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Mormor Sanna och Inger på 1950-talet. Foto: Okänd. Privat ägo.

”Nu äntligen
fick jag veta
vad de där
konstiga
sakerna
jag tidigare undrat
över hade
använts till
och av
vem. ”

Inger Widhja,
Etnolog, f.d.
museipedagog på
Västergötlands
museum.
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Morfar gav mig
berättelserna,
mormor gav mig
handens kunskap

M

orfar började ibland sina berättelser under vinterns
eftermiddagskaffe med ”Nu sa i höra töser” alltmedan
mörkret utanför köksfönstret tilltog. Eldslågornas
varma sken från vedspisens öppna lucka dansade på

väggarna.
Berättelserna kunde handla om allt från att undkomma köttkontrollanterna under första världskriget till morfars skolgång på
1800- talet. Det var berättelser tagna ur verkliga livet.
När han på bredaste västgötska började, ”Nôr bärja va lena å jura
kunne tala då …”, ja då var det sagans värld. Riktigt gamla sagor
som han hört sin farfar berättat.
Då arbetet på gården var inne i lugnare perioder kunde mormor
då och då överraska mig. Efter att ha rumsterat om en stund på
vinden ropade hon på mig. Hon hade skapat en miljö
med några av gårdens gamla föremål. Hon tilldelade oss varsitt
namn där båda hade det gemensamt att de burits av morfars förfäder vilka tidigare levt på gården. De hade också brukat de saker
mormor för dagen plockat fram.
Vid ett tillfälle låg en ullsax och lite ull i en korg, två par kardor
låg bredvid en spinnrock och några stolar att sitta på. Mormor
började karda samtidigt som hon berättade vilka vi var. Vi hade
ett fotoalbum till vår hjälp för att sätta oss in i rollerna. Nu äntligen fick jag veta vad de där konstiga sakerna jag tidigare undrat
över hade använts till och av vem.
Jag fick lära mig hur redskapen och materialen fungerade genom
att själv få prova. Samtidigt lärde jag mig min släkts historia.

Distribution: Dagsverket utkommer fyra gånger per år och ingår i
medlemskapet i Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund.
Upplaga 2000 ex. per nummer.
Medlemskap i DFHF för år 2019
erhålles genom insättande av
250 kr på bg 5604-8564. Som medlem får du årsboken DALARNA,
4 nummer av Dagsverket, 20 procents rabatt på museets och hembygdsförbundets publikationer.
Annonsera i Dagsverket:
Helsida: 1.600 kr
Halvsida: 800 kr
1/3-sida: 600 kr
1/4-sida: 400 kr
1/6-sida: 300 kr
1/8-sida: 200 kr
Priser exklusive moms
Manusstopp 2019
Nr. 2; 5 maj Nr. 3; 11 augusti.
Nr. 4; 3 november
Redaktionen förbehåller sig rätten
att förkorta och redigera insända
texter. I och med att material
lämnas till redaktören godkänner
upphovsmannen också att det
publiceras elektroniskt. Författarna
är ensamma ansvariga för sina
artiklars innehåll.
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Morfar var född 1871, mormor 1896. En stor åldersskillnad men
trots det ett varmt förhållande vilket de delade med sig av till sitt
barnbarn. t
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Gamla skor funna på en vind.
Foto: Erik Thorell 2010.
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t SVÄRD

t REDAKTÖREN

Svärdet
Lyft ett föremål
HEMBYGDSFÖRENINGARNA ÄGER ofta många
hundra-, tusen- eller tiotusentals föremål. Alla bär de på
en historia oavsett föremålets
ålder. Frågan är ofta; hur och
när kan vi visa allt detta för en
intresserad allmänhet? Hembygdsgårdens byggnader visas
i huvudsak sommartid och
de kulturhistoriskt inredda
husen har endast ett urval av
samlingarna exponerade.
Att göra separata temautställningar är ett sätt, men det
kräver ofta mycket arbete
och kanske också bemanning
under öppethållandet.
Ett enklare sätt kan vara att
presentera något föremål med
bild och text i medlemsskrifter, på hemsidan, Facebook
eller varför inte i lokalpressen
– ”månadens eller åretsföremål”!
De föremål som annars inte
uppmärksammas kan då få
bidra med sin historia till en
bredare ”publik”. Dessvärre
är det vanligt att det inte finns
så många uppgifter om föremålens härkomst och användning i äldre katalogiseringar.
Men föremålen kan ändå ha
mycket att berätta genom
materialval och teknik. De kan
också vara representanter för
hur liknande föremål använts
på orten i äldre tid – generell
kunskap kan finnas i faktaböcker eller sockenböcker.
Dalarnas museum kan kanske
också hjälpa till med upplysningar.
I detta nummer av Dagsverket har några föreningar
fått tillfälle att lyfta fram ett
föremål som annars inte är så
synligt. t
Trevlig läsning!
Erik Thorell, redaktör
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E

tt av de äldsta föremålen i Särna hembygdsförenings samlingar
är ett svärd från
Ventdeltid, 550-800 e.Kr. Det
påträffades vid en mosstäkt
omkring 1892 nordost om
Foskvallen, nära en krök på
Foskån, kallad Ängelövssvängen. Namnet kommer av att en
ko som hette Ängelöv hade
drunknat där.
Svärdet hittades av Kerstin
Jönsdotter, 1842–1935, och
hennes dotter Tysk Johanna
Kristina Eriksdotter, 18831966. Fyndet gjordes när de
med ”mossrivor” drog ihop

vitmossa, renlav, till ett mosslass som skulle köras hem på
vintern. Mossan skulle sedan
användas till att koka ”sörpa”, stödutfodring, åt korna.
Svärdet som har nummer 752
i samlingarna, har måtten
905 mm långt, 77 som största
bredd och en tjocklek på
15 mm.Arkeolog Inga Serning
skriver i boken Dalarnas
Järnålder: (språket moderniserat)
Av de tre eventuellt fyra
vendeltida svärden är tre från
gravarna vid Horrmundsjön
i Transtrands socken, det
fjärde är ett lösfynd från Särna

Svärdet i sin helhet.
Foto: Okänd. Elisabeth Eriksson.
Särna Hembygdsföreningens
bildsamling.

socken. Det fjärde vendeltida
svärdet är av Petersens (1919)
typ B. Det är inte helt typiskt
därigenom att det undre
hjaltet inte är ryggat. B-svärden har en utomordentligt
stor utbredning i nordvästra
Europa och tillhör 700-talet,
främst dess andra hälft.
Enligt uppgift ska det samtidigt som svärdet hittades ha
tillvaratagits några, idag okända, mindre järnföremål
– jakten på dessa fortsätter! t
Stutt Elon Andersson
ledamot av styrelsen för Särna
Hembygdsförening

Historikern Ewert Åhs från Älvdalen besökte Kristina Jönsén, född Eriksdotter, omkring 1945–1948.
Hon visade då platsen där svärdet hittades.
Foto: Viola Persson. Särna Hembygdsföreningens bildsamling.

