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Flodakulla i skinndräkt med 
geten Spira på Skansen 2010.
Foto: Erik Thorell

t INLEDNINGSVIS

Jag var barn på landsbygden under 1970-talet och jag 
brukar ofta tänka på det som en förmån. Då fanns det fort-
farande kvar små bitar av det gamla jordbrukssamhället 
i vardagen och det var helt naturligt i min familj att plöja 

potatisåkern med häst och hässja hö på lindan. Vi hade inte häst 
men vi fick låna grannen Edvins stora nordsvenska Dacke. Folk 
gick i gårdarna och det var ett större flöde av människor i alla åld-
rar i byn. Vi som var små fick på så sätt höra vad de äldre pratade 
om och det är väl så berättelser, sägner och språk, det som man 
idag kallar det immateriella kulturarvet, lever vidare. När julen 
närmade sig skrev jag och mina kompisar önskelistor till Tomten. 
Vi alla visste med säkerhet att Tomten, han bodde i Leksberg 
en bit ovanför byn. Det var sen gammalt. Där hade han sällskap 
av trollen och när det låg dimma över Leksberg, då visste vi lika 
säkert att trollen kokade messmör. 

När jag på jobbet råkade på en gammal skrift, ”Dalska namn- 
och ordstudier” av Bror Lindén, blev jag helt fångad av avsnittet 
”Vem – eller vad – är Glyx?” Det ska i våra trakter ha varit ett 
övernaturligt väsen som åstadkommer att det smäller i knutarna 
av köld och som helt sopar igen vägarna vid snöyra. Man brukade 
skrämma barnen med att Glyx skulle komma och ta dem om de 
inte höll sig inomhus kalla kvällar. Det fanns så kallade Glyx-
kvällar, ”Glykskwelder”, mellan jul och nyår eller trettondagen 
som var fulla av underliga ting och då kunde utklädda personer 
komma in i stugorna och leta efter barnen. Hästar stannade där 
de inte skulle stanna och så vidare. Ordet glyx kunde också syfta 
på skorstensrök och i Mora och Solleröspråkområdet kunde ordet 
glyks omvandlas till ”Lefs” eller ”Leks”! När jag läste detta så 
kändes det som en uppenbarelse – vår Tomte i Leksberg kanske 
förr var Glyx som kom mellan jul och nyår och letade barn? Och 
om dimman eller ”skorstensröken” syntes i Leksberg, Glyksberg 
- Skorstensrökberg?, så var det ju helt naturligt att trollen kokade 
messmör då! 

En god glykskweld önskas alla! t

Anneli Larsson 
Kulturarvssekreterare 
Mora bygdearkiv

Glykskwelder
”Vi alla visste 
med säkerhet 
att Tomten, 
han bodde i 
Leksberg en bit 
ovanför byn. 
Det var sen 
gammalt.”

Frostig trädkrona i dramatiskt vinterljus. 
Foto: Erik Thorell
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Sålunda blev jag kon-
taktad av ett kana-
densiskt barnbarn till 
en internerad med-

lem i en allierad bomplansbe-
sättning. Han ville tillsammans 
med sin hustru besöka platsen 
för sin farfars korta men 
uttryckligen ”lyckligaste tid i 
livet”! Farfadern var skytt i ett 
RAF bombplan som anfallit 
Berlin, blivit svårt skadat och 
tvingats nödlanda i Skåne 
hösten 1944. Besättningen 
internerades i Falun i det i all 
hast uppbyggda Främbylägret. 
Där fanns redan åtskilliga båts-
män från två polska u-båtar 
som saknade både land och 
hemmahamn. Lägret var i 
början inte speciellt hårt beva-
kat, många av de internerade 
hade permission för att jobba i 
Falun då stans arbetsföra män 
var inkallade och bristen på 
arbetare var stor.    

Jobb och nöjen
Den kanadensiska farfadern 
slapp kriget för en tid, kunde 
ägna sig åt både jobb, nöjen 
och kanske en och annan 
Faluflicka. Han flyttade snart 

till ett pensionat strax utanför 
stan på egen bekostnad då 
han fick en bra lön från RAF. 
   Vid barnbarnets besök 
visade jag runt i snårskogen 
i Främby där jag var överty-
gad om att lägret hade legat. 
Jag berättande målande om 
taggtrådsstängsel och de kalla, 
snabbt hopspikade baracker 
där de tvingats att leva och 
frysa under vintern 1944. Man 
dokumenterade det jag visade 
och även mig, lättjefullt stöd-
jande mot ett stort betongfun-
dament som fortfarande fanns 
på platsen. De berättade om 
farfar och hans glädje över att 
slippa kriget och att vara inter-
nerad i en lugn och fin stad.

Minnestavla
Ett antal år senare blev jag en-
gagerad i framtagandet av en 
minnestavla över Främbyläg-
ret. Texter författades, bilder 
letades fram. Tillsammans 
med en arkeolog från Dalarnas 
museum och flera äldre kartor 
och ritningar över lägret mätte 
vi in området med moderna 
metoder. Flera andra under-
sökningar och efterfrågningar 

gjordes också. Bland mycket 
annat framkom följande. 
Det fundament jag så glatt 
lutat mig mot, då jag leende 
mot barnbarnets kamera 
berättade om ”farfars” liv i 
lägret, visade sig vara rester 
från Televerkets serviceverk-
stad för sina fordon, byggt i 
slutet av 1950-talet. Det var 
en del av en smörjbrygga. Av 
själva lägret fanns nästan inget 
kvar, bara ospecifika rester av 
ruttnande stolpar. 
   Efter några sömnlösa nätter 
beslutade jag mig för att inte 
meddela barnbarnet och hans 
fru om min nyvunna kunskap, 
dessutom hade jag inte deras 
adress. Farfars tid i Falun var 
ändå hans ”lyckligaste tid i 
livet”. Det kändes trots allt 
skönt att veta! t 

t REDAKTÖREN t LÄGER

Nu är det jul igen – i alla fall 
snart. Innan dess ska vi hinna 
med både Advent och Lucia, 
alla är högtider som förknip-
pas med olika smaker och 
dofter. Pepparkakor, saffran, 
kanel och många andra. Men 
var kommer alla dessa julens 
smaker ifrån och hur länge 
har vi haft dem i vårt helg-
firande? I en artikel i detta 
nummer får vi några svar. 
Den som ger oss svaren är 
Anne-Berit Lavold, hemmahö-
rande i Sollentuna hembygds-
förening, som välvilligt delat 
med sig av sin artikel från 
förra årets Ledungen.
 I detta nummer har vi alltså 
”klivit över gärdsgården” till 
ett annat län. Ett bra exempel 
på gott samarbete, en nog så 
viktig del i hembygdsarbetet. 
Genom att hjälpas åt och sam-
arbeta med andra föreningar 
når man oftast längre och ar-
betet blir mindre mödosamt. 
I Dalarna har årets Kretsträffar 
och Fäbodkonserter bevisat 
att samarbetet varit både 
givande och roligt. 

Tack till alla föreningar och 
ideella krafter som ställt 
upp under året!

Trevlig läsning!t
Erik Thorell, redaktör

"En förviterdag ä sô kôrt
Snart på kvälln ärä stup môrt
Ä då vi ställ dôra på glänt 
tä advent." 
Första versen ur Anna-Britta 
Nordéns dikt Advent ur boken 
"Söckt och heligt".

