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Näs Olle Tranberg guidar vid Vasastenen på DFHF:s höstfest i Transtrand 2017.
Foto: Erik Thorell

Skiftande skiften
”Ända sedan jag
som tolvåring
skrev av den
äldsta husförhörslängden för
Transtrand från
1680-talet har
jag haft ett stort
intresse för min
hembygds och
Dalarnas historia.”

N

är vi gräver i vår historia, som arkeolog eller i arkiv,
förvånas vi ofta över likheter och skillnader mellan
dåtid och nutid. Under århundraden har vårt samhälle
genomgått många förändringar eller skiften som satt

sina spår.

Det senaste året har det skett många skiften i vår närhet, i både
det lilla och i det stora. I Transtrands hembygdsförening, där jag
är aktiv, och i flera av våra grannföreningar har nya ordföranden
och ledamöter tillträtt eller väntas tillträda under året. På länsnivå har DFHF:s styrelse förnyats då flera ledamöter efter lång
och trogen tjänst lämnat över till nya. Även vår ordförande Ylva
Thörn väntas under året lämna sin roll då en ny landshövding
tillträder och på riksnivå väntas Maria Norrfalk lämna SHF:s
ordföranderoll.
I många föreningar har coronapandemin även tvingat fram
skiften i hur styrelsearbetet genomförs. Fysiska möten har bytts
mot telefonmöten eller onlinemöten. Uppmaningen från riksnivå har varit “Ställ inte in - ställ om”, något som vi sett många
kreativa lösningar på runt om i länet.
Ett högst personligt skifte är att jag har fått den stora äran att
väljas till förste vice ordförande i DFHF och jag får passa på att
tacka alla er medlemmar för det förtroendet och ser fram emot
många trevliga möten. Ända sedan jag som tolvåring skrev av
den äldsta husförhörslängden för Transtrand från 1680-talet har
jag haft ett stort intresse för min hembygds och Dalarnas historia. Jag har steg för steg lärt mig om hur vår rörelse fungerar och
om min hembygds historia. Utan att jag märkt det har det även
här skett ett skifte, då jag gått från att vara den som frågar till
den som får frågorna. Något som känns väldigt roligt.

Näs Olle Tranberg,
vice ordf. DFHF
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Någonstans är kanske skiftet det som definierar vår rörelse och
vår historia. Tiden står aldrig stilla och vi är länken mellan dåtid, nutid och framtid. Vi kommer nog alltid fortsätta förundras
över de skiftande berättelser vi gräver fram från vår historia.t

Distribution: Dagsverket utkommer fyra gånger per år och ingår i
medlemskapet i Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund.
Upplaga 2000 ex. per nummer.
Medlemskap i DFHF för år 2021
erhålles genom insättande av
250 kr på bg 5604-8564. Som medlem får du årsboken DALARNA,
4 nummer av Dagsverket, 20 procents rabatt på museets och hembygdsförbundets publikationer.
Annonsera i Dagsverket:
Helsida: 1.600 kr
Halvsida: 800 kr
1/3-sida: 600 kr
1/4-sida: 400 kr
1/6-sida: 300 kr
1/8-sida: 200 kr
Priser exklusive moms
Manusstopp 2021
Nr 4, 1 november.
Redaktionen förbehåller sig rätten
att förkorta och redigera insända
texter. I och med att material
lämnas till redaktören godkänner
upphovsmannen också att det
publiceras elektroniskt. Författarna
är ensamma ansvariga för sina
artiklars innehåll.
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Arkeolog David Fahlberg,
Dalarnas museum, tillsammans
med grävmaskinisten i ledningsschaktet. Se artikel sidan 5.
Foto: Lars Holting
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t KANAL

t REDAKTÖREN

Kanal för gruvvatten

Foto: Maria Lannerbro Norell
Den delen av kanalen vi dokumenterade
låg mellan Gruvmuseet och Rödfärgsverket. På bilden syns stockarna som täckte
kanalen. Foto: Jimmy Axelsson Karlqvist.

….. går igen ….
Eftersom min efterträdare på
konsulenttjänsten börjar sitt
arbete 1 september, samma
dag som detta nummer av
Dagsverket går till tryck, ”går
jag igen” som redaktör, även
om jag blev ”friherre” den 1
juli.
Det känns trevligt att arbeta
med ännu ett nummer, speciellt efter denna fina sommar
när hembygdsrörelsen börjat
komma igång med aktiviteter
efter pandemiuppehållet. Vi
har kunnat mötas fysiskt på
hembygdsgårdarna för att fira
jubileer, ta del av utställningar, berättarkvällar, vandringar
och mycket annat.
Dagsverket innehåller denna
gång vitt skilda ämnen – såväl
frikyrkorörelse som arkeologiska fynd och modernistiskt
fritidsbyggande.
Trevlig läsning önskar ”vikarierande redaktören”
Erik Thorell, redaktör

M

almen vid Falu
gruva började
förmodligen brytas
för mer än tusen
år sedan. Under medeltiden
bröt man troligen helst inte
så djupt för det fanns inte så
bra hjälpmedel att transportera upp malmen och tömma
gruvan på vatten. På 1500-talet initierade Gustav Vasa en
modernisering då man först
införde hästvandringar och
sedan olika vattendrivna verk
för att forsla upp malm och
pumpa upp vatten.
Krondike
Vattenkraften fick man genom
att bygga ett krondike ovanför
gruvan. Vattnet samlades
sedan i Gruvbäcken norr om
gruvan och rann ner genom
staden. På 1700-talet krävdes mer vattenkraft och nya
Krondiket byggdes parallellt
med det gamla, men vattnet
behövde därefter ledas bort
från gruvan, söder om Stora
Stöten. Vattendragen syns på
1700-talskartor, men om det
var diken eller kanaler, eller
hur de var konstruerade har
ingen intresserat sig för.
Schweizerost
Falu gruva var på 1600-talet
som en schweizerost och en
midsommardag rasade flera
väggar mellan olika gruvor
och Stora Stöten bildades.
Men även idag finns det
håligheter man måste vara
uppmärksam på, övertäckta
schakt kan definitivt vara
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farliga, men även övertäckta
kanaler kan vara bedrägliga.
Ett hål i marken ledde till en
schaktningsövervakning. Gruvan kände till en träkulvert
en bit söder om den aktuella
gropen. De antog att det var
samma konstruktion där det
rasat. Kulverten har använts
i modern tid, bland annat för
vattenledningar. Den skulle
fyllas igen och då översiktligt
dokumenteras och om möjligt
dateras.

Kanalen under var 1,75 meter
bred och minst 1,6 meter djup.
Den skulle bara fyllas igen och
grävdes inte ut. Det intressantaste var kanalens gedigna
konstruktion av en kombination av timmer och sten.
Kanalens sidor var byggda av
längsgående och tvärgående stockar. Mellanrummen
mellan de tvärgående var fyllt
med utvald sten. Dateringen
av stockarna visar på 1840-talet t

Kulvert
Men när vi schaktat ner någon
knapp meter var det inte den
förväntade 1,5 meter breda
lådliknande träkonstruktionen som framkom utan en 25
meter lång sträcka med tätt
liggande tvärgående, cirka
5 meter långa stockar. De
utgjorde kulvertens tak.

