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Kalle moraeus har inte minst satt Orsa på kartan genom musiken, han har även
blivit stolt ambasadör till Hagströmsinsamlingen! Till ämnet hör också att han har
en stark relation till hembygden! Foto: Lars Dafgård/DT

Hembygdsförbund.

Vad är dalarnas musikliv för dig?
Utan Dalarna, ingen Kalle Moraeus. Vi har
en fantastisk tradition med musik i länet.
Det är vår identitet. Jag tror att landskapen har präglat musiken och inte tvärtom.
Övermakten, kyrkan och herrefolken fick
aldrig något starkt fäste i Dalarna, därför
överlevde allmogekulturen så starkt här.
Dalkarlarna gjorde lite som de ville. Allmogekulturen var det som skapade folkmusiken och ur just folkmusiken skapades ett fantastiskt musiklandskap.

5604-8564. Som medlem får du årsbo-

Hur ser du på ambasadörskapet för
Hagströmsgitarrerna?
Det är ett hedersuppdrag som jag tar på
största allvar! Som den nörd till elitarrsamlare jag är passar det utmärkt. Jag har
växt upp med Hagström, den första elgitarren och musikanläggning jag såg var
Hagströms. Klart som sjutton man blir
glad!
Vad har du för relation till hembygdsföreningen?
Min far var ordförande i hembygdsföreningen i Orsa och det hade en central
roll i familjen. Jag själv är inte så insatt
på hembygdsnivå men jag är aktiv inom
skola, musik och försöker hjälpa till så
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mycket jag kan med utvecklingen i länet. Jag hade mål att sätta Orsa på kartan,
och det tycker jag att jag lyckats med!
Vad ska man boka in till vårens musikkalender?
Dalarnas problem är att det finns för
många event på sommaren, då finns allt
från hårdrocksfestivaler till barockmusiksspelningar. Under vintern är det inte
så mycket med kulturutbudet. Dock räddar vinterfesten oss från att torka ut kulturellt sett. Annars händer det mesta i
Sälen som är lite av Dalarnas utkant.
Det är där uppe de absolut hetaste spelningarna inom populärmusiken sker. Det
tycker jag att man ska hålla ett öga på!
Nicolina Gustafsson, Dalarnas Museum

Medlemskap i Dfhf för år 2012 erhålles genom insättande av 200 kr på bg
ken DALARNA, 4 nummer av Dagsverket, 20 procents rabatt på museets och
hembygdsförbundets publikationer.
Annonsera i Dagsverket:
Helsida: 1.600 kr
Halvsida: 800 kr
1/3-sida: 600 kr
1/4-sida: 400 kr
1/6-sida: 300 kr
1/8-sida: 200 kr
Priser exklusive moms
Vill du skriva i Dagsverket?
Kom ihåg våra manusstopp:
Nr 2. 21 maj Tema:
			
Sommar i Dalarna
Nr 3. 20 aug Tema: Det gräns			

lösa landskapet

Nr 4. 12 nov Tema: Det religiösa
			
arvet

Hagström-insamlingen har som mål
att få kanske världens mest intressanta
samling av Hagströmgitarrer hem till
Dalarna. Läs mer på sid 8-9.

Redaktionen förbehåller sig rätten
att förkorta och redigera insända
texter.
I och med att material lämnas till
red. godkänner upphovsmannen
också att det publiceras elektroniskt.

Omslagsbild: Foto: Ryan Garrison
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PROPAGANDAVISOR OCH STAFFAN STALLEDRÄNG
Det första tryckeriet i Dalarna var en flitig utgivare av skillingtryck under sekelskiftet
1700/1800. Musiktrycken var billiga och fick stor spridning i riket.
Pehr Olof Axmar flyttade år 1786 från
Gävle till Falun och startade här Dalarnas första tidning, Fahlu Weckoblad.
Men flytten gick inte helt friktionsfritt.
När tryckaren sökte privilegium att utöva sitt hantverk i Falun fanns det vissa
krafter som var däremot. Landshövding
Beck-Friis, som var trött på att skriva
alla länskungörelser för hand, gav däremot etableringen sitt stöd. Förutom
tidningen och kungörelser kom Axmar
att även trycka böcker. Axmar i Falun,
jämte yrkesbrodern Sundqwist i Gävle, var dessutom, för att vara svenska
landsortsofficiner, stora när det gällde
att ge ut skillingtryck under slutet av
1700-talet och början av 1800-talet.

Under början av 1800-talet blev vishäftenas repertoar lite annorlunda. Det var
kärleksvisor, sjömansvisor och dryckesvisor. Som exempel kan nämnas Den
nya kaffewisan som trycktes 1802.
De flesta visor är idag glömda, men
några finns ännu kvar i minnet som O
tysta ensamhet. En annan visa Wackra
jungfru lilla wänsko finns kvar som
folkvisa i Dala Floda, men då endast
andra hälften av 3: versen.
”Doppa ner de sura limpor Steka rofwor
natt och dag Äta rofwemos och klimpar
Lefwa som ett gästbudslag.”
1814 trycktes Staffan war en stalledräng
i 30 verser. Det visar att det genom tidens filter endast delar av de ursprungliga blivit kvar. På 1920-talet
konkurrerades skillingtrycken
ut av schlagerhäften.

”Tryckt hos Pehr Ol Axmar”
De tidigaste trycken från Axmar innehöll texter som många
gånger hade en moralisk underton och en religiös anspegling.
Vi ska här ge exempel på några
av trycken.
Visan Enfaldigheten
lyster också sjunga, var diktad
av bonden och kyrkvärden Tepp
Lars Persson från Rättvik, och
sjöngs under sin egen mycket
bekanta melodie. … En del av
versen låter så här: ”I Zions
Så här kan halshuggningen av tryckaren Johan stad, uppå Zions gränder På
Adolph Axmar ha tett sig 1823 på Galgberget i Zions gator den ljufwa bygd Der
Falun. Bilden är hämtad från skillingtrycket finnes glädje förutan änder Der
”Sjörövarevisa eller dödspalm för rotebåtsman- en främling kan få lefwa trygg.”
nen Johannes Andersson Flatås” som trycktes i Hönsgummans wisa var en annan
Göteborg 1824 hos L Torbjörnsson. Lars Gahrn i populär visa som trycktes ett flerMölndal har haft vänligheten att låna ut den.
tal gånger bara hos Axmar, första
gången 1786. Första versen inleds med raden ”Haner å höner å kyckSin tids schlagerhäften
lingar små, spring glättuga nu…”. Visan
Skillingtryck var ett vistryck, oftast på
var mycket omtyckt i hela Sverige och
åtta sidor, som kostade en skilling, därhandlar om kungahuset. Författare var
av namnet. Storhetstiden inföll under
O. Carelius, kyrkoherde i Huddinge och
1800-talet. De flesta skillingtrycken är
Brännkyrka, och skrevs troligen 1751.
allmänt förekommande i Sverige, men
några är lokala. Vad gäller melodierna,
Visor som propaganda
så uppges ofta, sjunges under sin egen
Mellan åren 1788 och 1790 pågick Gusbehagliga melodi. Däremellan hänvisas
tav III:s ryska krig. Detta ledde till en
till en tidigare känd melodi. Textförfatmassiv propaganda, som även avspeglatarna är många gånger okända.
de sig i skillingtrycken. Gustaf Engzell
Texterna i de första skillingtrycken var
var regementspräst vid Dalregementet
ofta skrivna för moralisk uppbyggelse.
under denna tid och en av diktarna.
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Engzell deltog som bataljonspredikant
i fält och fick så småningom hovpredikants titel av Gustav III.
Ett exempel på en propagandavisa
är skillingtrycket Fem nya kongl. Fricorpsens krigs-wisor, författare okänd,
där den första visan heter Sjelfständigheten wågar på och inleds med versen:
”Sjelfständigheten wågar på, Med Gustaf ut til Norje gå, Och redligheten äfwen så, De baggar til at slå. Krigs-äran
wåra Fäders glans. Med lydnadenwar och til hands, At taga wallar, torn
och skans, Med kulor, krut och lans.”
Dryckenskap och mord sätter punkt
Boktryckaren Pehr Olof Axmar avled
1816. Då övertog änkan Ulrika verksamheten, och sedermera yngste sonen
Johan Adolph. Både Ulrika och Johan
Adolph fortsatte med att utge skillingtryck. Kvinnor fick på den här tiden
ärva, men inte själva starta ett tryckeri.
Därför står det Tryckt hos P. O. Axmars
enka. Johan Adolph lät 1818 trycka
Fredmans epistlar. Nu var Johan Adolph
av en något bångstyrig natur och hade
fallenhet för starka drycker. Detta ledde
till alkoholism och delirium. I ett berusat och exalterat tillstånd bragte han
den 24 augusti 1822 sin mor och en
äldre inneboende kvinna om livet med
ett betsman. Året därpå den 18 mars avrättades Johan Adolph på Galgberget i
Falun.
Nu blev det magert med skillingtryck i Falun ända fram till 1840-talet då det ånyo blev en produktion.
Det speciella då var att ett flertal av
de skillingtrycken var Med besiffrad
melodie. Besiffrad melodi, eller psalmodikonnotation var för skillingtryck
något speciellt, att med hjälp av ett
sorts notsystem kunna läsa en melodi.
I det avseendet var det Åkerbloms
boktryckeri i Falun som utmärkte sig.
Lissman Gunnar Turesson, Bjursås

