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Dagsverket

Björn i Los-skogen.
Foto: Anna Lögdqvist.

t INLEDNINGSVIS

Under de senaste årtiondena har Sverige och många länder 
i vårt närområde byggt upp en tro på trygghet och stabilitet. 
Beredskapslagren har tömts och allt som vi har behov av har 
funnits lättåtkomligt i våra affärer. Det har blivit omodernt och 
kostsamt med reparationer och lagerhållning. Lagren har fun-
nits i lastbilar. Militärutgifterna har bantats. De värnpliktiga som 
trots allt utbildats har mestadels behövts vid civila ”katastrofer” 
och räddningsuppdrag.

Vem kunde förutse att det så snabbt skulle förändras? Ryssland 
har genom invasionen av Ukraina startat ett stort krig i vårt när-
område. Miljoner människor har fått lämna sina hem. Även vår 
nyskapade trygghet har skakats om rejält. Plötsligt gapar hyllor-
na tomma i affärerna. Nödvändiga råvaror och komponenter för 
tillverkningsprocesser saknas. Nu försöker samhället panikartat 
återskapa mycket av det som raserats

Vad kan vi då göra i hembygdsrörelsen? Vi är en av de mest de-
centraliserade civila organisationerna i vårt land och engagerar 
hundratusentals medlemmar. I krigets och orons spår har det 
väckts en stor törst efter ”glömd kunskap”. Många yngre vill lära 
sig hur man tidigare tog hand om naturens alla gåvor. De kraftigt 
stigande mat- och elpriserna gör att många vill skapa alternativ 
till det nutida slit- och slängsamhället. I våra föreningar finns 
denna kunskap. Öppna dörrarna och bjud in till träffar och kur-
ser. Lär ut förfädernas knep och erfarenheter. Här finns också 
en grund för generationsöverskridande aktiviteter.

Vi kan också erbjuda mötesplatser för människor som förlorat 
sitt fotfäste i tillvaron. Låt oss samla kraft och visa att vi är en 
folkrörelse värd namnet. Vi ska vara levande, öppna och väl-
komnande för alla! t

Anna-Karin Andersson, förbundsordförande Sveriges Hembygdsförbund.

”De kraftigt sti-
gande mat- och 
elpriserna gör att 
många vill skapa 
alternativ till det 
nutida slit- och 
slängsamhället. 
I våra förening-
ar finns denna 
kunskap. Öppna 
dörrarna och 
bjud in till träffar 
och kurser. ”
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t REDAKTÖREN

Hösten närmar sig med 
stormsteg och vilken höst det 
verkar bli! Krig, inflation, höga 
räntor, helt galna elpriser 
och matpriser som rusar. Till 
detta en valrörelse som av en 
krönikör i en av våra svenska 
dagstidningar kallades för 
”den dummaste genom alla 
tider”.  

Detta nummer av dagsverket 
kommer att kasta en blick 
bakåt på vår tidigare bered-
skap, men vi kommer också 
att titta på andra höstaktivi-
teter, bland annat jakt och 
dessutom kommer Joakim 
Wehlin att presentera DFHF:s 
och Dalarnas museums årsbok 
som kommer att ges ut i 
december.

Jag skulle också vilja uppmana 
er som vill ha mer informa-
tion från DFHF att skicka era 
e-postadresser till mig; mari-
na.andersson@dalarnasmu-
seum.se. Jag skickar ut länkar 
till föreläsningar, information 
och inbjudningar via e-posten 
och vill ni ta del av detta med-
dela mig en e-postadress, så 
lägger jag till er i sändlistan.
Med en förhoppning om en 
höst som blir bättre än prog-
noserna säger.t

Marina Andersson, redaktör.

Redaktören har 
ordet

Har det påträffats en sa-
misk björngrav från vikinga-
tiden i Orsa? Och varför finns 
det så många rotkorgar och 
selbågar av renhorn i Dalar-
nas hembygdsgårdar? Detta är 
frågor som diskuteras i DFHFs 
och museets årsbok 2022. Års-
boken ges ut i samarbete med 
Länsmuseet Gävleborg,
Västmanlands hembygdsför-
bund och fornminnesfören-
ing och Västmanlands läns 
museum.

Vi vet att det sedan en lång 
tid tillbaka funnits en samisk 
befolkning i stora delar av 
Mellansverige. Trots att källor-

na är många har vi haft ytterst 
lite kunskap om vilka dessa 
samer var och hur de levde. 
För att fylla denna kunskaps-
lucka genomfördes projektet 
Ohtsedidh -samiska kulturytt-
ringar i Mellansverige mellan 
åren 2017–2020. Projektet var 
ett samarbete mellan läns-
museerna i Dalarna, Gävle-
borg och Västmanland samt 
Stiftelsen Gaaltije-sydsamiskt 
kulturcentrum. Resultatet av 
projektets efterforskningar 
presenterades via en hemsida 
och tre vandringsutställningar 
med tillhörande pedagogiskt 
skolmaterial anpassat för barn 
på mellan- och högstadiet. 

Kunskap som samlades in i 
Ohtsedidh-projektet sträcker 
sig långt utanför det som 
varit möjligt att förmedla via 
hemsida och utställningar. Vi 
har därför valt att fördjupa 
ett urval av de inhämtade 
kunskaperna i boken Samiska 
spår som publiceras i vinter. 
Medverkar gör 25 olika för-
fattare i form av antikvarier, 
forskare, hantverkare samt 
politiskt aktiva och exper-
tis inom arkeologi, biologi, 
dräkt, etnologi, historia, kul-
turmiljö, museologi, musik, 
slöjd och språk. 

Samiska Samiska spårspår

Omslag till årsboken "Samiska spår". Omslagsbilden är beskuren.
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I boken beskrivs de källor där kunskapen 
om samer kan påträffas, exempelvis dags-
press, kyrkoböcker, muntliga berättelser, 
ortnamn, reseskildringar och rättspro-
tokoll. Två historiska dokument intar en 
särställning i förståelsen av den samiska 
närvaron i Mellansverige. De brukar 
omtalas som supplikerna från år 1730. I 
dessa skrivelser till kungen ber samman-
lagt åtta samer från Svärdsjö och Sund-
born att de ska få stanna på sin hemort 
i stället för att förvisas till lappmarkerna 
längre norrut. Nya frågor ger nya svar och 
vi har därför gått till ursprungskällorna 
på Riksarkivet där det också finns en 
ärendegång som hör till supplikerna och 
som sträcker sig över ett år. 

I boken redogör vi också för de äldre för-
historiska spåren efter samer som finns 
i området. Det finns exempelvis tydliga 
samiska inslag på de vikingatida- och 
tidigmedeltida handelsplatserna långt 
ner i Mälardalen. Från vikingatiden har 
det också gjorts flera intressanta björn-
bensfynd i Dalarna. Efterforskningar om 
björnbenen görs just nu, men mycket 
tyder på att det rör sig om samiska björn-
gravar eller samiska bendepositioner. 
Ännu äldre är skidfynden från Dalarna. 
Skidor i historisk tid är starkt förknippade 
med samer och i en artikel i boken dis-
kuteras de fynd som gjorts i det aktuella 
området.   

