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Installation 
Foto: Fredrik Hegert, Dalarnas 
musuem

t INLEDNINGSVIS

Alla föremål bär på historia! Den kan sträcka sig långt 
tillbaka i tiden eller vara hämtad från vår egen tid. Länge 
präglades museernas kulturhistoriska samlingar i första 
hand av riktigt gamla föremål, men under 1970-talet 

väcktes intresset och behovet av att dokumentera vår egen samtids 
vardagsföremål. Då blev det också mer angeläget att lyfta fram sam-
manhanget, kontexten till varje föremål och samla helheter. Under 
1960-70-talen fanns ett tydligt behov av att förnya museernas 
insamlingspraxis. Samarbetsorganisation för dokumentation och 
föremålsinsamling, Samdok, som bildades 1977 stod både för sam-
tid och samverkan och syftet var även att fördela dokumentations-
ansvaret mellan de kulturhistoriska museerna. Under de senaste 
fyrtio åren har museer runt om i Sverige och även internationellt 
riktat fokus på samtiden. Samdok har ersatts av nätverket DOSS, 
Dokumentation av det samtida Sverige, på Nordisk basis finns nät-
verket Norsam och den internationella museiorganisationen ICOM 
har kommittén COMCOL- international Committee for Collecting.

Det är angeläget att dokumentera vår egen tid som ett sätt att 
belysa de många och stora förändringarna i samtiden. Men urvalet 
av föremål i vår tid präglad av massproduktion kan vara en svår 
uppgift. Föremålen i sig ger inte all information, därför måste 
vi knyta berättelser och minnen till föremålen. Människan står i 
centrum. Ett och samma föremål kan representera mångfald i våra 
vardagsmiljöer och tillsammans lyfter berättelserna fram föremålet 
och låter besökaren associera till egna minnen.t

Lena Palmqvist,
Avdelningschef 
Avd för kunskap 
och förmedling,
Nordiska museet

Dagens föremål 
– morgondagens 
historia

”Föremålen 
i sig ger inte 
all informa-
tion, därför 
måste vi 
knyta berät-
telser och 
minnen till 
föremålen.”
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t REDAKTÖREN t GIFTIGT

Mitt stora intresse 
för auktioner och 
gamla föremål 
härrör sig till 

tidiga barnaår då jag fick 
följa mor, far och farmor till 
åtskilliga auktioner runt om i 
Dalarna. Där fick jag lära mig 
av deras specialkunskaper 
inom trä- och textilhantverk. 
Många auktionister hade på 
den tiden också kunskap om 
redskap och företeelser från 
allmogesamhället. Auktio-
nerna som följt mig genom 
livet har, vågar jag påstå, varit 
”bästa antikskolan”.

Under alla dessa år har jag 
bevittnat hur stora delar av 
Dalarnas materiella allmo-
gekultur skingrats och blivit 
alltmer sällsynt på auktioner. 
En del föremål har hamnat i 
samlingar som byggts upp av 
antikhandlare och andra, allt 
utifrån hur de har värderats 
under olika tider. Även i an-
tikbranschen skiftar vad som 
anses ha ett värde att samla.

De senaste åren har dessa 
samlingar av olika anled-
ningar åter igen kommit ut 
på antik- och auktionsmark-
naden. Det känns märkligt 
att känna igen föremål som 
sålts på auktion för 30–40 år 
sedan och att nu se dem gå 
under klubban ännu en gång. 
De få föremål som trots allt 
bevarats skingras och lämnar 
kanske inte bara Dalarna, 
utan också landet, för alltid. 
Dessutom försvinner sanno-
likt proveniens och kontext 
om föremålen.

Hembygdsföreningarnas 
samlingar blir i än högre grad 
viktiga att bevara ända in i 
evigheten, för att något av Da-
larnas historia och folkkonst 
ska bli kvar i landskapet och 
på de orter där de en gång 
brukats.  

”antikskolan”

Att använda skyddshand-
skar är viktigt för att skydda 
föremålen från föroreningar 
som vi har på händerna. 
Men….. det är inte enda 
skälet! Många museiföremål 

har under 1900-talet be-
handlats med olika bekämp-
ningsmedel som det är direkt 
olämpligt att huden kommer 
i kontakt med. Vid städarbete 
i dammiga magasin bör man 

därför också överväga att 
använda munskydd.t

Erik Thorell, redaktör

Ett stort ansvar vilar på 
hembygdsrörelsen att på allra 
bästa sätt vårda, bevara och 
exponera sina samlingar för 
att de ska kunna bli en grund 
i kommande generationers 
”antikskola” och förmedla 
kunskap om hantverk och 
äldre tiders levnadsförhållan-
den.t

Erik Thorell, redaktör

Auktion i Folkets Hus, Gagnef 
2010. 
Foto: Erik Thorell

Tunabygdens hembygdsförenings samlingar behandlades med bekämpningsmedel av Anticimex 
på 1960-talet. Lägg märke till att skadedjursteknikern använder andningsmask medan pojken hål-
ler händerna för näsa och mun. I dag avråds från denna typ av behandlingar på föremål.
Foto: Hasse Carlbaum, Borlänge kommuns bildarkiv

Vita vantar! 

Vårda väl är namnet på Riks-
antikvarieämbetets informa-
tionsblad om olika vårdåtgär-
der för musiala föremål. Till 
exempel
- Bekämpa skadeinsekter 
med frysning.

- Ljusets påverkan på muse-
iföremål
- Mätning av temperatur och 
relativ luftfuktighet
- Material för utställning, 
förvaring och packning.
- Gamla trädgårdsväxter 

Läs mer på RAÄ:s hemsida: 
www.raa.se/hitta-informa-
tion/publikationer/varda-val-
blad. t

Erik Thorell, redaktör

Vårda väl
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t FORNFYND

De flesta arkeolo-
giska föremål på 
hembygdsgårdarna 
är förmodligen av 

sten och en del kan vara av 
järn. Om det finns jordfynd av 
andra material såsom kera-
mik, ben, horn, trä, textil, 
brons, ädla metaller, glas eller 
ädelstenar kontakta Dalar-
nas museum, så vi kan titta 
närmre på dem för att avgöra 
om något behöver åtgärdas. 
Fynd av dessa material och 
järn behöver förvaras på spe-
ciella sätt, se faktarutan. Vissa 
föremål måste också alltid 
anmälas till Länsstyrelsen Da-
larna, vilket beskrivs i slutet av 
artikeln. En del av dem kan till 
och med vara sensationella.

Bra förvaring
Alla föremål ska ha en säker 
förvaring, så att de inte ris-
kerar att stjälas eller skadas 
på något sätt. Förvaring av 
arkeologiska föremål av sten 
är förhållandevis oproblema-
tisk, eftersom sten oftast är ett 
tåligt material, om fyndet inte 
utsätts för våld förstås. 
Fynd av järn riskerar att rosta 
sönder om de inte förvaras på 

rätt sätt, nämligen syrafritt, 
torrt och i jämn rumstempera-
tur. För att skydda föremålen 
ska man alltid ha handskar 
på sig när man tar i dem, 
dock inte lika nödvändigt när 
fynden är av sten. Det allra 
bästa är att fynd av järn ligger 
i askar av syrafri kartong och 
alltid är ombäddade, inte 
inlindade, med syrafritt silkes-
papper.  Det är ofta svårt att 
hitta en tillräckligt torr miljö 
för järnföremål. En sådan kan 
skapas i en lufttät låda med 
avfuktande gel, en torrbox. 
Fynd av sten kan däremot 
förvaras i vanliga fyndaskar 
av papp och vara ombäddade 
med silkespapper. 
Samtliga fyndaskar ska vara 

försedda med en fyndetikett 
fastsatt med ett rostfritt gem.
På fyndetiketten bör det stå 
inventarienummer, sakord, 
antal, fyndplats, socken och 
eventuellt fornlämningsnum-
mer.

