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Bilden anses visa
Grycksbo pappersbruks
kvinnoklubb på utflykt
1922.
Foto: Stora Ensos
bildsamling, Dalarnas
museum.

”Vi fick pengar
att köpa en bärbar grammofon
av plast med
högtalare i locket
och en hel del
singlar – Beatles
och Lill-Babs,
minns jag. Det
var en förfärlig
musik tyckte de
äldre, men vi
samlade ungdomar som ville
lyssna. ”

Staffan Nilsson,
Fd. vice ordf. DFHF
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Folkrörelserna och
demokratin

I

år firar vi demokratins hundraårsjubileum i Sverige. Vid valet 1921 fick även kvinnor rösta och därmed var vi en relativt
fullvärdig demokrati. Vi var sena, våra nordiska grannländer,
framförallt Finland var betydligt tidigare, 1906. Kampen som
ledde fram till beslutet sträcker sig ända till 1800-talets slut.

En demokratis första förutsättning är alla människors lika värde, en annan är bildning, lägger vi därtill en vilja och idéer att
samlas kring, så har vi dessutom en folkrörelse. Nykterhets- och
väckelserörelserna hade tidigt växt sig starka och utgjorde en
grund. Industrialismen var en drivkraft som också krävde reformer. Möten där alla kunde delta framstod som en möjlighet. Sättet att kommunicera, begära ordet, votera och att reservera sig
mot beslut lärdes på dessa möten, bildningen ökade. I debatten
från vänster till höger, men också från frikyrkan till nykterhetsvänner, blev detta väsentligt – man kom i praktiken att använda
ett gemensamt demokratiskt språkbruk. Grupper uppstod där
gemensamma idéer band samman. Där diskuterades allt från
eldbegängelse till borgerlig vigsel. Demokratins hantverk skapades. Här i Dalarna arrangerades också stora ungdomsmöten
av hembygdsrörelsens förgrundsgestalter — Gustaf Ankarcrona
och Karl Erik Forsslund. Där fanns inga religiösa eller politiska
syften utan man ville verka för fosterlandet, för bildning, för
gemenskap och för hembygdens traditionella kultur. Både
Ankarcrona och Forsslund var unga, strax över trettio, och
mötena samlade tiotusentals ungdomar. Alla var entusiaster.
Högstämda tal hölls och alla kände stor gemenskap. Detta blev
grunden till Hembygdsrörelsen som en stark folkrörelse.
I början av 1960-talet startade min folkrörelsekarriär. Det var
på Närkeslätten som nykterhetslogen 2034 Linnéa engagerade
oss i en nybildad ungdomssektion. Vi deltog i möten med äldre
herrar som visste att besluta och fördela ordet. Vi fick pengar att
köpa en bärbar grammofon av plast med högtalare i locket och
en hel del singlar – Beatles och Lill-Babs, minns jag. Det var en
förfärlig musik tyckte de äldre, men vi samlade ungdomar som
ville lyssna. Men bara under en kväll i veckan, även om lokalen
var tom övriga dagar. Vi fick hållas, ty ungdomar i rörelsen var
det redan då en stor brist på. På så sätt lärde jag mig både att begära ordet och propositionsordningar. Ungefär tjugo år senare
då vi, min hustru och jag, invandrat till Falun i Dalarna engagerade jag mig i Elsborgs stadsdelsförening. Avancerade strax
till revisorssuppleant i DFHF och på den vägen blev det. Sedan
dess har jag upplevt sex ordföranden, alla landshövdingar och
jag tror ungefär lika många hembygdskonsulenter. Allt detta har
sannerligen folkbildat mig och fått mig att inse folkrörelsernas
styrka för att upprätthålla en demokrati.t
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Träfigur i Tunabygdens hembygdsförenings samlingar.
Bilden bearbetad.
Foto: Erik Thorell
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Handlingskraftiga kvinnor
Många känner till berättelsen om Barbro Stigsdotters
handlingskraft när hon ska ha
hjälpt blivande kung Gustav
att fly från Ornässtugan. Hur
det förhöll sig i verkligheten
lär vi aldrig att få veta.
Men det finns gott om andra
berättelser i gamla handlingar och uppteckningar där
kvinnorna i Dalarna visat på
mod och handlingskraft och
kunnat förhindra orättvisor
och maktövergrepp.
Genom noggrant förda
domstolsprotokoll får vi ta del
av en händelse som utspelar
sig hösten 1679 i byn Säl i
Mockfjärd. Dit kom två militärer, en korpral och en soldat,
för att utkräva en förment
skuld av Mats Andersson. När
han hävdade att skulden var
betald och mer därtill blev
han svårt misshandlad av
korpralen. Hemma på gården
kunde hans hustrun Anna
Hemmingsdotter, genom en
avledande manöver ge maken
en chans att fly. När militärerna skulle ta upp jakten på
Mats och rida ut genom portlidret ställde Anna sig i vägen
och lyckades spärra utfarten
tillräckligt för att Mats skulle
kunna sätta sig i säkerhet i
grannens fähus. Han var dock
så svårt skadad att han senare
avled. Flera av byns innevånare hade genom skrämsel och
hot farit illa vid händelsen.
Vid det efterföljande tinget
dömdes korpralen till döden
genom halshuggning. Soldaten klarade sig undan
med böter, för en krossad
fönsterruta, tack vare Annas
vittnesmål där hon beskrev att
soldaten på alla sätt försökt att
gå emellan korpralen och de
inblandade i flera gårdar i Säl.
I detta nummer möter Du
fler starka och handlingskraftiga kvinnor i Dalarna!t
Erik Thorell, redaktör
Läs mer: Säl och Brötjärna – Två
gamla byar i Dalarna.
Birger Linell och Olof Holmberg.
Mockfjärds hembygdsförening
1979. Armbostet 1962 – Gagnefs
kompani. Oscar Hanspers – Sorgliga och sorglustiga tilldragelser
I Gagnefs kompanis historia.
Kungliga Dalregementets Kamratförening 1962.
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Tack för mig!

I

mars 2015 tillträdde jag
tjänsten som hembygdskonsulent i Dalarna. Det
har nu gått sju år. En tid
som gått alldeles för fort - en
tid som givit många trevliga minnen och möten med
människor i lokalföreningarna
i hela Dalarna.
När jag tillträdde tjänsten
bekymrade det mig lite hur
jag skulle kunna fylla alla
kommande nummer av Dagsverket. Det har verkligen inte
varit några problem eftersom
så många välvilligt har ställt
upp med tid och kunskap
genom att bidra med artiklar
och bilder.
Besöken i föreningar och
hembygdsgårdar vare sig
det gällt kretsträffar, kurser
eller rådgivning, har förgyllt
arbetet genom att få ta del av
allt ideellt arbete och kunskap

om det lokala kulturarvet som
finns i Dalarnas alla 90 föreningar. Det är ett stort arbete
och ansvar ni axlar med att
vårda och bevara kulturarvet
ur olika aspekter där även
levandegörandet ingår.
Det har också varit berikande att följa arbetet i hembygdsrörelsens hela organisation med regionalt förbund,
riksförbund och konsulentkollegor runt om i landet. Det är
ett stort och viktigt arbete som
utförs på alla nivåer.
Stort och varmt tack till er alla!
Det är inte osannolikt att jag
dyker upp på någon hembygdsgård i framtiden – som
ni känner till har ni samlingar
som intresserar mig för min
privata ”forskning”.
Önskar min efterträdare varmt

Hej Dalarna!

