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Illustration till Petter och hans 
fyra getter av Einar Norelius.
Foto: Hansa Andersson, Dalarnas 
museum

t INLEDNINGSVIS

Så har ytterligare ett år gått och oj så mycket som hänt. I bör-
jan av året rådde fortfarande corona-pandemin och ingen kunde 
sia om vad ”det nya vanliga” skulle bli. När så pandemin avtog 
bröt ett fruktansvärt krig ut i Ukraina. Något som trots långa 
avstånd berört och påverkat oss alla på ett eller annat vis. 

Kriget har medfört att både beredskapsarbete och skenande 
energipriser har varit på agendan i hembygdsrörelsen. För att 
spara pengar vet vi att en del föreningar kommer kallställa lo-
kaler, något som skulle kunna riskera att skada delar av kultur-
arvet, om föremål eller byggnader far illa av fukt och kyla. En 
uppmaning till er alla ute i föreningarna är därför att se över era 
miljöer inför vintern.

På regional nivå har vi fått en ny landshövding, Helena Höij. 
Sedan hembygdsförbundet bildades har ordförandeposten varit 
förärad landshövdingen, något tidigare på posten vittnat om har 
varit till nytta för deras värv och även gynnat oss i förbundet. I 
mitten av december har vi blivit inbjudna att prata med Helena 
om ordförandefrågan, så låt oss hoppas att Helena tackar ja till 
posten!

I år har vi även kunnat fira midsommar “på riktigt”, för första 
gången sedan sommaren 2019 och runt om i länet har vi åter 
kunnat genomföra en rad olika aktiviteter. Dessa vår-, sommar-, 
höst- och vinterminnen som vi skapat tillsammans under året är 
sådant som vi kan plocka fram nu när höstmörkret kryper sig på 
och julen närmar sig med stormsteg. Vi ska glädjas över allt vi 
hunnit med och åstadkommit. Stort tack till er alla som bidrar i 
smått och stort!

Med detta vill vi i hembygdsförbundet, tillönska ett fint slut på 
2022 och ett gott nytt år - fyllt med nya roliga utmaningar! t

Näs Olle Tranberg. Foto: Erik Thorell

”Vi ska glädjas 
över allt vi hun-
nit med och 
åstadkommit. 
Stort tack till er 
alla som bidrar i 
smått och stort!”
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kåserar

Näs Olle Tranberg, 
tillförordnad ordförande 
i DFHF.
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Dräktkulturen i näStan hela Dalarna är att man 
bär folkdräkt under midsommar och andra 
högtider. Men vad är historian bakom alla olika 
sorters dräkter i Dalarna? Vad använde man 
dräkterna till och hur tillverkas de? En av de 
vanligaste frågorna, när ska man använda sin 
dräkt och är det okej att bära delar av dräkten 
till vardags? 

Sockendräkt/Folkdräkt
Det finns ca 60 socknar i Dalarna och det finns 
sammanlagt 97 dräkter, 48 kvinnodräkter och 
47 mansdräkter. Nästan alla dräkter ser helt 
olika ut med olika färger och former. 

Användning
Folkdräkter har använts till vardags se-
dan 1600-talet ända fram till mitten av 
1900-talet då det blev mer modernt och 
billigare att köpa fabriksgjorda kläder.                                                               
Dräkter användes dagligen. Man var i 
potatislanden och grävde med dräkter-
na på, gick till kyrkan, på dop, bröllop 
nästan hela tiden användes dräkterna.                                                                                                       
Människorna hade flera uppsättningar av 
dräkten så att de kunde ha de finare till kyrkan 
o.s.v. Varför man använde dräkterna hela 
tiden var att man var för fattig, dräkten var det 
ända och det finaste man hade i garderoben.                                                                                                                               
Tittar man på gamla kort kan man se att kvin-
norna på bilderna inte alltid har hela dräkten 

på sig. De har ibland en vanlig skjorta med 
dräktkjolen till eller bär inte alltid utsmyck-
ningar som dräkten har. I Bjursås användes 
inte ett broderat rosband som ska sitta i 
midjan till vardags, utan det sattes på när man 
skulle till kyrkan eller finare tillställningar.                                                                                  
Vem gjorde då dräkterna? Det var kvinnorna 
som bodde i socknarna och som använde dräk-
terna som gjorde dem. 
Varför det finns så många olika varianter av 
folkdräkter är en rätt så enkel fråga. Det var 
och är fortfarande långt mellan de olika sock-
narna så det blev långt att åka/gå för att besöka 
någon annan by, materialet som dräkterna är 
gjorda av var antingen köpt av någon han-
delsman som åkte runt eller så var tyget vävt 
hemma. Därför har det blivit en egen design 
på olika dräkter över hela Dalarna då man har 
kunnat skapa ett klädesplagg som alla tyckte 
om och som alla bar. Dräkterna har och är fort-
farande ett sätt för människor att se vart man 
kommer från. En person som bär Orsadräkten 
kommer oftast från Orsa eller har släkt som 
kommer därifrån. Lika så med andra dräkter.

Okej eller ej 
Men vad är då okej eller inte att göra med en 
dräkt? Den frågan finns det många olika svar 
på. De så kallade ”Dräktpoliserna” har olika 
åsikter kring den frågan. Ställer man frågan 
till en dräktpolis så skulle hen svara att hen 
inte tycker att man ska använda dräkten till 
vardags. Exempelvis gillar dom inte när man 
använder en dräktväska till vardags. Dräkt-
polisen skulle svara att dräkter endast ska 
användas till midsommar, dop, bröllop eller 
andra tillställningar. Dräktpoliser är noga med 
att dräkten ska bäras ordentligt och inte vara 
användas på ”fel” sätt. Många tycker säkert att 
dräktpoliserna är fjantiga med sina åsikter. Men 
om man kollar på dräkternas historia, hur man 
har burit dräkter, hur lång tid det tar att göra 
delarna och hur mycket det kostar att köpa en 
dräkt så kan nog de flesta personer hålla med 
om deras åsikter.

Men sedan har vi även de som tycker att man 
ska använda dräkten och visa upp det fina 
hantverket som man har i sin ägo. De tycker 
att det är bättre att använda det som man har 
hemma än att dräkten bara glöms bort i en 
garderob och knappt används. t
 
Olivia Eriksson, 
Bjursås, åk 9, prao 2022

Källor:
Wikipedia folkdräkter från Dalarna

t REDAKTÖREN

nu när 2022 börjar närma sig 
sitt slut skulle jag vilja lyfta 
fram en positiv sak, för att 
avsluta året med någonting 
trevligt. Dalarnas museums 
och Dalarnas Fornminnes och 
Hembygdsförbunds årsbok 
Samiska spår har levererats 
från tryckeriet och kommer 
snart att nå alla medlemmar. 
Boken har tillkommit i sam-
arbete med organisationer i 
Gävleborgs och Västmanlands 
län och syftet är att förmedla 
kunskap om just de samiska 
spåren i de tre länen. Boken 
finns bland annat på Dalarnas 
museum. t

Med detta skulle jag vilja öns-
ka er allesammans en 

God Jul 
och 

Gott Nytt År
Marina Andersson, redaktör.

Redaktören har 
ordet

Dräktkultur och dräktpoliser 
Jag som skriver heter Olivia och är 15 år. Jag är intresserad av dräkter och histo-
rien varför de ser ut som de gör idag. Jag har gått på kurs och sytt delar till en 
dräkt, på kursen har jag fått lära mig många intressanta saker kring dräktkultu-
ren och dräktens framställning. Jag tycker folkdräkter är ett otroligt fint hant-
verk som borde uppskattas mera. Här nedan beskriver jag saker som jag har 
lärt mig under min kurstid och min tid som prao på Dalarnas museum.

