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Inga nya gärdesgårdar, tack!
”Nu möter vi
något nytt,
som sätter
öppenheten
på nya prov –
Kulturplanen.”

E

n fantastisk sommar ligger nu bakom oss. Ja inte vädret
precis, men vårt underbara vidöppna kulturlandskap
har absolut överträffat sig självt! Oräkneliga initiativ,
i så gott som varje större by, har fyllt vårt gränslösa
Dalarna med sång och musik, opera, konserter och fester, film
och dans, ceremonier och dräkter, revyer, cabareer och teaterföreställningar, festivaler och konferenser, historiska veckor,
slånkvickur och alla möjliga andra veckor, marknader och
tävlingar. Och från mitt speciella perspektiv gläds jag särskilt åt
allt jag sett och hört om hur Dalarnas hemslöjdare åstadkommit
fantastiska insatser inom ramen för Hemslöjdens hundraårsfirande – lokalt, på länsmuseet och på riksplanet.
Bakom detta enastående utbud finns många enskilda artister,
aktörer och initiativtagare, men också alla hundratals organiserade föreningar som ägnar sig åt sina lokala och regionala
företeelser inom kulturområdet. Hos oss i Dalarna verkar bygdegårdar och hembygdsföreningar, hemslöjdare och vävstugor,
konstföreningar, körer, orkestrar och spelmanslag, och många
fler. Alla dessa speglar en härlig blandning av landskapets historiska kulturer – från samerna i norr, över fjäll- och skogsbygd,
genom bonde- och brukssamhällen, handel och förvaltning till
nutida industri, samfärdsel och turism.

Björn Grünewald,
ordförande i
Dalarnas hemslöjdsförbund
Foto: Privat
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Nu möter vi något nytt, som sätter öppenheten på nya prov
– Kulturplanen. Den har arbetats fram på ett föredömligt sätt,
där alla goda krafter på alla nivåer tillsammans bidragit med
underlag och i flera steg diskuterat utformning och avvägningar. Den kommer att utgöra stommen för länets satsningar
med egna och statliga medel, där ett antal definierade kultursektorer skall samsas. Men – allt har inte rymts där, och därför
blir det avgörande att både de sektorer som är med och de som
formellt lämnas utanför förmår räcka varandra handen i vår
gemensamma strävan att hålla Dalarnas öppna kulturlandskap
levande! t
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Omslagsbild:”En liten kula med
bara Dalarna på”. Design: Birger
Eriksson. Tillverkning: Janersgårdens hemslöjd, Gisselbo. Foto:
Fredrik Hegert, Dalarnas museum
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Insjön i världen
Med järnvägen kom flera nya företag att etablera sig i Åhls socken, som
snabbt mer blev känt under stationsnamnet Insjön. Produkterna spreds
över Sverige och ut i världen.

Avgränsat
län, men...
”...i verkligheten
så rör sig allt, hela
tiden.”
”Har ni ingen liten kula med
bara Dalarna på” är numera
bevingade ord. De lär ha
muttrats inne på Sander & Sagers bokhandel i Falun av en
dalkarl som fann de utbjudna
jordgloberna både för stora
och dyra. Den kvicka formuleringen citeras gärna när man
lite skämtsamt vill visa på det
inskränkta och styvnackade
Dalarna, en jordklotets drabant, som rör sig lite vid sidan
av den övriga världens gång.
I detta nummer utvecklar vi
temat det gränslösa landskapet. För vi är ju så klart ingen
solitär. Gränserna finns där på
våra kartor, men i verkligheten så rör sig allt, hela tiden.
I böljor rör sig människor och
djur, idéer och drömmar, fram
och tillbaka, ibland över långa
avstånd, ibland längs korta
sträckor. Det kan gå ryckigt
och snabbt som när järnvägen kom till Åhl, och i ett slag
öppnade socknens dörr på vid
gavel mot omvärlden. Eller
pågå över lång tid, som när
människorna bit för bit återtog landet efter att inlandsisen
långsamt drog sig tillbaka. Vi
känner stolthet över dalfolkets
arbetsvandringar till när och
fjärran arbetsplatser, men är
sämre på att framhålla betydelsen av t.ex. den italienska
arbetskraftsinvandringen till
Ludvika under 1950- 60-talet.
Mer om detta kan du läsa i
detta nummer.t
Erk Arrhén, redaktör
Dagsverket nr 3. 2012

Å

r 1884 kom den
stora förändringen
som på allvar öppnade Siljansbygden
mot omvärlden. Då öppnades
nämligen järnvägen från Borlänge till Insjön. De resor och
varutransporter som tidigare
hade utförts med häst och
vagn, kunde nu mycket enklare ske med tåg och vidare
med ångbåt mellan Insjön
och socknarna runt Siljan.
Järnvägen öppnar nya
möjligheter
Denna förändring hade
särskilt stor betydelse för
socknen Åhl där Insjön ligger.
Det var Johan Petter Åhlén
som tidigt kom att dra nytta
av det nya transportmedlet
tåget. Redan som sjuttonåring reste han till Finspång i
Östergötland för att lära sig
hur man säljer per postorder.
År 1899 tyckte han att han
kunde detta tillräckligt bra.
Han startade som tjugoåring
tillsammans med sin farbror
Erik Holm firman Åhlén &
Holm, Insjön. Det dröjde inte
längre än till år 1910 förrän affärerna expanderat så mycket
att Insjön var Sveriges näst
största postkontor med avseende på avsända postpaket.
Mängder med paket skickades ut över hela Sverige och
Åhlén & Holms katalog var
ofta tillsammans med bibeln
den enda litteratur som fanns

i stugorna. När firman år 1915
flyttade hela verksamheten
till Stockholm var det många
av personalen, ca 130 st plus
deras familjer, som flyttade
med.
Från postorder till varuhus
Johan Petter Åhlén hade en
kusin som hette Clas Ohlson.
Även han lyckades väl i affärer. Så länge Clas levde fanns
företagets hela verksamhet
i Insjön, men produkterna
gick med järnvägens hjälp ut
över hela landet. På 1990-talet började Clas Ohlson sin
expansion med att öppna ett
varuhus i Stockholm. Detta
följdes snart av etableringar i
andra städer. För att behålla dalaimagen anställdes
i början flera från Insjön i de
nyöppnade butikerna. Nu har
företaget omkring 160 butiker
i Sverige, Norge, Finland och
England. Eftersom många
produkter köps från Kina
har man också ett kontor i
Shanghai!
Företagare från Japan och
Ångermanland
Den andra stora näringsgrenen i Insjön är träindustrin.
Den har genom åren försett en stor del av världen
med produkter. Redan
på 1920-talet exporterade
Insjöns Sågverk lådor för
t.ex. frukttransport och

Åhlén & Holms reklambil som färdades nära 2 500 mil genom
Sverige. Foto: Per Olof Rosén, Insjön

under samma årtionde
började samma företag att
tillverka monteringsfärdiga
trähus som spreds över hela
Sverige. Denna tillverkning
sker numera av det japanska
företaget Tumoku Hus, som
skickar alla sina hus från
Insjön till Japan, där det finns
hela stadsdelar uppbyggda
med hus från Insjön – röda
med vita knutar. Även dagens
stora sågverk, Bergkvist-Insjön, levererar nästan hela sin
produktion till andra länder,
mycket till Japan. Ännu idag

Tomoku Hus i Tobetsu, Japan
Foto: Hans Hellström

sker det mesta av transporterna med järnväg. De flesta
av dem som startade företag
i Insjön var från orten. Men
flera kom också från andra
delar av Sverige. Ett par av
den kategorin var Elsa och
Gösta Ahrneberg. De kom till
Insjön från Sundsvall resp.
Åmål och började på 1930-talet tillverka träslöjd och
furumöbler. Deras företag
växte mycket snabbt och blev
aktat över hela landet. Detta
är ett av flera exempel på
hur nya idéer kom till Insjön
och Dalarna från andra delar
av Sverige. Det var många i
Insjön som blev inspirerade
av Ahrnebergs att starta verksamheter med tillverkning av
framförallt träslöjd. t
Hans Hellström
Åhls hembygdsförening
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t SAMLINGAR OCH ARKIV

GALLRING AV SAMLINGARNA?
En del hembygdsföreningar har planer på att börjat gallra
i sina föremålssamlingar. Detta fordrar noga överväganden
av styrelsen med hänsyn till föreningsstadgar och ett moraliskt ansvar för hembygden och dess invånare.