Smak och doft

Hur det kan gå då man 
tror sig veta...
Minnet av andra världskriget har bleknat. Den generation som upplevt kriget 
är på väg att försvinna liksom minnet av den förflutna epoken. Samtidigt har 
barns och framförallt barnbarns nyfikenhet ökar. Hur var det, hur var det att 
leva då, vad hände, vad sa man, vad tyckte man? Här i Dalarna blev vi också be-
rörda. Här fanns nämligen många internerade utländska militärer i uppbyggda 
läger. Sverige var neutralt och all obehörig militär, som till exempel flygplansbe-
sättningar som nödlandat i Sverige skulle interneras. Tydliga minnen i landska-
pet efter lägren är nu svåra att upptäcka men en och annan berättelse har över 
tid kommer mig till del.

Okända internerade vid Främbylägret.  Foto: Kulturnämndens bildsamling, Falu kommun

Staffan 
Nilsso, Vice 
ordförand 
DFHF

››ett stycke nutidshistoria››
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Julbordet kom till när 
Anne-Berit Lavold i 
Sollentunaföreningen 
började fundera över 

traditionerna. Vad är gammalt 
och vad är nytt? Vad har vi 
lånat från andra länder? Finns 
det peppar i pepparkakor? 
Vad är det egentligen för 
skillnad på clementiner, man-
dariner och satsumas? Vad 
betyder val i valnöt? Varför är 
saffran så dyrt? Varifrån har 
polkagrisen fått sitt namn? 

Glögg 
Redan under medeltiden var 
kryddat vin populärt i Europa. 
Kryddorna ansågs hälsobring-
ande eller att de kunde dölja 
dålig smak på vinet. Ordet 
glögg kommer av glödga, som 
betyder uppvärma. Benäm-
ningen glödgat vin dyker 
upp första gången i Sverige i 
början på 1600-talet. I slutet 
av 1800-talet blev glöggen en 
svensk jultradition. En vanlig 
blandning i vinet var socker-
lag, russin, sötmandel, kanel, 
kardemumma, nejlikor och 
ibland vanilj. I dag dricker vi 
svenskar cirka 5 miljoner liter 
glögg varje jul. 

Mandel
Mandeln är en stenfrukt som 
odlas i Medelhavsområdet. 
På 1500-talet började den im-
porteras som konfektyr men 
redan på 1300-talet kände 
man till den här i Norden.  

Marsipan
Mandel, mandelolja och 
socker som pressas mellan val-
sar. Innehåller mer socker än 
mandelmassa.

Mandelmassa
Mald mandel, socker och ägg-
vita eller glukossirap. Innehåll-
er mer mandel än marsipan.
I flera nordiska länder är det 
tradition att lägga en mandel i 
julgröten. Den som får nöten 
får en mandelgåva, önska sig 
något, eller blir gift nästa år.

Hasselnöt
Hassel är en buske som växer 
vild i Sverige. Den förekom-
mer upp till Dalarna och 
Ångermanland. Hasselnöten 
utvecklas ur honblomman. 
Nöten har ett frö som till 60 
procent består av fett. Det 
finns odlade sorter med olika 
form och storlek. Turkiet är 

den största producenten av 
hasselnötter. 

Man får inte plocka hassel-
nötter utan markägarens 
tillstånd, att plocka nötter 
ingår inte i allemansrätten.

Filipin är en lek som ofta 
hör julen till. Om man hittar 
två nötter i samma skal, så 
kallade tvillingnötter, så äter 
man den ena själv och ger 
den andra till någon som vill 
leka filipin. Då gäller att nästa 
gång ni två träffas, eller på ett 
visst överenskommet datum 
säga ordet filipin. Den som 
kommer på att säga det först 
har vunnit denna lek. Leken 
finns i flera europeiska länder 
och i Sverige har man lekt 
filipin sedan 1800-talet. Ordet 
är en förvrängning av tyskans 
Vielliebchen, hjärtevän, eller 
litauiska filibas, ett litet par. 

Valnöt
Valnöten är egentligen ingen 
nöt utan en stenfrukt. Den 
innehåller mycket protein, 
60 procent fett, det mesta 
fleromättat och mycket järn. 
Ordet är gammalt och förledet 
val- kommer från välsk som 

betyder utländsk eller syd-
ländsk. Valnötsträdet växer 
inte i Sverige, det klarar inte 
kylan här. Sverige importerar 
nästan 500 ton valnötter varje 
år, mest från USA.

Senap
Det finns flera arter av senap 
men vitsenap är den art som 
oftast ingår i vår vanliga se-
nap. Den härstammar från öst-
ra medelhavsområdet. Det är 
fröna som används. De krossas 
och blandas med vätska så att 
senapsolja bildas. Den svenska 
senapen är ofta sötad med 
socker eller honung. Fransk 
senap är vanligen inte sötad 
alls. Hela vitsenapsfrön an-
vänds ofta i ättiksinläggningar 
av till exempel gurka eller sill 
vilket inte är för smakens skull 
utan för att fröna förhindrar 
mögel och bakterier. I skånsk 
senap har man förr använt 
Svartsenap som är en gammal 

"Saffran är giftigt i 
större mängder, så 
mata inte småfåg-
larna med saffrans-
bröd!"

Julens dofter 
och smaker

Varje år har Sollentuna hembygdsförening en jul-
marknad där det också finns ett 1700-tals julbord. 
Förutom att visa maten berättas det samtidigt om 
våra jultraditioner och julens dofter och smaker.
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odlingsväxt med mycket stark 
smak.  Men sedan mitten 
av 1950-talet använder man 
istället Sareptasenap som kan 
skördas maskinellt. Kanada är 
den största producenten av 
båda sorterna.

Polkagrisar
År 1859 fick änkan Amalia 
Eriksson i Gränna tillstånd att 
tillverka polkagrisar som gjor-
des av socker, vatten, ättika 
och pepparmyntsolja, recep-
tet är fortfarande detsamma. 
Karameller kallades förr 
för grisar och polka, då en 
modern dans  som gick runt, 
runt, precis som polkagrisens 
röda ränder.

Julmust
Aktiebolaget Roberts grun-
dades 1910 i Örebro av pappa 
Robert Roberts och hans son 
Harry.  De ville göra alterna-
tiv till öl och brännvin och 
specialiserade sig på aromer 
och extrakter som de sålde 
till bryggerier. Harry skicka-
des till Berlin för att studera 
kemi. Efter flera år i labora-
toriet framställde han den 
berömda julmusten. Koncen-
tratet är patentskyddat och 
innehåller 30 ingredienser 
som är hemliga. Bara ett fåtal 
känner till det men man vet 
att malt och humle ingår. 
Från början var musten ett 
alkoholfritt öl men är idag en 
läskedryck. Julmust från olika 
tillverkare smakar olika, vilket 
beror på att bryggerierna har 
olika blandningar av vatten, 
extrakt och sötningsmedel. 
Lagringstiden kan också 
påverka smaken. Musten får 
en rundare och fylligare smak 
efter ett års lagring i glasflaska 
i sval och mörk miljö. Julmust 
står för ungefär 50 procent 
av den totala läskmarknaden 
i december vilket innebär att 
varje svensk dricker fem liter 
julmust då.

Clementin, Satsumas, Man-
darin - vad är skillnaden? 
Clementin 
Har söt smak och är i regel 
kärnfri. Orangefärgat och 
något tjockare skal. Det är 
dessa vi äter flest av och ofta 
kring jul! En korsning mellan 
mandarin och pomerans, 
skapad 1902.