Författaren kommer gärna i kontakt
med andra intresserade av skillingtryck
tryckta i Falun. Tel. 023-508 68, 070-35
99 868, gunnar.turesson@telia.com
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FRÅN SÄRNA TILL VÅMHUS MED DRAGSPEL
I Dalarna fanns tidigare flest antal dragspelstillverkare i Sverige. Flera
av företagarna hade en gång lärt sig hantverket på Hagström-fabriken i
Älvdalen.

Åren 1994 och 1995 genomförde jag,
Bo Nyberg som tidigare arbetade som
musikantikvarie på Dalarnas Museum,
ett inventeringsprojekt med inriktning
på att kartlägga dragspelets historiska
roll i dåvarande Kopparbergs läns musikliv. Den största dragspelstillverkaren
var AB Albin Hagström, Älvdalen, som
under krigsåren tillsammans med tre
andra svenska fabrikanter var ensamma om hemmamarknaden. Efter kriget
uppstod fem nya fabriker i Dalarna.
Mångsysslare i Särna
Anders Mattsson redogör i sin bok
om Joles Pelle Olsson (1892-1950)
hur han 1945 kom att starta sin dragspelstillverkning i Särna. Joles-Pelle
hade ett brokigt förflutet som hyrkusk,
byggmästare, ägare av en ångsåg och
tjärfabrikant. Tidigt hade han också
närt visioner om dragspelstillverkning.
I en tidningsartikel från tiden berättar Joles-Pelle: ’Natten till den första
augusti 1945 läste jag en annons i tidningen om en firma som reparerade och
stämde dragspel. Under nattens timmar
mognade mitt beslut att avveckla tjärfabriken och söka komma över dragspelsverkstaden. På förmiddagen samma dag var jag ägare av rörelsen med
tre anställda. Två veckor senare hade
antalet anställda stigit till trettio’”. En
hel del personal rekryterades från Hagström under metallstrejken 1945.
Joles Pelles dragspeltillverkning kom
under en period även att omfatta en
fabrik i Korsnäs, Falun. Byggnaden
förvärvades 1947. Efter Joles Pelles
bortgång avvecklades tillverkningen i
Falun. Den bedrevs i ytterligare några
år vid Särna-fabriken för att upphöra
helt år 1954.
Kvalitetsspel från Lumsheden
Historien om fabriken i Lumsheden har
förmedlats av Alf Blomström (f. 1922)
som i samband med metallstrejken
1945 lämnade sin anställning vid Hagströmfabriken i Älvdalen och flyttade
tillbaka till födelseorten Lumsheden,

Utklipp från Accordion King katalog, 1953
där han började arbeta på farbrodern
Eriks (f.1906) snickerifabrik. Alfs far
Emil hade under tio års anställning vid
Hagströmfabriken gjort sig känd som
en skicklig maskinsnickare. Efter att
till en börjat ha ägnat tiden åt snickeriarbeten kom Emil Blomström från och
med år 1946 igång med dragspelsfabriken som fick namnet Lumshedens Instrumentfabrik.
Som mest arbetade 4-5 personer vid
fabriken som enligt uppgift levererade
ett 60-tal dragspel med namnet Blomström Superior per år. Alf Blomström
uppskattar den sammanlagda produktionsvolymen till ”mer än 350 dragspel,
kanske upp emot 500”. Dragspelen betraktades som mycket välgjorda och är
än idag eftertraktade som samlarobjekt.
Efter att fabriken upphört vid mitten av
1950-talet övergick Emil Blomström
till att reparera dragspel i bostaden.
Yrkeskunniga bröder öppnade eget
Nordisk Dragspelstjänst initierades av
bröderna Valentin och Anders Juhlin
och produktionen av dragspel torde ha
varit igång under 1940-talet i en fabrikslokal i Gopshus, Mora. Valentin Juhlin,
själv en skicklig dragspelare, hade lärt
konsten att tillverka instrumentet vid

Hagströmfabriken i Älvdalen och vid
Ragnar Sundquists fabrik i Stockholm.
År 1946 beslöt den i Mölndal verksamme dragspelsbyggaren Ture Sjöholm
att förlägga sin produktion i bröderna
Juhlins fabrik. Instrumenten försågs
med inskriptionen Sjöholm Special.
Efter en konflikt om äganderättigheter upphörde samarbetet och Sjöholm
återvände till Göteborgstrakten där han
fortsatte sin tillverkning. Även Bröderna Juhlin fortsatte med tillverkning av
dragspel, försedda med initialerna ND.
Dragspelsfabriken i Gopshus totalförstördes vid en brand den sista aprilkvällen 1954, vilket medförde att bröderna
Juhlin helt upphörde med tillverkningen.
Älvdalens Accordion King
Gum Einar Ohlsson, Kittan, Älvdalen
var en mångkunnig man som bl.a. hade
bedrivit fotorörelse och tagit ingenjörsexamen per korrespondens. Från och
med 1947 bedrev han en verksamhet
med namnet Älvdalens Instrumentverkstad som omfattade reparationer
och stämning av dragspel i en till verkstad ombyggd gård i Gåsvarv, Älvdalen. Redan från 1949 tillverkades här

Bakgrundsbild: Hämtad från Beronius annons i Accordion-Journalen nr 11 1952
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egna dragspel som till en början försågs med initialerna ÄIV. Från 1951
presenterade firman för första gången
dragspel av egen tillverkning av märket Accordion King.
Dragspelen från Accordion King fick
stor uppskattning bland såväl amatörmusiker som bland mer etablerade
artister. Att firman under 1950-talet
lyckades rekrytera den etablerade
dragspelsmusikern Erik Frank som
märkesspelare bidrog till ytterligare
försäljningsframgångar. I fabriken i
Gåsvarv arbetade som mest ett 20tal personer. Verksamheten upphörde
1958.
SM-tecken höjde försäljninge
Enligt uppgift ska firman Beronius
& Co:s första tillverkning ha kommit
igång c:a 1952. I Nils Beronius bostad
i Västäng gjordes snickeriarbetet, hos
Lars Finn i Näset monterades diskantoch basklaviaturer, Erik Johansson i
Näset stod för allehanda metallkonstruktioner och bälgarbetet utfördes i
bröderna Ragnar och Anders Johanssons respektive bostäder i Näset.
1955 byggdes en dragspelsfabrik i Näset där som mest c:a 15 personer var
anställda. Vid fabriken tillverkades
såväl piano- som knappdragspel. En
stor framgång för firman blev det SMtecken som Birger Andersson, Våmhus
erövrade år 1956, då han framförde
Mendelssohns violinkonsert i e-moll
på ett specialtillverkat dragspel från
Beronius & C:o, Näset. Fabriken slog
igen 1958.
Bo Nyberg
Bo Nyberg var anställd som musikantikvarie vid Dalarnas museum 20012010. För närvarande är han verksam
som producent och förläggare med
utgångspunkt från bergslagsorten
Kopparberg. Under 2011 har han på
eget förlag utkommit med boken Det
svenska dragspelet del 1 1829-1945.
Del 2, där de ovan nämnda dalska
dragspelsfabrikerna presenteras närmare, är planerad att utkomma under
2012.
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DAN ANDERSSONSÄLLSKAPET FIRAR JUBILEUM
Söndagen den 5 augusti 1962 samlades ett antal Dan Anderssonvänner vid Luossastugan i Skattlösberg.  Avsikten var att bilda ett
personlitterärt sällskap till Dan Anderssons minne.

