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FOLKETS VAL

” Det slår henne plötsligt
att det faktiskt
på året är
400 år sedan
upprorsledaren stod
här på kullen
och manade
morafolket
till kamp
mot Kristian tyranns
vanstyre av
unionen med
Danmark. ”

Erik Arrhén, Falun
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Å

r 1921 fick för första gången både män och kvinnor
rösta i riksdagsvalet. En lång politisk kamp, som nära
nog exploderat i revolution, utmynnade i vårt nuvarande demokratiska styrelseskick. Jag ser framför
mig en 23-årig kvinna i Mora, som efter avlagd röst stannar upp
framför statyn av Gustav Eriksson. Fostrad i sexårig folkskola
minns hon väl de levande berättelserna om landsfaderns äventyr i Dalarna. Det slår henne plötsligt att det faktiskt på året är
400 år sedan upprorsledaren stod här på kullen och manade
morafolket till kamp mot Kristian tyranns vanstyre av unionen
med Danmark. I ett förstenat ögonblick har skulptören Anders
Zorn framställt den unge ledaren iförd en enkel vadmalsdräkt
som en man av folket. Han står lätt framåtlutad med huvudet
kaxigt lutat bakåt. Bröstkorgen är spänd utåt, blottar hjärtat.
Händerna är spända och liksom griper i luften. I den jämnårige
ädlingen kunde den unga förstagångsväljaren spegla sina egna
känslor: otålighet, dådvilja, vrede. Båda hon och den blivande
kungen stod här i begrepp att gripa in i det politiska livet, göra
upp med orättvisor och kullkasta tyranner.
I år när vi firar vi 100 år av demokrati i Sverige är det med
blandade känslor jag står framför statyn i Mora. Efter ett halvt
millenium så ekar bullret av den folkliga resningen i Dalarna i
ett helt annat politiskt rum. Då som nu ingår Sverige i en union,
EU, som efter en uppslitande skilsmässa med Storbritannien är
satt i gungning. I vår tid får ett firande av Gustav Vasa en helt
annan laddning. Vill vi bidra till att pumpa upp en historisk
händelse som kan ge ytterligare näring till skränande nationalister och populister att söndra den europeiska tanken? Historia
är dynamit och bör hanteras varsamt. I början av förra seklet
kunde Gustav Vasas daluppror ingjuta mod i demokratirörelsen
under de svåra värkarna av en nationell pånyttfödelse. År 2021
firar jag gärna demokratin men ställer mig skeptisk inför ett
okritiskt glorifierande av svunna daluppror.t
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Greger Tegelberg i rollen som
Gustav Vasa.
Foto: Emma Henning
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Gustav Vasa i Svärdsjö
ännu en gång!
...digital
hembygdstid…

T

t
Erik Thorell, redaktör

Vi är många som längtar efter att kunna förverkliga
vad vi tänkt göra under Coronaåret 2020, men som
vi fick lov att ställa in. Planerna på en jubileumsföreställning av succén från 2013–2015 fick avbrytas,
men inför den här sommaren är vi fulla av hopp.

S

omrarna då vi framförde Gustav Vasa i
Svärdsjö inför entusiastisk publik var så
fyllda av glädje. Den kom av
att vi faktiskt hade åstadkommit en riktigt bra föreställning
tillsammans. Det var en upplevelse, som det första året för
min del var helt överraskande.
Vi, det var en ensemble i åldrar från 6 år till 81, funktionärer och en produktionsgrupp
med bland andra initiativtagaren, manusförfattaren och
regissören Theresia Holmstedt
Jensen, som alla jobbade mot
ett gemensamt mål - en härlig
teaterupplevelse för publiken
och oss själva. I ett sådant
äventyr måste alla stötta varandra, annars faller hela bygget, vi skapade tillsammans.
Resan mot målet var, för att
anknyta till Karin Boyes rader
om vägen som är mödan värd,

inspirerande och lockade fram
kreativitet. Det gällde för alla
delar från marknadsföring,
repetitioner, scenografi till
allmän problemlösning. Detta
år är Coronasäkring en ny
faktor att jobba med, vi måste
få plats för tillräckligt mycket
publik för att spelet ska gå
runt ekonomiskt och samtidigt
följa de regler som gäller i
augusti – och vilka de är vet vi
inte i dagsläget. Men vi har en
plan…
Det blir hur som helst fantastiskt roligt att träffas under de
här formerna igen, många av
oss som var med de där åren,
och några nya i gänget.
Gammelgården i Svärdsjö
Gustav Vasa-spelet arrangeras
av Kråkan Kultur & Teater
i samverkan med Svärdsjö
hembygdsförening. Spelplatsen kommer också sommaren

2021 självklart att vara Gammelgården i Svärdsjö, som
invigdes 1931. Svärdsjö hembygdsförening bildades tio år
tidigare på initiativ av Gustaf
Ankarcrona, så föreningen
firar 100 år 2021 och spelet
blir till en del i jubileet.
Varför Gustav Vasa?
Ja, varför ägna ett sådant här
skådespel, som främst är tänkt
att roa, åt en historisk person
som senare tids forskning
visat sig var en despot, en
Machiavellisk maktfullkomlig
monark? Det är sant, men
också att Gustav Vasas roll i
bildandet av nationalstaten
Sverige var helt avgörande
genom införandet av ett starkt
centralstyre, effektiv byråkrati, en protestantisk statskyrka
och arvmonarki.