Satsumas
Grönaktiga skiftningar i skalet 

trots att den är mogen. Saknar 
oftast kärnor. Slätare och 
tunnare skal än clementinen. 
Syrlig smak. Finns i affärerna 
från oktober till mars. Kom-
mer ursprungligen från den 
japanska provinsen Satsuma. 

Mandarin 
Gula eller blekorange med 
tunt skal. Har många kärnor 
och säljs i princip inte längre. 
De används istället till konser-
vering och drycker. 

Ris
Ordet ris har hämtats från 
lågtyskan på medeltiden. När 
den heliga Birgittas far, Birger 
Persson, begravdes år 1327 

inhandlades, förutom vin 
och dyrbara kryddor, även 
105 skålpund risgryn vilket 
motsvarar 45 kg. Inventarielis-
tor visar också att ris fanns i 
Gustav Vasas kryddkammare. 
Riskornet är egentligen en 
frukt. Varje planta har 20–30 
skott och i varje skott finns 
en blomvippa med vardera 
70-80 frukter, riskorn. Ett sått 
riskorn kan ge upp till 3000 
nya. Risgryn är skalade korn 
från risplantan.
Asien står för över 80 procent 
av all risodling. I Sverige äts 
drygt 4 kilo ris per person 
och år. Ris à la Malta har inget 
med ön Malta att göra. Det är 
slarvigt uttal av franskans Riz 
à l`amande som betyder ris 
och mandel.

Kanel
Kanel är en av världens äldsta 
kryddor men har också an-

vänts i rökelse och parfymer. 
Kanelträdet är släkt med lager 
och avokado. Det italienska 
ordet canella betyder litet rör. 
Det är innerbarken på trädets 
grenar som används. Kanel 
har använts i Norden sedan 
1300-talet. På 1700-talet fick 
kanel dölja finkelsmak i bränn-
vin därav uttrycket "att vara 
på kanelen". Kanelbullar börja-
de bakas först på 1920-talet. 

Vanilj
Vanilj är en orkidé som ur-

sprungligen kommer från 
Mexiko.  I odlingar utanför 
Amerika saknas den insekt 
som pollinerar vaniljblom-
man. Varje blomma måste 
då pollineras för hand, vilket 
sker med hjälp av en liten 
pinne. Mer än 50 procent av 
världsproduktionen odlas 
på Madagaskar. Frukten 
som kallas vaniljstång är en 
20–30 centimeter lång kapsel 
som innehåller svarta små 
frön. Det viktigaste smakäm-
net vanillin kan framställas 
syntetiskt ur en biprodukt vid 
pappersmassetillverkning, 
petroleum eller kryddnejli-
ka.  Smakämnet blandas med 

socker och säljs som vanil-
linsocker. Uppskattningsvis 
förmodas 95 procent av all 
saluförd naturlig vanilj i själva 
verket vara artificiell.

Kardemumma
Kardemumma är en två till tre 
meter hög ört som kommer 
från södra Indien och Sri Lan-
ka, men nu är Guatemala det 
största exportlandet. Frukten 
är en grön kapsel med frön i. 
Kapslarna får sitta kvar runt 
fröna så länge som möjligt 

eftersom urtagna frön snabbt 
förlorar aromen. Kardemum-
ma är den tredje dyraste kryd-
dan efter vanilj och saffran. 
Här i Sverige fanns kryddan 
redan under tidig medeltid. 
Ordet kardemumma kommer 
från sanskrit kardamah som 
betyder bottensats eller oren-
lighet. Det syftar på doften i 
bottensatsen vid vinjäsning. 
Arabiska länder importerar 60 
procentav kryddan. Saudiara-
bien använder mest, 442 gram 
per person och år, framför allt 
i kaffe. Efter de arabiska län-
derna kommer Sverige med 
29 gram, till bullar, peppar-
kakor och glögg. Jämfört med 

t JULKRYDDOR

Ovan: Jultomten i Konsum. 
Foto: Atelje BERU, foto: Bertil 
Ruuth, Borlänge. DM arkiv. 
T.h. Saffransbröd och glögg på 
julmarknad. Foto: Erik Thorell
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England och Tyskland som 
använder 2 gram per person 
och år. 

Kryddnejlika 
Kryddnejlika är torkade 
blomknoppar från ett litet 
träd och har använts i mer 
än 2000 år som krydda och 
medicin, främst i Asien. Det 
svenska namnet kommer sig 
av en felöversättning. Hollän-
darna som länge dominerade 
kryddnejlikhandeln, kallade 
kryddan för ”kruidnagel” som 
betyder kryddspik. Nagel har 
sedan felaktigt blivit översatt 
med nejlika. Den flyktiga 
nejlikoljan, eugenol, som är 
både bakteriedödande och 
milt smärtstillande användes 
förr av tandläkare. Kryddnejli-
kor dekorerar julens apelsiner, 
samt sätts i julskinkans grilje-
ring och är en av glögg- och 
pepparkakskryddorna. 

Saffran
Saffran är de orangefärgade 
märkesflikarna på saffrans-
krokusens pistiller. Flikarna 
plockas försiktigt för hand av 
kvinnor och barn. För varje 
kilo torkad saffran går det åt 
cirka 100 000–150 000 blom-
mor! Saffran har odlats i mer 
än 3000 år. Kryddan kom till 

Sverige under tidig medeltid. 
Eftersom saffran är så dyr har 
man försökt förfalska eller 
dryga ut den, företrädesvis 
med gurkmeja som också är 
gul men som nästan inte har 
någon smak. På medeltiden 
var det mycket stränga straff 
för förfalskning och i Nürn-
berg på 1400-talet brändes 
en förfalskare på bål och tre 
begravdes levande. Saffran 
är giftigt i större mängder, så 
mata inte småfåglarna med 
saffransbröd! 

Hyacint
Hyacinten växer ursprung-
ligen i Syrien och Turkiet. 
Troligen kom den till Sverige 
under 1600-talet.

Det tar fem år att få fram en 
hyacintlök i den storlek vi vill 
ha den till jul. Den odlas i Hol-
land. Varje år i december säljs 
nästan 11 miljoner hyacinter 
här i Sverige. 

Julhalm
Julstämning och julens dofter 
är för många julgranen, glögg, 
pepparkakor och apelsiner.  
Men för ungefär 100 år sedan 
var det halmen som ströddes 
på golvet som gav doft och 
stämning åt julen. 
Med julhalmen bars julfriden 
in i huset och den fick inte 
brytas förrän halmen bars ut 
vid Tjugondag Knut. I halmen 
på golvet lekte både unga och 
gamla. Det var vilda lekar 
som idag är bortglömda och 
av halmen knöt man samman 
figurer till leksaker eller pryd-
nad. Det kunde vara bockar, 
gummor, gubbar eller andra 
figurer. Den gav också värme 
då det var kallt på jord- och 
stengolven. Man hämtade 
maten från bordet och satt 
i halmen och åt.  Många sov 
också i halmen för man trodde 
att förfäderna kom på besök 
på julnatten och då skulle de 
få sova i sängarna. Att ha halm 
på golvet nära eldstad och 
med talgljus brinnande var 
dock en stor brandfara och 
under slutet av 1700-talet och 
vidare under 1800-talet för-
sökte man från myndighets-
håll stoppa denna tradition. 
Till sist blev det förbjudet.