Detta innebär att Dan Andersson
Sällskapet under 2012 fyller 50 år.
Sällskapet har sedan dess bildande
haft sin hemvist i Ludvika och har till
syfte att bevara minnet av Dan Anderssons liv och författarskap.
Författaren Dan Andersson
I sin dagbok har Dan Anderssons far
mycket omsorgsfullt präntat: ”År
1888, fredagen 6 april kl 3.45 på eftermiddagen föddes vår tredje son
som döptes till namnet Daniel. Grunden för Dans sedermera författarskap
ligger i de miljöer han växte upp i,
faderns inflytande och de upplevelser
han haft under sin brokiga levnad. Sin
filosofiska bas och sin stilistiska karaktär hämtade han från litteratur av
författare som Schopenhauer, Nietzsche, Strindberg, Gorkij och Zola.
Medel mot ohyra ledde till död
Den 15 september 1920 anträdde Dan
en resa till Stockholm för att underhandla med redaktionssekreteraren
Sigfrid Hansson på tidningen SocialDemokraten angående eventuell anställning. Han kom till Stockholm på
eftermiddagen och tog vid sextiden in
rum nr 11 på Hotell Hellman i Klarakvarteren. Det billigaste hotellet och
det minsta rummet. Efter ett restaurangbesök tillsammans med goda
vänner återvände han till hotellet vid
tvåtiden på natten och gick till sängs.
Vid ett-tiden dagen efter, dvs den 16
september, fann man honom död i sin
säng. Slarv efter desinficering mot
ohyra blev Dans död. En av vår tids
allra största svenska författare finnmarkspoeten Dan Andersson hade
gått ur tiden, endast 32 år gammal.
Dan Andersson sällskapet
Under de 50 åren som Dan Andersson Sällskapet verkat har det utvecklas till ett modernt och medlemsrikt
sällskap. De senaste 10 åren har sällskapet varit ett av Sveriges största litterära sällskap med över 1000 medlemmar. En milstolpe inom sällskapet
är att Dan Andersson Museum in-

vigdes 1991. Idag är museet en samlingsplats för Dan Andersson-vänner
från hela Sverige och andra länder. I
museet finns omfattande information,
dokument, foton och bland annat författaens svarta fiol. Dessutom finns i
anslutning till museet en ”butik” med
försäljning av böcker, cd etc med anknytning till honom.

Dan Andersson. Foto: Karl Lärka.
Sofia Karlsson till jubileet
I framtida verksamhet för Sällskapet
finns projekt som utvecklande av regionala DA-föreningar, mer nordiskt
samarbete, samlings-CD med Dan
Andersson-tolkare, DA-utställning
och bildspel om honom. Under Dan
Andersson-veckan 2012 kommer
sällskapet att fira sitt 50-årsjubileum
med bland andra Sofia Karlsson som
artist. Alla medlemmar kommer att
bjudas på jubileumssupé under torsdagskvällen den 2 augusti. Dessutom
kommer en jubileumsskrift att framställas.
Inge
Mattsson,
ordförande
Dan Andersson Sällskapet
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Stiftarna av sällskapet 1962:
Gunde Johansson, Britta Johansson,
Nils Parling, Ingegerd Bergdahl-Parling,
Waldemar Bernhard (enligt egen utsago
inte fysiskt men andligen närvarande),
Greta Blixt, Otto Blixt, Edward Gummerus, Ivan Oljelund, Fridolf Persson, Bo
Setterlind och Erik Uhlin.
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SWING IT DALARNA!
Saxofonisten Stig Hellberg berättar här personligt om dansmusikens
utveckling från bruksorkestrar till swingmusik under 1950-60-talen i
södra Dalarna

på lördag? Eftersom jag
inte hunnit planera något, fortsatte han – du
får vara med och spela
på dans i Sörviks FH på
lördag om du vill, gage
15 kr. Så blev jag medlem i Bengt Forsbergs
sjumanna orkester.
I mars 1957 blev
jag tillfrågad om jag
ville provspela i den
fjortonmanna stora och
välkända dansorkestern
Rialto. Jag skulle i så
fall spela andra tenorstämman. Det var som
en dröm att få sitta med
i en full sektion med
fem saxar i ett storband. Givetvis tackade
jag ja när jag erbjöds
medlemskapet. Jag var
bara 15 år och fick ha
särskild dispens från
Ludvika var den dansmusikrikaste orten i Dalarna på 1950-talet och Rialto var den största orkestern. musikerförbundet för att
En ung dito av artikelförfattaren ses sittandes längst fram till vänster.
spela dansmusik efter kl
10 på kvällarna.
Jag växte upp i en utpräglad sportsläkt, sidan för vi tyckte att det fanns annan mu-

musik fanns inte i min vardag. När jag vid
10 års ålder fick följa med mina föräldrar
till Stockholm för första gången, hände
däremot något som blev en vändpunkt för
mig. Vi skulle besöka Gröna Lund och vid
entrén såldes ”paketbiljetter” till alla nöjen, karuseller och bergochdalbana. Förväntningarna låg på topp. När vi kom in
på området var det mycket folk samlade
framför stora scenen och vi stannade till
där då orkestern började spela. Nu glömde
jag alla karuseller och hela konserten stod
jag som förstenad och lyssnade på den
fantastiska musiken som Sven Asmussens
sextett spelade. Jag kommer ihåg låtarna
som spelades och den roliga trummisen.
Bruken och dansmusiken
Bruksmusikkårerna i Bergslagen var en
viktig avnämare av dåtidens dansmusiker.
Vi var några pojkar i elva-tolvårsåldern
som började i Långshyttans bruksmusikkår. Snart nog började vi ”hotta” lite på
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sik som var roligare. Två av dessa pojkar
var Stålbergare vars fäder varit aktiva i
dansorkestern ”Avalon” från Långshyttan. Vi fick gamla notställ och orkesterarrangemang av dem och började träna
på det som var dåtidens dansmusik. Vi
gjorde ett tillägg till texten på notställen,
det stod bara Avalon - men vi lade till J:r
Band. Jag har kvar låtförteckningen från
1955 och kan konstatera att de flesta låtar
där spelar jag fortfarande snart 60 år senare. Numera är de ”Evergreens”.
Efter avslutad folkskola flyttade jag
hemifrån 1956 till Ludvika och ASEAs
pojkhem. Redan efter tre dagar stötte jag
på en orkester som repade i stora danslokalen. Det visade sig att de behövde en
saxofonist och efter att ha provspelat några låtar på min altsax så fixade de fram en
barytonsaxofon som sattes i mina händer.
Jag fick lyckligtvis ljud i den stora saxen
och när repet pågått en stund frågade kapellmästaren Bengt Forsberg - vad gör du