Alla foton på sid 3 och 4 är från teatern Gustav Vasa i Svärdsjö. Foto: Sören Jonsson.
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då hon ser sin husbonde hålla
fram handduken till Gustav,
förklädd till dräng – det var ju
en väldigt underlig syn. Mor
Kersti jagar undan Gustav med
brödspaden, återigen för att
förvilla de hotfulla knektarna.
Den påhittige maken Sven i
Isala gömmer Gustav i hölasset
och skär sin häst i kråkan - dialektalt för strålen i hästens hov
- för att förklara blodet i snön,
som i själva verket kommer
från Gustav som träffats av en
spetsig knektlans. I Svärdsjö
finns Isala lada, där Gustav
tröskade med drängarna,
monumentet i älvdalsporfyr
som Gustav III initierat och de

Och varför Svärdsjö?
Gustav Eriksson Vasas äventyr
i Dalarna för 500 år sedan, då
han var på flykt undan danska
knektar och för att värva anhängare i resningen mot den
danske Kristian II (Tyrann)
är en spännande historia.
Den var obligatorisk läsning
för flera generationer barn
då Anna Maria Roos’ Gustav
Vasas äventyr i Dalarne länge
ingick i folkskolans läseböcker
för barn. Kungen berättade själv om äventyren för
hovkaplanen Peder Svart, som
skrev ner berättelsen i Gustav
Vasas krönika omkring 1560.
Vad som egentligen hände kan
man inte veta säkert men att
Gustav Eriksson Vasa vistades
en tid i Svärdsjö och att han
här fick hjälp under sin flykt är
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två kungakronorna på kyrkans
tak, som Drottning Kristina
skänkte till bygden som tack
för avgörande stöd till hennes
farfarsfar. Tolvmilaskogen,
idag några ståtliga tallar, finns
kvar och Vasastenen, som restes i samband med Hembygdsföreningens bildande för 100
år sedan. Historierna lever
fortfarande i högsta grad,
den här gången i skådespelet
Gustav Vasa i Svärdsjö.t
Satu Sundström, en av sex i
produktionsgruppen, bondkvinna och allmoge i Gustav
Vasa i Svärdsjö.

helt klart. Peder Svart skriver
att Arent Perssons hustru Barbro Stigsdotter på Ornäs: ”…
skyndanden [honom] till herr
Jon i Svärdsjö, den ock med
honom i Uppsala studerat
hade. Där vort han ganska väl
unfången, vilte sig där vid pass
en vicke. Skyndade så herr Jon
honom över daleskogen in till
Rättvik…”. Den veckolånga
vistelsen har sannerligen satt
människors fantasi i rörelse,
berättelserna har byggts på
och förmedlats från generation till generation. I vårt
skådespel får publiken möta
den lurige bonden som skrämmer knektarna med vad som
kan hända i sjumilaskogen - ja
kanske är den till och med tôlv
mil djup – och höra om hur
prästen Jons piga anar oråd
DAGSVERKET NR 1. 2021
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Allmoge
tåget 2021
För att uppmärksamma och hedra Dalarnas
allmoge och bergsmän som 1521 vid Brunnbäck lade den första grundstenen i bygget
av nationalstaten Sverige ämnar Föreningen
Dalkarlsvägen i samarbete med hembygdsföreningar och kommuner samt Dalarnas
Hemvärn genomföra en vandring i allmogehärens fotspår från Mora till Brunnbäck.

Vid Föreningen Dalkarlsvägens ”Vandring i Karlfeldts
spår” 2013 passerades Brunnbäcksstenen, på vägen till
Karlfeldtsgården. Erik Axel Karlfeldt höll vid 400-årsminnet av slaget vid Brunnbäck 1921, ett berömt tal, det enda
han höll i sin hembygd.
Foto: Föreningen Dalkarlsvägen 2013.

V

andringen inleds
med en ceremoni
vid Utmelandsmonumentet i Mora
söndagen den 30 maj för att
därefter påbörjas den 31 maj
från Vasaloppsmålet i Mora
och går sedan på Dalkarlsvägen mot Fline/Hansbyn i
Husby socken. Därifrån går
sedan vandringen vidare över
Vibberbo i Hedemora socken
mot Grytnäs för att den 6
juni avslutas vid Brunnbäcksmonumentet. Vandringens
totala längd är cirka 19 mil och
genomförs således under sju
dagar, 31 maj till 6 juni 2021.
Skolklasser under ledning av
skolpersonal och med egen
mathållning deltar utan kostnad i vandringen.
Ceremonier
Föreningen Dalkarlsvägen ansvarar helt och fullt, med stöd
av föreningar och organisationer, för själva vandringen och
därtill hörande logistik som
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övernattningar och förplägnad. Längs vandringsvägen
kommer att avhållas ett flertal
större och mindre ceremonier,
i syfte att ihågkomma den
aktuella bygdens insatser vid
Brunnbäck. Dessa ceremonier
kommer att utformas i samarbete med aktuella hembygdsföreningar och kommuner.

Ett då genomgående tema är
stads- och sockenfanor för
aktuell kommun och Dalregementets kompanifanor samt
musik och/eller körsång och
högtidstalare. Allt inom en
tidsram av 30 minuter. Vid
vandringsstart varje morgon
genomförs sedvanligt korum
som denna gång ges en extra

Nilsesgården i Vibberbo, Hedemora sn. Här bodde Peder Svensson,
som var dalkarlarnas härförare vid Brunnbäck 1521. Gården ägs och
bebos fortfarande av ättlingar till Peder Svensson.
Foto Jan-Olof Montelius 2019.

inramning. I några fall planeras ceremonierna som inslag
i ett större arrangemang,
exempelvis Vibberbo lördagen
5 juni och Brunnbäck söndagen 6 juni.
Nationaldagen
Den avslutande ceremonin i
Brunnbäck 6 juni genomförs
klockan 12.00-13.00 med
tanken att kommuner och
socknar från hela Dalarna
skall kunna medverka med
sina fanor för att markera och
hedra sina förfäders insatser.
Vid ceremonin kommer att
närvara representanter för det
offentliga Sverige och Försvarsmakten. Givetvis följer vi
utvecklingen av pandemin och
kommer att anpassa vandringen till de krav och rekommendationer som gäller vid tiden
för vandringen.t
Torsten Johansson & Jan-Olof
Montelius, Föreningen Dalkarlsvägen
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Isala lada

- myten, brödspaden
och belöningen

Isala lada med Gustav III:s porfyrmonument i förgrunden.
Foto: Lars Jönses, Dalarnas museum.