O

ch varmt tack för
förmånen att få
arbeta hos er. Mitt
namn är Marina
Andersson och jag har fått den
stora äran att efterträda Erik
som kommer att gå i pension
efter ett väl utfört arbete som
hembygdskonsulent.
Det finns många anledningar att glädja sig över att få
flytta till Falun och jag som
värmlänning ser fram emot
att återigen stifta bekantskap
med en gammal arbetsgivare,
nämligen Selma Lagerlöf. Jag
har arbetat på Mårbacka Min-

välkommen till ett fantastiskt
intressant och givande arbete
med hembygdsrörelsen i
Dalarna.t

nesgård, Lagerlöfs fasta punkt
i Värmland. Att jag hamnade
där var faktiskt tack vare
Dalarnas museum. Jag var
praktikant på museet under
en period och återupptäckte
min hembygds stora författare
Selma Lagerlöf, som under
många år var bosatt i Falun.
Av den anledningen sökte jag
jobb som guide på Mårbacka
Minnesgård och resultatet
blev att jag stannade kvar på
Mårbacka i tio år. Jag, som
egentligen har arkeologi som
huvudämne, upptäckte att det
var roligare att förmedla historia än att gräva upp den.
Jag har sedan dess arbetat
med historiska miljöer och
framför allt med förmedling
av historia och museipedagogik. För närvarande arbetar
jag som antikvarie på Jamtli
Historieland i Östersund, ett
rollspelande friluftsmuseum
som varje sommar låter våra
besökare göra en resa genom
tid och rum. En resa som även
landets hembygdsföreningar
bjuder på genom att visa upp
sin bygds historia och kulturarv.
Är man som jag uppvuxen i
Foto:

Foto:
Maria Lannerbro Norell

en föreningstät bygd hamnar
man förr eller senare i någon,
eller hellre några, föreningsstyrelser, arbetsutskott och
liknande. Med anledning
av mitt intresse för historia
engagerade jag mig framför
allt för ortens kulturhistoriska
föreningar och var bland annat ordförande för socknens
hembygdsförening.
Hembygdsföreningarnas
arbete är av stor vikt av flera
olika anledningar, en historia
som annars skulle stå oupptäckt förmedlas genom de
lokala föreningarnas arbete.
Som uppvuxen på den värmländska landsbygden förstår
jag att uppskatta det arbete
som ideella föreningar genomför för att se till att vår landsbygd förblir levande, vital och
intressant. Hembygdsrörelsen
är en bärare av ett kulturellt
arv och förmedlare av en demokratisk tradition som även
ska komma nya generationer
till del. Det är några anledningar till att jag ser jag fram
emot att ta del av Dalarnas
historia och kulturarv.t
Marina Andersson
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Fortsätt att odla
smakminnen!
Idag försvinner den odlade mångfalden i rasande
fart. Det är lätt att känna vanmakt. Kan jag göra
något litet för att bromsa den negativa spiralen?
Något som är till gagn för både det gröna kulturarvet, mina nära och mig själv? Då kan vi som har
trädgård, en liten täppa eller odlingslott med enkla
medel göra något ovärderligt – be om frö, sticklingar
och rotskott från odlingsvänner, grannar och familj.
Tänk att få fortsätta odla de allra godaste grönsakerna, som trivs just här, och veta vem som har odlat
dem tidigare, hur de tagits om hand och tillagats, att
få föra arvet vidare.

I

Lurbo vid Enviken odlade
Anna-Lisa och Eivin
Johansson grönsaker till
självförsörjning, som så
många andra vid mitten av
1900-talet. Mellan gårdar och
familjer delade man med sig
av frö till speciellt värdefulla
grödor. I de här trakterna
uppstod många extra goda
varianter av kålrot, ofta söta,
milda och med ljusgult eller
vitt fruktkött. Idag fortsätter
Elin Haag odla sin farmors
och farfars kålrot på samma
plats. På samma sätt som när
Elin var liten fortsätter hon
att duka upp bitar av den vita
kålroten ”Eivin”, när det är
dags för ”fredagsmys”.

En ärtbulla - som den en
gång smakade
Landgården i Gärde, Leksand
brukades under stor del av
1900-talet av Land Per Eriksson, välkänd renlevnadsman
och omsorgsfull jordbrukare.
Här bor nu Land Alice Gustafsson med familj. På logen har
hon hittat en kappe med gamla ärtor, som hennes morbror
Land Per odlat på 1930-talet.
Just de här ärtorna går inte att
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få liv i, de är för gamla. I Land
Pers almanacka från år 1925
finner vi spår: ”25 maj sådde
ärter och 3 kg pelucher på Näsmans Gärdsåkerhol närmast älven”. Pelusker eller sandärter
är en slags gråärter, som kom
att importeras från Tyskland
under 1800-talet och första
delen av 1900-talet. De blev
snabbt populära främst som
grönfoder och odlades mycket
också i Dalarna. Med åren
kom lokalsorter att utvecklas.
Den välkände växtförädlaren
Stig Blixt uppmärksammade
” Pelusk från Dalarna” och
såg till att den samlades in till
Nordiska Genbanken, idag
NordGen. Tidigare gjordes
sällan anteckningar om de
insamlade fröna, därför vet vi
inte mer om den idag.
När jag jämför de starkt
oxiderade ”pelucherna” med
” Pelusk från Dalarna” är
likheten slående. Storlek,
form och fröfäste stämmer
överens. Denna pelusk ger
ärtor som också lämpar sig
mycket väl till bröd. I sommar
hoppas vi kunna odla ” Pelusk
från Dalarna” så att Land
Örjan Gustafsson, som driver

T.v. Ansad kålrot "Éivin" och bitar i skål. Ovan: Elins dotter Thilde
har just hämtat en fin kålrot ur landet! Foto Elin Haag
Mitten: Land Alice och Land Örjan med ärtkappen.
Nedan: Pelusk från Dalarna, växande ärter och torkade ärtor
Foto Agneta Magnusson

Landgårdens Fjällkor och
Gårdsförsäljning, ska kunna
baka traditionell ärtbulla på
eget gråärtsmjöl – en rik och
lite kärv smakupplevelse! t
Läs gärna mer om både
grönt kulturarv och odlare i Dalarna:
Gråärter, rovor – och den
älskade kålroten. Agneta
Magnusson Kultur 2019
Följ det gröna spåret! Bara
fortsätt att ta hand om
gamla nyttoväxter. Agneta
Magnusson Kultur 2020

Agneta
Magnusson
Kontakt:
Facebook & Instagram Agneta Magnusson Kultur,
amkultur@gmail.com
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t JOSEFSDAL

Kraftfulla kullor
Fjärdsmans mor läxade upp studenterna
unga männen om händelsen: ”…fjärdingsmannens hustru … angrep oss här, såsom
våldsverkare och tjuvar; emedan vi släppte
våra hästar uti en dess utbetta [avbetade]
täppa. Ty sedan vi mestadelen av dagen
varit uppehållna på vägen av åtskilligt
inkvirerande [efterfrågande], frågat efter
gästgivargården, blivit ditvisade, där intet
folk var hemma, skickat efter henne, att
få bekvämligare bet för våra hästar, blevo
vi bemötta med inexkusabelt [oförlåtligt]
ovett.”

Vi som lever på 2000-talet
har nog svårt att förstå hur
viktigt betet var till djuren
och att man var rädd om
varje grässtrå.
Orselforsen i Mockfjärd, mellan holmen och älvens norra strand.
Foto: okänd, privat ägo.