En huvudinriktning i boken är spåren 
i landskapet och här kommer du som 
läsare att ha en framtida roll att fylla. Det 
finns nämligen mycket kvar att upptäcka 
i skog och mark och det är vanligen så att 
vi ser och hittar det vi känner till och letar 
efter. Tidigare har varken professionella 
eller allmänhet tänkt sig att hitta samiska 
lämningar i det Mellansvenska skogsland-
skapet och har därför inte letat. I boken 
redogörs för ett antal exempel på samiska 
lämningar som finns i landskapet; fågel-
fångstanläggningar, husgrunder, härdar, 
kåtaplatser, källor, ristningar och möjliga 
offerstenar. Läs boken och ladda för att ge 
dig ut och leta till våren.

Mycket av de historiska uppgifter som 
finns om samer i Mellansverige går 
tillbaka på det som benämns ”socken-
lappar”. I den kommande boken för-
klarar vi begreppet och försöker utröna 
dess ursprung. Det finns exempelvis en 
sockenlapsk ordlista från Valbo utanför 
Gävle som tydligt visar att samerna i detta 
område talade en egen form av samiska 
med inslag från flera av de idag kända 
varianterna av språket. 

En viktig del av sockenlapparnas göromål 
är hantverk av olika slag och inte minst 
olika arbeten av rot och tenntråd. I den 
kommande boken ägnas därför slöjdan-
det och spåren efter detta ett särskilt 

kapitel. Rot- och tenntrådsarbeten i muse-
isamlingarna diskuteras och likaså ben- 
och hornhantverk. Det är dock viktigt att 
förstå att det samiska hantverket i högsta 
grad är levande och därför skriver ett 
antal nu verkande samiska hantverkare 
om relationen till det historiska arvet och 
slöjdande idag. 

Boken avslutas med ett kapitel om det 
nära förflutna och nutiden. Sockenlap-
parna försvinner ur källorna i och med 
industrialismen, men var tar de vägen? 
Föga uppseendeväckande stannar de i 
sina hembygder, men det samiska suddas 
alltmer ut. Anledningen är att det samiska 
vid förra sekelskiftet börjar anses som nå-
got fult av majoritetssamhället och många 
familjer väljer därför att på olika vis dölja 
sitt ursprung. Det finns dock berättelser 
som överlevt och fler upptäcker idag sitt 
samiska arv och vill veta mer. Vi hoppas 
därför att den kommande boken Samiska 
spår ska kunna fylla delar av denna kun-
skapslucka och ge nytt liv åt den samiska 
kulturhistorien utanför dagens rensköt-
selområden.t

Joakim Wehlin
Huvudredaktör och projektledare för boken 
Samiska spår

Samefamiljen Olof Andersson från Hällsjön i Idre vid gästgivaregården i Älvdalen. Foto: Olof Thufvesson, Dalarnas museum.
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Under 1800-talet betraktades Skan-
dinavien som en exotisk vildmark, 
särskilt bland jakt- och fiskeintresserade 
engelsmän, vilket ett antal böcker från 
den tiden vittnar om. De norska älvarnas 
laxfiske lockade den engelska överklas-
sens ”sportsmän” som snart arrenderat 
de flesta av de bästa laxälvarna. Några 
reste även vidare för att jaga, samla 
fågelägg och andra naturalier. En av dessa 
var Llewelyn Lloyd. Han föddes i London 
1792 och fick redan från unga år den eko-
nomiska friheten att kunna ägna sig åt det 
som intresserade honom mest, nämligen 
jakt, fiske och upptäcktsresor. 

Första resan till Skandinavien företogs 
1819, när han i all hast fått lämna hemlan-
det efter en konflikt med en jaktvårdare 
som han råkade skjuta under ett handge-
mäng. Han tycks dock ha återvänt ganska 
snart. Nästa resa till Skandinavien gjorde 
han 1823. Till Sverige kom han 1824 
efter ett års kringflackande på jakt- och 

fiskeäventyr runt hela landet och ända 
till Ryssland. Han bosatte sig på gården 
Stjärn vid Rådasjön i Värmland 1826, i 
närheten av den kände hovjägmästaren 
Herman Falk på Risäter. Att han hamnade 
just där var nog ingen slump, för Falk var 
på den tiden vårt lands mest namnkun-
niga björnjägare, berömd för sina oftast 
lyckosamma björnskall. År 1827 flyttande 
han en halvmil norrut till ”Lapptorpet” 
vid Klarälven som var en bättre bostad 
och där han kunde slå sig till ro.

Det var i denna trakt som hans klassis-
ka björnjakter tog sin början som han 
skildrat så livfullt i sin bok Jaktnöjen från 
år 1830. Till en början under ledning av 
den kunnige Falk men snart på egen hand 
efter att först ha lärt sig att åka skidor, 
vilket var en förutsättning för att lyckas 
som jägare i våra snörika skogar. Lloyd 
gav sig sedan ut på egna jaktäventyr i de 
djupa skogarna i Värmland och Dalarna 
med sällskap av en eller ett par inlejda 

jaktkamrater. De mest namnkunniga var 
Jan Finne, Henrik Matsson Elg och Jan 
Svensson. Han jagade även tillsammans 
med de legendariska Limajägarna och 
spelmännen, far och son Sjungar Erik 
och Sjungar Lars Larsson vilket ”Dalpro-
feten”, Gunnars Lars Larsson från Lima 
berättat om i sin lilla bok  Jakthistorier 
från år 1893.

En invandrad Dalajägare

Björnjägaren
Lloyd



Teckning av L. Lloyd.  
Konstnär: Fritz von Dardel, Minnen II, 1912. 
Bilden är daterad 1848.
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Vådaskottet
År 1835 den 15 januari inträffade en hän-
delse som kom att väcka stor uppmärk-
samhet i hela landet. Det var den dagen 
då Lloyd vådasköt sin jaktkamrat Jan 
Svensson från Rostknölen (Rysjömäck) på 
Malungs finnmark. Svensson hade holmat 
en björn mellan Tyngeberget och Näsån, 
väster om Yttermalung och sålt bjönring-
en till Lloyd. 
I ett kapitel med rubriken Sorglig till-
dragelse i sin bok Anteckningar från ett 
tjugoårigt vistande i Skandinavien från år 
1855” har Lloyd redogjort för den tragiska 
händelsen.
 
Historien tar sin början med att Lloyd 
under en vistelse hos Henrik Matsson Elg 

i Brunnberg blev kontaktad av Jan Svens-
son som hade holmat en björn i en ”vild 
skogstrakt” på ”tiomilaskogen” mellan 
Klarälven och Dalälven och erbjudit Lloyd 
att köpa ringen. Anbudet antogs och den 
15 januari 1835 kom så den ödesdigra da-
gen när björnen skulle fällas. Lloyd hade 
redan dagen innan anlänt till Yttermalung 
med sin följeslagare Henrik Matsson Elg. 
Tillsammans med Svensson och soldaten 
Lars Atter från Säljåker, Yttermalung, 
drog jaktsällskapet iväg långt innan 
gryningen mot björnholmningen som 
var belägen på andra sidan ett sjösystem 
en knapp mil västerut från Yttermalung. 
Efter en mödosam färd på skidor och 
dragandes på en skidkälke i djup snö och 
stenig terräng kom man äntligen fram 

till holmningen. Vid en höhässja intill 
en myrslåtter, i närheten av Nässjön, 
slog man läger för att inta en stärkande 
måltid innan man började sökandet efter 
björnen.

-”På den där åsen, någonstans i mitten 
ligger säkert björnen, träffas han inte där 
så finns han nog inte inom holmningen” 
sade Svensson.

