
Minnen av Olof von Dalin i Vinbergs kyrkby     Röd linje är förslag till promenad       

1. Informationstavlor  

2. Vinbergs kyrka  Familjen Dalin-
Böckmans epitafium visar porträtt av 
familjemedlemmarna, bland dem 
”Olaus Dalin”, 17 år gammal. Kyrkan 
brukar vara öppen må-fr  9-15. 

3. Kyrkstallar har funnits här länge. 
De nuvarande är ca 100 år gamla. 

4 Olof von Dalins minnessten i röd 
granit är utformad av konstnären Olof 
Ahlberg och rest 1957. 

5. Vinbergs prästgård På samma plats 
stod prästgården där Dalin föddes 
1708. Nuvarande vackra byggnad är 
från 1700-talets slut och i privat ägo. 

6. Gamla kyrkogården 
Medeltidskyrkans murar markeras av 
en idegranshäck. Det var här som 
Jonas Dalin och Severin Böckman, 
Dalins far och styvfar verkade. En 
minnessten visar var koret fanns. 

7. Prästgårdsön anlades som park och 
nyttoträdgård av Dalins mor och 
styvfar. Den bevaras nu som en 
grönskande lund. Picknickbord finns, 
och längs en stig ger skyltar 
information om Dalin och platsen.  
Ön är alltid öppen för besök. 

8. Dalinska lusthuset invigdes 2011.   metoder. Lusthuset är resultatet av ett 
Genom handlingar från Böckmans tid vet examensarbete i byggnadsvård. Interiören 
man måtten på ett lusthus, där Dalin sägs är sakkunnigt målad och dekorerad av en.  
ha suttit och skrivit som ung. Olof von  konservator. Här finns en utställning 
Dalinsällskapet har låtit bygga ett nytt i som på sex tavlor berättar om Dalins liv och 
1700-talsstil och med den tidens bygg-  författarskap.



Olof von Dalin  

var en ledande kulturpersonlighet vid 
1700-talets mitt — författare, debattör, 
historiker, hovman och lärare för 
kronprinsen som blev Gustav  III.  

Han föddes i Vinbergs prästgård 1708, 
fick sin första utbildning i hemmet,  
studerade från 13 års ålder i Lund och 
flyttade sedan till Stockholm, där han 
gjorde en häpnadsväckande karriär. 

Hans berömmelse började med tid-
skriften Den Svenska Argus, en succé 
bland läsarna och ett stort kliv framåt 
för det svenska språket.  Mest känd idag 
är nog Sagan om Hästen, en allegori om 
Sverige och dess regenter. 

Som poet och visdiktare var han fyndig, 
elegant och mycket produktiv. Till hans 
författarskap hör också ett par teater-

stycken.  

Riksdagen gav honom i 
uppdrag att skriva Svea 
rikes historia, som både 
blev intressant och, för 
sin tid, lättläst. Han dog 
1763 innan han hunnit 
slutföra hela verket.  

 
Omslagets teckning av Stefan Gustafsson

Olof von Dalinsällskapet 

bildades i Vinberg år 1995 och sprider 
sedan dess kunskaper om Dalins liv och 
författarskap.  Hittills har sällskapet 
publicerat fem böcker om eller av Dalin.  

Ordförande sedan 2007 är läns-
antikvarie Hans Bergfast, Falkenberg. 

Docent Ingemar Carlsson, sällskapets 
vice ordförande, arbetar med Svenska 
Vitterhetssamfundets stora textkritiska 
utgåva av Dalins skrifter, en viktig 
förutsättning för framtida forskning.   

Att medverka till att vårda de vackra 
Dalinminnena i Vinberg är en annan 
intressant uppgift. Sällskapet arren-
derar därför Prästgårdsön av kyrkan och 
har där låtit uppföra ett lusthus, något 
som fanns på Dalins tid. Vi ordnar gärna 
visningar och promenader i området för 
föreningar och privata grupper.  

Olof von Dalinsällskapet har med-
lemmar både i Halland och på andra håll 
i landet och välkomnar varmt alla som 
är intresserade av Dalin och hans tid.  

Olof von Dalinsällskapet 
Vidablicksv. 25, 311 78 Falkenberg 

olof@vondalin.se 
hemsida: vondalin.se
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