O

nsdagen den 14 augusti 1734
kom åtta unga män, studenter
från Uppsala, ridande från
Floda till Gagnef. Deras ledare
Carl Linnaeus var 27 år gammal. Sedan
den 3 juli, då de gav sig av från Falun, var
de ute på studieresa och antecknade flitigt vad de såg och upplevde efter vägen.
I Mockfjärd observerades bland annat laxfiske vid Orselforsen, kolflottar vid Väster-

dalälven och en surbrunn, som ”hade ett
starkt watn både til smak och lukt”.
Hästarna behövde naturligtvis vila och
studenterna sökte sig till gästgivargården
i Lindbyn, där fjärdingsmannen tillika
nämndemannen Erik Olsson bodde med
sin familj. Ingen var hemma i gården så
hästarna släpptes i en hage. Då mor i
gården, Kerstin Danielsdotter, kom hem
blev hon mycket arg. Så här berättar de

Vi som lever på 2000-talet har nog svårt
att förstå hur viktigt betet var till djuren
och att man var rädd om varje grässtrå.
Det är ju inte heller säkert att studenternas bud med förfrågan om bete nått fram.
Kerstin Danielsdotter, 1684–1743, föddes
i byn Rista i Gagnef och flyttade till Lindbyn tjugo år gammal vid giftet med Erik
Olsson, 1684–1743. Makarna fick tio barn
men bara tre söner och två döttrar levde
till vuxen ålder. Yngste sonen Erik hade
studerat både vid Trivialskolan i Falun
och gymnasiet i Västerås och ”antog sig
barns undervisning här i församlingen”.t

Kvinnorna avgjorde valet

I

början av 1858 utbröt i Mockfjärd det
som i tidningarna kom att kallas ”den
stora häxdansen”. Åttaåriga Myr Anna
Olsdotter, som var föräldralös och
växte upp hos sina morföräldrar, började
berätta om nattliga färder till Josefsdal.
Flickan hade säkert hört de gamla berättelserna om troll och jättar och om den
onde i Josefsdal och började tro att hon
själv hade upplevt detta. Morföräldrarna
blev bekymrade.
Några år tidigare hade en pojke i byn
pratat på liknande sätt och det upphörde sedan en präst hade bett för honom.
Flickans morfar Mats Rask kontaktade
kyrkoherde Wahlin i Gagnef och talade
om vad dotterdottern berättat, men
kyrkoherden avfärdade det hela. Morfar
blev besviken men gav sig inte. Då den
nya prästen Robert Blumenberg kom till
DAGSVERKET NR 2. 2021
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Mockfjärd för att hålla gudstjänst, fick
Anna och hennes morfar träffa honom i
skolhuset efter gudstjänsten.
Josefsdal
Trolldomsryktena spred sig och snart
cirkulerade anklagelser om färder till
Josefsdal och pakter med djävulen i alla
Mockfjärdsbyar. Mer än åttio barn var
inblandade och det spreds också till
närliggande Gagnefsbyar. Blumenberg
lyssnade till barnen och kunde stilla deras
och föräldrarnas oro. Kyrkoherde Wahlin
var illa berörd av Blumenbergs sätt att
ta sig an de smittade barnen med böner,
handpåläggningar och medmänsklig
omsorg. Han skrev ett brev till kontraktsprosten i Leksand Gabriel Hwasser och
bad denne att förbjuda Blumenberg ”att
med ifrågavarande trolldomsväsende sig
befatta”.



Robert Blumenberg, 1800–1867.
Bildkälla okänd.
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Genom brevet fick prosten uppfattningen
att Blumenberg var en drivande kraft i
psykosen. Så var det ju inte, men prosten
blev ängslig och anmälde Blumenberg
till domkapitlet. En process kom igång
med förhör både i Gagnefs prostgård och
i Mockfjärds kyrka. Alla som förhördes
berättade att de nu var befriade från sina
anfäktelser genom att de fått lära sig att
varje dag befalla sig i Guds händer. Ändå
ledde det till att Blumenberg förflyttades.
Föräldrarna till de inblandade barnen
från Mockfjärd lämnade i samband
med förhöret in en skrivelse till stöd för
Blumenberg. Gagnefs sockenmän skrev
senare till kungs för att få honom tillbaka.
Det hjälpte inte.

på malm-, timmer- och kolkörning. Hur
skulle kvinnorna ta sig till kyrkan i detta
förskräckliga väder? De kunde inte utan
risk för livet pulsa så långa vägar klädda i
sina skinnkjolar och strumpor som räckte
bara till knäna och sedan sitta i den
oeldade kyrkan under flera timmar. Men
kvinnorna visste på råd. I klädkamrarna
hängde männens kyrkkläder så de tog på
sig männens knäbyxor och pulsade iväg.
Alla förundrade sig över deras frimodighet och märkliga okänslighet för snö
och kyla. Skinnkjortlarna dolde vad som
fanns under. Då rösterna var räknade
hade Blumenberg fått röster motsvarande
1381 tunnland mot de övriga två sökandes
345 och 45 tunnland.

Prästval
Sju år senare utlystes komministertjänsten och man vädjade till Blumenberg att
söka och det gjorde han. Söndagen den 12
mars 1865 efter gudstjänsten skulle valet
äga rum. Vid den här tiden grundades
rösträtten på förmögenhet och jordinnehav och om mannen inte kunde närvara
fick hustrun rösta i hans ställe då det
gällde prästval.

Det dröjde två år innan Robert Blumenberg och hans familj anlände till Gagnef
och han var då en bruten man. Några år
tidigare hade han drabbats av ett slaganfall, som han inte återhämtat sig från. Ett
par dagar efter ankomsten avled prosten
Brolén helt oväntat och Blumenberg fick
en alltför stor arbetsbörda. Söndagen
före midsommar 1867 predikade han sista
gången i Gagnefs kyrka och dog av slag
några dagar före jul.t

På valdagen blev det oväder med djup
snö och hårda vindar. Karlarna var borta

Gagnefskulla i skinnkläder. Kolorerat foto
från 1860-talet.
Foto: K E Källström, Dalarnas museums
samlingar.

Dal Brita satte spår i Sandviken

I

Sandviken ligger Dal Britas damm och
minner om en ovanligt stark dalkulla.
Dal Brita gick och sålde band, när hon
först kom till trakten. När järnvägen
byggdes i slutet av 1850-talet slog hon sig
ner vid Jädraån. Där hade hon krog och
hjälpte till vid bygget.

na bröt ut 1866 gjorde hon stor nytta. En
sjukstuga inrättades och om man behövde hjälp kallade man på Brita. Ingen karl
vågade bära en som var sjuk i kopporna
men Brita lyfte upp den sjuke på armarna

och lade honom i sjukhussängen. Sex
personer i socknen dog av kopporna.
Året därpå drabbades Gävle av koleran
som också spred sig till Sandviken. Många
blev sjuka men lyckligtvis tillfrisknade alla.

