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Vårda & bevara

T-FORD BINGOSULÅRDERNATTKAPPA

DAK-kväll på Tunabygdens 
Gammlegård.
Foto: Erik Thorell

t INLEDNINGSVIS

För några år sedan blev Dalarnas Fornminnes- och Hem-
bygdsförbund inbjudna till Landshövdingeresidenset. 
Det var ett lunchmöte och avsikten var utredningen; ”En 
sammanhållen politik för hållbar turism och växande 

besöksnäring”. Regeringens utredare Britt Bohlin ville se och höra 
vad som händer i landet och detta hade sin upptakt i Dalarna. 
Utredningen presenterade förra året ett betänkande med samma 
namn och beteckningen var SOU 2017:95. 

DFHF borde ha representerats av vår ordförande Landshövdingen 
men eftersom hon var värdinna fick undertecknad rycka in och 
ersätta. Inbjudna var ett brett spektrum av Dalarnas näringar och 
verksamheter. Där fanns bland andra representanter för hotell-
näringarna, Avesta Art, Högskolan Dalarna, Dalhalla, Vasaloppet, 
Vansbrosimningen, Sápmi, Dansbandsveckan, museer, Sälenfjället, 
Spelmansförbundet, DFHF och många, många fler. Vi var nog själ-
va lite förvånade över hur många olika aktiviteter och besöksmål 
som fanns. Alla presenterade sin verksamhet och det for en mängd 
siffror, både antal deltagare och kronor, genom luften. Den ena 
verksamheten tycktes överglänsa den andra i attraktivitet och 
betydelse. Vilka lockade flest besökare – de speciella folkliga idrott-
sevenemangen eller kulturen, vilka gav mest i utbyte för Dalarnas 
ekonomi? Det var spännande att höra dessa olika beskrivningar av 
vår, i sanning, mångfacetterad besöksnäring. 

Vad hade jag att komma med – 84 hembygdsföreningar med ideellt 
arbetande människor – förbättrar detta Dalarnas ekonom? Spel-
mansförbundet tänkte nog detsamma. Vi gjorde gemensam sak och 
fick så småningom ordet. Det visade sig att det skulle bli det sista 
för dagen, och det var väl ganska bra. Vårt korta något lakoniska 
anförande gick ut på att vare sig hembygdsrörelsen eller spelmans-
förbundet själva skapar så många arbetstillfällen som t.ex. Sälen-
fjällen, vi jobbar ju nästan helt ideellt. Men vi skapar kultur! Till sist 
konstaterade vi att utan oss, Dalarnas spelmansförbund och DFHF, 
blir det ingen midsommar i Dalarna! Och just midsommar är det 
evenemang som lockar flest besökare till vårt landskap. 

Två veckor senare mötte jag en av deltagarna från mötet, det var i 
Leksand, på Sparbanken av alla ställen. Han kommenterade:  
”Det där du sa om midsommar på slutet av mötet, det var mycket 
välplanerat!” t

Staffan Nilsson
Vice ordförande i 
DFHF

Ideellt arbete 
som imponerar!

”Till sist kon-
staterade vi 
att utan oss, 
Dalarnas 
spelmans-
förbund och 
DFHF, blir 
det ingen 
midsommar 
i Dalarna!”

Visste du att 
DFHF 2018 består 
av 91 anslutna 
medlemsfören-
ingar med ca  
21 000 enskilda 
medlemmar. Det 
är lite över 7 % av 
Dalarnas befolk-
ning – vilken för-
ening kan uppvisa 
något liknande. Vi 
hade 1 395 öppna 
evenemang för 
allmänheten som  
lockade 30 500 
besökare. Vi 
arbetade ideellt i 
ungefär 260 838 
timmar.
Foto: Erik Thorell
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De flesta hembygds-
gårdarna skapades 
för omkring 100 år 
sedan av entusiaster 

och hembygdsvänner som 
såg den gamla bondekulturen 
och dess föremål försvinna 
i och med industrialismens 
intåg. Det gällde att ta vara på 
så mycket som möjligt av de 
byggnader och bruksföremål 
med mera, som hörde till det 
gamla bondesamhället och 
bevara dem för framtiden. 

Onsdagsträffar
För 100 år sedan var motor-
fordon redan ett inte ovanligt 
inslag i samhället. I dag är 
det var mans egendom. DAK 
grundades 1912 i Falun och 

klubbens främsta syfte är att 
främja bevarandet av gamla 
motorfordon. Onsdagsträffar-
na äger rum under perioden 
maj till och med september 
och har pågått sedan början 
av 1980-talet. Initiativtagare 
var Rune och Tarja Hedlund 
från Borlänge, vilka hämtat 
idén från Finland.

Öppna hus
Hembygdsföreningens sty-
relse insåg att ett samarbete 

med DAK skulle vara mycket 
fördelaktigt, inte minst när 
det gällde att locka besökare 
till Gammelgården. Förhopp-
ningen var och är att de som 
kommer för att titta på de 
fina gamla fordonen också 
ska notera den historiska och 
vackra miljön omkring dem. 
En onsdagskväll varje månad 
håller föreningen så många 
byggnader som möjligt öppna 
för besökare och med en 
funktionär på plats som kan 
berätta om husets historia. 
En aktivitet som är mycket 
uppskattad av många besöka-
re som aldrig tidigare besökt 
hembygdsgården. Organise-

ringen av parkering med mera 
sköts helt av DAK:s erfarna 
funktionärer.
 
Besöksantal
Tillströmningen av besökare 
är god. Antalet fordon har 
uppgått till ungefär 2 500 un-
der den årliga fem-månaders-
perioden. Uppskattningsvis 
har omkring 10 000 personer 
tagits emot dessa kvällar. 
Även för restauratören är 
evenemangen givetvis av stor 

betydelse och därmed även 
indirekt för hembygdsfören-
ingen som har lotterier och 
bokförsäljning dessa kvällar.
Det är nu fjärde säsongen som 
onsdagsträffarna äger rum på 
Gammelgården och förhopp-
ningen är att de ska kunna 
fortsätta i ytterligare många 
år. t