Från akustik till förstärkt makt
Moderna dansmusiken på den tiden som
spelades av ett storband var till övervägande del foxtrots i olika tempon ifrån de
lugna ”tryckarna” slowfox till dixieland o
quicksteps. Men det fanns också inslag av
tango och olika typer av sydamerikansk
musik som beguine, cha cha, samba, rumba och mambo. På större dansställen fanns
ofta en ljustavla där orkestern fick trycka
in vilken typ av dans som skulle spelas.
På större folkparker såldes dansbiljetter
som utgjorde entréavgift 50 öre/dans till
dansgolvet. Den uppbjudande herren (det
var alltid herren som bjöd upp) lämnade
sin biljett till entrévakten innan dansen
kunde börja. Dansarrangörerna var angelägna om att låtarna inte blev för långa
med tanke på inkomsterna.
Det var inte mycket till musikförstärkare på den tiden. En vanlig orkesterför-
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LÄNGE LEVE SKURGOLVET
stärkare bestod av en 3-5 W rörförstärkare
som användes för vokalist eller solist. Det
var en enkel och relativt lätt låda som
man knäppte upp och de två högtalarna
som utgjorde sidor på lådan hängdes upp
på spikar i utkanten på scenen. En enkel
mikrofon placerades framför orkestern.
Musiken var akustisk och de bästa danslokalerna var inredda med trä i golv, väggar och tak. I Borlänges gamla parkhall
(nerbrunnen) kunde det vara över 1000
dansande men det behövdes ingen särskild förstärkning av orkestern.
Det är på förstärkarområdet som den
största förändringen ägt rum sedan 50-talets musikstandard. Det var först på 60-talet som elbasen, elorgel och Synthesizer
tog över. I slutet av femtiotalet slog det
förstärkta gitarrljudet igenom. Gitarren
var inte längre bara ett kompinstrument
utan kunde vara med i en arrangerad
stämma tillsammans med blåsinstrument.
En typisk swingorkester hade klarinett,
elgitarr och vibrafon samt bas och trummor i sättningen, allt efter Benny Goodmans stil.
Avslutningsvis kan jag konstatera vid 70-års ålder att den nutida nya
musiken har en hel del grunder från
1950-talet men att tekniken, instrument
och ljud har förändrats så att stora delar av dansmusiken numera är maskinell. Synthesizer, trummaskiner och
datorer gör musikern till en maskinist.

Få ytor är så stämningsskapande som
ett gammalt nött skurgolv! Utseendet
är ett resultat av flera generationers
skurning och användning. Ett skurgolv
är ett obehandlat trägolv som fått en
hård och tålig yta genom slitage och
såpskurning. Såpskurning av golv är
förmodligen den äldsta formen av rengöring av golv, idag en flera hundra år
lång tradition. På lång sikt ger detta
en hårdare och hårdare yta, även om
ett nylagt skurgolv kan upplevas som
smutskänsligt det första året. Från början var förmodligen detta inte någon
ytbehandling, utan var helt enkelt ett
sätt att rengöra golvet. Äldre skurgolv
består ofta av mycket breda golvbrädor,
medan yngre golv har smalare brädor.

också en miljövänlig städning utan naturfarliga kemikalier, och det blir bara
lättare och lättare att städa!
Ett skurgolv ska skuras med kallvatten. Varmt vatten ger golvet en grå färg
som aldrig går bort.Först ska golvet
blötas med kallt vatten, sedan skuras
med såpa, helst ren linoljesåpa, i brädornas längdriktning. Om man skurar
med såpan direkt på torrt golv blir det
lätt gula fläckar som inte går bort. Efter
skurningen ska man skölja golvet väl
med kallt vatten och ta upp all såpa
med en trasa. Olika träslag reagerar
olika på skurningen. Gran blir ljust
nästan vitt medan furu blir lite mörkare
än gran. Ett riktigt skurgolv är aldrig
slipat, endast hyvlat. En slipning av ett
gammalt skurgolv ruggar upp ytan och
tar bort den hårda smutsavvisande ytan.

Men är det inte alldeles fasligt jobbigt att ha skurgolv? Föreställningen
att skurgolv är slitsamt delas inte av
alla. Ett nytt skurgolv, när det har skurats några gånger, behöver bara skuras 1-2 gånger om året och däremellan dammsugas. Förr i tiden gick man
ofta inne med skorna på, vilket drog in
mer smuts än vad vi gör idag. Sätt ett
skaft på skurborsten och du behöver
inte krypa på knä! Skurgolv möjliggör

Lovisa Smedberg, byggnadsantikvarie,
Dalarnas museum
Bild: Åsa Eriksson Green, Dalarnas
museum

Stig Oskar Hellberg, Falun

Upprop om dansorkestrar
Just nu pågår ett projekt på Dalarnas museum med målet att dokumentera danskapell och dansorkestrar i Dalarna under
sena 30-talet, 40- och 50-talen. Har du
spelat i en dansorkester och vill dela med
dig av dina upplevelser och minnen, kontakta musikantikvarie Jennie Tiderman
på Dalarnas museum 023-765 531 eller
jennie.tiderman@dalarnasmuseum.se
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LEGENDEN FRÅN ÄLVDALEN LJUDER I
DAGENS MUSIKLIV

När Albin Hagström var 10 år gammal köpte han sitt första dragspel. Detta var startskottet för ett
entreprenörskap som skulle komma att prägla Dalarnas musikliv för all framtid.

Albins son Karl Erik Hagström vid återlanseringen av varumärket 2005. Foto: BonsNisse Andersson
Albin Hagström föddes 1905 i Orsa. Familjen bestämde sig dock för att flytta
och den nya hemorten blev Älvdalen.
Albin fick tidigt uppleva dragspelsmusik
och intresset för instrumentet växte. Det
var dock inte bara själva musiken som
lockade Albin, utan också instrumentets konstruktion och produktion. Detta
brinnande intresse skapade ett sug att ge
sig in i dragspelsbranschen. Endast 16 år
gammal lånade således Albin Hagström
tillräckligt med pengar för att kunna
köpa in två dragspel från Tyskland. Ett
av dem sålde han för 175 kronor, och det
andra hyrde han ut till lokala musiker.
Två år senare, 1923, köpte han in hela
25 dragspel som alla såldes snabbt tack
vare flitig annonsering i de lokala tidningarna. Två år senare var verksamheten i full gång och Albin Hagström
registrerade då sitt första företag. Med
hjälp av försäljningssuccén från tyska
och italienska dragspelsmodeller kunde
Albin Hagström öppna fler butiker runt
om i Sverige. 1928 öppnade man också
en butik i Oslo. Efterfrågan växte och
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Albin beslutade att börja med egen tillverkning. Sagt och gjort, 1932 öppnades
en fabrik i Älvdalen. Även i Oslo, Helsingfors, Köpenhamn och New York.
Under hela 40-talet expanderade företaget och under 50-talet hade bolaget
AB Albin Hagström över 48 butiker i
de nordiska länderna! Albin själv avled
dock redan 1952, knappt 47 år gammal.
The Glitter Guitars
Dragspelstillverkningens storhetstid fick
dock sitt slut i och med att intresset för
instrumentet minskade under 50-talet.
Detta berodde till stor del på att dragspelet inte hade en plats i den nya och
framgångsrika musikgenren rock’n’roll.
I mitten av 50-talet anlände rocken till
Sverige och dess genomslagskraft noterades av Hagström. Man började då
undersöka om fabrikerna, utöver dragspeltillverkningen, också skulle kunna
producera elgitarrer. 1958 tillverkade
man följaktligen den första elgitarren
i Älvdalen. Designen var hämtad från
Gibson Les Paul, och istället för lack