Då Sandvikens järnverk skulle börja uppföras behövdes kraft att driva maskinerna
och man beslöt att gräva en kanal från
Jädraån till platsen för bygget, en sträcka
på tre kilometer. I mars 1862 satte man
igång. Det gick åt mycket folk eftersom
man grävde med spadar och körde iväg
jorden med skottkärror.
Bland de trehundra kanalbyggarna fanns
två kvinnor, berättar Sigrid Göransson,
Dal Brita och hennes dotter Anna.
”Hon sköt sin skottkärra som den starkaste
karl, först vid kanalen, sedan i verket, där
hon till sist transporterade ved till ångpannorna. Dessemellan kokade hon kaffe
och sålde. Hon var ovanligt stark och det
berättas att om kunderna inte ville betala,
vad de var skyldiga henne, tog hon dem i
nacken och kastade omkull dem utan större
svårighet och tog fram pengarna ur deras
fickor.”
Barnmorska
Dal Brita fungerade också som traktens
första barnmorska och när smittkoppor-
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Dal Britas damm i Sandviken 2018. Foto: Monica Åström, Sandviken.
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Dal Brita insjuknade i tyfus 1870 och
avled på sin födelsedag 49 år gammal.
Yngsta dottern Carolina var då tolv år.
Tack vare Sigrid Göransson, 1872–1969,
barnbarn till järnverkets och stadens
grundare, har minnet av Dal Brita bevarats.
”Med tanke på att från glömskan rädda
något av vad som ännu lever i de gamlas
minne från denna tid, har jag sökt nedskriva vad jag kunnat hopsamla från gamla
papper och muntliga berättelser”, skriver
Sigrid Göransson i förordet till ”Några bidrag till Sandvikens historia” tryckt 1912,
då järnverket firade femtioårsjubileum.
Vedskjutserska
I Sandvik AB:s arkiv ser man att Brita var
anställd vid järnverket under tre månader
vintern 1868–69 och gjorde femtio dagsverken som ”vedskjutserska”. Dagsförtjänsten var en riksdaler. Kyrkböckerna
visar att Brita och hennes familj var skrivna i Kungsgården ända till hösten 1865 då
de flyttade till Högbo församling och det
som idag är Sandviken. Men med tanke
på dalfolkets vana att söka sin utkomst på
olika ställen och att avståndet inte är så
långt mellan Kungsgården och Sandviken
kanske de muntliga berättelserna ändå
kan stämma. Och när Sigrid Göransson
var ung, fanns det många som mindes Dal
Brita och kunde berätta om henne.
Mockfjärd
Dal Brita kom till världen i byn Västanbäcken i Mockfjärd den 15 april 1821.
Hennes far soldaten Hans Andersson
Falk, 1788–1831, kom från Nordanberg
i Gustafs och hade gift sig 1811 i Vika
socken med Brita Olsdotter, 1782–1813,
från Västanbäcken. Hon tjänade då som

piga på Hagelsnäs herrgård. Året därpå
föddes deras son Anders och de bodde då
i Britas hem i Västanbäcken. Då pojken
var fyra månader avled modern.
Hösten 1815 gifte fadern om sig med
Tätting Anna Olsdotter, 1776–1857, från
samma by. Hon hade tidigare sonen Anders Andersson, född 1809 i Falun, utan
känd fader. En son Olof föddes 1816 och
fem år senare yngsta barnet Brita.
Skarprättaren
Då Falk Brita Hansdotter var tio år dog
fadern. År 1836 fyllde hon femton år och
flyttade till Husby, där hon blev piga i Dalkarlsbo. Efter ett år kom hon till Ovansjö i
Gästrikland och återfinns några år senare
på Urfors bruk. År 1842 gifte hon sig med
Jan Fredrik Lindberg, 1806–1852, född
i Stora Tuna och son till skarprättaren
Fredrik Lindberg och hans hustru Anna
Jansdotter i Dalsjö. De nygifta flyttade
till Kungsgården, där dottern Anna Brita
föddes. Sonen Jan Erik kom till världen
i juni 1852 och i augusti avled maken av
”okänd sjukdom”. Brita fick fem år senare
dottern Carolina. Britas mor flyttade till
dem 1850 så kanske hon kunde hjälpa till
med barnen när Brita arbetade. Hon var i
sjuttioårsåldern och återvände till gården
i Mockfjärd fem år senare.
Operasångerskan
Britas son Jan Erik Lindberg tog värvning
vid Ovansjö kompani och fick soldatnamnet Falk, lika som morfadern i Mockfjärd. Döttrarna utvandrade till Amerika
1894 liksom Anna Britas dotter Carolina
Elisabet, 1876-1958, gift med Karl Tebom,
1871–1948, från Årsunda och 1915 får de
dottern Blanche Thebom, som blev en av
världens främsta operasångerskor.t

Källor
Fjärdsmans mor läxade upp studenterna
- Linnés Dalaresa 1734.
- Kyrkböcker från Gagnef och
Mockfjärd.
Kvinnorna avgjorde valet
- Lind, Per: Drag ur Robert Blumenbergs liv, Borlänge tidning,
1938.
- Martling, Carl Henrik: Kristallen
den fina och andra märkvärdigheter i Västerås stift, 2000.
- Nordesjö, Lars-Olof: Robert Blumenberg – prästen som lyssnade
på Blåkullabarnen. Dalfolk 3/2015.
- Hedman-Larsson, Karin: Porten till Västerdalarna, byarna
Färmsnäs och Högberget i Mockfjärd, 2017.
Dal Brita satte spår i
Sandviken
- Göransson, Sigrid: Sandvikens
historia 1862–68. 1912.
- Eriksson, Arne och Larsson, Arnold: Dal Brita –barnmorska med
rallarsving, Café Linnéa 2/80.
. Nilsson, Ulf Ivar: Det händer i
Gästrikland, 2007.
- Kyrkböcker från berörda socknar.

Stark medlemsutveckling i
pandemin!

H

ur kan detta vara
möjligt?
Föreningens kassör,
Anita Bergquist,
berättar att redan 2019 delade man ut 1000 infoblad i
brevlådorna till privathushåll
i Mockfjärd. Då gav det inget
resultat. Men man beslutade
att göra om samma sak under
2020 och då även bifoga ett
inbetalningskort för den blygsamma avgiften på 50 kronor.
Och se… den gången gav det
resultat. Inte mindre än 114
personer betalade in årsavgiften och medlemsantalet ökade
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till totalt 305 medlemmar.
Fantastisk uppslutning – det
visar att hembygdsföreningarna och hembygdsgårdarna
betyder mycket för bygdens
innevånare.
Hembygdsföreningen planerar
nu att göra om samma sak
2021.
Så här var informationsbladets
text:
Hej Hembygdsvän år 2020!
Här i Mockfjärd finns en fin,
omtyckt och välskött Gammelgård som till viss del är
anpassad för personer med

DAL BRITA

funktionsnedsättning. Det är vi
i Mockfjärds Hembygdsförening
som äger och sköter den. Vi är
många medlemmar men blir
gärna fler.
Hembygdsföreningen ordnar
flera aktiviteter på gården under året, se baksidan. Dessutom
underhåller vi Gammelgården
och Tanså hytta.
Vi ser med glädje att Gården
används som utflyktsmål. De
flesta besökarna har också
visat hänsyn och städat upp
efter sig. Det är vi tacksamma
för. Du som använder Gården,
bli gärna medlem! Se nedan.
Möjlighet finns att hyra Gården

Karin Hedman
Larsson, Rättvik,
med rötter i Mockfjärd

"Hembygdsföreningen
planerar nu att göra
om samma sak 2021."
för dop och födelsedagar m.m.
Som medlem hyr du till ett lägre
pris.
Besök vår hemsida: www//
nya.hembygd.se/mockfjärd.
Vi finns också på Facebook.
Vi behöver dig som aktiv
eller passiv medlem! Stöd från
många medlemmar är viktigt
för verksamheten. Medlemsavgiften är endast 50 kr/år och
person.
Grattis Mockfjärds hembygdsförening och lycka till
med medlemsvärvningen
2021!t
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Knappbudâ
- lanthandel i Kärvsåsen

Min mor hette Knapp Svea Pettersson. Hon föddes 1913 och växte upp tillsammans med fem syskon i en
lanthandel. Affären låg i Kärvsåsen, en by som ligger 6 km norr om Boda kyrkby i Boda socken, mellan
Rättvik och Furudal. Sveas far, Knapp Anders Hansson, började med lanthandel på 1890-talet och 1926
byggde han en större affär som låg efter nya landsvägen i Kärvsåsen. En stor byggnad med källare, affärslokal och ovanpå affären var bostaden med fem stora rum och kök. Affären hette K.A Hanssons diversehandel eller ”Knappbudâ” som alla i byn sa.