Säkra utställningar
Säkerhetsaspekten är mycket 
viktig när arkeologiska före-
mål ställs ut. Föremålen ska 

ligga på ett bra sätt i montrar 
som inte avger ämnen som 
fynden kan ta skada av. Mont-
rarna ska ha rätt klimat för 
föremålen och vara försedda 
med säkra lås, se faktarutan.

Fyndplatserna behöver 
anmälas
Om ni har fornfynd vars 
fyndplats inte är registrerad 
i FMIS/Fornsök, skicka då 
information om fyndet och 
fyndplatsen till Länsstyrelsen 
Dalarna eller Dalarnas muse-
um. Då kan vi se till att den 
blir registrerat i FMIS. För att 
ta reda på om en fyndplats är 
registrerad eller inte kan ni gå 
in på www.fmis.raa.se. Fakta 
om fyndet och fyndplatsen är 
alltid värdefull och kan ge oss 
en ny och viktig pusselbit! Vi 
behöver få följande infor-
mation: Ditt namn, adress, 
telefonnummer, e-postadress, 
vad det är för slags fynd, 
fyndnummer, material, längd, 
bredd, höjd, tjocklek och di-
gitalt foto. Även uppgifter om 
när och hur fyndet påträffades 
och av vem samt GPS-koordi-
nater i SWEREF 99 och/eller 
en markering på en översikts- 
respektive detaljkarta. 

Vissa fynd ska alltid an-
mälas
Som privatperson eller hem-
bygdsförening får man oftast 
behålla fyndet om det är ett så 
kallat lösfynd. Det gäller inte 
om fyndet hittats på eller vid 
en fornlämning, eller består 
av två eller flera föremål i en 
så kallad depå. Man får inte 
heller behålla föremålet om 

det består helt eller delvis av 
guld, silver, brons eller kop-
par. I samtliga dessa fall skall 
fyndet tillfalla eller erbjudas 
staten. Det innebär att staten 
ersätter upphittaren med det 
aktuella värdet av metallen. 
Sådana fynd ska anmälas till 
Länsstyrelsen Dalarna. Mynt-
fynd ska lämnas till Kungliga 
myntkabinettet efter deras 
anvisningar. De utför bestäm-
ning och registrering.t

Arkeologiska föremål
Många hembygdsföreningar har arkeologiska föremål i 
sina samlingar och ofta är det riktigt fina och intressan-
ta fynd. De är oersättliga. Därför är det mycket viktigt 
att föremålen förvaras säkert och på ett bra sätt.

Fynd av sten i vanlig kartong med silkespapper och fynd av järn i 
ask av syrafri kartong med syrafritt silkespapper. Fyndetiketterna 
är fastsatta med gem som inte rostar.
Foto: Fredrik Hegert, Dalarnas museum

Digitala rådgivnings-
blad

På Riksantikvarieäm-
betets hemsida finns 
digitala rådgivnings-
blad i serien Vårda 
väl, vilka på ett lättbe-
gripligt sätt ger svar 
på frågor och praktis-
ka råd som rör vården 
av kulturarvet, där-
ibland arkeologiska 
föremål. Där kan man 
bland annat läsa om 
förvaring, att tänka på 
vid utställningar, bra 
och skadliga material, 
klimat och ljus. Man 
hittar informations-
bladen Vårda väl på 
www.raa.se/hitta-in-
formation/publikatio-
ner/varda-val-blad.

Maria 
Lannerbro 
Norell, 
arkeolog, 
Dalarnas 
museum

”Vissa föremål måste 
också alltid anmälas 
till Länsstyrelsen Da-
larna, vilket beskrivs 
i slutet av artikeln. 
En del av dem kan till 
och med vara sensa-
tionella.”
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t KALKEN

Nattvardskalkens fot såg närmast ut som en liggande åtta, ett evighetstecken. Vad hade hänt? Ingen visste. 
När den plockades fram ur kassaskåpet, såg den ut så, sa man. Kalken var över 250 år gammal och hade 
således brukats i samma kyrka sedan mitten på 1700-talet. Då jag mätte och granskade kalkens undersida 
klarnade bilden så småningom. Kalkens fot var klämd, förmodligen av en tung kassaskåpsdörr. Eftersom 
mitt yrke är silversmedens kommer det på min lott att med lite ojämna mellanrum få uppdraget att rengö-
ra, restaurera eller reparera skadade äldre sakrala föremål av ädel metall.

De svenska kyrkorna 
innehåller en skatt 
av både konstnärlig 
och hantverksmäs-

sig art. Där finns skulpturer 
i trä och sten från 1100-talet, 
föremål av textil eller ädel 
metall från några århundra-
den senare och framåt. Alla 
dessa märkliga inventarier har 
bevarats i den relativt stabila 
traditionen som den svens-
ka kyrkan utgjort alltsedan 
Gustav Vasas tid. Det är en 
enastående kulturhistorisk 
skatt, ofta utan motstycke i ett 
nordeuropeiskt perspektiv. 

Kulturarvslagen 
Alla kyrkans inventarier 
”av kulturhistoriskt värde” 
lyder därför under tillsyn av 
Riksantikvarieämbetet. Kultur-
arvslagen från 1988 och 2017 
reglerar och i det 4:e kapitlet 
kan vi läsa om kyrkoinven-
tarier. Där står bland annat 
att det krävs tillstånd från 
Länsstyrelsen för att avyttra, 
reparera eller för att flytta 
dem från den plats där de 
 ”sedan gammalt” hör hemma. 

Kandelabrar 
Det vanligaste reparationsar-
betet är att laga söndervridna 
ljushållare på större eller 
mindre kandelabrar. Kyrkvärd 
eller vaktmästare har vridit 
ner det stora ljuset för hårt i 
hållaren så den brutits av eller 
lossnat från ljusstaken. Förr 
tillverkades ljushållare och 
ljusstake var för sig. Ljushål-
laren har en skruv undertill 
och när ljuset var isatt kunde 
hållaren med ljus skruvas fast 
i själva kandelabern. Kunska-
pen om detta tycks helt ha 
försvunnit. 

Kalkens delar 
Men hur reparerar man en 
klämd nattvardskalk? En 
första åtgärd att fotografera, 
dokumentera och mäta upp 
föremålet. Äldre kalkar består 
vanligtvis av tre delar – fot, 
nod och kuppa som hålls sam-
man av en lång centrumskruv. 
Efter isärtagning kontrolleras 
delarna. I detta fall var enbart 
foten skadad. Nästa fråga blir; 
från vilket håll är foten hopp-
klämd, det låter lätt men kan 
vara svårt att avgöra. Mått och 

slitfacetter kan ge någorlunda 
besked. Och vet man hur en 
sådan skada uppkommit så är 
den lättare att åtgärda. Man 
processar baklänges, så att 
säga.

Byråkrati 
Men innan jag får göra något 
måste församlingen kontakta 
Länsstyrelsen. Myndigheten 
ger mig tillåtelse att examinera 
kalken, göra en provinsensbe-
stämning; av vem, var och när 
den tillverkades, en skadebe-
skrivning och ett förslag till 
åtgärder för ett återställa form 
och funktion. Det är ett byrå-
kratiskt arbete som i värsta 
fall kan ta åtskilliga timmar. 
Därefter får jag ett beslut och 
en formell tillåtelse att åtgärda 
skadan. Det utses också en 
antikvarisk kontrollant som 
skall följa processen. Sedan är 
det bara att försiktigt skrida 
till verket. Kalken är gammal 
och kan vara skör. 