Lloyd berättar; -"Sedan vår enkla måltid 
var avslutad gick Elg, soldaten Atter och 
jag till holmningen och lämnade Svensson 
vid höhässjan. Innan jag gick tillsade jag 
honom strängeligen att inte lämna stället 
innan han hört något skott, i sådant fall 
skulle han genast uppsöka oss efter att 
först ha släppt lös hunden han hade med 
sig. För att inte förorsaka något dröjsmål 
gav vi honom en kniv och uppmanade ho-
nom att om han hörde tecknet skulle han 
genast avskära kopplet varmed hunden 
var bunden. 
Elg och jag var beväpnade med bössor 
medan soldaten endast bar en yxa.”

”Vid detta liksom vid andra liknande 
tillfällen då vi försökte smyga oss på nå-
gon björn, så höll sig Elg tätt bakom mig 
för att kunna lämna mig sin bössa i den 
händelse det skulle behövas, i hans spår 
följde soldaten Atter. Vi vandrade hellre 
på detta sätt än bredvid varandra därför 
att om vi lyckades påträffa någon björn 
fick jag bättre tillfälle att själv ge honom 
ett första skott. Man kunde då även lätt-
are få användning av alla tre bösspiporna 
mot honom i stället för en enda.” 
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(Lloyd använde sig av en dubbelpipig 
bössa av fabrikat John Manton)
”I denna ordning gick vi nu sakta och 
försiktigt framåt, letade under varje 
större sten och smög oss fram genom de 
tätaste snår. Vi var ganska besvärade av 
snöslasket och det ständiga droppandet 
från träd och buskar, detta gällde i syn-
nerhet bössorna, vilka vi tagit ut ur deras 
läderfodral för att hastigt kunna ta dom i 
bruk. Deras lås försökte vi övertäcka med 
våra rockskört för att krutet skulle hållas 
torrt. (Bössorna var av typen flintlås) Till 
en början såg vi ingenting särskilt, men 
en fördjupning mitt på den nämnda åsen 
ådrog sig vår uppmärksamhet. Vi märkte 
tydligt att en björn grävt där. Vi hoppades 
till en början att han ännu fanns kvar, 
men vid närmare undersökning visade 
det sig inte vara fallet.”

”Medan vi försiktigt såg oss omkring och 
ivrigt väntade att få se björnen, gick jag 
nu med spänd bössa. Då fick jag plötsligt 
se en skymt av ett mörkt föremål mellan 
träden på backen ovanför oss. Så vitt jag 
genom snöslasket och dimman kunde se, 
tyckte jag att det var på ett bösskotts av-
stånd som jag uppfattade att något rörde 
sig. Då jag inte kunde tvivla på annat än 
att det var björnen, lade jag ögonblickli-
gen an och sköt! Föremålet som jag siktat 
på föll till marken. Eftersom Elg och Atter 
stod strax bakom mig, så såg dom ingen-
ting av händelsen."

”Just i samma ögonblick som jag sköt 
skottet och på samma punkt varåt jag sik-
tade, syntes hunden, som började skälla 
häftigt. Då jag såg detta, utropade jag: 
Älg! Är det möjligt? Kan jag ha skjutit min 
hund? Men då djurets försök att komma 
lös från sitt band visade mig, att han var 
oskadad, och då jag kom ihåg, att han 
hade följt med Svensson, framblixtrade 
sanningen för mig, och jag utropade: ”Det 
är Svensson och inte hunden, som jag 
skjutit!” 

Det var med tunga steg som jägarna fick 
återvända mot Yttermalung dragandes 
med den skjutne kamraten på släden som 
var avsedd för björnens hemtransport. 
Efterspelet präglades av en rättsprocess 
vid tre domstolar som pågick under drygt 

ett och ett halvt år. Kongl. Maj:ts Högsta 
domstol fastställde då Häradsrättens dom 
enligt det mildaste kapitlet, missgärnings-
balkens 29 Kap §2 Om dråp och bana som 
timar mer av olycka än annars vållande.  
Lloyd blev dömd att betala vådabot med 
20 Daler S:m eller 6 Rdr 32 sk. Banco. 
Han skulle även betala änkan 25 Rdr Ban-
co förutom begravningskostnaden. 

En av Lloyds hävdatecknare, Conny Käll-
vik, inleder I björnjägare Lloyds fotspår 
så här: ”Att han var legendarisk det är väl 
det minsta man kan säga om den välkän-
de gamle björnjägaren Lloyd”. Så lyder 
ett träffande omdöme om denne märkliga 
man. Fortfarande snart 200 år efter att 
ha bosatt sig i Sverige fortsätter han att 
fascinera sina följare. Källvik menar att 
det fanns flera skäl till detta. 

För det första så levde denna engelske 
adelsman bland bönder, jägare och 
fiskare. Han var en färgstark och kon-
troversiell person, som genom sitt språk 
och sitt uppträdande kom att väcka stor 
uppmärksamhet, både på gott och ont. 
För det andra så påstås han ha skjutit ett 
så pass uppseendeväckande stort antal 
som 102 björnar vilket nog är en överdrift 
eftersom han själv berättar i Anteckningar 
från ett tjugoårigt vistande i Skandinavien:
”Ehuru jag under min vistelse i Sverige 
var med vid 102 björnars död eller fångst, 
av vilka största delen togos när jag var 
alldeles ensam.”

Den tredje bidragande anledningen till 
hans ryktbarhet var hans många kvin-
noaffärer. Källvik hävdar att han hade 
åtminstone åtta barn med fem olika kvin-
nor. Många sannolika ättlingar lever idag 
i Värmland och en andra gren i Sydafrika 
som härstammar från sonen Charles John 
Andersson.
En fjärde omständighet som gjort honom 
berömd är naturligtvis hans författarskap. 

År 1830 kom hans första bok ut i London, 
Field Sports of the North of Europa i två 
stora rikt illustrerade band om totalt 850 
sidor. Samma år utgavs den i Stockholm 
under titeln ”agt-Nöjen i Sverige och 
Norrige i ett band om 290 sidor illustre-
rad med tre litografier. Redan följande år 
trycktes en ny upplaga både i Sverige och 
England.

År 1854 publicerades hans nästa bok 
Scandinavian adventures i två rikt illus-
trerade volymer som utkom på svenska 
i ett band med titeln Anteckningar från 
ett tjugoårigt vistande i Skandinavien med 
jaktäventyr, råd till jägare och fiskare 
samt zoologiska bidrag från Nordens fau-
na. Boken omfattade 220+20 sidor. 

År 1867 trycktes hans vackraste och mest 
påkostade bok The Game Birds and Wild fowl 
som tyvärr aldrig blivit översatt till svenska.

År 1870 utgavs hans sista bok med den 
engelska titeln peasant Life in Sweden 
och den svenska Allmogens plägseder. 
Den saknade helt jaktlig anknytning och 
skildrar vad man kan kalla ”allmogens 
liv i helg och söcken” samt något om 
lagstiftning, skolväsende, svenska kyrkan, 
armén och flottan. Boken blev starkt 
kritiserad i Sverige eftersom den innehöll 
en mängd sakfel och överdrifter. Särskilt 
domarkåren reagerade kraftigt över 
Lloyds påstående att det förekom mycket 
bestickning vid domstolarna i Sverige. 