Eva Carlsson,arkeolog,
Dalarnas museum

Ovan: Kanalens väggar var omsorgsfullt konstruerade med timmerstockar och sten. Nedan: Kanalens takstockar plockas bort. I
kanalen fanns ledningar från 1900-talet. Foto: Eva Carlsson.
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t SMEDJA

Järnlandet Dalarna
- smidet i Lima och
Transtrands socknar
Erik Thorell, redaktör

D

alarna har sedan
förhistorisk tid varit
ett järnland. Från
början handlade det
om utvinning och bearbetning av myrmalm som sedan
övergick till bearbetning av
järn från bruken i Bergslagen.
Saluslöjden, som det handla
de om, fortsatte till delar in
i den industriella epoken då
det hantverksmässiga smidet
inte längre stod sig i konkurrensen mot industriprodukterna. Några orter i Dalarna
var extra produktiva med
smide som gjorde dem kända
i såväl stora delar av Sverige
som i det närbelägna Norge. I
Lima-Transtrand tillverkades
spjäll, hästskor, söm, spik,
yxor, beslag, lås, saxar och
framförallt liar. Det berättas
att fyra av fem gårdar i Lima

hade egen smedja och att det
under ett enda år på 1700-talet smiddes 84 000 liar. Olika
gårdar var ofta specialiserade
på produkter som även kunde
vara anpassade till speciella
marknaders önskemål. De
olika släkternas specialiteter
gick i arv från generation till
generation. Även kvinnorna
var i viss mån delaktiga i
smidesarbetet.
I Lima fanns många skickliga storsmeder som arbetade
med ålderdomlig teknik där
produkternas dekorativa
element fanns med långt
fram i tiden. En del smedjor
övergick under 1900-talet till
större produktionsenheter
med anställd personal. Några
av dessa är fortfarande i drift
men nu i form av mekaniska
verkstäder.

På hembygdsgården i Transtrand, Olnispagården, visas hur det
kunde se ut i en gårdssmedja i äldre tid. Foto: Erik Thorell

Idag finns några yngre smeder
som givit liv åt de gamla tra
ditionerna i bygden och som
även är lärare vid skolor och
kurser i smideshantverket.
På hembygdsgården i Tran
strand, Olnispagården, finns
en gammal smedja som inretts
på ett tidstroget sätt. Sommartid är gården och smedjan
öppen för besökare.t

Utgrävning av smedja i Lima
Det har länge funnits planer på en ny väg genom några av byarna i
Lima i Västerdalarna. Dalarnas museum har tidigare gjort flera intressanta undersökningar i området och i somras var det dags igen.
Emelie Svenman och Greger Bennström, arkeologer vid Dalarnas museum.

U

ndersökningsplatserna låg i odlingsmark
utmed Västerdalälven. I byn Bu hade
vi i ett utredningsschakt sett
ena kanten av ett kollager med
inslag av slagg. Det tolkades
då som en kolningsgrop. När
vi nu täckte av en större yta
visade det sig vara ett mycket
välbevarat golvlager från en
smedja. Smedjan verkar ha
brunnit åtminstone en, kanske
två gånger. De välbevarade
lagren gjorde att vi, med hjälp
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av den lokala smeden Mattias
Helje, tydligt kunde dokumentera den rumsliga dispositionen i smedjan. Det gick att
se var ässjan och städen varit
placerade. Invid ena städets
plats hittade vi en mindre
slägga, flera små mejslar och
en vriden ring. Där bälgarna
stått hittades flera spikar av en
speciell typ, så kallade bälgspikar, vilka hållit fast skinnen.
Även förkolnade rester efter
bälgtramporna kunde iakttas.
Delar till ett bultlås påträffa-

des också vid rensning av det
översta lagret, strax utanför
smedjan.
Det var extra roligt att hitta
spår efter just en smedja när
vi var i Lima. Byarna i Lima
socken är kända för järnframställning och inte minst för sin
stora smidesverksamhet. Nästan varje gård hade en egen
smedja där man framställde
olika smidesprodukter för
avsalu på marknader i Sverige
och Norge. Den intresserade
och historisk bevandrade

Läs mer! Allmogesmidet i Dalarne.
Stockholm : Jernkontoret 1936. Carl
Sahlin.
Lima och Transtrand:
ur två socknars historia 1. Malung 1982.
Red Stig Björklund.

T.v. Utgrävningsplatsen med
smedjans svarta golvlager
framrensat. Den ljusa delen i
mitten visar var ässjan varit
placerad. Foto: Emelie Svenman
Mitten: De förkolnade resterna
efter blägtramporna synliga till
höger om meterstocken.
Foto: Greger Bennström
T.h. Några av fynden som
påträffades. Bultlåset till höger
påträffades vid rensning utanför smedjan. Släggan, mejslarna
och den vridna ringen till vänster påträffades invid det ena
städet. Foto: Greger Bennström

ortsbefolkningen kände inte
till smedjan sedan tidigare och
den finns inte med på storskifteskartan från 1860-talet så
den bör i varje fall vara äldre
än så. Kanske kan arkivmaterial ge oss närmare uppgifter
om hur gammal den kan
vara?t
DAGSVERKET NR 2. 2021
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Niotusen år
Att arbeta som uppdragsarkeolog ute i landskapet
innebär ofta att övervaka eller kontrollera när långa
schaktsträckor ska grävas genom eller förbi kända
fornlämningar. Många gånger ett tröstlöst arbete där
inga äldre mänskliga spår hittas utan istället möts man
av ändlösa marklager av sand, morän och lerjord avbrutet av enstaka sotspår efter trädrötter som brunnit.
Så var länge också fallet vid en ledningsgrävning som
skulle övervakas mellan Fredshammar och Torsmo i
Skattungbyn under våren 2020. Längs vägen fanns ett
flertal registrerade boplatslämningar och fångstgropsystem från stenåldern. Men av dessa syntes ingenting
i schakten.