t REDAKTÖREN t T-FORD

BLAND det bästa jag vet är 
att besöka olika hembygdsgår-
dar och se på alla föremål från 
gågna tider. Speciellt sådana 
som är hantverksmässigt ut-
förda och som ger uttryck för 
en lokalsärpräglad folkkonst. 
En del hembygdsgårdar har 
jag besökt många gånger, men 
tycker ändå att det är lika 
roligt varje gång. Ibland har 
det tillkommit nya föremål, 
ibland är det ett kärt återseen-
de. I de fall min kunskap ökat 
eller fördjupats kan jag se på 
föremålet med nya ögon.
Det är inte alla som ser på den 
materiella historien på samma 
sätt, har jag förstått. Det stod 
extra klart för mig när jag 
med några vänner från en 
annan del av landet, besökte 
ett antal hembygdsgårdar. De 
gav då ord åt sin känsla av att 
”har man sett en har man sett 
alla”. Så kan det säkert vara, 
om man inte har detta special-
intresse, även om de instäm-
mer i vikten av att bevara det 
gamla.
Från en del hembygdsfören-
ingar får jag också höra att 
besöksantalet och frivillig 
arbetskraft tryter. Hur ska 
man kunna vända utveckling-
en frågar många?
Ett sätt tror jag kan vara att 
man som förening satsar på 
en utställning, ett arrange-
mang eller ett samlingsom-
råde som inte finns på alla 
ställen. Detta kan kanske 
locka nya besökare och ideella 
krafter och på så vis ge stabi-
lare förutsättningar även för 
basverksamheten.
Tanken med detta nummer av 
Dagsverket är att visa på några 
av de föreningar som lyckats 
hitta sådana specialiteter.
Låt er inspireras och utveckla 
vidare på hemmaplan!t 
Erik Thorell, redaktör

”sett en,  
sett alla”

Ovan t.v. T-Ford, 1914. Foto: Magnus Andersson. T.v. Buick, 1924. 
Ovan. Stutz, 1928. Foton: Per Anders Kull

Fordonshistoria på 
Gammelgården i Borlänge 
Bilar, motorcyklar och mopeder! Hör de hemma på en hembygdsgård? Ja, det 
finns säkert de som inte tycker det. Frågan ställdes på sin spets i början av år 
2015 då styrelsen för Tunabygdens Hembygdsförening fick en fråga från några 
medlemmar i DAK, Dalarnes Automobilklubb. Frågan var om det skulle vara 
möjligt att i fortsättningen förlägga de så kallade onsdagsträffarna för veteran- 
och entusiastfordon till Gammelgården i Borlänge. Man ansåg att miljön skulle 
vara en fin inramning av de gamla fordonen. Tillgång till servering av lättare 
förtäring var också en viktig faktor.

Per Anders 
Kull
Medlem i 
THF och 
DAK 
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t NATTKAPPA

Första utställningsåret 
mjukstartade vi med 
ett enklare grepp. 
Vi samlade ihop så 

många nåskjolar vi kunde! För 
varje år blev det sedan mera 
invecklat:
2012 Nåskjolar i 150 år till var-
dag och fest, i glädje och sorg.  
2013 Manlig fåfänga och kvinn-
lig fägring. 
2014 Rosor, ränder och rosen-
gång. 
2015 Bröllop, fest och vardag 
– nåsdräkten i Nås och Jerusa-
lem.  

2016 Granna trådar i Nås – 
stickrosor, stickjäl och flerfärgs-
virkning. 
2017 Walk-in closet - Nås 1870. 
En klädkammare i tiden.
2018 Konst- och Hantverks-
runda 

Kvinnan och mannen mitt 
i livet
Utställningen 2017 blev ett ge-
sällprov! Vi beslöt rekonstrue-
ra två klädkamrar, tillhörande 
en kvinna respektive en man. 
Bouppteckningar från om-
kring 1870 var utgångspunk-

ten. Fäktar Brita och Dåppens 
Anders, som dog vid 45 års 
ålder, valdes ut. De var inte 
släkt och stod medelhögt på 
samhällsstegen.
I Nås finns fortfarande kläder 
bevarade i gårdarna från 
tiden runt 1870, speciellt en 
handfull gårdar är guldgruvor. 
År 1870 rådde ännu mycket 
av det gamla klädskicket – 
männen började sedan lägga 
av delar av själva nåsdräkten 
medan kvinnorna höll fast 
vid traditionen ännu ett par 
årtionden men med nya 

inslag som flerfärgsvirkning, 
köpspetsar, svarta kyrkkläden.
Uppgiften att presentera Fäk-
tar Britas och Dåppens Anders 
klädkamrar var svårare än 
man kan tro. Att tolka hand-
skriven text i bouppteckningar 
1870 är ingen konst, men dä-
remot att tolka vilken kvalitet, 
bottenfärg eller mönstertryck 
som menas är inte alltid lätt.

Halskläden
Vi lärde oss vända på halsklä-
dena och se om fodret var det 
vi sökte! Brita ägde bland an-

”Walk-in closet” i Nås 1870 

Sex somrar i rad har Nås Hemslöjdsförenings dräktgrupp ordnat utställningar kring 
Nås sockendräkt, med olika infallsvinklar och teman. Varje år har vi fått svar på 
någon fråga! Utgångspunkten har varit de studiecirklar som dräktgruppen ordnat; 
10–15 deltagare har tagit med plagg som vi jämfört, diskuterat och fotograferat. Sam-
tidigt söker undertecknad skriftlig information om klädskicket i Nås, så långt bakåt 
i tiden som möjligt. Allmogens bouppteckningar, med början omkring 1750 för Nås 
del, är en innehållsrik källa. Även de gamla Domböckerna kan ge upplysningar, som 
att en ”skiorte kragha” blev sönderriven år 1606 – hade de alltså kragar på skjortan? 
Under rubriken Lagmanspenningar hittar jag år 1603 en intressant papperslapp om 
ett ”lakan” – troligen ett numera bortglömt sorgkläde.

Nattkappa och sidenhalskläde under mansdräktens väst.
Foto: Erik Thorell
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nat 20 st ”hvita kläden”. Det 
finns inte så många bevarade 
och en förklaring hittade vi 
när vi vände på nyare halsklä-
den. Man fodrade dem med 
avlagda kyrkkläden och beva-
rade monogrammet i snibben 
på ryggen. Anders hade 23 
nattkappor, en lös krage eller 
skjortbröst av fin lärft, ofta 
med broderier. Vi bemödade 
oss verkligen för att hitta natt-
kappor och skjortor märkta 
före 1870.    

Lakanet
Många typer av plagg som an-
vänts 150 år och mer är i dag 
bortglömda i Nås. Ett exempel 
är sorgklädet, lakanet, som 
Brita ägde. Hur gör man då? 
Sneglar på andra socknar i re-
gionen och hoppas att någon 
besökare vet mera!
Varje år har något vi efter-
frågat kommit fram i ljuset. I 
år hittades på en höskulle en 
ursnygg kaskett, på en annan 
gård ett par näversulade skor 
med träpligg, allt fantastiskt 
välbehållet! Av de 186 kjolar 
som lånades in till utställ-
ningen 2012 hade bara två 
likadan randning! Dessutom 
kom två hela klänningar sydda 
av Nåskjortelstyg fram. Ett 
exempel på hur man lämnade 
det gamla klädskicket.