3

t HUSSKOER

”Gät-klubba” med inskription. Foto: Raine Mickels

Snörvil
”Snörvil” av skinn som målats med rosor
och kurbitsliknande rankor som liknar motiv som finns på skåp och väggmålningar.
I nederkanten finns en valk ”bunta”, även
den av skinn, som kjolen hängde på.
Foto: Raine Mickels

I

Rättviks Hembygdsförenings samlingar
finns ett ovanligt snörliv, ”snörvil”, till
Rättviksdräkten. Snörlivet är tillverkat av
skinn, och dekoren är målad. Modellen
som är hög och bred i ryggen, tyder på början

av 1800-talet, men den kan vara äldre. Hela
plagget är målat, först med en rödrosa bakgrundsfärg, och sedan med rosor och kurbits.
Eftersom rosorna överensstämmer med övrigt rättviksmåleri, kan man anta att det är en
skåpmålare som har målat ”krusat” snörlivet.
Gunnar Ekström nämner det i sin skildring av
Rättviksdräkten från 1935, men säger också
att dess ursprung är okänt. Tyvärr antecknade man inte ursprunget när föremål lämnades
in till föreningen under 1920-30-talet.

Gät-klubban
En gät-klubba (uttalas med hårt g) fungerade
så, att den angav turordningen för dem som
skulle valla byns getter på hemskogen. Ordet
kommer av verbet ”gäta”, alltså valla.
Getterna är företagsamma djur, som inte

kunde släppas fritt. De tog sig lätt
över gärdesgårdarna, ”rôgålar”, in på förbjuden mark. Det var barnens uppgift att valla
dem. På kvällen när getterna kommit hem för
att mjölkas, lämnades klubban in i nästa gård
som stod på tur att valla dem.
Klubban är försedd med följande text:
”DENNA:KLUBBA:ANGHER:GETGATAN:AT:WAR:OCH:EN:S/OM/:GH:I EFTER:
H/ORDNING/:OCK:TUR:6:GETTER:OM:DAGEN:OCH:DEN:SOM:SÄTTER:SIG:UP:
EMOT:OFWERET/ÖVERHETEN/”
På skaftet står det: HAF, HHI, AAL, MAD t

Raine Mickels,
sekreterare i Rättviks hembygdsförening

”Husskoer” – hudskor

I

Lima hembygdsförenings samlingar
finns hudskor, ”husskoer”, av ogarvade
hästbenlingar, som är betade i tjärlag och
hopsydda med grova läderremmar. De
är förfärdigade så att hälarna bildas naturligt
efter baksidan av djurets bakknä. Hudskorna har begagnats som sommarskor. Detta
exemplar är tillverkade av spel- och fångstmannen ”Sjungar Lasse”, Sjungar Lars Olsson
1786–1860, i Hammarsbyn för Strand Per
Larsson i Mårtsviken.
I Övre Dalarnas Bondekultur kan man läsa
att samma form av sko, på andra platser i

Dalarna, även kunde tillverkas av älgbenlingar, björnskinn och till och med av lomskinn.
Dessa kallades i Nusnäs för ”snickarluddor”
eftersom de användes under snickeriarbete
för sin förmåga att stå emot kyla och fukt.
På andra ställen benämndes de; ”lappskor,
skinnluddor, tafsar eller ludenskor”. Det
uppges även att huskor kunde användas vid
skidåkning.t

Matthias Thuresson
Vice Ordf. Lima Fornminnes- och Hembygdsförening

Ovan: Strand Per Larsson, 1828–1905,
och hans hustru Kerstin Gustafsdotter,
1825–1905, i Mårtsviken, Lima.
Foto: Lars Olsson Åkerman, Lima.
T.h. Hudskorna i Lima hembygdsförenings
samlingar.
Foto: Kulturarvet, Falun
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Skorstenskronan

Källor: Gunnarsson AnnMarie, - Du tronar på minnen från fornstora dag. Med Hammare och Fackla. XLIII. Sancte Örjens Gille.
2012. Marnäsposten 2015; sid. 6–7, Marnäsposten 2016; sid. 5

I Ludvika hembygdsförenings samlingar finns en skorstenskrona
av gjutjärn som har orsakat en del huvudbry genom åren. Var
kommer den ifrån och varför finns den i föreningens samlingar?

I

föreningens arkiv finns ett
protokoll, från 1929, som omtalar att föreningen samma
år köpt en samling föremål
däribland en bakugn och en
järnskorsten med ram och krans
från Anders Pers gamla stuga i
Norrvik utanför Ludvika. Allt gjutet i Norrviks hytta. Kanske kan
skorstenskronan komma därifrån
och ”krans” vara en benämning
på kronan.

Traditionen
I delar av Bergslagen fanns
från sent 1600-tal till mitten av
1800-talet en tradition att av
järn gjuta höga skorstenar med
kronor, det vill säga utsmyckade
rökhuvar. Förebilden kom från
kontinenten via de Mälarslott,
som adeln lät uppföra efter Sveriges segrar i trettioåriga kriget.
I Nederländerna och Frankrike
hade de sett ståtliga slott med
höga kronskorstenar av tegel. Det
tog man efter. I Sverige frös dock
skorstenarna av tegel sönder.

Bergslagen
De kreativa och stolta bergsmännen och järnbruksägarna lät
genast skaffa sig ståtliga kron

skorstenar men i det material de
ägde och behärskade - järn. Det
krävdes hög kvalitet på järnet och
skickliga gjutare, vilket det fanns.
Skorstenar av gjutjärn stod emot
alla väder och skyddade dessutom mot onda makter. Kronorna
utformades på olika sätt. Den
äldsta bevarade järnskorstenen
göts i Bergslagen 1689. Kanske
världens äldsta bevarade skorsten?
Många skorstenarna köptes med
tiden upp av skrothandlare. Det
är därför svårt att exakt veta vilken utbredning de en gång haft.
I Värmland och Örebro län finns
dock många kvar på hustaken.
I Ludvikatrakten är den forna
förekomsten okänd. Därför är
skorstenskronan på Ludvika
Gammelgård extra intressant!
Mysteriet med härkomsten av
skorstenskronan på Ludvika
Gammelgård kvarstår. Kanske
kan ytterligare efterforskningar
ge ett svar.t

T.h. Skorstenskronan på Ludvika Gammelgård.
Foto: Erik Andersson
Nedan. Kron
skorstenar på
ett gammalt
hus i Bergslagen. Troligen
från sekelskiftet
1600 - 1700.
Foto: Wilhem
Schaub.