Vintern 1520–1521 for Gustav Eriksson, blivande Gustav I Vasa, runt i Dalarna för att värva anhängare bland
allmogen och de rika bergsmännen. Målet var att en gång för alla driva de danska knektarna ur landet. Vid
flera tillfällen ska den blivande kungen ha varit nära fångenskap, däribland i Isala strax norr om Svärdsjö.
Här ska Gustav ha fått hjälp av bonden Sven Elfsson, som klädde ut den blivande konungen till dräng och
gömde honom i gårdens trösklada. Enligt myten ska Svens hustru ha slagit till den utklädda Gustav med
en brödspade, för att avleda misstankarna från en passerande dansk patrull. För vilken bondhustru skulle
våga lägga hand på adligt blod! Knepet tycks ha fungerat, och resten är historia. Gustav Eriksson fann sin
bondehär och utsågs så småningom till svenska folkets konung.

H

ändelsen kring Isala
lada dokumenterades först 1667, alltså
nästan 150 år efter
att den ska ha utspelat sig.
Därför kan vi idag inte säkert
säga att den faktiskt ägt rum.
Med det sagt letade sig historien om Gustav Vasas Dalaäventyr sig in i historieböckerna
och kom på 1700-talet att bli
en del av den svenska historiens ryggmärg.

direkta ättlingar. Isalamedaljen är den enda ärftliga medalj
som utfärdats av en kunglighet, och har fortsatt att gå i
samma familj in i 2000-talet.
Medaljen som är i silver har
präglats med Gustav Vasas
porträtt och bär på frånsidan
texten ”Till Sven Elfssons
heder som frälste Gamle K.
GUSTAF. Bär dess afkomma i
Isala by. Denna penning Gifven af GUSTAF III 1787”.

Kunglig mecenat
Gustav III såg stor potential i
att återuppliva sin förfaders
bravader och bekostade 1787
en upprustning av Isala lada,
tröskladan där det hela ska ha
utspelat sig. I samband med
detta restes även en minnessten i porfyr intill ladan,
som ett tecken på konungens
tacksamhet. Vidare utlovade

Hösten 2020 införlivades både
Isalamedaljen och det tillhörande diplomet i Dalarnas museums samlingar. Föremålen
kommer, för all framtid, att
utgöra en viktig del i förmedlingen av historien om Gustav
Vasas dalaäventyr.t
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Isalamedaljen med Gustav Vasas porträtt. Överlämnad av Gustav
III till Sven Elfssons ättlingar 1787. Foto: Dalarnas museum

Gustav III att betala ut ett
årligt underhåll av ladan, vars
bevarande vid det här laget
ansågs vara av riksintresse.

Till Sven Elfssons heder
1787 utfärdade Gustav III även
en medalj, Isalamedaljen, som
skulle bäras av Sven Elfssons

Simon Langwagen, antikvarie,
Dalarnas museum
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Vi Gustaf, med Guds Nåde
Till Isalamedaljen utfärdades även ett
diplom med kungens sigill, som även
det bevarats inom familjen in i modern
tid. I diplomet står att läsa:
”Vi, Gustaf, med Guds Nåde Sveriges, Göthes
och Wendes Konung etc. etc. etc., Arfvinge till
Norge samt Hertig till Schleswig-Holstein etc.
etc., göre veterligt att som hos Oss i underdånighet blivit anmält huruledes Ladan i Isala
by och Svärdsjö Socken i Dalarnes län Högst
Salig Konung Gustaf 1:sta under Sin flykt för
Danskarne till förborgande av Sin Person
berättas hava tröskat ännu skall stå kvar,
men i så förfallet skick, att den hittills endast
ifrån fullkomlig förstörelse kunnat räddas

genom nuvarande ägarens Skattebonden
Hans Janssons för ett så vördnadsvärt
minnesmärke ådagalagda omsorg; Alltså
hava Vi, efter uppgivet omkostnadsförslag ej
allenast till i stånd-sättande av förenämnde
Lada, genom Vårt och Rikets Stats Contoire
försorg av extra utgifts medlen, velat anslå
Tjugu Riksdaler Specie, vilka 20 Oktober af
Hans Jansson måge få emottagas och…
För övrigt, är Vår Nådiga vilja det
Hans Jansson i Isala såsom härstammande i
åttonde led från den bekanta Sven Elofsson i
vars hus och med vars tillhjälp den store Gustaf Ericsson vid ovannämnda tillfälle blivit
räddad undan sina förföljare, må till åminnelse av sin härkomst, bära den ärepenning

XXX

Vi i sådan avsikt låte författa, och honom
tillsända, samt att detta hederstecken även
framdeles må pryda den av Hans Janssons
efterkommande som bliver ägare av Isala
Skattehemman så länge det äges av en Släkt,
som kan berömma sig av en Stamfader vilken visat Konung Gustaf den 1:sta så mycken
trohet. Det alla som vederbör till underdånig
efterrättelse länder. Till yttermera visso hava
Vi detta med Egen hand underskrivit och
med Vårt Kong. Sigill bekräfta låtit.
Stockholms Slott den 16e Januarij 1787.
Gustaf”.