D

e lokala hembygdsgårdarna
började byggas upp i början
av 1900-talet. Ambitionen
var att visa en för hembygden representativ gård med fasta
och lösa inventarier. Ofta började
inventarierna samlas in redan innan
byggnaderna fanns. Bakgrunden var
att uppköpare av antikviteter sedan
länge hade hårdbevakat Dalarna
och många intressanta föremål hade
på så sätt försvunnit. Det fanns
alltså ett stort ideellt engagemang att
rädda något av det som fanns kvar i
hemorten. De föremål som samlades
in var till största delen gåvor och de
numrerades och registrerades och
de blev ortens egen museisamling.
Dessa hembygdsgårdars samlingar
ska naturligtvis behandlas med
samma omsorg och vård som andra
museers samlingar.
Vad står i stadgarna?
I stadgarna för de olika föreningarna
står ofta detaljerat att föremålen
ska ordnas, vårdas och registreras:
”Styrelsen åligger att tillse, att föreningens samlingar och övriga tillhörigheter på bästa sätt handhavas,
förkovras och förvaltas.” (Folkärna).
Det finns aldrig något skrivet i
stadgarna om gallring eller avyttring
av föremål ur samlingarna men om
föreningen skulle upphöra har man
ibland skrivit att föremålen ändå ska
bevaras i socknen och att äganderätten i så fall ska överlämnas till
kommunen, Hembygdförbundet,
något annat museum eller: ”Upplöses föreningen få ej dess egendom
och samlingar skingras, utan tillfalla
de vederbörande kommuner att
av dessas förvaltas som gemensam
egendom.” (Tunabygden).
Det vill säga att man var mycket mån
om att samlingarna inte skulle skingras och försvinna.
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Tänk till före!
Under åren har föremålssamlingarna
vuxit på de flesta hembygdsgårdar.
Man har kanske inte alltid varit
tydlig med vad som gäller vid nyförvärv. När ett föremål har tagits in i
samlingen och registrerats har man
accepterat ”att vårda och bevara” det
för framtiden. Därför är det mycket
viktigt att man vid förvärvstillfället
verkligen tänker igenom om det är
ett föremål som man vill spara. Av
vänlighet eller okunskap har man
ibland tagit emot föremål som egentligen redan finns väl representerade
i samlingen. Flera föreningar har
därför idag börjat diskutera och även
påbörjat gallring av samlingarna.
Bakgrunden kan vara skiftande;
ibland tycker man att samlingen har
blivit för stor och att man saknar
ändamålsenliga magasinsmöjligheter, ibland tycker man att föremålet
inte passar in i samlingen och ibland
är det ekonomiska orsaker. Man ser
försäljningar som en möjlighet att
lösa en besvärlig situation i föreningens ekonomi. Alla dessa anledningar
till gallring kräver dock mycket noga
eftertanke och utredningar.

”Museisamlingar
förvaltas
för allmänhetens
räkning
och får
inte ses
som realiserbara
tillgångar”

Rune
Bondjers
antikvarie,
Dalarnas
museum

gallrar föremål ur samlingen, hur
ställer man sig om givare eller släktingar till givare kommer och kräver
tillbaka det som skänkts för att det
ska bevaras på hemorten? Undantaget är här naturligtvis om det är helt
klart dokumenterat att föremålet
kan avyttras – dvs att föreningen har
full äganderätt till föremålen med
ett skriftligt tillstånd av givaren att
avyttra föremålet.
Om loppmarknadsverksamhet ska
bedrivas i anslutning till hembygdsgården är det också viktigt att klart
skilja på föreningens samlingar och
det som kommer utifrån för att
enbart försäljas. Det får aldrig finnas
någon misstanke om att föremål
kommer från föreningens egna
samlingar.
För att hjälpa de lokala föreningarna
i denna känsliga fråga tycker jag att
Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund ska utarbeta gemensamma
etiska riktlinjer med information om
det praktiska arbetet med föreningarnas föremålssamlingar. t

I övriga museivärlden gallrar man i
princip aldrig föremål som har numrerats och registrerats i samlingen.
Undantag kan vara när ett föremål
har blivit så skadat att det inte kan
lagas eller förmedla någon information. Här kan man också citera ICOM
(International Council of Museums):
”Museisamlingar förvaltas för allmänhetens räkning och får inte ses
som realiserbara tillgångar”.
Ett moraliskt ansvar
Eftersom hembygdsföreningen har
varit en garant för att föremålet skulle bevaras i socknen för framtiden är
det också en viktig trovärdighetsfråga
för föreningarna. Om föreningen
Dagsverket nr 3. 2012
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Unga byggnadsvårdare på läger
Hur får vi våra barn och ungdomar att bli intresserade av byggnadsvård och våra
hembygdsgårdar? På Gammelgården i Borlänge provade Dalarnas museum på att
under en sommarvecka arrangera ett byggnadsvårdsläger för barn.

U

nder en solig midsommarvecka anordnade
byggnadsantikvarierna vid
Dalarnas museum Lovisa
Smedberg och Anna Björkman ett
byggnadsvårdsläger för barn på Gammelgården i Borlänge. Sexton barn
i åldrarna 7-12 år deltog i lägret som
varade i fyra dagar mellan klockan
09.00-15.00.
Dalarnas museum har vid två tidigare
tillfällen anordnat byggnadsvårdsläger för vuxna men detta var första
gången som målgruppen var barn.
Många frågor har hopat sig. Skulle
vi få några som anmälde sig? Skulle

inte kan tänka oss en bättre plats för
ett sommarläger!
Vi ledare sov gott om nätterna den
veckan och har många roliga minnen
från vårt första byggnadsvårdsläger
för barn. Nu ska vi skriva en utvärdering av lägret och se hur vi kan få
fler barn och ungdomar intresserade
av att vårda och njuta av Dalarnas
hembygdsgårdar i framtiden. t

det fungera att spika, måla med
rödfärg och smida tillsammans med
skolelever med endast lite skolslöjd i
bagaget? Hur skulle hembygdsgården
fungera som lägerplats?
Det skulle visa sig att det inte fanns
någon orsak till oro. Lägret blev fullt
på nolltid och vi kan garantera att
det fungerar att smida över öppen
eld, spika pärt, bygga gärdesgård och
måla rödfärg med barn. Vissa aktiviteter mer lyckade än andra. Gräsytorna på hembygdsgården, de vackra
husen, djuren och all hjälpsam personal på hembygdsgården gjorde att vi
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Anna
Björkman
byggnadsantikvarie,
Dalarnas
museum

Byggnadsvårdslägret genomfördes
med ekonomiskt bidrag av Dalarnas
hembygdsförbund, Länsstyrelsen
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1
1 Barnen målar, för dem allra flesta, sin första men förhoppningsvis inte sin sista vägg med Falu rödfärg. Foto: Lovisa Smedberg
2 Koncentrationen var stor, när skvaltkvarnens vattenränna fick ett nytt pärttak. Foto: Lovisa Smedberg
3 Teodor tycker att det är kul att smida en krok. Foto: Susanne Nyhlén
4 Ett av målen med lägret var att skapa möten mellan gammal och ung och föra vidare hantverkskunskap. Foto: Susanne Nyhlén
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Den kollektiva överföringen av italienska arbetare till ASEA

»Från cypress och pinje
till björk och gran«
Efter andra världskrigets slut och fram till början 1970-talet, sökte sig
tusentals människor till Sverige för att arbeta. En del av dem kom från
norra Italien och fick arbete på ASEA i Ludvika. Arbetsstyrkan blev ett
exotiskt inslag på verket.