Julgranen
Granen kom till Mälardalen 
omkring år 0. Människan har 
i många kulturer haft trädet 
som en viktig del i religion 
och traditioner - vårdträdet, 
midsommarstången, världsträ-
det Yggdrasil för att ta några 
exempel. Förr i tiden har vi 
här i norden haft julgran, men 
utomhus. Varje gård skulle ha 
sitt eget träd, gärna två och så 
höga som möjligt. Grenarna 
togs bort så endast topprus-
kan var kvar. På 1700-talet i 
Tyskland började man ta in 
granen och klä den. Hos oss 

blev det vanligt hos allmogen i 
slutet av 1800-talet.

Pepparkakor 
Kakor med starka kryddor 
har bakats i många hund-
ra år. Kryddkakor har lång 
hållbarhet men främst hade 
de medicinsk verkan, bland 
annat för bättre matsmältning. 
Förr betydde ordet peppar 
allmänt kryddor. Därför heter 
de just pepparkakor. Idag 
används vanligen kanel, inge-
fära, kryddnejlika och ibland 
kardemumma. Förr kunde 
också användas anis, fänkål, 
peppar och pomeransskal. 
Under medeltiden bakades 
pepparkakor av nunnor 
och användes medicinskt. 
De bakades så småningom i 
bagerier och såldes på apotek 
men även på marknader. 
Det lades mycken möda på 
pepparkakornas form och ut-
seende. Unionskungen Hans, 
1455–1513, ordinerades peppar-
kakor, av sin doktor, mot sitt 
dåliga humör och fortfarande 
lever myten att man blir snäll 
av pepparkakor. På 1800-ta-
let blev pepparkakan julens 
kaka. Kanske behövdes de för 
matsmältningen. Mår magen 
bra blir man ju snäll!t

Anne-Berit 
Lavold, 
Sollentuna 
Hembygdsför-
ening

"På 1800-talet blev 
pepparkakan julens 
kaka. Kanske behöv-
des de för matsmält-
ningen. Mår magen 
bra blir man ju snäll!"

Ovan t.v. Man med hyacinter. 
Flicka med katt och julgran. 
Foto: Valfrid Lundström, 
DM arkiv.

t JULKRYDDOR
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Nu är tiden en annan, 
jag sitter i samma 
kökssoffa, i samma 
stuga med ett rum 

och kök. Det som hänt här 
känns som en saga, som om 
berättelsen om den gamla 
stugan tagit en vändning som 
ingen kunnat drömma om. 
Den var nära att rasa ihop 
men benämns nu med både 
för- och efternamn, Gamla 
Stugan samt titeln Vinnare av 
Dalarnas Byggnadsvårds-
pris 2019.
 Jag hör hur stugans andar 
drar efter andan. Farmors 
mor Sara Sofia, född 1848, 
är förskräckt. Man skall icke 
förhäva sig! Jag är snabbt på 
benen för att lugna henne, jag 
går för att hämta bunten med 
hennes tidskrifter från 1880, 

Jag sitter i kökssoffan hos farmor Anna, det är tidigt 60-tal, jag är kanske fyra år. Båda mina föräld-
rar jobbar, mamma Margit syr hattar i Carlstens hattaffär inne i Ludvika och pappa Börje jobbar i 
Blötbergsgruvan. Det är sommar och det regnar ute, inne i den gamla stugan är tryggheten total och 
omslutande. Farmor böjer sin slitna kropp och lägger in mer ved i spisen, kaffet doftar och hon ser 
med värme på mig genom sina runda glasögon. Jag blir varse något som känns djupt, jag har upptäckt 
tiden. Jag förstår att det fanns något innan mig och att farmor, som är så gammal, också har varit ett 
barn och att hon föddes här inne i stugan - och att hon är mamma till min pappa, som också har fötts 
här i stugan som har sett allt, hört allt och som även ser mig.

En älskad 
gammal stuga

Gamla Stugan vid sekelskiftet 1800/1900-talet. Gustaf Persson med hustrun Sara Sofia och två av 
döttrarna, Leontina med söner och Maria Norgrens farmor Anna, född 1884, längst till höger.
Fotograf: Okänd
Ovan: Gamla Stugan i ny röd skrud. Taktegel, Vedevågs falstegel Foto: Maria Norgren
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"Trons Segrar", de som jag 
hittat i kutterspånen uppe på 
vinden. Jag minns att pappa 
berättat att hon rökte pipa 
stoppad med rölleka, att hon 
jämt pratade om Gud och att 
hon benämnde skådespeler-
skor som ”tôckna där tea-
terotäckor”. 
När jag kom tillbaka med 
"Trons Segrar" var hela stugan 
full med barn, ingen tog 
notis om mig. Min farmor 
bar barn nummer fem vid 
bröstet, den senaste, det var 
alltså min pappa och då måste 
året vara 1913. Hon kallade 
honom Putte och sjöng glatt 
trots kaoset i stugan. Vad hon 
inte visste, men säkert anade 
var att hon i rask takt skulle 
föda tre barn till. Farfar Kalle, 
gruvarbetaren och grovarbeta-
ren, började bygga ett nytt hus 
bara tio meter bort och när 
det stod färdigt kunde man 
hyra ut stugan.

Hyresgäster
Putte blir sju år men får inte 
börja skolan i Gonäs för det 
är intagning vartannat år. Han 
vet inte att han kommer att 
bli retad i skolan för att han 
har nötta ärvda kläder och 
går barfota under sommar-
halvåret. I Gonäs finns det 
bondbarn som äter köpebröd 
istället för hembakt rågbröd, 
i Gonäs vet alla allt om alla. 
Man vet att stinsen är kär. Och 
när stinsen gifter sig innebär 
det att han inte vill ha hand 
om posten i stationshuset 
längre, att posten måste flytta
till ett annat hus och att det i 
sin tur innebär att ett ungt par 
som varit inneboende där blir 
utan bostad. Då får min farfar 
nya hyresgäster - det unga 
paret. 

Olga och Dan
Hon, är småskollärarinna och 
har hitintills haft några meter 
att gå till skolan i Gonäs, nu 
kommer hon att få traska två 
kilometer från stugan i grann-
byn Gonäsheden, och hon har 
ett växande litet liv i magen. 
Han, är yr av glädje över att ha 
fått elektricitet till Gonäs, han 
har slängt den osande karbid-
lampan dit pepparn växer. 
Han är även yr av förvirring 

över det växande lilla livet.
Hon heter Olga Andersson 
och hon gråter. Han heter 
Dan Andersson och är poet. 
Han svär över att behöva köpa 
en ny karbidlampa för dit de 
ska flytta finns ingen el. Det 
är i alla fall sommar och han 
tillbringar dagarna med att 
måla och tapetsera i den lilla 
stugan, den gläder sig tyst och 
nyfiket över omvårdnaden. 
Han hittar en perfekt plats för 
ett skrivbord uppe på vinden, 

med utkik över byvägen. 
Han skriver sin signatur på 
fönsterkarmen, ”Dan, den 20 
aug 1920” och så glömmer han 
återigen det där med renove-
ring.

Resan
Onsdagen den 15 september 
1920 stryker han limfärg inne 
på förstugutaket. Plötsligt blir 
det bråttom, han är sen till 
tåget, ska till Stockholm och 

söka mer skrivjobb. Han hin-
kar upp ett ämbar med vatten 
men hinner sen inte mer, det 
krånglar, han är nersmetad 
med färg. Han ropar på går-
dens äldste son samtidigt som 
han slänger sig upp på cykeln 
och försvinner ut genom 
grindstolparna. ”Slå lite vatten 
på färgen, Göte!” Den ska hålla 
sig tills han kommer tillbaka, 
han ska inte vara borta länge, 
högst några dagar. 
Men han kom inte tillbaka. 