K. A. Hanssons Diversehandel i Kärvsåsen.
Foto: Okänd. Privat ägo.

M

itt under andra världskriget,
1940, avled Knapp Anders
hastigt och hans barn hjälptes
åt att driva affären vidare. Min
mor började att jobba heltid i affären
1960 och omkring 10 år senare köpte
hon ut sina syskon och tog över affären.
Min far, hennes man Einar, stöttade och
hjälpte henne nästan dagligen, även om
han inte var anställd i affären.

Varor
Alla matvaror som behövdes i ett hushåll
fanns att köpa i affären. Kött köptes ifrån
Melkers i Falun och kom i stora lådor på
”Falubussen” en till två gånger i veckan.
Det var falukorv, rökt skinka, medvurst,
köttfärs med mera. Varorna var inte
paketerade utan falukorven delades i den
storlek som kunden ville ha, köttfärs vägdes upp så mycket som önskades, skinka

8
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och medvurst skivades i skärmaskinen till
så stora paket som kunden begärde. Bullens varmkorv såldes styckevis. Ja, nästa
allt såldes i lösvikt, ost, frukt, grönsaker,
hjorthornssalt. Jästen köptes hem i enkilos förpackningar och sedan lade mor
över ett nät av stål och tryckte igenom jästen för att få 50 gram stora jästbitar. Bröd
beställdes från ett bageri i Ingels några
dagar i veckan, men det bakades också
mycket i hemmen på den tiden. Mjöl till
”tuttulbak” sålde mor i lösvikt från stora
säckar som kom ifrån en kvarn i Orsa.
Mjölkvaror beställdes ifrån Mora mejeri
varje dag. Det svåra var att beställa hem
så att mjölken räckte precis till eftermiddagen när mjölkbilen kom. Det var därför
vanligt att kunderna satt i affären och
pratade och väntade på mjölkbilen, för
att få dagens mjölk. Ägg köpte mor ifrån
någon granne som hade höns.

Tobak, kastruller, knappar, förklädestyger, underkläder, stövlar, metspön,
fiskedrag, vinkel- och plattjärn, järnplåt,
masonit, cement, spik, skruv, bult, färg,
yxor och mycket annat fanns till försäljning! Knappbudâ var mittpunkten i byn.
Sommaren var viktig för affärens överlevnad, då handlade många sommargäster
och turister. Mor planterade alltid rosa
och vita petunior i två stora krukor framför affären.
Lutfisk och sill
Älgjakten var en stor ”högtid” och
då såldes mycket falukorv, limpa och
ammunition. Till jul lades lutfisk i blöt i
början av december så att den skulle vara
klar till försäljning till jul. Vattnet skulle
bytas varje dag. Sillfiléer såldes i lösvikt
som förvarades i en stor silltunna nere i
källaren.
DAGSVERKET NR 2. 2021
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t KNAPPBUDÂ
Julskyltning
Handelsresande i glas och
porslin bjöd in mor till Rättvik
eller Leksand på hösten där
hon fick beställa hem kaffekoppar, glas, tallrikar, vaser
med mera. Likadant var det
med leksaker, som var extra
spännande för oss barn. Lördagen före julskyltningen kom
mors syskon och syskonbarn
och vi hjälptes åt med att städa hela affären grundligt. Affären pyntades med jultomtar
och julljusstakar, porslin och

leksaker plockades fram. Mors
syster Signe brukade binda
en lång girlang av granris som
sattes runt båda skyltfönstren
och affärsdörren. Far fick
hjälp av några karlar i byn att
resa en stor, fin julgran utanför affären.
Sena kvällar
Öppettiderna var 9.00-18.00
med lunchstängt 12.00-13.30,
måndag till fredag.
Lördagar 9.00-14.00.
Efter stängning skulle golvet

våttorkas, skärmaskinen
diskas bland mycket annat,
så före klockan 19.00 var mor
inte hemma. Någon semester hade hon inte, men hon
kunde vara ledig någon dag
då och då. Vilken arbetsglädje
och så bra hon trivdes i sin
affär! Hon klagade aldrig, även
om hon ibland kunde vara
väldigt trött på kvällarna.
Ny regi
När hon blev äldre orkade inte
kroppen längre. Hon var sjuk,

men försökte ändå fortsätta
med sin affär. När en granne,
Tysk Karin, sa till mor att hon
gärna tog över affären blev
mor väldigt glad och slutade på våren 1982. Nu levde
affären vidare, mor trivdes
bra med Tysk Karin och hon
kunde gå ner och hälsa på sina
älskade kunder.t

Knapp Britta Pettersson,
Boda Hembygdsförening

T.v. Knapp Britta vid charkdisken i butiken 1973. Foto: Okänd.
Privat ägo.
Ovan: Ett urval av knappar som
fanns i affären.
Nedan: Sysilken i många färger.
Foton: Knapp Britta Pettersson.

Ovan: Kassaapparaten som
användes fram till 1982.
Nedan: Papperskasse med
firmanamn och reklam för allehanda varor.
Foton: Knapp Britta Pettersson.

Ovan: Blommiga bomullstyger
avsedda till förkläden kunde
också köpas i affären.
T.v. Skåp gjort av en sockerlåda,
där fanns metkrokar, fiskeflöten, sänken och andra fiskeredskap. Kunden fick själv öppna
skåpet och plocka fram det
man ville köpa.
Foto: Knapp Britta Pettersson.
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Mor Svea vid vävstolen som var hennes avkoppling vid sidan av arbetet
med affären. Foto: Gunnar Hedström.

9

2021-05-24 15:20:54

Kvinnorna och nykterheten
– nyckelroller i demokratin
En av de folkrörelser som fick en nyckelroll för demokratins framväxt i Sverige
var nykterhetsrörelsen. Nykterhetslogerna var öppna för alla och allas röst vägde lika mycket. Medlemmarna fick ”träna på demokrati” och här genomfördes
demokratiska val långt innan samhället var fullt demokratiskt.
1910 hade rörelsen 160 000
medlemmar i landet. I övre
Västerdalarna, Malung-LimaTranstrand, fanns år 1913 över
600 medlemmar. I Transtrand
bildades flera templarloger,
bland annat nr 671 ”Dalen” i
Sörsjön och nr 840 ”Morgon
mellan fjällen” i Vörderås.
Idag finns protokollen från
dessa loger kvar i hembygdsförenings arkiv, och deras
historia är väl korrelerad med
rösträttens framväxt.
Lärarinnan Bompa Stina
Jacobsson, 1863–1936, var
under många år aktiv i templet
”Morgon mellan fjällen”. År
1903 valdes hon till övertemplare och hon var under många
år sekreterare. Hon var även en
ofta anlitad föreläsare.