Bjursåsdräkten. Foto: Lars Dahlström

Omslag Samiska spår.  
Årsboken 2022.
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Julrosor, tomtar 
och diverse annat

att julen till mycket stor del består av 
kommers har väl knappast undgått någon 
av oss, och vi ska vara medvetna om att 
detta inte är något nytt fenomen. Att 
shoppa sig till julstämning har vi gjort i 
decennier och skapat en del nya traditio-
ner genom detta.

Många har också på så vis haft vissa 
förtjänster tack vare vårt sökande efter 
julglädje och jag tänker inte bara på för-
säljare av glögg och julgranar, utan även 
de kreativa näringarnas entreprenörer. 
I Dalarna finns en del sådana; ta bara 
Carl Larssons stämningsfulla målningar 
med julmotiv, där snön lyser vit på taken 

och äppelkindade barn åker spark och 
en söt och vän Karin med pigor serverar 
julbord.

En annan person med Dalaanknytning 
som också är förknippad med julen är 
Aina Stenberg, också konstnär, gift med 
Helmer MasOlle. Aina Stenberg använde 
parets gård, eller rättare sagt boningshus 
som motiv till Sveriges första kalender.

Kalendrarna kom, som många andra 
svenska julseder från Tyskland. I början 
av 1900-talet hade en tysk mor försökt 
att glädja sin son genom att skapa en 
kalender, där gossebarnet fick en kaka 

per dag under december månad, fram till 
julafton. Den lille gossen växte upp och 
blev så småningom ägare till ett förlag, 
och han mindes sin mors kalender som 
glatt honom som barn och han såg en 
möjlighet att sälja julglädje av papp och 
skapade den första kalendern, med en 
överraskning per dag fram till julafton. De 
tyska kalendrarna blev en succé.

Kalendrarna spreds även till Sverige och 
anammades först av Sveriges Flickors 
scoutförbund som ville sälja sådana. 
Konstnären till den första kalendern 
blev Aina Stenberg som rätt upp och ner 
målade av sin och maken MasOlles gård 

Julkalender från 1934 av Aina Stenberg. Privat ägo.
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hemma i Dalarna. Man ville 
från scoutförbundet ha en 
kalender som var ”större än 
den tyska, utan glitter med 
tomtar”. Barnens adventska-
lender som den kallades blev 
en stor framgång, såldes i 
tusental och nytryck har gjorts 
under årens lopp. 

Kalendern var dock inte det 
enda som Aina Stenberg ska-
pade som hade julmotiv, utan 
hon designade också mönster 
till mängder av julserviser, 
julkort med mera.

År 1897, i december kliver en 
annan kreativ människa av 
tåget i Falun. Selma Lagerlöf 
heter hon och är författare. 
Hon har tidigare publicerat 
böcker som Gösta Berling 
och Osynliga länkar, och har 
tack vare att hennes syster 
Gerda bor i Falun bestämt sig 
för att flytta till Dalarna för 
att komma närmare familjen. 
Lagerlöf är vid det här laget 
en känd författare, som börjat 
tjäna pengar på sina böcker. 
Så småningom blir pengatjä-
nandet allt viktigare; Lagerlöf 
köper tillbaka barndomshem-
met Mårbacka i Värmland och 
dessutom köper hon en bergs-
mansgård i Falun. Båda är för-
fallna och kräver renovering-
ar, vilket kostar pengar. När 
Lagerlöf dessutom bestämmer 
sig för att bedriva jordbruk på 
Mårbacka, som en liten bisyss-
lesättning till skrivandet, krävs 
ännu mer kapital, ett kapital 
som kommer från hennes 
böcker. Framför allt fanns en 
lukrativ sysselsättning; att skri-
va julnoveller. I Sverige fanns 
mängder av jultidningar runt 
förra sekelskiftet och dessa 
sålde slut snabbt. För Lagerlöf 
fanns en aldrig sinande ström 
av förfrågningar gällande 
noveller till dessa tidningar 
och trots att hon ansåg att 
jultidningarna tog tid från de 
större uppgifter som hon an-
såg sig ha, behövde hon trots 
allt pengarna. 

Bland Lagerlöfs julberättelser 
finns Legenden om julro-
sen, berättelsen om hur den 
fromme abbot Hans lämnar 
sitt medeltida kloster en kall 
julafton och drar i väg till 
Göinge skog. Där har han hört 
talas om den sköna lustgården 
som växer upp varje julafton 
för att fira frälsarens födelse 

och abboten som älskar sin 
egen örtagård som växer i 
klostret har längtat hela sitt 
liv efter att få se det miraku-
lösa under som händer mitt 
i kalla vintern varje julafton. 
Dessvärre har abboten med 
sig en lekbroder som är mått-
ligt munter inför uppdraget 
och hur historien slutar får ni 
läsare själva ta reda på.
Selma Lagelöfs berättelser 
innehöll ofta en god portion 
moral; hon var kanske ingen 
moralist, men hon hade en 
moral, vilket tydligt lyser 
igenom i Gudsfreden, första 
gången vi får stifta bekantskap 
med Ingmarsönerna, bön-
derna från Nås som senare 
kommer att dyka upp i Selma 
Lagerlöfs roman Jerusalem.

I Gudsfreden går gamle 
Ingmar Ingmarsson ute en 
julafton och går vilse. Han 
hittar ett björnide med björn 
dessvärre, men eftersom det 
är julafton har Gud utlyst en 
fred mellan människor och 
djur, en fred som björnen res-
pekterar och låter Ingmar dela 
hans grotta och räddar honom 
från att frysa ihjäl.
På morgonen drar Ingmar 
hem och samlar ihop hela 
gården till björnjakt och 
leder dem till grottan och 
björnen som kvällen innan 
räddat honom från att dö. När 
männen kommer till grottan 
rusar björnen ut, direkt mot 
gamle Ingmar och slår ihjäl 
honom för att sedan rusa in 
i skogen innan någon hinner 
göra något.

Några dagar senare sitter 
Ingemars änka och son hos 
prästen för att planera be-

gravningen och till prästens 
stora förvåning vill Ingermar-
sönerna inte ha den ståtliga 
begravning som en storbonde 
som Ingemar förtjänar. Tvärt 
om vill man att mannen ska 
ner i jorden så snabbt och 
obemärkt som möjligt. När 
prästen uttrycker förvåning 
över detta får han svaret att 
om mannen hade brutit mot 
värdsliga makter hade man 
ändå begravt honom med 
pompa och ståt, men under 
julen har Gud utlyst fred 
mellan människor och djur, en 
fred som ett oskäligt djur kun-
de hålla, men inte människan 
Ingemar Ingemarsson. ”Det 
tillkommer Ingmarsönerna att  
ge folket ett gott föredöme" så 
avslutas familjen Ingmarssons 
berättelse. 

Gudsfreden kanske inte är 
Selma Lagerlöfs muntraste jul-
historia, men det finns många 
andra som har lite lyckligare 
slut, som ”En julgäst”.

På julafton kommer en obju-
den gäst till en bondgård. En 
av husfaderns gamla bekanta 
dyker upp; mannen är fattig 
och försupen och har egent-
ligen ingenstans att ta vägen, 
men på gården lägger sig 
förstämningen. Man vet att 
den gamle gamraten, julgästen 
kommer att locka husfadern 
till att börja dricka igen och 
när spriten tar över kommer 
allt sluta i elände.

