok) var den också en av de mest sjungna 
psalmerna i Dalarna.

”De tio jungfrurna,” av Lisserkers Olof 
Olsson, d.ä., Altsarbyn, Rättvik (DM 18412). 
Foto: Dalarnas museum.
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tionen sällan hämtas ur tryck-
ta förlagor. Faktum är att vi 
endast känner till ett exempel 
på där en dalmålare använt 
sig av de annars så vanliga 
bibelillustrationerna av Jacob 
Mores från 1580-tal, nämligen 
den målning Lisserkers Olof 
Olsson d.ä. utförde 1847.

I övrigt utmärks folkliga 
versioner av detta motiv av 
symmetri och en tydlig sym-
bolik där de visa jungfrurna är 
krönta och håller brinnande 
lampor, ofta i form av cor 
ardens, trons brinnande hjärta 
som utmärker flera 1600-tals-
väckelser, katolska men i nor-
ra Europa framförallt pietistis-
ka. Inom pietismen var detta 
motiv särskilt populärt som 
en bild för de vakna, beredda 
sanna kristna och de tröga 
”mun-kristna” utan sann glöd. 
Kompositionsmässigt har 
Wikström en leksandssläkting 

i ullvimålaren Jufwas Anders 
Erssons skildring av samma 
motiv från 1802 som ett av 
flera möjliga exempel.
Detta motiv med dess kom-
position – som även återfinns 
i exempelvis sydsvenskt bo-
nadsmåleri liksom i bohuslän-
ska och norska bildvävnader 
– knyter snarare an till medel-
tida återgivningar än till den 
rika marknad av tryckta bilder 
som gärna lyfte fram motivet 
med de tio jungfrurna.

Varför det här motivet sticker 
ut hos såväl Wikström som 
hos dalmålarna och de syd-
svenska bonadsmålarna kan 
man spekulera kring. Det kan 
vara så att äldre bildtraditio-
ner från medeltidens kyrkliga 
konst dröjde kvar eller så kan 
berättelsen i sig erbjudit en 
möjlighet för de folkliga de-
korationsmålarna att utforma 
egna stiliserade kompositio-

ner som sedan satte stilen för 
efterföljande målare. Oavsett 
är Wikströms målning ett 
exempel på denna rika folkliga 
bildtradition och ett värdefullt 
tillskott till de samlingar som 
Dalarnas museum förvaltar 
och visar upp. Det är med 
stor glädje som vi kommer att 
ställa ut nyförvärvet så att det 
finns tillgängligt för besökare 
till Dalarnas museum från och 
med första advent i år.t

Sebastian Selvén
Teologie doktor, antikvarie, 
Dalarnas museum.

Jufwas Anders Erssons målning av de tio jungfrurna, 1802 (DM 4346). Foto: Dalarnas museum.

Figurbibeln, 1777. Jacob Mores illustration (1588). Förlaga till Lis-
serkers Olofs dalmålning.
Foto: Sebastian Selvén.

Speculum Humanae Salvationis, 1360. ULB Darmstadt, Hs 2505, 
fol. 69r.
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Dalarnas byggnads-
vårdspris ”Uppmunt-
rar goda insatser för 
bevarande av lokalt 

byggnadsskick och kunskap 
inom äldre hantverkstekniker 

samt nyskapande på traditio-
nell grund i Dalarna”.

Varje år delas Dalarnas bygg-
nadsvårdspris ut, bestående 
av Juryns pris vilket som nam-

net antyder är framröstad av 
en jury, samt Publikens pris, 
framröstad av allmänheten. 
Priset instiftades av Dalar-
nas fornminnes -och hem-
bygdsförbund, Falu rödfärg, 

Länsstyrelsen Dalarna och 
Dalarnas museum år 2015.