Knaster 
Att successivt trycka tillba-
ka den kassaskåpsklämda 
foten mot en planskiva med 

läderskydd är inte så kompli-
cerat om man vet var och hur 
hårt man bör trycka. Börjar 
metallen ”knastra” kan den 
spricka och arbetet måste 
avslutas. Det är en långsam 
process, åtgärden sker i små 
steg mot ett acceptabelt 
resultat. Trots detta tar den 
byråkratiska rapportskrivning-
en längre tid. Allt skall också 
skrivas med arkivbeständigt 
bläck och papper.

Dock, min tillfredställelse 
gäller inte rapportskrivning, 
utan mer vad som ligger 
bakom dels i analys och dels 
i hantverket. Leta brukslitage 
för att konstatera vad som 
hänt. Samtidigt kan man fun-
dera över allt som denna kalk 
har varit med om innan den 
i en olycka blev klämd och 
hamnade under vård.t

Nattvards -
kalken

Staffan 
Nilsson, 
silversmed, 
vice ord 
DFHF

Foto: Staffan Nilsson
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Föremål som tillförs samling-
en eller tas in för förvaring 
måste rengöras och frysas 
som första åtgärd. Dammsug 

dem genom ett finmaskigt galler 
eller med specialmunstycke. Före-
målen kan också torkas av eller i en 
del fall tvättas. Frysning kan ske i en 
vanlig frysbox i minst -25 grader C, 
en vecka eller längre. 

Förvaringsmiljö
Varm och fuktig miljö gynnar mögel-
tillväxt och skadeinsekter. Därför ska 
magasinet/förvaringsutrymmet hålla 
jämn temperatur och jämn fuktighet. 
Se till så att det inte blir stora och 
snabba temperaturskillnader, det är 
många gånger förödande för föremå-
len.  Sätt upp mörkläggningsgardiner 
för fönstren, det kan enkelt göras 
med ett tätt tyg och två krokar, det 
gör det lätt att ta ned dem om man 
vill visa utrymmet. Se över ventiler 
och andra tänkbara ingångar för 
skadeinsekter. Sätt finmaskiga nät 
över springor och andra otätheter i 
gamla hus som används som maga-
sin. Även småfåglar och fladdermöss 
kan orsaka ohälsosam och skadande 

föroreningar. Täck större föremål 
med tygskynken så att de skyddas 
mot damm.
Undvik att ställa föremål på golvet, 
dels för att underlätta vid städning, 
dels för att förhindra att föremål 
förstörs om olyckan är framme och 
det läcker in vatten.

Städa 
Föremålens värsta fiender är damm, 
smuts och skadedjur. I damm samlas 
salter och fukt som inte är bra för 
föremålen. Håll rent i magasin/
förvaringsutrymmen. Använd en 
torr mjuk trasa och en dammvippa, 
dammsugaren bör ha hepafilter, hö-
geffektivt partikelfilter för luft. Håll 
alltid utkik efter spår av skadedjur, 
snabb åtgärd kan rädda föremålen 
från förstörelse.

Träföremål
Träföremål som utsätts för snabba 
temperaturväxlingar mår inte bra, 
de spricker, får fuktskador, möglar, 
torkar ut, angrips lättare av ska-
dedjur med mera. Det finns ett stort 
antal insekter som livnär sig på trä. 
Eftersom vissa angrepp inte alltid är 

synliga på utsidan försvåras en tidig 
upptäckt.  Undersök noga gåvor och 
nyförvärv, så att de inte gömmer på 
några skadedjur, innan de läggs till-
sammans med övriga föremål i hem-
bygdsgården. Enstaka träföremål 
kan frysas. Varning! Vattenbaserat 
klister i träföremål som fryses kan på-
verkas! Rengör träföremålen då och 
då med mjuk borste, torr trasa eller 
lätt fuktad trasa. Ställ gärna träföre-
mål en bit från väggen eftersom fukt 
lätt tränger in och orsakar skador. 
Mindre träföremål förvaras allra 
bäst på hyllor. Större träföremål 
kan ställas på pallar för att komma 
från golvnivån. Solens UV-strålar 
ger fotokemisk nedbrytning av trä, 
framförallt i ytskiktet, föremålen ska 
därför förvaras mörkt.
Värme och fukt gynnar mögel och 
skadeinsekter, en luftfuktighet 
omkring 40–50 % RHF är lämpligt. 
Temperaturen för förvaring av 
träföremål bör vara omkring + 15–18 
grader C.

Metallföremål
I hembygdsgårdarnas samlingar 
finns föremål av järn, koppar, brons, 

Trä, järn och textil
Alla material kräver sin specifika miljö för att må bra. Det 
finns inga snabba lösningar utan det är ett ständigt pågående 
arbete där bedömningar måste göras utifrån materialen och 
de resurser föreningen har.

”Under-
sök noga 
gåvor och 
nyförvärv, 
så att 
de inte 
gömmer 
på några 
skadedjur, 
innan de 
läggs till-
sammans 
med 
övriga 
föremål 
i hem-
bygdsgår-
den.”

Städa men var rädd om spindeln. 
Foto: Fredrik Hegert, Dalarnas museum
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t FÖREMÅL

tenn och andra legeringar. 
Metaller är i de flesta fall inte 
stabila utan vill återgå till sitt 
mineraltillstånd, det vi i dag-
ligt tal kallar korrosion eller 
rost.  Det är flera faktorer som 
påverkar nedbrytningen. Vat-
ten, ofta i form av kondens, 
syre som alltid finns i luften, 
luftföroreningar, salter och sur 
miljö. Fingeravtryck och svett 
innehåller klorider och frätan-
de ämnen, som till exempel 
ammoniak, vilket kan ge en 
frätning i metallens yta.
Metallföremål bör förvaras 
så torrt och dammfritt som 
möjligt eftersom damm binder 
fukt. Bästa förvaringen är in-
omhus och vid en relativ luft-
fuktighet som inte överstiger 
50 % RHF. Håll järnföremålen 
rena och dammfria. Torka av 
föremålen med mjuka, rena 
och torra eller lätt fuktiga 
trasor. Vagnar och plogar kan 
ställas på lastpallar så att de 
inte står direkt på marken. 
Undvik att hänga järnföremål 
direkt på ytterväggar.

OBS! Tenn ska inte förvaras 
under + 13 grader C för att 
undvika så kallad tennpest. 
Tenn torkas av med torr trasa. 

Textila föremål
De flesta av hembygdsgårdens 
textilier är naturmaterial 
tillverkade av fibrer från växt- 
och djurriket – så som ull, 
silke, bomull, lin eller hampa. 
Textil är ett av de mest käns-
liga materialen i en samling. 
Dagsljus bryter snabbt ner 
textilfibrerna och bleker 
färgerna. Textila föremål mår 
bäst av att förvaras liggande 
plant. Men är inte detta ge-
nomförbart, kan man använda 
sig av hängande eller rullad 
förvaring. Måste föremålen 
vikas, se till att det blir mjuka 
veck med stoppning i vecket. 
Det är viktigt att använda 
syrafria material till förvaring 
av textilier, så som syrafritt 
silkepapper och kartonger. 
Med fördel används urtvätta-
de lakan för att linda in eller 
täcka föremålen.