Erik Andersson
Ordförande i Ludvika Hembygdsförening
genom Erik Thorell

Dragspännings-anordningen IDEAL

D

etta föremål är
konstruerat i Vika by,
Mora. Föremålet ska
komplettera draganordningen för hästar med tunga
lass genom att hjälpa hästen
igång med att fördela kraften till
skaklarna.
I en artikel i Mora Tidning den 7
juli 1932 kan man läsa om uppfinningen:

” En Morauppfinning som inte
bara får ekonomisk betydelse utan
även kommer att tjäna ett rent
humanitärt syfte, föres i dagarna
i marknaden. Då Tomt Anders
Anderssons i Vika draganordning ”IDEAL” utbjudes. Det är
en dragspänningsanordning för
hästfordon som skall placeras på
skalmarna och har till ändamål att
utjämna dragtrycket från hästen
under gången från främsta bog till

den bakre. Detta sker av, i korta
skenor, rörliga löpare som med
stålvire eller kedjor äro förbundna
med en svängel. Löparna skola
ersätta de eljest brukliga spiralfjädrarna.
Uppfinningen som bland annat
erhållit ett vackert erkännande
av Svenska allmänna djurskydds
föreningens förvaltningsutskott, är
enligt ett utlåtande av professorn
vid Veterinärhögskolan i Stock-

holm Hjalmar Dahlström, väl
ägnat att eliminera brytsår och
brottskador för övrigt hos hästen.
Den nya dragspänningsanordningen, som patenterats, säljes av
firma P. Nordin & Co. Mora”.t

Bo Lundholm
Ordf. Vika byalag Mora.

Dragspänningsanordningen IDEAL. Foto: Bo Lundholm
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Blott ett par vantar…
Förvisso är ett par vantar i dag något trivialt. Men i det här sammanhanget är
trivialt i betydelsen alldagligt något positivt. För vad är våra vardagslivs hist
oria om inte alldaglig och levd i ett allt större hav av inköpta bruksföremål med
skadlig inverkan på vår livsmiljö. Utan att vi reflekterar djupare över denna
tingmättade vardag.

D

etta par vardagsvantar har en mångbottnad historia att
berätta om en annan
tid. De räddades tack vare att en
styrelsemedlem, kunnig på området, hittade dem på en soptipp.
Vardagsvantar är av naturliga skäl
sällsynta. De är nu en diskret vältalig liten del av Ore Hembygdsförenings föremålssamlingar, som
på sätt och vis utgör ett formrikt
etnologiskt ”språk”, som bär på
små berättelser om och ledtrådar
till vår vardagshistoria.

High-tech
Dessa rara vantar är funktionsplagg av utomordentligt hög kvalitet. De vittnar om en kvinnlig
high-tech i stickningsteknik, så
kallad tvåändsstickning. Enligt
expertisen ger den med rätt råvara och en driven stickfärdighet
slitstarka, vind- och vattentäta,
varma vantar ner till minus 30
grader. Idealiska för skogsarbete.
Inte så underligt att tekniken
levt vidare i de djupa skogarnas
landskap.

6

Ovan: Tumvantarna från sop
tippen.
Nedan: Fingervantar med mönster i avvikande färg och så kallade
krokmaskor.
Foto: Ulla-Britt Önnestam

Mönster
Tekniken ger också goda möjligheter till unika mönsterexperiment till exempel för finvantar.
Varje dalasocken har sin mönstertradition. Tvåändsstickningen
ställer stora krav på ullgarnsråvaran. Processen från ull till färdiga
vantar kräver mycken kompetens
på flera områden och inte minst
hantverksskicklighet.

Självklar filosofi
Den skarpsynte upptäcker att
tumvantarnas resårstickade muddar skiljer sig i färg från vantarnas nedre handtäckande slitytor.
De har säkert återvunnits från ett
par utslitna vantar och återuppstått i en ny stickning. I det
samhälle de verkade, ett handens
samhälle, var second hand-filosofin säkerligen självklar.t

Dixie Ericson,
Styrelsemedlem i Ore Hembygdsförening
DAGSVERKET NR 1. 2019
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”Krippsäck”

I

alla kulturer och länder
världen över bärs barnen av
kvinnor, i vardagen, vid arbete och på vandringar. I övre
Dalarna användes en ”skinnsäck”
på ryggen, att bära barnen i. Den
kunde även användes till att bära
halm och hö med.
På Moramål heter en sådan säck
”krippsäck” eller ”stjinnbög”.
Kripp betyder barn och skinnbög kan härledas ur skinnbälg, i
betydelsen säck.
”Krippsäcken” är gjord av läder
med breda bärremmar av halvylleband, ofta med mönster från
sockendräktens band. Lädret har
ofta utstansade vackra mönster.
Säckarna är fodrade med vackra
tyger, bolstertyg.
Malungsskinnarna är och har
varit kända för sin skicklighet i
skinnarbete. De tillverkade inte
bara pälsar och kappor utan
även dräktdelar såsom; ”sjimmpa” (förkläde till mansdräkten),
”liråkuppa” (skinnväska till dräkten), ”skinnmagd”, (skinnförkläde
till kvinnodräkten) och ”krippsäckar”. I litteraturen används
oftast namnet ”krippskinn” om
dessa säckar. Idag nytillverkas en

”stjinnbög” efter äldre förlagor.
”Krippsäcken” har ofta gått i arv
i flera generationer och används
än idag, men då oftast vid speciella tillfällen.t

Ann-Marie Lissmats
Kulturrådet i Färnäs Bygdegårdsförening

hlén & Holms marknadsföring
bestod inte bara av kataloger och
annonser. I reklamsyfte körde
man år 1911 runt i hela Sverige
med den så kallade ”Vita bilen”, en Darracq
med 14 hästkrafters motor, prydd med reklam
för Åhlén & Holm, Insjön.
Det blev sammanlagt 25 500 km och bilen
väckte stor uppmärksamhet, eftersom de
flesta människorna på landsbygden vid den
här tiden inte hade sett en bil. Folk kom långa
vägar för att granska underverket och firmans
agenter bjöds att gratis åka med.
Med på resan var Roligs Per-Olof Rosén, anställd vid Åhlén & Holm, Insjön. Han hade en
kamera med sig, med vilken han fotograferade många av de turer som gjordes med bilen.
Kameran är tillverkad av det amerikanska
företaget Rochester Optical Co, Rochester,
New York. Detta företag var dominerande i
branschen under 1880- och 1890-talen. PerOlofs kamera var av modell PREMO SENIOR,
tillverkad 1898. I reklamen anges den vara av

DAGSVERKET NR 1. 2019

Nedan. Det sista barnet som har burits i
krippsäcken på bilden
är Grannas Anders
Olsson, född 1905 i
Färnäs. Säcken är en
gåva till bygdearkivet i
Färnäs bygdegård från
ett barnbarn till Grannas Anders Olsson.
Foto: Krister Larsson