E

fter andra världskrigets slut och fram till
början av 1970-talet,
sökte sig tusentals
människor till Sverige för att
arbeta. En del av dem kom
från norra Italien och fick
arbete på ASEA i Ludvika.
Från 1850 till 1930-talet
utvandrade 1,5 miljoner
svenskar, framför allt till
Nordamerika. Därefter vände
utvecklingen tvärt.
Efter kriget var Sverige en
expanderande industrination
vars oförstörda fabriker gick
på högvarv och skrek efter
arbetskraft. Den inhemska
arbetskraften räckte inte
till. Från 1945 till början av
1970-talet kom i genomsnitt
30 000 utlänningar om året
till Sverige för att arbeta.
Arbetskraftinvandringen
omfattade sinsemellan högst
olika grupper både vad gäller
nationalitet och yrkesbakgrund. Den största gruppen
– 60 procent på 1940- och
1950-talen – var nordbor och
i synnerhet finländare. Västoch sydeuropeiska yrkesarbetare, särskilt italienare, kom
för att arbeta inom textil- och
verkstadsindustrin. Tyska och
nordiska kvinnor anställdes
som hembiträden och hotelloch restaurangpersonal. På
1960-talet förändrades mönstret. Dels blev det svårare att
locka de tidigare grupperna av
yrkesarbetare som nu lättare
kunde finna arbete i hemländernas återuppbyggda ekonomier, dels gällde behovet
alltmer okvalificerat tempoarbete i storskalig och mekaniserad produktion. Nu blev, näst
efter finnarna, jugoslaver och
greker de största invandrargrupperna.
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retaget påverkades av inflödet
av italienare till verkstäderna.
1940-talet var planhushållningens tid och den tidiga
kollektiva överföringen skedde
i statlig regi. Sommaren 1946
tillsatte regeringen en beredning för utländsk arbetskraft,

»...italienarnas längtan efter spaghetti,
frukt, soppor, vin och
espresso...«
som föreslog att företag skulle
kunna söka tillstånd för att
rekrytera sudettyska och
italienska yrkesarbetare samt
lantarbetare och i viss mån
industriarbetare från Ungern.

Snäckväxel på en gjutskänk repareras av italienarna Egidio
Baraghini och Ercole Fonda. (Västerås, 1956).
Foto: ASEA, Västmanlands läns museum

Italienare till
Ludvikaverken
Dalarna fick sin beskärda del
av arbetskraftinvandringen
– 1950 arbetade till exempel
202 finländare vid Avesta
Jernverk. Det företag med
dalaanknytning som kom
att påverkas mest av arbetskraftinvandringen var ASEA,
genom den så kallade kollektiva rekryteringen av framför
allt italienska yrkesarbetare. I

september 1947 rapporterade
personaltidningen Vi Aseater
att ”ett hundratal mer eller
mindre svarthåriga och temperamentsfulla italienare” hade
anlänt till ASEAs verkstäder i
Västerås.
Västerås kom mer än någon
annan svensk stad att präglas
av den kollektiva överföringen
av arbetskraft, men även
ASEAs Ludvikaverk tog emot
italienska arbetare och hela fö-

Den 19 april 1947 slöts ett
bilateralt avtal med Italien,
som senare följdes av avtal för
de andra länderna. Arbetskraftimporten ombesörjdes
av Statens Arbetslöshetskommission, som öppnade ett
förmedlingskontor i Turin
(för det var norditalienare
man ville ha – de ansågs
betydligt mer västeuropeiska
och industrialiserade än sina
landsmän från trakterna
söder om Rom). Den kollektiva rekryteringen fortsatte
under lång tid, men statens
roll minskade från 1950. ASEA
satt i årliga förhandlingar med
Arbetsmarknadsstyrelsen och
Metallindustriarbetareförbundet om att ”importera” ett par
hundra huvudsakligen italienska yrkesarbetare till verken i
Västerås och i Ludvika. Metall
hade varit tveksamma till arbetskraftsinvandringen redan
från början och den kollektiva
överföringen villkorades på
att facket skulle konsulteras,
att omfattningen skulle vara
Dagsverket nr 3. 2012

t PÅGÅNG

Dalarnas
museum
hösten 2012

begränsad och att facklig
organisering skulle vara ett
krav för samtliga utländska
arbetare.
Temperament och
espressokaffe
En genomgång av Vi Aseater
visar att synen på italienarna
i grunden var positiv, men
omgärdades av exotism och
stereotyper. När italienarna
fick framlägga sina bekymmer
gjordes det ”på ett för sydlänningar utmärkande sätt,
ömsom fryntligt och ömsom
dramatiskt.” Kostvanorna
fick mycket uppmärksamhet
och italienarnas längtan efter
spaghetti, frukt, soppor, vin
och espresso kontrasterades
mot den svenska husmanskostens ärter, fläsk, rårakor,
stångkorv och palt. Ankomsten till verkstäderna var inte
utan gnissel. Hösten 1949
var en ”misstämning under
växande” och utlänningarna
diskuterades i ASEAs Centrala
företagsnämnd. Några större
kontroverser kring italienarna
tycks det emellertid inte ha
blivit. Italienarna själva var
bekymrade över lönenivåer
och att ha hamnat utanför
pensionssystemen. Många
lämnade ASEA för att återvända till Italien eller flytta till
andra orter i Sverige.
Den kollektiva överföringen
av italienare fortsatte under
1960-talet men ebbade gradvis
ut. 1970 konstaterade ASEA att
det var allt ”svårare att finna
lämplig utbildad arbetskraft i
tillräckligt antal” i Italien. Just
omkring 1970 minskade efterfrågan på arbetskraft i Sverige
drastiskt. När tillväxttakten
i ekonomin sjönk förbyttes
arbetskraftbristen i arbetslöshet. Efter 1970 har arbetskraftinvandringen i Sverige
varit försumbar och ersatts av
flykting- och anhöriginvandring. t

Gustav Sjöblom, PhD,
Chalmers tekniska högskola
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Ett vittberest
gårdsnamn
Dagsverkets redaktion fick
under sommaren ett brev
från Virginia Ali Robertshawe, född 1928 på Nya Zeeland, men numera sommarboende i Dalarna. Virginia
önskade dela med sig av sin
livsberättelse. Här kommer
delar av hennes berättelse.
Första besöket i Dalarna var
en resa mellan Stockholm
och Långshyttans central,
med byte i Krylbo. Året var
1955. Snickarmästare Gottfrid
Dahlin skulle fylla 60 år. Jag
gillade träbänkarna på tåget
men blev förskräckt när Gottfrid hissades i skyn.
1974 ringde Dahlins dotter. Kunde jag tänka mig att
komma till Dalarna för att
hjälpa någon som hade det
svårt? Nej, ingen alkohol fanns
med i bilden fick jag veta, men
det fanns där och skilsmässa,
dödsfall, diabetes och hjärtfel
m.m. Jag reste. Varje sommar
tills denne svenska byggnadsingenjör avled 1980 delade vi
livet i hans stuga i Västerbyn,
Stjärnsund.
Min familj kom ursprungligen
från byn Milverton, belägen
några miles från den engelska
staden Warwick. Från mitten
av 1800-talet utvandrade
familjemedlemmarna i sex
omgångar till Nya Zeeland.
Jag kom alltså att växa upp på
andra sidan jordklotet på en
liten farm med gårdsnamnet
Milverton, som minne av hembyn på brittiska öarna. Min
stuga i Stjärnsund bär numera
samma namn. Precis som jag
själv har gårdsnamnet färdats
över haven till Dalarna. t

Kalendariet

20-21 okt
Hembygdens helg på Historiska museet
10 nov
Arkivens dag
10 nov
Seminarium det immateriella
kulturarvet
7 dec
Kurs i dokumentation och
minnesberättelser

Årsboken 2013

22 sep - 13 jan
SNICKERIVERKTYG FRÅN
FEM SEKLER. Delar av Hans
Nylunds samling

Vill du medverka i årsboken
Dalarna 2013? Hembygdsförbundets årsbok avses innehålla ett ”smörgåsbord” av
artiklar om Dalarna i populärvetenskaplig form. Omfånget
är begränsat till 10 sidor inkl.
bilder eller ca 24 000 tecken
(inkl. blanksteg). Förslag till
artikelinnehåll lämnas omgående till redaktören på epostadressen: elizabet.stahl@
dalarnasmuseum.se

Dagsverket nr 4
15 sep - 14 okt
GRAFITTI I DALARNA
Utställningen Graffiti Dalarna
bjuder både på specialproducerade väggmålningar av
spraykonstnärer med ursprung i Dalarna, och en unik
fotoutställning med bilder på
Dalagraffiti från 1980-talet och
framåt.
Dessutom kommer även en
öppen vägg med möjlighet att
måla själv erbjudas i samband
med utställningen.