N

ykterhetsrörelsens
mål var att minska
alkoholkonsumtionen som ansågs
leda till social misär och
djupa klassklyftor. I Sverige
kom IOGT att bli den största
sammanslutningen och år
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Anledning kan vara
att en majoritet av
de som söp var män
och kvinnorna fick ta
konsekvenserna av
supandet.
Aktiviteter
Uppfostrande föredrag
kom att bli en central del av
rörelsen och ämnena var av
både etisk, social, politisk
och vetenskaplig art. Många
av templens medlemmar höll

själva i föredragen och både
manliga och kvinnliga föreläsare anlitades. År 1906 höll
den 21-åriga Selma Sten ett
föredrag i Sörsjön med titeln
“Den unga kvinnan”.
Templen anordnade ofta basarer, kaffebjudningar och fester. I början av februari år 1912
lades ett förslag fram i templet
”Morgon mellan fjällen”, att
man skulle genomföra en agitation för kvinnans rösträtt genom att anordna “Kvinnornas
dag”. Förslaget var först att
anordna en basar, men diskussion uppstod mellan templets
bröder och systrar då männen
framhöll att ”största delen av
traktens manliga befolkning för
närvarande äro sysselsatta i
skogarna och att man därföre icke kunde beräkna att få
några vidare köplystna vid de
föreslagna anordningarna”.
Invändningen är intressant
eftersom det speglar många
kvinnors omöjlighet att ha en
egen ekonomi, såsom omyn-

Templet 671 ”Dalens” medlemmar och standar framför gamla
skolan i Sörsjön under de sista
åren av 1890-talet.
Samtliga foton Transtrands
hembygdsförenings arkiv.

dig och ställd under en mans
förmyndarskap. Agitationen
genomfördes 25 februari
som en festtillställning med
föredrag och templarmöte i
Östhans Olas snickeriverkstad
i Östvalla.
Kvinnornas roll i rörelsen
En majoritet av medlemmarna
i Transtrand var kvinnor, i
templet ”Dalen” var cirka 60
procent kvinnor. Anledning
kan vara att en majoritet av de
som söp var män och kvinnorna fick ta konsekvenserna av
supandet. Eftersom det även
fanns tankar om ett nationellt
spritförbud så ville många
kvinnor vara med och påverka
i den utsträckning som var
möjligt.
De lokala templen leddes av
så kallade tjänstemän med
övertemplaren som “ordförande”. Kvinnorna hade ofta mer
förvaltande roller bland tjänstemännen, vanligast var sekreterare. Åren runt sekelskiftet
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skedde dock stora förändringar i sammansättningen
av de förtroendevalda då det
“gamla gardet”, merparten
äldre män som varit med och
grundat templen, klev tillbaka. Fram steg nu flera starka
kvinnor som skulle komma
att vara aktiva länge i rörelsen. År 1898 var åtta av nio av
de förtroendevalda i templet
”Dalen” kvinnor, inklusive
övertemplaren Anna Nilsson
från Storagen. I templet ”Morgon mellan fjällen” var fem av
tio förtroendevalda kvinnor
år 1902. Merparten var även
unga när de blev aktiva, flera
bara i övre tonåren. I båda
templen fanns även en stark
koppling till bygdens lärarkår,
där majoriteten var kvinnor.
År 1903 var övertemplaren,
vicetemplaren och sekreteraren i templet ”Morgon mellan
fjällen” alla småskollärarinnor.
Nationell rösträtt
Kopplingen till den nationella
rösträtten var även i praktiken stark. Flera av medlemmarna i nykterhetsrörelsen
var politiskt engagerade. I
Sörsjön var övertemplaren
Enoch Larsson även valförrättare för Transtrands norra
valdistrikt. I Vörderås var
Johan Ström valförrättare
för det södra valdistriktet,
även han medlem i nykterhetsrörelsen. Ström var även
riksdagsledamot i andra
kammaren 1903–1917 för ”De
frisinnade” - liberalerna - och
var en förespråkare av allmän

rösträtt. Likaså vallokalerna var de samma, i Sörsjön
användes templarlogen och i
Vörderås folkskolan till nationella val.
Slutsatser
Nykterhetsrörelsen kom att
bli en viktig faktor i kampen
för allmän och lika rösträtt.
Det förde med sig demokratisering, föreningsfrihet och
folkbildning. Även på mindre
orter framgår det tydligt
vilken betydelse rörelsen
hade i framväxten av dagens
demokratiska samhälle, och
inte minst den nyckelroll som
kvinnorna spelade i denna
process.t
1. Vad de frisinnade vilja. Pamflett från 1920 ur riksdagsman
Johans Ströms arkiv.
Valkuvert från valet 1926. Ur
riksdagsman Johan Ströms
arkiv.
2. Festlighet anordnad av
templet 671 ”Dalen” kring
sekelskiftet 1900.
3. Sörsjöns musikkår i täten
under högtidligheter i Särna.
4. 1:a majdemonstration i
Sörsjön år 1925. Demonstrationståget med musikkåren
i spetsen utgick från Buvallheden med Sörsjöns centrum
som mål.

Näs Olle
Tranberg,
styrelseledamot i Transtrands hbf
och DFHF
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Limakvinnan

som inspirerade till fred,
rösträttskamp och teater i USA
Den svenska skådespelerskan Viveca Lindfors uppförde 1982 enmansföreställningen – ”I am a Woman” på
Guthric Theater i Minneapolis, Minnesota, senare också i Sverige. Föreställningen var inspirerad av berättelser om olika immigranters öden i det nya landet. Framförallt av Barlund Anna Olssons dagboksanteckningar och hennes barnbarnsbarn, Karin Winegars, uppsats ”Gångjärn av läder”.
kan vi följa hennes liv och
arbete i Minnesota där hon till
en början kände sig helt utestängd innan hon beslutade
att lära sig det ”Amerikanska
språket”. Anna var en skicklig
spinnerska och erbjöd sig att
lära en irländsk nybyggarkvinna att spinna i utbyte mot
att hon fick lära sig engelska.
Med denna nyvunna kunskap
startade hon själv skola i sitt
hem där hon lärde maken
och andra svenska nybyggare
att tala och förstå engelska. I
nybörjarklassen hade hon tre
vuxna danskar, nybyggarbarn
och tre indianbarn av Chippewa-stammen.
Barnmorska
Tidigt kom Anna att spela en
aktiv roll i gemenskapen med
både nybyggare och indianer. Hon bidrog till att både
skola och bibliotek byggdes.
Hon donerade också mark
till en begravningsplats och
tjänstgjorde som barnmorska.
Hon kom att förlösa 300 barn
varav 35 Chippewa-barn.

Wing Olof Olsson med hustru Barlund Anna Persdotter och fem av deras sex barn; Otto, Peter, Martin,
Viktor och Brita. Foto taget i Amerika, fotograf okänd.

D

en här texten är en
sammanfattning av
Bondas Ivar Larssons berättelser om
ett emigrantöde som finns i
boken; Lima och Transtrand ur två socknars historia. Det är
en berättelse om en begåvad,
duktig och aktiv pionjärkvinna
som gjorde det bästa möjliga
av varje situation. Hon var
aktad och omtyckt av både
nybyggare och urbefolkning.
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Jag har valt att använda originaltextens beteckningar för
båda dessa folkgrupper.
Emigrationen
Barlund Anna var född 1830 i
Hedens by i Lima och utvandrade tillsammans med sin man
Wing Olof Olsson, född 1822,
och deras barn till Amerika
1888.
Efter en strapatsrik överfart och lång resa i det nya

landet kom de att slå sig ner i
vildmarken vid Mentor, nära
Crookston, Polk country,
Minnesota. På sin jordlott
byggde de en stuga där dörren hade gångjärn av läder,
vilket gav upphov till titeln på
barnbarnsbarnets berättelse
”Laether Hinges” – ”Gångjärn
av läder”.
Språket
Genom Barlund Annas dagbok

