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Medlemsblad        Åhls hembygdsförening 
               Hjultorget 1, 793 41 Insjön  
Maj 2018 Nummer 2   Årgång 19 

 
Kära Hembygdsvänner! 
Jag vill med dessa rader börja med att tacka för 

förtroendet att få förvalta ordförandeklubban i 

Åhls hembygdsförening. Det känns både spänn-
ande och utmanande att vara ordförande i en av 

Dalarnas största hembygdsföreningar. Här finns 

mycket att förvalta och mycket vi kan vara stolta 
över: en fantastisk hembygdsgård, Åhlenpavil-

jongen och Teatern och inte minst de traditioner 

som har bevarats och fortsätter att berika vår 

hembygd. 
   Beträffande traditioner så står ju midsommar-

firandet för dörren och jag hoppas att få se många 

av er både i förberedelserna för att smycka vår 
ståtliga majstång som nu ligger nertagen på 

Vattberget och väntar på att smyckas med 

blommor och blader. Kom och hjälp till med 
kransbindning och att binda den långa ”rumpan” 

som skall viras runt stången. Se annons sid 2. 

   Leksand firar 700 år i år och olika arrangemang 

skall hållas i olika delar av Leksands kommun. 
Här i Åhl bidrar vi med att den 5 augusti hålla 

Minnesgården och Dräktkammaren öppna för 

besökare. Det blir även en guidad vandring runt 

Vattberget under temat ”Det företagsamma 

Insjön”. En av gruvvandringarna kommer även 

att vara en aktivitet inom ramen för 700-års-

firandet. Se även annons sid 2. 
   Årets medlemsresa ligger mig extra varm om 

hjärtat. Vi gör den 8 augusti en dagsutflykt till 

Stora Skedvi, en av Dalarnas äldsta socknar. Jag 

själv är född och uppvuxen i Stora Skedvi och det 

skall bli mycket roligt att ta er med dit. Vi besöker 

St. Skedvi vackra kyrka som har fantastiska valv-
målningar och är rik på inventarier. Efter det be-

ger vi oss till Kullinariet och Skedvibröd där vi 

får en guidad visning av saluhallen och även får 

se hur man bakar Skedvibrödet för hand i vedel-
dade ugnar och får smaka mjukbulla. Vi äter även 

lunch där.  

   Efter det så beger vi oss till hembygdsgården 
som ligger vackert vid älven. Vi blir guidade där 

under ledning av St. Skedvi hembygdsförening 

och får bl. a. höra om Söderhavsfararen Carl 
Wilhelm Östberg och se en samling saker som 

man knappast väntar sig se på en svensk hem-

bygdsgård. Vi får även höra om Skedviplogen, 

som revolutionerade jordbruket. Efter att vi vand-
rat runt på hembygdsgården dricker vi eftermid-

dagskaffe vid Kaplansgården som ligger inom 

samma område som hembygdsgården. 
   Det blir en heldag i Stora Skedvi och jag per-

sonligen tycker att det skall bli mycket roligt att få 

ta er med dit, det är kanske inte så ofta man besö-

ker ”Skäve” eftersom det ligger lite på sidan om 
allfarvägen upp till Dalarna. Se även annons sid 2. 

   Jag ser fram emot ett spännande och 

innehållsrikt hembygdsarbete i min nya roll som 
ordförande och känner mig trygg med alla 

fantastiska frivilliga krafter i föreningen som 

brinner för vår hembygd Åhl. 
Roger Arvidsson 
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Midsommarfirande 
Torsdagen den 21 juni kl 17 

Vi träffas vid Minnesgården på Vattberget för att göra iordning kransar och 

”rumpa” att pryda majstången med. 

Plocka blommor i förväg och ta med så mycket som möjligt! Björkris finns.  
Under tiden som vi arbetar finns det fika för alla åldrar och smaker.  

Trevlig samvaro och man lär sig att binda kransar. 
Det är nödvändigt att många kommer! 

****************************************************** 

Midsommarafton den 22 juni kl 16 

Majstången reses på Vattberget 

Långdans kring stången.    Ringlekar.       Spelmännen spelar.      
Lotteri.     Servering. 

************************************************************* 

 

Åhlénpaviljongen på Hjultorget 
En historisk utställning med produkter som tillverkats/sålts  

i Insjön under 1900-talet 

Öppnas för säsongen måndag 25 juni kl. 11.00 

Vi har ändrat på en del i utställningen,  
bl.a. har Åhlén & Holm-avdelningen utökats! 

På paviljongens ena gavel finns en historik över Åhl-bygden,  

från Big Bang till Hjultorget! 
 

 

Gruvvandringarna 
Onsdag 4 juli, 11 juli, 18 juli och 25 juli kl. 18.00: 

Guidade vandringar i det intressanta gruvområdet öster om Insjön. 

Samling vid fiskdammarna 1 km före Solberga. 

Kartor och böcker om gruvdriften säljs. 
Besök även den nya leden JÄRNFYRAN som utgår från Helgbobadet. 

 

Medlemsresa till Stora Skedvi  
Onsdagen den 8 aug kl. 8 från Hjultorget  

Program se sid 1 

 Samåkning i egna bilar. Resa, mat och dryck betalas av var och en.   