P

å andra dagen
bestämdes att ett
av schakten skulle
läggas om till en ny
sträcka utanför den befintliga
fornlämningen, en stenåldersboplats belägen vid sjön
Skattungens norra strand. Då
den nya sträckan stegades upp
upptäcktes vid ett ställe slaggbitar och bränd lera i markytan. När schaktet väl grävdes
kom det fram delar av en tidigare okänd blästbruksplats;
en typ av järnframställningsplats som vanligen dateras till
järnåldern. Där fanns bitar av
en raserad järnframställningsugn, slagg och stora mängder
sot och kol. I ett lager fanns
också små mängder av brända
benfragment vilka i stunden
tolkades som matavfall eller
att de tillfört något till själva
järnframställningsprocessen.
Stenavslag
I sandlagren i anslutning till

järnframställningsplatsen
hittades också några stenavslag av dalaporfyrtuff,
vilket antydde att ugnen hade
konstruerats inom den äldre
stenåldersboplatsen.
Ben från människa
Blästbrukslämningar är relativt vanligt förekommande i
stora delar av Dalarna även
om denna fick en yngre datering än vanligt då den kunde
dateras till 1200-talet. Betydligt mer uppseendeväckande
var dock de brända benen
som efter en osteologisk analys visade sig vara kremerade
kraniefragment från en vuxen
människa. Frågan var bara
hur benen hamnat där de låg?
En del av svaret kom då benen
14C-daterades.
Invandring från öst
Benen var omkring 9000 år
gamla och hade vid järnframställningen redan legat i

Mesolitiska avslag och ett så kallat makrospån av bergarten
Dalaporfyrtuff. Foto: David Fahlberg, Dalarnas museum.

marken omkring 8000 år,
sedan mesolitikum eller jägarstenåldern. De härrörde med
största sannolikhet från den
tidigare nämnda stenåldersboplatsen tillsammans med de
funna stenavslagen. Troligtvis
hade benen följt med annat
material från närområdet vid
uppförandet eller raserandet
av ugnen. Avslagen visar på
troliga östliga teknologiinfluenser likt vid flera andra stenåldersboplatser inom samma
period i Dalarna. Detta tyder
på att de varit del av en större
invandringsvåg från det hållet.
Äldst i landet
Tidigare har de äldsta människobenen vi känt till från
Dalarna varit omkring 3000
år gamla. Detta är alltså med
råge de äldsta bevarade kvarlevorna av en människa som
har daterats i landskapet och
faktiskt bland de äldsta i Sverige. Endast ett fåtaltal liknande

dateringar finns också från
övriga Skandinavien.
Anledningen till att benen
bevarats så väl är att de var
kremerade vilket har gjort
dem hårda och motståndskraftiga mot nedbrytning.
Nya undersökningar
Troligen kommer benen från
en grav tillhörande boplatsen.
Mesolitiska kremationsgravar
har annars hittats huvudsakligen i södra Skandinavien
och det finns inte mycket
kunskap om dem. Det finns
alltså stor kunskapspotential
i vidare undersökningar på
platsen. Ytterligare undersökningar behövs också göras
för att avgränsa eventuella
gravar eftersom den aktuella
schaktningen var begränsad.
Dalarnas museum hoppas och
tror att detta ska kunna ske
inom kort.t

T.v. De brända benen visade sig
vara kraniedelar från en vuxen
människa som dog och kremerades för omkring 9000 år
sedan. Fotoi: Astrid Lennblad,
Bohusläns museum.
T.h. Rester efter en järnframställningsugn i schaktväggen,
de stora styckena mitt i bild
består av sintrad lera och
slagg. Benbitarna hittades i
raseringsmassorna till höger
om ugnen och stenavslagen i
det underliggande sandlagret.
Foto: David Fahlberg, Dalarnas
museum.

David Fahlberg
arkeolog, Dalarnas museum
DAGSVERKET NR 2. 2021
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Genom Patrik Olssons fantastiska rekognoseringar, dokumentationer och anmälningar
av oregistrerade fornlämningar har vi fått ökad och värdefull kunskap om området.

Många intressanta fornlämningar
har upptäckts i Malungsområdet

P

atrik berättar att han
alltid varit intresserad
av historia. När han
var liten hade han
tänkt bli arkeolog eller paleontolog. Livet tog andra vägar
och yrket blev ett annat, men
intresset finns kvar. Att han
började hitta fornfynd för några år sedan var en slump. När
det var lågvatten våren 2016
gick han längs Kviens strand
för att leta vanliga strandfynd i
form av borttappade fiskedrag
och drivved att använda till
sitt möbelsnickrande. Patrik
visste att man hittat fornfynd
vid sjön för länge sedan och
drömmen var ju såklart att
hitta något sådant själv.
Pilspetsen
Plötsligt låg den där, en äkta
pilspets. Runt omkring låg flera bitar flinta, som inte finns
naturligt i Dalarna utan har
transporterats hit lång väg.
Patrik blev väldigt glad och
mejlade mig en föredömlig dokumentation av upptäckten.
Jag samrådde med länsantikvarie Fredrik Sandberg på
Länsstyrelsen Dalarna. Patrik
ville gärna fortsätta att leta
efter oregistrerade boplatser,
vilket vi är mycket tacksamma
för, så det gjordes utifrån våra
direktiv.
Lågvatten
När det varit lågvatten vid
de reglerade sjöarna Kvien,
Naren, Morällingen och Niställingen har Patrik hittat cirka
90 oregistrerade boplatser,
flera järnframställningsplatser
och två förmodade gravar,
vilket är helt fantastiskt. Jag
hann besiktiga en del av dem
och tack vare Patriks fina
dokumentationer har jag ändå
kunnat registrera samtliga
platser i Kulturmiljöregistret
Fornsök. Vid dokumentation
av de oregistrerade platserna har ett representativt
avslagsmaterial tagits tillvara

6
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Vid Sundet vid Sör-Kvien har Patrik hittat en förmodad grav. Den finns på högra sidan av udden i bakgrunden. Foto: Maria Lannerbro Norell, Dalarnas museum.

som referensmaterial. Ibland
påträffades också tillverkade
redskap på platserna, vilka
också fick tas tillvara. Fynden
är fyndfördelade till Dalarnas
museum av Riksantikvarie
ämbetet.
Strandlinjen
Boplatserna ligger ofta på en
udde nära den gamla strandlinjen, men även en bit längre
upp från vattnet. För det
mesta är det mer sand och
mindre stenigt på boplatserna,
jämfört med den omgivande
terrängen. Platser som vi idag
föredrar med bra läge och
fin strand, var även populära
för flera tusen år sedan. Men
då fanns det skog, jord och
undervegetation där. Eftersom
sjön långt senare har dämts
upp och vattennivån är högre
har det organiska materialet
spolats bort och kvar är sand,
sten och eventuella fornfynd.

Fynden
Vid en boplats i nordvästra
delen av Väst-Kvien hittade
Patrik en mycket fin spetsoval
eldslagningssten från järnåldern. Undrar i vilket sammanhang den har hamnat där?
Kan det ha varit en grav? Eller
hände det ägaren något? En så
fin ägodel tappades nog inte
bara bort.

Oregistrerade och
registrerade fornlämningar är skyddade
av Kulturmiljölagen.
Om du känner till
fornlämningar eller
fornfynd som inte är
registrerade i Fornsök ska du kontakta
Länsstyrelsen
Dalarna.

Fynd som hittats runt Kvien
är både från sten-, brons- och
järnåldern. Två speciella
fynd som hittats vid Kvien
för länge sedan är en mycket
fin spjutspets av flinta och en
dolk av skiffer med inristat
sicksackmönster, båda från
bronsåldern. Likaså en samling av ovanligt välbevarade
järnföremål från järnåldern,
vilka sägs vara hittade vid
Kvien, möjligtvis vid Sundet.
Anledningen till att redskapen
och vapnen är så välbevarade
är att de har utsatts för eld och
därmed fått en glödpatina som
skyddar föremålen från rost.
Att de utsatts för eld tyder på
att föremålen förmodligen
kommer från en grav. Samtliga
dessa fynd förvaras på Dalarnas museum.
I sydöstra delen av Väst-Kvien
finns Trolltjärnen. Ovanför ett
stup vid tjärnen har Mattias
DAGSVERKET NR 2. 2021
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t FORNFYND

En stenåldersboplats på nordvästra sidan av Kvien. I förgrunden en eldstad av okänd ålder.
Foto: Maria Lannerbro Norell, Dalarnas museum.