Tema: Det religiösa arvet.
Redaktionen efterlyser färdiga artiklar som kan beröra
olika trossamfund, tempel
och kyrkor samt traditioner,
sedvänjor och folktro. Skicka
eller mejla ert material till
erik.arrhen@dalarnasmuseum.se eller ring 023-765 546.
Deadline för insänt material
är den 12 november men
meddela alltid redaktören i
god tid innan att ni önskar få
med en artikel.

29 sep - 4 nov
LIVETS STEG
Fotografier av Anders Ryman
31 okt - 2 dec
RYSKA BRUDEN
Den ryska bruden, vem är
hon? Vi kvinnor med ursprung
i rysktalande länder möts ofta
av förutfattade meningar när
vi träffar och umgås med våra
medmänniskor från Sverige.
Med denna utställning vill vi
på vårt sätt berätta vilka vi är.
24 nov - 5 jan
DALAKONST 2012
Dalarnas konstförenings årliga
jurybedömda utställning.

Särna gammelkyrka är ett religiöst arv som Särna fornminnesförening vårdar.
Foto: Lars Dahlström
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En inuitfamilj
vandrar till sommarfiskelägret. De
bär tältskinn och
allt som behövs
under resan. Ungefär såhär vandrade
även det tidigaste
dalfolket.
Foto: Guy MaryRoussélier, kanadensisk missionär
och forskare. Bilden
från boken Jordens
folk – Arktis 1982
(Bonnier Fakta
förlaget).

Från världen till Dalarna
Analyser av avancerat stenmaterial tyder på att vandringsleder från norr och söder möttes i Dalarna under stenåldern. Vår bild av Dalarnas befolkande håller på att ändras.

N

orra Sverige och Dalarna
var framtill för 10 000 år
sedan täckta av den senaste
nedisningens glaciärer. De
senaste årtiondena har vaskat fram
fynd som visar att människor följde
den krympande isens kant och undersökte landet troligen för att hitta
råmaterial till sina redskap, att finna
försörjning i form av vilt och växter
och kanske av pur nyfikenhet och
upptäckarglädje. Eller rastlöshet?
Människor som i historisk tid levt
i liknande miljöer har enligt många
beskrivningar rört sig över stora
områden, både av nyfikenhet, lust
att byta miljö och för att de uppskattade omväxling i kosten. Tillskott
av råmaterial var också välkomna,
för stenredskap, och förmodligen
även för redskap av olika typer av
organiska material (som trä, ben,
elfenben, hudar och fibrer). Bland
Kanadas inuiter var vandringar till
inlandets sjöar för sommarfiske och
bärplockning ett efterlängtat avbrott
från kustlivet med havsjakt som
viktigaste inslag. Inte alltid plockade
de bär för att äta dem. I flera böcker
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berättas det om mycket uppskattade
fester. Man plockade en stor mängd
bär som blandades med vatten till en
skummande fluffig massa och sedan
kastades med speciella skedar på
varandra i en vild lek. Bären i sig var
oätliga. Ofta beskrivs sådana turer
också som viktiga sociala händelser,
där grupper utbytte information,
lärde av varandra och löste uppkomna problem och tvister.
Vi utgår ifrån beskrivningar av folk
som lever i nära kontakt med naturen när vi försöker förstå på vilket
sätt och under vilka omständigheter
stenålderns människor flyttade in i
de områden som blev befriade från
den is som under de senaste 70 000
åren utplånat alla spår av tidigare liv.
Paleobiologer har upptäckt att den
blottade landmassa mycket snart började koloniseras av växter och i deras
spår av djur. Dateringar av mänskliga
lämningar i Mellansverige och Norrland pekar i samma riktning.
Nya vandringsvägar avslöjade
Lämningar från de första människorna består mest av avfall från tillverk-

”Man
plockade
en stor
mängd
bär som
blandades med
vatten till
en skummande
fluffig
massa och
sedan kastades med
speciella
skedar på
varandra
i en vild
lek.”

ning av och uttjänta stenverktyg.
Jorden i norr- och mellansverige har
egenskaper som gör att organiskt
material inte bevaras (utom ben
som hamnat i eld och bränts). Stora
omvandlingar av vattendragen,
dammbyggen för flottning, industrier och senare elframställning
ledde till att sjöarnas och flodernas
strandzoner utsattes för kraftig
erosion. I de eroderade massorna
har Morabon Ragnar Lannerbro och
hans familj under 40 års tid nogsamt
samlat och dokumenterat spåren
efter mänskliga bosättningar. Ragnar
Lannerbros samling har nu varit
föremål för våra analyser. Under 15
års tid har vår forskargrupp utforskat den utomordentliga samlingen,
men också andra fynd från Norrland
och jämfört dem med fynd gjorda
i södra och västra Sverige och nu
också i Norge, Danmark, Tyskland,
Finland, Ryssland, Polen och de baltiska staterna. Våra analyser har lett
till att människornas vandringsvägar
i Skandinavien och mot det inre av
norra Sverige har sett annorlunda ut
än vi tidigare antagit.
Avancerade stenfynd i Dalarna
Stenredskapen och avfallet från
deras tillverkning i Dalarna har
några egenheter. Till skillnad från
resten av Sverige är de tillverkade av
mycket hårda och fina råmaterial av
Dagsverket nr 3. 2012

t ARKEOLOGI
vulkanisk härkomst som tuffer och porfyrer. I norra och
västra Skandinavien hittas liknande redskap och avfall men
i andra slags bergarter. Många
av redskapen, som framförallt
är olika slags knivar, skrapverktyg och även enstaka
pilspetsar, är tillverkade med
hjälp av en teknik som kräver
mycket förberedelser.
Tillverkning av redskap på
det här sättet är komplicerad
och våra experiment har visat
att det krävs en hel del inlärning innan man behärskar
den. Dessutom kräver den
tillgång till större sega och
raka trädgrenar. De formas
och byggs samman till en så
kallad tryckstock. Tryckstockens storlek avgörs av hur stora
produkter man vill göra. De
redskap som hittas i Dalarna
kräver tryckstockar av minst
1 meters längd och så sega
att en vuxen man kan hänga
över dem när han trycker
av de stycken som sedan
skall formas om till verktyg.
Tidigare har man tillskrivit
det här tillverkningssättet en
mycket senare tid. Europeiska
arkeologer har trott att det
uppfanns av specialister på
flintslagning i bondesamhällen
i södra Europa och Främre
Asien. Fynden från Dalarna
har alltså tolkats som tillverkade något årtusende senare vid
den tid då jordbruket etablerat sig i Sverige.
Ny teknik från öster
Nya fynd i Skandinavien och
våra utblickar har lett våra
tankar i nya riktningar. Till exempel i nordligaste Finnland
har man hittat spår av tryck-

»...mänskliga grupper tycks mötas längs
samma område i
Dalarna och södra
Härjedalen för
10 000 år sedan...«
teknik på platser daterade till
tiden före de äldsta platserna
i Dalarna, tiden då isens utbredning av avsevärt större.
Också dateringar av platserna
i Dalarna tycks tala för att de
har besökts direkt efter eller
i anslutning till isens tillbakadragande kring 9 000 år före
vår tidräkning. Områden där
människor använt tekniken
tidigare än i mellersta Sverige
ligger i norr och öster. I Ryssland och i de baltiska staterna
har man hittat boplatser från
tiden i slutet av den senaste
nedisningen som innehåller
just sådana redskap och avfall.
Preliminära sammanställningar av dateringar och tekniska
analyser av fynd från Skandinavien visar tydligt att man
i dess norra och västra del
bearbetat sten på samma sätt
som man tidigare och även
samtidigt gjort i öst.
Från alla vädersträck
Tidigare har svenska arkeologer utgått ifrån att all kultur
och mänsklig invandring till
mellersta och norra Sverige
har skett från söder. Skåne
var det första isfria området
och isen antogs ha dragit sig
norrut, med människorna
vandrande i dess spår. Geologerna har sedan länge vetat att
isen krympte från alla håll och
in mot dess ”skandinaviska
mitt”, som utgörs av områDe blå pilarna
visar hur
människor
från det kända befolkade
området i nuvarande norra
Tyskland och
Danmark kan
ha vandrat
in i Norge
och Sverige.
De svarta
pilarna visar
en annan
möjlig väg.
Karta H. och
Kaj Knutsson,
Slice of Soup.
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Olika djurarters spridning i Europa, där dna
följer en tydlig utvecklingslinje. Spridningen
visas med pilarna.
Strecken visar områden
där en blandning av
gener från djur skett. En
sådan gränszon ligger i
Dalarna och södra Norrland. Kaj Knutsson, Slice
of Soup, sammanställning av flera kartor.