T.v. Diplomet som
Gustav III utfärdade i samband med
Isalamedaljen 1787. Manuskriptet pryds ännu
av konungens lacksigill
med stora riksvapnet.
Foto: Emma Henning,
Dalarnas museum
Gustaf Vasa hos
Sven Elfsson i Isala.
Romantiserad målning
från 1831 av Johan Gustaf Sandberg. Målning
i Nationalmuseums
samlingar.
Foto: Linn Ahlgren,
Nationalmuseum From
Wikimedia Commons,
the free media repository
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Templet Gustaf
Wasas minne och
vasaloppsstarten
Olle Tranberg framför Vasastenen. Höstfesten 20??. T.v. Vasastenen. Foto: Erik Thorell.

R

edan i början av 1890-talet hade
tankar funnits på att skapa ett
minnesmärke över Gustav Vasa i
form av en minnessten och den
20 augusti 1893 beslöt Transtrands kommun att stödja den ideella insamling som
dragits igång för finansieringen.
Vasastenen och Gustaf Wasas minne
Vid samma tid bildades många nykterhetsloger runt om i Sverige för att stävja
den ökande alkoholkonsumtionen som
hade stora negativa följder. Även i Transtrand var alkoholen ett stort problem och
i tidens anda bildades den 29 december
1893 IOGT-templet nr 680 och dess namn
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Under slutet av 1800-talet började nationalromantiska strömningar
växa fram i hela Sverige med tankar om en nationalstat med en unik
folkkultur och en ärorik historia. Under samma tid kom de första
regelrätta turisterna till Sälen för att besöka den plats där Gustav Vasa
ansågs ha övernattat, Olnispagården. Visionerna var inte lågt ställda.
Sälen var ju den plats där nationalstaten föddes, där upprorsmakaren
hunnits ikapp av skidlöparna Lars och Engelbrekt och Sverige räddats
från att bli en dansk lydstat. Platsen där detta skulle skett var på en
kulle strax norr om Olnispagården, kallad Vasaholen.
var givet, “Gustaf Wasas minne”. Templet
var som aktivast under de första decennierna efter bildandet och under denna
tid anordnades många fester. Ett genomgående tema för många av templets
aktiviteter var olika hyllningar till Gustav
Vasa, bland annat övertog man samordningen av insamlingen till en minnessten.
Det skulle dock ta tio år innan tillräckliga
medel anskaffats. Mer än hälften av de
insamlade medlen skänkte en brukspatron Nisser som bidrog med 1500 kronor.
De totala kostnaderna uppgick till 2895
kronor inklusive hemforsling och uppsättning av stenen, som placerades på den
tidigare nämnda Vasaholen.

Invigningen
Den 18 september 1904 var en vacker
höstsöndag och klockan tre på eftermiddagen tågade enligt uppgifter upp mot
2000 personer med fanor och musikkår
i spetsen över älvbron upp till Vasaholen
på västra sidan älven. Under ledning av
Transtrands hornmusikkår sjöngs först
psalmen “Gud är oss en väldig borg” varefter kyrkoherde Peter Falk läste en kort
bön. Därefter följde ett tal av folkskolläraren Jonas Lundh om platsens historiska betydelse varpå han överlämnade
minnesmärket som gåva åt Transtrands
kommun. Kommunalstämmans ordförande Johan Ström tackade och föredrog en
DAGSVERKET NR 1. 2021
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historik över minnesmärkets tillkomst.
Man utbringade ett leve för Konungen Oscar II och fosterlandet, vilket besvarades
med ett kraftigt fyrfaldigt hurra, åtföljt av
fanfarer och “Ur svenska hjärtans djup”
samt “Du gamla du friska”. Sedan tågade
man åter över älven till Sälens folkskola
där templarne anordnat kaffeservering.
Vasaloppsstarten
I början av 1922 kom så förslaget att ett
skidlopp skulle genomföras till minne av
Gustav Vasas färd från Mora till Sälen. Till
en början var tanken att skidlöparna skulle starta i Mora och gå i mål i Sälen, men
ur publiksynpunkt och med hänvisning
till avsaknad av järnväg och läkarstation
beslöt man att istället förlägga starten till
Vasastenen i Sälen och målet vid Vasastatyn i Mora. Det första loppet startade
klockan sex på morgonen söndag 19 mars
nedanför Vasaholen.
Byte av sida

Följande två år startade loppet nedanför
Vasaholen på västra sidan älven. Men vid
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1926 års lopp uppstod emellertid ett byte
av sida under något lustiga former. Segraren från 1925 års lopp, Sven Utterström,
fick hela löparhären att förklara strejk
mot start vid Vasaholen. Man ansåg att
det var alldeles för stor risk för skidbrott
och olyckstillbud och trassel när man
skulle tränga ihop sig på bron över älven.
Ledningen lyssnade emellertid inte alls
på detta argument. När det så var tid för
start stegade startern, Nils Danielsson,
iväg upp till Vasaholen för att flagga
iväg löparna. Några smågrabbar och en
filmare följde med. Men sedan stod de
där ensamma och väntade, för löparna
stod bestämt på östra sidan älven. Så
småningom slutade det i en kompromiss
och startfältet åkte från östra älvbrinken.
Åren därefter och fram till 1960 startade
Vasaloppet på östra sidan älven, med
undantag för ett par år då man startade
mitt på älven.
1961 gick spårvesslan genom isen, och i
kombination med det ökade antalet skidlöpare beslöt man att flytta starten till en
bättre lämpad plats fem kilometer söder

om Sälen till Berga. Där startade man
fram till årets lopp 2021, då starten är
tänkt att genomföras på Tjärnhedens IP,
ett par hundra meter norr om startgärdet
i Berga.t
Näs Olle Tranberg, Styrelseledamot av
Transtrands Hembygdsförening och Dalarnas Hembygdsförbund