Ett förmodat gravröse i nordvästra delen av Niställingen.
Foto: Patrik Olsson.

Lundell hittat ett uppallat stenblock, en
så kallad liggande höna. Kanske är det en
gammal kultplats?

Närbild på stenflisor (avslag) efter redskapstillverkning.
Foto: Maria Lannerbro Norell, Dalarnas
museum.
DAGSVERKET NR 2. 2021
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Patrik har inte bara hittat oregistrerade
fornlämningar vid sjöar utan också fornlämningar i skogarna, som till exempel
fångstgropar, järnframställningsplatser,
fäbodristningar och bebyggelselämningar, vilket är mycket värdefullt. Jag har
besiktigat dem och registrerat lämningarna i Fornsök. I och med Patriks alla
upptäckter har vi fått utökad och värdefull kunskap om fornlämningar i Malungs
socken. Patrik tycker det är spännande

att leta och säger att det ger en tillfredställelse att både hitta och få bevara och
dokumentera fynd och fornlämningar
för framtiden. Både oregistrerade och registrerade fornlämningar är skyddade av
Kulturmiljölagen, men det underlättar ju
avsevärt för skogsbruk och andra att lämningarna finns registrerade i Fornsök.t

Maria Lannerbro Norell,
arkeolog, Dalarnas museum
(sedan 1/6 2021 pensionär).
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Nyupptäckt gravfält i Norr Nävde
För närvarande finns det inga förhistoriska gravfält
registrerade i Grytnäs socken. Jag vill emellertid
påvisa att sådana finns. Äldre uppgifter pekar också
på åtminstone ett bortodlat gravfält, som har legat
på Grytnäs gärde och som bör kopplas till kyrkbyn,
vilken ursprungligen bar namnet Grytnäs, ett namn
som sedan har övergått till sockennamn.

I

Sör Nävde finns tre gravar
registrerade på en moränrygg mot sjön Nävden
mellan Övrabyn och Nedrabyn. Ytterligare en mindre
stensättning finns dock och
partier av ännu ett par sådana
kan anas i anslutning till den
väg som löper på åsryggen.
Här har vi ett mindre järn
åldersgravfält som kan kopplas till byn Sör Nävde.

från gropen gör att graven
ser mera högliknande ut än
den ursprungligen har varit.

Den andra högen är 7 meter i
diameter och intill 0,5 meter
hög med en mittsten. En kantränna kan bitvis ses utanför
högen, 1–1,5 meter bred och
intill 0,25 m djup. De fem runda, övertorvade stensättningarna är 4–10 meter i diameter
och 0,25–0,4 meter höga. Två
begränsas delvis av kantränna,
intill 2 m bred och intill 0,3
meter djup.
Gravarna ligger strax ovanför
den gamla strandbrinken, som

Fäbod
Hur är det då med Norr Nävde
– finns det inget gravfält där?
År 2019 besökte jag Storö på
västra sidan av Nävden efter
rapporter om ett övergivet
fäbodställe och eventuellt ett
par gravhögar också. Österut
ligger Nävden och västerut de
tidigare sjöarna Stora och Lilla
Saxen, som längre tillbaka
var en del av Nävden. Vid den
stora sjösänkningen under andra hälften av 1800-talet blev
Storö landfast även från norr
och Saxensjöarna grundades
upp. På norra spetsen av Storö
låg Norr Nävdes gemensamma
fäbodvall under 1800-talet,
dock inlagd för långt söderut i
det digitala fornminnesregistret – på Sör Nävdes sida om
gränsen mellan de två byarna.
Gravfält
Vid besöket här påträffade
jag ett tidigare okänt järnåldersgravfält strax söder om
den sedan länge övergivna
fäbodvallen. Det består av
sju gravar, varav två högar
och fem runda, övertorvade
stensättningar. Den största
graven är en hög med brätte,
totalt 15 meter i diameter och
0,7 meter hög. Själva högen
är 9 meter i diameter. Utanför
kanten är ett brätte, 2,5–3
meter brett och 0,2–0,3 meter
högt. I mitten av högen är en
stor grop, 3 meter i diameter
och cirka en halv meter djup.
Den uppskottade jorden

8

Dagsverket nr 3 2021.indd 8

Utsnitt ur karta över Grytnäs socken 1855 med Nävdenbygden
innan den stora sjösänkningen. Gränsen mellan Norr Nävde och
Sör Nävde är särskilt markerad. Strax norr om gränsen ligger det
nyupptäckta gravfältet samt Norr Nävdes före detta fäbodvall. I anslutning till Norr Nävdes bytomt är två blästplatser från den yngre
järnåldern. I söder ligger Sör Nävdes två bytomter, Nedrabyn och
Övrabyn samt ett gravfält och en blästplats. Karta: Lantmäteriet,
Historiska kartor. Kartbearbetning: Ronnie Jensen.
En av stensättningarna på det nyupptäckta gravfältet på Storö,
strax norr om gränsen mellan Norr Nävde och Sör Nävde.
Foto: Ronnie Jensen.

var relevant före sjösänkningen. Intill gravfältets sydligaste
parti finns en terrassering
intill strandbrinken, troligen
naturlig. De två högarna på
gravfältet kan ha observerats tidigare av arkeologen
Katarina Eriksson, som har
rapporterat in två högar i
närområdet. Undertecknad
planerar att, tillsammans med
en arkeolog från Dalarnas
museum, uppdatera registreringen och beskrivningen av
fäbodstället och genomföra en
registrering av gravfältet.
Detta ligger i stort sett mitt
emellan Sör Nävde och Norr
Nävde, men strax norr om
den från historisk tid belagda
gränsen mellan de två byarna,
det vill säga på Norr Nävdes
mark. Gravarnas utformning,
inte minst kantrännorna, har
stora likheter med gravarna
vid Hjulbackatjärnen väster
om sjön Viggen och nordväst
om Västerby i Hedemora
socken. Vid Hjulbacka finns
en datering till folkvandringstid, ett likarmat spänne och
två agraffknappar. Flera av
gravfälten i Folkare indikerar
att en omstrukturering och
förflyttning av bebyggelsen,
och i viss mån även av produktionsmarken, har ägt rum
från vendeltiden, 600- och
700-talen, till vikingatiden på
flera håll. Även bebyggelsen
vid det nyupptäckta gravfältet
på Storö invid Nävdens västra
strand övergavs. Gravfältet
antyder ett äldre bebyggelseläge för Norr Nävde eller Sör
Nävde, men mera sannolikt är
att det utgör en föregångare
till de båda.
Nävde
Namnet Nävde, som ingår
såväl i de två bynamnen som
namnet på sjön, går tillbaka
på ett ord næf med den ursprungliga betydelsen ´näbb´,
men här sannolikt syftande på
det stora, dominerande näset,
som från söder, och nedanför
Sör Nävde, skjuter ut en bra
bit i sjön. Jämför här efterleden i sockennamnet Gagnef!t