LÄS MER:
Malung en sockens historia, del II och III – Olle
Veirulf, red.
Övre Dalarnas bondekultur, del III - Lars Levaner
Övre Dalarnas bondekultur, del IV ”Folkdräkter”Ella Odestedt
Sollerö Hembygdsförenings hemsida:
www.sollero-hembygd.se

Kamera från
Åhlén & Holms
reklamturnéer

Å

T.h. Karin Olsdotter
i Färnäs, med sonen
Olof i krippsäcken.
Karin föddes 1870 och
Olof 1891.
Foto: Okänd. Foto i
privat ägo.

mycket hög kvalitet. Den kunde anpassas för
glasplåtar, rullfilm eller enstaka filmnegativ.
Det sistnämnda gällde för Per-Olofs kamera,
och negativens format var 137 x 202 mm.
Kameran är invändigt klädd med polerad mahogny och utvändigt med fint svart
läder. Metalldelar är av polerad och lackerad mässing. Lins och slutare är av fabrikat
VICTOR med tids- eller ögonblicksexponering
under 1 – 1/100-dels sekund med varierande
slutarinställning och avståndsinställning 7 100 fot.t

Hans Hellström,
Styrelseledamot, Åhls hembygdsförening

Ovan: Kameran
av modell PREMO
SENIOR, tillverkad
1898.
Foto: Lars Mäx
T.v. ”Vita bilen”
från Åhlén & Holm i
Insjön.
Foto: Okänd.
Åhléns AB arkivbild.
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Skolskrinet

Isala småskola under åren 1921–1923. Det hade
varit en mycket kär ägodel och ett minne för
henne. Hon förstärkte detta genom att ofta
säga: ”Det här är mitt skolskrin som jag hade i
Isala småskola och det får ni inte slänga.”
Elsa Linnea Eriksson föddes 1914. Hennes
lärare under de två första åren hette Astrid
Hellbom. Eleverna som gick i Isala småskola
kom från byarna Isala och Böle. De flyttade
sedan till storskolan i Östra Linghed. Elsa gifte
sig så småningom med Erikmats Erik Hansson
och kom att bo i Böle under hela sin levnad.

Skrinet
Skolskrinet är en gråmålad trälåda med lock
och en utdragbar låda under skrinet. Inuti
finns tre små fack på vänster sida. På lockets
insida står skrivet; ”Elsa Linnea Eriksson Böle
Svärdsjö 1920”. Längre ned på locket står det
”1900”. Man kan ana att någon suddat ut ett
namn och skrivit Elsas namn över.
Det gråmålade skolskrinet har måtten;
längd 39 cm, bredd 22 cm och höjd 22 cm.
Foto: Annika Brandt

U

nder sommaren 2018 fick vi ett
skolskrin till våra samlingar i
Svärdsjö Hembygdsförenings
skolmuseum. Det var Birgitta
Thuresson som skänkte detta och berättde att
hennes mamma Elsa fått det när hon gick i

Innehåll
Diverse böcker finns samlade i lådan, både
från Isala småskola och skolan i Linghed. På
en skrivbok står det; ”Elsa Eriksson klass 2
Isala skola”. Det är en skrivbok med hjälplinjer att för fylla i alfabetets alla bokstäver. Elsas
vackra skrivstil går sedan att följa i flera skrivböcker några år framöver. Ett ritblock visar
hur man övade sig i frihandsteckning.

Handskriven ”adress”

Elsas dotter Birgitta berättar om sin mamma:
”Hon gillade skolan och tyckte om att läsa. På
den tiden var det inte så vanligt på landsbygden
att man fortsatte sina studier av olika skäl men
hon var mycket mån om att jag skulle studera
vidare. Mamma hade stort intresse för att teckna och skriva. Jag minns att när någon släkting
eller bybo fyllde år så gick man med lista i byn
och samlade in pengar. Sedan skulle det skrivas
en adress med vacker handstil och med alla
namn. Den uppgiften fick alltid mamma. Jag
tror inte att hon hade skolskrinet med sig till
skolan i Östra Linghed för hon pratade alltid
om småskolan i Isala. Men efterhand har vi lagt
dit andra böcker”. Bland böckerna finns ”Lilla
katekesen” tryckt 1852 och märkt AOY, eller
AOJ. Hörde den till Elsas böcker i småskolan
eller var den ett arv från en annan generation?
Hembygdsföreningen har sedan tidigare inte
några skolskrin i sina samlingar. Vi undrar
nu om någon vet mera om skolskrin? Var det
vanligt med sådana i slutet av 1800-talet eller
början av 1900-talet?t

Inga A:son Murmester
Svärdsjö Hembygdsförening

Blylod

D

enna lilla krok av bly kan tyckas vara betydelselös och sakna
funktion men ack så fel man
kan ha. Den har bidragit till
att Våmhus är känt för sina hårkullor än i
dag, och att Våmhusborna klarade av dom
svåra nödåren under 1800-talet.
Med hjälp av blylodet kunde och kan
ännu idag, hårkullorna från Våmhus
skapa vackra ting. Hårarbeten görs av
människohår eller tagel. Arbete utförs
på en så kallad kedjeställning och håret
fästs på dessa små krokar av bly som blir
som ”knypplingspinnar” vid knyppling
av håret. Både blylod och kedjeställning
var lätta arbetsredskap att ta med på
de arbetsvandringar som Våmhusfolket vara kända för. Det finns uppgifter
om att en hårkulla på 1860-talet kunde
sända hem 2000 riksdaler vilket var en
ansenlig summa pengar. Inkomster av
hårarbeten översteg under fler år den
totala inkomsten från byarnas jord- och
skogsbruk samt korghantverk. Vid mitten
av 1800-talet fanns det drygt 475 hushåll
i byn Våmhus och det fanns en eller flera
hårkullor i var och varannan gård. Hårarbetstekniken har gått i arv från generation
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Brosch av människohår.
Foto: Erik Thorell

till generation och idag får elever i årskurs
6 i Våmhus skola prova på hantverket för
att hålla kunskapen vid liv. Idag finns det
cirka 20 kvinnor ifrån Våmhus som kallar
sig ”Hårkullor”. Under sommaren kan
man besöka Våmhus Gammelgård och
titta på den vackra utställningen med hårarbeten samt se en hårkulla i arbete med
sina blylod, kedjeställning och hår.t

Erika Borbos
Ordf. i Våmhus hembygdsförening

T.h.Bylod.
T.h. Arbete med tillverkning av smycke
av hår.
Foton:Erika Borbos
DAGSVERKET NR 1. 2019