T.v. Vasaloppsstarten 1923, fotograferat
dagen före. Margit Nordin, första kvinnan
att åka vasaloppet, är markerad med x till
höger i bild. Fotograf okänd.
T.h. Invigningen av Vasastenen 18 september 1904. Foto: Lars Olsson Åkerman, Lima.
Nedan: Skidlöparna i 1923 års Vasalopp
uppställda framför Vasaholen. Foto: Okänd.
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En studieresa i
Gustav Vasas spår
En solig dag i början av september åkte några ur Dalarnas museums personal på en resa i Gustav Vasas spår. Resan gjordes som inspiration inför
byggandet av utställningen Sanning, myt, legend – Gustav Vasas äventyr i
Dalarna. Utställningen är Dalarnas museums eget bidrag till 500-års
jubileet kring Vasas väg till tronen.

V

i ville lägga fokus på de många
Vasaminnen som finns i Dalarna och de myter som omgärdar
platserna där Gustav sägs ha
passerat under sin färd, vintern 1520-1521.
Kanske blir även du inspirerad att göra en
likande resa? t

4

2

4.
Från Ornäs kommer kanske den
mest kända historien från Gustavs äventyr
i Dalarna. Nämligen hans berömda flykt
genom dasset. Han sägs ha blivit tipsad av
dottern på gården, Barbro Stigsdotter, att
det var tid att fly. Ornäsloftet uppvisade en
lite annorlunda skrud dagen till ära.

5.
Vidare körde vi på delvis medeltida vägsträckning mot Svärdsjö, via Olsbacka, Korsnäs, Främsbacka och Bengtsheden. Framme i Svärdsjö tog vi en titt på
1500-tals kronan som är en del i kyrkspiran
samt gjorde ett stopp i Prostparken, eller
den så kallade tolvmila skogen. Namnet
kommer av att skogsdungen utpekades
som 12 mil lång av en Svärdsjöbonde när de
jagande knektarna frågade om vägen.
6.
”Här tröskade Gustaf Ericsson”
står det på minnesstenen som restes vid
Isala lada av Gustav III vid hans dalaresa år
1788. Om det är sant eller inte kan vi inte
veta. Men Sven i Isala var kronojägare och
skulle mycket väl ha kunnat varit Gustavs
vägvisare vid den fortsatta färden mot
Rättvik.

1

1.
Vår resa startade i Vika kyrka
där vi mötte upp dagens guide, Daniels
Sven Olsson. Gustav själv besökte sannolik
aldrig denna kyrka, men finns avbildad i en
väggmålning i skepnad av Pontius Pilatus.
2.
Nästa stopp Rankhyttan. Här sägs
Gustav ha tröskat hos sin gamla studiekamrat Anders Persson. Under fönstret vid den
uthuggna fyrkanten i golvet, sägs Gustav
ha stått när han arbetade i ladan.
3.
På väg till Ornäs passerade vi
Torsång, troligen delvis på samma vägar
som de Gustav färdades på för 500 år sen.
Vid Torsångs hembygdsgård finns en minnessten.
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7.
Vid Närbo låga, utanför Marnäs,
sägs Gustav ha blivit gömd under en nedfallen tall för att få vila, mat och omvårdnad. Skadan i benet ska ha uppkommit
efter att de jagande knektarna stuckit sina
spjut in i det hölass där Gustav gömde sig.

6

8.
Vår resa slutade vid Rättviks
kyrka där Gustav talade till allmogen första
gången vid juletid 1520. Väl där insåg vi att
även platsens vasaminne rustades inför det
kommande jubileet.

8

Efter Rättvik drog Gustav vidare mot
Mora för nya försök att samla allmogen
till kamp. Vi satte emellertid punkt för
dagens resa och återvände till Falun fulla
av inspiration inför kommande utställningsbygge.t
7
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Anna Lögdqvist, avdelningschef Publika,
Dalarnas museum
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Stavspån som täckningsmaterial på kyrktak och
-fasader har lång kontinuitet. Redan under antiken
skriver Plinius d.ä. att taken i Rom var täckta av spån
vid tiden för kriget mot Pyrrhus 280 f.kr. I Sverige
finns en av de tidigaste avbildningarna på en spånklädd kyrkobyggnad att beskåda på en dopfunt från
1100-talets slut i östgötska Tingstads kyrka. Från
1100-talet härrör även de äldsta bevarade spåntäckningarna i Sverige. Dit räknas Garda kyrka på Gotland med ett delvis bevarat spåntak från 1100-talet,
idag övertäckt av ett senare lagt tak.

