
Historisk vecka
5–19 augusti 2018 i Säter med omnejd

Vandringar på  fäbodskogen, i trästaden Säter och Bispberg. 
Utställningar på biblioteket och Mentalvårdsmuseet. 

Förtrollande natur och kultur levandegörs med musik och dramatik

Arkhyttans kraftstation, Åsgårdarna, Biografmuséet, Mental-
vårdsmuséet, Hembygdsgården i Stora Skedvi, Lodstöparbo.

Vi tar Säter 100 år tillbaka i tiden den 11 augusti.  

Säters
HembygdsföreningArrangörer:

SÄTERSTAMPEN  

Musik, marknad,  
lekar, trolleri & teater

MUSIK  •  KONSERTER

VANDRINGAR  •  KULTUR MUSÉER • ST SKEDVI • SKÖNVIK

JAERV spelar vid  
Östra Silvbergs gruva 17 augusti

Musik i magisk gruvmiljö till ljuset av eldars sken. 
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Historisk vecka
5–19 augusti 2018 i Säter med omnejd

H
Historisk vecka i Säters kommun synliggör våra 
fantastiska kultur- och naturmiljöer, levandegör 
vårt kulturarv med sång, dans, musik, teater, 
föredrag, hantverk samt med vandringar och 

utställningar. 
Vi skapar mötesplatser som på ett lättsamt sätt förmedlar 

vår gemensamma historia i Säterbygden. 
Arrangörer är Kulturföreningen Säterstampen, Säters 

hembygdsförening och Säters kommun. Kom och låt dig 
lockas. Historien finns där bakom varje knut i Säter.

S
äterstampen. Med historisk fantasi kliver vi 100 
år bakåt i tiden bland gårdarna, på gatorna och i 
vimlet med hästar, sång, musik, dans och skådespel. 
Här bjuder handlare från när och fjärran ut sina 

hantverksprodukter, matvaror och inläggningar, glödstekt sill, 
knäckäpplen och kolbullar, luffarslöjd och lotterier. Här finns 
allt för hungriga magar och knåpvilliga fingrar.  

En känsla av stark gemenskap, delaktighet och lekfull 
frigjordhet präglar dagen och alla som är med. Du kan ta en 
tur med häst och vagn eller en runda med utflyktståget TURiS, 
och lyssna till positivspelaren Tommy Lundgren. För barnen 
finns det  ponnyridning, lekar och textil återbruksverkstad på 
bibliotekets gård.

Säterstampen öppnar vår bedårande gamla trästad där 
gårdsägarna generöst bjuder in till sina 
lummiga och välskötta innergårdar i en 
av Sveriges bäst bevarade trästäder. 

Se programmet på mittuppslaget. 
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D
ramatik på Säters innergårdar. 
Säter är en liten stad där industrier, 
handel och kommunikationer 
utvecklas långsamt. Tidens nya 

idéer för ett bättre samhälle börjar ta form – för 
rösträtt, bildning och jämlikhet. På stadens torg 
och innergårdar pågår stora händelser. ”Den vita 
staden” – Säters hospital öppnade 1912 och är 
en stor arbetsplats i Säter. I Europa har det stora 
kriget brutit ut och skapar oro, mobilisering och 
hamstring. Staden kämpar för bättre hygien och 
installerar vattenledningar och epidemisjukhus 
mot den grasserande  spanska sjukan.

Allt utspelar sig mellan åren 1903 och 1918. 
Utrusta dig med tjugor eller swish.  
Kom i god tid och njut av lekfullheten i vårt sätt 
att berätta vår gemensamma historia. 

Manus och regi: Karin G Hästö.  
Till scenerna om Hospitalkommissionen och 
Inspektionen har Marie Lennestig bidragit till 
grundmaterialet. 

Marknad, musik och dramatik...

Fo
to

: ©
 M

ed
ia

co
lla

g
e 

20
18



4

Massor att uppleva och göra för barn

Trollkarlen Pontus 
återkommer också i år, bättre än någonsin. 
Pontus är en erfaren prisbelönt magiker 
och tankeläsare som sedan tidig ålder 
arbetar med världseliten inom magi 

och showbiz. Pontus har turnerat med 
stora artister och egenproducerade 

shower i Sverige och internationellt på 
stora företagsevent, festivaler, mässor och 

marknader. 

Ta en tur
med häst och vagn genom 
Säters vackra trästad under 
hela Stampendagen. 20 kr. 