Lloyd blev med tiden ganska grälsjuk och 
var ofta i delo med olika antagonister om 
fiske- och jakträtter med mera vilket en 
rad rättegångsprotokoll vittnar om.
Familjeförhållandena var komplicerade. 
Han var aldrig gift men blev far till ett 
antal barn av vilka sonen Charles John 
Andersson blev välkänd som upptäckts-
resande i sydvästra Afrika, där han även 
avled efter att ha deltagit och sårats i ett 
krig mellan ett par fientliga stammar.t

Gösta Bergman, Malung

Urval litteratur om L. Lloyd

Brusewitz, Gunnar,  
Björnjägare och fjärilsmåla-
re, 1968

Dal, Björn,  
Hundra björnar och tusen 
orrar, 2022

Källvik, Conny,  
I björnjägare Lloyds fotspår 
Sanning och sägen, 1993

Lloyd, Llewellyn, Jaktnöjen 
i Sverige och Norge, 1830 
och 2021. [Levnadsbeskriv-
ning av Harald Wieselgren 
(1835-1906)]. Anteckningar 
under ett tjugoårigt vistan-
de i Skandinavien, 1855

Llewellyn Lloyd,  
urn:sbl:9634, Svenskt bio-
grafiskt lexikon (av Jan Gar-
nert), hämtad 2021-02-03. 
(Webb-sök)

Schröder, Gustaf, Jaktmin-
nen från skog och slätt, 2015
Svenska Jägareförbundets 
nya tidskrift, 1875, 1876

"Medan vi försiktigt såg oss 
omkring och ivrigt väntade 
att få se björnen, gick jag nu 
med spänd bössa. Då fick jag 
plötsligt se en skymt av ett 
mörkt föremål mellan träden 
på backen ovanför oss. Så 
vitt jag genom snöslasket och 
dimman kunde se, tyckte jag 
att det var på ett bösskotts 
avstånd som jag uppfattade 
att något rörde sig. "
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En varelse som har många olika namn. 
Skogsrået, Råndan, Huldran är några 
exempel.
Foto: Ryan Garrison

Har du några spökhistorier 
eller berättelser om det 
övernaturliga från dina 
hemtrakter? 

Maila gärna dessa till 
marina.andersson@
dalarnasmuseum.se.
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det finns olika teorier gällande våra 
övernaturliga inslag i historien. Är det 
bara fantasifoster? Är skogsrået, trollen, 
gastar, spöken och liknande bara hjärnan 
som spelar oss ett spratt? Eller är det som 
vissa teorier säger, att våra övernaturliga 
inslag är rester efter en tidigare religion 
och vad vi idag berättar sagor om var 
egentligen äldre tiders gudar? Hur stor 
del i berättelser om det övernaturliga är 
bara vanlig barnuppfostran: ”Gå inte till 
forsen, då tar näcken dig” lär ha större 
effekt på ett barn än ett abstrakt hot att 
man kan drunkna.

Vad kan man träffa på i Dalarna
Vad än som nu är våra oknytts ursprung 
så finns det en hel del som man enligt 
gamla sägner kan stöta på i Dalarna. Vissa 
av våra oknytt är ganska generiska och 
finns i hela Sverige, med få variationer, 
andra är lite mer platsspecifika.

Ett klassiskt skogsväsen är skogsrået, som 
ter sig lite olika i olika berättelser. Ibland 
är hon en trolliknande varelse, men oftast 
är skogsrået vacker och har förmågan att 
dra män till sig, som hon lockade vilse i 
skogen. 

Skogsrået går under olika namn, i Gagnef 
kallas hon för Randa, och enligt historier 
från Gagnef hade Randa en fantastisk 
vacker röst som hon lockade till sig kor 
från fäbodarna med. I Älvdalen berättas 
om en kolare som lite motvilligt hjälpte 
en kvinna som kommit vilse. Kolaren, 
som visste att han måste vakta kojan 
tyckte synd om den vilsegångna kvinnan 
och lämnade milan, vilket han inte skulle 
ha gjort; plötsligt, mitt i skogen var kvin-
nan borta och när kolaren kom tillbaka 
hade milan brunnit upp och den stackars 
kolaren förstod att det var skogsrået som 
lurat iväg honom.

Det är sällan skogsrået eller randan är nå-
got annat än ett namnlyst anonymt väsen, 
men undantag finns. I Rättvik skulle den 
mest berömda randan, eller råndan lystra 
till namnet Orbergs Keste, som beskrivs 
som ”god och hjälpsam” och dessutom 

var hon sällsynt vacker. Och draget av 
godhet är också något som berättas om i 
samband med skogsrået. I en berättelse 
från Älvdalen stötte en jägare på en kvin-
na med ett litet barn som var så eländigt 
dåligt klädd att jägaren av rent medlidan-
de gav bort sin egen skjorta för att linda 
om barnet. Nästkommande dag sköt han 
en stor björn och förstod att skogsrået 
eller guanna som hon kallas i Älvdalen 
skickat björnen till honom som ett tack.

En annan klassiker bland svenska oknytt 
är Forskarlen, den store fiolspelaren som 
lever i forsen. Liksom många andra väsen 
är han en mix mellan gott och ont, men 
i grund och botten ständigt opålitlig. 
Näcken eller Forskarlen var den stora 
fiolspelaren som kunde få vem som helst 
att spela fiol som en mästare, men hans 
lärdom kom alltid till ett pris. Enligt vissa 
berättelser från Dalarna skulle man gå till 
en viss skvaltkvarn klockan tolv på julaf-
ton. När Forskarlen kom upp skulle man 
sticka sig i lillfingret och ge Forskarlen tre 
droppar blod. Enligt andra berättelser 
räcker det med en slant för att Forskarlen 
ska dela med sig av sin kunskap.

Utbördingar kallas de i vissa delar av 
Dalarna, yppingar i andra, och mylingar 
i vissa delar av Sverige. Utbördingar är 
spöken efter odöpta barn som mördats 
av sina mödrar vid födseln. De får inte ro 
och försöker påkalla uppmärksamhet ge-
nom höga skrik, eller flämtande ljussken. 
Spertus är för många ett okänt begrepp, 
som förekommer på några fåtal platser; 
Östra Ämtervik i Värmland och Säfsen i 
Dalarna (i alla fall som artikelförfattaren 
känner till). Spertus är ett dragväsen 
som drar till sig rikedom till sin ägare. I 
vissa berättelser är Spertus en skalbagge, 
i andra en mask. I en version är Spertus 

en liten tomtegubbeliknande varelse. I 
de hittills hittade värmlandsberättelser-
na drar Spertusen till sig rikedom, d.v.s 
materiell välfärd, men enligt en berättelse 
från Säfsen gjorde Spertusen sin ägare 
”allvetande och allkunnig”.

Ständigt denna Lagerlöf
I det här sammanhanget kan man inte 
glömma bort Selma Lagerlöf som ständigt 
återkom till det övernaturliga i sina 
böcker. I sin spökhistoria Körkarlen låter 
Selma Lagerlöf den elake David Holm 
möta dödens körkarlar som samlar upp 
döda själar. Selma Lagerlöf älskade sitt 
hem i Falun, men hon var inte oäven när 
det gällde resor. Berättelsen om Körkar-
len snappade Lagerlöf upp på en resa till 
Bretagne. Kyrkogården, där romanens 
huvudperson kommer i kontakt med 
romanens körkarl, lär ha haft Kristine 
kyrkas kyrkogård som förebild.