dena i och kring den svensknorska bergskedjan. När
isen krympte under nionde
årtusendet före vår tideräkning fanns det flera vägar in
i centrala Skandinavien och
människorna tycks ha utnyttjat dem alla.
På sina vandringar till och
runt i Skandinavien kan människorna ha följt i spåren på
det villebråd de jagade. DNA
studier har visat att det i Europa fanns flera tydligt avgränsade flöden av djurgener som
tolkas som spår efter djurens
rörelse in i nya områden. Ett
sådant genetiskt spår finns
för flera djurarter från sorkar
till vildrenar och björnar i
riktning från västra nuvarande
Ryssland och Kolahalvön över
nordligaste Finnland och
Norge och söderut längs med
fjällkedjan. Detta genetiska
spår upphör längs en gräns
tvärs över Norge och Sverige
ungefär i Dalarna. Där möter
det ett annat genetiskt spår
som löper från söder och det
europeiska fastlandet och
norrut. Dalarna, Härjedalen
och en del av Värmland befinner sig i en biologisk gränszon
som biologerna kallar det.
Det är ett område där det
genetiska materialet blandas.
Det är därför intressant att
notera att våra analyser så
här långt visar att mänskliga
grupper tycks mötas längs

samma område i Dalarna och
södra Härjedalen för 10 000
år sedan.
Mötesplats Dalarna
Vi fördjupar oss nu i om och
hur dessa tidiga invandrares
vägar möttes och hur de i så
fall lärde av varandra. Det gör
vi genom flera olika sammanflätade projekt. En grupp av
forskare från Skandinavien
och omgivande länder har
för några år sedan startat
en gemensam analys av de
för området äldsta sätten att
bearbeta sten till redskap, vi
undersöker både de färdiga
redskapen och allt avfall som
uppstått vid deras produktion.
Vi letar också efter nya platser
där kanske mer organiskt
material eller annat som kan
hjälpa oss att bättre datera
spåren av de mänskliga besök
vi gräver fram. t

Helena och Kjel Knutsson,
Uppsala Universitet
stonesslab@gmail.com
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”Ensam på en sten vid Vättern”
egen diktning eller kopierad från
någon tidning?
Hur gick det sedan för Anna och
Johan? Han skrev bland annat: Låt
ej vår vänskap gå i glömska. Efter
sista säsongen i Waxholm återvände
Anna till hembyns verklighet och
gifte sig där med pojken Skräddar
Anders Danielsson, tillsammans fick
de tre döttrar. Vad som hände med
artilleristen Johan Adolf Lind, 1.kompaniet i Nr 43 vid Waxholms fästning
är en helt annan historia.

Det var mycket vanligt att herrarbetande kullor skrev
dagböcker, sällan dag för dag, men inte mindre intressant
för den som i vår tid vill följa i deras fotspår.

A

nteckningsboken med
svarta pärmar blev en
förtrolig vän som man
anförtrodde sina innersta
tankar och hemligheter. Egna dikter,
andras dikter eller något man hittat
i någon tidning var vanliga. Kärlek,
vänskap, hemlängtan och vilken som
tittade in, gärna med datum och en
personlig hälsning. I en dagbok läste
jag med viss förundran:
”Unge man hvad tyck´s om brunnen,
som är fylld av Jesu blod?
Är den av dig funnen, drick så får du
saligt mod.
Yngling, stanna yngling, stanna bada
fritt i Jesu blod.”
Den manande versen följdes tätt av
skyldig för yllemaskin, 129.32.
Trädgårdskullan
Maria Altzar från Hjulbäck, Siljansnäs, växte upp i en familj med många
barn. En bror blev senare känd som
konstnären, målaren, Anders Altzar. I
familjen och i byn ansågs han vara lat
eftersom han föredrog ”kluddande”
före rejält arbete. Flera systrar blev
trädgårdskullor i Djursholm, Gävle
och kanske på andra platser. Själv
kom Maria till Djursholm. I hennes
svarta bok är flera sidor utrivna, de
kvarvarande är intressanta nog;
”Kärleken är en fågel, vänskapen är
en ros, rosen bör du gömma fågeln
flyr sin kos.”
21 april 1916
--- det är så långsamt så man kan dö
av längtan hem.
Skrivet av MA
”När lördagskvällen faller in då kom-

mer lilla vännen din då sover mor då
snarkar far, tjo hej så kvickt minuten
far.” Så följer reflektioner, namn på
gäster som tittat in, avskrivna dikter.
Ingenting om slit och släp i trädgården, om herrskapet, maten, arbetsvillkoren, lönen. Kullorna umgås på
fritiden, då och då räknas besökarna
upp, Elin Markus, Maria Danielsson,
Anna Andersson, Ruth Karlsson, Erik
Lindkvist. Mycket trevligt lägger man
till, har nyss druckit kaffe samt sång
och musik.
Men vad fanns på de utrivna sidorna
kan man undra.
Bryggerikullan
I Olarsnils Anna Andersdotter anteckningar möter man kärleken, eller
bara vänskap? Under fyra säsonger
vid Waxholms bryggeri umgås hon
flitigt med en artillerist vid fästningen, Johan Adolf Lind. Han var
poetiskt lagd och hade sin egen
svarta anteckningsbok. Hur han såg
på Anna framgår av en dikt på sidan
60:
”En liten hälsning vill jag dig bringa,
ifrån en vän för dig så ringa. Men
ringa ej den kärlek är som från mitt
hjärta till dig bär.”
I januari 1901 skriver Anna i Johans
bok: ”Du är mig kär från ungdoms
dagar, Du hvarit solen i mitt lif.
Och hän till dig min tanke jagar, att
finna frid från verldens lif. Du är mig
kär. Må mina öden Blifva ljusa eller
mörka här. Jag vill dock hviska än i
döden, Du är mig kär.”
Dikten undertecknades Anna Andersson, Waxholm den 26/1 190l. Hennes

Hoff Sven
Hedlund

”När
lördagskvällen
faller in
då kommer lilla
vännen
din, då
sover
mor, då
snarkar
far, tjo
hej så
kvickt
minuten
far.”

Bandkullan
Gagnefskullan Erika Färnström är ett
exempel på en företagsam bandkulla.
Att väva band var en sak, att få dem
sålda en annan. Hon gav sig ut till
och med till Finland och gjorde ofta
sällskap med en hårkulla. Hennes
anteckningsböcker berättar om
mödor och glädjeämnen.
Här sitter vi en regnig dag, Lovisa
och Erika, Stockholm 26 maj 1914
och 27 maj.
Sveriges kommunikationer, 15 öre.
Tumstock 75 öre, spårvagn och
färga, 56 öre.
Fru S. Ahlberg, Lidingö Willastad,
vantar vita med stjärnor, 5 kr, ett par
mindre röda till en tvååring 4 kr, till
jul.
Skyldig för yllemaskin, 129,32. Betalt
den 29/4 1920 till Johan Olsson.
Vem skrev Ensam på en sten vid
Vättern? Det var Elin Karolina Persdotter från Bergkarlås. Hennes öde
blev gruvligt. Som ammunitionskulla
vid fästningen i Karlsborg fick hon
sina tänder förstörda, förmodligen
av frätande krutblandningar. Elände
följde på elände och hon slutade på
Säters sinnesjukhus. t

T.v. Bryggerikullan
Olarsnils Anna Andersdotter mötte kärleken
i Waxholm.
T.h. Kullor på söndagspromenad i Waxholm.
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Gallring i samlingarna stod på programmet när
hembygdsförbundet samlade sina medlemmar
i Tällberg. Deltagarna bjöds även på en dräktvisning som man sent kommer glömma.