Organisation
Samtidigt som det övergripan-
de ansvaret för en utställning 
måste ligga på ett par per-
soner, var i år sammanlagt 
40 entusiaster delaktiga. Det 
gällde att tänka ut en utform-
ning av lokalen, låna in plagg, 
bygga utställning, utforma 
affisch, texta kompletterande 
affischer, annonsera, ordna 
försäkring, transportera kläd-
ställningar och montrar, laga 
gardinstänger och lampor, 
hänga föremål högt upp i 
taket, ordna bildspel, skriva 
förklarande texter, plocka 
blommor och löva, arbeta 
som hantverkare, finnas med 
som värdar, sälja böcker och 
färdiga satser med handarbe-
ten, hålla ordning så att alla 
plagg och föremål återkom-
mer till rätt ägare. Att göra en 
utställning blir ett trevligt sätt 

att träffas och samtidigt ge 
socknen ytterligare kunskap 
om vår historia.

Hantverkare
Vi har också märkt att levande 
inslag i form av hantverkare är 
populärt, och därtill lyfter de 
fram tekniker i utställningen 
– tvåändsstickning, flätning, 
knyppling, stickrosbroderi, 
flerfärgsvirkning, bandväv-
ning och ullspinning. Besöka-
re kom, satte sig ner och fick 
hjälp att prova på.

Gör en utställning! 
En utställning lockar fram mer 
kunskap. Våga kasta fram på-
ståenden - med ett frågeteck-
en efter - då lockas kunskap 
fram ur besökarna! Många 

vågar kanske inte kommente-
ra då de tänker att vi som gör 
utställningen vet allt.
Vänd på plaggen och se om 
fodret är det tyg ni söker! Syna 
noga vävda band efter årtal!
Läs gamla papper i arkiven, 
våra guldgruvor – det enda 
du riskerar är att bli fast 
där bland tusen intressanta 
detaljer.
Ta en frivillig, men rekom-
menderad, låg entré, kanske 
40-50 kr. Det blir alltid utgifter 
för annonser, hyra, försäkring-
ar och material.

Samarbeta! Vi har varje år 
haft glädjen av att Tobaksspin-
narstämmans spelmän gästat 
oss. t

Margareta 
Jonth,
För Nås 
Hemslöjds-
förenings 
dräktgrupp

”Varje år har något vi 
efterfrågat kommit 
fram i ljuset.”

1. Dräktsmycken, handskar och vantar. Foto: Margareta Jonth. 2. Nattkappor till mansdräkten. 3. Krage 
där fodret är från ett gammalt vitt halskläde märkt med ägarens initialer. APD = Anna Pers Dotter  
4. Randkjolar av halvylle upphängda på tunnband efter gammal tradition. Foto 2, 3 och 4: Erik Thorell

1 3

4

2



6 DAGSVERKET NR 3. 2018

t SULÅRDER

Jordbruksmuseum i 
Stora Skedvi 

1. interör från Jordbruksmuseet. 
2. Skumskåpet där mjölken stod över natten, grädden steg och kun-
de avskiljas på morgonen. Ersattes av separatorn. 
3. Redskapsmuseet/jordbruksmuseet idag.
4. Sulårder Föregångare till dalplogen 
Foto: Göte Carlsson, SS Hembygdsarkiv.
5. Skedviplog eller så kallad Dalplog.  
Foto: Göte Carlsson, SS Hembygdsarkiv.
6. Den Nordsvenska hästen avlades i Södra Dalarna. 
Foto 1,2,3 och 5 Per-Åke Roslund
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Jöns-Pers gården i Stora 
Klingsbo brukades av 
bonden Johan Anders-
son, i folkmun kallad 

Klöver-Kung, 1703–1773. Han 
omnämns första gången i 
ovannämnda skrift i en artikel 
benämnd: ”Beskrivning öfwer 
Cirkulations Bruket wid Falun 
och några därintill belägne 
Socknar”. 

”Man vet ännu omtala, huru 
denne man vid alla samkväm, 
och i synnerhet under gåendet 
till och från kyrkan, yrkade 
cirkulationsbrukets antagande, 
undervisande om sättet huru 
det borde förbättras, och i 
synnerhet vann hastigt bifall av 
socknens ungdom, som vid alla 
tillfällen samlade sig omkring 
honom för att höra honom 
tala.”

Cirkulationsbruket
Johan Andersson utvecklade 
det i Falutrakten rådande 
lindjordbruket, en linda var 
en upplöjd äng, till ett sjuårigt 
växelbruk, ”Cirkulations-
bruk”. Där var växtföljden; 
gödslad träda 1 år, säd 2 år, 
vall 3 år, blandsäd 1 år. Hans 
teori var att närande grödor; 
klöver, ärter, vicker, pelusker, 
som fixerar kväve till jorden, 
omväxlar med tärande grö-
dor; råg, korn, gräs, potatis. 
Här finner vi den ”stora för-
ändringen” som på 1800-talet 
höjde levnadsstandarden för 
invånarna.

Skedviplogen
Problemet som uppstod var 
att lindan måste brytas oftare 
för att få in växtföljden. Det 
var inte lätt med dåtidens 
enkla plogar. På många håll i 

Dalarna klurade smederna på 
en bättre plogtyp som vände 
plogtiltan med gräset ner och 
såbar jord upp. I Skedvi levde 
smeden och bonden Matts 
Jansson i Översätra by. Han lär 
ha arbetat på en plog redan 
1760 och presenterade ett 
exemplar för Vetenskaps  
Academien 1775 och erhöll 
300 daler kopparmynt för sin 
förbättrade och fungerande 
plog som vände tiltan. Matts 
Jansson och flera skedvis-
meder samarbetade med 

Stjärnsunds Bruk som försåg 
dem med järnämnen och 
även distribuerade färdiga 
plogar ut över landet. Det blev 
ungefär 700 plogar för Matts, 
som avled i rödsot året 1809. 
Skedviplogen står därför som 
symbol för nämnda odlings-
förändring och idag som sym-
bol för hela Skedvibygden.

Filmen
Frågan ”Varför ett jordbruks-
museum i Stora Skedvi?”  har 
här fått sin naturliga förkla-
ring. På 1950-talet uppmärk-
sammades dessutom jordbru-
ket i Skedvi av fotografen Sven 
Nilsson i Falun som tog sig 
an uppdraget att spela in en 
film i ämnet: STORA SKEDVI 
jordbruk, bygd och folk nu 
och fordom. Filmen speglar 
jordbrukets utveckling fram 
till omkring 1960.