En berättelse som innehåller mängder 
av sagor och sägner är Nils Holgerssons 
underbara resa genom Sverige. Trots att 
boken egentligen är en skolbok har den 
ett övernaturligt tema med Nils Hol-
gersson som i inledningskapitlet retar 
upp gårdstomten till den milda grad att 
tomten förvandlar honom till en liten 
pyssling. Pysslingen hamnar på en gås-
rygg och får på så vis resa genom Sverige. 
Tack vare förtrollningen kan Nils förstå 
vad djuren säger och många gånger är 
det djuren som är sagans berättare. De 
övernaturliga inslagen är, så som i många 
av Selma Lagerlöfs berättelser, många. 
Skogsrået, tomten, och inte minst den 
gamle jätten och hans döttrar i Dalaka-
pitlet.

Den mest kända av ringar är förmodligen 
Tolkiens. Hans Sagan om ringen är en 
storsäljare, först i sin litterära form och 
sedan som en magnifik filmtriologi. Men 
Tolkien var inte den förste att ge ringar 
magiska egenskaper; i Lagerlöfs Löwen-
sköldska ringen är det den gamle general 
Löwensköld som står för det magiska in-
slaget och låt oss avsluta den här artikeln 
med inledningen till en av Selma Lager-
löfs många spökhistorier:

Nog vet jag, att det förr i världen fanns 
gott om folk som inte visste vad rädsla vill 
säga. Jag har hört talas om en hel mängd 
människor som tyckte om att vandra på 
nattgammal is, och som inte kunde tänka 
sig något större nöje än att åka efter sken-
färdiga hästar… Men jag undrar just om 
någon av alla dessa skulle ha haft mod att 
sätta på sitt finger den förskräckliga ringen, 
som hade ägts av den gamle general Löwen-
sköld på Hedeby.

Marina Andersson,  
antikvarie Dalarnas museum

TrolltiderTrolltider
i Dalaskogarnai Dalaskogarna

Hösten kommer och mörkret faller över oss, vilket lätt sätter fantasin i 
rörelse, framför allt när höststormarna får allt löst att röra sig och göra 
mörkret ännu mörkare och kusligare. Att man då kan tro att det finns 
troll och gastar gömda överallt är inte så knepigt.

"Liksom många andra väsen 
är han en mix mellan gott 
och ont, men i grund och bot-
ten ständigt opålitlig."
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Judiska spår i Dalarnas historia

det finns en olycklig tendens i 
svensk-judisk historieskrivning att låta 
den börja med sigillgravören Aaron Isaacs 
flytt till Sverige 1774. Vi har länge vetat 
att denna juridiska vändpunkt (att judisk 
närvaro erkänns av den svenska staten) 
inte speglar faktiska sakförhållanden 
(att judar bott i Sverige och de svenska 
östersjöbesittningarna sedan åtminstone 
1600-tal). Ändå har man ofta följt den 
gustavianska propagandan och Isaacs 
egen syn på saken och gjort Isaac till 
”den första juden i Sverige.” Dalarnas 
judiska historia, liksom landets, börjar 
dock tidigare än så. I Dalarnas fall är det 
första belägget för judisk närvaro inte helt 
smickrande då det består i ”Juden Laban 
Salomons” begäran den 23 juni 1722 att få 
lämna Falun då han ”ej mächtar här läng-
re sig uppehålla.” Falun var vid den här 
tiden landets näst största stad, med en 
betydande tyskspråkig minoritet, så det 
är inte helt överraskande att även finna 
spår av judar här.

Sent 1800-tal och ökad judisk när-
varo
Judar har sedan som handelsmän up-
pehållit sig i landskapet – förbuden mot 
judiska handelsresor och judisk bosätt-
ning utanför Stockholm, Norrköping och 
Göteborg var i verkligheten nästan helt 
verkningslösa – men det är framförallt på 
sent 1800-tal som den judiska invandring-
en till Dalarna kommer igång. Flera fak-
torer spelar in här. År 1845 blir det tillåtet 
för svenskfödda judar att flytta fritt inom 
landet och 1873 får även utländska judar 
röra sig fritt. Samtidigt som den svenska 
juridiken ändras förändras även den 
svenska judenheten. Svenska judar hade 
innan denna period framförallt kommit 
från det tyska språkområdet men på 
1880-talet och framåt skedde en massiv 
judisk migration västerut från Baltikum 
och Östeuropa. Denna ”great Jewish mig-
ration” har inte så mycket med förföljelse 
och flykt att göra utan bör snarast sättas i 
samband med de stora utvandringsvågor 
som även länder som Norden, Italien och 
Irland upplever under samma period. 
Vissa delar av Europas befolkning, däri-
bland judar, flyttade helt enkelt västerut 
under denna tid. I fallet med östeuro-
peiska judar beror detta till stor del på en 
befolkningsexplosion: under 1800-talet 
ökade Östeuropas judiska befolkning med 
åtminstone 500 procent.

De allra flesta av dessa, ofta fattiga men 

religiöst engagerade och traditionellt 
kunniga, judiska invandrarna slog sig 
in på gårdfarihandel. Detta gäller även 
i Dalarna, som i sig var utgångspunkten 
för omfattande gårdfarihandel. Dalarna, 
Sjuhäradsbygden och trakten kring Mar-
karyd var landets mest intensiva och mest 
diversifierade slöjdområden och med Da-
larnas tradition sedan åtminstone 1600-
tal att gå på ”herrarbete”, säsongsvisa 
arbetsvandringar, talar vi alltså om möten 
mellan två beresta befolkningar med eko-

nomiska kopplingar över hela Norden. 
Ibland möts dessa grupper på oväntade 
håll: Våmhus ”hårkullor”, som slöjdade 
i och handlade med människohår, fann i 
judar både kollegor och konkurrenter då 
detta även var ett judiskt näringsfång. I 
Riga bodde våmhuskullorna under sina 
resor, som kunde gå från England till 
Ryssland, i stadens judiska område.

Hermann Münnich och de rosen-
mönstrade sjalarna
Många judar i Dalarna kom till Dalarna på 
sent 1800-tal via Karlstad, där det fanns 
en judisk församling, till Säter och sedan 
från Säter till resten av länet, ibland så 
långt upp som till Orsa. Många av dessa 
personer flyttade runt mellan olika 
platser och hamnade ofta längre upp i de 
judiska bosättningarna längs norrlands-
kusten eller i Stockholm eller Göteborg. 
En del stannade dock och kom att sätta 
sina spår. En sådan var Herman Münnich 
(1860–1920), bördig från guvernementet 
Vilna, Ryska Polen (nuvarande Litauen). 
Han kom att i Falun utverka rätt att idka 
manufaktur och kortvaruhandel. Han 
lät även uppföra en ”elektrisk syfabrik” 
i vilken tillverkades kostymer och herr- 
och damkläder. Med sina över hundra 
anställda utgjorde den en av Faluns större 
arbetsgivare.

Münnich hade ett nätverk av gårdfari-
handlare, judiska och kristna, som sålde 
importerade yllemuslinstyger i Övre 
Dalarna där de togs upp i dräktskicken 
såväl i Västerdalarna som i Leksand. 
Dessa rosenmönstrade sjalar visar på hur 

Vad har Emma Zorn, historikern Hugo Valentin och textilhandlaren Herman 
Münnich gemensamt? De är alla del av Dalarnas judiska historia. För första 
gången har judisk historia i Dalarna kartlagts i ett samarbetsprojekt mellan 
Dalarnas museum och Region Dalarna.

Spår av Herman Münnichs davidsstjärna på 
trottoaren, Stigaregatan 7, Falun. 
Foto: Sebastian Selvén.

Fem av barnen Simansky, vilkas far Aron 
Josef kom som handelsman från Filipovna, 
dåvarande Ryska Polen, till Orsa. 
Orsa kommuns bildarkiv (Okb PW309).