Man kan tänka sig att ”En 
julgäst” var inspirerad av en 
av Lagerlöfs släktingar, eller 
åtminstone en del av den 
känslostorm som väcktes hos 
familjen när nyss nämnda 

släkting dök upp. Mannens 
namn var Von Wachenfeldt 
och han hade varit gift med 
Selma Lagerlöfs faster Anna. 
Wachenfeldt var för all del 
en charmig man men med 
en total oförmåga att försörja 
sig och hålla fast vid pengar. 
Lagerlöfs faster Anna dör 
en för tidig död, utfattig och 
familjen och övriga umgäng-
eskretsen skyller, förmodligen 
med all rätt, på Wachenfeldts 
utsvävande liv. Men när Anna 
gått bort upptäcker Wachen-
feldt att många stått ut med 
honom bara för hans frus skull 
och efter hennes död inser 
Wachenfeldt att han är totalt 
ensam. Lagerlöf skriver i sin 
självbiografiska bok Mårbacka:

I och med hennes död hade 
han också blivit utestängd från 
allt umgänge. Ingen frågade 
efter om han levde eller dog. 
Ingen bjöd honom till sig…När 
han nu längtar efter skratt och 
munterhet, när han vill äta 
vällagad mat, när han vill tala 
med bildade människor, har 
han ingenstans att ta vägen…
Det finns verkligen endast ett 
enda ställe i världen dit han 
fara för att få smaka på litet av 
det gamla livet och det är detta 
Mårbacka, därifrån han har 
hämtat sin hustru. Han vet, att 
de där borta säga att och tro att 
han har gjort henne fruktans-
värt olycklig, de anse rent av, 
att han har pinat ihjäl henne, 
men han reser ändå dit en tre 
gånger om året till de stora 
högtiderna, därför att han 
annars inte skulle kunna härda 
ut med livet.

Både novellen ”En julgäst” 
och kapitlet om von Wachen-
feldt i ”Mårbacka” börjar i 
moll, men slutar i dur, som en 
god julberättelse bör (under 
förutsättning att man inte 
heter Ingmar Ingmarsson och 
inte respekterar gudsfreden).

För att avrunda; satsa på en 
riktig dalajul; häng upp en 
av Carl Larssons julmotiv på 
väggen, leta reda på Stenbergs 
gamla kalender och fördjupa 
dig i Lagerlöfs julnoveller. Mer 
jul kan det inte bli. t

Marina Andersson, 
antikvarie, Dalarnas museumSelma Lagerlöfs "Julbrev till Barnen". Privat ägo.
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Omslag till Barnets Jul 1958  Foto: Hansa Andersson, Dalarnas museum.
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att präSterSkapet Ska föregå med god 
moral och gott omdöme har alltid setts 
som en självklarhet. Prästerskapet och 
dess närmaste entuorage förekommer 
dock inte så sällan i häradsrättens pro-
tokoll och det är inte bara som kärande 
part utan även som svarande. Följande 
sammanställning av exempel från Mora 
samt Orsa häradsrätter för perioden 
1690-1745 kan ge en uppfattning om deras 
något skamfilade rykte. Exempelsamling-
en är långt ifrån komplett. 1703 anklagas 
kyrkoherden i Venjan Erik Emelius för 
misshandel. Det är länsmannen i Venjan 
Anders Larsson som påstår att Emelius 
har överfallit honom med hugg och slag i 
samband med oenighet om någon handel 
och då även kallat länsmannen för tjuv. 
Emelius har även misshandlat en fattig 
änka Elin Olsdotter i Venjan i samband 
med ordväxling om ett ogrundat rykte. 

Eftersom Emelius inte är närvarande i 
rätten så döms han till 2 daler silvermynt 
böter för uteblivande och han måste 
infinna sig vid nästa ting.
Vid nästa ting år 1704 hävdar Emelius att 
har fått förlikning med länsmannen och 
änkan. Rätten anser ändå att Emelius 
ska dömas eftersom det är ett brottmål. 
Han döms därför till 4 daler silvermynt 
böter för misshandel av länsman och 2 
daler silvermynt böter för okväden. För 
misshandel av änkan döms han till 3 daler 
silvermynt böter.

1708 anklagar befallningsmannen i Ovan-
siljans fögderi Jacob Pigot kyrkoherden 
Per Arosenius i Mora. Pigot anser att 
Arosenius skriftligen den 28 september 
1707 till landshövdingen felaktigt anklagat 
Pigot för att ha begått fel, att vara orsak 
till allt ont, att ha eftersatt sin ämbetsplikt 

och genom sin skatteuppbörd hindrat 
allmogen från att gå i kyrkan. Ställd inför 
rätten kryper kyrkoherden Arosenius till 
korset och tar tillbaka sina ord i skrivel-
sen och ber Pigot om förlåtelse. Pigot 
accepterar Arosenius helomvändelse och 
saken är därmed ur världen.

1709 anklagas 30-åriga drängen Lars 
Jönsson i Stackmora för tidelag. Han 
döms och avrättas genom halshuggning. 
Det visar sig i förhören i Orsa häradsrätt 
att kyrkoherden Johan Elvius vägrat viga 
honom med hans fästmö Anna Jönsdotter 
eftersom han haft svårt att lära sig läsa. 
Finns brottsrubriceringen ’anstiftan till 
tidelag’? 

1729 är året då ett ’litet missöde’ händer i 
Orsa prästgård där Johan Sevallius är kyr-
koherde och husbonde. Som husbonde 
och kyrkoherde är hans ansvar att se till 
att inga otillåtna umgängen förövas i hans 
hus. Han misslyckas eftersom hans piga 
Lisbet Johansdotter får besök nattetid i 
prästgården av drängen Anders Olsson 
från Orsa kyrkby. Besöken har burit frukt 
i form av ett litet gossebarn som avlidit 
strax efter födseln. Nu ska de två ankla-
gade, som båda erkänner, dömas efter 
lagen. Domen blir 40 daler silvermynt för 
var och en och eftersom ingen av dem har 
råd att betala böterna så får Anders betala 
med kroppen med 2 enkla gatulopp och 
Lisbet får slita ris med 4 par ris 3 slag av 
paret. De ska båda dessutom i kyrkan 
inför församlingen (och sin husbonde kyr-
koherden) stå på pliktpallen och erkänna 
sina synder. 

1732 sker en omfattande konkursför-
handling i Orsa häradsrätt efter avlidne 
kyrkoherden Johan Sevallius. Hans hustru 
Catharina Malmsten Sevallia som varit 
ovetande om makens skulder står nu 
efter makens död i stor skuld till en till en 
mängd namngivna kreditorer. Skulderna 
visar sig vida överstiga stärbhusets till-
gångar så att konkursen synes oundviklig.
Sluträkningen lyder på 24014 daler 15 
öre Kopparmynt. Överenskommelse 
med stärbhusets kreditorer görs av 
änkan Malmstens svåger Brukspatronen 
Wilhelm Sevallius och hennes broder 
auditören Nils Malmsten. t  

Scanna QR-koden för att läsa 
hela artikeln. Du hittar den 
även på dalarnasmuseum.se/
dalarnashembygdsforbund/
dagsverket.

Nu när det närmar sig jul står kyrkan och prästerskapet mer i cen-
trum än övriga året. Hårt arbetande präster har under sekler varit en 
tillgång för sin socken och tjänat sin kyrka och församling väl. Men 
som följande artikel visar gäller det inte alla.

Inte alltid 

Guds bästa barn

Venjans kyrka, 
Foto: Lovisa Smedberg, 
Dalarnas museum, 2013.

Gunnar Berglund, Mora
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ett av De StörSta utvecklingsstegen i 
människans historia anses allmänt vara 
jordbruksrevolutionen. Denna sam-
hällsomvälvning når de norra delarna 
av Europa för omkring 5000 år sedan. 
Innan jordbrukets ankomst har man 
föreställts sig att människor levde som 
mobila jägare, för att sedan bli bofasta 
bönder. Påståendet är i flera avseenden 
en grov förenkling, men likväl den bild 
som alltjämt förmedlas och som sällan 
har problematiserats på djupet. Grunden 
i den nationalromantiska föreställning-
en om södra och centrala delarna av 
Skandinavien är nämligen det öppna 
jordbrukslandskapets böljande sädes-
fält. Det är därför lätt att bortse från att 
jordbruk även kunde innefatta vidsträck-
ta vandringar tillsammans med boskap 
till avlägsna våtmarksbeten. Eller för den 
delen jaktens och fiskets stora betydelse 
som i allra högsta grad levde vidare även 
efter jordbrukets intåg.