Under de senaste åren har gi-
vetvis corona problematiserat 
bedömningen av de nominera-
de. På grund av restriktioner 
har man inte kunnat undersö-
ka interiörerna på samma sätt 
som man har gjort tidigare, 
utan varit mer fokuserad på 
exteriörer, helt enkelt efter-
som man har kunnat träffats 
utomhus.

Årets jurypristagare är Jelk-
gården i Boda socken, vårdad 
av Britt Eklund och Knapp 
Lennart Pettersson sedan 
1982.  De har bevarat gårdens 
existerande byggnader och 
rekonstruerat byggnader som 
en gång funnits. 

Publikens pris går till gården 
Erik Pers och ägaren Torbjörn 
Svensson som vårdat gårdens 
exteriörer och med varsam 
hand och interiörer har mo-
derniserats för att tillgodose 
dagens behov.

Årets byggnadsvårdspris går till…

Jelkgården i vinterskrud. 
Foto: Malena Andersson, 
Dalarnas museum

Del av Jelkgården. Foto: Malena Andersson, Dalarnas museum
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Jelkgården är en kringbyggd gård med 
parstuga, matbod, fjus, stall, tröskla-
da och tröskvandring, kompletterad 
med ditflyttade enkelstuga och loftbod. 
Parstugan är från 1700-talet och uthus-
byggnaderna från 1800-talet, men gården 
övergavs i mitten på 1900-talet och var i 
mycket dåligt skick då Britt och Lennart 
köpte den 1982.

För Lennart och Britt var det en självklar-
het att köpa en äldre gård, och ingen av 
dem är intresserade av att bo i en modern 
byggnad. En gång i tiden fick de erbju-
dandet att köpa en släktings hus, men 
tackade nej, att bo i någon betongklump 
var inte aktuellt. Intresset gäller allmoge 
och framför allt dalamåleri. En av de 
aspekter som gjorde att Britt och Lennart 
fastnade för Jelkgården var dalmålningar 
i boningshuset målade av Winter Carl 
Hansson från Leksand (1777-1805). Tack 
vare att huset är väl dokumenterat har 
Britt och Lennart lyckats köpa in vissa 

föremål som tidigare sålts, bland annat 
en fållbänk som gjorde en omväg via 
Uppsala för att sedan komma hem till 
Jelkgården igen.

Erik Pers, eller gammelgården i Gustafs 
har anor från 1680-talet. Ägaren Torbjörn 
Svensson berättar att man inte ändrar 
någonting i gårdens exteriör och tar på så 
vis hänsyn till omkringliggande bebyggel-
semiljöer.
Även hos Torbjörn klappar hjärtat för all-
moge och hantverksglädje. Han anser att 
den förindustriella tiden på så vis är den 
mest intressanta och att man kommer 
tidigare generationer nära.

 – Med den gamla inredningen och deras 
verktyg kan man nästan se hur deras 
vardag såg ut, säger Torbjörn.t 

Vi gratulerar värdiga vinnare och hopp-
as på lika fantastiska bidrag inför 2022.

Marina Andersson, 
hembygdskonsulent

Erik Pers-gården. 
Foto: Malena Andersson, Dalarnas museum.

Gömd modernitet bakom ursprunglig dörr. 
Foto: Malena Andersson, Dalarnas museum.

RÄTTELSE

Dagsverket nr 3 på sidan 
14, Läsvärt,  Från Hosjö 
kyrka till Masugnen – 
en historisk vandring 
genom Hosjö är utgiven av 
Korsnäsbygdens historiska 
forskargrupp.

Häng med på en resa 
genom Grangärde; en 
resa som genom sina 
byggnader tar dig med 
på en historisk utflykt, 
från medeltid tills i 
dag. Författaren An-
na-Karin Andersson 
berättar om hur en 
bygd utvecklas och vi 
besöker alla dessa fas-
ta punkter som utgör 

en socken; kyrkan, 
kapellet, skollärarbo-
staden, gästgiverier-
na, fattigstugan och 
mycket mer. 