Den första oktober skulle 
de flytta in i stugan men då 
den dagen kom var det bara 
Olga, ensam och sorgtyngd 
med en mage som växte, som 
kom. Lilla Monika föddes den 
16 mars 1921. Hon blev det 
nionde barnet på gården och 
min farmor Anna blev kallad 
mamma och Olga blev kallad 
mor. Far var far, fastän inte 
hennes egen. Barnen de kall-
lade varandra syster och bror 
livet ut. 

Hotellrummet
År 2020 är det 100 år sedan 
det här hände, då hade döden 
gömt sig på ett hotellrum i 
Stockholm, maskerad i osynlig 
gas. Gasen hade stannat i 
skrymslen och sängkläder 
efter en sanering av vägglöss.
Allt det här, och mycket mer, 
berättar jag gärna för er när 
ni kommer på besök i den 
restaurerade Gamla Stugan 
på Gonäsheden. Glöm inte att 
knacka på dörren innan ni går 
in, man vet aldrig vem som 
är därinne eller till vilken tid 
man kommer. Välkomna!t

Läs mer: www.gamlastugan.se
och om Byggnadsvårdspriset i 
Dagsverket 3:2019.

Maria 
Norgren,
skådespelare.
Gonäsheden

Foton till vänster: Detaljbilder 
fån Gamla Stugan.  
Foto: Erik Thorell. 
Nedan f.v.: Gamla Stugan.  
Foto Maria Norgren. 
Detaljbilder. 
Foto: Erik Thorell

t ANDAR
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Ansökningsförfa-
randet till myn-
digheterna var 
under seklets första 

decennier inte enkelt och det 
var många gånger svårt att väl-
ja ett nytt namn som passade, 
men hjälp fanns att få i form 
av namnbyråer. Dessa var 
kommersiella företag eller ide-
ella organisationer som hjälp-
te personer med namnförslag 
och ansökningsförfarandet. 
Dalarnas hembygdsförbund 
(DHF) startade i november 
1918 en egen namnbyrå efter 
förslag från sekreteraren Ola 
Bannbers. Namnbyrån hade 
verksamhet i alla fall till och 
med 1922. 

Kostnadsfritt
Kort efter inrättandet av 
namnbyrån annonserade 
DHF i lokalpressen om att de 
kostnadsfritt kunde hjälpa 
allmänheten med råd vid ef-
ternamnsbyte. Responsen från 
allmänheten lät inte vänta på 
sig. Under januari 1919 skrev 
12 personer och efterfrågade 
hjälp, både om namnval och 

hur själva ansökan skulle 
utformas. Om denna ström av 
brev höll i sig under namnby-
råns verksamma år bör DHF 
givit råd till något hundratal 
personer.  

Fantasinamn
Ansvarig för namnbyrån var 
initiativtagaren själv, Ola 
Bannbers. I sina svarsbrev ger 
han i flera fall rådet att det 
nya efternamnet ska knyta an 
till hembygden. Han avråder 
bestämt från att ta några, som 
han uttrycker det, ”fantasi-
namn” och syftar då förmod-
ligen på efternamn som inte 
knyter an till namnbärarens 
hembygd. En person från 
Rörshyttan ges bland annat 
efternamnsförslaget Rörung, 
med Bannbers motivering att 

namnet ”innehåller bynam-
nets huvuddel samt en gam-
mal nordisk namnändelse”. 

Bynamn
En person med postadress 
Vikmanshyttan efterfrågar i 
februari 1919 förslag på nytt 
efternamn. Denne skriver: 
”Som jag är fäst vid mitt fär-
dernehem vore tacksam om jag 
kan erhålla något förslag som 
kan härledas gårds- eller orts-
namnet”. Bannbers skriver ett 
utförligt svar där han konsta-
terar att gårdsnamnet redan 
är upptaget som efternamn, 
men att bynamnet skulle kun-
na ligga till grund för ett nytt 
efternamn: 
”Vi går då till bynamnet Rus-
gården. Det är det enda stället 
som heter så i Sverige och är ur 

den synpunkten utmärkt. Efter 
vad som syns på kartan är inte 
just många gårdar – eller har 
inte varit många åtminstone – 
som detta namn avser. Skulle 
väl de familjer som bor där ha 
något emot att Ni taga namnet 
Rusgård? Vi mena ha dessa 
familjer någon större rätt till 
efternamnet än ni har?”

Gårdsnamn
Banners var positiv till att 
gårdsnamnet togs som nytt 
efternamn och skriver till en 
person att det är ett ”ypperligt 
tillnamn”. Han upplyser flera 
om att gårdsnamnet enligt lag 
kan tas som efternamn utan 
att man behöver göra en ansö-
kan till myndighet. 
Efter 1922 nämns inte namn-
byråns verksamhet i DHF:s 
årsberättelse och under året 
1924 inkommer inga brev till 
DHF:s namnbyrå. Det är en 
nedgång i antalet ansökningar 
om efternamnsbyte generellt 
i Sverige under början av 
1920-talet, och det är förmod-
ligen orsaken till att namn-
byråns verksamhet verkar 
upphöra då. Namnbyrån 
verkar ha varit kortlivad, men 
haft en intensiv verksamhet de 
aktiva åren. Säkerligen lever 
det ännu idag kvar efternamn 
som tillkommit efter inrådan 
från Dalarnas hembygdsför-
bund och Ola Bannbers.t

Hembygdsförbundets 
namnbyrå
Att byta bort sitt efternamn mot något ovanligare har i varierande grad varit populärt i Sverige. 
Från att i början av 1900-talet hantera något hundratal ansökningar fick myndigheterna i mitten av 
1940-talet hantera över 7000 ansökningar årligen.

t NAMNBYTE

"Namnbyrån ver-
kar ha varit kort-
livad, men haft 
en intensiv verk-
samhet de aktiva 
åren."

Johan Hed-
berg, dokto-
rand i nordis-
ka språk. 
Uppsala 
universitet. 
Foto: Henrik 
Zetterberg. 

Ovan: 
Gammelgården i Äppelbo. 
Foto: Erik Thorell. 
Nedan: Utdrag ur DHF:s proto-
koll från 1918. 
Foto: Johan Hedberg.
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Tidstrands vävde tyger åt Volvo

En bil består av många sammansatta delar. Mycket att hålla reda på förstås. Kanske lite enklare förr? 
Hursomhelst, så måste man ju ha något att sitta på när man åkte eller åker bil. Säten med stoppning 
och tyg, förslagsvis. Även ett överdrag i form av en filt kunde och kan lämpa sig. I slutet av 1940-talet 
började Tidstrands Yllefabrik, 1896–1976, att väva tyger för Volvo PV 444:s säten. I Sågens by finns 
Per-Ove Adamsson som sedan i början av 2000-talet har en 1953-års PV 444 med tyg på alla säten och 
med olika Volvofiltar från Tidstrands i kupén.

”Vid renoveringen av PV:n, som jag 
köpte från Hälsingland för cirka 15 
år sedan, så behövde de slitna sätena 
bytas, säger Per-Ove. Jag lyckades 
köpa lösa säten klädda med rödran-
digt Tidstrandstyg och montera i 
PV:n. Dessutom finns lika reservtyg 
att ta till om det skulle behöva lagas 
någonstans. Det finns oanvänt tyg att 
köpa än här och än där trots att till-
verkningen av biltyger hos Tidstrands 
upphörde i början av 1970-talet. För 
min PV blev det ett tidstypiskt rödran-
digt tyg som passade utmärkt i bilen, 
som var färdigrenoverad 2006.” 