Den distinkta uppdelning mellan jägare 
och bönder som fortfarande används 
inom arkeologin och förmedlas i berät-
tandet av människans historia behöver ut-
manas i grunden. Inte minst på grund av 
att det arkeologiska källmaterial vi möter 
i landskapet sällan bekräftar vare sig en-
sidig jakt eller jordbruk som ekonomisk 
bas. Det måste inte vara så att människor 
varit antingen mobila jägare eller bofasta 
bönder!
Bronsåldern är en förhistorisk tidsperiod 
som tydligt förknippas med jordbruk. 
Även om jordbruket introducerades 
tidigare under neolitisk stenålder så är 
det under bronsåldern som det anses slå 
igenom med full kraft. Traditionellt så 
anses perioden präglas av ett hierarkiskt 
samhälle, styrt av en rik elit vars maktbas 

bestod i metallimport och ett agrart bruk 
av jorden. Den nordiska bronsåldern 
brukar beskrivas som en gemensam kul-
tursfär i norra Europa för omkring 3000 
år sedan och hade sitt centrum i dagens 
Danmark och Skåne.

Om människorna inom den nordiska 
bronsålderssfären var bönder, betyder 
det att jägarna fanns kvar i nordliga 
marginalområden och att stenålderns liv 
och leverne fortsatte där? Jordbruksre-
volutionen tycks stanna av mitt på den 
Skandinaviska halvön, med undantag 
för kustområdena där indikationer på 
jordbruk finns längre norrut. Gränsen 
för jordbrukets utbredning är också den 
gräns som definierats för den nordiska 
bronsålderns geografiska omfattning. Det 
är också, vilket är viktigt, en gräns för 
dagens jordbruksbygd. Naturliga förut-
sättningar gör det svårare att bedriva 
fullskaligt jordbruk i det inre skogsland-
skapet i Skandinavien, men det betyder 
inte att stenålderslivet fortsatte där och 
att människorna verkade i landskapet 
som de alltid gjort. 

Ser vi till det arkeologiska materialet är 
det tydligt hur människorna även i skogs-
områdena ändrar sitt sätt att leva under 
bronsåldern och det finns indikationer 
på att man tar till sig delar av jordbruket. 
Man kan alltså fråga sig i vilken utsträck-
ning dessa människor var bönder? Eller 
jägare? 

Nya analyser
Ett sätt att studera om och i vilken 
utsträckning människor nyttjat skogs-
landskapet i Dalarna för exempelvis 
boskapsdrift eller odling är med hjälp 
av en pollenanalys. Genom att studera 

pollen insamlad från ett prov taget i till 
exempel botten av sjö, så är det möjligt 
att identifiera vilka växter som funnits i 
närområdet under olika tider. På så sätt 
kan man få en bild av hur landskapet 
tedde sig under till exempel slutet av 
bronsåldern. För några år sedan genom-
förde vi en sådan pollenprovtagning i 
Lomtjärnen direkt norr om Tisjön i Lima. 
Analysen av pollenkärnan från Tisjön 
visar tydliga indikationer på mänsklig 
inverkan på landskapet för omkring 3000 
år sedan. Det är i dagsläget inte möjligt 
att säga vad som orsakat detta, men det 
tycks inte röra sig om odling av kulturväx-
ter i traditionell bemärkelse eller för den 
delen ett öppnande av landskapet som 
ett resultat av boskapsdrift. Vad är det då 
analysen indikerar? 

Ser vi till det arkeologiska materialet i 
området kring Tisjön så tycks det ske för-
ändringar vid samma tid, det vill säga för 
omkring 3000 år sedan. Gamla boplatser 
överges och ett helt nytt stenmaterial 
och stenslagningsteknik börjar användas. 
Från att tidigare använt flinta och flintlika 
bergarter användes istället kvarts och 
kvartsiter i större utsträckning. I Dalarnas 
museums samlingar finns ett rikt arkeo-
logiskt stenmaterial och inte minst i form 
av vad som tycks vara tillverkningsplatser 
för spjut- och pilspetsar i just kvartsit. 
Riktade studier och nya dateringar på 
detta material visar att de är omkring 
3000-3500 år gamla. Föremål i form av 
spjut- och pilspetsar kan kopplas till jakt. 

"Man kan alltså fråga sig i 
vilken utsträckning dessa 
människor var bönder? Eller 
jägare?" 

Bofasta jägareBofasta jägare
Ett nytt sätt att se på bronsåldern i DalarnaEtt nytt sätt att se på bronsåldern i Dalarna

Spjutbärare och hjortdjur på hällristning vid Ekenberg utanför Norrköping. Foto: Svenskt hällristningsforskningsarkiv, bildid 877
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De stora tillverkningslokaler-
na tyder därför på en ökad 
jakt, vilken måste resulterat i 
ett överskott utöver det som 
konsumerades lokalt eller för 
den delen regionalt. 

Samtidigt ser vi även en 
ökning av antalet fångstgropar 
i hela regionen, ett uttryck 
för en systematiserad och 
ökad jakt på storvilt. Några 
århundraden senare explo-
derar antalet fångstgropar 
och sannolikt är det då de 
kilometerlånga systemen med 
gropar byggs. Den enorma ök-
ningen av fångstgropar skulle 
möjligen kunna relateras till 
massproduktionen av spetsar. 
Vi genomför just nu analy-
ser på stenmaterialet som vi 
hoppas ska kunna ge oss svar 
på denna fråga.

Fångstgroparna och inte 
minst fångstgropssystemen 
uttrycker som sagt var en 
intensifiering av jakten, men 
det markerar också något 
annat. Dessa omfattande och 
permanenta anläggningar 
åskådliggör en tydlig föränd-
ring av landskapsutnyttjandet. 
Fångsgropssystemen är en 
manifestation som innebär 
hävdande av mark och skulle 
kunna jämföras med domesti-
ceringsprocessen i jordbruks-
bygderna. Jägarna formade 
landskapet på ett annat sätt än 
tidigare och blev mer bofasta. 

Insjögravar och bofasthet
I södra Skandinavien ses 
etablerandet av gravfält som 
uttryck för ett mer bofast liv 
i gårdar och sedermera byar. 
Något liknande tycks också 
ske i skogsbygderna i Dalarna, 
men på ett lite annorlunda 
vis. För nära 2500 år sedan 
börjar de första gravfälten att 
etableras på syd-orienterade 
och långsträckta uddar vid 
de större sjöarna i skogsom-
rådena runt om i Dalarna. 
Välkända sådana gravfält finns 
på Getryggen i sjön Amungen, 
Harn i Busjön och Olsbo i sjön 
Horrmunden. Dessa gravfält 
relaterar till vattnet på ett 
helt annat vis än gravfälten i 
jordbruksbygden och vattnets 
betydelse i människornas fö-
reställningsvärld går inte att ta 
miste på. Gravfälten uttrycker 
också ett nytt tankesätt. Det vi 
ser i gravfälten är nämligen att 
människorna i området börjar 
föreställa sig en närvaro i 
landskapet i genealogiska ter-
mer, detta genom att de döda 
gavs fasta platser i landskapet. 