Hembygdsfest
i Tällberg
Interiör Dalarnas museum. Foto: Privat

Rädda folkets historia

Slå vakt om den
svenska folkbokföringen!
Folkdräkter på catwalken. Foto: Bosse Martinsson

Över 100-talet hembygdsvänner samlades i lördags i ett
soligt Tällberg för att fira
Dalarnas hembygdsförbunds
årliga höstfest. Uppslutningen
var mycket god och ett tjugotal föreningar från merparten
av länets kommuner var
representerade.
En brännande fråga som behandlades på förmiddagen är
att några hembygdsföreningar
upplever sina stora föremålssamlingar som en kvarnsten
kring halsen. Diskussionen om
gallring pågår på en del håll
och i några fall har utförsäljningen redan börjat. Frågan
är känslig och kräver närmast
ett etiskt ställningstagande
för respektive förening. I ena
vågskålen ligger små resurser
samt stora vårdbehov av hus
och föremål vilka tillsammans
leder till att styrelsen måste
prioritera. I den andra vågskålen ligger föreningens stadgar
som ofta lyfter samlandet som
en kärnverksamhet och det
långsiktiga förtroendet från
lokalsamhället som ju ofta är
de som donerat föremålet i
tron att det var för all framtid.
Antikvarie Rune Bondjers
från Dalarnas museum höll ett
mycket uppskattat föredrag
i ämnet och visade på flera
alternativ till gallring.
Förmiddagens information
Dagsverket nr 3. 2012

avlutades med en färgsprakande visning av Leksandsdräktens olika varianter. Sen
vidtog lunch på Greens hotell.
Under eftermiddagen höll
Lars Jönses från Dalarnas museum ett intressant föredrag
om Gustav Ankarcrona som
avslutades med att församlingen vandrade upp till dennes
tidigare hem på Holen.

Holen, Tällberg. Foto: Privat

Dalarnas hembygdsförbund
vill framföra sitt varma tack
till Tällbergs byalag för hembygdsvård, som visat prov på
ett ypperligt värdskap. Stafettpinnen övertas nästa år av Ore
hembygdsförening. t
Erk Arrhén, redaktör

”Det som ligger i stöpsleven är inte bara statistik
och akademisk historieforskning. Mest av allt är
det folkets historia som hotas.”
I Sverige är historieforskning en folkrörelse. Hundratusentals svenskar forskar i
dag om sin egen och andras
historia, en siffra som knappast har någon motsvarighet
i världen. Att vi kan göra det
beror på den unika svenska
folkbokföringen, som ända
sedan 1600-talet har följt varje
medborgare från vaggan till
graven. Men nu hotas det
svenska forskarundret.
Enligt flera källor förbereder
Finansdepartementet ett förslag som går ut på att folkbokföringen i framtiden ska ske
med utgångspunkt från kommun och fastighet, två enheter
som i dagens samhälle utsätts
för allt snabbare förändringar.
Folkbokföringsutredningen föreslog i sitt betänkande (SOU 2009:75) i stället
att folkbokföringen ska ske
i historiskt stabila distrikt
med utgångspunkt i den
gamla sockenindelningen, en
indelning med rötter i tidig
medeltid. Trots att nästan alla
remissinstanser har hyllat förslaget verkar det nu som om
en annan modell förbereds.
22 professorer, akademiledamöter och ledare för idella organisationer protesterar i dag
i en väl underbyggd debatt-

artikel i Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/opinion/
brannpunkt/ny-folkbokforingraserar-kulturarv_7209232.svd.
Det som ligger i stöpsleven är inte bara statistik och
akademisk historieforskning.
Mest av allt är det folkets historia som hotas.

Det släkt- och hembygdsforskare ägnar sig åt är samhällets
minsta byggstenar, en nödvändig grundforskning som
aldrig skulle kunna finansieras
genom högskolor och universitet. Bara genom ideella
insatser kan det enskilda människoödet göras synligt. Allt
detta kan nu stoppas genom
en folkbokföring som på några
generationers sikt gör det historiska materialet oåtkomligt.
Folkbokföringsfrågan är ytterst en demokratifråga. Vad
det handlar om är att ge den
lilla människan möjlighet att
göra sin röst hörd i
historien. t
Ingela
Broström,
1.e v. ordf.
Sveriges hembygdsförbund
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t dEBATT

Dalarna är ett landskap som är rikt på traditioner. Dessa har överlevt
och utvecklats tack vare en konstant tradering från generation till
generation av exempelvis dräktskick, folkmusik eller slöjd. Frågan är
om det är nödvändigt eller rent av skadligt med ett skydd i form av en
FN-konvention av det immateriella kulturarvet?

Hotar konventionen
folkmusiken?
P
å sätt och vis kan en kulturarvslistning av det slag
som Unesco’s konvention
till skydd för det immateriella kulturarvet vill uppmana till
och som skrevs under av Sverige i
december 2011 vara både på ont och
gott. Många menar att det krävs noga
överväganden för att inte hämma de
processer som i århundraden har fått
verka fritt, andra menar att utan en
reglering eller en bevarande process
kommer de att dö ut.

Konservering eller utveckling?
Folkmusikens mecka brukar ofta
anses vara Dalarna, detta för att
traditionerna kring musiken alltid
varit framträdande i just dessa delar
av landet. Sveriges godkännande av
konventionen är då särskilt intressant i hänsyn till aspekten om det
kommer förändra synen på musiken,
utövandet eller på Dalarna som
traditionsbärare. En listning innebär
nämligen i viss mån en reglering
av vad som anses vara ett ”värdigt”
kulturarv, vilket innebär att det som
inte anses vara det hamnar utanför.
När det gäller folkmusik kan detta
anses särskilt svårt eftersom det
inom samma genre finns många olika
förhållningssätt, de två radikalerna
är kanske främst traditionalister och
nyskapare. Om en reglering utifrån
en konvention blir allt för hård kan
det innebära att nyskapandet och
den improviserade musiken blir hämmad, i sin tur skulle detta få stora
konsekvenser för folkmusikscenen
eftersom mycket av den musik som
spelas i det offentliga rummet har
någon form av ny framtoning.
Det går också att fundera över om
musik kan vara traditionell i sin rätta
benämning. Om traditionell syftar till
det faktum att musiken traderas från
generation till generation så är den
helt klart traditionell. Men det säger
ju inget om det specifika i musiken,
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tionen utövarna lika mycket som
musiken. Det gäller att ta ställning i
frågan: Bevara och konservera eller
främja och utveckla? Min övertygelse
är att ett främjande av folkmusiken är
det mest hållbara och med det menar
jag att musiken ska få tillämpas fritt
och tillåtas vara föränderlig i enlighet
med den tid vi lever i, främst av den
anledningen att musiken genom historien faktiskt har anpassats just på
detta sätt av de utövande personerna
och tidens värderingar.

låten som spelas. Kan en låt som förs
från en person till en annan vara en
originallåt? Karaktäristiskt brukar
spelmän och kvinnor ha en sorts
egenhet i sitt musicerande vilket då
skulle kunna innebära att låten blir
till en ny när den spelas av någon
annan än upphovsmannen/kvinnan.
Därav är inte en listning och konventions regleringar en enkel sak.

