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Sommar med sköna val
”På kvällen
kan man
bryta lugnet
mot häftig
rock and roll
på Peace and
Love”

S

ommar i Dalarna är de många valens tid. Det händer
så mycket här. Det tycks hända överallt och ofta samtidigt dessutom. Man måste därför välja, både var man
vill vara och vad man ska göra.

Själv vill jag gärna stanna ett tag i Bergslagsskogarna, med
dess gruvhål och hyttruiner för att känna historiens vingslag.
Stillsam paddling längs slingrande vattensystem. Eller bara
njuta av sol och dopp i silkeslent vatten. På kvällen kan man
bryta lugnet mot häftig rock and roll på Peace and Love.
Ett helt annat val av plats, är fjällen. Lugnet och vidderna
är lockande. I Idre kan vandringen kombineras med en runda
på golfbanan vilket gör just denna plats till ett givet val för
min del. Siljansbygden med vyerna, de gamla byarna och det
traditionella midsommarfirandet på någon hembygdsgård är
också ett självklart val. Musiken och dräkterna kan man bara
inte missa. Kaffe med våffla på någon gammelgård sitter fint.
Besök på en fäbod för att köpa smör och goda ostar är också ett
måste. Vällagad mat hos någon bra krögare följt av konsert med
naturen som sal. Då mår man bra.

Maria Norrfalk,
ordförande i Dalarnas hembygdsförbund och landshövding i Dalarnas
län.
Foto:
Ulf Palm (porträtt)
Stefan Hamréus
(landskapsbild)
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Distribution: Dagsverket utkommer fyra gånger per år och ingår
i medlemskapet i Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund.
Medlemskap i Dfhf för år 2011 erhålles genom insättande av 200 kr
på bg 5604-8564. Som medlem får
du årsboken DALARNA, 4 nummer
av Dagsverket, 20 procents rabatt
på museets och hembygdsförbundets publikationer.
Annonsera i Dagsverket:
Helsida: 1.600 kr
Halvsida: 800 kr
1/3-sida: 600 kr
1/4-sida: 400 kr
1/6-sida: 300 kr
1/8-sida: 200 kr
Priser exklusive moms
Manusstopp Dagsverket
Nr. 3. 20 aug Tema: Det gränslösa
landskapet.
Nr. 4. 12 nov Tema: Det religiösa
arvet.
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.

Sen måste man bara välja något av av Himla-, Skinnar- eller Ingemarsspelen. Jag har sett dem alla och blivit både road
och betagen. Det enda som återstår är Trollbröllopet som jag
hoppas kunna se detta år. Tänk så mycket av det vi menar
med sommar i Dalarna som finns tack vare alla ideella krafter inom Hembygdsrörelsen. Alla våra fina hembygdsgårdar,
där kulturarvet vårdas och traditionerna förs vidare. Ett stort
engagemang och stolthet för hembygden är i mångt och mycket
det som skapar upplevelser. Just sådant som faktiskt gör att vi
gärna stannar eller återvänder till en plats.
Sommar i Dalarna är att kunna njuta av den välkomnande
naturen samtidigt som den rika kulturen ger så många möjligheter. Något att se fram emot i denna skrivande stund.
Önskar er alla en Sommar med sköna val. t

Omslagsbild: Gropen, Leksand.
Foto: Staffan Björklund
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t MINNESORD

t REDAKTÖREN

Gunnar Zetterqvist

Dalarnas hembygdshövding
Det hände på 1970-talet att en dalatidning gjorde en hel bilaga
som tillägnades en enda person.