använde man sprakande celluloid som
blev över från dragspelstillverkningen.
Även knappar och annat material återanvändes. Under det första tillverkningsåret producerade Hagström omkring 600-700 elgitarrer med färgstark
och glittrig design som gav gitarrerna
smeknamnet ”The Glitter Guitars”.
1961 lanserade Hagström också sin
första elbas. Designen liknande den på
de första gitarrerna. Vidare utvecklade
Hagström fler gitarrmodeller. En tidig
modell var ”billighetsgitarren” Kent.
Därefter följde Bland annat Viking.
Denna populära gitarr är semiakustisk
och designad utifrån Gibsonmodellen
ES-335. Det är också en gitarr av denna
modell, närmare bestämt Viking II, som
Elvis spelade på i den berömda TV-showen från 1968.
Slutet blev en ny början
Den största delen av gitarrtillverkningen
gick på export, främst till USA, Canada
och Storbritannien. Vissa år exporterade
man upp till 90% av gitarrerna till ut-
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landet. I slutet av 70-talet blev marknaden mycket tuff och konkurrensen
från utlänska bolagen blev för stor.
Detta ledde till en kraftig nedgång i
försäljningen för Hagström. Det var
ohållbart och 1983 beslutade man
därför att stänga fabriken i Älvdalen.
Sagan om Hagström tog dock inte
slut där. Fler företag var intresserade
av att köpa varumärket och fortsätta
tillverkningen av Hagströmgitarrer
utanför Sverige. I början av 2000-talet togs beslutet att bolaget Tricor AB
skulle tillverka Hagströmgitarrer på
licens. Återlanseringen av varumärket kom 2005 och Hagströmgitarrer är än idag mycket populära bland
nutida artister. Detta gör att legenden
om gitarrerna från Älvdalen existerar både genom historiens vingslag
och i nutidens pulserande musikliv.
Jenny Tiderman,
Dalarnas museum

musikantikvarie,

Donatorer
Dalarnas hembygdsförbund:
300 0000 kr.
Donatorer av 100 000 kr eller mer är
Appelli Advokater AB, Dalarnas Försäkringsbolags kulturstiftelse, Göran
Lindblå, Stiftelsen Konung Gustaf VI
Adolfs fond för svensk kultur, Svenska
standardbolag och Affärsfatigheter i
Dalarna AB
Något mindre bidrag har kommit
från Ljungbergsfonden, AB Albin
Hagström, Janne Schaffer, Borlänge
Musikteater, Swing Models, Kungl.
patriotiska sällskapet och stödkonsert
i Rättvik.
Samarbetspartners och sponsorer
AB Albin Hagström, Tricor AB,
Fotogtaf Per Eriksson, Scekab, EM
Nordic, Musikcenter, Flaa Music AB,
Arctic Paper AB, Dalarnas Tidningar, Strålins, Falu Glastjänst, IR
Skylt, Landstinget Dalarna, Björlinds
Musik, Instrument och foto, Studiefrämjandet och Bilda musik.
Kalendarium
31 mars – Musikloppis i entréhallen
på Dalarnas museum. I samarbete
med Studiefrämjandet.
April - Eventuellt besök från en av
ambassadörerna till länsmuseet.
4 Maj – Hagströmkväll på museet
med livemusik både i entréhallen och
på Kopparhatten.
4-2011
1-2012

En nationell kraftsamling för inköp av kanske världens mest intressanta
samling
Hagströmgitarrer har startat i Dalarna.
Samlingen ägs idag av Arne Johansson
i Östersund. Arne har bestämt sig för
att sälja samlingen till Dalarnas museum, där gitarrerna kan bevaras och
tillgängliggöras. Samlingen kostar i sin
helhet 1, 8 miljoner kr. För att kunna
bygga en modern och lockande utställning, beräknar länsmuseét behöva 3, 2
miljoner kr utöver det som samlingen
kostar. Detta landar i en totalsumma
på 5 miljoner kronor. Museét har ett
avtal med Arne Johansson som säger att samlingen ska köpa i maj
2012. Insamlingen kommer dock
fortsätta tills vi nått målet att också kunna ställa ut gitarrerna permanent på Dalarnas museum. Detta beräknas vara uppnått vid skid-VM 2015.

nat hyra ett bord under dagen. Intäkterna från hyran har gått till Hagströminsamlingen och Seaside-festivalen.
Hagströminsamlingen har också knutit
fem ambassadörer till sig. Deras roll är
att marknadsföra projektet och fungera
som ett ansikte utåt. Dessa fem ambassadörer är Clas Yngström, Kalle Moraeus, Larry Coryell, Janne Schaffer,
Björn Skifs och Lasse Åberg. Samtliga
blir i och med ambassadörskapet stolta
ägare till den specialtillverkade Viking
100´.
Jenny Tiderman, musikantikvarie, Jan
Raihle, landsantikvarie, Dalarnas
museum

Förbundet la första slanten
Dalarnas hembygdsförbund har redan gått in med 300 000 kronor. För
att planera och få igång kampanjarbetet behövde museét först och främst
bilda en extern referensgrupp som
skulle fungera som rådgivare, bollplank och bidra med flertalet arbetsuppgifter. I referensgruppen sitter
bland andra Karl Erik Hagström Jr.
Stolta ambassadörer
För att starta en sådan här insamling
krävdes förstås också massor av hjälp
från en mängd samarbetspartners och
sponsorer. Många privatpersoner har
också sponsrat insamlingen genom att
sätta in bidrag direkt på Hagströminsamlingens konto, eller köpa Hagströmrelaterade produkter i museibutiken. Betydelsefull hjälp har även
kommit från Berit Zetterqvist som arrangerade en stor stödkonsert för Hagströminsamlingen i Rättviks Kyrka den
21/1 2012. Konserten var totalt utsåld!
Tillsammans med Studiefrämjandet
har Dalarnas museum också anordnat
”musikloppis” där försäljare har kun-

Hagström Viking 100´Foto: Per
Eriksson

Mer information om insamlingen:
www.hagstrominsamlingen.se
www.facebook.com/hagstromfundraiser
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VIKA I BACKSPEGELN

I samband med de utgrävningar som skett kring prästgården i Vika fick även elever prova att läsa av historien med
hjälp av fynd från marken och arkeologer från Dalrnas museum.

Barn från Vikaskolan fick prova på hur det är att vara arkeolog under en dag.
I Vika kyrkby planerar AB Dellner Malmco att bygga nya personalutrymmen på en fastighet intill prästgården. Fastigheten har
länge tjänat som fruktträdgård till
Prästgården och marken har varit i kyrkans ägo sen medeltiden.
Vika kyrka sägs ha sitt ursprung i
1200-talet och inom kyrkans mark
finns t.ex. ett järnåldersgravfält vilket tyder på att platsen varit av stor
betydelse ända sen förkristen tid.
Inför bygget genomförde Dalarnas
museum inledningsvis en arkeologisk förundersökning av hela fastigheten under våren 2011. Resultaten
föranledde vidare undersökningar
vilka genomfördes under augusti och
september samma år.
Fynd från vikingatid
Inom en central del av fastigheten
kunde arkeologerna identifiera
resterna efter ett stolpburet långhus
samt ett mindre grophus från vikingatid. Därtill hittades en hägnad
från medeltid samt en källare som
sannolikt var i bruk under 16001700-tal. I matjorden så väl som
i de arkeologiska anläggningarna
hittades relativt mycket slagg och
s.k. ugnsväggsbitar, d.v.s. typiska
lämningar efter järnframställning.
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Det var inte ovanligt att människorna i området framställde järn vid
sina gårdar under vikingatiden. Tyvärr gick den påträffade slaggen inte
att datera och några spår av själva
ugnarna hittades inte inom den aktuella ytan. Vi kan därför bara anta att
järnframställningen är samtida med
det undersökta långhuset.
Arkeologer för en dag
I samband med de arkeologiska
undersökningarna gjorde flera pedagogiska insatser, bl.a. visningar för
personalen på Dellner samt en välbesökt visning på den årligen återkommande Arkeologins dag. Den
största pedagogiska insatsen gjordes
dock mot skolan, då sammanlagt 87
elever plus lärare från Vikaskolan
fick prova på att vara arkeolog för
en dag. Att jobba som arkeolog är
lite av ett detektivarbete. Vi letar
spår i marken och försöker förstå
vad som hänt och varför genom
att tolka de lämningar och fynd vi
hittar. En viktig del är att tolka det
man ser men också att reflektera
kring det man inte ser. Olika material bevaras på olika sätt i marken.
Därmed kan arkeologin ge både
viktiga och pedagogiska exempel
på källkritiskt tänkande. Viktigt är