Slitage på musiken
Däremot kan det också vara en
fördel, i den benämning att musiken
som helhetsuttryck får stöttning på
en kulturpolitisk nivå med levandegörande, publicitet och omsorg
för det historiska arvet. För Dalarna
som landskap och län men också
över huvudtaget kan det vara viktigt
att använda den nya konventionen
på det senast nämnda sättet, för
att synas utåt. Att som landskap
förknippas med en specifik sak leder
ofta till ökat intresse för andra delar
av landskapets miljöer och utbud.
Många gånger finns det motsättningar för ett ekonomiskt exploaterande
av kulturmiljöer och arv eftersom det
ofta leder till slitage av föremål och
platser. Kanske kan då också folkmusiken utsättas för ett slitage om den
överexploateras eller missbrukas.
Ett exempel på ett sådant scenario
skulle exempelvis vara om musiken
över tid förändras så mycket att den
är oigenkännlig eller att denna ”nya
musik” anses mer äkta än den sedan
innan traditionella musiken.
Musiken följer sin tid
Idag är det upp till Institutet för
Språk och Folkminnen att besluta om
de immateriella kulturarvens framtid. Min åsikt är att det inte nödvändigtvis är på en myndighets lott att
besluta om exempelvis folkmusikens
fortlevnad. Snarare är det utövarnas
uppgift att påverka, engagera och
visa vilken riktning bevaringsarbetet
ska ta. Trots allt reglerar konven-

Isabell
Boväng,
studerande,
Umeå universitet

Folkmusiken har överlevt in i våra
dagar utan en konventions strikta
regler, nyskapande som traditionell.
Den folkmusikaliska traditionen är
idag i allra högsta grad levande och
därför måste tillämpandet av denna
konvention ske med stor varsamhet
för att inte motverka och hämna det
konventionen egentligen vill åstadkomma: En levande folkkultur. t

FAKTA OM UNESCOS
KONVENTION
Convention on the
safeguarding of the
intangible cultural
heritage eller på
svenska Konventionen till skydd för de
immateriella kulturarven togs i bruk den
20 april 2006.
Konventionen vill
värna till skydd för de
immateriella företeelser och traditioner
som utövas, representeras och uttrycks
genom kunskap och
skicklighet med exempelvis instrument
och föremål eller genom en kulturell plats,

anknuten till en grupp
människor som ser
företeelsen som sitt
kulturella arv. Alltså
tillexempel traditionell
musik, olika former av
traditionella hantverk/
ritualer eller hela folkgrupper vilka har en
stark och särpräglad
historia eller uttryckssätt.
Företeelsen ska
dessutom ha förts
från generation till
generation vilket ger
dem en särprägel och
en känsla av samhörighet.
2011 skrev Sverige
under konventionen
som 134:e land.
Dagsverket nr 3. 2012

Folkmusikgruppen Gränslöst på turné i Italien. Gruppen leds av Stefan Westberg och består av ungdomar från kommunala musikskolan i
Falun. Ensemblen spelar folkmusik i egna arrangemang från flera länder, dessutom på en lång rad olika instrument som inte alltid förknippas med den traditionella formen. Foto: Bertil Dikman

Dagsverket nr 3. 2012
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kvinnor. Det är med andra ord
en volym med starkt manlig
övervikt.

närmast fördubblar hemmakommunen Borlänges befolkning. Staden förvandlas till en
pulserande musikmetropol.
Under rekordåret fanns Dalarnas museums musikantikvarie
och en frilansande fotograf på
plats för att dokumentera livet
nedanför scenerna i bild och
intervjuer.

Mina minnen

Per Hållén. Tryckt av munkreklam ab 2011. 50 sidor
Håll Lars Petter Persson,
född 1854 i Älvdalen berättar
sina minnen i ögonblicksskildringar och episoder. Då
porfyrverket gick dåligt i Älvdalen flyttade Håll Lars ner till
Bohuslän där han blev stenhuggare på Bohus-Malmön.
På granitklippan högg han ett
märkligt monument i sten,
som fortfarande står kvar.
Skriften innehåller tankar om
allt från arbetsvillkor till resor.

111

betydande män och kvinnor i

Världsarvet
Falun under 400 år

Världsarvet Falun

a

Dagsverkets redaktion tar tacksamt emot årsskrifter och andra publikationer från hembygdsföreningnar och skribenter
runt om i Dalarna. Vi anmäler så många som möjligt i Dagsverket och de lämnas därefter till Dalarnas museums bibiliotek.

Om flottning, festival och
lagfarenhetens fader...

111 betydande
män och kvinnor i

ella
ner
nats

t LÄSVÄRT

Flottningen i Torsång
under fyra sekler

Andra omarbetade och
utökade upplagan. 80 s.
Torsångs Hembygdsförening1992 & 2012
I denna utökade upplaga har
Ylva Roslund Forenius, expert
och konsult på området,
kompletterat grundtexten
med ett helt nytt övergripande
kapitel om flottningsepoken i
Dalarna. Skriftens tyngdpunkt
ligger emellertid på det viktiga
skiljet i Torsång och de industrier som därifrån förseddes
med timmer. Även ångbåtslivet på Runn skildras. Skriften
avslutas med en kronologi
över flottningen samt en förteckning över ångbåtar som
trafikerat Runn. Bibliografi
och källförteckning saknas.

Åhls Hembygdsförening
1912-2012 jubileumsskrift

100-åringen firar sin födelsedag med denna 62-sidiga
skrift. Inledningen upptar en
kronologisk genomgång av
föreningens aktiviteter under
det förflutna seklet, ett avsnitt
om medlemsutvecklingen
samt en förteckning av styrelseledamöter. I det åtföljande
finns några beskrivningar av
från Åhl, bestående av bl.a.
historiska redogörelser, utdrag
ur tidningar och personberättelser.

111 betydande män och
kvinnor i Världsarvet
Falun under 400 år

Falu kommuns kultur- och
ungdomsförvaltning . 2012.
260 s. Redaktör Elizabeth
Ståhl
Världsarvet Falun beskrivs
oftast utifrån sina hus och miljöer. I denna bok sätter man
de bemärkta människorna i
centrum; de som fötts, verkat
eller lämnat viktiga avtryck
i områdets kultur under
närmare 400 år. Urvalet har
varit strängt. 300 föreslagna
namn har bantats till 111, där
14 är kvinnor och 97 är män.
Av de 24 artikelförfattarna är 6
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Festivalliv

Jennie Tiderman. Dalarnas
museums serie av småskrifter 86. 2012. 24 s.
Peace & Love är idag Sveriges
största musikfestival. Sommaren 2011 lockade man hela
50 000 musikälskare, vilket

och Dalarnas första kvinnliga
medicine doktor. Hon växte
upp på Gammelstilla bruk i
Gästrikland. Trots faderns
konkurs och tidiga död kunde
hon fullfölja sina medicinstudier i Lund. Merparten av sin
läkargärning var hon verksam
i Gagnef där hon lät uppföra och driva sjukhemmet
Elfgården. Ett rikt fotomaterial
illustrerar texten som avslutas med en rad bilagor med
bildkällor, släktträd, sjukhemmets verksamhet i siffror samt
diverse arkivhandlingar som
t.ex. byggnadsritningar över
sjukhemmet, kontrakt med
Gagnefs kommun etc.

Doktor Gussander Kirurgpionjär och föregångskvinna

Redaktör Lena Nordesjö.
Mjälgens och Näsets Bydokumentationsgrupp 2012.
130 s.
Gertrud Gussander var Lunds

Det företagsamma
Insjön. Industri och
handel i Insjön under
1900-talet och till 2011

Sammanställd av Hans
Hellström. Bidrag till Åhls
sockens historia 13. Åhls
hembygdsförening, Insjön.
1912. 381 s.
Det är en betydande arbetsinsats i studiecirkel som i
denna volym ser dagens ljus.
En del av innehållet har redan
presenterats för allmänheten
i form av en utställning och
informationsskyltar. Närmare
900 företag presenteras i
boken utifrån branschtillhörighet och avslutas med en
bibliografi, bildförteckning
samt ett alfabetiskt företagsregister. I inledningen redogörs
för övriga källor som använts
i arbetet.

Dagsverket nr 3. 2012

t NOTERAT

Sool-Öen
Solleröns hembygdsbok
2012

Med 28 korta uppsatser på 128
sidor lever verkligen Sool-Öen
upp till ambitionen att vara
en skrift där alla ska känna sig
välkomna att skriva, så länge
innehållet kan kopplas till Sollerön. Spannet på artiklarna
är stort och här finns verkligen
något för de flesta smaker. I
årets upplaga är redaktionen
särskilt stolt över att ha författaren Sören Bondesson bland
skribenterna.

Sågmyra genom tiderna

2012. 112 s

Detta är resultatet av ett
tolvårigt arbete med att
dokumentera Sågmyra genom
tiderna. Studiecirkeln har
successivt betat av områden
som ortsnamn, föreningsliv,
bostäder, affärer och företag.
Tidsstrandsepoken med yllefabrikens uppgång och fall
belyses ur olika aspekter med
eget kapitel. Texten är illustrerad med ett rikt svartvitt fotooch bildmaterial, som hämtats
ur så väl arkiv som privata
fotoalbum. Källhänvisningar
anges löpande i texten.

