
20170519 Bengt Swensson, en berättare 
Bengt kallar sig själv för en internationell fritidsbo, född i Säter 1933, gift med en kvinna från 

Stora Skedvi. Första minnet från Stora Skedvi är en maskeradbal i Ordenshuset. Klädd i sina 

gamla slitna kläder kom han dit. Du är inte utklädd, du ser ut som Skävepöjkarna, var 

kommentaren han fick. 

Bengt jobbade i Säterdalen under arton år. Vid kommunsammanslagningen åkte Bengt runt i 

de olika delarna av kommunen för att lära känna folket. Kännedomen om de olika delarna av 

kommunen var dålig ute i bygderna.  

Säter var en liten obetydlig plats, 1626 togs det ett beslut att det skulle anläggas en stad här. 

I Säter fanns det vattendrag som behövdes för att rena kopparn från Falu gruva. Gustav ll 

Adolf var ofta i Säter och bodde på Kungsgården här. I dag har vi Kungsgårdsskolan på den 

platsen. 

Staden byggdes med tre långgator och sex tvärgator, samma bild som idag. Tyskarna kom till 

Säter för att anlägga myntverket och kopparreningsverket. Det här var Säters storhetstid. 

Säter blev också första krisorten i Sverige. Verken flyttade ut från staden. I början av 1900 -

talet var befolkningen i Säter mindre än den i Solvarbo. Hedemora var en handelsstad, Falun 

hade sina gruvor. I Säter bodde det mest bönder. I Säterdalen bodde det mycket folk, här 

fanns det vattendrag vilket var viktigt för deras verksamhet. 

I början av 1900-talen ville societeten i Säter anlägga en friluftspark i dalen, då de tyckte att 

Säterdalen var vacker. Idag är Säterdalen Sveriges äldsta friluftsteater. Bengt visade en film 

från festspelen i Säterdalen inspelad av Sven-Olow Svensson under åren 1903-1938. Det 

anordnades festspel som lockade upp till 30000 personer till dalen. Det kunde anlända tio 

tåg till Säter under en dag med personer som skulle till Säterdalen. 

Bengts berättande var mycket uppskattat av oss i publiken. Som avslutning informerade Karl-

Erik om kommande aktiviteter. Birger han sjöng in våren med några kända låtar. 

 

 