Dagsverkets nya
kostym
Så var det då äntligen Dagsverkets tur
att få sätta på sig
sina nya kläder.
På 1990-talet var det årsboken Dalarna som fick ikläda
sig hårda pärmar, stärkt papper och en ledigare, uppbruten mundering med kortare,
mer lättillgängliga artiklar. På
2000-talet har vi med spänning följt hur länsmuseet låtit
hela uniformen av 1962 års
modell falla till golvet, och
plagg för plagg pynta sig med
uppfräschade lokaler och nya
fasta utställningar. Form ska
följa sin tid. Läsaren eller besökaren förväntar sig en viss
komfort i sin jakt på idéerna
och budskapen.
Visst har tidigare redaktörer
av tidningen prövat nya grepp
och moderniserat uttrycket,
alltid lyhört och kvickt åtlydda av vår tidigare layoutare
Karina Gudmunds Eriksson.
Men nu var tiden mogen att
skräddarsy en helt ny dräkt.
Hembygdsförbundets styrelse
beviljade i fjol det nödvändiga
anslaget med de fodrande
orden att behålla tidningens
själ. Lagom till förbundets
150-års jubileum ber jag nu
att ödmjukt få överlämna
detta nummer av Dagsverket
som en gåva till alla er trogna
läsare. Den nya kostymen till
trots, klappar samma hjärta
för hembygden innanför
västen. t

T

iteln på bilagan
var ”Mannen som
kan allt” och den
handlade om Gunnar
Zetterqvist från Dala-Floda.
Få personer passade bättre in
på den beskrivningen. Redan
som barn började Gunnar att
samla in kunskaper. Men det
var inte de bokliga kunskaperna som gällde utan de
erfarenheter som fanns hos
de äldre generationerna som
hos de flesta nutidsmänniskor
hade glömts bort.
Gunnar var på sätt och
vis en obekväm person som
valde att gå mot strömmen i
det moderna samhället. Han
ansåg att nutidsmänniskan
blivit ett offer för den s.k.
”utvecklingen” och därmed
gått miste om att ta vara på de
äldres nedärvda kunskaper
främst beträffande hantverk
och teknik. Han ifrågasatte
moderna husfärger, kemikalier och modernt virkesval.
Men det viktigaste var – han
var frispråkig, orädd och slog
larm till allmänheten, trots att
han många gånger ifrågasattes av det moderna etablissemanget.
Under många år kämpade
han för att göra de äldres röst
hörd. Det tog tid, men med
åren vann han själv respekt.
Han blev en flitig och populär folkbildare, föreläsare,
kursledare och hembygdsvårdare. En föreläsning av honom
var fylld av en blandning av
humor och kritik. Han hade
alltid ett helt bord framför sig
med gamla allmogeföremål
och redskap som han demonstrerade. Och han undervisade alla, vuxna som barn.

Gunnar var baserad i Dalarna, men reste och berättade
i stort sett över hela landet.
Han blev också en populär
berättare i kaféprogrammen i
TV, där hans starka utstrålning
kom väl till pass.
Han förekom ofta i skolorna där han tog med barnen
utomhus och berättade om sin
egen barndom. Sedan satte
han hela skolklassen i arbete
med att tillverka enkla husgeråd som vispar eller gammaldags leksaker som barkbåtar.
Det var ingen tillfällighet att
Gunnar Zetterqvist fick inviga
Dalarnas museums nya barnavdelning med att lära barnen
att göra uppskattade elefantmasker av billigt material som
wellpapp år 1984.
Han arbetade också som
byggnadsvårdare och på
hemmaplan restaurerade han
byggnader och maskineri i det
nedgångna området Kvarna
där man kunde se hur vattenkraften på olika sätt tagits till
vara i bondesamhället.
Under lång tid satt han i
ledningen inom DFHF som
vice ordförande och blev
några år anställd som hembygdsintendent. Han satt även
med i styrelsen för Dalarnas
museum och Sveriges Hembygdsförbund.

Gunnar Zetterqvist belönades
för sitt idoga arbete och förmodligen blev han med åren
en av de mest belönade i sitt
slag i landet.
För 100 år sedan var Gustaf
Ankarcrona Dalarnas Hembygdshövding. Men skulle
med åren ratas av den moderna tiden, där han inte passade
in. Gunnar Zetterqvist blev
något av vår moderna tids
hembygdshövding. Han stod
upp för kulturen och hembygden och hade förmågan
att framgångsrikt konfrontera
med de moderna riktningar
som såg historien som en
belastning. Den vänskapligt
skämtsamma beteckningen
”Mannen som kan allt” hade
en viss relevans. Men Gunnar
hade inte bara kunskaperna,
han hade ett modernt och
slagkraftigt språk och en
unik förmåga att delge dem
på. Kunskaper förvärvade i
Dala-Floda kom till nytta på en
nationell nivå.
Gunnar Zetterqvist har
lämnat oss, men hans en gång
obekväma åsikter har i dag
blivit anammade och ledstjärnor för många inom folkbildning, hantverk, hembygdsvård
och museer. Vi saknar en stark
personlighet, en förespråkare
för vårt kulturella arv och en
vän. t
Erik Hofrén, Jan Raihle,
Örjan Hamrin
Foto: Staffan Björklund.