också att förstå att tidigare erfarenheter kan bidra till tolkningen och
därmed ge arkeologen en tydligare
bild av platsens historia. Därför fick
eleverna inledningsvis en guidning
på utgrävningsplatsen där huvudsyftet var att förklara just hur en mörk
fläck i marken kan vara så spännande för en arkeolog samt ge eleverna en bild av platsen. Efter den
inledande genomgången genomfördes en arkeologisk undersökning
tillsammans med eleverna. Det var
igenfyllnadslagren i 1600-1700-tals
källaren som eleverna fick hjälpa till
att undersöka. När källaren togs ur
bruk, gissningsvis under 1800-talet,
har själva gropen fyllts igen med
”sopor”. Detta gjorde att fyndmaterialet i källaren var mycket rikt, till
allas stora glädje. Marken delades
in i meterstora rutor där varje elev
ansvarade för en ruta var. Utrustade
med skärslev letade man varligt
genom jorden inom sin ruta.
Elever lär sig tyda historia
När ett fynd framkom fick eleverna
märka upp en speciell påse med fyndomständigheter som plats, datum,
ruta och namn, och därefter stoppa
sitt fynd däri. Allt från kritpipor,
tegel, djurben, keramik, slagg och
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glas hittades i jorden. Denna uppgift
genomförde eleverna med stor entusiasm och frågorna duggade tätt. Eleverna inspirerades att se bortom fyndet,
en glasskärva t.ex. har inte alltid varit
”bara en glasskärva”. Den har en gång
varit ett helt föremål, kanske en flaska.
För att inspirera lärare och elever till att
jobba vidare med materialet skickade
vi med frågor som; Vem har ägt flaskan, och vad fanns i den, när användes
den och hur har den hamnat i just denna
källare i Vika? Resultatet blev bl.a. en
fin rapport där eleverna listat sina fynd,
beskrivit dem med ord samt vägt och
mätt dem. Några har även ritat av sina
fynd. Därefter har eleverna skrivit en
berättelse om fynden och människorna bakom dessa. Vissa berättelser var
korta och kärnfulla medan andra tydligt
visar hur eleven inspirerats av uppgiften och låtit fantasin flöda. Att få prova
på att vara arkeolog för en dag är ett
utmärkt sätt att lära sig om arkeologi
och sin historia, och som samtidigt ger
möjlighet att blanda in andra ämnen
som matematik, svenska och bild i undervisningen.
Anna Lögdqvist, arkeolog, Dalarnas
museum

Är du nyfiken på varför arkeologer
tycker att en mörk fläck i marken kan
vara så spännande och samtidigt höra
mer om de arkeologiska undersökningarna i Vika Kyrkby?
Kom då till Dalarnas museum den
28 mars kl 19.00 så berättar jag mer.
Missa inte heller familjesöndag på museet med arkeologi som tema den 25
mars. Läs mer om detta och arkeologi
på www.dalarnasmuseum.se

MILITÄRMUSIKENS AVTRYCK

Militärmusiker har haft stor betydelse som professionellt inslag från dansmusik
och orkesterframträdande till musikundervisning på landsorten. 1975 tystnade
Dalaregementets blåsorkester.

Dalregementets musikkår poserar troligen framför officerssalongen på Rommehedslägret vid sekelskiftet kring år 1900. Observera regementets vapen på bastrumman till vänster. Dalarnas museums bildarkiv.
Trumslagare, pukslagare och pipare På det tidigare regementsområdet
skulle motivera och kommendera fotsol- i Falun finns en säregen byggnad som
dater och ryttare. Det började redan för påminner om militärmusikens betydelse,
500 år sendan. I Sverige formulerades nämligen musikkasernen. Den är byggd
bestämmelser angående härens musik av timmer som klätts med liggande gulpå 1500-talet. Från 1700-talet organise- målad panel, verandor och snickarglädje
rades musikgrupper vid regementen och och den skiljer sig från de stora kasernersmåningom bildades regementsmusikkå- na i sten och från 1970-talets matsal i rå
rer. Under 1900-talets första hälft drogs betong. Musikkasernen tog regementet
många musikkårer in medan andra kom med sig från Rommehed 1907 där den
hade uppförts 1889 i en stil som väl anslöt
till för de nya vapenslagen.
till de övriga byggnaderna i militärlägret.
Militärmusikerna hade stor betydelse
även civilt då de innebar ett professio- Sedan länge hörs inga övande pukor
nellt inslag i samband med dansmusik, och trumpeter från musikkasernen. Den
orkesterframträdanden och musikun- militära musiken avvecklades 1971
dervisning framför allt på landsorten. och ombildades till en civil statlig orDalregementet behöll sin musikkår även ganisation, regionmusiken. Idag är det
1956 då musikkårerna minskades kraf- en brokig verksamhet på det tidigare
tigt i antal. Varje musikkår skulle bestå mer uniforma kasernområdet men den
av 24 personer. Trumpetaren spelade i intagande musikkasernen är, liksom
samband med hissandet av flaggan, slag- flertalet av byggnaderna kring kasernverkaren briljerade vid vaktparader och gården, skyddad som byggnadsminne.
tapto, hela musikkåren spelade vid sammankomster och kyrkparader men också Lars Jönses, byggnadsantikvarie, Dalarnas museum
i stadsparken.
SKYDDA

SÖK BIDRAG TILL FÖRENINGENS SKADEFÖREBYGGANDE ARBETE

Över etthundra föreningar har genom kampanjen Så skyddar vi kulturarvet fått
bidrag till sitt skadeförebyggande arbete sedan 2009. Föreningen kan få 50 %
av investeringskostnaden för valfri skadeförebyggande åtgärd, dock maximalt 2 000 kr, och väljer själv vilken skadeförebyggande insats man har mest
behov av. Ansök genom att skicka in kopia på kvitto eller faktura till försäkringskansliet, se adress nedan. Glöm inte att ange vart bidraget ska utbetalas.
4-2011
1-2012

HEMBYGDSGÅRDEN

MOT

VATTENSKADOR

Så här års drabbas många föreningar av vattenskador på grund av frysning. Några
föreningar har valt att använda bidraget till att installera värmekablar vid utsatta
ledningar. Ett annat sätt att förebygga frysning är att ha en temperaturvakt som
larmar till mobiltelefon när temperaturen i byggnaden sjunker under en viss
nivå.
Ett vattenlås med rörelsevakt gör att vattentillförseln till huset stängs av när
ingen befinner sig där. Det gör att vattenskador med stort vattenläckage kan
förebyggas. Att göra en fuktbesiktning kan också vara en bra åtgärd för att
förebygga utvidgade skador. Glöm inte att uppdatera försäkringen!
Hembygdsförsäkringen,
Östra Långgatan 30A, 432 41 Varberg hembygdsforsakringen@hembygd.se
0200-22 00 55
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BORLÄNGE - HÄNDELSERNAS CENTRUM
Peace&Love som hålls mitt i Borlänges stadskärna är för nuvarande Sveriges största
musikfestival. Varje sommar lockar evenemangen musikälskare, samhällsmedvetna
debattörer och artister.