Per-Ove är född 1946 och 
uppvuxen i Sågmyra. Dess-
utom har han i sin ungdom 
en tid jobbat i Tidstrands 

Yllefabrik, inte med vävstolarna 
utan i verkstaden. Bilintresset har 
alltid funnits men ekonomin tillät 

i unga år inte mer än bruksbilar 
för att vardagen skulle fungera. 
Det här med veteranbilar kunde 
förverkligas när Per-Ove började 
närma sig 60-årsstrecket. Det blev 
en Chevrolet från 1953 som följdes 
av en omfattande renovering av en 
SMV-husvagn från 1951. Det blev ett 
härligt ekipage under några år. Nu-
mera är Chevroleten såld och nu är 
det bara Volvo som gäller. I garagen 
på gården högt över Årbosjön, finns 
en till nyskick renoverad blå pickup 
PV 445-last från 1955 och en röd-vit 
Volvo skåpbil från 1951 samt den 
nyss nämnda PV 444.
   Per-Olof berättar vidare: ”Det är 
Volvo för hela slanten hos mig nu. De 
tre bilarna är renoverade och klara. 
Jag kör dem bara sparsamt till några 
träffar runt om i landet. Senast i som-
ras när jag och min fru Ulla åkte till 
en SMV-träff i Örebro med husvagnen 

kopplad till skåpbilen från 1951. Det 
känns riktigt genuint för mig med 
just den Volvon, då kopplingen till 
Sågmyra genom tygklädslarna, är så 
stor. Jag har några originaltygbitar 
kvar om något skulle behöva bytas i 
bilen. Renoveringen blev riktigt bra 
med den härliga duvgrå lacken utförd 
av Daniel Johansson. När Tidstrands 
var på väg att läggas ner under 1976 
såldes mycket tyger ut och många 
passade på att handla lösa bitar och 
tyger på rulle. Så det finns säkert 
många oanvända Volvotyger runt om 
i gömmorna.”
   En av Tidstrands Yllefabriks 
största kunder genom åren var 
Krigsmakten som på sin tid bland 
annat behövde många filtar. Volvo 
var också en stor kund genom 
beställningar av massor med olika 
biltyger från slutet av 1950-talet; 
PV, följt av Amazon, till 1970-talets 

Text och foto: 
Mikael Fors-
lund, pressfo-
tograf, skribent.

"Jag har 
några ori-
ginaltyg-
bitar kvar 
om något 
skulle be-
höva bytas 
i bilen." 
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t FILTAR

Volvo 140-serie. Svenska 
Lloyd, Statens Järnvägar och 
AB Aerotransport var också 
de storkunder med specialde-
signade filtar. Övriga kunder 
var återförsäljare och butiker. 
Produktionen vid Tidstrands 

Yllefabrik var inriktad på filtar 
i olika designade mönster med 
bland annat bilder av olika 
slag samt plädar, överkast, bil-
tyger, tyger, vadmal och garn. 
Fabriken utvecklades till en 
av Europas största yllefabri-
ker. Runt 1950 var Tidstrands 
Yllefabrik, som haft några 
olika namn genom åren; bland 
annat Falu Yllefabrik och 
Tidstrands Yllefabriker, som 
störst med cirka 1 000 anställ-
da. Textilkrisen kom under 
1970-talet och 1976 var det 
slutvävt i Sågmyra. Fabriks-
byggnaderna finns kvar och 
som till liten del idag innehåll-
er diverse mindre verksamhe-
ter. I den före detta Ylleboden 
intill finns det fina hembygds-
museet som visar bygdens och 
fabrikens historia. Intill ligger 
också den fina herrgården 

som fabriksetableraren Axel 
Ludvig Tidstrand, 1871–1948, 
byggde som sin och familjens 
bostad. Under sommaren 2018 
köptes herrgården av ett ”krö-
garpar” som tänker blåsa liv i 
herrgården med bland annat 

restaurang.
   Axel Ludvig Tidstrand, 
blev ”Sågmyrakungen” med 
hela svenska folket. Han 
grundade inte bara fabriken 
1896. De anställda fick hjälp 
av fabriken till egna hem. 
Det byggdes tvättstuga och 

simbassäng dit allmänheten 
fick komma samt barnkrubba, 
matsal och klockstapel med 
mera.  Idrotten omhuldades 
särskilt. Det fanns tennisplan, 
ishockeyrink, curlingbana 
och idrottsplan. Dessutom 

var Axel Ludvig Tidstrand 
mycket intresserad av bilar 
och hade en stor mängd av 
olika exklusiva märken, även 
Volvo, genom åren. En tid där 
de flesta människor inte hade 
råd med bil. Axel Ludvig var 
ledamot av kyrkorådet, heder-

sordförande och hedersmed-
lem i Svenska Motorklubbens 
Dalaavdelning, SMK Dala. När 
Axel Ludvig Tidstrand avled 
1948 övertogs verksamheten 
av sönerna Sven och Ragnar.  
Så småningom blev Svens 
dotter Ann-Charlotte verkstäl-
lande direktör. Men förutsätt-
ningarna för textilindustrin i 
Sverige försämrades mer och 
mer och år 1976 lades Tid-
strands Yllefabriker ner.t

Ovan t.h. Tidstrands Yllefabrik 
vävde även filtar till Svenska 
Lloyd, Statens Järnvägar och 
AB Aerotransport.

Ovan t.v. Per-Ove Adamsson 
hållande i lika tyg som hans 
Volvo PV 444:s säten är klädd 
med. Sågmyra Hembygsmu-
seums Jenny Flink visar en 
tidstypisk passande Volvofilt 
framför den gamla Tidstrands 
Yllefabrik. Foto beskuret.

Mitten t.v. Spinnerskan Ester 
Nordanberg lappar tråden 
vid en av vävstolarna under 
1950-talet. Bild via Sågmy-
ra Hembygdsmuseum. Foto 
beskuret.

S. 8. Per-Ove Adamssons Volvo 
PV 444 från 1953 med säten 
som är klädda med tyg från 
Tidstrands Yllefabrik.

 ”Det är Volvo för 
hela slanten hos mig 
nu."



12 DAGSVERKET NR 4. 2019

Söndagsdräkten är en livkjol 
eller liv och kjol var för sig 
samt tröja i randigt halvylle, 
så kallat ”bottenvävstyg”, 

alltså oliksidig korskypert. Till dräk-
ten hör vit överdel, förkläde i halvyl-
le eller mönstrad kattun samt sjal 
och hornhätta. Dräkten är präglad 
av empirmodet under 1800-talets 
första hälft.
   ”I dräktlitteraturen och i andra 
dräktsammanhang har Lima och 
Transtrand sällan uppmärksammats” 
skriver Lisbeth Holmström och Gun-
nel Sörhuus Berger i boken ”Lima 
och Transtrand - Två socknars 
historia 2”. En artikel som grundar 
sig på Strand Gustaf Perssons, 1861 
– 1947, uppteckning ”Limadräkten 
före 1870”.
   De båda socknarna Lima och 
Transtrand uppvisar stora likheter 
beträffande dräktskicket. Transtrand 
ingick före 1867 i Lima socken.