Tanken på gravfält som 
starka yttringar av en bofast, 
genealogisk samhörighet med 
landskapet är något som vi 
vanligtvis förknippar med 
sydliga jordbrukssammanhang 
och långhusbebyggelse. De 
centrala skandinaviska skogs-
bygderna har tidigare behand-
lats i direkt motsatsen till det, 

bebodda av mobila jägar- och 
samlargrupper. Vi menar att 
våra forskningsresultat tydligt 
visar att den kategorisering 
som vanligen görs av förhisto-
riska samhällen som antingen 
jägare eller bönder är proble-
matisk. Denna uppdelning får 
till följd att vi missar möjlighe-
ten att förstå både den sociala 
komplexiteten och den stora 
variationen som funnits i de 
förhistoriska samhällena. Vari-
ationerna vi kommer fortsätta 
att studera i vårt forsknings-
projekt ”Bofasthet och jakt, 
mobilitet och jordbruk” de 
närmaste åren. t

Joakim Wehlin och 
Magnus O. Ljunge, arkeologer

Pollenprovtagning i Lomtjärnen norr om Tisjön våren 2020. 
Foto: Joakim Wehlin.

Delar av gravfältet vid Getryggen i sjön Amungen på länsgränsen 
mellan Dalarna och Gävleborg. Foto: Joakim Wehlin.

Forskningen finan-
sieras av Stiftelsen 
Marcus och Amalia 
Wallenbergs
minnesfond (MAW 
2019.0118) och 
Vetenskapsrådet 
(VR 2021-01249).
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Jul i 
Älvdalen  
- enligt 
Anna Maria Roos
i bokSerien ”hembygDSböcker-
na, läsebok för skola och hem” 
publicerades berättelser från 
de svenska landskapen för att 
lära skolbarnen geografi och 
diverse annat. I boken får man 
lära sig att Åls socken en gång 
var så fyllt med troll och jättar, 
att invånarna måste sätta sina 
fönster högt uppe under taket, 
annars stod trollen utanför 
stugorna och glodde in, och 
jättarna stod med armbågarna 
mot kyrktaket på söndagarna 
för att lyssna på vad som sas 
inne i kyrkan. Befinner man 
sig på Leksands flottbro en 
söndag och hör kyrkklock-
orna ringa kommer man att 
höra ett gensvar från Siljans 
djup. Enligt sägnen kom en 
order från Gustav Vasa med 
ett krav att alla socknar skulle 
ge en av sina kyrkklockor (om 
man hade flera) till kronan 
eftersom landet hade en stor 
utlandsskuld. Då metall var 
värdefullt tänkte kungen beta-
la med metallen från kyrk-
klockorna. I Dalarna var man 
missnöjda över att förlora sina 
kyrkklockor och i Leksand 
försökte man till och med föra 
undan en av klockorna, över 
Siljans is. Dessvärre var isen 
inte tjock nog för att klara av 
att bära den tunga kyrkklock-
an och släde och klocka gick 
genom isen. Sedan dess ligger 
klockan på Siljans botten, men 
det sägs att när hennes systrar 
runt Siljan ringer, då svarar 
hon.

Man kan också läsa om Gustav 
Vasas öden och äventyr, hur 
den finska befolkningen kom 
till Dalarna och hur man firade 
olika högtider.

En av de högtider som be-
skrivs i Anna Maria Roos bok 

är julen och hur den firades 
i Älvdalen. Enligt Roos skulle 
männen i Älvdalen gå upp 
redan runt ett-tvåtiden på jul-
afton för att hugga all ved som 
behövdes under julhelgen. Vid 
hörnen av farstukvisten restes 
julstängerna, d.v.s långa, 
barkade störar som pryddes 
av små träkors. Mitt på gården 
ställdes 5-6 granstörar i en 
ring, lutandes mot varandra. 
Störarna fick stå kvar till tju-
gondag Knut och sedan använ-
des de som hässjestänger.

Kvinnorna hackade och ströd-
de enris i stugorna och såg till 
att pälsar och slädtäcken var i 
gott skick. Julmaten var också 
kvinnornas syssl och liksom 
på många andra platser i 
Sverige fick varje medlem av 
julbordet en julhög beståen-
de av en rågbulle (digebull), 
en rågkaka (rukåkå), tunn-
brödskaka (bråkåkå), en smör-
klimp (smye-kåpp). Dennas 
skulle sedan läggas i tunnbrö-
det. Dessutom fick man en 
messmörsklimp, sötost och 
lite kokt kött. Julhögen åts 
mellan de andra måltiderna 
under julen. På julaftonen åts 
förutom julhögarna också lut-
fisk, korngrynsgröt, brännvin 
och dricka.

Om man sedan trodde att 
någon form av julefrid skulle 
lägga sig över bondgårdarna i 
Älvdalen på julaftons kväll har 
man både rätt och fel. Efter 
några timmars vila var det 
dags att stiga upp igen, för att 
fara till julottan. Klockan 23 
vaknade hela hushållet till liv 
igen, drog på sig storpälsarna 
och åt en smörgås, slängde i 
sig en sup och drog iväg mot 
kyrkan. Vägen lystes upp av 
mängder av bloss, gjorda av 

björk och när man kom fram 
till kyrkan kastade man de 
kvarvarande blossen på ett 
stort bål. Detta värmde skönt 
och eftersom kyrkan inte var 
uppvärmd stod man gärna 
kvar vid bålet eller gästade 
några av de bekanta man 
hade i kyrkbyn för att sedan 
ansluta sig till ottan som 
började klockan fyra. Efter 
ottan hölls högmässa, vilket 
gjorde att man inte lämnade 
kyrkan förrän vid åtta-tiden 
på morgonen. Väl hemma åt 
man lutfisk igen och under 
eftermiddagen kunde de som 
fortfarande hade lite energi 
läsa bibeln eller postillan, om 
man lyckades hålla sig vaken.

Pepparkakan är en kaka som 
förknippas med julen även 
om vi äter den året runt 
och i Anna Maria Roos bok 
förekommer den juliga kakan 
mitt i sommaren. Det sades 
nämligen att den danske skal-
den H.C. Andersen besökte 
Leksand under midsommar. 
Under besöket gjorde han 

en lite tös lycklig genom att 
klippa ut ett lustigt hus med 
tinnar och torn i papper åt 
henne. Huset fick uppmärk-
samhet även av de vuxna och 
snart knackade en kvinna på 
H.C. Andersens rum. Hon 
förklarade att hon bakade 
de bästa pepparkakorna i 
hela Dalarna, men hon var så 
trött på de gamla pepparkak-
småtten som funnits med se-
dan hennes mormors tid. Hon 
funderade på om Andersen 
som verkade vara så duktig 
på att göra figurer möjligtvis 
kunde göra några åt henne, 
som hon kunde använda när 
hon bakade pepparkakor. 
Andersen satte igång och den 
peparkaksbakande damen fick 
både ballerinor, nötknäppare 
och mycket annat som den 
danske författaren trollade 
fram med papper och sax. Om 
det blev något bakat med de 
svåra figurerna förtäljer icke 
historien. t

Marina Andersson,  
antikvarie, Dalarnas museum
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Tidelag och 
slipsten i Orsa socken

”Också jämfört med flera andra grova brott var tidelagsmålen mycket vanliga. Barnamord hörde till exem-
pel till de mest uppmärksammade brotten i den offentliga diskussionen i det samtida Europa. I Sverige var 
tidelagsmål lika vanliga och i de mellersta och norra delarna av landet, mycket vanligare än barnamord- 
och fosterfördrivningsmål. Vid 1700-talets mitt var tidelagsmål näst efter grova stölder den vanligaste av 
samtliga underställda brottmålskategorier i Svea Hovrätt och mer än tre gånger så vanliga som mord- och 
dråpmål. Under samma period ökade också andelen dödsdomar och avrättningar av personer dömda för 
tidelag jämfört med andra brott och utgjorde vid mitten av 1700-talet den vanligaste grunden för fastställ-
da dödsstraff i norra och mellersta Sverige.” 
Jonas Liliequist 1991. BROTT, SYND OCH STRAFF Tidelagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-talet.