Rosenmönstrad yllemuslinsjal, Herman 
Münnich. Dalarnas museum (DM 8004). 
Foto: Per Eriksson.
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judisk närvaro påverkat den traditionella 
allmogekulturen och man kan tänka sig 
hur Dalarnas sockendräkter hade sett 
ut utan de äldre tryckta kattunerna – en 
annan svensk-judisk specialitet – och 
dessa yllemusliner. Familjen Münnich 
har satt många spår i Falun, från det 
”münnichska palatset” (fabriks- och 
kontorslokalerna på Stigaregatan) med 
sin i trottoaren infällda davidsstjärna till 
familjens sommarvilla Skogsudden, som 
idag är Birgittagården, den Allra Heligaste 
Frälsarens Ordens kloster i Falun.

1900-talet och kulturellt engage-
mang
Under 1900-talet diversifieras föga 
överraskande den judiska befolkningen i 
Dalarna. I Leksand startar systrarna Signe 
(1873–1954) och Märta Philip (1874–1961) 
varsin skola, Torshälls trädgårdsskola i 
Tibble och hushållsskolan Skogsbo vid 

Käringberget. I Falun undervisade den 
svensk-judiska historiens fader, Hugo 
Valentin (1888–1963), på Falu högre 
allmänna läroverk, då han även skrev sitt 
magnum opus, Judarnas historia i Sverige 
(1924). Hans engagemang i judisk kultur 
är känt och även i Falun, där Valentin 
var en omvittnat populär lärare, var han 
engagerad i judiska frågor.

Dalarnas mest kända judiska invånare 
torde dock ändå vara Ester Malka bat 
Mordechai, eller Emma Lamm (1860–
1942). Familjen Lamm hade etablerats 
redan under den gustavianska tiden och 
hade till stor del hade blivit förmögen 
på just kattuntryck på Lilla blecktornet. 
Familjen var djupt engagerad i Judiska (då 
Mosaiska) församlingen i Stockholm och 
i Stockholms judiska kulturliv. Emmas 
moster var gift med Wilhem Davidsons, 
Hasselbackskungens, bror. En av faderns 
kontorsanställda var Ernst Josephson inn-
an denne slog in på sin målarbana, och 
Emmas syster var gift med förläggaren 
Hugo Geber. En av hennes brorsöner var 
Martin Lamm, litteraturvetaren och aka-
demiledamoten, och konstnären Hanna 
Pauli var hennes kusin.

Då hon träffade morakarlen Grudd An-
ders (1860–1920), som utöver sin konst-
närliga talang inte hade många andra 
ekonomiska fördelar än ett mindre arv 
efter fadern Leonard Zorn, kom hen-
nes kulturgärning att helt fokuseras på 
Dalarna. Emma Zorn grundade eller var 
delaktig i grundandet av Moras bibliotek, 
Mora hemslöjd, Mora folkhögskola och 
satt med i Dalarnas hembygdsförbunds 
första styrelse år 1915. Anders Zorns en-

gagemang i hembygden är förstås också 
välkänt och paret umgicks och hade 
kontakt med Dalarnas hembygdspionjä-
rer: Carl och Karin Larsson, Erik Axel och 
Gerda Karlfeldt, Ottilia Adelborg, Gustaf 
Ankarcrona med flera. Emma var även 
drivande i bildandet av Zornsamlingar-
na och dagens Zorngård efter Anders 
bortgång.

Under kriget utmärks Dalarnas judis-
ka historia framförallt av den kibbutz, 
P’luga ba-Derech, som 1939 grundades i 
Hälsinggården i Falun av Judiska försam-
lingen i Stockholm för judiska ungdomar 
på väg till Palestina. En kanske ännu 
viktigare, men klart mer bortglömd, del 
av den lokala judiska historien är de 294 
judiska flyktingkvinnor som 1945 kom 
till Grangärde turisthotell med de vita 
bussarna.

Dalarnas trehundraåriga judiska historia 
omfattar således allt från fattiga gårdfari-
handlare till välbärgade grosshandlare, 
hembygdspionjärer och banbrytande his-
toriker. Judar i Dalarna har aldrig samlat 
sig offentligt till någon församling, mikva 
(rituellt bad), skola eller kulturförening 
men har satt sina spår i Faluns stadsbild, 
i länets utbildningsväsen och i Övre Da-
larnas sockendräkter, bara för att nämna 
några materiella spår som judiskt dalfolk 
lämnat efter sig.t

Sebastian Selvén, PhD Divinity, 
antikvarie, Dalarnas museum

T.v. 
Skogsudden innan 
ombyggnationen. 
Dalarnas museum 
(DM KA149).

T.h.
Emma Lamm och 
Anders Zorn i 
moradräkt 1885. 
Zornsamlingarna Zfo 
0483.

Nedan:
Birgittagården idag. 
Foto: Calle Eklund, 
Wikimedia Commons.

Hugo Valentin. Wikimedia Commons.

För den som vill lära sig mer 
hänvisas till rapporten:
Selvén, Sebastian (2022). Ju-
diska spår i Dalarnas historia. 
Falun: Dalarnas museum och 
Region Dalarna.
Den finns även att läsa som 
PDF på Region Dalarnas och 
Dalarnas museums hemsidor.
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Någonstans i Dalarna-
beredskapen och Dalregementet

om sveriges målsättning att stå utanför 
kriget och det pris som betalades i form 
av eftergifter till Nazityskland och dess 
moraliska riktighet kan diskuteras, det 
har diskuterats och kommer att diskute-
ras men kommer inte att tas upp i den 
här artikeln. I stället kommer vi prata om 
beredskapen i Sverige och Dalregementet 
under andra världskriget.

Sverige och beredskapen
När krig pågår och dramatiska händelser 
sker fortsätter vardagslivet för de flesta; 
barn ska gå i skolan, sjukvård och omsorg 
ska fungera, livsmedel ska produceras, 
människor ska utbildas för både civila 
och militära ändamål och kort sagt måste 
livet fortsätta att fungera för landets med-
borgare även om landet befinner sig i en 
krigssituation, eller som i Sveriges fall har 
kriget precis utanför dörren.
När kriget startade 1939 yttrade statsmi-
nister Per Albin Hansson de berömda 
orden ”vår beredskap är god” något som 
var en lättare överdrift; Sveriges militära 
beredskap var inte god, och det skulle ta 
ytterligare år innan den militära bered-
skapen var något så när. Däremot var den 
civila beredskapen bättre.

Äta bör man…
men ransonerat var det
Sverige var vid den här tidpunkten ett 
helt annat samhälle än idag. En stor del 
av jordbruket var inte beroende av el 
eller andra bränslen och mekaniserings-
graden var tämligen okomplicerad. Det 
mesta kunde lagas hemma på gården och 
stora behov av reservdelar som måste 
importeras fanns inte. Hästarna som de 
flesta jordbruk använde sig av gick på 
hö, och var inte utsatt för någon form av 
importstopp. Landet var självförsörjande 
i betydligt högre grad än i dag, men det 
fanns importerat material som måste 
ransoneras; den första varan som utsattes 
för ransonering var kaffe, vilket skedde 
redan 1939. Kaffet kom också att bli den 
vara som var längst ransonerad, fram till 
1951, men ransoneringen av kaffe hantera-
des på samma sätt som man hanterade 
bristen på andra livsmedel; man skapade 
ersättningar. Riktigt kaffe drygades ut 
med kaffesurrogat eller kaffeutdrygnings-

medel så kallade ”Knallar” som kunde 
göras enligt nedanstående recept.