Kan köpas via 
Anna-Karin Anders-
son 070-6751297, eller 
via Adlibris/Bokus.
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Ovanstående ord är 
hämtade ur ett brev 
från Gustav Vasa till 
Dalarnas allmoge 

daterat november 1531. Det 
Dalarna han skrev till skiljde 
sig från landskapet av idag, 
något som anas genom själva 
formuleringen i hälsningsfrasen. 
Inte minst var landskapet rent 
geografiskt annorlunda. I norr 
tillhörde fortfarande Särna och 
Idre socken Norge, de skulle 
hamna på den svenska sidan 
gränsen 1644, och i söder räkna-
des ofta området kring Norberg i 
dagens Västmanland fortfarande 
till Dalarna. För den som reste 
från Mälardalen passerades dock 
landskapsgränsen officiellt vid 
Brunnbäcks färja.

  Under Gustav Vasas regeringstid, 
1521–1560, genomfördes stora föränd-
ringar i hur Dalarna organiserades. 
På medeltiden var makten i Sverige 
decentraliserad: Landet var uppdelat i 
stora län, med en länsherre eller fogde 
som hade till uppgift att driva in skatt 
och kontrollera att lagarna följdes. Vid 
gruvområdena, till exempel Kopparber-

get fanns särskilda kungliga gruvfogdar. 
Decentraliseringen gjorde det möjligt 
för lokala makthavare att få ett stort 
inflytande. Bergsmännen var en sådan 
grupp. Kopparberget med de omgivande 
socknarna som bildade Kopparbergslagen 
var en motor i Dalarnas ekonomi. Genom 
inkomsterna från metallhanteringen hade 
bergsmännen byggt upp kapital, något 
som kunde omsättas i att beväpna sig och 
sina följen. Genom sina handelskontakter 
hade bergsmännen också god kännedom 
om den politiska utvecklingen, inte bara 
i närområdet utan även vad som skedde 

runtom Östersjöområdet. Kombinatio-
nen av pengar, en befolkning, som sedan 
Engelbrekt fått militär erfarenhet, och 
politisk medvetenhet gjorde att Dalarna 
seglade upp som ett av de mer inflytelse-
rika landskapen I Sverige under slutet av 
medeltiden. 
Dalarna var på den här tiden ett län som 
kallades Tunalän. Då beslut skulle tas, 
eller rättegångar genomföras, samlades 
representanter för hela Dalarna vid 
tingsplatsen i Tuna, nuvarande Stora 
Tuna. Det var vid beslut vid Tuna ting 
som uppror legitimerades, men det var 
också till tingen som kungen reste för att 
manifestera sin makt och utkräva rättvisa. 
I längden blev det ändå svårt för kungen 
att själv personligen närvara vid tingen. 
Gustav Vasa inleder en omvandling av 
det medeltida decentraliserade systemet, 
och det märks i Dalarna inte minst efter 
Klockupproret. 

Klockupproret var den allvarligaste av 
de resningar som gjordes i Dalarna mot 
Gustav Vasa. Det var också det enda av 
de så kallade dalupproren som innebar 
att hela landskapet gemensamt ställde 
sig upp emot Gustav Vasa, vid de tidiga-
re upprorsförsöken hade bergsmännen 

kring Kopparberget och i södra 
Dalarna hållit sig avvaktande 
eller rent av stöttat kungen. 
Efter upproret delade Gustav 
Vasa Dalarna i två fögderier, och 
senare splittrades även dessa 
på fler mindre enheter. De stora 
tingens tid var förbi, och aldrig 
mer skulle dalfolket samlas i 
Tuna för att försöka påverka 
centralmaktens politik.  