Kortakets spån på Leksands
kyrka har legat blottade i
över trehundra år!
Foto: Lars Jönses,
Dalarnas museum

Stavspån

T.v. Spån som material är en tradition med lång kontinuitet i Norden. Man kan spåra användningen tillbaka till tidig medeltid. Särna gammelkyrka med fasadspån från 1700-talet. T.h. Spån i mönsterläggning på klockstapeln i Leksand. Några av fasadspånen på västfasaden
har genom dendrokronologi daterats till 1500-tal. Foton: Sanna Svensson, Dalarnas museum

T

ill följd av den goda tillgången på
träråvara i Norden kom tjärade
stavspån att utgöra ett av de vanligaste tak- och fasadtäckningsmaterialen på kyrkobyggnader fram till
den industriella revolutionen. Då hände
någonting. Från ett cirkulär gällande
taktäckningsmaterial utskickat av Överintendentsämbetet år 1911 till samtliga
församlingar i Sverige, går att utläsa att
det i Kopparbergs län vid tiden fanns
fyrtio kyrkor med spån på taket. Nästan
samtliga av församlingarna hade även
egen spåntillverkning. Cirkuläret tillkom
mot bakgrund av att många församlingar
önskade byta sina spåntak mot andra
material, ofta plåt men också moderna
material som eternit.
Kunskapsglapp
Idag har antalet kyrkor i Dalarna med
spån som taktäckningsmaterial helt eller
delvis sjunkit till omkring trettio, inräknat
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ett antal nya kyrkor som tillkommit sedan
1911. Ingen av församlingarna har längre
egen spåntillverkning.
Jämförelsen visar på ett kunskapsglapp
när det kommer till stavspån som material. Det hänger sannolikt ihop med den
snabba modernisering som sker under
1900-talet. Småskalig produktion ersattes
av storskalig. Samtidigt ersattes metoder
och material med lång kontinuitet av nya,
moderna, gärna så kallade underhållsfria.
Sågade spån
Omställningen ledde till att spånen, som
tidigare klyvts fram ur stocken och därefter formats och ytbearbetats med yxa, nu
började sågas fram. Eftersom en sågklinga
inte tar hänsyn till träfibrernas naturliga
växtsätt och vridning på samma sätt som
en klyvning gör, kapas fibrerna av. Fibrerna fungerar i sin tur som ”sugrör”, vilka
lätt drar åt sig vätska. Detta leder i sin tur
till att spånen snabbare blir dåliga och be-

höver bytas. På majoriteten av kyrkorna i
Sverige – och Dalarna – ligger idag sådana
sågade spån, många tillkomna de senaste
femtio åren.
Ett antal undantag finns dock. Här sticker
Dalarna ut med ett större antal äldre
bevarade, huggna eller hyvlade, spåntäckningar på tak och fasader än i resten
av Mellansverige.
Trehundraåriga takspån
På kortaket tillhörande Leksands kyrka
gjordes en förbluffande upptäckt under
hösten 2018. De huggna, rödtjärade näbbspånen kunde genom dendrokronologisk
datering åldersbestämmas till år 1710–11,
tiden för den nuvarande takkonstruktionens tillkomst efter ett blixtnedslag med
efterföljande brand år 1709. I trehundra
år har spånen legat på taket, i med- och
motvind, genom värmeböljor, snöstormar och regnoväder. Otaliga människoliv
har de sett passera. Ett material som kan
DAGSVERKET NR 1. 2021
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ligga blottat under en så lång
tidsperiod kan inte kallas
annat än hållbart.
Återbruk
På Ore kyrka gjordes spånomläggningar på 1960-talet. Vid
tillfället påträffades spån
med inristningar av årtal och
bomärken på undersidorna.
Många härstammade från
spåningen av taket vid kyrkans
uppförande på 1870-talet. Men
här fanns även spån med årtalet 1760 inristat. Dessa spån
hade tillvaratagits när den
förra kyrkan revs på 1860-talet
då de fortfarande bedömdes
vara i gott skick. I Sundborn
finns motsvarande uppgifter
om hur spån på 1820-talet
togs från Floda. Att man vid
omläggningar och ombyggnationer av hela kyrkor valt att
åter spika upp befintliga spån
säger en hel del om materialets potential.
Kyrkoskatt
Tydligt är ändå att ”kyrkspånen” förr fyllde ett högre syfte
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än att enbart skydda socknens
allra heligaste från regn och
rusk. I en äldre sammanhållen
spåntäckning på Orsa kyrkas
långhustak bär vartenda stavspån bomärken. Antagligen

"Eftersom en sågklinga inte tar hänsyn till träfibrernas
naturliga växtsätt
och vridning på
samma sätt som en
klyvning gör, kapas
fibrerna av. Fibrerna
fungerar i sin tur som
”sugrör”, vilka lätt
drar åt sig vätska."
har spånen en gång i tiden
utgjort en del av kyrkoskatten.
Varje gårdsägare verkar ha
fått i uppgift att framskaffa ett
visst antal spån till kyrkan i
samband med större takrenoveringar. Satt i perspektiv till
att ett medelstort långhustak-

fall kan rymma 30 000 spån
förstår man betydelsen av att
märka upp dem.
Tidslager
Typiskt för Dalabergslagen är
de bergsmanskyrkor som tillkom under 1600- och det tidiga 1700-talet. Hit hör exempelvis kyrkorna i Sundborn och
Hosjö samt gammelkyrkan i
Enviken. Samtliga fasader är
inklädda i rödtjärade stavspån, tillkomna under många
olika epoker. Just det är tjusningen med materialet, att det
ger möjlighet ett byta ut just
de bitar som blivit dåliga. För
det krävs att man regelbundet
ser över spånen, känner på
dem och är noggrann med
ytbehandlingen. Efterföljs det
kommer man efter några sekel
att ha en levande, fungerande
yta med många tidslager och
många historier att förtälja.t