Två systerhästar fotograferade i gården Bortomåa i Fågelsjö.
Foto: Fredrik Hegert, Dalarnas museum

Ett nytt världsarv

berikar nu landskapet Dalarna. Fågelsjö gammelgård
eller ”Bortom åa”, som den
också kallas är belägen i Orsa
finnmark. Den är en av sju hälsingegårdar som Unesco i juli
upptog på sin världsarvlista.
Gammelgården förvaltas av
Fågelsjö hembygdförening och
är öppen för besök. I Dalarnas
län finns sen tidigare Världsarvet Falun som upptogs 2001
på samma lista.

Välkomna till
Museibutiken
Johan Stiernhöök Den
svenska lagfarenhetens
fader 1596-1675

Sune Garmo. Kapitlet om
Jerk Werkmäster och
Stiernhöök-sviten författad
av Sid Jansson. Vincentförlag 2012. 40 s.

I denna skrift får vi följa
Rättvikssonen Johan Stiernhööks bländande ämbetsmannakarriär i stormaktstidens
Sverige från vaggan i Rättvik,
genom skoltiden i Västerås
och Uppsala, senare via olika
befattningar inom rättsväsendet som slutligen krönts
av adlande och utnämning
till hovråd, till dödsbädden i
Gamla Stan och den sista vilan
i Bro kyrka. I ett avslutande
kapitel redogör Sid Jansson
för tillkomsten av Stiernhööksviten i Rättviks tingshus,
idag kommunens sammanträdesrum med det passande
namnet Stiernhöök-salen.

Dagsverket nr 3. 2012

Här hittar du presenter till
dopet, bröllopet, konfirmationen, födelsedagen mm.
Du vet väl att medlemmar i
Dalarnas Hembygdsförbund
har 20% rabatt på böcker
utgivna av DFHF och Dalarnas
museum. Du kan även beställa
på postorder. För att se delar
av butikens sortiment och litteratur gå in på www.dalarnasmuseum.se och klicka på
Museibutiken eller ring 023-76
55 30.
Butiken och museet är öppet
16/5-14/9 sön-mån 12-17, tis-tors
10-18, fre-lör 10-17. 15/9-15/5
sön-mån 12-17, tis-tors-fre-lör
10-17, ons 10-20

Dalarnas hembygdsförbunds diplom med

förtjänsttecken kan delas ut av
medlemsföreningar i DFHF.
Diplomet ges för förtjänstfullt
arbete inom hembygdsförening, hembygdskrets eller
förbund. Förslag på mottagare
- med skriftlig motivering lämnas av hembygdsföreningens styrelse till hembygdsförbundets kansli. Instiftat 1985.
Diplom och nål bekostas av
förbundet.

nades med pompa och ståt
den 4 maj 2012. I och med
förvärvet av samlingen har
Hagströminsamlingen nått
målet för Etapp 1! Alla vi som
jobbat med projektet vill förstås tacka de som hittills hjälpt
oss i arbetet och bidragit till
kampanjen med små och stora
medel.
I och med avslutandet av
Etapp 1 påbörjas nu Etapp
2 i Hagströminsamlingen,
vilken har som mål att bygga
världens största och häftigaste
Hagströmutställning på Dalarnas museum. För att kunna
göra detta behöver vi förstås
fortsatt ekonomiskt stöd.
Hagströminsamlingen är ett
projekt som ska ge Dalarnas
museum möjligheten att först
förvärva och sedan ställa ut
en av världens största och
mest intressanta samlingar
Hagströmgitarrer. Vi vänder
oss till företag, privatpersoner,
organisationer och föreningar
som kan och vill ge oss ekonomisk stöd så att vi kan bevara,
tillgängliggöra och hylla det
kulturhistoriska avtryck som
Hagström lämnade efter sig.

Stöd Hagströminsamlingen!

Hagström Etapp 2

Arne Johanssons Hagströmsamling finns nu i Dalarnas
museums ägo. Den överläm-

Befria gitarrerna ur de låsta
magasinen!
Foto: Ryan Garrison
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ÖVERLISTA TJUVEN
Att fullständigt förhindra inbrottstjuven att ta sig in i
byggnaden och ta för sig och förstöra föremål kan ses som
en omöjlig uppgift, men det finns faktiskt exempel på då
tjuvarna tack vare fönstergaller och förstärkningar på dörrar
valt att ge upp inbrotts-försöket. Att förstärka lås på dörrar och fönster lönar sig alltså och ett bidrag till detta kan
lämnas från Hembygdsförsäkringen genom kampanjen Så
skyddar vi kulturarvet.
Ett inbrottslarm kopplat till larmcentral har också visat
sig vara en effektiv åtgärd för att slippa inbrott. För investeringen får föreningen bidrag med 20% av kostnaden, men
maximalt 5 000 kr per larmtyp. Det är ingen självrisk på
inbrott när sådant larm är i bruk.
SÄKERHETSRABATT
För skadeförebyggande åtgärder så som jordfels-brytare,
brand- och inbrottslarm, vattenlås, skydd under diskmaskin
och utfört EIO-eltest får föreningen rabatt på försäkringspremien. Åtgärderna fylls i på en särskild blankett och ska
vara försäkringskansliet till handa senast sista oktober för att
rabatt ska kunna lämnas på försäkringen för 2013.
SE ÖVER FÖRSÄKRINGSBEHOVET
Kom ihåg att anmäla förändringar av byggnads-bestånd
och värde av lösegendom till försäkrings-kansliet så att
föreningen alltid har en aktuell och gällande försäkring.

Dalarnas
Hembygdsförbund

Hembygdsförsäkringen,
Östra Långgatan 30A, 432 41 Varberg

hembygdsforsakringen@hembygd.se
0200-22 00 55

Bli medlem i Dalarnas
Hembygdsförbund!
För 200:-/år får du:
•Årsboken,
•4 nr av Dagsverket
•20% rabatt på litteratur
utgiven av DFHF och
Dalarnas museum
Årsboken fest! finns att köpa i
museibutiken för 350:-

Kurs i dokumentation &
minnesberättelser

Hur kan vi bli bättre på att samla in
alla de fantastiska berättelser
som finns runt våra museer?
Plats: Dalarnas
museum,
Falun
Hur kan vi bli
bättre på att
samla in alla de fantastiska berättelser
finns på
runt våra museer?
Datum:som
Fredag
7 och
december
Plats: Dalarnas museum, Falun
Kostnad:
500
kr. Lunch
och fika ingår
Datum
: Fredag
7 december
350 kr. ArbetSams
medlemmar
i Dalarnas
hembygdsförbund.
Kostnad
500 och
kr. medlemmar
Lunch och
fika ingår
350 kr. ArbetSams medlemmar och
medlemmar
i
Dalarnas
hembygdsförbund
09.30
Samling och kaffe

09.30 Samling och kaffe
Intervjuteknik,
inspelningsteknik,
programvara
10.00
Intervjuteknik,
inspelningsteknik,
programvara
Torsten
Nilsson
och Johanna
Övling,
Arbetets
museum
Torsten
Nilsson
+ Johanna
Övling,
Arbetets
museum
11.30
ska vipåtänka
på i cirkelarbetet?
11.30
Vad skaVad
vi tänka
i cirkelarbetet?
Lars Berggren, Centrum för arbetarhistoria
12.30 - 13.30 Lunch
12.30 Lunch
13.30
Källor och
källkritik
13.30
Källor
och källkritik
Hans Hans
Wallengren
Centrum
för arbetarhistoria.
Wallengren,
Centrum
för arbetarhistoria
14.30
14.30
Kaffe Kaffe
15.00
Hur presenterar
vi resultatet?
15.00
Hur presenterar
vi resultatet?
Lars Berggren/Hans Wallengren
16.00
Avslutning
16.00
Avslutning
10.00

Arrangeras av Arbetsam och Arbetetsmuseum i samarbete med Dalarnas museum och Dalarnas hembygdsförbund
Dalarnas hembygdsförbund

Frågor/funderingar
torsten.nilsson@arbetetsmuseum.se
eller ring 011-23 17 26
Anmälan:
Bilder från de två utställningsbyggarkurser som hölls i Norrbotten och
info@arbetsam.com eller ring 011-23Västerbotten
17 38
vintern 2009/2010. Foto: Torsten nilsson