Turisttåget Turis   
Järnvägen kom till Säter kring det förra  
sekelskiftet och 1912 anlades ett spår till sjukhus- 
området på Skönvik. Nu återupptages tågtrafiken i Säter, genom det 
smidiga turisttåget Turis. Tåget avgår från Rådhustorget 11.30–16.00 och 
tar dig runt i stan hela dagen. Dagskort 30 kr. 

Småfolk erbjuder ett folkmu-
sikläger för barn från årskurs 
1 och uppåt. Det innehål-
ler två dagars musicerande 
med gruppen Småfolk, lån 
av instrument, samt mat och 
dryck. 

Fredag 10 augusti 
Workshop mellan 10.00–
15.00 på Kulturskolan. Bar-
nen kommer att få spela fiol, 
gitarr och sjunga tillsam-
mans med Småfolk.

Lördag 11 augusti 
Spelningar under Säterstam-
pen kl 13.00, 14.00, 15.00. 

Avgift 
200 kr per barn, syskon betalar halva priset. Betalning sker på 
kursen. 
Anmälan sker löpande till smafolkdalarna@gmail.com till och 
med den 5 augusti. Vid anmälan uppge namn samt eventuella 
allergier.

För mera info 
Följ Småfolk på Instagram och via facebook ”Småfolk Dalarna”.

Småfolk  
– ett folkmusikläger för barn 

Fredag och lördag 10 & 11 augusti Lördag 11 augusti

Mycket för barn
Kasta hästsko, spela kula eller 
gå på styltor är några av de 
barnaktiviteter som finns på 
bibliotekets bakgård. 

Textil återbruksverkstad i Fixoteket 

Skapa nytt av gammalt. Material 
och verktyg finns på plats men 
ta gärna med dig eget. Öppen 
verkstad för alla åldrar, barn tar 
med sig en vuxen. 
Läs mer på  
bibliotek.sater.se  
eller ring 0225-551 86.
Plats:  
Bibliotekets bakgård.
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Från slitet och bort-
glömt till vackert  
och brukbart 

Kuddar tillverkade av äldre broderier, 
och flamskvävnader  
av Birgitta Persson, kuddmakerska Falun. 

Fyra generationers bröllopsklännin-
gar av sömmerskan BrittMarie Nilsson, 
Säter. 
Kulturhörnan, Biblioteket.  
Utställningen hänger till den 1 september. 

Utställningar och föredrag under Säterstampen

Provisorisk sjuksal i Brännvinskällaren  
med anledning av Spanska sjukan

Demokratin,  
rösträtten och 
Kata Dalström
Gunnela Björk, docent vid Örebro 
universitet föreläser.
Kata Dalström valdes 1894 in i ledningen 
för det unga socialdemokratiska partiet 

som agitator. 
Demokratin var 
fortfarande i sin 
linda. Högst upp 
på socialdemo-
kraternas dag-
ordning stod 
kravet på allmän 
och lika rösträtt. 
Kata reste runt 
och föreläste 
i hela landet. 
Snart var hon en 
megakändis, en 
levande legend, 
efterfrågad och 
omstridd som 
få. 
Coriandergår-
den. Fri entré.

Säters Hembygds- 
förening 100 år
Minnesbilder från ett sekel visas i 
Sockenstugan, Storgatan 12. 

Mentalvårdsmuseet 
anordnar specialutställning 
i Brännvinskällaren i Säters 
Stadshotell, V Långgatan 10. 

Lördag 11 augusti 11.00–16.00 Lördag 11 augusti 16.30
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Säterstampen den 11 augusti 
Här är gårdarna och platserna där allt händer – utförligt program på nästa sida

1413

1Rådhustorget
Marknad. 
Dramaföreställning.   
Se nästa sida.

Vasagatan 8

Gårdsloppis, 
café och musik-
underhållning. 

V Långgatan 9

Musikunderhållning, 
gårdsloppis och café. 

Sockenstugan 
Storgatan 12 
Försäljning av Säter- 
smeden, DVD-filmer,  
tryck och böcker om  
Säter. 
Utställning: Säters 
hembygdsförening 100 
år! Minnesbilder från 
ett sekel.

Vattugränd 12

Musikunderhållning  
och servering.

Kristinegatan 12

Marknad, musikunder-
hållning och café. 

Urmakarns  
Åsgränd 1 

Marknad, musik-
underhållning och 
café.