Ronnie Jensen
Arkeolog/kulturhistoriker
Jensen Kulturmiljökonsult
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Entreprenörer på Guds åkrar
– Eva och Gustaf Lewenhaupt 1840 – 1877

Gustaf och Eva Lewenhaupt med familj på Carlslund. Fotot är taget cirka 1870. Av de tre barnen kan nämnas Carl Gustaf Lewenhaupt som
stod i ledningen för Gäddeholm. Under cirka 260 år var Gäddeholm i familjerna Cronstedts och Lewenhaupts ägo. År 1997 avyttrade Carl
Adam "Noppe" Lewenhaupt det anrika storgodset. Nämnas kan också makarnas måg Axel Adlercreutz. Han hade stora uppdrag inom
både kyrka och samhälle. Vid Sveriges sista kröning av kung 1872 var Adlercrutz med och satte kronan på Oscar ll. Axel Adlercreutz var
då justitiestatsminister att jämföra med dagens statsminister. Foto: Henrik Mill / Gunnar Kärrbom.

Gustaf Lewenhaupt, 1791–1873, och Eva Lewenhaupt, 1797–1877, var sedan 1840-talet gripna av folkväckelsen och nykterhetsrörelsen som drog fram i vårt land. Greveparets nyväckta och levande tro kom att
påverka deras fortsatta liv, vägval, prioriteringar, engagemang och gemenskaper. Det var tusentals, tiotusentals, ja hundratusentals som blev berörda av den andliga vårfloden. Lewenhaupts tillhörde den
inomkyrkliga delen av folkväckelsen som kom att organiseras i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen - EFS.
Nykterhetsrörelsen hade kunglig sanktion genom stöd av Carl XIV Johan och kronprins Oscar. Nykterhetssträvandena var emot brännvinet men vin var accepterat. Lewenhaupts var pionjärer inom det diakonala
arbetet i Sverige. Ersta diakoni på Södermalm växte fram utifrån greveparets sådda frö och andra krafter
inom den inomkyrkliga väckelsen.

G

ustaf Lewenhaupt var änkling
efter Ottiliana Cronstedt, innehavare av det västmanländska
storgodset Gäddeholm, när han
1840 gifte om sig med sin första hustrus
kusin Eva Heijkenskjöld, född Cronstedt.
Eva Heijkenskjöld var ensam ägare till
Hällefors bruk som var en av landets
största bruksegendomar. Både Gustaf
och Eva Lewenhaupt hade erfarenheter
av att ha mist livskamrat och flera barn
när de gifte sig. Makarna Lewenhaupt var
först bosatta på Hällefors herrgård innan
flyttlasset gick till Västerås och Carlslunds
herrgård. Lewenhaupts ville komma
närmare unga greven Lewenhaupt med
familj på Gäddeholm öster om Västerås.
Det fanns också en tanke att paret skulle
dra sig tillbaka. Så kom det inte att bli
utan livet på Carlslund kom att blomstra
av möten, projekt, människor och kreatiDAGSVERKET NR 2. 2021
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vitet. Under Gustaf och Eva Lewenhaupts
tid var Carlslund ett andligt kraftfält.
Människor kom från olika sociala sammanhang. Gemenskapen var samtidigt
också en högreståndsväckelse.
Visionen
Grevinnan hade en vision om att skapa en
skola för flickor, och så blev det. Lewenhaupts stod för lokalerna, bidrog ekonomiskt och levde nära verksamheten. Eva
Lewenhaupt lyckades rekrytera Cecilia
Fryxell att komma med sin skola till
Västerås. Fryxell anses vara en av svensk
flickskolas verkliga pionjärer. Flickskolan
var ett undervisnings- och missionsprojekt – en flick- och lärarinneskola. Det
var närmare 200 flickor som utbildades
under flickskolans tid på 1850-talet.
Eleven Emma Wieselgren berättade att
tillströmningen till aftonbönerna på Carls

lund ökade under 1855. Det var 100-tals
personer som kom kväll efter kväll. Det
var glädjande med så många besökare.
Väckelsen spred sig inom Svenska kyrkan
i staden, inom Västerås stift och ut i
landet genom lärarinnorna som utbildats och arbetade runt om i Sverige samt
prästerna som berörts av Lewenhaupts
anda. De förde vidare ett arv i olika delar
av Västerås stift. Väckelsens idéer bredde
ut sig i samhället, genom skola och barnhem. Samtidigt var konventikelplakatet
en realitet. Plakatet innebar att andliga
sammankomster inte fick hållas utanför
Svenska kyrkans ram. Husandakter var
däremot undantagna förbudet. Under en
bön våren 1855 kastades en sten in genom
ett fönster på Carlslund. Domprosten Carl
Olof Björling såg till att gudstjänstlivet
därefter begränsades.
Sid 15
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Kristen kultur och
gemenskap i Siljansbygden
År 1944 varnade kyrkohistorikern Hilding Pleijel för faran i att glömma ”folkets religiösa livsföring” i forskning om folkliv. ”Det säger sig självt att en sådan uraktlåtenhet ur vetenskaplig synpunkt är ödesdiger.
Om man nämligen icke tar hänsyn till vårt folks tidigare förankring i kristen tro och kyrklig sed, får man
en fullständigt skev, för att inte säga falsk bild av vårt folks tänkesätt och livsföring under äldre tider”,
menar han i artikeln ”Bouppteckningarnas bokbestånd” som ingår i Meddelanden från Kyrkohistoriska
arkivet i Lund från samma år.

Tron, hoppet och kärleken, dalmålning från 1832 av Rättviksmålarna Ifwares Anders Danielsson, Ifwares Daniel Andersson och en i övrigt
okänd Hans Hansson. Dalarnas Försäkringsbolags Kulturstiftelse. Foto: Pär K Olsson.