Nåsklänning
à la mode

D

et var 1920-tal och
den traditionella nåsdräkten var bortlagd
till vardags; då låg
hela randkjortelsvävar, liksom
välbevarade nåskjortillar obrukade. Det lokala dräktskicket i Nås
hade nått sin höjdpunkt 50–60
år tidigare. ”Fortfarande 1880–90
bars så gott som allmänt den
gamla sockendräkten till kyrkooch festbruk”. Men min farmors
far, Jont Anders Larsson, född
1844, hade noterat att kullorna
på 1870-talet ”börjat smittas af
den nya tidsandan”. Modetrender
hade börjat smyga sig in.
För flertalet var det svårt att
överge det invanda, och ända
framåt 1940-talet gick fortfarande ett fyrtiotal nåsbor i delar av
den gamla nåsdräkten till vardags. Mest var det kvinnor som
använde de gamla kjortillarna
tillsammans med en ”köpblus”.
Den sista kvinnan, som enbart
hade Nåskjolar i garderoben, dog
1963. Vad skulle man göra med
alla de hemvävda och värdefulla
tygerna? Petruses Karin Sandin,
DAGSVERKET NR 1. 2019

född 1923, hade nämnt för mig att
hennes mor sydde hela klänningar av hemvävda nåskjolar
på 1930-talet: ”man sprättade
isär och sydde klänningar med
trekvartsärmar. En kjol, oftast
halvylle, räckte till en klänning”,
mindes Karin.
Ingen av oss i hemslöjdsföreningens dräktgrupp eller studiecirkel
hade sett någon sådan klänning.
Men 2012 när vi gjorde vår
första sommarutställning kring
sockendräkten, kom det in två
”nåsklänningar”, båda i halvylle
med bomull i varpen och ylle i
inslaget. Nertill på kjolen sitter
den traditionella flerfärgsvirkade
”flättan” nedanför en röd klädessko, ”klässko”. Den rynkade
kjolen är nerhasad på höften,
knäppningen fram sitter på en
bred slå av tvärställt ”randtyg”.
Ärmen är inte trekvartslång utan
hellång och tyget har skarvats för
att räcka. Manschetter och kragar
är sydda av enfärgad mörkröd
sammet respektive varmrött tunt
ylletyg. Det var alltså brukligt på
1930-talet att sy klänningar av

Ovan t.v. Maj-Lis Hamberg i nåsklänning.
Foto: Margareta Jonth
Ovan t.h. Klänningarna sydda av kjoltyg från Nås.
Foto: Margareta Jonth
Nedan: Fältivar Greta i klänningen, tillsammans med familjen
utanför gården i Borgheden 1933.
Foto: Okänd. Foto i privat ägo.

nåskjortlar, men exemplen här är
typiska 1920-talsmodeller.
Från gamla Fältivars i Borgheden hade en ingift kvinna bevarat
dessa nåsklänningar efter sin
svärmors mor, Fältivar Greta
född 1865. Numera använder
en yngre släkting i Stockholm
den ena – bättre kan den inte

ha det! Den andra är skänkt till
Nås Hembygdsförening och får
uppmärksamhet då den kan ses
sommartid på Lisskvarngården.t

Margareta Jonth
Nås Hemslöjdsförenings
dräktgrupp
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Jungman Janssons brud

Brudklänningens fram- och
baksida. Den är hellång och
sydd i två delar, med separat
kjol- och livdel. Den vita isättningen är av broderad tyll.
Foto: Erik Thorell

V

arje år arrangerar
Ludvika kommun
en vecka till Dan
Anderssons minne.
Grangärde hembygdsförening
hade 2018 äran att arrangera

Viktor Karlsson med lärarinnan Anna Linden stående
intill. Sittande hustrun Elna
med dottern Berta i knät och
dottern Svea Viktoria sittande
på pallen omkring 1916. Dottern
Anna Lisa föddes 1917 och
saknas därför på bilden. Det var
hennes dotter Gun som skänkte
klänningen.
Foto: Finngården Rikkenstorps
bildarkiv.

invigningen på hembygdsgården i Sunnansjö.
Efter uppträdandena kom en
kvinna fram till oss och ställde
stillsamt frågan om vi ville ta
hand om en bröllopsklänning?

Förlossningsstol

D

jura hembygdsförening har fått en pall i
gåva från Persgården
i byn Norr Rälta och
enligt familjetraditionen är
detta en förlossningspall.
Stolen är märkt ANO 1729
MPS. Mats Persson föddes år
1707 i byn Norr Rälta. Om det
nu är den Mats som bodde i
Ollasgården, senare Persgården som gjort pallen? Mats
Persson var ett vanligt namn.
Det ligger väldigt nära till
hands att tänka sig att Mats
gjort pallen till sitt första
barns födelse, men så är inte
fallet. Han fick inget barn när
pallen gjordes och gifte sig
först år 1732, men han kanske
tänkte på sin blivande hustru
när han hittade ett krokigt
träd som ämne och gjorde en
pall. Bräderna längst fram på

10

Den hade tillhört hennes
mormor Elna Karlsson (f 1885)
och användes 1911 vid hennes
bröllop med den 18 år äldre
änklingen Viktor Karlsson i
Skattlösberg.
Dan Andersson umgicks med
denne Viktor och använde
honom som bakgrund till sin
figur Jungman Jansson, väl
känd i vår vistradition. Gun,
som överämnade klänningen till oss, sa att hon brukar
presentera sig som Jungman
Janssons barnbarn.
Klänningen hade förvarats i
ett uthus i Skattlösberg och
var nu värd ett bättre öde.
Vi i hembygdsförening tog
tacksamt emot gåvan. Klänningen är naturligtvis svart
och har en del intressanta
sömnadstekniska lösningar,
exempelvis lösa band som
läggs över axlarna och döljer
knäppningen. Det finns inte så
många klänningar kvar i detta
skick då många syddes om till
finkläder.t
Anna-Karin Andersson, ordförande i Grangärde hembygdsförening, andre vice ordförande
i SHF och DFHF.
Förlossningstolen i Djura hembygdsgård. Märkt ANO 1729
MPS.
Foto: Gertrud Ilis

stolen ser ut att kunna lossas
för att underlätta födandet.
Användandet av förlossningsstol har en lång historia då
den var i bruk redan 2000
år f.Kr. i Babylonien. En bild
i terrakotta från 100-talets
romarrike, visar en födande
kvinna sittande i en förlossningsstol. Under medeltiden
födde kvinnor också på en
stol. Från 1500-talet fanns förlossningsstolar i många hem
och de ärvdes från generation
till generation till långt in på
1800-talet. Pia Höjeberg har
skrivit den intressanta boken
”Jordemor” som handlar om
barnafödandets historia i
Sverige. I den berättas bland
annat om läkaren Johan von
Hoorn som år 1697 skrev
den första boken i förlossningskonst på svenska, ”Den
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t ELD
Swenska wäl-öfwade Jordegumman”. Hoorn beskrev tre
förlossningsställningar: Stående, sittande och liggande. Om
modern var svag rekommenderades liggande.
Sittande förlossning
Kvinnan kläddes inte av – för
blygsel, men säkert var det
också ofta kallt i hemmen.
Man drog endast upp kjolarna, när hon satt sig på stolen
eller pallen. Hoorn varnade
barnmorskorna för att sätta
kvinnan för tidigt på stolen,
utan bad dem vänta ”till dess
vattnet är brutet (fostervattnet
avgått)…så är det rätta tiden
att låta henne i Jesu namn uti
stolen på det hon med hans
hjälp och igenom goda värkar
kan föda sitt späda foster hit
till världen och vara en glad
Barn-Moder.”
Tyngdlagen hjälper till om
kvinnan sitter när hon föder.
Under 1800-talet spreds sättet
att föda liggande från USA och
sen vidare till Europa, användandet av hjälpmedel som
tänger underlättades om kvinnan låg. I slutet av 1900-talet
kom förlossningspallen i bruk
igen på svenska BB:n.