Att Dalarna administrativt 
delades i till en början två delar 
måste från maktens perspektiv 
ha varit naturligt. Det var stora 
skillnader mellan jordbruksbyg-
derna kring Siljan och Bergsla-
gens gruvområden. Än idag är 
det en skillnad vi märker i hur 
folkdräkterna och dialekterna 
har levt kvar i norra och västra 
Dalarna, medan södra Dalarna 
tidigt lade bort det traditionella 
dräktskicket och utvecklade sitt 
eget bergslagsmål. För 1500-ta-
lets dalfolk var den skillnaden 
dock inte så tydlig. Gruvorna var 
beroende av säsongsarbetare 
och tillförsel av råvaror som 
ved från Siljansområdet, och 

inkomsterna från detta var välbehövliga 
för befolkningen där.  

De senaste årtiondena har det skett en 
ökande centralisering av statliga myn-
digheter, men fortfarande finns det en 
tingsrätt både i Mora och i Falun, liknan-
de den gamla indelningen av Dalarna i 
två fögderier som infördes på 1530-talet. 
Samtidigt går det inte att komma ifrån 
att en av konsekvenserna av det tidiga 
1500-talets utveckling var att det byggs 
upp en kulturell identitet av vad Dalarna 
är, som inbegriper såväl Kopparberget 
som Siljan. Redan i slutet av 1500-talet 
samlas de första berättelserna om Gustav 
Vasas äventyr i Dalarna in för eftervärl-
den. Oavsett om berättelserna bygger på 
vad som verkligen hände eller inte så är 
arvet efter Gustav Vasa levande än idag. 
Dalfolket samlas inte längre till gemen-
samt ting i Tuna, men å andra sidan är 
ju Vasaloppet och Vasaloppsveckorna de 
största årliga evenemangen för tusentals 
masar och kullor än idag.t

Johanna Nybelius, 
museipedagog, Falu Gruva

Bergsmän och dalkarlar 
under Gustav Vasa
“Vi Gustav etceter, 
hälsar er dannemän, 
alla som bygger och 
bor på Kopparber-
get, Silverberget och 
menige Dalarna”.  

Redan i slutet av 1500-talet 
samlas de första berättelser-
na om Gustav Vasas äventyr i 
Dalarna in för eftervärlden.
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Skogen var nödvändig i flera mo-
ment i gruvan, allt från tillmak-
ning (elda på berget före krutet), 
byggnationer, bloss, rostning av 

malmen, samt upphettning/värme/ener-
gi för att få kopparn och metallerna att 
smälta i hyttorna. Det var många moment 
som krävde stora volymer ved. Redan i ett 
privilegiebrev från 1347 omtalas kolning-
en. Träkolsleveranserna krävde ungefär 
tio gånger så många dagsverken som ved 
och timmer. I mitten av 1600-talet sträck-
te sig Kopparbergets intresseområden 
från Husby och Hedemora till Rättvik och 
Leksand respektive Lima och Malung. 

Skogen var livsviktig för allmogen. Man 
behövde virke för byggnader, redskap, 
husgeråd och ved samt viktigt skogsbete. 
Konkurrensen om skog och trä hårdnade 
allt mer mellan allmogen, Kopparberget 
och andra bruk som behövde virke till 
framför allt kol. Redan 1572 utfärdas ett 
förbud för övre Dalarnas bönder att inom 
en mil från gruvan hugga skatteved på 
bergsmansskogarna. Man fotvandrade 
och gjorde dagsverken så nära Koppar-
berget man kunde. Karl IX utfärdar på 
nytt 1607 ett förbud mot avverkning inom 
en mils avstånd från gruvan. Det stora be-
hovet av ved och kol kring Kopparberget 
medförde så småningom att det bildas ett 
”vedkompani” 1648, embryo till dagens 
skogsdel i 700-åriga Stora Enso. De hade 
ensamrätt att köpa timmer, stockar och 