2011 slog festivalen ett nytt publikrekord med 50 000 personer. Jag var en
av dessa och detta är ett sammandrag av
den dokumentation som utfördes under
denna varma och spännande kulturfest.
Redan 1998 fanns det planer på att skapa ett evenemang i Borlänge som skulle
förvandla den negativa bilden av orten,
till en positiv sådan. Med Jesper Heed i
spetsen, bildades en förening som hade
till mål att belysa samhällsproblem och
göra människor medvetna om dessa.
För att nå ut med budskapet anordnades
en minifestival på Bolanche i Borlänge

1999. Evenemanget drog då 900 besökare. 13 år senare har festivalen vuxit till
Sveriges största och den lockar mängder
med besökare från när och fjärran. Föreningen jobbar också internationellt. I
länder som exempelvis Nepal och Chile
har Peace&Love varit inblandade i evenemang som är till för att exempelvis
öka kunskapen om mänskliga rättigheter och demokrati.
Publikrekord och värmebölja
Festivalen 2011 var den största hittills.
Publikrekord, värmebölja och musikaliska storheter präglade veckan. Da-

Kärlek. Två kvinnor dansar polska under Frifots konsert. Foto: Henrik Björlind
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larnas museum startade ett samarbete
med Peace&Love, vilket ledde till att
vi var där som en av flera utställare.
Jag själv fanns på plats för att dokumentera festivallivet. Detta gjordes
med hjälp av observationsanteckningar, intervjuer, enkäter och fotografier.
Både i enkäten och i intervjuerna frågade
jag festivalbesökarna hur en vanlig dag
på Peace&Love kan se ut. Rent allmänt
kan man se vissa mönster här. Dessa
kan förstås kopplas till ålder, kön och
till viss del också kulturell bakgrund.
Ungdomarna uttryckte att de först och
främst vilade hela förmiddagen efter
nattens festliga aktiviteter. Fler uttryckte dock att de vaknade tidigt eftersom att
solen, för att citera en av informanterna,
”förvandlade tältet till en bastu”. När
festivalområdet öppnades 15.00 tömdes
nästan hela campingen och man vallfärdade till området omkring Folkets hus.
Där letade man upp någonting att äta.
Oftast köpte de mat i något av de många
matstånden som fanns på festivalområdet. Många av dem berättade också att
de ville bada innan de gick från campingen till festivalområdet. Någon sade
att detta bad var enda sättet att hålla sig
någorlunda ren under festivalveckan.
Dagarna beskrevs som ganska lugna.
Ord som ”softa”, och ”glida runt” användes för att beskriva tillvaron under
eftermiddagarna. Det var först under
kvällen som festligheterna drog igång
och man började söka sig till de konserter man bestämt sig för att besöka. När
festivalområdet stängde för kvällen,
drog sig många besökare mot campingen för att fortsätta festen där.
En lugnare äldre publik
Fler festivalbesökare som befann sig i
30-årsåldern, berättade att de bodde på
hotell. De ville komma ifrån de vildaste
festligheterna på campingen. De värdesatte också sömn och rejäl återhämtning.
Många av dessa berättade också att de
såg till att dricka mycket vatten, eftersom det var mycket varmt under festivalveckan. Eftermiddagarna beskrevs
som lugna. Vissa deltog i forumdiskussioner och drack kaffe med goda vänner.
Det var inte många av festivalbesökarna
i denna åldersgrupp som upphöjde alko4-2011
1-2012

Tälten på campingen står oerhört tätt. Mellan dem står folk och sjunger, skrattar och umgås. Foto: Henrik Björlind
holintag. De berättade att de kunde ta
någon öl i öltältet till maten, men att
musiken stod i fokus under kvällen.
Jag pratade också med en festivalbesökare som var över 65 år. Denna kvinna
var på festivalen med sitt barnbarn.
Hon ansåg att Peace&Love absolut
hade en hel del att erbjuda för besökare
i hennes ålder. Hon hade deltagit på
folkmusikkonserter och diskussionsforum. Hon påpekade också att hon inte
upplevt så mycket stök eftersom hon
inte stannade kvar så länge på kvällen
och att hon inte besökte campingen.
Könsskillnader i vanor och smak
När det gäller kommentarer omkring
det hetsiga festandet och alkoholintaget
är det mycket tydligt att det är unga
män i åldern 16-25 år som romantiserar
och upphöjer detta. Detta nämns endast
av ett fåtal kvinnor, och i dessa fall rör
det sig om kvinnor under 20 år. Kommentarer som rör sex hittar vi endast i
de enkäter som fyllts i av män omkring
20 år. Kvinnor skriver också mer om
vilka kläder de har på sig och det verkar
också som att kvinnor planerar dagarna
mer in i detalj än vad män gör. Anlägger man ett genusperspektiv på musiksmaken kan man generellt se att den
tyngre rocken lockar män, medan poppigare och mjukare genrer lockar kvinnor. Detta är förstås föga förvånande.
Allt detta är tecken på den könsmaktsordning som präglar hela samhället.
Däremot anser jag att detta är extremt
tydligt under festivalen. Det är förhållandevis enkelt att urskilja socialt konstruerade normer när så många (unga)
1-2012
4-2011

människor trängs på en liten yta. Musik är också en kraftfull kanal genom
vilken genus formuleras och uttrycks.
Frihet utan vardag
Generellt är den totala avsaknaden av
vardag ett tydligt narrativ under denna
vecka. Peace&Love är som en veckolång fest, där besökarna själva kan
styra sina dagar. Att
gå runt och möta
nya människor, delta på konserter och
diskutera samhällsfrågor är förstås det
som explicit står i
fokus, men det är
också något mer
subtilt som färgar
interaktionen här.
Känslan av frihet
från vardagssysslor,
tidsanpassning och
infekterade konflikter är kraftfull under festivalveckan.
Fler av de besökare
som intervjuades av
mig, uttryckte att
det var detta som
gjorde festivallivet
till något alldeles
särskilt. Gemenskapen nämndes också
förstås. Att som festivalbesökare ingå i
ett kollektiv som
endast kan existera
under denna vecka,

skapar förstås en stark känsla av tillhörighet. Något som präglar identitetsskapandeprocessen både innanför och
utanför detta specifika sammanhang.
		
Jennie Tiderman, musikantikvarie, Dalarnas museum
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LÄSVÄRT...

Dagsverkets redaktion tar tacksamt emot årsskrifter och andra publikationer från
hembygdsförenignar och skribenter runt om i Dalarna.
Fortsätt gärna att skicka in era skrifter. Vi anmäler så många som möjligt i
Dagsverket och de lämnas därefter till Dalarnas museums bibiliotek.

Musik i kyrkan

Torsångs Hembygdsförening 2011

Kyrkmusiken har länge lockat och engagerat många. I Musik i kyrkan redovisas musikens betydelse för kyrkan i Torsång. En historisk tillbakablick på intrumenten som berikat
kyrkan under många år. Skriften inehåller även sammanställningar av Torsångs församlings
orgagnister, kantorer och klockare från 1630 till 2000-talet. Samt en sammanställning av
musikverksamheren i kyrkan från 1994 fram till idag.

Historien om prästens boställe
Sune Garmo. Vincent förlag 2011

Sune Garmo har författat en berättelse som lyfter personerna och bakgrunden till Prästboställerna i forna Rättvik. Hur kom de till? Och vem byggde dessa vackra prästgårdar? De
här frågorna och många fler behandlas i Garmos bok Historien om prästens boställe som
innehåller 62 sidor intressant läsning, material och vackra bilder från ett för många okänt
prästboställe som haft stor betydelse för Rättvik.

Gränge

Ludvika hembygdsförening 2011
Widichssonska-Olaussonska bruksrörelsen, en byggmästares anteckningar och Åke Bengtsson. Det är bara några rubriker som finns att läsa i Gränge, Ludvikas hembygdsförenings
årsskrift 2011. 32 sidor är fyllda med historier och minnen. Läs om Fäbod-Anders som
hjälpte Villbäkksbönderna och händige Jakob Lindvall som i Håvbergets by var mer än en
tusenkonstnär. Här finns även ett flertal härliga nostalgiska bilder från Ludvika kommun.

Sätersmeden

Malungs hembygdsförening. Isaberg förlag 2011.

Säters hembygdsförenings samlade årsskrift från 2011 ger dig 50 sidor av reportage och 100
år gamla notiser. Här publiceras artiklar och texter från förra seklet som ger en unik bild på
ett samhälle med både mentalsjukhus och midsommarfiranden som blir omskrivet i rikstidningen. En välfylld skrift som även har ett rikt bildinnehåll.