I

Sverige har vi haft ett värdefullt
forskningsfält – religionsetnologin –
kanske främst företrädd av Pleijel och
Nils-Arvid Bringéus, som på senare år
har hamnat i skymundan. Det är därför
mycket välkommet att denna tråd plockas
upp i ett dalasammanhang, av en kyrkohistoriker, Torbjörn Larspers. I sin nya
bok, "Socken, kyrkoförsamling, missionsförsamling: Kristen kultur och gemenskap i Siljansbygden 1862-ca 1920, blåser
Larspers liv i en rad frågor om dalskt
allmogeliv utifrån ett kyrkligt perspektiv.
Sammanhang
Prosaiska detaljer i 1800-talet – ägandeförhållanden, jordreformer och sockenadministration – knyts här ihop till en
rik bild av vardagsliv och lokal gemenskap kring Siljan. Sockendräkterna med
koppling till gudstjänsten, kyrkoåret och
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det kristna livets passageriter, liksom
dalmålningarna med en motivvärld som
nästan helt är hämtad ur Bibeln och
psalmboken, sätts i sina enda begripliga
sammanhang: det kyrkliga.
Väckelsen
Med denna traditionella sockengemenskap som bakgrund introducerar sedan
Larspers modernitetens vindar genom
väckelserörelser, missionsförsamlingar
och nya prediko- och gudstjänsttraditioner. Svenska Missionsförbundet står
här i centrum. Den länge bortglömda
frikyrkliga väckelsen som svepte genom
övre Dalarna sätts i centrum, men inte på
bekostnad av den traditionella kyrklighet
som med sådan styrka överlevt i området
in i våra dagar.
Larspers egen förtrogenhet med sitt
forskningsområde – han härstammar från

Siljansbygden och undervisar på Johannelunds teologiska högskola – märks. Han
påtalar att missionshusen länge stod i tät
kontakt med Svenska kyrkan och att bilden som framträder är komplex, där såväl
uppbrott som kontinuitet, individualism
som kollektivism, får plats.
Nya testamentet
I en sådan här översiktlig bok kan allt
givetvis inte få det utrymme och den nyansering man i den bästa av världar skulle
vilja se. När Larspers skriver angående
Nya testamentets dominans inom dalmåleriet att ”detta är ingenting att förundras
över” eftersom Nya testamentet var ”den
kristna kyrkans viktigaste” väcker det
exempelvis en del kyrkohistoriska frågor.
Nya testamentet var faktiskt inte särskilt
populärt i Sverige före 1800-talet och dalmåleriet dominerades av nytestamentliga
DAGSVERKET NR 2. 2021
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motiv redan på sent 1700-tal, på en tid då
Nya testamentet knappt gick att få tag på
i tryck. Möjligen har här väckelsens fokus
på Jesus och Nya testamentet så att säga
letat sig bakåt i historieskrivningen.
Efter att petimäterns hatt lagts av måste
det sägas att Larspers har skrivit ett enastående bidrag till övre Dalarnas historia
och nyanserat några av de viktigaste
förloppen i 1800-talets utveckling, något
han med sitt helhetsgrepp är mer eller
mindre först ut med inom länet. Larspers
bok kommer att öppna för mycket annan
forskning om kyrkans roll i Dalarna under
bondesamhällets guldålder och med
publikationer som dessa kan Pleijel vila
tryggt.t
Sebastian Selvén
Teologie doktor, antikvarie, Dalarnas
museum.

T.h. Interiör från Leksands kyrka, av
Tibblebaserade konstnären Sam Uhrdin.
Kvinnornas sociala status som gift eller
ogift markeras genom huvudbonaderna.
Förklädena markerar söndagens karaktär
av högtid, kvinnornas förhållande i livet
och anledningen till kyrkobesöket vid detta
tillfälle.
Ragnar och Birgit Åhléns stiftelse för konst i
Dalarna. Målningen något beskuren.
Foto: Dalarnas museum.
Nedan: Jesu inridande i Jerusalem, dalmålning från 1815 av Bjursårsmålarna Mats
Persson Stadig och Gop Erik Danielsson.
Dalarnas Försäkringsbolags Kulturstiftelse.
Foto: Emma Henning.

DAGSVERKET NR 2. 2021

Dagsverket nr 3 2021.indd 11

11

2021-08-31 10:10:24

Två lador blir en
sommarstuga
Som många dalmasar i förskingringen skaffade sig mina föräldrar ett fritidshus i Dalarna i mitten av
1950-talet. En egen plats att ”komma hem” till på semestrar och större helger och för att träffa släkt och
vänner. Det fanns också en önskan om att vi barn skulle få möjlighet att tillbringa somrarna på landet och
komma bort från storstaden ett tag. I vårt fall Stockholm.

T.v. Kallmora ladan under uppförande i Vika. T.h. Sommarstugan Vika 2021. Foto: Krister Löfgren.

I

Dalarnas hembygdsförbunds
senaste årsbok Dalamodernismen kan vi läsa om den
timmerbyggnadskultur som
utvecklades inom fritidshusbyggandet i Dalarna vid mitten av
1900-talet. Gamla timmerbyggnader återanvändes eller nya timrades i enlighet med den ”dalaromantiska” stil som då fortfarande
var i högsta grad levande.
Timmerstommen
Vid denna tid var det ganska
enkelt att förvärva ett timmerhus,
speciellt om man hade kontakter. Det fanns många övergivna
byggnader som inte längre fyllde
en funktion i det nya moderna
jordbruket. Genom att plocka
ner och flytta en timmerbyggnad
kunde den som hade kunskaper
enkelt skaffa sig en stomme till
sitt nya hus. Det hade min pappa,
timmermannen Gottfrid Löfgren.
Sommaren 1956 köpte mina föräldrar en liten övergiven ängslada
i Hean när Bäsna i Gagnef. Ladan
märktes upp och flyttades till Vika
söder om Falun. Där sattes den
upp i en björkbacke i utkanten av
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gården Ängsbergs ägor. Gården
ägdes av släktingar till oss. Från
tomten kan man skymta Vikasjön.
Timmerstommen placerades på
plintar av gråsten och byggdes
till vid ena gaveln med en öppen
veranda under samma tak som
stugan. Verandans nederdel
täcktes utåt med stockpanel som
brunlaserades för att passa ihop
med det gamla timret i stugan. I
den övre öppna delen av verandan sattes gardiner i markisväv
som kunde dras för när man ville
få skydd mot väder och vind. På
verandan stod ett stort bord där
vi ofta samlades vid kalas och
släktträffar.
Dalaromantik
Själva stugan bestod av ett rum
och ett litet pentry. En vedspis
fungerade både för matlagning
och som värmekälla. I övrigt
fanns en våningssäng, en utdragbar bäddsoffa, ett bord och fyra
stolar. Ett ärvt dalaskåp prydde
stugans ena vägg och framför
våningssängen hängde ett draperi
med Gustav Vasa motiv. Så mycket mer fick inte plats i den lilla

"Själva stugan bestod av
ett rum och
ett litet pentry. En vedspis fungerade både för
matlagning
och som värmekälla. I övrigt fanns en
våningssäng,
en utdragbar
bäddsoffa, ett
bord och fyra
stolar. "