Bibliotekets bakgård, Kristinegatan 3–5
Innergården: musikunderhållning  
och aktiviteter för alla barn.  
Försäljning av böcker och  
textil återbruksverkstad. 2

9

10

Åsgränd 10

Servering och 
musikunderhållning. 

8
5

Rådhusets bakgård 
V Långgatan 7
Gudstjänst och 
dramaföre- 
ställning.

Åsgränd 7

Loppis i grindhålet.

7

Vattugränd 4

Musikunderhållning, 
servering och loppis.

Coriander-
gården,  

Corianders allé 2 
Föreläsning. 

16

12

V Lång- 
gatan 17  

Underhållning, 
servering av ragg-
munk, bruna bönor 
och fläsk 

Dr Holm-
ströms gård 

V Långgatan 18  
Servering, marknad 
och musikunder-
hållning.

17

11

Stadshotellets gård 
V Långgatan 10

Lunchservering och musikunder-
hållning. Utställning i brännvins-
källaren.

6

Utanför kartan:

3 Biblioteket, 
Skolgränd 6  

Försäljning av biljetter. 
Utställning i Kulturhörnan – 
se sid 5.

Reservation för ändringar. 
Flera av programmen i sam-
arbete med ABF, Bilda, NBV, 
SENSUS och Studieförbundet 
Vuxenskolan. 

15

18

4 Pedagogin, 
Skolgränd 8. 

Dramaföreställningar.

6

Säters  
kyrka



Följ med till Säters stad för 100 år sedan
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11.00 

Livet i staden Säter år 1918. Invigning 
med Stampens dramagrupp 
Rådhustorget.  1  

12.00

Gammaldags gudstjänst på Rådhusets 
bakgård V. Långgatan 7. 7  
Tacobock spelar vid Gröna huset på 
Kristinegatan 12. 14  
Positivhalaren spelar på
Åsgränd 10. 12  
Cressie & Per spelar och sjunger 
amerikanska folksånger hos Marianne  
på Vattugränd 12. 11  
Möte i nykterhetslogen 509, 
Guldådern, Bispberg år 1903.  
Stampens dramagrupp på 
Pedagogin, Skolgränd 8.  4  

   12.30

Clarinette à la carte spelar på 
Stadshotellets gård, V. Långgatan 10. 6  

13.00

Småfolket – folkmusikläger för barn 
spelar på Rådhustorget.  1  

Cressie & Per spelar och sjunger ameri-
kanska folksånger på Vattugränd 4. 8  
Positivhalaren spelar hos Urmakarns på 
Åsgränd 1. 5  
D.E.T. En jazzduo med fart och fläkt spelar 
på dr Holmströms gård V. Långgatan 18. 18  
Hospitalkommissionen besöker Säter 
år 1905. Stampens dramagrupp på 
Pedagogin, Skolgränd 8.  4  

13.30

Trio Fobi sjunger och spelar på Stads-
hotellets gård, V. Långgatan 10. 6  
Tacobock spelar på V. Långgatan 17. 17  
Vädurarna underhåller på  
Vattugränd 4. 8  

14.00

Småfolket – folkmusikläger för barn 
spelar på Bibliotekets bakgård, 
Kristinegatan 3–5. 2  
Visor från förr framförs av vissångerskan 
Boel Nihlman på V. Långgatan 9. 9  
Clarinette à la carte spelar  
på Åsgränd 10. 12  
Hanna Hanski spelar och sjunger på 
Vasagatan 8. 15  
Inspektion på hospitalet år 1912
Stampens dramagrupp på Rådhusets 
bakgård, V. Långgatan 7 (1 tim 20 min). 7  

14.30

Romanskonsert med Elisabeth Hellström 
(sång) och Maria Kihlgren (piano).  
Säters kyrka.

D.E.T. En jazzduo med fart och fläkt spelar 
vid Gröna huset på Kristinegatan 12. 14  

Positivhalaren spelar på V. Långg 17. 17  
Trio Fobi sjunger och spelar hos Marianne 
på Vattugränd 12. 11  

15.00

Småfolket - folkmusikläger för barn 
spelar på Bibliotekets bakgård, 
Kristinegatan 3–5. 2  
Boel Nihlman på dr Holmströms gård
V. Långgatan 18. 18  
Vädurarna underhåller på Vasag 8. 15  

15.30

+55 spelar och sjunger. Rådhustorget. 1  

Hanna Hanski spelar och sjunger hos 
Urmakarns på Åsgränd 1.  5  
Positivhalaren spelar på  
V. Långgatan 9. 9  
Romanskonsert med Elisabeth Hellström 
(sång) och Maria Kihlgren (piano). Säters 
kyrka. OBS! tiden: 15.45.