Anmäl intresse till Anders Hollsten,  

tel 070 - 688 84 75/andershollsten48@gmail.com  

 
Minnesgården på Vattberget 

Söndag 5 aug på eftermiddagen hålls Minnesgården och Dräktkammaren 

öppna som en del av arrangemanget Leksand 700 år.  
Även en vandring runt Vattberget, tema ”Det företagsamma Insjön”,  

kommer att genomföras. Servering i gamla skolhuset. 



3 
 

 

Minnesgården, Dräktkammaren, Skolmuseet 
Visas utöver 5 aug efter överenskommelse. Ring 0247-413 60 

 
Insjöns Teater under hösten 2018 

Program ännu ej fastställt. 
En kväll kommer vi att bjuda in alla nya medlemmar. 

 

Studiecirkeln Insjön förr och nu 

Torsdagar udda veckor med början 30 aug. 

Vi börjar då med en vandring i Oxberg i östra Åhl under Laila Spiks ledning. 

Samling vid Teatern kl. 13. 

 
 

 

Djekengården 

Denna gård låg i Mårtanberg utmed Kyrkstigen 
och även gruvvandringen Järnfyran. Där har i vår 

den skylt satts upp som ni ser här till höger. 

   På gården har förfäder till Johan Petter Åhlén 
bott sedan 1600-talet. 

   Hans farmor Djeken Anna Ersdotter flyttade 

därifrån till Holen i mitten av 1800-talet och gifte 
sig med Marits Anders Persson. Därefter använ-

des gården av släkten som fäbod till i slutet av 

1800-talet. 

   Teckningen av gården har gjorts av Johan Petter 
Åhléns farbror och kompanjon Erik Holm som 

han minns den som ung innan den revs. 

 

 

 

 

Insjöns Bordtennisklubb 

2017 fick Hembygdsföreningen i gåva av den 

nedlagda bordtennisklubben deras utrustning i 

form av fyra bord, prissamlingar och dokumen-
tation. Även en resterande summa från deras 

kassa mottogs. Tanken var att det skulle komma 

igång en verksamhet med bordtennis i Teatern 
och i vår har detta också blivit verklighet. 

   Under fyra kvällar i april – maj har ett antal 

intresserade spelat. Det är Clas Ohlson IF som är 
arrangör. En fortsättning planeras i höst.   
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Kyrkstigen Bjursås - Åhl 

I 1524 års skattelängd är Bjursås upptaget som en 

by under Åhl. I Bjursås fanns ett kapell som var 
så litet att vid gudstjänsterna endast de äldre fick 

plats. De yngre fick gå de två milen till Åhl där en 

kyrka fanns. 
   1967 återupptog Manne Dahlström från Bjursås 

traditionen att gå Kyrkstigen från Bjursås till Åhls 

kyrka i Insjön. Sedan dess har man varje år gått 

denna stig sista söndagen i augusti. 

   2016 – 2017 upprustades Kyrkstigen, som 

efterhand hade blivit svårframkomlig. Leden har 
röjts och försetts med spångar och nya skyltar. De 

som gjort jobbet är Trons Lasse Mattsson, 

Falun/Vålberg samt Per Gustafsson och Lars-Erik 
Knåpen Danielsson från Åhls hembygdsförening.  

   Projektet har finansierats med statliga medel 

från Länsstyrelsen i projektet Lokala 

Naturvårdssatsningen LONA.   
 

 
Karta över Kyrkstigen av Per Gustafsson från Trons Lasse Mattssons rapport om upprustningen. 

  

 
Den upprustade Kyrkstigen nyinvigdes den 

söndagen den 27 aug 2017 vid årets kyrk-

vandring.  En ceremoni hölls i Åhl-Tällberg. 

Intresset att vara med på denna vandring har ökat 

mycket på senare år. Nu är ju också framkom-

ligheten mycket bättre än tidigare. 

 
Rapport från styrelsen 
Årsmötet 
15 febr hade föreningen årsmöte. Det lockade ett 50-tal deltagare som bl.a. utsåg den styrelse som 

valberedningen hade föreslagit; se föregående medlemsblad. Ove Andersson visade några av sina filmer från 

Insjön. Spelmän spelade under Nisse Berglunds ledning. Medel från Junkar Bertil Olssons fond delades ut 
till Insjöns IF Innebandy och Hinderbanan vid IP. 

Valborgsfirande 
Valborgsmässoafton firades traditionsenligt på Vattberget i samarbete med Innebandyklubben. Ca 150 
åskådare. 

Vattberget 
Ett antal medlemmar har hjälpt till att vårstäda runt Minnesgården.  

Insjöns Teater 
Under mars-april har bl a följande arrangemang anordnats: 

Siljansbygdens balalaikor och Åhlén-ättlingen Staffan Klingspor med musik från när och fjärran. 

GDPR 
Du har säkert hört talas om den nya dataskyddsförordningen som gäller för hela EU. För vår förening gäller 
bl.a. följande: 

   Person som önskar vara medlem i Åhls hembygdsförening betalar via Bankgiro årligen sin medlemsavgift. 

Uppgift om vem som betalat in, adress, postort och postnummer registreras i vårt register. Adressuppgifter är 
nödvändiga om medlemmen ska kunna få del av medlemsbladet samt få avi om medlemsavgift. 

Om medlem är villig att lämna e-postadress registreras även denna i medlemsregistret. 

   Föreningens datapolicy finns i sin helhet på vår hemsida. 
 
Din e-post-adress. Om du accepterar att vi har din e-postadress i vårt 

register: Skicka gärna in den till ahlshembygd@hotmail.com   