gruvved av allmogen i Västerdalälvens 
område. 1659 bildas ett ”Österdalälv-
skompani” som sedan slås samman med 
Västerdalälven.  Man sökte sig uppströms 
efter Dalälven med biflöden som var 
dåtidens riks- och skogsvägar. Rykten 
om behovet av skog och trä samt kol 
kring Kopparberget spred sig långt upp i 
Västerdalarna till Malung och Lima, även 
utanför avrinningsområdet för Dalälven. 
Ett exempel är Hago-Britta i Ytterma-
lung, tillhörde kanske inte allmogen, 
men känd för att vara elak och snål. Hon 
var en stark affärskvinna som levde gott 
på affärer med Falu Gruva. Hon gjorde 
stora timmeraffärer med Vedkompaniet 
på 1740-talet och Hago-gården blev en 

av de rikaste i trakten. En skatt i form av 
plåtmynt hittades på 1970-talet efter Ha-
go-Britta. Mynten har visats i en monter 
på Nordeabanken i Falun.

I vedkompaniets privilegier från mitten av 
1600-talet ålades fyra socknar, Mockfjärd, 
Gagnef, Stora Tuna och Torsång att betala 
sin skatt i form av kol till hyttorna. Bön-
derna/allmogen slet hårt med kolning, be-
talade kolskatt och levererade ytterligare 
kol mot betalning. Pga långa avstånd och 
stora mängder kol tog en rådman från 
St Tuna initiativ till att börja flotta kolet 
från Mockfjärd och Gagnef i Dalälven ner 
till täktgårdarna vid Ängesgårdarna och 
flottningsskiljet, dagens ”Slotts lax”. En 

t VÄCKELSE

Utan Dalaskogen och allmogen, 
inget världsarv!
Allt sedan Världsarvets tillkomst för 20 år sedan har vi vant oss vid 
indelningen ”Gruvlandskapet - malmen”, ”Stadslandskapet - arbets-
kraften” och ”Bergsmanslandskapet – vattenkraft/hyttor”. Men det 
fjärde elementet, ”Skogslandskapet - skogen och dalabönderna” har 
även varit avgörande för världsarvets tillkomst.



Kolning Ulvbergsbron 1982.
Foto: Ulf Risberg/N.

Hästfora med två kolryssar.
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rekonstruktion av en ”kolflotte”  skala 1/5 
gjordes av bl a Nils Säfström Falun och Al-
var Trogen Gagnef  2006. Den kan ses på 
bild här bredvid eller live på Mockfjärds 
hembygdsgård. Carl von Linné beskriver 
dessa kolflottar på 1730-talet då han pas-
serar vid Amsberg-Ängesgårdarna. 

I området mellan Amsberg-Tägtens 
meandrar (slingrar sig) Dalälven och 
skapar stora ytor med lugnvatten, bra 
för ackumulering av flottar och virke. 
Tägtenområdet har varit ett nav och en 
strategisk plats för kol och virkestranspor-
ter i flera hundra år. Även i nutid under 
pappersbrukets tid (1900-2021) samt som 
framtida virkesterminal. Kolflottarna togs 
upp vid Tägtens och transporterades 
sedan med häst på vinterföre in till Falun. 
Enligt beräkningar kan det ha varit flera 
hundra hästtransporter med kol varje dag 
under vinterföre nedför Gamla berget, 
i närheten av Ryckepungsvägen, in till 
hyttorna i Falun.

Landshövding Duvall skriver 1667 att 
det går åt ca 100.000 m3 vid gruvan till 
byggnationer, bloss och tillmakning. Cirka 
3000 bloss per dag = ca 17 m3 = ca 5000 
m3/år. 1774 fanns det 180 pinnstegar i 
gruvan. Den årliga åtgången av träkol var 
under storhetstiden på 1600-talet i stor-
leksordningen 300.000 m3/år vilket kräv-
de ca 600.000 m3 ved. Utgår man från ca 

700.000 m3 under några år motsvara det 
ca 11 000 lastbilslass med släp per år. 
Att Kopparbergets hyttor hade förtur på 
kol-leveranser kunde få förödande kon-
sekvenser för andra bruk och hyttor runt 
om i Dalarna. Hyttan vid bruket i Laxsjön 
i Grangärde, St.Tuna socken t ex, blev vid 
ett tillfälle på 1700-talet helt utan kol då 
alla kolleveranser skulle gå till Kopparber-
gets hyttor som hade kolbrist. Arbetet vid 
Laxsjön stoppades och bruket kunde inte 
betala ut löner till sina arbetare.