Bakgrund
Dräktgruppen i Lima och Trans-
trand, som består av en grupp 

kvinnor med gemensamt intresse 
för textilier, folkligt klädesbruk och 
dräkter, inledde 1999 ett långsiktigt 
arbete som fortfarande pågår. Grup-
pens mål var samla kunskap och 
träffa människor som kunde berätta, 
för att kunna dokumentera och ta 
fram en kvinnodräkt från Lima och 
Transtrand från tiden 1830–1870.  Vi 
ville lyfta fram och föra vidare det 
textila kulturarvet från socknarna 
genom att ta fram beskrivningar, 
mönster och en komplett ”originalk-
opia” av den gamla dräkten.

Efterforskningar
Det fanns ingen komplett söndags-
dräkt, bevarad från den tiden, 
att ha som förlaga. Västagårdens 
dräktdelar kunde uppvisa flera olika 
randningar men ingen livkjol, där 
liv och kjol är ihopsydda. Vårt val 
av förlaga till tyg föll på ett litet löst 
livstycke från en privat ägare i Lima. 
Genom en akvarell, målad 1850 av 
Per Södermark, som finns på Nordis-
ka Museet kunde vi få en bild av hur 
en komplett dräkt burits. Motivet 

är en dräktklädd kvinna från Lima. 
Den fick då bli förebild för den dräkt 
som återskapades. Gunnel Sörhuus 
Berger, 1942 – 2017, med rötter i 
Grundforsen i norra delarna av kom-
munen, berättade om sitt arbete 
med inventering av textilsamlingar-
na på hembygdsgårdarna i Rör-
bäcksnäs, Västagården i Lima och 
Olnispagården i Transtrand. Hon 
hade även besökt Nordiska museets 
dräktsamling och privatpersoner 
som ägde dräktdelar. Gunnel delade 
generöst med sig av sin övergripan-
de kunskap, fotografier och nedteck-
ningar som var värdefulla och som 
sporrade det fortsatta arbetet.

Arbetet startade
När jag tidigare sytt en Husbydräkt 
hade jag kommit i kontakt med Mari 
Sjögren i Gustafs som är skräddare 
och då drev Dalkullans skrädderi i 
Säter. Delar av dräktgruppen åkte 
till Säter och där träffade vi förutom 
Mari, Gunnel Sörhuus Berger och 
Erik Thorell. Dessa tre personer 
visade sig bli helt avgörande för 

"Ett stort 
problem 
visade 
sig vara 
möjlig-
heten att 
få tag på 
så kallat 
flamgarn."

Gudrun Lars-
son Thysk,
Ordförande 
i Lima hem-
bygdsförening

Söndagsdräkten från Lima

Den vanliga söndagsdräkten är en dräktvariant som användes i Lima 
under mitten av 1800-talet. Enligt gamla nedteckningar skulle den använ-
das i hemmet och till kyrkan de vanliga söndagarna. Övriga söndagar och i 
högtidliga sammanhang skulle någon variant av högtidsdräkten användas.

Foto nedan f. v. Barbro Samuelsson, 
Gudrun Larsson Thysk, Maud Åhn 
och Gudrun Böhlmark. 
Alla foton: Göran Wallin.



DAGSVERKET NR 4. 2019 13DAGSVERKET NR 4. 2019

t LIVKJOL

vårt fortsatta arbete. Vi fick 
råd angående val av varp, 
leverantörer, hjälp med 
beställning av garn till inslag 
samt tips och råd om tillbehör 
som tröja, hätta och knappar. 
När vi for hem hade vi många 
funderingar att ta ställning 
till. Vi enades om att varpen 
i alla fall skulle vara lin, både 
entrådig och tvåtrådig skulle 
sättas upp. I gruppen fanns 
vävläraren Inga-Brita Berglin, 
1928–2013, som kunde ta fram 
teknik och vävnotor. Hon 
gjorde även en provvävning av 
tyget. På så sätt kunde vi labo-
rera med färger och randning 
tills vi hittade rätt.

Flamgarn
Ett stort problem visade sig 
vara möjligheten att få tag 
på så kallat flamgarn. I den 
randning vi valt skulle det vara 
inslag av rött-vitt och blått-vitt 
garn. Vi fick beställa vitt garn 
och lära oss binda om med 
byggplast och buntband, på 
de partier av garnet som skul-
le förbli vita. Sedan skickades 
garnet till en garnproducent 
i Finland för färgning. Det 
röd-vita garnet skulle färgas 
först när det var dags för nästa 
färgning av helrött garn för att 
vi skulle få samma nyans på 
båda garnerna. Detta blev en 
väntan på nästan ett år.

Sömnad
Under tiden kunde vi väva för-
klädestyg till vinterförklädet 
och börja med sömnaden. Vi 
fick kontakt med skräddaren 
Christina Norgren Arnesson. 
Hon ritade mönster till livkjol 
och sömnadsbeskrivning till 
denna och till förklädet. Sedan 
tidigare fanns beskrivningar 

både på särk och överdel. 
Under ledning av Christina 
startade vi med tillklippning 
och handsömnad av dessa 
plagg. Därpå följde sömnad 
av ylleförkläde för vinterbruk 
och kattunsförkläden, ett 
tryckt köpetyg av bomull, för 
sommarbruk.
   Hösten 2007 och hela 2008 
blev en synnerligen aktiv 
period. När vi fick de beställda 
garnerna kunde vi börja varpa 
och väva. Att väva med linvarp 
var inte det enklaste. Några 
övergick till bomullsvarp. 
Efter ytterligare ett år hade vi 
var sin bunt med ca 3,5 meter 
randigt egenhändigt vävt klän-
ningstyg. Då följde lagning av 
trådar och dampning av tyget, 
det vill säga behandling med 
fuktig trasa och pressjärn. Att 
sy livkjolen var naturligtvis 
ett stort företag, inte minst 
tillverkningen av toilen. När 
den väl passade, skulle vi 
sätta saxen i tyget. Allt gick 
bra under Christina Norgren 
Arnessons ledning.

Förklädesband och horn-
hätta
Parallellt med sömnaden 
vävdes förklädsband och till-
verkades hornhättor. Förlagan 
till förklädsbandet fanns på 
Västagården. I hornhättorna 
finns ett franskt handgjort 
papper som heter ”Bagass”, 
inköpt via en affär i Stockholm 
som heter ”Papper för konst-
närer”. Tyg och papper är 
ihopklistrat med vetemjölslim. 
Några gjorde också väskor 
efter gamla förlagor från 
Lima. Senare har även tröjor 
med tvåändstickade ärmar 
tillverkats.

Invigning
Midsommarafton 2010 kunde 
dräkten presenteras, 
vid firandet på Olnispagår-
den, där vi hade en liten 
dräktparad. Visningsdräkten 
fanns också på en docka till 
beskådande och beundran av 
allmänheten.

Ekonomi
Vi sökte och fick projektstöd 
från dåvarande Sparbanksstif-
telsen samt från Nämnden 
för hemslöjdsfrågor. 
Hembygdsföreningarna 
i Lima och Transtrand 
var oss behjälpliga 
med administration, 
lokaler och utlåning 

av förlagor. Allt material som 
användes för personligt bruk 
bekostades av var och en av 
deltagarna i dräktgruppen.