Textilier skall förvaras helt 
mörkt och med god möjlig-
het till luftcirkulation. Stora 
temperaturväxlingar skall 
undvikas. Placera dem inte 
direkt mot ytterväggar på 
grund av risk för kondens 
och därmed mögel. Idealiska 
förhållanden är lokaler där 
den relativa fuktigheten kan 
hållas mellan 40%- 60%.  
Det är viktigt att hålla rent i 
förvaringsutrymmet och att 
då och då titta till textilierna 
för att snabbt kunna förhin-
dra skadedjursangrepp. Vid 
misstanke om angrepp – frys 
föremålen och rengör sedan 
försiktigt med dammsugning, 
vissa textilier kan eventuellt 
tvättas. Rengöring kan behöva 
utföras av konservator.

Föremål av läder och skinn
Förvara inte för torrt, men se 
upp – det angrips lätt av mögel 
vid för fuktig förvaring. Läder 
rengörs med dammsugning, 
avtorkning med torr eller lätt 
fuktad trasa. Föremål av päls- 

och sämskskinn mår bäst av 
att förvaras svalt men inte fuk-
tigt. Kolla ofta efter skadedjur. 
Rengör genom dammsugning 
genom galler, pälsskinn kan 
frysas.t

Ovan t.v. Passiv rost är inget problem i ett stabilt klimat. Nedan t.v. Textila fibrer är mycket ljuskänsliga, förvara dem mörkt. 
Foto Fredrik Hegert, Dalarns museum. T.h. Sidensjalen förvaras bäst rullad i syrafritt silkepapper. Foto: Catrin Ståhl, Dalarnas museum

Catrin Ståhl, 
föremålsassis-
tent, Dalar-
nas museum

Fredrik He-
gert, föremål-
sassistent, 
Dalarnas 
museum
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Vid en första anblick 
i en hembygdsgårds 
eller ett museums 
samlingar kan det 

vara förståeligt att man som 
förvaltare av samlingar får 
frågor som: ”Varför har ni så 
många spinnrockar, kan ni 
inte göra er av med några?” 
För att förstå hur en samling 
har byggts upp på ett museum 
eller en hembygdsgård be-
höver man sätta sig in i olika 

tiders samlande. När hem-
bygdsföreningarna började 
insamlandet skulle så mycket 
som möjligt från allmogesam-
hället räddas. Nationella och 
regionala museer har sällan 
sådana samlingar att de kan 
spegla en bygds hela bredd 
av varje föremålstyp. Hem-
bygdsföreningarnas samlingar 
är därför viktiga, efter som 
de kan visa helheten från en 
bygd. Att avyttra eller gallra 

föremål i en samling innebär 
att man förändrar museihisto-
rien och förutsättningarna för 
framtida forskning.

Avyttring 
I föreningarnas stadgar sägs 
oftast inget om avyttring eller 
gallring. Däremot stadgas det 
om vad som ska hända med 
samlingarna om föreningen 
skulle upplösas. Man är där 
mån om att föremålen ska 

bevaras och övergår i kom-
munens, länsmuseets eller 
hembygdsförbundets ägo.
Det handlar alltså om ett 
moraliskt och etiskt ansvar 
som avgör föreningens och de 
förtroendevaldas trovärdig-
het och anseende gentemot 
allmänhet och gåvogivare. 
Museisamlingar förvaltas för 
allmänhetens räkning och 
får inte ses som realiserbara 
tillgångar. 

Bevara in i evigheten
Genom att ta in ett föremål i samlingarna och ge det ett inventarienummer har 
föreningen tagit på sig ett vård- och bevarandeansvar in i evigheten, om inte 
annat reglerats i gåvohandlingen. Föreningen förvaltar en lokal museisamling 
som ska behandlas med samma respekt och etiska regler som andra muse-
isamlingar. ”Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som 
främjar samhället och dess utveckling. Museet är öppet för allmänheten och för-
värvar, bevarar, utforskar, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella 
vittnesbörd om människan och hennes omvärld i utbildnings-, fördjupnings- och 
rekreationssyfte”, står det att läsa i ICOMs, International Council of Museums, 
etiska regler 2017.

Vilket ska bort? 
I föreningarnas samlingar finns 
ofta många mangelbräden som 
då och då får klä skott för öns-
kemål om gallring. Tillkomna 
i det förindustriella samhället 
där allt är handgjort, gör att 
varje exemplar är unikt och ett 
exempel på folkkonst från äldre 
tid. Vanligtvis finns det också 
mangelbräden som är helt ode-
korerade men för den skull inte 
mindre värda. De kompletterar 
bilden av hur beståndet av 
mangelbräden sett ut genom 
historien. Foto: Erik Thorell
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• Att allmänhetens förtroende för 
föreningen och hembygdsrörel-
sen går förlorat eller skadas

• Negativ publicitet och att fören-
ingen får dåligt anseende under 
lång tid framöver 

• En möjlig uteslutning ur DFHF 
(ICOM, om museet är medlem). 

• Troligtvis göra det svårare för 
museet att söka externa medel 
för verksamheten. 

• Negativ påverka arbetsrela-
tionerna till andra museer, 
föreningar och organisationer 
som förvaltar samlingar. Dessa 
kan bli ovilliga att låna ut objekt 
eller samarbeta i olika projekt. 

Om en avyttring ändå är det enda 
alternativet bör föremålet alltid i 

första hand överföras till ett annat 
museum/förening. I annat fall ska 
det destrueras.
Det är viktigt att alla aspekter kring 
gallringsförfarandet dokumenteras 
och arkiveras så att det under arbe-
tet och i efterhand går att följa och 
granska processen. All information 
om gallringsprocessen och det avytt-
rade objektet bör vara lättförståelig, 
finnas samlad och vara lätt åtkomlig. 
Det är viktigt att dokumentationen 
kan förstås av utomstående. Ta alltid 
hjälp av experter från länsmuseet i 
dessa frågor.
Läs mer:
https://www.raa.se/2017/11/
stod-for-museer-i-gallringsproces-
sen/ t

t EVIGHET
”Museers uppdrag är att 

förvärva, bevara och främja 
sina samlingar som ett bidrag 

till skyddet av naturarvet, 
kulturarvet och det vetenskap-
liga arvet. Museers samlingar 

är ett arv som är viktigt för 
oss alla, som intar en särskild 
ställning i lagstiftningen och 
som åtnjuter internationellt 

rättsskydd. I det medborgerli-
ga förtroendeuppdraget ligger 

en omdömesgill förvaltning, 
med rättmätigt ägande, var-

aktighet, dokumentation, till-
gänglighet och gallring under 

ansvar”, skriver ICOM.

Skadade föremål 
Undantag kan i vissa fall göras för fö-
remål som är så svårt skadade att de 
inte kan lagas eller förmedla någon 
information. Föremål som gallras 
enligt dessa kriterier ska noga doku-
menteras före kassationen. Beslut 
om kassation ska tas på ett styrelse-
möte. Men en skada kan också vara 
en del av föremålets historia och är 
därför inte i sig ett skäl för kassation. 
Flera frågor bör ställas innan beslut 
tas:
• I hur stor grad har objektet 

tappat sin betydelse?
• Kan objektet konserveras, åtgär-

das och förvaras och vad skulle 
det kosta?

• Finns resurser externt eller in-
ternt för att konservera, åtgärda 
eller förvara objektet?

• Finns andra likvärdiga objekt i 
samlingarna?

• Har en annan ägare, som ett 
annat museum eller en intresse-
förening möjlighet att använda 
objektet?