1 lit. Kokt potatis, grovt rågmjöl eller kli.
Beredning: Den kokta potatisen males 
genom köttkvarn och arbetas tillsammans 
med grovt mjöl eller kli till en mycket hård 
deg. Degen trillas ut till smala stänger, skä-
res i små bitar och torkas-inte i tjocka lager 
utan utbredda på t.ex. en plåt och i vanlig 
rumstemperatur. De torkade ”knallarna” 
rostas sedan i varm ugn, tills de har vacker 
brun färg och se ut som rostat kaffe. Under 
rostningen passas de noga, röras om då 
och då och lite sockerströs över för att de 
lättare ska få färg, men ytterst litet så att 
de inte blir för söta. De får på inga villkor 
brännas. Knallarna krossas eller males på 
en kaffekvarn och blandas med t ex. 1/5 
del rostat och malet kaffe. Förvaras i täta 
burkar.

Med anledning av dagens stigande 
kaffepris kanske ovanstående recept 
kommer till heders igen. Även andra 
ersättningar skapades när man inte fick 
tag på de livsmedel man var van vid att 
använda; husmödrar gjorde biffar på vad 
som fanns och man utökade dieten till att 
omfatta sådant som man under normala 
omständigheter inte åt; kaninkött blev  
t.ex. vanligt förekommande på matbordet. 

Kreativa människor försökte tjäna på 
den allmänna bristen och det förekom, 
kanske inte i någon större utsträckning, 
enstaka fall där man sålt kråka, mås och 
liknande som ”skogsfågel” till restauranger.

Kristidsnämnderna såg till att ransone-
ringen fungerade genom ransoneringsku-
ponger som begränsade hushållets inköp. 
Inte bara livsmedel var ransonerade utan 
begränsningar fanns även när det gällde 
tyger och kläder. Under kriget tillverkades 
cellull som en ersättning, ett tyg gjort på 
granris. Kreativiteten när det gällde att 
få plaggen att hålla så länge som möj-
ligt var enorm och man sparade minsta 
tygstycke, sydde om, lappade och lagade. 
Kontrasten med dagens ”fast fashion” var 
stor.

Tidstrands yllefabrik i Sågmyra var en 
textiltillverkare som producerade för 
krigsmakten, man producerade filtar, 
något försvaret var i stort behov av. Bland 
annat norska flyktingar arbetade vid yl-
lefabriken, och mot slutet av kriget hade 
Sågmyra ca 800 anställda.

Folkhälsan var god
Man kan ju tro att under krigstider med 
oro och ransonering av livsmedel och 
varmvatten, vilket försvårade en god 
hygien, att den allmänna hälsan skulle 
försämras. Men i Sverige skedde motsat-
sen; vi blev friskare. Det fysiska hälsolä-
get förbättrades och även den psykiska 
hälsan var bättre.
.
Man bedrev också kampanjer för att 
människor skull leva hälsosammare, 
och framför allt billigare. Många av de 
livsmedelsalternativ som kriget tvingade 
fram var nyttigare än de livsmedel som 
använts under fredstid och dessutom öka-
de trenden att röra på sig. Kom ryssen, 

Den första september 1939 gick tyska trupper över gränsen till Po-
len och andra världskriget var ett faktum. Land efter land drogs in i 
kriget och så småningom var Sverige ett av få länder i Europa som 
inte var ockuperat eller krigförande, en situation som kom att bestå 
fram till krigsslutet 1945. Sveriges målsättning var att inte bli indragen 
i kriget. Ett gynnsamt geografiskt läge och eftergifter från regeringen 
såg till att det blev så.

Ransoneringskuponger.
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eller vilket lands invasion man var mest 
skräckslagen för, kanske man inte kunde 
kämpa ner dem, men man skulle i alla fall 
ha nog kondition att man kunde fly fältet 
utan några större problem. Riksmarscher-
na ökade trenden att röra på sig och som 
tack för besväret fick man dessutom en 
nål som ett bevis för att man gått sträck-
an.

Transporter
Med anledning av ransoneringen av ben-
sin minskade privatbilismen, och i stället 
för bensin använde man en 1800-talsupp-
finning som under sin tid användes inom 
industrin; gengas, eller generatorgas. En 
av de gengasvedfabriker som fanns i Sve-
rige låg i Sundängen, nordost om Falun.

Förberedelser för krig
Den moderna krigföringen räknar inte 
längre med att framkalla ett avgöran-
de enbart vid fronterna. Dem riktar sig 
lika mycket mot civilbefolkningen, mot 
hemorten. Bombflygplanen kunna nå varje 
samhälle och om inga motåtgärder äro vid-
tagna kunna de med små medel åstadkom-
ma katastrofal verkan. Detta får ej ske.

Ovanstående text kan man läsa om i Luft-
skyddsinspektionens skrift ”Luftskydd” 
med underrubriken ”Korta anvisningar 
för envar” från 1939. Skriften riktade sig 
till hemskyddspersonal och anvisningar-
nas syfte var att förbereda befolkningen 
på eventuella anfall från luften. Befolk-
ningen fick, förutom att lära sig brandbe-
redskap, stridsgaser, första hjälpen, också 
information om hur man byggde split-
terskydd, avskärmade ljus från hus, bilar 
och allt som kunde skapa en ljuskälla som 
kunde dra till sig fientligt flyg. 

När kriget drog i gång 1939 fanns 16 luft-
bevakningscentraler i Sverige, bland an-
nat på Trozgatan i Falun. De fem larmom-
rådena i Dalarna var Ludvika, Hedemora, 
Falun och Mora. Bilden av luftbevakare 
som många har är att luftbevakaren var 

lika med en ”hon”. ”Tornsvalorna” kall-
lades de kvinnliga luftbevakare som spa-
nade efter fientligt flyg. Men faktum är att 
många luftbevakare var män. I början av 
kriget sköttes uppdraget av värnpliktiga, 
men så småningom kom luftbevakningen 
att delegeras till medborgare som inte 
hade någon krigsuppgift, d.v.s kvinnor 
och ungdomar. Många av de kvinnliga 
luftbevakarna tillhörde lottakåren som 
var en av de frivilligkårer som fanns 
under kriget och finns än i dag. Man 
kan också nämna Svenska Blå Stjärnan, 
Kvinnliga bilkåren, Röda Korset, Hem-
värnet och det fanns även organisationer 
som man kanske inte direkt förknippar 
med krigsinsatser men som räknas som 
frivilligkårer t.ex. Brukshundsklubben. 

Dalregementet under kriget
Med anledning av kriget behövde flera 
nya fältregementen upprättas. För Dalre-
gementets del skapades I43, som hade all 
sin fälttjänstgöring förlagd till Norrland 
och Värmland. Det har påståtts att re-
gementet hette Kopparbergs regemente, 
men det namnet togs aldrig i bruk.