nafödande och här berättas
om en annan förlossningsställning:
”Om en nedkomst i Gråda by,
Djura, under 1800-talet har
det berättats att det var både
barn och äldre inne i stugan,
där födseln skulle äga rum, och
att stugan bara hade ett rum
utom kammaren som saknade
eldstad. Kvinnan som skulle
föda knäppte sina händer och
bad till Gud, då hon kände att
hennes svåra stund nalkades.
Knästående på en hemmavävd
blångarnssäck invid spisen
skulle hon föda sitt barn. När
det blev som svårast höll hon
med båda händerna så hårt om
skorstensstolpen att det vitnade
i knogarna. Men förlossningen
avlöpte den gången lyckligt.
När barnet var fött fick hon
hjälp med att komma i sängen.
Gamla personer har bekräftat
att detta sätt att föda barn knästående vid skorstensstolpen
var tämligen vanligt, inte bara
i Gråda utan även i andra byar.
Därav uppkom talesättet -att livet börjar vid skorstensstolpen”.
Den här ställningen, att föda
knästående, har också återupptagits i moderna förlossningar.t

Förlossning i Djura
Gustav Dalmalm, 1902–1978,
Djura, intervjuade de gamla i
bygden om bland annat bar-

Gertrud Ilis
Sekreterare i Djura hembygdsförening

Elddonspung
och
^
”Posa”

E

ldstål, fnöske och
flinta användes för
att ”slå eld” innan
tändstickorna blev allmänna. Redskapen var viktiga
och dessutom känsliga för fukt
varför de förvarades i små påsar som skyddade mot väder
och vind. I Gagnef finns dessa
två stickade ”elddonspungar”
DAGSVERKET NR 1. 2019

Ovan: Modern förlossningsstol. Foto: Birth Supplies Canada Ink.
www.midwiferysupplies.ca
Nedan: Förlossningsstolen från Djura. Foto: Gertrud Ilis

T.v. ”Pôsa”, Säckpipa. T.h. Eldstålspung. Foto: Ragnar Nyberg

bevarade. Tekniken är två
ändsstickning och broderiet är
utfört med ullgarn i liknande
mönster som återfinns på
stickade vantar. Pungarna
köptes av Karl Trotzig, av en
kringvandrande gumma i Bäsna, och skänktes till Gagnefs
Minnesstuga 1922.

”Pôsa”
Säckpipan är ofta ett bortglömt instrument i svensk
folkmusiktradition även om
den fått en del uppmärksamhet på senare år. I museernas
samlingar finns ett antal äldre
säckpipor bevarade. I Gagnefs
Minnesstuga finns en som ägts

av Per Finnlund i Bäsna. Den
användes främst vid bröllop. På dialekt kallas den för
”pôsa” – påse.

Lena Nordesjö, ordförande
i Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga
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En docka som gäckar

M

innesgoda läsare
kanske kan dra sig
till minnes att i ett
tidigare nummer
av Dagsverket stod att läsa om
de bastdockor som ibland kan
vara vidfästade ”liduväskorna”
i Rättvik och Boda.
Frågan som ställts under
många år är vad det kan vara
för växt som basten kommer
ifrån. I Dagsverket 4:2017 redogjordes också för den analys av bastfibern som Dalarnas
museum fick utförd 2017.
Samma år hade museet
fått tillfälle att förvärva en
liduväska med vidfästad
bastdocka. Det öppnade då
möjligheten kunna analysera
några fibrer. För att komma
närmare ett besked om vad
det handlar om för material
kontaktades textilhistoriker
Git Skoglund i Göteborg. Hon
hade nyligen kommit ut med
en bok om hampa och erbjöd
sig att försöka göra en analys
med den manuella metoden
för fiber-tvist (Z- eller S-tvist).
Resultatet blev inte positivt eftersom materialet troligen inte
har rötats och därmed är det i
stort sett omöjligt att hitta lite
längre fibrer som krävs för att

göra en manuell test.
Då skickades istället två strån
för analys, till Jens Heimdahl
& Ulf Strucke, Arkeologerna
Statens historiska museer. Proverna studerades morfologiskt
med hjälp av stereomikroskop
med hög förstoringsgrad.
Identifiering gjordes på vävnadsmorfologiska grunder av
vedartsanalytiker Ulf Strucke.
Ett tunt tvärsnitt genom ett
av stråna studerades också i
mikroskop med genomfallande ljus och hög förstoringsgrad.
Den cellulära strukturen i
tvärsnittet är tät och liknar den som återfinns
i lin (Linum usitatissimum). Bast från
innerbarken på ve-

dartade växter (inklusive
tibast) kan uteslutas liksom
rottågor. Då referensmaterial
från andra örtartade fiberväxter, främst hampa (Cannabis
sativa), saknades kan dessa
inte uteslutas.
Nu har vi haft möjlighet till
ytterligare en analys som
utförts av textilkonservator
Hana Lukosova på Bergens
Universitetsmuseum. Hon har
tittat på fibrerna och slutresultatet visar bastfiber, men det
är S-twist vilket innebär att
det inte är humle eller hampa.
Även lin är uteslutet då det
finns mycket kristaller runt
fibrerna vilket då istället kan
vara nässla. Dock menar Hana
Lukosova att hon tycker dessa
är allt för ojämna i cellstrukturerna, men fortfarande råder
en viss osäkerhet.
Det kan finnas ytterligare en
möjlig fiber som ibland har
använts i slöjdsammanhang,
nämligen lindbast. För denna
typ av fibrer saknas jämförelsematerial i denna analys,
varför det inte går att uttala
sig om detta material. Lind
är inte heller ett vanligt träd
i Dalarna, men det kanske
hellre styrker än utesluter
den tanken? Man frågar
sig också om det skulle
kunna vara bast från
något annat träd eller
växt. Vi får hoppas att
det i framtiden kommer ett svar.t
Erik Thorell
Hembygdskonsulent /redaktör

Bastdocka fäst på en ”liduväska” från Rättvik i Dalarnas museums samlingar (DM 23 598).
Foto: Fredrik Hegert, Dalarnas museum
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”En sagolik skola”