1699
Den 11 oktober 1699 hölls 
extra ordinarie ting i Orsa 
häradsrätt på Svea Hovrätts 
befallning. Det är drängen 
Joen Joensson som är född i 
Orsa socken i byn Lunden som 
anklagas för att för 5 år sedan 
ha utövat tidelag med en ko. 
Han har erkänt detta vid ett 
ting den 25 Juli i Dingtuna 
häradsrätt där han också blivit 
dömd för tidelag. Han är nu 
förd från fängelse i Västerås 
hit till Orsa för att rannsakas.
Har erkänner här utan om-
svep det han anklagas för och 
berättar att två gånger bedrivit 
tidelag med en vit ko tillhörig 
hans far i hans fähus.
Joen Joenssons far Jon Mats-
son är även han instämd till 
tinget och anklagas för att han 
använt sin son till vallgång då 
han varit 19 år gammal. Detta 
är ett brott emot Kungl Majts 
förordning om vallhjon av den 
17 November 1686.
Rättens dom blir att Joen 
Joensson bör avlivas och 
brännas på bålet. Normalt i 
tidelagsdomar ska även det 
utsatta kreaturet avlivas, men 
i detta fall är kon redan död. 
Rätten hemställer till Hovrät-
ten att besluta hur straffet ska 
utmätas eftersom Joen Jonsson 
även är dömd till döden för 
tidelag i Dingtuna häradsrätt.
Joen Jonssons far Joen Matsson 

döms till 40 daler silvermynt 
böter för att inte haft tillstånd 
av socknen att använda sin 
son till vallgång. 
Källa: ArkivDigital http://
www.arkivdigital.se/aid/show/
v421250.b4180.s412

Enligt saköreslängd 1699 fast-
ställer Svea Hovrätts härads-
rättens dom.
Källa: ArkivDigital http://
www.arkivdigital.se/aid/show/
v421250.b4340.s428

1709
Vid extra ordinarie tinget i Ore 
länsmansgård den 19 Februari 
1709 anklagas 30-åriga dräng-
en Lars Jönsson från Stackmo-
ra i Orsa socken för begånget 
tidelag med sin matmoders 
Ingel Matsdotters i Stackmora 
enda ko. I ett brev av den 13 
januari från Landskansliet 
framgår att Kronobefallnings-
mannen Jacob Pigott har 
angivit Lars Jönsson. Lars 
erkänner genast ’med särdeles 
blygsel och ånger’ sin gärning. 
Det är hans matmoder som 
kommit på honom i fähuset 
där han skulle hacka slipsten, 
men eftersom ljuden från 
hackandet upphört så har hon 
gått dit för att se vad som hänt 
och funnit honom bakom kon 
i båset med nedknäppta byxor 
och ’värckeligen föröfwat 
denna grofwa Synd’.
Matmoder Ingel har sedan 
angivit Lars för länsmannen 
Trost Per Olsson i Orsa som ta-
git Lars i förvar. En piga ifrån 
Stackmora, Anna Jönsdotter, 
som uppvaktats av Lars Jöns-
son, uttalar sig i rätten att Lars 

som oftast bedrivit sitt frieri 
på ett ärligt sätt då han varit 
hos henne. Nämnden och när-
varande allmogen uttalar sig 
att Lars alltid varit ’en stilla, 
flitig och arbetsam dräng’.
Kyrkoherden Elvius i Orsa 
uttalar sig att Lars har svårt 
att lära sig läsa och att han 
(kyrkoherden) därför inte 
har velat ge honom tillstånd 
till vigsel med pigan Anna 
Jönsdotter.

Lars döms slutligen vid tinget 
att ’mista hufwud sitt och å 
bålet brännas, jämbwähl och 
Koon af skarprättaren dödas 
och i jord nedgräfwas’.
Källa: Arkiv Digital http://
www.arkivdigital.se/aid/show/
v494149.b4180.s415

Har kyrkoherden Elvius något 
ansvar för det inträffade ?
Visste matmodern Ingel då 
hon anmälde Lars att hon 
kunde mista sin enda ko ?
I vanlig ordning då det gäller 
dödsdomar så ska de överprö-
vas av Svea Hovrätt.
Svea Hovrätts utslag av den 
2/3 1709 blir i enlighet med 
Häradsrättens dom.
Källa: Länsstyrelsen i Kopp-
arbergs län, Landskansliet, 
Skrivelser från hovrätter och 
centrala myndigheter Vol D 
II:26

1722 
Vid tinget den 15 december 
1722 i Orsa häradsrätt och Orsa 
sockenstuga anklagas drängen 
Lars Hansson 19 år gammal i 
Holen för tidelag med två kor 
i Grunubergs fäbodar. Ryktet 

har kommit från befallnings-
mannens hustru vars ena piga 
hört talet gå om Lars Hansson 
så att befallningsmannen 
sett sig skyldig att närmare 
undersöka och förhöra Lars 
Hansson. Enligt ryktet ska han 
ha varit i soldaten Snitts fähus.
Vid förhöret nekar Lars Hans-
son inledningsvis men efter 
befallningsmannens vidare 
förhör erkänner han att han 
haft tidelag med sin moders, 
änkan Anna Larsdotters, ko 
och även sina grannars, sol-
daterna Joen Jönsson Trogens 
och Johan Eriksson Snitts, ko- 
respektive fårkreatur.
Lars Hansson erkänner inför 
rätten att uppgifterna från 
befallningsmannens förhör är 
sanna. Han säger sig även ha 
hört uppläsas i kyrkan om den 
synd han begått och förstått 
att den kan leda till dödsstraff.
Kyrkoherden Sewallius vittnar 
att Lars Hansson ’warit trög 
till att lähra läsa samt mycket 
klen i sin Christendomb’.
På rättens fråga påstår Lars 
Hansson att han aldrig tidigare 
haft tidelag och att han inte 
heller haft någon ’beblandel-
se’ med något kvinnfolk.
Rätten anser för säkerhets 
skull att nämndemännen Gud-
mund Håkansson i Oljonsbyn 
och Olof Hansson i Stackmora 
ska ge sig åstad för att besikta 
de rum och de kreatur som 
nämnts om han fysiskt kan ha 
räckt till för att utöva de brott 
han anklagas för. Nästa dag 
återkommer nämndemännen 
med rapport att de bekännel-
ser Lars Hansson har gjort 
mycket väl kan vara sanna.

"Från 1699 fram till 
och med 1735 har 
4 personer i Orsa 
socken blivit döm-
da för tidelag."
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Häradsrätten utslag blir att en-
ligt Kap XIV i högmålsbalken 
döma Lars Hansson att hals-
huggas och på bålet brännas 
liksom även de kreatur som 
han bedrivit tidelag med.
Källa: ArkivDigital http://
www.arkivdigital.se/aid/show/
v765242a.b6400

Domen ska i vanlig ordning 
tillställas Svea Hovrätts över-
prövning. Svea Hovrätts utslag 
av den 11 Februari 1723 blir i 
enlighet med Häradsrättens 
dom att Lars Hansson ska 
halshuggas och brännas på 
bålet.De utsatta kreaturen ska 
även de dödas och brännas på 
bålet.
Källa: Länsstyrelsen i Kopp-
arbergs län, Landskansliet, 
Skrivelser från hovrätter och 
centrala myndigheter Vol D 
II:40 