16.30

”Demokratin, rösträtten och Kata 
Dalström” Föreläsning av Gunnela Björk, 
docent vid Örebro universitet, 
på Coriandergården. 16   
Fri entré.

Hela dagen 11 augusti  11.00–16.00

Rådhustorget 1  Marknadsplats, 
hantverk, underhållning, lotteri, glöd-
stekt sill, kolbullar, vandrande trollkarl, 
brända mandlar, knäckäpplen, mm. 
Aktiviteter på Biblioteket. 3

Utställning på Kulturhörnan: Säters 
bibliotek ”Från slitet och bortglömt till 
vackert och brukbart” Återbruk av det  
textila kulturarvet och fyra genera-
tioners bröllopsklänningar.

Stadshotellet, V Långgatan 10 6  
Utställning: ”Provisorisk sjuksal i 
Brännvinskällaren med anledning  
av Spanska sjukan”  
Arrangör: Mentalvårdsmuseet.

Sockenstugan, Storgatan 12  10  
Försäljning av Sätersmeden, DVD-
filmer, tryck och böcker om Säter. 
Utställning: Säters hembygdsförening 
100 år! Minnesbilder från ett sekel.

Historisk vecka fortsätter!  u
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Söndag  5 augusti

08.00–13.00 Slåtterdag på gammaldags vis 
i Lodstöparbo.  
Ta gärna med egen lie, räfsa eller högaffel.  
10.00 Örter och växter på en fäbodvall 
Guide Staffan Jansson.

14.00–cirka 18.30 Kulturhistorisk vandring 
till gamla fäbodar och skogsbyar.  
Samling och avslut i Lodstöparbo. Vi går via 
Paradiset – Utsiktspunkt 319 – Knutsbo fäbod – 
Backus – Björnbo. Guide Jon Bodin. 20 kr.

Tisdag  7 augusti

13.00–19.00 Arkhyttans kraftstation  
100 årsjubileum  
Kom och se den vackra välbevarade byggna-
den. Lyssna på berättelser, se film, bildvisning, 
och utställning sammanställt av studiegruppen 
i Arkhyttans byförening. Arbetare från kraftsta-
tionen deltar.  
14.00, 16.00 och 18.00 Berättarstunder. 
Servering och grindslant. Swish eller kontant. 

  Torsdag 9 augusti  

18.00–22.00 Öppet hus på Biografmuseet. 
Fri entré.

19.00 och 21.00 ”Revolutionen i Sveg”  
Jonas Simas tragikomiska dokumentärfilm om 
en sedan länge bortglömd händelse i en avläg-
sen landsända 1918. 45 min.

20.00 Stumfilm från 1918  
Eventuellt ackompanjeman av lefvande piano-
musik. I en annan av museets biografer. 

Fredag 10 augusti 

17.30 Stadsvandring genom Säter  
En av Sveriges bäst bevarade trästäder  av 
riksintresse för kulturmiljövården. Guide Kurt 
Fosselius. Samling vid Turistbyrån. Avslut vid 
kyrkan. 20 kr.

19.00 ”Här är jag hemma”  
En stilla afton med bröderna Gunnar & Mats
Dalborg och kända poeter och skön musik. 
Setterlind, Österling, Karlfeldt och Tranströmer
varvade med stycken ur nordisk pianomusik
och stycken av Chopin.  
Plats: Säters kyrka.
Biljetter: vistidalarna.se och Säters bibliotek. 
120 kr (80 kr upp till 20 år)

Lördag 11 augusti

Säterstampen  Marknadsplats, hantverk, 
underhållning, lotteri, glödstekt sill, kolbullar, 
vandrande trollkarl, positivhalare, musik, teater, 
öppna innergårdar. Se föregående uppslag. 

Musik, föredrag, utställningar, vandringar, film, teater och fullt av äventyr!
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Söndag 12 augusti 

Säsongsavslutning  
på Stora Skedvi hembygdsgård 
Öppet 12.00–17.00, 13.00–15.00 musik och 
berättarstunder. 