Museet
Filmen kan sägas ha inspirerat 
fotografen och hembygds-
forskaren Göte Carlsson i 
Nedernora att ta itu med 
museiprojektet. Tillsammans 
med Lars Hansson, Erik An-
dersson, Kjell Arvidsson och 
Rune Hållén engagerades hela 
bygden att ställa upp. Timmer 
skänktes och sågades, pengar 
samlades in och med många 

kunniga ortsbors arbete restes 
byggnaden. Uthus och lador 
inventerades, maskiner och 
redskap skänktes, behand-
lades och ordnades upp till 
en utställning där besökaren 
ledsagas i ord och bild i akt 
och mening att väcka många 
minnen och känslor till liv. t 

I Stora Skedvi har skrivits mer jordbrukshistoria än i någon annan socken i 
Dalarna. En skrift i blandade ämnen, utkommen 1801 i Falun, berättar följande:  
” Skedvi socken förut utmärkt av sin …ovanliga vanmakt och fattigdom, här-
leder endast från denna förändring sina invånares nuvarande allmänna och 
betydande förmögenhet”. Vilken var då förändringen?

Denna DVD består av två filmer:
”Jordbruk nu och fordom -1955–1959”, som 
anses vara en av de mest välgjorda dokumen-
tationerna av jordbruk i Dalarna och ”Bygd och 
folk nu och fordom 1950–1952” som i huvudsak 
skildrar bygden med välkända miljöer, människor 
och händelser. Filmen kan köpas genom hem-
bygdsföreningen i Stora Skedvi.
För beställning majla: 
sockenkontoret.skedvi@telia.com

Per-Åke Ros-
lund,
Tidigare 
ordförande i 
Stora Skedvi 
Hembygds-
förening

 ”På många håll i Da-
larna klurade sme-
derna på en bättre 
plogtyp som vände 
plogtiltan med grä-
set ner och såbar 
jord upp.”

6
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t KLIPPARE

Det finns naturligtvis 
många episoder att 
berätta om vad som 
skett genom åren. 

Ett år gick det inte att köpa hel 
sill. Men några kreativa med-
lemmar åkte till Norge och 
den glödstekta sillen räddades 
den sommaren. Ett annat år 
när efterfrågan var stor och 
sill levererades i burkar så 
innehöll de sill av olika stor-
lek. Då önskade en del gäster 
två sillar i sin portion. Till den 
kvällen rensades 1200 sillar 
och kokades 275 kg potatis i 
pannmur.
Men allteftersom den glöds-
tekta sillen blev ett populärt 
inslag  i programmet så kräv-
des hela tiden förbättringar 
både vad gällde förberedelse 

och försäljning. Vi började då 
att sälja separata sillbiljetter 
för att ha kontroll på försälj-
ningen så att inte någon blev 
utan.

Sillfilé! 
Det som startad som kaos blev 
en succé. Då vi en tisdagsmor-
gon för 13 år sedan öppnade 
sillhinkarna så upptäckte vi att 
ett flertal av hinkarna innehöll 
filéer. Detta gjorde att vi på 
onsdagen fick fråga gästen om 
de önskade filé eller hel sill. 
Som arrangör såg vi efter-
hand att det fanns ett visst 
intresse för att prova filé och 
särskilt de yngre besökarna 
gillade den. Första åren var 
det övervägande hel sill men 
i år hade filen större åtgång. 

Naturligtvis tycker flera gäster 
att hel sill smakar mera och att 
få” bena” sillen ingår i både 
smaken och upplevelsen. Det 
är också färre som dricker 
mjölk till den salta sillen och 
man har minskat sin portion 
vad gäller antal potatisar.
Efterfrågan på glödstekt sill 
och potatis är fortfarande 
god, men är mycket väderbe-
roende. Det ska vara ”lagom” 
väder, inte för varmt och inte 
för kallt. Det får heller inte 
regna för mycket. Men en 
”lagom” kväll njuter alla av 
det som bjuds.

Inbjudna pensionärer
Den glödstekta sillfilén under-
lättar också för många. Tack 
vare den så har vi nu för fjärde 

året kunna bjuda in alla boen-
de på Källegården och Lyssfal-
lets äldreboende tillsammans 
med brukare i hemtjänsten i 
Svärdsjö-Enviken. Detta är ett 
stort samarrangemang som 
blivit viktigt för alla involve-
rade. Flera av de som kom-
mer har många minnen från 
Gammelgården och många vill 
berätta. Hedmans Taxi, några 
ansvariga i SHF samt personal 
och anhöriga på varje boende 
lägger ned ett stort arbete för 
att få detta att fungera. I år 
kom det 130 personer till Gam-
melgården för att äta sill och 
lyssna på underhållningen. Så 
vi stampade takten, nickade 
eller sjöng med allt efter bästa 
förmåga och intresse. Och 
varje år är det flera av gäster-

Glödstekt sill i 50 år!

Några personer hade 1968 börjat fundera över om man kunde servera en maträtt 
från äldre tider på Svärdsjö hembygdsförenings ”onsdagskvällar” på Gammelgår-
den. Sven-Erik Sjöberg, dåvarande turistchef i Svärdsjö och styrelseledamot i för-
eningen, kom med idén att sälja glödstekt sill med färskpotatis. Så 20 sillar lades i 
blöt och som alla vet, blev resultatet mer än lovvärt. De tidigare onsdagskvällarna 
med Svärdsjö spelmanslag, folkdans och hantverkare fortsatte men utökades och 
utvecklades till en ”Svärdsjökväll” med glödstekt sill, hantverkare och ett scen-
uppträdande. Svärdsjö spelmanslag har funnits med i alla år.
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na som vill ta i hand och tacka med 
orden ”nu ser jag fram mot nästa år, 
för vi får väl komma då också”.

Två röster: Ing-Marie Lövgren och 
Per Börjesson representerar ett par 
av alla ideella krafter som utgör en 
mycket viktig bas i hembygdsfören-
ingen.

Ing-Marie:
- Det är nog 24 år som jag varit med i 
sillrensningen. För mig är det en trev-
lig sommartradition. Jag träffar folk 
som jag inte umgås med annars. Fikat 
och pratstunden kring detta är viktigt. 
Varje år när det närmar sig Svärdsjö-
kväll så kommer tanken: ” Tänk om de 
inte ringer i år.”