Även om vedkonsumtionen minskar 
under 1700-talet och framåt så ifrågasätts 
rätten till att avverka och kola i gruvans 
närhet. Därför får lantmätare Johan 
Brandberg i uppdrag av Bergskollegium 
1752 att märka upp en gräns, ”Fredsmil”, 
en gammelsvensk mil (10 689 m) från 
gruvan. Under två år mäter Brandberg 
upp 32 radier med ”milpunkter” för att 
sedan däremellan märka ut ytterligare 
punkter, totalt 112 stycken rösen/pålar på 
land. Syftet med ”Fredsmilen” som även 
kallats ”kolningslinjen/-ringen/sjumila-
ringen” var att inom milen freda skogarna 
från kolning. Idag är ca hälften, knappt 
60 stycken, uppmärkta med skyltar och 
markerade i fornminnesregistret för att 
skyddas vid skogsbruk och byggnationer. 
Alla dessa skogsregleringar från 1572 och 
framåt var kanske våra första svenska 
skogsvårdslagar? Få landskap och indu-
striområden i Sverige hade så hårt bruka-
de skogar som trakterna kring Falu gruva 
vid denna tid. Det dröjde dock till 1903 
innan vi får vår första svenska skogsvårds-
lag enligt dagens definition. Skogsvårds-
styrelsen bildas två år senare 1905.

När världsarvet bildades 2001 och 
delades in i ”Gruvlandskapet”, ”Stads-

landskapet” och ”Bergsmanslandska-
pet” kom ”skogen och dalaböndernas” 
avgörande betydelse i skymundan. Vi var 
några inom skogsägarrörelsen Mellan-
skog som lyfte frågan och fick gehör. Ett 
brett engagemang med Mellanskog, Stora 
Enso, Gruvmuséet, Dalarnas museum, 
hembygdsföreningar mm startade. Vi 
byggde kolarkoja och kolade en kolmila 
vid gruvan med anledning av Mellanskogs 

100 årsfirande. Ett 50-tal fredsmilsrö-
sen hittades och skyltades upp, kurser 
genomfördes och en utställning ”Skogen 
i världsarvet” kom till på vinden vid Falu 
gruva. 

Kanske skulle Världsarvet uppdateras 
med ”Skogslandskapet” som det fjärde 
elementet? En utveckling med att skylta 
upp information, knyta samman, och 
lägga tillrätta diverse besökspunkter i 
Dalarnas skogslandskap! Tägtens skilje,  
kolflottningen, Ösjörundan i Gagnef, 
fredsmilsrösen m fl är möjliga skogliga 
besöksmål med stark anknytning till 
Världsarvet i ett större perspektiv.t

Jan Hedberg 
Skogsresor

Fredsmilsröse 112, Kullerbacken.

"Ett exempel är Hago-Britta i 
Yttermalung, tillhörde kan-
ske inte allmogen, men känd 
för att vara elak och snål. 
Hon var en stark affärskvin-
na som levde gott på affärer 
med Falu Gruva. "

Kolflotte på älven. Foto Kent Olsson.

REFERENSER 
”Stora Kopparbergets sko-
gar”/ Sven Rydberg, ”Dala-
bönderna och allmogen” samt 
korrläsning Nils Säfström, 
artiklar av Örjan Hamrin, Hans 
Troedsson m fl.
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Mer info och beställning: Loftbodskommittén, 
finnolars@gmail.com, 070-694 00 79,  

www.flodahembygd.se/finn-olars-loftbod/ 

Flomål 

Kurser i flomål!  Våra småskrifter på flomål!  