1735
Vid tinget den 12 December 
i Orsa sockenstuga anklagas 
den 20-åriga drängen Jönsar 
Erik Larsson från Hansjö som 
suttit på arrest i Falun i väntan 
på rättegång. Befallningsman-
nen Erik Larsson anklagar ho-
nom för att ’hafwa bedrifwit 
den wederstyggeliga tijdelags-
synden’. Den anklagade börjar 

i rätten med att berätta en 
’rövarhistoria’ som inte verkar 
ha något samband med åtalet 
emot honom. Han berättar att 
han på väg hem ifrån Hälsing-
land har träffat en kärring på 
vägen som erbjudit honom ett 
vitt pulver, liksom socker, ur 
en dosa som strålat likt eld i 
hans ögon. Då han ätit av pulv-
ret har hans häst sprungit sin 
väg. Han har senare träffat en 
man på vägen som liknat en 
soldat med knappar i rocken 
och skinande spännen i skor-
na. Mannen har berättat att 
om han ätit av det vita pulvret 
så bli han galen. Rätten tycks 
nu vilja avbryta hans berät-
telse och frågar honom rakt 
på sak ’om han bedrifwit den 
synden hwarföre han är an-
gifwen’.  Den anklagade suck-
ar och pustar men berättar 
frivilligt utan tvång: Den första 
gången för 3 år sedan har 
han ensam i sin moder fähus, 
efter sedvanan i orten, hackat 
slipsten och det då kommit 
för honom att bedriva synden 
med sin moders rödspräckliga 
ko. Han erkänner även att 
han stått på tå på en stock för 
att nå att fullborda gärning-
en. Därefter har han genom 
åren som gått haft umgänge i 
olika fähus med olika kreatur 

minst 15 gånger. Han berättar 
i detalj hur och var och med 
vilka kreatur han bedrivit sina 
tidelag. Vid många tillfällen 
har det hänt då han ensam 
hackat slipsten i något fähus. 
Det blir till mer än 50 sidor 
erkännanden i domboken. Vid 
några tillfällen har han dess-
utom så när blivit ertappad på 
bar gärning och det har gjort 
att ett rykte om honom har 
börjat gå så att han nu till slut 
står inför rätten och erkänner.
Vanligt vid svåra brott som 
detta är att prästerskapet 
inkallas för utlåtande om den 
anklagade angående ’förstånd’ 
och kristendomskunskaper. 
Finns det brister så kan det 
vara förmildrande då det gäl-
ler straffpåföljd. I detta fall är 
det kyrkoherden i Orsa Daniel 
Schedvin som uttalar sig och 
säger att den anklagade kan 
och förstår den lilla katekesen 
och att han varit en flitig be-
sökare vid gudstjänsten. Han 
har även tagit nattvarden och 
i övrigt inte visat några tecken 
på att han inte skulle äga sina 
sinnens fulla bruk.
 
Häradsrättens dom blir att 
Jönsar Erik Larsson ska 
avrättas genom halshugg-
ning och brännas på bål. De 

kreatur som deltagit ska även 
de dödas och brännas upp av 
skarprättaren. Alla detaljer i 
målet kan läsas om man har 
ett abonnemang på ArkivDigi-
tal: http://www.arkivdigital.se/
aid/show/v765259.b5860
Har vi att göra med en myto-
man eller en serietidelagare? 
Kan hans berättelser och 
erkännanden verkligen vara 
sanna? Även om det fanns 
misstankar mot den ankla-
gade så har ingen kommit på 
honom i själva gärningen. 
Kanske är hans erkännanden 
bara påhitt av en mytoman? 
I vanlig ordning då det gäller 
dödsdomar så ska härads-
rättens dom tillställas Svea 
Hovrätt för överprövning.
Svea Hovrätt kommer till föl-
jande resultat den 6 Februari 
1736: ’…all den stund det be-
finnes, att Erik Larsson efter 
egen bekiännelse, hwilken 
med sådane omständigheter 
är bestyrkt, att om den samma 
ej något tvifwels kan wara, har 
tid efter annan den wederstyg-
gelige tidelags synden begådt; 
Fördenskull pröfwar Kongl 
HofRätten, i förmågo af Guds 
lag samt 14 Cap Högmåls Bl, 
för rättwist, det skall han Erik 
Larsson, sig sielf till wälför-
tient straff, och androm till 

En bevarad 'hackstuga' på Orsa Hembygdsgård. Storleken är som en Friggebod och försedd med en stor öppen spis i ena hörnet.
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sky och warnagel, halshuggas 
och å båle brännas. Och skola 
jemwäl förberörde ännu i be-
håld warande Kor, med hwilka 
han gierningen föröfwat, av 
Skarprättaren uppå rätteplat-
sen dödas och uppbrännas.’
Källa: Kopparbergs Länsstyrel-
se: Landskansliet Vol DII No 49 
(1736)

Förebyggande förslag.
I slutet på häradsrättens 
rannsakning år 1735 finns en 
intressant diskussion hur man 
ska kunna förebygga tidelag.
Man kan se att det finns två 
omständigheter där särskild 
risk föreligger. Den ena är en-
sam vallgång av unga pojkar. 
Den andra är hackande av 
slipsten i fähus. Då det gäller 
vallgång så fanns redan Kungl 
Majts förordning om vallhjon 
av den 17 November 1686 som 
förbjuder pojkar att gå ensam-
ma i skogen med kreaturen. 
Många bönder hade redan 
bötfällts för att ha använt sina 
söner som vallpojkar. Då det 
gäller slipstenshanteringen så 
är den organiserad så att på 
hösten efter skördens bärg-
ning och sådd så tar arbetet 
i slipstensgruvorna vid för 
att bryta slipstensämnen. 
Därefter då föret tillåter så 
transporteras slipstensämnen 
ut till bönderna i trakten för 
vidare bearbetning. Eftersom 
bearbetningen måste ske på 
upptinade slipstensämnen 
så finns inte andra ställen 
än fähusen att hålla till i på 
vintern. Att hålla till i bo-
ningshusen är inte att tänka 
på eftersom bearbetningen 
medför stora och hälsovådliga 
mängder stendamm. De som 
arbetar ofta med bearbetning 
av slipsten visar sig inte bli 
äldre än omkring 40-50 år. De 
dör av det vi numera kallar 
stendammslunga eller som det 
heter lokalt ’osskall’ sjukan. 
Ett förslag från häradsrätten 
är därför att vänta med bear-
betning av slipsten till våren 
då man kan utföra arbetet 
utomhus. Risken för tidelag 
och annan ohälsa skulle då 
kunna minska. Det som talar 
emot detta förslag är att Orsa 
socken skulle få en nackdel vid 
försäljningen ’ner på landet’ 
av sina slipstenar eftersom 
andra socknar som bearbetar 
slipsten på vintern kommer 
tidigare ut på marknaden med 
sina stenar. Ett annat förslag 

för att kunna fortsätta med 
bearbetningen vintertid är att 
man i bygdelagen skulle kunna 
gå ihop för att bygga särskilda 
och uppvärmda stugor för 
slipstensbearbetning. Med en 
lämplig eldstad i dessa hus 
skulle en stor del av det häl-
sovådliga stendammet kunna 
följa med röken ut genom 
skorstenen. Ytterligare ett 
förslag är att låsa fähusen och 
på så sätt få bättre kontroll 
över vem som befinner sig där 
inne. Huruvida något av dessa 
förslag kom till beslut för att 
se dagens ljus framgår inte 
av tingsprotokollet. Det finns 
dock tecken på att häradsrät-
tens förslag om särskilda stu-
gor för bearbetning av slipsten 
kom att se dagens ljus. Det 
finns fortfarande så kallade 
'hackstugor' bevarade i Orsa. 
En välbevarad sådan finns på 
Orsa hembygdsgård. Den är av 
Frigebods storlek och försedd 
med en stor öppen spis i ena 
hörnet.

Ett skriftligt bevis från Hülpers 
resedagbok vid hans resa 
genom Dalarna år 1756 talar 

också sitt tydliga språk:
"Så god näring detta är för all-
mogen, så skadlig har den ock 
varit i anseende till påföljden: 
ty slipstenshuggarna hava me-
rendels dött av lungsjukdom 
och sällan kommit till 40:e 
året. Denna märkliga avgång 
var i synnerhet, så 
länge bönderna höggo sina 
slipstenar i fähuset, där de 
hade spis och skorsten varest 
dammet snarare lade sig på 
bröstet; men sedan häradsrät-
ten vid straff, och av välgrun-
dade orsaker, förbjudit att 
nyttja sådana arbetsrum, hava 
de flyttat sina verkstäder till 
portlider och andra särskilda 
hus, varigenom orten vunnit 
den förmånen, att omberörda 
sjukdom till stor del nu blivit 
förekommen, sedan slipdam-
met får friare kringfart och 
i de öppnare rummen kan 
förmedelst väderdraget vända 
sig från stenhuggaren."