Per:
- Det är många år sedan nu så jag 
minns faktiskt inte vem som frågade 
om vi kunde ställa upp och rensa sill 
på tisdag morgon inför onsdagens 
traditionella ”Svärdsjökväll i Gammel-

går´n”.  Ett hedersamt uppdrag för 
oss sommarboende från Stockholms-
trakten, så det tackade vi gärna ja till. 
Hustrun Gunilla hamnade vid en av de 
tre sköljbaljorna medan jag tilldela-
des diverse andra uppdrag. Bära ut 
sillhinkarna, bända upp locken och 
med hjälp av en av klipperskorna, som 
”höll emot” hälla ur sillspadet. Bära 
bort sillrenset, förse sköljdamerna 
med sill och fylla ett femtontal stora 
plastkar med vatten, där den rensade 
sillen placerades under natten för att 
få önskad salthalt inför onsdagens 
glödstekning. Alltid kul att lyssna på 
snacket från damerna runt baljor-
na och vid det gemensamma fikat. 
Dråpliga berättelser och avslöjanden, 
träffsäkra kommentarer, mycket skratt 
och oförglömliga minnen. t

Inga A:son 
Murmester, 
Ledamot av 
styrelserna i 
SHF och DFHF

Vad händer i  
sommarköket? 

Måndag: Några personer 
kommer och rensar sillen. 
Dessutom ska den som har 
ansvaret; täcka golvet, ställa 
i ordning bord, bänkar och 
baljor för två sköljlag och 
sillrensare och klippare.
Tisdag: På morgonen bärs 
sillhinkarna ut från kylrum-
met. Sillklipparna anländer 
och plastar in sig i varsin 
sopsäck. Sedan kommer 
två sköljlag om 8–10 perso-
ner. En hink sköljs i tre olika 
vatten och får rinna av i en 
trådkorg. Sillen räknas och 
fördelas i baljor som fylls på 
med nytt vatten. I paus eller 
efter rensningen serve-
ras kaffe med ”gofika”. På 
kvällen byts vatten på den 
hela sillen och sillfiléerna 
blötläggs.
Onsdag: På eftermidda-
gen kommer två sillstekare, 
två sillpåläggare och två 
sillknackare. De förbere-
der respektive sysslor och 
diskar alla baljor efter den 
blötlagda sillen. Lite senare 
kommer något senare två 
potatiskokare och börjar 
med att göra eld under 
pannmurarna, sköljer pota-
tisen och eldar på.
Under eftermiddagen 
kommer kioskansvariga 
och iordningställer sina 
kiosker där allt ska serveras 
ut till gästerna. Samtidigt 
kommer två ungdomar och 
torkar bord och bänkar där 
gästerna ska sitta, samt 
servar de kioskansvariga 
under kvällen. Något senare 
anländer två kaffekokare 
samt två som ansvarar för 
försäljning i kioskerna.

När alla är färdiga med sina 
uppgifter har det bildats en 
lång kö och då går startsig-
nalen. Glödstekt sill, potatis, 
smör, bröd och dricka till 
alla förväntansfulla sill-
älskare!

Foton från 
sillfelsten 
på Svärdsjö 
gammelgjård, 
2018.
Foto Annika 
Brandt 



10 DAGSVERKET NR 3. 2018

t HAMMARSLAG

Obemannade miljöer ger 
hembygdsgården liv!

Olnispagården i Sälen har likt många andra hembygdsgårdar under decen-
nier haft guider anställda sommartid för att visa upp hembygdsföreningens 
byggnader och samlingar. Av olika anledningar har föreningen inte kunnat 
anställa en guide sedan några somrar tillbaka. Antalet besökare till hem-
bygdsgården hade då även stagnerat och miljöerna kändes något röriga och 
inte så pedagogiska. 

Frågan togs upp av förening-
ens styrelse hur man på ett 
bättre sätt kunde åskådliggö-
ra föreningens samlingar och 

samtidigt lösa frågan med att inte 
behöva anställa guider varje år. Idén 
kom från en av hembygdsförening-
ens styrelsemedlemmar, Lars-Erik 
Nerback, som hade sett hur man 
hade gjort på andra håll, bland 
annat i Estland, Polen och Tjeckien. 
Tanken var att satsa på öppna mil-
jöer där besökare fritt kunde ströva, 
utan att ledas av en guide.

Berättarröst
Det fanns olika alternativ som hem-
bygdsföreningen övervägde; utlåning 
av mp3-spelare samt tillhörande 
hörlurar med information, eller in-
formation via mobilen om man ring-
de ett visst nummer. Alternativen 
man hittade var ganska dyra. Istället 
fastnade föreningen för ett alternativ 
där en berättarröst välkomnar besö-
karen in i en miljö och berättar om 
det rum hen just stigit in i. Tanken 
var att gårdens byggnader skulle 
kunna stå öppna och enkelt öppnas 

och stängas av personal i bystugans 
café. Resultatet har varit fantastiskt. 
Idag råmar korna i fjöset, smedens 
hammarslag hörs från smedjan och 
hästen gnäggar i stallet. Gården har 
väckts till liv igen! I dagsläget har för-
eningen installerat information i fem 
hus och endast ett par återstår. Det 
återstår även att sätta upp så kallade 
QR-koder med kopplingar via  
mobiltelefon till beskrivningar av 
hela gården och varje hus. Be-
sökaren går omkring på gården, 
lyssnar på berättarrösten och med 

Näs Olle Tran-
berg
Ledamot av 
styrelserna i 
THF och DFHF

Bräkande getter i  
Olnispagårdens fjös.
Foto: Erik Thorell
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QR-koderna kan man få mera 
information eller information 
på ett annat språk.

Risker? 
Risken med att hembygds-
gården står öppen är eventu-
ella stölder och förstörelse. 
Föreningen började med att 
fotografera samtliga föremål 
följt av att plocka ur och ma-
gasinera värdefulla föremål. 
Kontakt togs även med Dalar-
nas Museum, Nordiska Museet 
och kommunens kulturarvs-
förvaltare, Peter Nordin, som 
gav ytterligare förslag på 
hur man kunde göra för att 
minska riskerna. Gården har 
hittills, efter fyra år, inte haft 
några problem med öppen 
visning, inget har försvunnit 
eller förstörts.

Kostnader och finansiering
Med en satsning på tillgäng-
lighet kommer även vissa 
kostnader, främst kopplade till 
teknisk utrustning. Det första 

som behövdes var att dra in 
el i samtliga hus som skulle 
visas öppet. Informationen 
som skulle förmedlas spela-
des in på SD-kort, som via en 
förstärkare skulle höras från 
små högtalare. Rörelsesenso-
rer i rummens dörröppningar 
krävdes för att starta ljud-
uppspelningar, belysning och 
projektor. 