E

n sagolik skola
- Folkskolan 175
år är ett projekt
som drivs av
Lärarstiftelsen där
Lärarförbundet är en
samarbetspartner. Projektet innefattar utställning, webbplats och
arrangemang. Under

perioden 8 september
till 2 december 2018
visades utställningen
”En sagolik skola” på
Dalarnas museum.
Under utställningsperioden har 5162 personer
besökt utställningen.
Museet har haft 20 visningar inom Skapande
skola och 7 allmänna
visningar. En föreläsning tillsammans med
Högskolan, lärarstiftelsen och lärarförbundet
har anordnats.
Fyra hembygdsföreningar och ett folkdanslag medverkade vid
14 tillfällen i samband
med utställningen på
museet. Föreningarna som medverkade
var: Grycksbo Gille,
Svärdsjö hembygdsförening, Tunabygdens
hembygdsförening, By
Sockengille och By folkdanslag. De hade olika
programverksamhet i
form av utställningar,

skolslöjd, välskrivning
och ”gissa föremålet”
där det gällde att para
ihop föremål med samma funktion nu och då.
Den 9 maj hölls en
informationsdag som
förberedelse inför utställningen. Då samlades 25 personer mestadels från föreningarna
men även personal på
Dalarnas museum, Högskolan Dalarna och Lärarförbundet Dalarna.
Förutom information
från Lärarstiftelsen,
Sveriges Hembygdsförbund och Dalarnas
museum medverkade
Inga A:son Murmester,
Svärdsjö, och Roine Jensen, By, med redogörelser för lokala projekt
för barn.t

Erik Thorell,
hembygdskonsulent,
redaktör

Dräktrådet i Södra Dalarna

D

e dräktansvariga
i Södra Dalarnas
socknar träffades i
oktober 2018 i Hedemora för att behandla frågor
om material och tillverkning
av dräkter. Denna gång var
det Södra Dalarnas Hemslöjdsförening i Hedemora som var
värd för träffen.
Förutom information från
både Dalarnas Hemslöjdsförbund och Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund,
berättade värdföreningens
Ulla-Carin Carlsson och Doris
Ruth om föreningens samlingar och digitaliseringen av
den. De redogjorde för ett
mycket spännande samarbete
med skolorna i Hedemora för att uppmärksamma
”Hemslöjdens samlingar” på
Digitalt museum. Eleverna har
i projektet fått studera och
inspireras i sina arbeten av
bröllopsryor och munkabälte i
samlingarna.
Ulla-Carin och Doris visade
också föreningens ”bank”
DAGSVERKET NR 1. 2019

mönster till dräkterna i södra
Dalarna. Mönstren kopieras
och säljs till privatkunder eller
föreningar som syr dräkter.
Länshemslöjdskonsulent
Kattis Karlsson Nordqvist
visade det digitala verket om
Idre-Särna dräkten som nu
finns tillgängligt på hemsidan:
folkdraktsmarknad.se. Där
presenterar de vilka mönster och material som finns
att tillgå. Något som kanske
kan inspirera fler föreningar
att sprida kunskap om sitt
dräktskick och underlätta anskaffning av dräkter på samma
sida. På hemsidan finns också
möjlighet att annonsera om
dräkter till salu och möjliggör därigenom för många att
kunna köpa dräkter ”second
hand”.
Mötet avslutades på i textilmagasinet på Hedemora Gammelgård där Anna Karlsson
berättade och visade exempel
ur samlingarna. Föreningen
har ett mycket välordnat textilmagasin med bra klimat och

helt utan dagsljus. Textilierna
är inslagna i syrafritt papper
och förvaras i lådor och på
hyllor.
Övergripande frågor som kom
upp under mötet var behovet
av gåvoblanketter och skrivna
avtal vid föremålsförvärv samt

en idé om gemensam dräktbytardag för södra Dalarna.t

Erik Thorell,
hembygdskonsulent, redaktör

Några av deltagarna i dräktrådsträffen studerar vackra originalplagg i textilmagasinet på Hedemora Gammelgård.
Foto: Erik Thorell
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Dagsverkets redaktion tar tacksamt emot årsskrifter och andra publikationer från hembygdsföreningar och skribenter
runt om i Dalarna. Vi anmäler så många som möjligt i tidningen och lämnar dem därefter till Dalarnas museums bibliotek.

Blandat från Dalarna

BERÄTTELSER OM LISS ERIKHANS-GÅRDEN
Karin Khans Edenhammar
2018. 176 sidor

GRANGÄRDE HEMBYGDSFÖRENING 1925–2018
Anna-Karin Andersson
36 sidor

JÄRNA HEMBYGDSBLAD
1:2018
Järna hembygdsförening
20 sidor

FRÅN BRUK OCH BYGD
1:2018
Medlemsblad för Grycksbo
Gille. 15 sidor

Berättelsen om gården börjar
1718 då soldaten Hans Ersson Lamb kom hem från det
Stora nordiska kriget. Gården
byggdes i början av 1700-talet
och ligger i den lilla byn Sunnanäng i Leksand. Boken är
baserad på en mängd sparade
dokument, brev och fotografier. Författaren har gjort några
nedslag i det stora materialet
och försökt väva samman det
till en historia om gården och
människorna som bott där
genom tiderna.

Skriften beskriver den 93-åriga
föreningens tillkomst och
verksamhet under åren. Även
hembygdsgårdens tillkomst
med flytt av byggnader finns
redovisad med foto och
beskrivning av alla byggnader.
Inventarier och samlingar
ägnas ett antal sidor liksom
fester och arrangemang som
blivit många under åren. En
skrift som förutom sitt dokumentations värde kan vara
en inspiration och modell för
andra föreningar att ta efter.

I detta nummer kan vi läsa om
en småskolelärarinnas minne
från början av 1900-talet och
en vårtvätt i prostgården vid
samma tid. Även några orkesterminnen och översvämningen 1959 uppmärksammas.

I detta nummer finns att läsa
om Lisa Zetterström, dispen
särsköterskan som hade ett
stort intresse för fjällvärlden
med skidåkning eller vandringar. Om Grycksbo Lottakår
och dess verksamhet ägnas
också ett kapitel.

TUNARÖTTER 1:2018, 2:2018
Medlemsblad för Föreningen
Släkt och Bygd i Borlänge.
16 sidor per nummer

DALFOLK 1:2018
Släkt-, hembygds- och emigrationsforskarföreningen Dalfolk.
16 sidor

DALFOLK 2:2018
Släkt-, hembygds- och emigrationsforskarföreningen Dalfolk.
16 sidor

STORBRON – FÖRR OCH NUErik Hagström 2018. 36 sidor

I dessa två nummer kan vi
bland annat läsa om ”Undermedel från Borlänge”.
Artikel berättar om ”Ekmans
Täplin” som ansågs vara det
bästa medlet mot Lungsot och
astma i början av 1900-talet. I
första numret finns också en
artikel om doktor Maria Ingelman Sundberg, den första
kvinnan, tillika prästfru, som
skaffar motorcykel i Dalarna.