Summering
Det hela var en mycket rolig 
och lärorik resa. Våra ledord 
var: Får ta tid, noggrannhet 
beträffande förlagor och doku-
mentation. Detta tror jag att 
vi lyckades med. Personligen 
är det den vanliga söndags-
dräkten, som jag trivs bäst i, 
mycket beroende på att det är 
en livkjol och att förklädet 
inte är vitt.t
   

Inga-Brita Berglin väver förklädesband. 

Ovan t.v. Dräktgruppen midsom-
mar 2010. Stolta och nöjda över 
att kunna åskådliggöra kvinnors 
textila kunskap från 1800-talet, 
kanske tidigare. 
Ovan: Detaljbild på livkjol, över-
del och förklädesband. 
Nedan: Det vävda förklädesban-
det är framtaget från ett band 
i samlingarna på Västagården, 
Lima Hembygdsf. 
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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

FORNVÄNNEN 
Journal of Swedish antiquarian 
research 2018/4. Kungl. Vitter-
hets Historie och Antikvitets 
Akademien I samarbete med 
Historiska museet. 252 sidor

Joakim Wehlin, arkeolog på 
Dalarnas museum, skriver om 
Avrättningar och centralmakt 
i Stora Tuna under den tidiga 
medeltiden utifrån de analyser 
på skelettdelar som hittades i 
Tuna 1921. Han skriver också 
om samiska lämningar utanför 
dagens renskötselområde och 
den samiska befolkningen i 
Mellansverige som undersöks i 
det länsöverskridande projek-
tet ”Ohtsedidh” sedan 2017.

RÄTTVIKSKRUS
Rättviks Hembygdsförenings 
årsskrift 2019. 80 sidor

I detta nummer ägnas en 
artikel åt Dalhallas historik 
och tillkomst. Vi får också en 
redogörelse för Rättviksdräk-
tens delar under perioden 
1696–1774.  Prästernas klotter 
på timmerväggarna lyfts fram 
i ljuset liksom historien om 
när Vikarbyn fick sin nya kyrk-
båt – ”Vikörkôlla”.

FRÅN BY SOCKENGILLE
Årgång XLV 2019.  
By Sockengille.  
80 sidor

Här får vi läsa om författarhus-
trun Gerda Larsson, dalmål-
ningarna på hembygdsgården, 
smeden Smedbergs cykel och 
hjulstocken från Lancashire 
smedjan på Horndals bruk. 
Ett kräftfiske med förhinder 
belyses också i ett avsnitt.

FRÅN BRUK OCH BYGD
Medlemsblad för Grycksbo 
Gille. Grycksbo Gille. Nr 1-2019. 
16 sidor

I detta nummer kan vi läsa 
om flytten av Selmas ”härbre” 
från Björkudden tillbaka till 
Bengtsarvets herrgård. Tonsät-
taren Helena Munktells liv och 
gärning beskrivs i en artikel 
med anledning av att det 2019 
var 100 år sedan hon gick ur 
tiden.

GUBBEN OCH GUMMAN – 
KALLN Ö KELINDJI 
Orsa -Skattunge Hembygds-
förening 2018. 35 sidor

Kalln ö kelindji berättar 
denna gång om musiklivet 
i Orsa genom  Leif Borgerts 
och Sven Bergers minnen och 
hågkomster liksom om Orsa 
kyrkokörs historia under dess 
100 åriga existens. Genom bild 
och ord får vi också kunskap 
om Orsa gamla kyrkby. Om 
svenskättlingar i USA som 
bevarat både dialekt och lång-
mjölkskultur från Orsa sedan 
slutet av 1800-talet och deras 
missionsarbete i Etiopien får 
vi också läsa.

MISSMÅRN 2019
Mora Hembygdslags årsskrift. 
Moraborna berättelser på mo-
ramål och svenska. 57 sidor.

Missmårn berättar denna gång 
om slaget vid Skottmyran där 
morakarlarna lär slagit en 
dansk soldattrupp 1521. Om 
Byggmästare Lindrot som 
snidade fina träskulpturer får 
vi också läsa. Hushållningssäll-
skapets Bärtorkningsanstalt 
som uppfördes i Eldris 1912 
beskrivs liksom minnen från 
skogsbruket och snörika vint-
rar förr. Siljans kyrkbåtsfärder 
ägnas också ett par sidor. 

HANDELNS HUS OCH HAN-
DELSBODEN 
Sven Jansson. Borlänge Köp-
mannaförening 2018. 56 sidor

Författaren tar oss med på en 
historisk exposé om Borlänge 
Köpmannaförenings hus och 
lokaler i ett av Borlänges älds-
ta hus. Vi får en förteckning 
över alla utställningar som ar-
rangerats under åren. Minnen 
från styrelsens arbete finns 
återberättade liksom en artikel 
om kvinnliga företagare och 
näringsfrihetens betydelse.

JÄRNA HEMBYGDSBLAD 
1:2019 
Järna Hembygdsförening.  
20 sidor

Amerikabrev, dystra minnen, 
vårfloden 1916, posten i gamla 
tider är några av de ämnen 
som avhandlas i detta nummer 
av Järna Hembygdsblad. Skålös 
egen sångfågel – Jont Birgit 
Rundgrens liv och verksamhet 
beskrivs också i en artikel.
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Höstfesten i Bjursås
Höstfesten samlade i år drygt 
100 personer i ett höstfagert 
Bjursås där hembygdsfören-
ingen arrangerat ett digert 

program med visning av 
Gammelgården, målaren Mats 
Persson Stadigs verkstad, 
Vagn- och redskapsmuseet 

med Gucku-Jans verkstad och 
Textilutställningen. Deltagarna 
bjöds också på förtäring och 
musik av spelmanslaget.

Glada besökare och funktio-
närer på Höstfesten, Bjursås 
hembygdsgård.  
Foto: Erik Thorell

tNOTERAT 
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DFHF, Box 22, 791 21 Falun
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God Jul
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Gott Nytt År
tillönskas 
Er alla 

Nästa nummer
Tema: Våra kyrkogårdar
Manusstopp 2/2 - 2020 ANNORLUNDA

500
DAGAR MED

Följ Dalarnas museum under 
Annorlunda 500 dagar
och upptäck vad vi är och gör 
utöver det du normalt möter 
i museibyggnaden i Falun.

Läs mer på 
www.dalarnasmuseum.se
och på facebook och instagram

SÖKA PENGAR KURS
Pengar – en viktig del av kulturarvsbevarandet. Med vår 
Söka pengar-kurs vill vi ge råd och tips kring hur man söker 
pengar. Vilka vägar och tillvägagångssätt finns att välja? 
Vad är viktigt att tänka på när ni funderar över projektidéer 
och vill formulera en ansökan? Hur skriva en ansökan till 
Riksantikvarieämbetet för att ha en chans att få ta del av de 
medel som finns? 
Du är välkommen att ta med egna erfarenheter och dela 
med övriga deltagare.

22 januari. Gammelgården, Borlänge
Här kan du anmäla dig:
https://www.arbetetsmuseum.se/kunskapscentrum/ 

Kostnad: Kursen är kostnadsfri.  
Boende och resor bekostas av deltagaren.

PRELIMINÄRT PROGRAM
10.00 Introduktion av kursen och presentation av 
del tagarna + fika
10:30 Hur gå tillväga för att hitta och söka pengar – 
Jasna Hasanic, Arbetets Museum
12:00 Lunch
13:00 Riksantikvarieämbetets utlysning – Tove Holm, RAÄ
14:00 Kaffe och mingel
14:30 Tid för diskussion: erfarenheter och projektidéer
15:00 Avrundning och utvärdering 
15:30 Avslutning