stugan. Uppe på den låga vinden
fanns ett litet krypin där mina två
bröder sov.
Disk och tvätt sköttes utomhus.
Innan vi fick egen brunn hämtade vi vatten på Ängsberg. En
plastslang låg i diket utmed vägen
från gården till vårt hus. På så
sätt fick vi vatten till disk och
tvätt medan dricksvattnet fick
bäras i hink. Självklart hade vi
utedass och jordkällare. I denna
sommarstuga tillbringade jag min
barndoms somrar tillsammans
med min mamma och mina två
bröder. Pappa var med oss på sin
semester och ibland över helger.
Utbyggnad
I början av 1970-talet tyckte mina
föräldrar att vår sommarstuga var
för liten. Med vuxna barn började
det bli trångt och det fanns en
önskan om vissa moderniteter
som vatten inne, dusch och WC
samt ett ordentligt kök med kyl
och frys. Vi reste nu även till vår
stuga över veckoslut och ville också kunna vara i huset på vintern.
Även till utbyggnaden förvärvades en timmerlada som vi genom
DAGSVERKET NR 2. 2021
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släktingar fått kännedom om.
Denna gång i byn Kallmora i
Orsa. Den gamla ladan som på
en av sina stockar bär årtalet
1878 var på väg att förfalla.
Sommaren 1972 plockades
den ner och transporterades till Vika. Där sattes den
upp i vinkel med den gamla
stugan. Den nya byggnaden
placerades på en grund av
gjutna betongblock. Samtidigt
ersattes den gamla stugans
plintar med en hel grundmur.
Ett stort fönster sattes in i
den södra gaveln mot sjön.
Fönsterbågarna målades i
”dalablått” och fönster- och
dörrfoder i engelskt rött. Timret lämnades obehandlat.
Farstukvist
I vinkeln mellan den gamla
och nya stugan byggdes en
förstukvist med tak som bärs
upp av figursågade balusterdockor i enlighet med den
dalaromatiska traditionen,
medan förlagorna till övrig
dekor liksom till vindskivor,

fönster- och dörromfattningar hämtades från det sena
1800-talets snickarglädjes
arkitektur.
Sovloft
I den nya tillbyggnaden
inreddes ett stort rum med
murad öppen spis, badrum
med dusch och WC samt
två mindre sovrum och på
övervåningen ett sovloft med
fyra bäddar. Hela den gamla
stugan blev kök. Huset var
därmed redo att ta emot både
vuxna barn och barnbarn,
sommar som vinter.
Fururomantik
När det nya huset uppfördes
var vi framme i fururomantikens decennium, 1970-talet,
då omålad furu i både inredning och möbler var populärt.
Efter tillbyggnaden kom vår
sommarstuga att präglas av
både dalaromantik och furu
romantik. Kanske ett för tiden
logiskt resultat. Det nya köket
har skåpinredning i lackad

furu. Furupanelen i taket i
stora rummet och den panelklädda väggen vid trappen
till övervåningen lämnades
omålade. Innerdörrarna, spegeldörrar från ”saneringshus”
i Stockholm, lutades av så att
de blev trärena.
Från 1970-talet och framåt
förvandlades även husets
omgivning från en skogsbacke
med björkar till en anlagd
trädgård med grusade gångar,
gräsmattor, blomsterrabatter,
bärbuskar och fruktträd.
Sommarstugan i Vika och
gården Ängsberg var min
barndoms sommarparadis.t

T.v. Ovan: Ladan i Bäsna 1956.
Foto: Gottfrid Löfgren.
Nedan: Första sommarstugan.
Foto: Roger Blent.
DAGSVERKET NR 2. 2021
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Ovan: Diskning utomhus efter
en större middag med "amerikafrämmande".
Foto: Gottfrid Löfgren.
Nedan: Köket i första stugan
efter ombyggnaden 1972.
Foto: Krister Löfgren.

Karin Blent,
byggnadsantikvarie
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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 4:2020
Släkt- Hembygds- och emigrationsforskarföreningen Dalfolk
16 sidor

DALFOLK 1:2021
Släkt-, hembygds- och emigrationsforskarföreningen Dalfolk
16 sidor

Dalfolk innehåller denna gång
en längre artikel om Gustav
Vasa i Dalarna. Vi får också
läsa om hur uppgifter i Fordonsregistret kan lösa frågor
i gamla fotoalbum. Därtill en
artikel om företaget Åhlén och
Holm i Insjön. Numret avslutas med en artikel om osämja
på Flens finntorp julen 1665.

I detta nummer möter oss
fortsättningen på berättelsen,
om Gustav Eriksson (Vasa) i
Dalarna 1520–21, som påbörjades i förra numret. Vidare kan
vi läsa om doktor Gussander i
Gagnef och hennes bilar. Numret avslutas med en artikel om
Elisabet Liljegren som var en
filantrop tillika frälsningsofficer och lärare.

GAGNEFSDRÄKTEN – ETT
LOKALT SÄRPRÄGLAT
DRÄKTSKICK
Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga.
100 sidor

Boken beskriver och illustrerar den rika dräkttraditionen
i Gagnefs socken. Den syftar
till att uppmuntra alla till att
känna igen, bevara, vårda och
att framförallt med stolthet
bära de traditionella kläderna.
Boken är rikt illustrerad med
bilder på dräktplagg från olika
tidsperioder.
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FRÅN HOSJÖ KYRKA TILL
MASUGNEN – EN HISTORISK
VANDRING GENOM HOSJÖ I TEXT OCH BILD MED
KORSNÄSBYGDENS HISTORISKA FORSKARGRUPP
Svenska kyrkan, Falun.
62 sidor

ATT SÖKA SIN VÄG – KONSTNÄRSVÄNNERNA OTTILIA
ADELBORG OCH HILMA AF
KLINT.
Dalarnas museum / Ottilia
Adelborgmuseet 2021.
60 sidor.

Denna skrift är en dokumentation av den kunskap som
förmedlas vid föreningens
byvandringar i bygden. Vandringar som många gånger ger
fragmentariska upplysningar
om människor och platser.
Därför kan skriften också tjäna
som en fördjupning av denna
kunskap.

De två konstnärsvännerna
som var pionjärer och utmanade den rådande normen.
Båda tillhörde den generation
av kvinnor som fick möjlighet
att utbilda sig vid Konstakademin på 1880-talet. Vi får följa
deras väg mot var sitt unikt
konstnärskap, från illustratörer i jultidningar till en egen
identitet och stil.

RÄTTVIKSKRUS
Rättviks Hembygdsförenings
årsskrift 2021.
80 sidor

BODABYGDEN 1–2021 JUBILEUMSNUMMER
Boda hembygdsförening
36 sidor

MISSMÅRN 2021 - MORA
HEMBYGDSLAGS ÅRSSKRIFT
Mora Hembygdslag.
58 sidor

Denna gång får vi läsa andra
delen om minnen från fäbodliv, ett soldatöde samt vad ett
gammalt fotografi kan berätta.
Här finns också en redogörelse
för Rättviksdräktens utveckling från 1870-talet och framåt.
Om konstnären J F Höckerts
modell Ur Brita Hansdotter
från Vikarbyn samt hennes
släktingar som fick konstnärlig
skolning ägnas ett kapitel.

Huvuddelen av numret ägnas
åt musiklivet och dansen i
Bod, speciellt på Gammelgården under de senaste 40
åren. Ett digert program för
detta jubileum presenteras. Vi
får också läsa om Ovanmyra
Kooperativa Handelsförening
och ett par artiklar om Bunkerbarnen. Manusförfattaren
och regissören Maria Blom,
med rötter i Boda, intervjuas i
en artikel.