• Kan man hitta reservdelar?
Föremål kan också vara inlånade 
eller deponerade hos föreningen. De 
kan också ha inköpts genom extern 
finansiering eller vara gåvor och 
donationer genom testamentering, 
vilket kan omöjliggöra en kassation.

Gallring 
Museet kan ha objekt i sina samling-
ar som är av samma eller snarlik typ, 
när det till exempel gäller utform-
ning och proveniens och kan därför 
vilja gallra några av dem. Mängden 
i sig är inte orsak nog till gallring.  
Många föreningars föremål är till-
komna i det förindustriella samhället 
där allt är handgjort och därför är 
varje föremål unikt. Ett föremål kan 
inte gallras av enbart ekonomiska 
skäl för att till exempel täcka under-
skott i verksamheten.
Oetiska gallringsbeslut kan få bety-
dande konsekvenser för ett muse-
um/hembygdsförening: 

Lika men olika! 
Varförsig upplevs förklädena från Leksand lika, men samlade på detta sätt visar 
de sig vara lite olika. Alla behövs för att kunna uppvisa folkkonstens variations-
ramar. Foto: Erik Thorell

Även ett slitet och trasigt föremål har mycket att berätta. 
Foto: Erik Thorell

Anna-Karin 
Jobs Arnberg, 
VO-chef Sam-
lingar, Dalarnas 
museum

Erik Thorell, 
Hembygdskon-
sulet, redak-
tör, Dalarnas 
museum
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Förvärv av föremål
”Vi håller på att städa efter min släkting och undrar om ni är intresserade av 
några saker som står i uthuset?” Den här frågan är välbekant för många av 
oss som arbetar inom hembygdsföreningar eller på museer. Som förvaltan-
de förening eller museum gäller det att ta sig en ordentlig funderare innan vi 
tar emot fler föremål.

Många hembygdsför-
eningar har idag 
stora samlingar 
av föremål som 

behöver förvaring, vård och 
dokumentation. Stora delar av 
samlingarna är ofta tillkomna 
i samband med föreningens 
bildande, under tidigt 1900-
tal, för att visa bygdens äldre 
och lokala traditioner vad 
gäller boende, jordbruk, hant-
verk, seder och bruk. Genom 
åren har samlingarna kom-
pletterats genom medveten 
insamling, men kanske oftast 
genom spontana gåvor. En del 
föremålskategorier är därför 
överrepresenterade.

Insamlingspolicy
För att kunna svara på frågor 
om erbjudande av gåvor är det 
viktigt att komma fram till en 
insamlingspolicy för fören-
ingens samlingar. Frågorna 
nedan kan vara till hjälp för 
att formulera kriterier för 
föreningens mottagande av 
gåvor.

• Vad ska föreningen samla 
och vårda?

• Vad säger stadgarna
• Vad finns i samlingarna av 

liknande föremål
• Hur är föremålets kvalitet 

- OBS! ett trasigt föremål 
kan också ha stort kultur-

historiskt värde
• Är föremålet i originalut-

förande – har det genom-
gått renovering, föränd-
ring etcetera

• Speglar föremålet byg-
dens historia

• Har föremålet lokal sär-
prägel

• Är föremålet tillverkat på 
orten

• Kan föremålet fylla en 
lucka i en fast utställ-
ningsmiljö

• Finns det dokumentära 
uppgifter om föremålet – 
har det en historia – finns 
det ägare- och brukarupp-
gifter

Specialisering
Ska alla föreningar samla på 
alla kategorier av föremål –  
eller kan en specialisering ske?
• 
• Är föremålet massprodu-

cerat
• Är/var föremålet allmänt 

förekommande över hela 
landet

• Finns det specialmuseer 
för denna föremålskatego-
ri: länsmuseum, riksmu-
seum/ansvarsmuseum, 
bibliotek, arkiv/folkrö-
relsearkiv, specialiserad 
förening

• Har er förening specialise-
rat sig på något område 

Folkdräktsplagg på gårdsauk-
tion i Mockfjärd 2010. 
Foto: Erik Thorell
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t FÖRVÄRV

Vet andra föreningar/museer 
om detta

• Kan förmedling ske
• Kan dokumentation av före-

målet ske på annat sätt: Foto, 
uppmätning eller beskrivning

Vårdansvar
Genom att ta emot gåvor eller för-
värva föremål på annat sätt åtar man 
sig ett vårdansvar.
• Finns det tid och pengar att 

registrera, dokumentera och 
fotografera föremålet?

• Finns det ändamålsenliga 
lokaler med bra klimat för att 
förvara föremålen?

• Finns det tid och pengar att 
bekosta eventuella vårdåtgärder 
på föremålet?

• För byggnader tillkommer också 
underhålls och reparationskost-
nader!

Förvärvsråd
För att underlätta besluten om före-
målsförvärv bör det inom föreningen 
utses ett ”förvärvsråd” som kan sam-
manträda några gånger per år och ta 
beslut om föremålsförvärv enligt den 
upprättade policyn. Styrelsen och 
styrelsemötena kan givetvis också 
utgöra ”förvärvsråd”.
Ett bra förarbete behövs i form av 
skriftlig dokumentation enligt upp-
rättad mall som ska innehålla samma 
uppgifter som gåvobrevet innehåller. 

Samma mall används också vid in-
köp av föremål. Frågorna ovan ställs 
för varje föremål som eventuellt ska 
förvärvas. Föremålet kan även vara 
inlånat eller fotograferat till mötet. 
Märk föremålet med en häng etikett 
där det står ägarens namn och 
datum.

Det är inte ”fult” eller oartigt att 
tacka nej till en gåva, även om det 
många gånger kan kännas obehagligt 
att ge ett negativt besked. I synner-
het om givaren är påstridig och kan 
uttrycka, ”då får jag slänga den då”, 
så måste man sätta insamlingspoli-
cyn och förvarsansvaret först. Det 
är ibland helt enkelt nödvändigt att 
tacka nej och det accepteras oftast 
om en saklig motivering, gärna 
skriftlig, lämnas.

Förvärvsavtal  
För varje föremål som ska tas in i 
samlingarna ska upprättas ett avtal, 
gåvobrev/dokumentation med giva-
ren. Handlingen ska undertecknas av 
båda parter.

På avtalet ska framgå:
• Vad det är för slags föremål/

benämning
• Vem det är förvärvat från, med 

adress och telefonnummer
• När förvärvet är gjort
• Föremålets historik
• Beskrivning av föremålet; mate-

rial, tillverkare, tillverkningsort 
ålder, skicket/eventuella skador, 
hur föremålet använts, eventuel-
la fotografier som har samband 
med föremålet

• Om det är en gåva eller ett 
inköp – i så fall även priset

• Inventarienumret som tilldelats 
föremålet

• Tydligt framgå att föreningen 
fritt får förfoga över föremålet

• Underskrifter av båda parter

För fotografier finns fler uppgifter att 
avtala.
Färdiga formulär för föremål och 
fotografier finns på SHF:s hemsida: 
https://www.hembygd.se/sida/om-
shf/

Råd och hjälp 
För bedömning av föremålets kultur-
historiska värde kan föreningarna få 
hjälp av någon av Dalarnas museums 
antikvarier som har olika specialom-
råden.
Kontakta hembygdskonsulent Erik 
Thorell 023- 666 55 46,   
erik.thorell@dalarnasmuseum.se t

” Det är 
inte ”fult” 
eller 
oartigt 
att tacka 
nej till en 
gåva”

Erik Thorell, 
Hembygdskon-
sulet, redak-
tör, Dalarnas 
museum

Anna-Karin 
Jobs Arnberg, 
VO-chef Sam-
lingar, Dalarnas 
museum

Ett unikt slöjdföremål som ingår i en 
hembygdsförenings samling
Foto: Erik Thorell
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Bevara papper väl
Ett arkiv innehåller historia, tittar man närmare så är 
den skriven på ämnen som lignin, textilfibrer, skinn, 
harts och alun med mera.  Detta hopplock av ingre-
dienser kan vara komplicerat att förvara, och arbetar 
ibland emot viljan och möjligheten att bevara.