Tack vare anteckningar, dagböcker och 
en del övrigt material kan man skaffa sig 
en bild av beredskapstiden i fält. Följande 
är utdrag ut Med dalkarlar i fält av Casi-
mir Laurin:

12/4 1940…Gudskelov slapp vi Norrland 
igen. Vi stannade inom Dalarnas gränser. 
Två bussar förde vår pluton hit till Rörbäck-
snäs. Gränsbevakningsuppgift. Skönt efter 
alla trista månader i norr. Nybergssund på 
norska sidan bombades idag.
13/4…Idag har det varit ett par flyktingar 
här. Undrar egentligen vad det är för folk. 
34:an tycker det var bra ruttet i Norge, när 
de låter överrumpla sig så där. Vet inte om 
de ska försvara sig en gång.
8/5…En tysk officerspatrull hade kommit 
till gränsbommen och bett att få tala med 
chefen för den svenska styrkan här. När 
löjtnanten kom dit ville de börja prata 
med honom om politiska förhållanden. 
Men han sträckte bara på sig och sa ”En 
svensk officer diskuterar inte politik”…igår 
träffade jag på en landstromsgubbe utanför 
Jonssons affär som var tämligen naiv. Han 
menade på att dom där också var inkallade 
och hade det lika djäkligt som vi, så det 
gjorde ingenting att fraternisera med dem 
över bommen. Han bytte cigaretter mot 
sprit med dem.

År 1945 tog kriget slut och Europa, för att 
vara lite eurocentriska, låg i ruiner, miljo-
ner människor hade förlorat liv, hem och 
många var på flykt. Återuppbyggnaden 
skapade det Europa vi ser idag och efter 
kriget kom en tid av fred och högkonjunk-
tur. Vi var så säkra på att vi ringt in ”den 
tusenåra fredens rike” som Tennysson 
skriver om, att vi började avrusta, för att 
återigen stå inför sjukdom, krig och kris. 

Det nedlagda Dalregementet fick åter-
uppstå år 2021. Historien ta aldrig slut. 
Fortsättning följer…

Marina Andersson,  
antikvarie Dalarnas museum

Vill ni ha utskick 
från DFHF och 
Dalarnas museum?
DFHF och Dalarnas muse-
um skickar informationsma-
terial, inbjudningar, länkar 
till föreläsningar och likan-
de via mail. 

Önskar du ta del av detta 
meddela oss din e-post-
adress. Skicka ett mail till:

marina.andersson@
dalarnasmuseum.se

Ge mailet rubriken ”ja tack 
till utskick”.

Gå även gärna in på 
dalarnasmuseum.se och 
prenumerera på DFHF: s 
nyhetsbrev, du hittar det 
under Dalarnas Fornminnes 
och hembygdsförbunds 
sidor och Dalarnas muse-
ums nyhetsbrev hittar du 
på startsidan.

Vi värnar om din integritet. 
Läs om hur vi jobbar med 
personuppgifter och GDPR 
på vår hemsida.
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Blandat från Dalarna

Vad kan du 
om Dalarna 
egentligen?

Under hösten kommer digitala för-
eningsträffar att genomföras med 
aktuella teman. 

Vi kickar igång vecka 38 med 
en digital träff på temat "Hur 
får vi fler medlemmar". 

För att så många som möj-
ligt ska kunna delta genom-
förs träffen vid tre olika 
tillfällen; 
Datum: 20, 21 och 28 
september, 
Tid: kl 18.00. 

För mer information 
och anmälan kontakta 
hembygdskonsulent  
Marina Andersson: 
marina.andersson@dalarnasmuseum.se

Vill ni sprida 
information om er 
verksamhet?

1. Denna författare har skrivit Aero-
dynamiska tal och Kallkällan
A Vad heter hon?
B I vilken socken i Dalarna föddes 
hon?
C Vilken litterär organisation begär-
de hon utträde från år 2018?

2. Vad heter Dalarnas till ytan störs-
ta sjö?  

3. Vilka landskap gränsar Dalarna till.

4. Dalarna var från 1687 uppdelad i 
två domsagor. Vad hette de?
   
5. Nicklas Lindström, föddes i Kryl-
bo, Folkärna och spelade ishockey i 
vilken amerikansk klubb?

6. Hildasholm är uppkallad efter Hil-
da Pennington Mellor. Hon var gift 
med en läkare och det är hans namn 
vi är ute efter; vad hette han?

7. Ny landshövding i Dalarna kom-
mer att tillträda under hösten: vad 
heter hon?

8. I vilken socken uppförs Ingemars-
spelen?

Svaren presenteras i nästa nummer av 
Dagsverket. Svaren finns också på dalarnas-
museum.se/verksamhet/dalarnas-hembygds-
forbund/

Rätta svar på förra numrets frågor:
1. 1919 2. 28 189 kvadratmeter 3. Victor Hugo Wickström 4. Malung 
5. Gustaf de Laval 6. Ottilia Adelborg 7. Sergei Viktorovitj Lovrov 
8. Ylwa Thörn

Varje månad skickar DFHF ut ettnyhets-
brev, där även DFHF:s medlemmar kan 
bidra med information. 

Har ni något ni vill informera om skicka 
ett mejl till:
marina.andersson@dalarnasmuseum.se 
så lägger jag in det i nyhetsbrevet.

Medlemsvärvning
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DALASOLDATER 2000-2022
ARM

BORSTET  2022

•
•

BODARNA OCH STORTÄKT - 
TVÅ BYAR I BJURSÅS 
 
Lokalhistoria från Bjursås kan man läsa 
om i ”Bodarna och Stortäkt.två byar i 
Bjursås”. En gedigen skildring av två 
byar, med ett omfattande bildmaterial. 

ARMBORSTET  
2000-2022
 
Kungl. Dalregementets kamratförening 
har beslutat återuppta utgivningen av 
årsskriften Armborstet. Skriften har 
varit vilande sedan år 2000 då Dalre-
gementet lades ned.

SOOL-ÖEN 2022 
50 ÅR 

Sool-öen firar 50 år och gör det med ett 
nummer som mixar både gammalt och 
nytt, och en mängd olika ämnen, allt 
från geologi till golf, med Sollerön som 
den röda tråden. Detta nummer presen-
teras i bokform, men i fortsättningen 
kommer publicering ske via föreningens 
webbplats.

Boktips!

LagerlöfdagLagerlöfdag

11/12 på 
Dalarnas museum.

Mer info på 
dalarnasmuseum.se

och våra socialamedier 
närmare 

programdatum.

Väckelse, skånepågar, 
politik och lite kärlek-
Selma Lagerlöf i Falun

Dalarnas museum och DFHF 
arrangerar en bokdag på 

Dalarnas museum den 
12 november. Föreningar som 
önskar delta och visa upp sina 

alster kan kontakta: 

Marina Andersson
marina.andersson@dalarnasmuseum.se



B SVERIGE
PORTO
BETALT

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan

(ej adressidan)

Kom till hörsalen på Dalarnas 
museum, eller följ live via youtube! 
Länk hittar du på:  
dalarnasmuseum.se/kalendariet

Datum: 25 september
Tid: kl 14:00-15:00
Föreläsare: Sebastian Selvén m fl.

I de flesta samhällen finns företeel-
ser man inte nämner vid namn, som 
sopas under mattan och göms undan. 
I denna föreläsningssamling med flera 
olika föreläsare beskriv några såda-
na teman som under vår historia och 
ibland även i dagens samhälle varit 
stigmatiserande. Vad har under årens 
lopp sopats under mattan, och var-
för?

Följ med på en visning och föreläs-
ning om en av våra största grafiker, 
falusonen Axel Fridell. 

Datum: 28 september
Tid: kl 12.00 – 13:00
Pris: 95:-/person
Visas av Anna-Lena Rågfälts

Biljetter: Tickster.com

Höstlovs-
aktiviteter 

på Dalarnas museum 

Program, dag och tid hittar du 
närmare lovet på våra socialamedier, 

facebook och instagram, samt 
dalarnasmuseum.se  