Pengarna
Finansiering för projektet 
söktes från många håll innan 
Jordbruksverket via Läns-
styrelsen fattade tycke för 
föreningens idé att ”Attrahera 
flera besökare genom modern 
visning av hembygdsgården 
Olnispa”. Projektet ska vara 
avslutat i början av sommaren 
2019. För elinstallationerna 
ansöktes om bidrag från 
Dalarnas vattenreglerings-
fond. För iordningställande av 
fjöset fick föreningen 25 000 
kronor i bidrag från Dalarnas 
Hembygdsförbund.

Positiv utveckling
Projektet är ett lyckat exempel 
på hur öppna obemannade 
miljöer är en möjlighet för 
hembygdsföreningar att 
både öka tillgängligheten och 
utveckla sina miljöer. Hem-
bygdsföreningen för ingen 
statistik över antalet besökare, 
men de positiva omdömena 
är många och man upplever 

att antalet besökare ökat. 
En bidragande orsak till det 
lyckade resultatet är det goda 
samarbetet med bystugan och 
caféet, vilket betyder mycket 
för att besökare ska komma 
till den gamla gården.t

Bräkande getter i  
Olnispagårdens fjös.
Foto: Erik Thorell

Ovan: Bordet dukat med sill och potatis i parstugan.
Nedan: Stilfull avspärrning i Olnispagårdens parstuga.
Foto: Erik Thorell

Ovan: Martinus Eriksson, 1894–1975, var under många år guide på 
Olnispagården i Sälen, här iförd egentillverkad guide-mössa.
Foto: Inge Persson 1964
Nedan: Smeden vid sitt städ i Olnispagårdens smedja.
Foto: Erik Thorell

”...Peter Nordin, 
som gav ytterligare 
förslag på hur man 
kunde göra för att 
minska riskerna. 
Gården har hittills, 
efter fyra år, inte 
haft några problem 
med öppen visning, 
inget har försvun-
nit eller förstörts.”

Olnispagården
”Ola Nils Persgård” 
vid Västerdalälven i 
Sälens by är Trans-
trands gammelgård. 
Den förvaltas  av 
Transtrands hem-
bygdsförening på 
uppdrag av ägaren 
Transtrands Bespa-
ringsskog. Gården 
ligger på ursprunglig 
plats och är förklarad 
som Kulturhistoriskt 
Minnesmärke. 
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t BINGO

Bingo i Idre
Idre Hembygdsförening har funnits sedan 1924 och har varit en riktigt aktiv förening från mitten av 
1970-talet. Först 1996 fick vi vår första byggnad, Idres gamla skolhem. Skolhemmet byggdes upp på utsedd 
plats mitt i Idre By, nära kyrkan och bygdegården och det har kommit att bli en hembygdsgård som är öp-
pen för alla. En samlingsplats som värnar om det gamla och traditioner. På Hembygdsgården hålls firande 
av nationaldag, midsommar, hemvändardagar och forkörarträffar. Närheten till ortsbefolkning och turister 
är av stor betydelse och har så ända sedan byggnaden kom på plats. Senare har gården byggts till med två 
stall, i samarbete med Dalarnas Femunds Forkörarförening, härbre och en paviljong för uteservering.

Kristina Kristi-
ansson
Ordförande 
i Idre Hem-
bygdsförening

Idre Hembygdsförening är en 
ideell förening som genom olika 
arrangemang och bidrag får 
ekonomin att gå ihop. Föreningen 

hyr ut lokaler för fest, konferenser 
och begravningar.

Bingospel som inkomstkälla
För att få pengarna att även täcka 
underhåll, förbättringar och utbygg-
nad behövde vi för ungefär sex år 
sedan hitta nya sätt att på ideell bas 
få in pengar. Idén om att starta Driv 
In Bingo kom upp. Sagt och gjort, 
för fem år sedan körde vi vår första 
Drive in Bingo på gräsplanen vid Idre 
Hembygdsgård. Under sommaren 

kör vi fem söndagar med bingo, där 
högsta vinsten är 10 000 kronor. Det 
kommer omkring 60 bilar och ett  
30-tal personer, som istället för att 
sitta i bilen, sitter på paviljongen. På 
bingokvällarna finns det även ser-
vering av stomp, kokt korv, dricka, 
kaffe och bullar.

Ökat medlemsantal
För Idre Hembygdsföreningen blev 
Drive in Bingon ett nytt liv. För de 
inkomster vi fått in de senaste fem 
åren har vi byggt en ny utescen, bytt 
varmvattenberedare och ljudanlägg-
ning, installerat fiber och köpt ny 
dator med skrivare. Framför allt har 

vi fått möjlighet att ge verksamhet 
och service tillbaka till våra med-
lemmar.
Bingospelet har skapat en eko-
nomisk trygghet i föreningen 
och fått tillbaka framtidstron hos 
alla. Vi har till detta år ett större 
antal medlemmar, vilket gör att 
vi idag kan bedriva verksamheten 
framåt.t

Foto: Alexander Neimert

”...för fem år sedan kör-
de vi vår första Drive in 
Bingo på gräsplanen vid 
Idre Hembygdsgård”
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t STENAR

Tipspromenaden på 
första Advent 2017 
startade som vanligt 
vid Färnäs Bygde-

gård. Trots dåligt väder hade 
63 vuxna och 4 barn lockats 
att delta. Efter promenaden 
bjöd bygdegårdsförening-
en deltagarna på glögg och 
pepparkakor. Dessutom fanns 
som vanligt kaffe med våffla 
att avnjuta.

Geologins Dag
Eftersom första Advent också 
var ”Geologins Dag”, anord-
nade vi den här gången en ste-
nutställning och en geologisk 
tipspromenad.
Geologins Dag är en ideell för-
ening som vill väcka nyfiken-
het om berg, jord och vatten. 
De vill också visa vilken nytta 
geologi och geovetenskap ger 
samhället. Föreningen jobbar 
året runt med att synliggöra 
geovetenskap.

Konstiga stenar
Många besökare var intres-
serade av vad Agneta Arnes-
son-Westerdahl och Kjell Wes-
terdahl visade och berättade. 
Agneta är till vardags projekt-
ledare på Länsstyrelsen och 
Kjell är geolog.  Besökarna 
fick ta med sig konstiga stenar 
och visa och ställa frågor till 
geologen Kjell som förklarade 
vad det var för något.t

Geologisk tipspromenad
Tipspromenaderna i Färnäs börjar bli smått historiska med många deltagare 
varje söndag mellan september och maj. Vi började i september 2011 med 24 
deltagare och i nuläget är det i genomsnitt 60 vuxna och 14 barn. Rekordet 
ligger på 134 vuxna och 33 barn. Sträckan som man går igenom byn är mellan 
2–2,5 km och vägvalen varierar. Man kan också passa på att njuta av en under-
bar bygd och natur.