Musik, föredrag, utställningar, vandringar, film, teater och fullt av äventyr!
Måndag 13 augusti 

19.00 ”På andra sidan Swede Hollow”
Musikteater av och med Malin Foxdal (vinnare av 
Dalecarlia Music Award 2018), Anders Nygårds & 
Magnus Zetterlund.

Regi: Stephen Rapaport.

Första världskriget pågår och svälten är stor.  
Det utbryter hungerstrejker och protestmarscher 
över hela landet. Framtiden finns i Amerika! Där 
råder yttrandefrihet och religionsfrihet. 

”Svenskar är dumma, smutsiga, lata, har konstiga 
traditioner och är mindre vita än andra européer.” 
En historia om när svenskarna befann sig på 
andra sidan, när vi var dom.

”Föreställningen bjuder på en både underhållande 
och dramatisk historielektion (…) som vänder upp 
och ned på invandringsdebatten. Styrkan ligger 
i det tidlösa budskapet. Så blir historien levande 
på nytt.” 

Ulf Lundén, DalaDemokraten

Plats: Nybo bygdegård. Gustafs.  
Fika serveras från kl 18.30.   
Biljetter: visitdalarna.se och Säters bibliotek.  
180 kr (100 kr upp till 20 år). 
Arrangörer: Folkmusikens hus och  
Säters kommun. 

Mentalvårdsmuseet 
Extra öppet under vecka 33:  
tisdag–fredag 10.00–17.00

13.00 och 15.00 Mentalvårdsmuseet 
Kortare introduktioner kring sjukhuset historia. 
Entré till museet och visning kostar under 
denna vecka 50 kr.  
”Rovor och sorghattar – Säters sjukhus för 
100 år sedan”
En utställning kring det händelserika året 1918. 
Fred, rösträtt, matbrist och spanska sjukan. 
Utställningen tar sin utgångspunkt hur det var 
på sjukhuset för 100 år sedan, men lyfter också 
blicken ut i samhället och världen.

Tisdag 14  – fredag  17 augusti

18.00 Kyrkan  
mitt i byn
Svenska kyrkans historia 
i Säter från den katolska 
tiden till självständigt 
samfund, speglat i dess 
byggnader och föremål. 
Visning av kyrksilvret. 
Guider Jon Bodin och 
Göte Widström. Samling 
vid ingången till kyrkan.  
20 kr.

Tisdag 14 augusti  

Elvira Birgitta 
Holm och 
Karin Jarl 
Nydén är två 
av bygdens 
välkända 
författare.

Onsdag 15 augusti + 22 augusti 

”Historiska bokäventyr med 
musik i Mariannes trädgård” 
Hos Marianne på Vattugränd 12.  
Fika från 18.30, program 19.00–
20.30.

15 augusti Boksläpp ”Örnflöjten” 
av Elvira Birgitta Holm.

22 augusti Boksläpp ”Huset som 
Joel ärvde” av Karin Jarl Nydén.

”Kända och okända sånger från 
när och fjärran” med ”Kvartetten 
Ta ton” Göran Sundmark, Karin Jarl 
Nydén, Erland Nydén, och Elvira 
Birgitta Holm. 

Bokförsäljning och signering. 
Swish/kontant. 
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Musik vid Östra Silvbergs gruva 

Med naturens magi 
– i sång, musik och berätteri 

Fredag 17 augusti kl. 20.00 

JAERV, ungt rutinerat Göteborgsband som sjunger och 
spelar energifull och innerlig folkmusik med influenser 
från pop och jazz. Deras vackra arrangemang av 
vokal och instrumental nordisk folkmusik med fem 
mansröster, fiol, nyckelharpa, gitarr, slagverk och flöjt 
skapar en unik klang. I genuin spelglädje skapar de 
virvlande melodier med sina instrument och sina fem 
röster. Den varma, breda vokalklangen ger dem en 
särprägel i svensk folkmusik. Vokala femstämmiga 
kärleksvisor blandas med kraftfulla polskor och fria 
improvisationer där samklangen, rytmen och den 
sceniska energin inte lämnar någon oberörd. 

”Det gungar och svänger, det är så mycket 
kropp och innerlighet och en från musikerna 
total hängivenhet till musiken. Som publik 
upplever man sig gungad, dansad och djupt 
berörd. Det slår gnistor om musikaliteten och 
ekvilibrismen”

Anna Kuuse, arrangör Kulturhållplats Hindås

Plats:  Östra Silvbergs gruva.  
Ta med varma kläder och sittunderlag.  Servering i pausen 
av Bollies kafé. Vid regn i Säters Folkets hus. Förköp 
rekommenderas. Eventuellt kvarvarande biljetter säljs på 
spelplatsen.  