Detta nummer berättar om
Porfyrverket i Bäcka, bomärken och gelbgjutare Anders
Tägtström i Gustafs. Vi får också läsa om en svår drunkningsolycka i Transtrand år 1759.

Glimtar från Leksand för
300 år sedan inleder detta
nummer. Vidare berättas om
vårflodens skadegörelse 1916
och om en skolresa 1917. Vi
får också läsa om den stora
utvandringen från Dalarna till
västra Jämtland och sägenbildningen om Skog Erik, stormördaren och rånaren vid Vallsjön
i Lima.

Författaren har genom studier
av gamla dokument i arkiven
kunnat skriva denna dokumentation om byn Storbron i
Särna. Vi får läsa om fastigheterna, deras ägare, vardagslivet
under 1800-talet. Verkligheten
bakom barnvisan om ”Mors
Lilla Olle” beskrivs också i
denna bok.
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t NOTERAT
Sveriges Hembygdsförbunds Riksstämma
2019
Riksstämman 2019 kommer att hållas på Jamtli i Östersund den 24–26 maj och arrangeras i samarbete med
Heimbygda, Jämtland Härjedalens Hembygdsförbund.
Temat är Hembygdsturism.
På fredagen blir det invigning och aktiviteter på friluftsmuseet Jamtli medan lördagens stämmoförhandlingar
hålls på Clarion hotel Grand. Arrangemanget avslutas
som vanligt med resor under söndagen. Anmälningen
öppnar i februari och detaljer kring programmet kommer att läggas ut löpande på SHF:s hemsida.
Sista inlämningsdag för motioner är 15 mars.

Årets Hembygds
förening
Utmärkelsen Årets Hembygdsförening ges varje år till
en hembygdsförening som förtjänar att uppmärksammas för sitt arbete. De regionala förbunden (DFHF) kan
nominera en förening var. En utförlig motivering och
dokumentation krävs samt namn, e-postadress och telefonnummer på kontaktperson i föreningen.
2019 prioriteras föreningar som arbetar med natur- och
kulturlandskapet.
Nominering kan göras med ett eller flera av följande fyra
kriterier som grund.
- Ställning i lokalsamhället – som mötesplats, betydelse
för demokrati
- Förmåga att arbeta med olika målgrupper – olika 		
åldrar, kvinnor/män, intressen, integration
- Bevarandeinsats – kulturmiljöarbete, samlingar, arkiv
- Förnyelse/utveckling – nytänkande som visar på möj
lig framtid för hembygdsrörelsens arbete
SHF:s styrelse utser pristagare.

Kallelse till
Dalarnas Fornminnesoch Hembygdsförbunds årsmöte 2019

En arbetsgrupp bereder förslag utifrån styrelsens
prioritering.
Prissumman är på 10 000 kr.
Kontakta hembygdskonsulenten för mer information!
023-666 55 46, erik.thorell@dalarmnasmuseum.se
Läs mer på: www.hembygd.se

Härmed kallas medlemmarna i Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund till årsmöte.
Tid: lördag 27 april 2017, kl. 10.00- 15.00
Plats: Dalarnas museum, Falun
Anmälan till program och förtäring senast 5 april till
erik.thorell@dalarnas museum.se.
Motioner ska vara DFHF tillhanda senast 15 mars
Kaffe och bulle serveras från kl. 09.15. Hembygdsförbundet bjuder på lunchen för föreningarnas ombud.
Övriga deltagare betalar på plats. Alla deltagare måste
dock anmälas i förväg.
Välkomna önskar styrelsen!
Program
- Årsmötesförhandlingar
- DFHF och Dalarnas museum informerar
- Föreningarnas frågor och ärenden
- Föreläsning om ”Fäbodlandskap och vallmusik”
av musikantikvarie Jennie Tiderman Österberg
På hemsidan hittar du:
- Kallelse
- Dagordning
- Program
- Verksamhetsberättelse
- Stadgar
www.dalarnasmuseum/dalarnas hembygdsförbund
Handlingarna kan även beställas i pappersform från hembygdskonsulenten.
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Nästa nummer
”SMAKLIG SPIS ”
manusstopp
5 maj
Kolbulle.
Foto: Erik Thorell
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B

SVERIGE
PORTO
BETALT

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan
(ej adressidan)

DFHF, Box 22, 791 21 Falun

Letar du present?
-den hittar du i Dalarnas museums

Museibutik

- presenter för alla tillfällen
Varmt välkommen!
Öppet
tis-fre 10-17, lör-sön 12-17

Är ni rätt
försäkrade
när olyckan
är framme?

Årets Hembygdsbok
NYHET!
Riksstämman 2018 beslutade justera statuterna för priset
Årets hembygdsbok för att även kunna uppmärksamma årsboksutgivning. För att praktiskt kunna skilja monografier från
årsboksutgivning kommer vi att vartannat år belöna årsböcker och vartannat år monografier.
I år kommer juryn att belöna årsböcker.
DFHF har möjlighet att nominera en bok eller en serie
årsböcker som representerar länet i den nationella tävlingen.
Skicka in ert bidrag senast 15 mars. Boken (monografier) ska
vara utgiven något av de senaste två föregående åren, alltså
under 2017 och 2018, för årsböcker gäller de tre sista åren;
alltså 2016, 2017 och 2018.
Boken ska ha skrivits av eller i samarbete med en hembygdsförening i Dalarna, vilket ska framgå i boken.
Juryn kommer att värdera:
¬
¬

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.

¬
¬
¬
¬

forskningsinsatsen
de litterära kvaliteterna i presentation och 		
gestaltning
den folkbildande insatsen
lagarbete premieras framför enskilda insatser
priset delas inte ut två gånger till samma 		
bokserie
priset delas inte ut till nytryck av böcker

Vinnaren av SHF:s tävling erhåller 10 000 kr.
Tre (3) exemplar ska skickas till DFHF för nominering till
”Årets Hembygdsbok” när det gäller monografier.
Om en serie årsböcker nomineras ska tre (3) exemplar av de
senaste tre årsböcker skickas in.
Juryn består av: Ingrid Neil, Satu Sundström och Marita Trygg
Dalarnas bidrag till Årets hembygdsbok kommer att
presenteras på Dalarnas hembygdsförbunds årsmöte
i Falun den 27 april.
Vid publicering av trycksaker/böcker som erhållit ekonomiskt
bidrag från DFHF skall detta anges i boken.

0200-22 00 55 | forsakring@hembygdsforbundet.se
facebook.com/hembygdsforsakringen | hembygd.se

Kontakta hembygdskonsulenten för mer information!
023-666 55 46, erik.thorell@dalarmnasmuseum.se
Läs mer på: www.hembygd.se