Husby-Rocken

Långshyttans Brukshistoriska Förening 2011

I en annorlunda historia får vi följa med på en resa berättad av Elina Hedvig Olsson när hon
ger oss en skildring av hur ett fattigt barn såg på världen. Det är sjukdom, dödsfall och kärleksproblem som blandas med en uppväxt på ständig resa. I Husby-Rocken 2011 kan man
läsa djupa porrätt och lättsamma artiklar som utspelat sig i Långshyttans sockens historia

Skinnarebygd

Malungs hembygdsförening. Isaberg förlag 2011.

Malungs Hembygdsförening bjuder på ett urval av spännande reportage och skildringar från
hela Malungsområdet. Läs om skinnarnas hantverksskicklighet och hur skinntillverkningen
tog sig till mässor i modeindustrins huvudstad Paris. Man får också ta del av den dramatiska
flygolyckan i Öje. Här bjuds även på en rad berättelser skrivna på malungsmål blandat med
gamla och nya bilder. 2011års Skinnarebygd är fylld av 240 sidors läsning i inbundet format.
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NOTERAT...
Hembygdsförbundets styrelse beslutade på sitt decembermöte att skjuta
till medel för att utveckla en ny grafisk
form för tidningen Dagsverket. Projektet är i full gång och den nya formen
ska sjösättas från och med nummer 2.

Dfhfs styrelse har förgäves uppvaktat tjänstemännen på Landstinget
Dalarna i syfte att hembygdsrörelsen
ska ingå i den kulturplan som ska ligga
till grund för hur länets kulturbidrag
ska fördelas från och med 2013. Den
så kallade ”koffertmodellen” innebär att Landstinget kommer fördela så
väl statliga som regionala medel till
kulturutövare i länet. Dfhfs 1:e vice
ordförande Staffan Nilsson anser att
Landstinget därmed väljer att ignorera
länets största kulturverksamhet sett till
antal medlemmar och kulturaktiviteter.
Regeringen beslutade i fjol om det så
kallade Kulturarvslyftet. Här kan bl.a.
hembygdsföreningar söka bidrag för att
under en period anställa personer som
kan hjälpa till med exempelvis digita-

lisering, vård eller tillgängliggörande.
Ansökningshandlingar och instruktioner finns nu tillgängliga på Riksantikvarieämbetets hemsida www.raa.se
Satsningen Hus med historia uppgår
till 8,5 milj kr, varav Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har tilldelat Länsstyrelsen
i Dalarna 450 000 kr att fördela i länet.
Till länsstyrelsen har 19 hembygdsföreningar inkommit med 21 ansökningar
som omfattar 65 objekt till en kostnad
av 4 580 355 kr. Tillsammans med
DFHF har Länsstyrelsen har prioriterat
ansökningarna enligt de särskilda anvisningar som RAÄ lämnat. Följande
nio föreningar har beviljats medel: Folkärna hembygdsförening (50 000 kr),
Tunabygdens hembygdsförening (61
700 kr), Svärdsjö hembygdsförening
(50 000 kr), Djura hembygdsförening
30 000 kr), Malungs hembygdsförening (50 000 kr), Boda hembygdsförening (50 000 kr), Rättviks hembygdsförening (50 000 kr), Äppelbo
hembygdsförening (60 000 kr), Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga (50 000 kr).

Minnesord över Sven Persson
Sven Persson hade ett starkt kulturintresse. Genom sin viktiga position
på dåvarande Länssparbanken var
han redan vid 1960-talets början den
som inrättade ett konstnärspris i anslutning till den årliga höstsalongen,
som arrangeras av Dalarnas konstförening. Priset är fortfarande kopplat
till utställningen och c:a 50 konstnärer har fått priset genom årens lopp.
Vid 1960-talets slut diskuterade dåvarande landsantikvarien Erik Hofrén
om att inrätta en utställningsbuss så
att en del av Dalarnas museums utställningar kunde turnera i Dalarna.
Sven Persson kunde stödja detta och
därmed kom Dalarnas museum att
få en stark verksamhet i hela länet,
något som sedan skulle bli något av
museets profil. Modellen skulle sedan
tillämpas på de flesta länsmuseer i
landet, men detta var en pionjärinsats.
År 1976, när Länssparbanken jubilerade, såg Sven Persson till att
man kunde till jubileet ge ut en bok,
ett praktverk, om Dalarnas sockendräkter, även detta blev en förebild
för andra landskap.1991 grundades Sparbanksstiftelsen Dalarna
och Sven Persson fick uppdraget
att granska ansökningar och föreslå
1-2012
4-2011

hur pengarna skulle fördelas. Under
hela 1990-talet och fram till omkring
2005 betydde Sparbanksstiftelsen
oerhört mycket för bland annat utvecklingen av Dalarnas kulturliv.
Tack vare Sven Perssons starka
kulturintresse kunde Sparbanksstiftelsen t.ex. stödja förnyelsen av
Dalarnas hembygdsförbunds årsbok och tillkomsten av det monumentala bokverket om dalmåleriet.
Sparbanksstiftelsen bidrog också på
ett avgörande sätt till att Dalarnas
museum kunde förnyas och utvecklas
2006. Genom åren har Sparbanksstiftelsen också stöttat många av museets tillfälliga utställningsprojekt,
t.ex. Grafiktriennalen och utgivning av
viktig litteratur. Sven Persson har under många år genom sitt arbete starkt
engagerat Länssparbanken och Sparbanksstiftelsen i kulturlivet. Intressant
är att konstatera att det varit i projekt
som varit nyskapande för verksamheten vid Dalarnas museum och likaså för Dalarnas Hembygdsförbund.
Vi sörjer en klok och insiktsfull person och en vän.
Jan Raihle, Örjan Hamrin
Dalarnas museum

Under 12 dagar i maj kan man vandra
så mycket man orkar och vill på Dalkarlsvägen mellan Siljan och Stockholm. Starten går i Mora tisdag 8 maj.
Sedan följer tolv dagsetapper, de flesta
är drygt 30 km långa. Den tredje vandringsdagen, torsdag 10 maj, finns alternativet att starta från antingen Rättvik eller Leksand och gå till Bjursås. I
Stockholm blir det festlig avslutning lördagen den 19 maj på Stortorget i Gamla
stan. Läs mer på www.dalkarlsvagen.se
Nästa nummer av Dagsverket har tema
sommar. Redaktion tar vänligen emot
färdiga artiklar, gärna med illustrationer.
Skicka eller mejla ert material till Erik
Arrhén, erik.arrhen@dalarnasmuseum.
se eller ring 023-765 546. Deadline för
insänt material är 21 maj, men meddela
alltid redaktören i förväg att ni vill få
med en artikel.
Välkomna till Dalarnas hembygdsförbunds årsmöte!
Tid: Lördagen den 5 maj 2012 kl 10.00
– ca 15.00 Kaffe serveras från kl 9.15
Plats: Dalarnas museum, Falun
Förhandsanmälan till förtäring senast den 23 april på tel 023-76 55
07, Ing-Marie Eckestad e-post: ingmarie.eckestad@dalarnasmuseum.se
Jan Nordwall, generalsekreterare i
Sveriges hembygdsförbun medverkar.
Program: Kl 10.00 Årsmötesförhandlingar, aktuella frågor projekt Hembygdsförbundet och museet informerar.
Föreningarnas frågor och ärendenKl 12.00 Förstärkt fika (förhandsanmälan) Från kl 13.00 Färgsprakande
dräktkavalkad från jordens alla hörn,
visning av jubileumsutställningarna,
visning av sockenfilmer.
Bär gärna sockendräkt under dagen.
Hembygdsförbundet firar ju 150 år!
Kalendariet
3-9 maj
5 maj
8-19 maj
25-27 maj
26 augusti
1 september
1 september
8 september
9 september
10 november

Jubileumsveckan
Dfhfs årsmöte på
Dalarnas museum
(se särskild annons)
Storvandring,
Mora - Stockholm
Sveriges hem		
bygdsförbunds
riksstämma i Visby
Arkeologidagen
Dfhfs Höstfest i
Tällberg
Skogens dag
Geologidagen
Kulturarvsdagen
Arkivens dag
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