Sanna Svensson, byggnadsantikvarie, Dalarnas museum

Källor: Skanser, Lisa et al. Stavspån i Västerås stift. Inventering av
spåntäckta tak och fasader. (2020)
Stiftelsen kulturmiljövård: Rapport
2020:44, Västerås. Strängnäs och
Västerås stift. Arkiv: Riksarkivet:
Överintendentsämbetet, huvudarkivet. E V:7. Kopparbergs län m fl.
Uppsala Landsarkiv: Sundborns
kyrkoarkiv (OIb). Sundbornskrönikan.
1. Sågade ”moderna” spån från
sent 1900-tal på Svärdsjö kyrkas tak. Den här spåntypen är
vanligast på kyrkor idag.
2. Tillvaratagna spån från Orsa
kyrka monterade på väggen i
tornmuséet. Spånen är från sent
1700-tal och bär alla varsitt
bomärke.
3. Envikens gamla kyrka med
rundade, rödtjärade fasadspån.
Spånen är av varierande ålder
eftersom man bytt ut spånen
efterhand som de blivit dåliga.
Resultatet - en levande och
fungerande yta!
4. Sågade ”moderna” spån
från sent 1900-tal på Svärdsjö
kyrkas tak. Den här spåntypen
är vanligast på kyrkor idag.
Foton: Sanna Svensson,
Dalarnas museum
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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

DALFOLK 2:2020
Släkt- Hembygds- och emigrationsforskarföreningen Dalfolk
16 sidor

En artikel om fattigpojken,
Lars Salomonsson, som blev
bruksinspektor inleder detta
nummer. En märklig historia
om en altartavla som blev
regnskydd, hjulångaren Prins
August samt om knypplingen
i Mockfjärd möter oss också.
Fakta om presidenten över
Augustanakyrkan i Canada
avslutar numret.

MÖSSOR OCH MÄNNISKOR
CTH Hatt- och mössfabrik
1885–2004. Ann-Louise Ebberstein 2020. 206 sidor

En historia som inte har berättats tidigare får vi läsa i boken
om livet på CTH:s Hatt- och
mössfabrik i Borlänge. Om de
män och de hundratals kvinnor som bidragit till sin familjs
försörjning i en bruksort där
järn- och pappersindustrin
dominerade. I skuggan av
dessa har en betydelsefull del
av Borlänges arbetarhistoria
skapats.
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JÄRN, NORN OCH NORGREN
Svante Norgren 2019
365 sidor

GAMLA SÅGAR
Vatten-, ång- och vinddrivna
Mats Nylinder och Hans Fryk
2020. 282 sidor

DALFOLK 3:2020
Släkt- Hembygds- och emigrationsforskarföreningen Dalfolk.
16 sidor

Skogen har genom alla tider
inverkat på vår kultur och våra
liv. En gång i tiden uppfördes
vattensågar för husbehov varhelst det fanns ett vattendrag.
Idag finns några av dessa kvar
som byggnadsminnen men de
flesta är under förfall och
är snart borta. Denna bok ger
en inblick i sågverksindustrins
utveckling fram till början av
1900-talen och en beskrivning av de flesta kvarvarande
vatten-, ång- och vinddrivna
sågverken i landet.

Om Gustav Eriksson Vasa och
Hedemora myntverk berättas
i detta nummer. Hur det tedde
sig på färdvägar för dalfolket
beskrivs liksom om Maximilian Axelssons resa i Rättvik
1853. Vi får också en inblick
i vad gamla dödböcker kan
berätta genom de levnadsbeskrivningar som återfinns i
dessa böcker. Därtill finns en
berättelse om en skogsbrand i
Minnesota 1918.

DÄR ELDARNA DÅNADE
Ekomuseum Bergslagen 2020.
Bisse Falk. 245 sidor

SKINNAREBYGD 2019
Malungs Hembygdsförening
Årsbok 2019. 228 sidor

TUNUM 2020
Tunabygdens Hembygdsförenings årsskrift. 80 sidor

I den här boken talar det förflutna till oss om både kvinnor
och män och deras livsöden
i Bergslagen. Boken är också
en hyllning till naturen, där
skogen bjuder in till stillhet
och fascination.
Boken innehåller ett rikt och
mycket vackert bildmaterial
förutom den informativa
texten.

Den 100-årsfirande föreningen berättar förutom om
föreningens- och årsbokens
historia om olika gripande
människoöden. Vi får läsa om
spelmän, skinnare, Malungs
jordägares traktorrörelse, Malungs Blomsterfond och Jofa.
En spännande historia om hur
adligt tyrolskt blod hamnade
i Malung berättas med många
historiska detaljer.

Årets skrift berättar om
Gammelgårdens hundraåriga
historia liksom om kyrkor och
missionshus i bygden. Ett kusligt aktuellt hundraårsminne
återfinns i kapitlet om Spanska
sjukan. Ett annat minne handlar om kollekten för friköpande
av svenska slavar. Förväntade
och oväntade dateringar på
några av gårdens hus får vi i
redogörelsen för den dendrokronologiska undersökning
som gjorts under året.