Lignin, som finns i 
papper av trä, blir 
skört och gulnar i ljus 
samt bryts ner snabbt 

i kontakt med sura ämnen. 
Något ingen tänkte på när 
man surlimmade sidorna så 
att bläcket skulle fastna bättre. 
Järngallusbläck är ett annat 
problem eftersom det fräter 
sönder papperet långt innan 
det hinner smula sönder. Tex-
tilfibrer, så kallat lumppapper, 
är bättre men det slutade näs-
tan helt att produceras under 
första hälften av 1800-talet. 
Så hur gör man då för att vår-
da och bevara denna bland-
ning av material som finns i 
våra arkiv? 

Klimat 
Papper är vad man kallar 

för hygroskopiskt. Om det 
förvaras i en torr miljö avger 
det fukt vilket torkar ut och 
gör det skört. Förvaras det i 
en fuktig miljö suger det åt 
sig, vilket i längden kan orsaka 
mögel. Se alltid till att lokalen 
har så bra miljö det går. Den 
rekommenderade temperatur 
är + 18 grader (+/- 2 grader), 
och den relativa luftfuktighe-
ten ska ligga på 30–40%  
(+/-5 %) RF. Mätutrustningen 
för RF kallas för hygrometer, 
väl värt att investera i. 

Mögel 
Om mögel redan har tagit 
fäste, separera de smittade 
handlingarna från de friska. Se 
till att de torkar och torrborsta 
dem innan de läggs tillbaks. 
Men gör inte detta i arkivet. 

Mögel smittar och är skadligt, 
se till att skydda både dig själv 
och papper. 

Objudna middagsgäster 
Angrepp av skadedjur orsakar 
förstörelse av handlingar och 
kan kosta mycket att bekäm-
pa. Det bästa är att förebygga 
och hindra dem från att ta sig 
in. Se till att det är nät över 
ventilerna, men var noga med 
att det inte hindrar luftcirku-
lationen. Många skadedjur 
älskar fukt så, se till att lokalen 
har rätt luftfuktighet.
Hur mycket man än förebyg-
ger kan skadedjur ta sig in, 
så gör det till en regelbunden 
rutin att titta igenom samling-
en efter tecken på angrepp. 
Att lägga ut klisterfällor kan 
vara bra för att spåra var ifrån 

djuren tar sig in eller härjar. 
Snabb upptäckt förhindrar 
stora skador.

Damm  
Damm binder fukt och tar 
med sig mögelsporer och 
luftföroreningar som orsa-
kar nedbrytning av papper. 
Skapa en rutin för damning, 
torrdamning, ingen fuktad 
trasa! Damningen är även ett 
utmärkt tillfälle att uppmärk-
samma spår efter skadedjur. 

Undvik tre saker  
Metall: Använd inte häftklam-
mer eller gem för att hålla 
ihop handlingar, metall rostar. 
Det är bättre att lägga ett 
arkivbeständigt papper runt 
de handlingar som ska hållas 
ihop. Det skapar ordning samt 

En handskrift från 1652, en bok 
från 1700-talet eller en tea-
teraffisch från 1839 tryckt på 
siden. Bara några av de saker 
som gömmer sig i ett arkiv. 
Foto: Erik Thorell
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t PAPPER

hjälper till att bevara. Det minskar 
även risk för skador.
Plast: Handlingar som ska bevaras 
bör inte förvaras i plastfickor. Viss 
plast innehåller mjukgörare som 
luckrar upp skriften och gör att den 
flyttar sig från papperet till plasten.  
Tejp: Tejpa inte, vare sig för att 
reparera eller av annan anledning. 
Tejp lämnar klister som bidrar till 
missfärgning och kan när den tas 
bort skapa informationsförlust i 
form av bortryckta bokstäver.

Kartongen 
Handlingarna ska ligga i en syrafri 
kartong, surt material bryter ned 
dem. Kartongen måste anpassas 
efter innehållet. För tätt packade 
kartonger kan orsaka skador i from 
av revor på papperet. Om den inte är 
helt fylld så kommer handlingarna 
att säcka ihop och bli deformerade. 

Stora handlingar 
Större ritningar och kartor bör 
förvaras liggande. Att vika eller 
rulla orsakar brytningar i papperet 
och ger i förlängningen skador. Låt 
handlingar med skador, till exempel 
en reva som riskerar att fortsätta, 

ligga i eget aktomslag. Ta en kopia 
för användning.

Hantering 
Problemet med hantering är att det 
sliter på materialet. Skanna, kopiera 
eller fotografera istället materialet 
som i den formen blir tillgängligt för 
besökare. 
Att digitalisera ett helt arkiv är ett 
stort projekt med många frågor att 
lösa. Börja smått, exempelvis med 
ett material som används oftare än 
annat.
Digitalisering kan medföra andra 
problem. Ett skannat dokument på 
en CD-skiva betyder inte att allt är 
lugnt. Den digitala världen utvecklas 
fort och om man inte sätter upp en 
plan för hur man ska hänga med är 
risken stor att man om 10 års tid står 
där med flera CD-skivor utan teknik 
att läsa dem. 

Nutida handlingar 
För papper som man själv har 
upprättat, och som man vet ska 
bevaras under en längre tid, är det 
bästa att skriva ut dem på arkiv- eller 
åldersbeständigt papper. Båda har 
ett PH-värde som inte bryter ned sig 

själv eller papperen runtomkring. 
Den viktigast skillnaden mellan 
dessa papper är att det arkivbestän-
diga papperet tål att hanteras mer. 
Använd därför det till handlingar 
som förväntas tas fram ofta.t

Jenny Eriks-
son, arkivassis-
tent, Dalarnas 
museum

Information och tips:
Tidens tand. Förebyggan-
de konservering.  http://
eprints.sparaochbevara.
se/592/1/Tidens_tand.pdf 
Från silverfisk till häl-
sorisk. Skadedjur och 
åtgärder i samlingar. Av 
Åkerlund, M., Flato, S. & 
Hellekant, A., 1998. htt-
ps://www.raa.se/app/up-
loads/2014/08/Fran-sil-
verfisk-till-halsorisk.pdf 
Pappershandlingar. Riks-
arkivets rapport 2008:1 
https://riksarkivet.se/
Media/pdf-filer/Pappers-
handlingar.pdf

”Mögel 
smittar 
och är 
skadligt, 
se till att 
skydda 
både dig 
själv och 
papper. ” 

Inventera föremålen i mil-
jöerna vår och höst, notera 
om något saknas eller gått 
sönder.