Margith 
Henriksson, 
ordförande 
i Färnäs Bys 
Bygdegårds-
förening

Ovan: Familjen Wallén tittar på barnens tipspromenadfrågor.
Nedan: Geolog Kjell Westerdahl berättar för Ulla Örjas vad det är för sten som hon hade med sig. 
Agneta Arnesson-Westerdahl t.v. i bild
Foto: Krister Larsson

”Besökarna fick ta 
med sig konstiga ste-
nar och visa och ställa 
frågor till geologen 
Kjell som förklarade 
vad det var för något.”
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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.tLÄSVÄRT 

Blandat från Dalarna

ORDBOK ÖVER LEKSANDS-
MÅL
John Wennerholm och Erik 
Olof Bergfors (1994). Ny utgå-
va - Leksands Kulturhus och 
Släktforskarnas Hus i Leksand 
AB 2016. 82 sidor

Att värna om sin dialekt ligger 
i tiden och idag fyller därför 
en sådan här bok väl sitt syfte 
- att bevara och förklara dia-
lektala ord och uttryck. Ord-
boken utgavs första gången 
1994 och trots flera nyutgåvor 
har boken sedan länge varit 
slutsåld.
 

FINNMARKEN FÖRR OCH NU 
RIKKENSTORP Tourism and 
Nature KB. Nr 2-2017. 27 sidor

Skriften berättar om gamla 
original på Finnmarken, en 
växande nygammal finngård 
i Skifsen, om lag och rätt i 
Finnmarken och noteringar i 
Hällefors församlings död-
böcker. Därtill finns en utred-
ning om släktnamnet Viinikka 
och en del gamla bilder från 
Finnmarken.

TUNARÖTTER
Föreningen Släkt och Bygd i 
Borlänge, medlemsblad.  
Nr 3-2017. 16 sidor

I detta nummer kan vi läsa om 
gelbgjutaren Anders Tägt-
ström i Gustafs. Minnen från 
”buan” och omläggningen 
till högertrafik fyller skriften 
tillsammans med en artikel 
om förgiftning som dödsorsak 
i kyrkböckerna.

FRÅN BRUK OCH BYGD
Nr 2-2017. Grycksbo Gille, 
medlemsblad Grycksbo Skyt-
teförening, del 4. 15 sidor

I detta nummer återfinns en 
längre artikel om fattiggården 
Lindsberg i Bergsgården. Vi 
får även veta vad som hände i 
världen, Sverige och Grycksbo 
1968. En historik om Grycksbo 
bibliotek presenteras också i 
skriften.

BÄRKEBYGD 
Nr 38  - 2017. Norrbärke och 
Söderbärke Hembygdsfören-
ingar. 80 sidor

Vad som hände i Smedje-
backen för 90 år sedan får 
vi veta genom utdrag ur 
Smedjebackens Tidning. 
Idrottsminnen från mitten av 
1900-talet återges av Kennet 
”Kekke” Andersson, liksom 
minnen från Smedjebackens 
atletklubb under samma tid. 
Kennet låter oss också ta del 
av minnen från hans ”moppe-
år” och hans senare arbete i 
Kontiverket . 

JÄRNA HEMBYGDSBLAD 
Nr 3-2017.Järna Hembygdsför-
ening. 20 sidor

En artikel behandlar flytten 
av det gamla eldhuset som 
skänkts till föreningen. I övrigt 
får vi läsa om knektar i Skålö 
och Utsälje, björhistorier från 
finnmarken och om Hellings 
Tekniska Fabrik. Skriften 
innehåller också många gamla 
fina bilder.

DALFOLK 
Släkt-, hembygds- och 
emigrationsforskarföreningen 
Dalfolk. Nr3-2017. 16 sidor

Den 30-års jubilerande 
föreningen skriver i detta 
nummer om skolminnen från 
såväl lärare som elever. Boken 
”Porten till Västerdalarna – 
byarna Färmsnäs och Högber-
get i Mockfjärd – presenteras 
med text och bilder. Numret 
innehåller också en artikel om 
Älvdalssten.

GRÄNGE  
Hembygdsföreningarna i Lud-
vika kommun 2017. Nr 48. 
42 sidor

En personlig och färgstark 
berättelse om den första tele-
fonväxeln i Sunnasjö och dess 
föreståndare Johanna Norberg 
inleder årets Gränge. Militära 
beredskapsminnen liksom en 
artikel om Lekombergsgruva 
finns också med. Vi kan även 
läsa en över 90 år gammal his-
toria om tjuvjakt  och en artikel 
om de gamla gravkapellen i 
Grangärde.



DAGSVERKET NR 3. 2018 15DAGSVERKET NR 3. 2018

t NOTERAT 

RIKSSTÄMMAN 2018 hölls 
i Kalmar den 25–27 maj i 
samarbete med Kalmar läns 
Hembygdsförbund. Tema var 
”Demokrati” med aktiviteter 
på Kalmar läns museum, 
stämmoförhandlingar på 
Calmar stadshotell och fest på 
Kalmar slott.

DHFH representerades av 
Gertrud Ilis, Jon Bodin, Olle 
Tranberg, Ronnie Jensen och 
Erik Thorell. Förutom stäm-
moförhandlingar fick delega-
terna delta i en Tidsresa om 
demokrati. Samtalsstationer 
med varierande tema erbjöds 
också. Flera hembygdsresor 
fanns att välja på under sön-
dagen. DFHF:s representanter 
valde alla att följa med på 
resan som gick till Öland.

DFHF:s motion 2016, angåen-
de stegar på och sotning av 
kulturhistoriska byggnader, 
som godtagits av SHF, har 
efter kontakt med RAÄ och 
Skorstensfejarmästarna ett po-
licydokument utarbetats och 
kommer att finnas på SHF:s 
hemsida från den 1 september 
i år.

