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Porfyrmuseet 
På museets porfyravdelning finns en varierande samling av 
stora och små föremål som framstallts i denna vulkaniska 
bergart som bildades för ca 1.7 miljarder år sedan. 

Porfyren finns endast på ett fåtal platser i världen och klassas 
som en av de hardaste existerande bergarterna. På Mohs 
hårdhetsskala har porfyren 7 och diamant 10. Det är just 
hårdheten som gör den lämplig att slipa och polera till fantas- 
tiska konstverk. Porfyren var under 1700 - 1800-talet en viktig 

industriell produkt för bygden, men övergick senare till att bli 
ett avancerat hantverksarbete. dar flera erkanda arkitekter 
och formgivare visat intresse för bergarten och dess kom- 

plexitet och möjligheter. Inne i museet hittar ni en stor mängd 
unika pjäser samtidigt som vi visar hur arbetet med de olika 
stenblocken genomfördes i olika poriyiverk. I museet finns 

aven en butiksdel med många vackra poriyrsmycken och 
souvenirer. 
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Fram till 1848 var hArhandeln reg- 
lerad av oerukmakarskrAet, som 
hade enSamrätt pa all handel med 
har. Grupper av unga kvinnor ger 
sig av fran VAmhus redan 1824. 

Vad de sysslar med framgir inte av 
passen p& grund av restriktionerna. 

Bland det tiotal som aker finns Säs 
Kann Hansooner och Grymb Karin 
Svensdoner. vars resmal är Finland. 

Aret däm& reser de leen till Finland. - 
mwan anda reser till Tyscland. 
Norge eller England. 1827 utönas 
m u ~ ~ e r n a  till ett 25tal och Dan- - . .  
mark tillkommer som resmil. 

Passen gäller för 6 minader. men 
ofta reser samma flickor i r  efter 
Ar, även efter att de lngitt äkten- 
skap. 1830 uppger man som re- 
sans indamAl tillverWing och för- 
säljning av tagelringar. 

Under en nödar reste nästan 200 
män, kvinnor och barn ut som 
hhrarbetare. 

MAnga av dagens hirkullor härstammar 
fr&n dessa pionjärer. Ryitar Mait Jönsdotter 
glfl Helberg l Danmark, till exempel. ater- 
vände till VAmhus med sina. barn nar maken 
dog. Hennes d0ttrar for till Danmark, Tysk- 
land och Baltikum som h8rktilior och sedan 

Johanna Heibere. emigrerade flera av dem till Maine i USA dar - 
de fortsatte med sitt hantverk. 
Carolina Heiberg som blev gin l VBmhus är 
anmoder till Erlka Borbos och Lena Ryttar. 

Hdrd, ornas färder. 

Numera ges kurser I hhrarbete till flickorna i klass 6 l Vimhusskolan. 
Under de senaste Aren har över 100 flickor (och en pojke) fatt sin 
första utbildning genom detta projekt kallat "HArkullomas barn" och 
de har kunnat förfärdiga armband, halsband elier örhängen. 

Ge* 

Summary in English 
This statie at \&mn,s represents Vie hundreds of young women 
nno tra~el eo from BonBs and VAmhus (Mora) to many countries In 
northern Europe. to create ornaments of human hair, in.fashion for 
over l 0 0  years. 

BeeinninB in 1824, women from VAmhus travelled to Finland. the 
t ar tic, ~orway, England and Denmark, and later to Russia, in order 
to make hairlewelry for customers who provided their own hair, 
jeweiry that became heiriooms for comlng generations. 

The Halrworkers Srniety was founded in 1994 for the purpose of 
preserving Vie art of häirwork. The members m& hairlewelry on 
order and give demonstratlons and lectures. 
The art can be seen at Gammel&rden (Farmstead Museum) or at 
Myrans Hemslojd (crafls shop). &monstrations have been glven in 
many of the countnes that were vlslted by halrworkers in the 1Sih 

Vimhus lies in central Sveden 13 km north of Mora, West of lake 
Ona. 

Hdrkullomari iöreningfihe Hajrworker's Society) 
Idé & t& Joanna Svensson, Orsavagen 2, 792 96 Vhhus ,  Swden 

Denna staty av Arvid Backlund, vänd mot söder ut mot verlden, 
representerar alla de företagsamma kvinnor vars arbete.giorde att 
de kallades hAil<ullor. Statyn var en g* av byggmästare Anders 
Diös, vars mor och mormor var harkullor. 

Av kvinnans prydnad, haret, kunde göras ett smycke elier en bloms- 
tertavla, en bestaende minne för dem som älskade henne och för 
kommande generationer. Delikat och skirt men samtidigt starkt och 
hhllbart, förblev detta mode populärt under hela 1800talet. 

Dess popularitet avtog under 190C-talets första decennier, men i 
VAmhus levdekonsten vidare. 

I dag är det HArkuilornas förening som vardar detta tvåhundrairiga 
konsthantverk och dess historla. 

English text on back page. 
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H
edbodarna ar s!q- 

ltade från riksväg 70 
vid A

sdam
m

en. 
För att kom

m
a till 

B
rindberg, sväng av 

m
ot B

m
nnsberg, där- 



ända sedan dess har här funnits kor o 
andra djur på sommarbete. 