Kanske ska vi tacka den 
halshuggna serietidelagaren 
Jönsar Erik Larsson för att ha 
skonat några unga män från 
tidelag och bödelns bila och 

ännu fler män från den dödli-
ga osskall sjukan.
Inget ont som inte har något 
gott med sig... 

Till Slut…
Man kan nog misstänka att 
tidelag var vanligare än vad 
som kommer upp i häradsrät-
ten. Den del av straffet som 
innebar förlust av värdefull 
boskap kan mycket väl ha 
avhållit en del från att anmäla 
brottet.Från 1944 var det inte 
längre straffbart med tidelag. 
Gustav Fridolin från Miljöpar-
tiet lade 2002 fram ett förslag 
om förbud mot tidelag, men 
det röstades ner av riksdagen. 
Ett nytt förslag framfördes 
av regeringen Reinfeldt 2013 
och det infördes som en del i 
djurskyddslagen. Det innebär 
att tidelag är förbjudet om det 
medför lidande för djuret -vil-
ket kan vara svårt att bevisa. t 

Text och foto: 
Gunnar Berglund, Mora

Illustration av bondemålaren Ivar Nylén kan också tjäna som bevis. 
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Vad kan du 
om julen 
egentligen?

1. Vad betyder advent?

2. Varför reste Josef och Maria till 
Betlehem?

3. Vad betyder namnet Lucia?

4. Vad hette Sveriges första julka-
lender i TV?
   
5. Vi äter en hel del julskinka under 
jul. Vad heter egentligen gris på 
latin?

6. Vem skrev den storslagna jul-
sången ”O helga natt”?

7. Vilket land producerar mest 
saffran?

8. Vad är utvalt till årets julklapp 
2022?

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. Aerodynamiska tal och Kallkällan a. Lotta 
Lotass b. Mockfjärd c Svenska Akademien 
2. Siljan 3. Härjedalen, Hälsingland, Gäst-
rikland, Västmanland, Värmland (och Norge) 
4. Kopparbergs Västra och Kopparbergs 
Östra domsagor 5. Detroit Red Wings 6. Axel 
Munthe 7. Helena Höij 8. Nås

Blandat från 
Dalarna

Låt klinga våra dagar är en kalender uppbyggd kring 
Erik Axel Karlfeldts dikter, så valda att de sammantaget ger 
en vältalig och nyanserad bild av ett årsvarv i nordisk miljö. 
Karlfeldt tillhörde en bondesläkt, levde nära naturen och 
upplevde starkt det svenska odlingsåret och de olika års-
tidernas stämningar. En av hans inspirationskällor var den 
gamla svenska bondepraktikan. Kalendern kan användas 
vilket år som helst. I anslutning till varje datum finns skriv-
rader för egna noteringar och uppgifter om namnsdagar, 
helgdagar och övriga högtider som är bundna till datum. 
Boken innehåller också en kort presentation av Erik Axel 
Karlfeldt samt dikt- och namnsdagsregister. I denna ny -
utgåva ingår två nyskrivna texter, en inledande essä av litte-
raturvetaren Daniel Möller och ett efterord av Lars Falk. 
Boken är illustrerad av Gunnar Brusewitz. 

Karlfeldts vilda flora är en rikt illust   re rad bok med 
fokus på Erik Axel Karlfeldts förhållande till de vilda 

 väx t erna. Vi följer Karl-
feldt i en blommande 
dikt värld genom biotoper 
och årstider under kun-
nig ledning av botanikern 
Bengt Jonsell. Vi vandrar 
i  Dalarna och i  Roslagen, 
på fjället och på Öland, 
över åkrar och ängar, lun-
dar och hagar, till vatten, 
my rar och skog. Pedago-
giska beskrivningar av 

växterna blan  das med många Karlfeldtcitat och dikter. Foton 
av Jan Thomas Johansson och Mats  Wilhelm och en inled-
ning av  Fredrik Sjöberg. 

Julklappstips!

Köp böckerna från Bokus 
eller Adlibris.

KARLFELDTSAMFUNDET 
www.karlfeldt.org
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SKINNAREBYGD 
2022 
 
Att få ett exemplar av Skinnarebygd 
lagom till jul har blivit en kär tradition. 
Som vanligt ett fantastiskt innehåll, med 
fokus på Malung. 

GRÖNTUFS GÅRDAR  
OCH SLÄKTER
 
Boken berättar om byns närmare
två hundra fastigheter, vilka som bott 
på dessa enligt kyrkböckerna,
samt nuvarande ägare. Rikt illustrerad 
med både gamla och nya bilder.
Vid intresse kontakta Gunnel Malm.
Tel 070-5162062.

MÄNNISKOR, METALLER, VATTEN OCH 
SKOG 

Läs om hur ett litet område i vårt land 
var med och påverkade landets utveck-
ling under långa perioder. Hur koppar, 
stål och skog bidrog till att bygga landet 
rikare.

Boktips!

Julklappstips!

Läs gärna mer på: gunnarkarrbom.com
EFS Budbärarens böcker säljs via arken.se/efs

Gunnar Kärrbom tar ingen ersättning utan intäkterna tillfaller skyddade 
boenden för kvinnor med barn genom Ersta diakoni, Stockholm.

”I historieskrivningen 
om Sveriges andliga 
utveckling har vi gjort oss 
skyldiga till stora och inte 
sällan felaktiga genera-
liseringar, med följd att 
vår bild av framväxten av 
det moderna samhället 
är långt ifrån fullständig. 
I Andlig adel tas stora kliv 
för att korrigera detta.”

DICK HARRISON 
professor i historia 
och författare

I Gagnefsdräkten - Ett lokalt särpräglat dräktskick bjuds 
läsaren in att lära om dräktskicket i Gagnefbygden 
med ett lättillgängligt och pedagogiskt språk och 

rikliga illustrationer. Genom en betydande kollektiv 
forskningsinsats presenteras Gagnefsdräktens 

historia, utveckling, variationer och användning 
såväl som skötsel och förvaring.

Finns till försäljning i Dalarnas museums butik.

Rättelse DV nr3. Göran Bergman hade fått namnet Gösta. Vi beklagar detta.
Läs mer om Lloyd i Skinnarbygd 2021 och 2022.

Grattis till utmärkelsen:  
Årets hembygdsbok i Dalarna!



B SVERIGE
PORTO
BETALT

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan

(ej adressidan)

Tel 023-666 55 00. Stigaregatan 2-4, FALUN
Fri entré. Öppettider: tisdag–söndag 11–17

Tryck Dalarnas museum, Falun 2022

Entréhallen
10/12 2022 - 12/3 2023

Dalarnas museums egen kollektion 
”Dalasjö-mössan” är inspirerade av Dalarnas 
sockenmössor. Mönstren är framtagna för att 

spegla de olika sjöarnas karaktär. 
Stick-kit � nns till Amungen, Siljan och Runn.

349:-
Årets Julklapp!

Läs mer om utställningarna 
på dalarnasmuseum.se

Dalarnas Fornminnes och hembygdsförbund

Kallelse
ÅRSMÖTE

22 april 2023 kl 14:00-17:00
Motioner inlämnas  

senast 15 mars 2023.
Anmälan till:  

marina.andersson@dalarnasmuseum.se
Efter årsmötet planerar DFHF en middag tillsammans 

med medlemmar. Mer information kommer.