Floparlör Fuglôr, mackôr 
ô arä jyr 

Tuppôr 
Farmors bröllôp 

I Nils Holgerssons underbara resa ge-
nom Sverige – som för övrigt skrevs av 
Selma Lagerlöf under den tid hon var 
bosatt i Falun- finns en beskrivning, 

där kan man läsa om den sköna lustgår-
den som Nils Holgersson upptäcker.

Han hade inte sett många trädgårdar i 
sina dar, men han tycker sig förstå, att den 
här är olika alla andra…överallt står de 
stoltaste träd och de ljuvligaste blommor, 
och vattnet i de små kanalerna ligger klart 
och djupgrönt och speglande. Och pojken 
tycker, att alltsammans är ett paradis. Han 
slår ihop händerna och utbrister: ”Jag har 
då aldrig sett något så vackert! Vad kan 
detta vara för trädgård?”

Trädgården som Nils upptäcker under 
sin underbara resa är landskapet Sö-
dermanland, men frågan är om inte 

beskrivningen också skulle stämma in 
på Stabergs barockträdgård. När man 
tänker på världsarvet Falun är det ibland 
industrierna och koppargruvan som är 
den första bilden som dyker upp, men 
det finns betydligt mer än så.

Bergsbruket gav god ekonomi och 
några av bergsmännen hade råd att bygga 
upp gårdar av det lite mer imponeran-
de och ståtliga slaget, med tillhörande 
trädgårdar och givetvis på betryggande 
avstånd från gruvröken. En av dessa går-
dar är Staberg, med sin barockträdgård, 
vilken kan beskrivas som Nils Holgersson 
beskrev den ljuvliga trädgården Söder-
manland, som ”ett paradis”. 

När Olof Nauclér d ä tillsammans 
med sin fru Ebba Lohrman tog över 
Staberg 1671 var dock inte trädgården i 
lika strålande skick och paret skapade en 
ståndsmässig trädgård som kom att utö-
kas då deras barnbarn tog över gården på 
1700-talet. Mellan åren 1755-1756 utökades 
trädgården till dubbla storleken.

Så småningom förföll trädgården, så 
som trädgårdar brukar göra när de inte 
underhålls, men i slutet av 1990-talet 
inleddes ett omfattande restaureringsar-
bete och 1999 invigdes barockträdgården, 
vars uppbyggnad baserades på lantmä-
tare Niels Kiellströms karta från 1758. I 
trädgården odlas de grödor som förekom 
i trakten under 1700-talet och Stabergs 
bergsmansgård är en av 14 lokala klonar-
kiv för fruktträd i Sverige. Bland äpp-
lesorterna på Staberg finns bland annat 
Gubbäpplet, som fick sitt namn av att 
fruktköttet var så mjukt att även tandlösa 
gubbar kunde äta det och Tsarens sköld 
med ursprung i Dorpat där George Stiern-
hielm var hovrättsassessor för att nämna 
några av sorterna.

Man har också restaurerat några av 
humlegårdarna på Staberg. Att odla hum-
le var, en gång i tiden ingen valfri gröda, 

utan varje gård skulle enligt lag odla 
humle. Humlet användes för att krydda 
öl och hade en stor ekonomisk betydelse. 
Odlingsplikten för humle försvann först 
1860, men idag kan humlegårdarna fort-
farande ses på Staberg.

I kapitlet om den sköna lustgården i 
Nils Holgerssons underbara resa genom 
Sverige bleknar den fantastiska trädgår-
den för att till slut upplösas inför Nils 
Holgerssons ögon, ett öde som Stabergs 
barockträdgård räddades från genom en-
gagemang och idogt arbete, för komman-
de generationer att njuta och lära av.t 

Marina Andersson, 
hembygdskonsulent

Paradiset Staberg
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tNOTERAT 

Blandat från Dalarna

SOOL-ÖEN 2021
Sollerö sockens hembygdsbok
Sollerö hembygdsförening
128 sidor

Om Malinsägnen och den nya 
träskulpturen föreställan-
de det lokala folkhelgonet i 
Sollerö kyrka kan vi läsa i års-
boken. En artikel behandlar 
nytolkning av kontexten för 
fyndmaterialet från gravarna i 
Bengtsarvet.  Vi får också läsa 
om ”Pink Gloves Boxing” , 
gammalt soldmål,  tomtar och 
troll på Gesundaberget samt 
om Sollerö skola.