Gör också till årliga rutiner att:
• Kolla alla tak, byta trasiga 

tegelpannor och rensa 
hängrännorna

• Rensa växtlighet, löv och 
gräs runt byggnaderna

• Rengör, borsta, grund-
socklar och låga stockvarv

• Avlägsna stenar och annat 
som orsakar att vatten 
stänker upp på väggarna

• Se över fönsterrutor
• Kontroll av rötskador och 

skadedjursangrepp

Höstrutiner-textil 
Plocka bort textilierna till ett 
därför avsett utrymme som 
bör hålla +14–17 grader och 
jämn luftfuktighet. Textilierna 
från miljöerna bör inte förva-
ras i det ordinarie textilmaga-
sinet. Risken är stor att olika 
insekter följer med in och 

skadar den övriga samlingen. 
Oavsett var de förvaras ska 
de frysas innan de läggs i 
magasin. En vecka i minst -20 
grader rekommenderas. Tänk 
på att inte packa textilierna för 
tätt då blir det inte tillräckligt 
kallt i mitten. Låt textilierna 
”lufttorka” i uppvärmt utrym-
me när de tas ur frysen.
Kan inte textilierna beredas 
plats i speciella utrymmen, 
bör de hängas på stänger i 
taket i respektive hus. Över 
textilierna kan ett lakan läggas 
för att skydda mot solljus, 
damm och smuts. De textila 
föremålen hängs alltid med 
avigsidan ut. Möss och råttor 
bygger gärna bo i textilier som 
lämnas kvar i sängar och lådor 
över vintern.

Skyddsgardin 
Gardiner kan eventuellt få 
hänga kvar i miljöerna och 
kan då dras för under vintern. 
Om man väljer skyddsgardiner 

bör de vara ljusa, vilket gör att 
luften cirkulerar bättre.  An-
vänd tät oblekt bomullsväv.

Mattor
Mattor tas bort och förvaras 
på samma sätt som övriga tex-
tilier. Om de är hårt smutsade 
bör de tvättas redan på hös-

ten. De kan tvättas/såpskuras 
för hand eller tvättas i maskin 
40 grader med milt kulörtvätt-
medel (låg dos). Smuts och 
smulor kan locka mössen och 
andra skadedjur. 

Spisar
Töm spisarna på aska, stäng 

Vård och skötsel av hembygdsgården
Det är inte enbart föremålen i magasinen som 
behöver vård och omsorg. Såväl hembygdsgårdens 
hus och deras inventarier behöver regelbunden 
tillsyn. och vård.

Trasmatta som skadats av möss. 
Foto: Erik Thorell
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Dagsverkets redaktion tar tacksamt emot årsskrifter och andra publikationer från hembygds före ningar och skribenter  
runt om i Dalarna. Vi anmäler så många som möjligt i tidningen och lämnar dem därefter till Dalarnas museums bibliotek.t LÄSVÄRT 

Hembygdsblandning

FRÅN BY SOCKENGILLE
Årgång XLIII 2017 
By Sockengille 
80 sidor

I årets bok finns läsning om 
arkeologiskolan i By och 
om AK-vägar som byggdes i 
socknen på 1930-talet. Ett vitt-
nesbörd om hur nödåren på 
1860-talet påverkade en familj 
finns relaterat genom en beva-
rad bondedagbok. Arkitekten 
Lars Israel Wahlman och hans 
koppling till Carl Larsson i By 
får vi också läsa om i denna 
bok liksom om Horndals bruk 
och Josef Natanael Michaeli.

RÄLLSJÖ BRITA ÄR MITT 
NAMN 
Lena Nygårds 
Acedo 2017. 259 sidor 

Rällsjö Brita växer upp på en 
gård där flera generationer 
bor. Den nya tiden gör sig 
påmind genom sommargäs-
ter, unga skolfröknar och 
byns gemensamma tidning 
och telefon. Brita är ung och 
äventyrslysten, hon vill ge 
sig ut, se sig om och kanske 
studera. Hon reser iväg men 
tvingas återvända och ta över 
gården. Hon skriver dagbok 
under hela sitt 105-åriga liv. 

FOLKLIGA KORALER FRÅN 
DALARNA 
Jörgen Dicander. Bo Ejeby 
Förlag 2017. 236 sidor 
 
Folkliga koraler från Dalarna 
utkom i två delar 1975 respekti-
ve 1979. Böckerna skapade stor 
uppmärksamhet åt detta unika 
melodimaterial. De lockade 
många till att använda samlingens 
undersköna melodier. De folkliga 
koralerna blev en omistlig del av 
vårt musikaliska kulturarv. Nu 
finns båda delarna samlade i ett 
nytryck. En omfattande regis-
terdel ökar samlingens använd-
barhet.

SKINNAREBYGD 2016
Malungs Hembygdsförening 
Årsbok 2016. 
260 sidor

Hur det var att vara barn 
före 1950 får vi reda på i en 
utförlig artikel i denna årsbok. 
En släkthistoria som tar sin 
början i 1860-talet är en myck-
et intressant och personlig 
berättelse av ett slag som man 
sällan möter. De vilda blom-
mornas namn på Malungsmål 
får också ett kapitel liksom 
personporträtt och en artikel 
om skinnarmäster som kan 
vara en samisk arvtagare.

NÅSVARGEN 
Årgång 23 nr. 2 2016 
Nås Hembygdsförening 
28 sidor

Staffanssjungningen i Nås 
får en utförlig presentation 
kompletterad med uppteckna-
de melodier. Nås tobaksfabrik 
och familjen Prag är en annan 
spännande artikel som ger 
utblickar ända till Jerusalem. 
En berättelse om två vallkullor 
som tragiskt sökte döden i en 
skogstjärn visar vad forskning 
i kyrkböcker och gamla tings-
handlingar kan belysa. 

SOOL-ÖEN 2017
Sollerö sockens hembygds-
bok, Sollerö Hbf. 
127 sidor

De många artiklarna i årets 
bok behandlar många olika 
teman allt från giftmord till 
Solleröäpplet och musteriet 
på ön. Soldtackan och dess 
ursprung och dekorationsmål-
ning avhandlas i ett kapitel. Vi 
får också en inblick i Sollerö 
brandväsen och ångbåtstrafi-
ken. Man kan även läsa om de 
svenskspråkiga emigranttid-
ningar som gavs ut i USA från 
1850 och framåt.

RÄTTVIKSKRUS 
Rättviks Hembygdsförenings 
Årsskrift 2017 
80 sidor

Årets skrift är fylld av intres-
sant läsning om det tidiga 
1900-talets nationalroman-
tiska vykort med motiv av 
Rättviksfolk. Vi får också läsa 
om en stark och företagsam 
kvinna, Catharina Fahlborg, 
som levde och verkade i Rätt-
vik under 1700-talet. Mjölk-
körning med häst är ett annat 
ämne som behandlas. Vidare 
behandlas flickors skolgång 
under tidigt 1900-tal. 

HÄR SLUTAR ALLMÄN VÄG 
Sune Garmo. Stiftshistoriska 
Sällskapets skriftserie nr 13, 
2017. 56 sidor

Boken skildrar den svenska 
kyrkogårdens historia genom 
ingående studier och ett 
lokalt perspektiv på Rättviks 
kyrkogård. Här beskrivs kyr-
kogården och det redogörs för 
gravvårdarnas utveckling samt  
olika tiders begravningsseder. 
För den som själv vill vand-
ra på kyrkogården finns två 
förslag på kyrkogårdsvandring 
med karta och en kort historik 
om de som vilar i gravarna.
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t NOTERAT 

spjällen. Alternativt kan en 
plåt med en sten ovanpå läg-
gas över skorstenen, var noga 
med att det finns en luftspalt 
emellan. 

Dammsug
Dammsug golv, sängbottnar 
fasta hyllor och möbler. Ingen 
våttorkning på hösten, fukt 
kan stanna kvar och gynna 
mögelangrepp.

Metall
Tennföremål plockas bort och 
förvaras i tempererat magasin. 
Tänk på att föremål av järn 
och plåt kan rosta vid hög 
luftfuktighet. Magasinera även 
andra extra värdefulla föremål 
under vintern; målade och 
daterade träföremål och samt 
föremål av koppar.