Här återfinns en ögonvittnesskildring av när den, från
utvandringen till Jerusalem,
kände Hellgum predikade i Nås
och Mora. Vi får också läsa om
starka kvinnor i Oxberg och
andra Morabyar samt om en
Morakulla i världspolitiken.
Kortare artiklar om kvinnors
rösträtt, vaccination mot TBC
och en polioepidemi som härjade 1936. En historik om Mora
Folkdanslag presenteras också.
DAGSVERKET NR 2. 2021
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Frikyrka
Gustaf Lewenhaupt verkade
för större religionsfrihet.
Motsatsförhållandet mellan de
andliga rörelserna och Svenska kyrkan hade tilltagit under
1855. Väckelsens folk tog på
allvar upp frågan om en brytning med kyrkan och bildandet av en fristående luthersk
frikyrka. Gustaf Lewenhaupt
var en av dem som ivrade
mest för denna tanke. Sveriges
främste lekmannapredikant
Carl-Olof Rosenius var emot
planerna på en luthersk
frikyrka. En landsomfattande
namninsamling mot plakatet
startades. Detta upprop gav
ett mycket gott resultat. Lagen
ändrades 1858 och upphörde
slutligen 1868.

Sveriges politiska ledning,
näringslivet, övre medelklass
och präster. En del av ledamöterna var också släkt. Lina
Sandell och Oscar Ahnfeldt
var portalgestalter beträffande
sången och musiken.
Kvinnohistoria
Eva Lewenhaupts engagemang
blev ett stycke kvinnohistoria.
I brytningstiden och gränslandet mellan Svenska kyrkan,
väckelsen och EFS öppnades
en spelplan för henne som
kvinna. Hon tog den möjligheten och trädde fram som from
entreprenör med ekonomiska
resurser tack vare försäljningen av Hällefors bruk. Majoren
Gustaf Lewenhaupt tillhörde
en av de äldsta adelsfamiljerna

SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUNDS ÅRSSTÄMMA
2021
Mot bakgrund av rådande
pandemiomständigheter var
det möjligt endast för ombud,
styrelse och funktionärer att
delta på årets stämma som i år
hölls i Örebro den 28 augusti.
Den nya styrelsen:
Förbundsordförande
Anna-Karin Andersson,
Nyhammar, Dalarna
Ledamöter
Erik Åström, Bromma
Eva Kempff, Laknäs Tällberg
Karin Malmsten, Åminne
Värnamo
Peter Olausson, Värmlands
Nysäter
Sven Jensén, Broby
Trine Amundsen, Östersund
Anita Lundin, Stockholm
Conny Sandberg, Örebro
Iréne Oskarsson, Gränna
Owe Norberg, Delsbo
I styrelsen ingår en personalrepresentant.
Revisorer
Auktoriserade revisorer genom KPMG, Stockholm

Förtroenderevisorer
Karl Petersen, Stockholm ordinarie
Lars Lingsell, Karlstad –
ersättare
Valberedning
Bengt Wallin Badelunda
Västerås,
Gabriella Lönngren Vuollerim,
sammankallande
Gerhard Jansson Åmål,
Ingegerd Christiansson Arlöv
Margareta Johansson Indal
Medlemsavgifter
- Anslutna hembygdsföreningarnas avgifter 13 kronor per
medlem. Avgiften debiteras
för föreningens antal medlemmar den 1 januari 2023.
Medlemsföreningar betalar
lägst 500 kronor per år.
- Föreningar med fler än 1 000
medlemmar är befriade från
avgift för överstigande antal.
- Medlemsavgiften för stödjande medlemsföreningar är
2 500 kronor per år.
Läs mer om stämman på:
https://www.hembygd.se/shf/
forforeningen

Mora prostgård, byggd 1695, från senare delen av 1800-talet.
(Fotograd okänd) I mitten sitter syskonparet Elsa och Denis Borg.
Elsa Borg tillhörde folkväckelsen, utbildade sig till lärarinna på
Carlslund i Västerås och var verksam inom diakonalt-socialt arbete
på Södermalm, Stockholm. Denis Borg tillhörde också folkväckelsen. Under Borgs tid som herde och prost var Mora ett andligt nav
i Siljansbygden. Vid midsommartid på 1870-talet samlades 10000tals människor till gudstjänster och uppbyggelse. Prästerna i Mora
och i många grannförsamlingar var gripna av den inomkyrkliga
väckelsen.
Foto: Henrik Mill / Gunnar Kärrbom.

EFS
Evangeliska Fosterlands-Stift
elsen, EFS, bildades 1856 i
Stockholm. Det var Carl-Olof
Rosenius teologi och fromhet
som starkt kom att prägla
EFS. Gagnefsonen Hans Jacob
Lundborg var initiativtagare och organisatören i EFS.
Prästen Lundborg som blev
endast 42 år, var entreprenör
och verksamhetsutvecklare av
stora mått. En studieresa till
Skottland inspirerade Lundborg till många och nya verksamhetsformer. Männen i EFS
första styrelse hade nästan alla
kopplingar till hovet, adeln,
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i landet. Han föddes med en
grevetitel i bagaget men med
begränsade ekonomiska resurser. Genom sina båda hustrurs
förmögenheter kunde greven
verka för det som låg honom
varmt om hjärtat. Han hade
en konstnärlig ådra och musikalisk begåvning. En allhelgonapsalm i 1937 års psalmbok
har Gustaf Lewenhaupt
skrivit både text och musik till.
Makarna Lewenhaupt kompletterade varandra och var
tillsammans ett kraftfullt team
på Guds åkrar.t

Hembygdsrörelsens högsta utmärkelse – Plaketten för rik gärning
i hembygdsvårdens tjänst - utdelades på årsstämman till Lars
Nylén t.v. och Staffan Nilsson. T.h. Nyvalda ordförande Anna-Karin
Andersson och avgående ordförande Maria Norrfalk.
Foto: Näs Olle Tranberg

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

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

DFHF, Box 22, 791 21 Falun

BYGGNADSKULTUR I DALARNA
Poster 40X50
Finns i Dalarnas museums butik.
butiken@dalarnasmuseum.se

t
t
BONDEDAGBÖCKER
I samarbete med Kungl. Gustav Adolfs
Akademien för svensk folkkultur ska Dala
rnas museum under året dra i gång ett nytt
projekt. Det går ut på att digitalisera och tillgängliggöra ett stort antal äldre bonde- och
bergsmansdagböcker. Böckerna innehåller
ofta intressanta inblickar i gångna generationers vardag och finns dels i museets egna
samlingar, dels i länets många hembygdsgårdar och dels i privat ägo.
I dagsläget finns drygt 25 dagböcker från
1800-talet eller tidigare dokumenterade i
Dalarna, men vi är säkra på att det finns fler
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än så! Museet vill gärna låna in fler av dessa
böcker för inskanning. Dessa publiceras
sedan åtkomligt för allmänheten. Är det en
dagbok ni säkert vill se bevarad för eftervärlden tar Dalarnas museum även gärna
emot donationer till vårt arkiv, där de kan
bidra till förståelsen för vårt gemensamma
kulturarv.
Låter detta intressant?
Hör då gärna av er till Dalarnas museums
antikvarie Simon Langwagen:
tel. 023-666 55 48.
mail:
simon.langwagen@dalarnasmuseum.se

Nästa nummer
4-2021
manusstopp
1 november
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