Skattmästare
De män som utgjorde traktens
första skolråd valde Anna till
skattmästare och sekreterare
vid deras sammanträden. Där
kom hennes karaktärsfasthet
och självständighet i strid
med traditionella värderingar.
Trots detta höll hon sig i bakgrunden under sammanträdena och lät männen bestämma
även om hon lät dem veta sin
mening. Hennes dotter blev
feminist och rösträttskvinna,
något som var främmande
för Anna men som hon fick
uppleva var rätt.
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t AMBASSADÖR
Ambassadör
Av Annas dagbok förstår man att hon
utnämnde sig själv till ambassadör för en
närboende fientligt sinnad indianstam.
Hon rodde ensam över sjön till Island
Point försedd med en säck toppsocker
och en härva färgat garn. ”Amerikanska
indianer är hövligt folk” skrev hon i sin
dagbok. Efter en stunds spänt möte mottog den ende obeväpnade mannen, som
hon kallade ”Bronsstatyn”, hennes gåvor.
Han fick sitt smeknamn genom att han
stod så stilla vid deras första möte att hon
var osäker på om han var levande. Anna
mötte också mannens dotter Mia, en person som hon tog till sitt hjärta. Anna lärde
gruppen att väva och att prata engelska med svenskt uttal och accent.
Bröder
Några år senare, då förhållandet mellan
nybyggarna och de amerikanska urinnevånarna blev spänt, räddade Anna genom
sin vänskap med indianerna, nybyggarna från en massaker. De uppretade
Chippenwant var samlade nära Wings
farm. Anna gick då ensam till dem och
”Bronsstatyn”, tog honom med sig till den
närbelägna begravningsplatsen. Där låg
hennes son Johannes, som omkommit i
en tågolycka, begravd bredvid ”Bronsstatyns” son på kyrkogården. När de stod
vid sina söners gravar sa hon ”Bröder”
och räckte ut sin hand. Han tog hennes

hand och upprepade ”Bröder”. Därefter
gick de var och en till sitt och nästa dag
var Island Point tyst och övergivet. Fred
hade uppnåtts utan blodsspill. ”Jag grät
över mitt folk, och bad Gud att förlåta dem,
ty de visste inte vad de gjorde” skrev Anna i
dagboken. Hon skrev också:
”Det är en stark övertygelsen inom mig att,
som jag aldrig kan frångå, att ingen har
rätt att skymfa och behandla en mänsklig
varelse illa oavsett färg eller religion”.

Barlund Anna levde till 1914, som änka
från 1899 då hennes man Olof avled. Hon
var 58 år gammal är hon kom till USA
men hann ändå uträtta mycket av stor
betydelse för många.t

Erik Thorell, redaktör

Gamla stugan på nuvarande Barlundgården byggdes efter att familjen emigrerat.
Foto: Perjos Lars Halvarsson

Fler besökare till
Dalarnas hembygdsföreningar!
Var med och lyft kulturarvet i Dalarna!
Under våren har de sju första föreningarna
i Dalarna fått hjälp och stöd att ta fram nya
besöksanledningar inom ramen för projektet ”Kulturarvet som besöksmål”. I sommar
kan besökarna gå sägenvandring i Enviken,
lära sig baka tunnbröd i Idre eller delta i
jakten på den försvunna skatten i Malung –
och mycket mer!
Kulturarvet som besöksmål är en satsning
av Sveriges hembygdsförbund för att stötta
de föreningar som vill attrahera fler besökare, både från närområdet och långväga.
Att delta är kostnadsfritt, och du får stöd av
processledare från Visit Dalarna, DFHF och
Region Dalarna i arbetet. Mer info finns på
www.hembygd.se/shf/turism. Nästa grupp
startar i höst – håll utkik efter en inbjudan
till er förening!
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t LÄSVÄRT

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

Blandat från Dalarna

BODABYGDEN 2:2020
Informations- och kulturblad
för Boda socken 2:2020
Boda Hembygdsförening.
20 sidor

BÄRKEBYGD 2020
Norrbärke och Söderbärke
Hembygdsföreningar. 80 sidor

Numret inleds med en artikel
som också är en efterlysning
om Bunkerbarn från Tyskland som kom till Dalarna på
1950-talet. Lenåsens by av
idag och Templet 194 Frids
historia liksom Bodamåls
30- åriga tillvaro beskrivs.
Boda Hembygdsförenings Kulturpremie gick 2020 till Östra
Boda Bakstugeförening vars
historia beskrivs från starten
1943.

Med anledning av att det i år
är 200 år sedan Smedjebackens Valsverks, numera Ovakos, grundare Axel Norlander
föddes berättas om hans liv
och gärning i detta nummer.
Festplatsen Rävberget och alla
de kända artister som uppträtt
där, om den siste i Dalarna
som talade savolaxisk dialekt,
liksom att vara ung i 1950-talets Smedjebacken finns att
läsa. Smedjebackens kommuns kulturpristagare Olle
Ridelius presenteras också.

BJÖRKBODA OCH MARNÄS -TVÅ BYAR I ENVIKENS
SOCKEN
Envikens Hembydsförening
2021. 357 sidor

RÄLLSJÖBO-EN BY I
DALARNA
Rällsjöbo Byförening och
Bjursås Hembygdsförening
2020. 205 sidor

Boken har tillkommit genom
flera studiecirklars arbete genom åren och omfattar tiden
efter att Enviken blev egen
församling. Den beskriver gårdarna i Björkboda och Marnäs
och vem som bott där under
åren, arbetslivet, näringar, föreningsliv, skolor och mycket
annat. Några personer har fått
egna avsnitt i boken.

Boken om en by med anor
från 1500-talet, där vi får följa
utvecklingen fram till nutid.
En by som vårdat traditioner
och muntliga berättelser från
förr. Vi får läsa om människor
som levt och verkat i alla
gårdar i byn dit en bilväg i
modern betydelse drogs fram
1951. Elektriciteten kom 1970
och telefon för de som önskade sådan blev möjligt 1971.

14
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GRÄNGE 2020
Årsskrift för hembygdsintresserade. Sammanställd och
utgiven av Hembygdsföreningarna i Ludvika kommun
42 sidor

Om hotell och affärsverksamhet i gamla tiders Grängesberg
får vi läsa i detta nummer.
Idrottsminnen från 1950-talet,
konstnärshemmet Tuvatorp
liksom om hästen i det gamla
Grangärde återfinns i skriften.
Där finns också flera intressanta person- och släktskildringar, liksom en historik om
och efterlysning av luktpioner
från förr.

SKINNAREBYGD 2020
Malungs Hembygdsförening
Årsbok 2019. 304 sidor

Temat är Malungs IF 100 år de första 50 åren. Det berättas
om Skinnarloppet, Myrvallen,
Post-Olle och Särna Hedlund.
Fotbollens förenande och
integrerande roll beskrivs av
en man från Iran som kom till
Malung som 15-åring. Vi får
också följa en Malungsfamiljs
emigration till Amerika i slutet
av 1800-talet och de strapatser som mötte dem i det nya
landet. Skvaltkvarnar och
torvtäkter presenteras.

HUSBYROCKEN 2020
Långshyttans Brukshistoriska
Förening. 46 sidor

Flera artiklar i detta nummer
berättar om gamla gårdar och
deras brukare. Om soldater
och soldatnamn i Dalregementets Livkompani berättas
också. Solhems äldreboende
under 70 år på 1900-talet
beskrivs. Vi kan också läsa om
en barnmorskas verksamhet
under mer än 30 år i Långshyttan. Åt idrottsrörelsen i
bygden ägnas även ett par
artiklar.