Till ordförande omvaldes 
Maria Norrfalk. Övriga styrel-
seledamöter som valdes för 
perioden 2018–2020 var: 
Anna-Karin Andersson, Ny-
hammar – 2: vice ordförande
Owe Norberg, Delsbo 
Iréne Oskarsson, Gränna 
Gabriele Prenzlau-Enander, 
Värmdö 

Conny Sandberg, Örebro – 1:e 
vice ordförande
I styrelsen ingår också de leda-
möter som valts för 2017–2019:
Kjell Gustafsson, Växjö
Sven Jensén, Broby
Eva Kempff, Leksand
Bo Nilsson, Bjurholm
Peter Olausson, Värmlands 
Nysäter t

SHF:s riks-
stämman 
Kalmar

MIN FÖRHOPPNING är att 
ni ute i lokalföreningarna vill 
skriva om ett speciellt och 
intressant föremål som ni har i 
samlingarna till detta nummer 
av Dagsverket.
Det är trevligt om det finns 
uppgifter om hur föremålet 
använts och kanske också av 
vem det använts och tillver-
kats. Annars är det kanske 
själva funktionen, tillverk-
ningstekniken eller materialet 
som gör föremålet intressant. 
Det kan vara mycket gammalt 
eller kanske nytt men inför-
livats i samlingarna för att 
spegla bygden.

Kanske är det ett ”konstigt” 
och udda föremål eller så är 
det representativt för bygden, 
samlingarna eller tiden. Tänk 

på att det kanske inte ska vara 
ett alltför ekonomiskt värde-
fullt föremål som ni exponerar 
och som kan locka till stölder.

Ta ett par bilder, nu när det är 
sommar och ljust, och skriv en 
halv sida text om föremålet!
Hör gärna av er till mig via 
mail eller telefon så att vi kan 
stämma av vad ni vill skriva 
om. 

Har ni något föremål som ni 
tycker kan vara intressant för 
detta nummer men inte vill 
skriva själva så hör av er – jag 
hjälper gärna till med att skri-
va och/eller fotografera.
Manusstopp 21 januari 2019.
Erik Thorell, 023-666 55 46 
erik.thorell@ 
dalarnasmuseum.se t

”Rara föremål” är temat för Dagsverket nr 1:2019 

Vad är det här för föremål? Foto: Erik Thorell

I tidsresan fick deltagarna 
anordna ett demonstrationståg 
som det kunde sett ut under 
hungerkravallerna 1917. 
”Hembygdsförsäkringen”, 
överlämnade en check på en 
miljon kronor till SHF:s ordfö-
rande Maria Norrfalk. Pengarna 
kommer att ingå som kapital i 
den nya ”hembygdsfonden”.
Foto: Erik Thorell



B SVERIGE
PORTO
BETALT

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan

(ej adressidan)

DFHF, Box 22, 791 21 Falun

JUL IGEN 
 är temat  

för Dagsverket 
nr 4 2018 

manusstopp  
5 november

GDPR
- ett ord som många har tröttnat på i 
dessa dagar. E-posten har fyllts med 
information från alla möjliga företag 
och föreningar. Vad är då detta?
GDPR, General Data Protection Regu-
lation, är den nya dataskyddsförord-
ningen som började gälla den 28 maj. 
Reglerna gäller inom hela EU och ska 
stärka den enskildes personliga skydd. 
Alla har nu rätt att kräva ut informa-
tion om var man förekommer med 
sina uppgifter och dessutom rätt att bli 
borttagen ur registren.
Som förening är man skyldig att
-  Sprida kunskapen om den nya data-
skyddsförordningen i organisationen
-  Undersöka vilka personuppgifter 
som hanteras och lagras i organisatio-
nen
-  Ta bort onödig information och listor.
När är det då i sin ordning att hantera 
personuppgifter? 
-  Föreningen kan få ett samtycke från 
den det gäller. Det är detta som företa-
gen nyss har bombarderat oss med. 
-  Föreningen kan också ha ett ”avtal” 

med medlemmarna. Om man blir 
medlem i en förening får man räkna 
med att bli registrerad i ett medlems-
register. Det är dock tveksamt med 
personnummer i registren. Barn 
får enbart registreras om målsman 
lämnar sitt samtycke. Föreningen får 
heller inte lämna ut personuppgifter 
till någon annan utan medlemmens 
samtycke.
Vad ska vi göra?
-  Utarbeta en policy för hanteringen 
av personuppgifter och publicera den 
på hemsidan.
-  Kartlägg vilka personuppgifter som 
finns inom föreningen och dokumen-
tera detta. GDPR kräver att en register-
förteckning ska finnas. Kontrollera 
också att uppgifterna hanteras säkert.
-  Alla gamla uppgifter ska raderas.
Lagstiftningen är omfattande men för 
oss ideella föreningar ska det inte vara 
några problem med att få ordning på 
detta. Lycka till.

Anna-Karin Andersson
2:e vice ordf. i SHF och DFHF

I år fick Herrljunga hembygdsförening från Västergöt-
land ta emot utmärkelsen Årets Hembygdsförening. 
Förutom äran och den positiva uppmärksamheten får 
föreningen 10 000 kr. Prisutdelningen gick av stapeln 
på Kalmar slott i samband med Sveriges Hembygdsför-
bunds riksstämma. 
- Med utmärkelsen vill vi uppmärksamma hembygds-
föreningarnas fantastiska arbete och betydelse för 
lokalsamhället. Herrljunga hembygdsförening har en 
engagerande och öppen verksamhet och är därför en 
värdig vinnare, säger Jan Nordwall.
Ur juryns motivering: ”Föreningen samarbetar aktivt 
med andra föreningar i Herrljunga och är genom sin 
lokalhistoriska kunskap en tillgång för kommunen. 
Föreningen har också tagit fasta på hembygdsrörelsens 
grundsyn, att rörelsen är öppen för alla människor 
oavsett bakgrund.”
- Det är ett omfattande arbete som landets 2050 
hembygdsföreningarna lägger ner varje år. Vår statistik 
visar att föreningarna under ett år arbetar ideellt för ett 
värde motsvarande drygt 800 miljoner kronor. Det här 
vill vi uppmärksamma, bland annat med en utmärkelse, 
säger Jan Nordwall.
Utmärkelsen delades ut först gången 2016 och gick då 
till tre föreningar som fick ta emot priset ur prinsessan 
Sofias hand.

Erik Thorell, redaktör

Skadebonus

återbäring

2 370 578 kr
Tack vare få skador och ett bra försäkringsavtal har  

försäkringsgivaren Länsförsäkringar Halland betalat ut  
1 370 578 kr i återbäring och 1 000 000 kr i skadebonus  

för 2017 till Hembygdsförsäkringen. 

och

Årets Hembygdsförening
Dalarnas museums 

Museibutik
har presenter

för alla
tillfällen 
Varmt

välkommen!

Öppet 
tis-fre 10-17 
lör-sön 12-17

Dalarnas Fornminnes- och  
Hembygdsförbunds årsbok 2018 
utkommer under hösten