Luftspalt
Dra fram skåp och byråar 
från väggarna, lämna gärna 
dörrar, lådor och skåp öppna 
under vintern för att minska 
risken för fukt och mögel. 
Skapa en luftspalt mellan vägg 
och tavlor och speglar genom 
att placera en kork bakom 
föremålet.  Avfuktare i form av 
”torrbollar” kan vara ett billigt 
och enkelt sätt att minska 
fukten i känsliga miljöer.

Vinterrutiner 
Vid låg temperatur och torr 
luft mår miljöerna bra av att 
vädras korta stunder, givetvis 
under bevakning. Kontrollera 
med jämna mellanrum att 
miljöerna inte angrips av mö-
gel, speciellt målade tak och 
väggar, föremål av skinn samt 
baksidor på möbler. 

Vår-rutiner 
Putsa fönster med enbart vat-
ten och mirakeltrasa.  Använd 
inga puts- eller lösningsmedel. 
Torka ur karmarna med en 
fuktig hårt urvriden trasa. 
Torrtorka efteråt. 
Dammsug golv, sängbottnar 
fasta hyllor och möbler. 
Dammtorka föremål och 
möbler med torr trasa eller 
dammvippa av strutsfjädrar. 
Omålade föremål kan vid be-
hov torkas med en fuktig hårt 
urvriden trasa.

Golv
Golven torkas med såpvat-
ten. Hårt smutsade golv kan 
behöva ”knäskuras”. Snåla 
med vattnet – torrtorka efteråt 

och vädra. Använd alltid kallt 
vatten.

Gardiner
Gardinerna tvättas för hand 
eller i maskin max 60 grader, 
skongång utan centrifug. De 
kan eventuellt behöva plan-
torkas. Tvätt- och torknings-
metod avgörs av gardinernas 
skick och om de är rekvisita 
eller inmärkta föremål. 
Rekvisita gardiner (nytt tyg av 
kulturhistoriskt utseende eller 
kopior) är alltid att föredra 
då solljuset snabbt förstör 
gardiner. 

Halm och dun
Ersätt fyllning av halm och 
dun i madrasser och fässingar 
med polyestervadd som inte 
drar åt sig fukt eller lockar 
skadedjuren att äta eller bo.

Dörrmatta
Dörrmattor av björkris eller 
sisal förhindrar att smuts dras 
in i husen. Plastmattor ska 
inte användas, farstugolven 
ruttnar under mattorna.
Trasmattor skakas och vädras. 
Om tvätt av mattor, se ovan.t

Erik Thorell, redaktör

Årsstämma 2018 
Den 21 april 2018 kl 10-15 
hålls årstämman på  
Dalarnas museum.

Anmälan senast den  
3 april till: erik.thorell@
dalarnasmuseum.se. 
Motioner insändes senast 
9 mars.

Kaffe och bulle serveras 
från kl. 9.15.

De som önskar kaffe och 
smörgås senare under 
dagen anmäler även detta.
 
Program 
-Årsmötesförhandlingar 
-DFHF och Dalarnas 
museum informerar 
-Föreningarnas frågor och 
ärenden 
-Hembygdsförsäkringen 
informerar

Riksstämma 2018 
25-27 maj i Kalmar. 

 
Mer information finns på 
hembygd.se och DFHFs 

nyhetsbrev.

Årets hembygds- 
förening 
 
Nomineras av Dalarnas 
Fornminnes- och 
Hembygsförbund 
till Sveriges 
Hembygdsförbund senast 
15 mars 2018.  
För mer information 
kontakta Erik Thorell  
023-6665546,  
erik.thorell@
dalarnasmuseum.se.

Dalarnas Hembygdsförbund har möjlighet att nominera 
en bok som representerar länet till den nationella 
tävlingen. Skicka in ert bidrag senast 15 mars.
• Boken ska ha skrivits av eller i samarbete med en 

hembygdsförening i Dalarna.  
• Juryn kommer att värdera forskningsinsatsen och 

de litterära kvaliteterna i presentation och  
gestaltning.

• Lagarbete premieras framför enskilda insatser.
• Priset delas inte ut två gånger till samma bokserie.
• Priset delas inte ut till nytryck av böcker.
• Vinnaren i SHF:s tävling erhåller 10 000 kr 

Kontakta hembygdskonsulenten för mer information!
023-666 55 46, erik.thorell@dalarnasmuseum.se

NOMINERING TILL ÅRETS HEMBYGDSBOK 

t t t t t t

Välkomna till 
information och 
idéutbyte inom 
hembygdsrörelsen!

Fredag 13 april -  
Mora Folkhögskola  
kl. 14.00-17.00
Lördag 14 april -  
S:t Paulusgården,  
Hedemora  
kl. 10.00-13.00

Program
Viktoria Hallberg, verk-
samhetsutvecklare på 
Sveriges Hembygdsför-
bund pratar om hem-
 bygdsrörelsens foku-
sområde ”Barn och 
unga”. Hur kan hem-
bygdsrörelsen utveck-
la verksamheten för, 

av och med barn och 
unga?  
Ett nytt medlemskap 
för barn och unga införs 
2019. Hur kan vi bjuda 
in barn och unga till mer 
verksamhet? Hur kan 
vi utveckla samarbetet 
med skolan? Hur kan vi 
stärka vår samverkan 
med andra partners? 

Michael Lehorst, kul-
turstrateg på Sveriges 
Hembygdsförbund 
pratar om hembygds-
rörelsens fokusområde 
”Landskapets föränd-
ring”. Kulturmiljöarbete 
för hembygden? Presen-
tation av SHF:s kultur-
miljöarbete. Diskussion 
och presentation om 
vilket kulturmiljöarbete 

som görs för hembyg-
den.
Kaffe, the och ostsmör-
gås 20 kr/person (beta-
las på plats)

Anmälan senast 3 april  
till Erik Thorell:  
023-666 55 46,  
erik.thorell@ 
dalarnasmuseum.se



B SVERIGE
PORTO
BETALT

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan

(ej adressidan)

DFHF, Box 22, 791 21 Falun

MEDELTID är temat  
för Dagsverket 

nr 2 2018 
manusstopp 7 maj.

BOKREA
på Dalarnas museum 

Startar kl 14.00 den 22 februari 
pågår till 4 mars.

Kom och fynda!
 årsböcker - småskrifter - andra böcker

Är ni en av de hembygdsföreningar som inte 
uppdaterat sina försäkringsuppgifter sedan 

90-talet? Då är risken stor att ni är felförsäkrade.  
Ladda ner och fyll i en uppdaterad  

blankett redan idag. 

  

 0200-22 00 55  |  forsakring@hembygdsforbundet.se 

facebook.com/hembygdsforsakringen  |  hembygd.se 

Är ni rätt 

försäkrade

när olyckan

är framme?

”Förläggningar 
och läger i 

beredskapstidens 
Dalarna”

Maria Björkroth, 
antikvarie, Dalarnas 

museum

FÖRELÄSNING

Den 13 mars kl 18.00 på 
Ludvika bibliotek 

Välkomna!

Den 22 april  
kl. 12:15—16:30 på 

Dalarnas museum

WORKSHOP  
Rotslöjd

13:15 presentation av 
rotkorgar från Dalarna, 

Maria Björkroth

Margit Hielle, Mora. 
Självkostnad för prova-på-

material

Ohtsedidh -samiska 
kulturyttringar i Mellansverige, 

Dalarnas museum och 
Dalarnas hemslöjdsförbund