Biljetter:  300 kr.  
Ungdomar t om 18 år 200 kr.   
www.visitdalarna.se (bokningsavgift tillkommer 25 kr) 
Säters turistbyrå 0771-62 62 62. Säters bibliotek 0225-551 86. 
Info: 070-228 98 85.

JAERV är kända för sina medryckande livekonserter och 
sedan starten för tio år sedan har de turnerat bland annat 
i Japan, USA, Spanien, Skottland, Irland, Finland, Danmark, 
Norge och Sverige.
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Information
www.saterstampen.se  
www.sater.se – Sök ”historisk vecka”

Kontakt 
Karin G Hästö, kultursekreterare Säters 
kommun. Tel 0225-551 89, 070-228 98 85  
karin.hasto@sater.se

Biljetter
Säters bibliotek tel 0225-551 86 
Biljettförsäljning:
Mån–ons: 12.00-18.00  
Tors: 12.00–16.00 Fre: 12.00–18.00
Under Stampen: 11.00–16.00

Säljs även på Visit Dalarna,  
www.visitdalarna.se 

Boende
Storgården Bed and Breakfast  
Tel 0225-507 00
info@skonbo.se   www.skonbo.se

Boende och restaurang
Säter Stadshotell 
Tel 0225-531 77 
info@saterstadshotell.se 
www.saterstadshotell.se

Är du intresserad av kultur och historia? Vill du veta 
mer eller bli medlem i Kulturföreningen Säterstampen 
eller i Hembygdsföreningen? Kontakta oss:

Tyge Olsson 
Kulturföreningen Säterstampen  
Tel 070-665 75 22   tyge.olsson@telia.com

Jon Bodin  
Säters hembygdsförening 
Tel 070-628 47 46   bodin.jon@gmail.com

Öppettider 
Biografmuseet
Tis–lör 12.00–17.00  
(Öppet för 
gruppbokningar alla 
dagar)
Tel: 0225-533 75

Mentalvårdsmuseet
Guidade visningar  
sön–fre  13.00 och 15.00.
Tel: 0225-49 45 09 

Åsgårdarna, Säters 
hembygdsmuseum
Tis–sön 13.00–17.00
Tel: 0225-514 23,  
0736-96 85 10

Skönviksdagen
11.00 Byggnader och minnen. 
Historisk vandring på området 
med avslutning i det gamla 
kulvertsystemet. Guide Nils-Erik 
Unnerud. Samling vid Mental- 
vårdsmuseet. 20 kr.

12.00–15.00 Öppet hus på 
museet. Fri entré. Se utställningen 
”Rovor och sorghattar”  
Enklare fika ute i soltältet. 

15.00–16.00 Säters sjukhus 
för 100 år sedan. Föreläsning av 
Marie Lennestig. 

16.30 Sjukhusets undre värld. 
Vandring i kulvertarna och till 
sjukhusets kyrkogård. Guide Jon 
Bodin. Samling vid stora entrén  
till sjukhuset. 20 kr. 

Söndag 19 augusti

10.00 Byvandring i Bispberg
Livet i den gamla gruvbyn från stenålder till 
1900-talet. Byprofiler, affärer, folkrörelser, gårdar 
och gårdsnamn. Guide Jon Bodin. Samling vid 
parkeringen, uppgången till Bispbergs klack, 
Gruvriset. 20 kr.

17.00 Sånger, visor och skillingtryck 
med Torkel Selin och Karl-Erik Svensson.  
Kom och sjung med! Kollekt.  
Säters hembygdsmuseum Åsgårdarna.

Lördag 18 augustiFredag 17 augusti kl. 20.00 



Tack!  
för att ni gjorde det möjligt

Här är våra hjältar – sponsorer och medarrangörer som stödjer arrangemanget Historisk vecka.
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SätersFärg

SÄTER

ALINEA
FÖRLAG
TIDNINGAR
& BÖCKER

Studieförbund:

Sponsorer:

Medarrangörer:
Arkhyttans byförening, Bispbergs Byförening, Film- och Biografmuseet,  

Mentalvårdsmuseet, Naturskyddsföreningen Säter, Stora Skedvi Hembygdsförening,  
Svenska kyrkan Säterbygdens församling, Säters kulturskola, TURiS