Om den svenska demokratins framväxt, 
om kvinnokamp även som Gustav Va-
sas historia i olika former av sanning 
och sägen kan vi läsa i denna årsbok, 

som ägnar sig åt jubileer vilka ger perspektiv och 
olika sätt att se och tolka vår historia. Kanske 
är det firandet av en händelse som ger oss ett 
historiskt perspektiv på vår tillvaro? Ett av årets 
jubileum är kvinnans rösträtt, eller rättare den 
lika och allmänna rösträtten, som också handla-
de om kvinnors likställdhet med männen. När vi 
går riktigt långt tillbaka i historien för att högtid-
lighålla vad som tilldragit sig, kan händelser bli 
till en egen särskild berättelse som genom sekler 
broderats ut, fått passande tillägg och traderats 
till att ta form av en sägen. Händelsen berättar 
kanske inte ens om något som verkligen inträffat. 
Just så är det med Gustav Vasas äventyr i Dalarna 
på 1520-talet. Händelser, verkliga eller uppdikta-
de, kom att leva upp runt förra sekelskiftet och 
befästas genom minnesstenar och firanden. På 
så sätt lever historien, sägnen eller anekdoten 
vidare. Vi lyssnar och förundras.t

Årsboken 
2021

Om den svenska demokratins fram-
växt, om kvinnokamp, om Gustav Vasas 
historia i olika former av sanning och 
sägen kan vi läsa i denna årsbok.  

Boksläpp den 4 dec  kl 20:00 i Ovanmyra Bystuga.

Utgiven av Dalarnas hembygdsförbund och Dalarnas museum.    Medlemspris: 280:- (ord. 350:-)
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JULKLAPPSTIPS!

Skärbräda 179:- 
Motivet är ett utsnitt ur Stig Borglinds

”Flora Suecica I” 
Dalarnas museums butik, 

finns även i webshopen på dalarnasmuseum.se

Grytlappar 38:-/st 
Sågmyra hembygdsförening 

sagmyra.se/hembygdsforeningen 

Våmhus Stjärnan 400:- 
Frakt tillkommer. Våmhus Gammelgård

vamhusgammelgard@gmail.com

Bjursåshästen. Pris från 700:- 
Nytillverkad efter gammal förlaga. 

Finns i flera storlekar. 
bjursashembygdsforening.com

Hans Haglöf 200 år, 
bok och cd-skiva 300:- 

Erkers Anna-Karin 070-3169413



B SVERIGE
PORTO
BETALT

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan

(ej adressidan)

DFHF, Box 22, 791 21 Falun

Nästa nr: 1-2022Nästa nr: 1-2022
ManusstoppManusstopp

1 februari1 februari

tt

Dalarnas museum och Region Dalarna driver ett 
kunskapsprojekt kring judisk historia i Dalarna, särskilt 
innan 1930-talet. Har du tips, berättelser eller lokala 
kunskaper som kan hjälpa oss att kartlägga denna del av 
landskapets historia? 

Hör då av dig till Sebastian Selvén, antikvarie, Dalarnas 
museum. E-post: sebastian.selven@dalarnasmuseum.se.  

Du kan givetvis vara anonym.

Julklappar
hittar du i

Museibutiken

JUDISKA SPÅR I DALARNAS HISTORIA Du kan även beställa  
från vår webshop
dalarnasmuseum.se

t

Foto: Ejnar Valfrid Pettersson