FRÅN BY SOCKENGILLE 2021
By Sockengille. 80 sidor

Läs om minnen från SLU i By
åren 1944–54. Emigrationen
från bygden i samband med
storstrejken 1909. Vräkningen
i Horndal 1909 kan vi läsa om
i en samtida dikt. Gillestugan
på Gammelgården, tidigare
magasin i Horndal bruk, har en
200-årig historia som beskrivs
genom utdrag ur Tolvmannanämndens årsberättelser. En
berättelse om två familjers liv
och roll i det kommunala och
social livet i By ger en bild av
1930-talets landsbygd.
DAGSVERKET NR 2. 2021
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t NOTERAT

Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbunds
årsmöte 2021
Årsmötet hölls onsdagen den
21 april 2021, kl. 17.00, digitalt
via Microsoft Teams. Totalt
var 41 personer närvarande;
delegater, styrelseledamöter,
enskilda medlemmar och
tjänstemän.
Den nya styrelsen:
Ordförande
Landshövding Ylva Thörn
1:e vice ordförande
Olle Tranberg, Transtrand
2:e vice ordförande
Anna-Karin Andersson,
Nyhammar
Ordinarie ledamöter:
Jon Bodin, Säter
Inga A:son Murmester,
Svärdsjö
Eva Kempff, Tällberg
Jan-Olof Montelius, Falun
Kristoffer Olerås, Stora Skedvi
Ersättare:
Ronnie Jensen, By,
ersättare
Bente Mellqvist Danielsson,
Malung
ersättare
Mikael Waller, Enviken,
Revisorer:
Ordinarie Inga Gruvris, Leksand och Anders Johnsson,
Sundborn,
Ersättare Mats Zetterström,
Bjursås och Hans Jonsson,
Bjursås.
Valberedning:
Svante Modin, Rättvik, sammankallande.
Kersti Jobs Björklöf, Leksand.
Yngve Thorné, Skattlösberg.
Inga motioner hade inkommit
till årsmötet.

Årsavgifterna beslutades att
vara oförändrade för 2022.

bygdskonsulent och redaktör
för Årsbok och Dagsverket.

diplom, från DFHF, för sitt
förtjänstfulla arbete.

Avtackningar
Vice ordförande Staffan
Nilsson, verksam inom DFHF
sedan 1980-talet avtackades
för sina år som ledamot i
styrelsen, arbetsutskottet
och i redaktionsgruppen för
Årsboken Dalarna. Han har
även fungerat som revisor
och tillfälligt som hembygdskonsulent och redaktör för
Dagsverket. Dessutom har
han varit aktiv på riksnivå
genom sitt engagemang i olika
sammanhang. Staffan Nilsson
utsågs till hedersmedlem och
uppvaktades med diplom och
hedersnål.
Gertrud Ilis avtackades för
sina år som ersättare i förbundets styrelse, ett uppdrag hon
haft sedan 2015 och representerat DFHF både regionalt och
nationellt. Förtjänsttecken
med lagerkrans och diplom
överlämnades.
Ulla Berglund Brasch avtackades för sin 11 år i valberedningen där hon med sitt stora
kontaktnät och personkännedom gjort en berömvärd
insats. Ulla har också varit
ledamot av DFHF:s styrelse
1985 – 2007.
Birgitta Sandström som
avgick vid årsmötet 2020 uppmärksammades även detta år
för sina insatser i DFHF:s styrelse och årsbokredaktionen.
Hon utsågs till hedersmedlem,
uppvaktades med diplom och
hedersnål.
Erik Thorell, som kommer
att gå i pension fr.o.m. 1 juli
2021, tackades för sina år som
förbundets tjänsteman/hem-

100-års jubilerande föreningar
DFHF gratulerade de hembygdsföreningar som fyllt 100
år 2020 och de som fyller 100år under 2021. Det är ett stort
och viktigt ideella arbete som
utförs i föreningarna med att
bevara och tillgängliggöra kulturarvet. Hembygdsrörelsen
är också en demokratirörelse
som skolat fler generationer i
detta arbetssätt.
100-år 2020: Ludvika hembygdsförening och Äppelbo
hembygdsförening.
100-år 2021: Floda, Mockfjärds, Svärdsjö, Transtrands
hembygdsföreningar.
Samtliga kommer att erhålla

Årets hembygdsbok
Årets Hembygdsbok i Dalarna
2021, Mössor och människor
- CTH hatt och mössfabrik
1885–2004, presenterades
med juryns motivering som
återges på annan plats i detta
nummer.

Dalarnas Byggnadsvårdspris
Grattis! Vinnare av Dalarnas byggnadsvårdspris 2021 är:
Britt Eklund och Knapp Lennart Pettersson
med bidraget Jelkgården i Kärvsåsen.
Prisutdelning: Välkomna till prisutdelningen lördagen
den 5 juni, kl 14.00. Du deltar digitalt via din dator eller
telefon. Du hittar även en länk till prisutdelningen på
www.byggnadsvardspriset.se.
Landshövdingen delar ut priset och vi får följa
med på en digital visning av Jelkgården.
Vi får även veta vilket bidrag som är
Publikens favorit 2021.
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Ny hembygdskonsulent
Landsantikvarien Christer
Björklund, presenterade Marina Andersson, som tillträder
som ny hembygdskonsulent
den 1 september 2021. Läs
Marinas egen presentation på
sidan 3 i detta nummer.
Erik Thorell

Anna-Karin Andersson och Staffan Nilsson. Foto: Erik Thorell

Höstfest
Årets Höstfest ställs in på grund av rådande
pandemi och restriktioner.
Vi hoppas att kunna återkomma 2022 med
en traditionsenlig Höstfest någonstans i
Dalarna.
Styrelsen för DFHF
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DFHF, Box 22, 791 21 Falun

utvecklades orten och de stora industrierna
Domnarvets järnverk och Kvarnsvedens
pappersbruk kom till. De sysselsatte många
människor och då till övervägande delen
män.
Lite i skymundan av de stora bruken startade år 1885 ännu en industri på orten, C Th.
Ericsons Möss- & Pelsvarufabrik. ”Mössor
och människor” skildrar hur fabriken byggdes upp, dess verksamhet och människorna
som arbetade där. Den beskriver livet på
fabriken och ger en intressant inblick i en
industri där de flesta anställda var kvinnor.
Man kan läsa om väldigt mycket, som fabrikens historia redovisad i siffror under utvalda år, överföring av yrkeskunskap, hattens
funktion och hattmodet under 100 år.

MÖSSOR OCH MÄNNISKOR.
CTH HATT OCH MÖSSFABRIK
1885-2004.
Utgiven av: CTH Vänförening, 2020.
Författare/redaktör: Ann-Louise Ebberstein.
Nominerad till: Årets hembygdsbok 2021
av Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund.
Juryns motivering:
”Mössor och människor” lyfter fram staden
som hembygd. Borlänge i Dalarna, idag en
betydande industristad, bestod på 1800-talet till största delen av åkrar och ängar.
Med järnvägens tillkomst på 1870-talet

Boken är lättläst, engagerande, har en
inbjudande layout och innehåller ett rikt
bildmaterial samt en väl redovisad källförteckning. Författaren har gjort ett gediget
forskningsarbete och bland annat haft
tillgång till intervjuer med kvinnor och män
som arbetat på fabriken.
”Mössor och människor” beskriver i lättillgänglig form en historia som annars troligtvis hade fallit i glömska. Boken förmedlar
intressant kvinnohistoria och är en mycket
fin skildring av en verksamhet som för
många är helt okänd. Den intresserar därför
både den läsare som har lokal förankring
och den som inte har det.
Ingrid Neil, Satu Sundström och Marita Trygg

Nästa nummer
3-2021
manusstopp
1 augusti

t
t
t

Rättelse
Fel bild publicerades i nr 1/2021 av Dagsverket i artikeln om Allmogetåget 2021. Här den rätta bilden av
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: Ragna Fahlander.
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