Boken behandlar järnhanteringen vid Norns bruk och hur
släkten Norgren genom den
kopplas samman från 1400-talet och fram till idag. Det
handlar om bergsmän, hammarsmeder, kolare, bruksoch järnverksarbetare samt
ingenjörer. Alla drivna av de
integrerande krafterna inom
järnhanteringen, folkrörelserna, migrationen till städerna
och Amerika.
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ÅRETS
HEMBYGDSBOK
Nominering
Varje regionalt hembygdsförbund har rätt att nominera
en bok, eller årsbokserie.
Boken ska ha getts ut av, eller i
samarbete med, en hembygdsförening ansluten till ett regionalt hembygdsförbund och
Sveriges hembygdsförbund.
Hembygdsföreningar kan
lämna förslag till sitt regionala
hembygdsförbund som bör
ha en kommitté som väljer i
utgivningen.
Från och med 2021 är det upp
till juryn att avgöra om det är
en årsbokserie eller monografi
som ska belönas. Juryn kommer utöver att bedöma den
nominerade bokens innehåll
och utformning också lägga
vikt vid den ideella insatsen.
Det innebär att regionala
förbund kan nominera både
årsbokserier och monografier
till 2021 års utnämning.
Monografier kan nomineras
om de är utgivna under det
föregående året. Vid nominering av en årsboksserie sänder
förbundet in de tre senast
utgivna årsböckerna med en
motivering till SHF.
Om boken är en samproduktion mellan en författare
och en hembygdsförening
ska det stå angivet i bokens
produktionsuppgifter. Juryn

ska värdera forskningsinsatsen
och de litterära kvaliteterna i
presentation och gestaltning.
Nomineringar ska vara SHF
tillhanda senast den 30 april.
Den nominerade boken och
en motivering krävs samt
e-postadress och telefonnummer till den nominerade
bokens förening. Observera
att det regionala hembygdsförbundet också måste maila
besked om nomineringen till
susanne.salomonsson@hembygdsforbundet.se så att vi vet
att en nominering är gjord. På
så sätt kan vi undvika missförstånd om postförsändelsen
skulle komma bort på vägen.
Juryn
Pristagaren utses av en jury
bestående av Lars Grimbeck,
Eva Fredriksson och Owe
Norberg. Priset tilldelas föreningen om det är en antologi
eller författaren om det är en
enskild författare till boken.
Pris
Förutom äran och den extra
uppmärksamheten får vinnaren ett diplom och 10 000 kr.

t

Föreningsinformation med
anledning av coronasmittan!
Här hittar ni som medlemmar information med anledning
av covid-19 och hur verksamheten i föreningarna kan
påverkas.
µ www.hembygd.se/covid-19
Om årsmöten och evenemang:
µ www.bolagsverket.se.
Folkhälsomyndighetens information:

µ www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap
utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
Smittskyddslagen:

µ www.1177.se/Dalarna/sa-fungerar-varden/lagar-ochbestammelser/lagar-i-varden/smittskyddslagen/

µ www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/

svensk-forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs2004-168
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Nästa nummer:
DEMOKRATI 100 ÅR
Manusstopp:
1 maj 2021

ÅRETS
HEMBYGDSFÖRENING
Nomineringsförfarande
De regionala förbunden kan
nominera en förening var. En
utförlig motivering och dokumentation krävs samt namn,
e-postadress och telefonnummer på kontaktperson i
föreningen. Sista datum för att
nominera är 15 mars 2021.
Inriktning för årets hembygdsförening 2021
Eftersom 2021 är hundraårsjubileum för det första riksdagsvalet med allmän rösträtt har
Sveriges Hembygdsförbunds
styrelse beslutat att priset
för årets hembygdsförening
2021 kommer att tilldelas en
förening som utmärkt sig i
det demokratiska arbetet. Det
kan exempelvis handlar om
en förening som arbetat med
förnyelse av de demokratiska
arbetsformerna, haft särdeles
god kontakt med medlemmar,
engagerat sig i gemensamma
aktiviteter, tagit aktiv ställning
för demokrati mot antidemokratiska krafter, eller på
annat sätt visat föreningslivets
betydelse för demokratin.

Jury
SHF:s styrelse utser pristagare. En arbetsgrupp bereder
förslag utifrån styrelsens
prioritering.
Aktiviteter för prisvinnarna
Årets hembygdsförening ska
uppmärksammas i Bygd och
Natur och på SHF:s hemsida.
Pressmeddelande skapar
uppmärksamhet i media.
Representanter bjuds in till
prisceremonin i samband med
riksstämman. Den positiva
uppmärksamheten ska vara
den främsta belöningen, något
som kan bidra till att stärka
föreningens inflytande i kommunen. Prissumman är på 10
000 kr.
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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

Dalarnas museum följer Folkhälso
myndighetens rekommendationer, därav har
museet stängt. Vi uppdaterar med aktuellt
öppningsdatum i våra digitala kanaler;
dalarnasmuseum.se, facebook och
instagram.

Vi gratulerar...
Under 2021 är det inte mindre än fyra föreningar som har
hundraårsjubileum!
Vi gratulerar:
Floda Hembygdsförening
Mockfjärds Hembygdsförening
Svärdsjö Hembygdsförening
Transtrands Hembygdsförening

”Fribergsstuggu” på
Gammelgård i Lindbyn,
Mockfjärd, förvärvades
1943 från Knut Erkers
gård i Västanbäcken.
Foto: Erik Thorell

ÅRSMÖTEN
SHF
Sveriges Hembygdsförbunds årsstämma hålls lördagen 28
augusti 2021 i Halmstad.

I museets entréhall står Dalarnas museums
egen utställning om Gustav Vasa ”Sanning,
myt, legend – Gustav Vasas äventyr i
Dalarna” och väntar på besökare.
I konsthallen talar Gustav Vasa ur skägget
för sig själv för tillfället. Gustav Vasa talar
ur skägget fram till och med den 11 april, vi
hoppas att även den utställningen ska
hinnas ses av museets besökare.
På museets hemsida finns mer information
om utställningarna och där uppdaterar vi
även om när vi öppnar.
Kika även in på våra socialamedier.

Stigaregatan 2-4, Falun. Tel: 023-666 55 00

DFHF
Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbunds
årsmöte hålls 2021 den 12 juni.
Om pandemirestriktionerna fortsätter kommer båda mötena
att vara digitala. I annat fall meddelas tid och plats senare.