Erk Arrhén, redaktör
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Arkeologen tipsar om besöks
centrationer med fäbodristningar på
träd (Rättvik 492 m fl).

Det finns många sevärda platser med fornlämningar och
kulturlämningar i Dalarna. Här följer exempel på olika
sådana platser i vårt landskap.

L

istan är inte komplett utan jag
ger bara exempel på en del
utflyktstips. Alltså finns det
många fler sevärda platser att
besöka än vad jag tar med, t ex Falu
Gruva, fina bruksmiljöer, friluftsmuseer och många fler fantastiska
miljöer av olika slag.
De flesta av platserna är skyltade.
För att hitta till de här utflyktstipsen
och andra intressanta ställen har
man stor hjälp av att titta i Riksantikvarieämbetets Fornsök, FMIS, eller
Fornfynd. I listan finns den specifika
platsens fornlämningsnummer,
RAÄ:nummer, i FMIS angiven inom
parentes, t ex (Idre 34:1).
1. På fjällsluttningen öster om
Grövelsjön finns bl a ett lappviste
(Idre 34:1).
2. På östra sidan av Burusjön finns
en koncentration av stenåldersboplatser samt två små järnåldersgravar
(Idre 107:1).
3. Uppe på Fulufjället finns en
altarring och på fjällsluttningen ner
mot Mörkret ligger fyra järnåldersgravar (Särna 103:1 och 112:1).
4. Vid Horrmundsjön, som är en
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12. Vid Garsås finns en mycket
välbevarad varggrop (Mora 94:1).

av de gravrikaste sjöarna i det sydnorrländska inlandet, finns många
gravar och gravfält från järnåldern
(Transtrand 80:1).

13. Kulturstigen på Sollerön går
förbi vikingatida gravfält, offerkälla
m m (Sollerön 110:1 m fl).
14. Siljansfors Skogsmuseum är
ett friluftsmuseum med bl a många
bruks- och skogsbruksmiljöer och
ett flottningsmuseum (Mora 252:1
m fl).

5. I Västäng finns ett mycket välbevarat porfyrverk (Älvdalen 275:1).
6. I Mässbacken finns ett stort och
intressant slipstensbrott och slipstensmuseum (Orsa 252:1).

15. Vid Östra Utsjö ligger ett av
Sveriges största kvarnstensbrott (Malung 589:2).

7. På Ivarsnäs finns ett 400 m långt
fångstgropssystem strategiskt beläget
mellan sjön Skattungen och Oreälven
(Orsa 214:1).

16. På Digernäset finns bl a en
stor koncentration av järnframställningsplatser från järnåldern
(Leksand 768:1 m fl).

8. På mäktiga och natursköna
Vindförbergs udde i Oresjön finns ett
undersökt järnåldersgravfält ovanpå
en stenåldersboplats (Ore 6:1).

17. Öster om Slättberg finns två
fina gruvområden med gruvhål, husgrunder, lämningar efter hästvandringar, rostbås m m (Leksand 411:1
och 897:1).

9. Ärteråsen är ett unikt fäbodställe i högt läge med bl a ovanligt
många eldhus bevarade (Ore 43:1).
10. Ekoparken Ejheden innehåller
bl a finnbyn Ejheden med en mycket
vackert belägen ödekyrkogård (Ore
62:1).
11. Runt Halgonberget finns ett
unikt område med flera stora kon-

Text och
foto
Maria Lannerbro
Norell,
arkeolog
vid Dalarnas
Museum

18. Såghyttan är en mycket fin
miljö med mycket välbevarade
lämningar efter kopparhantering,
(Vika 36:1).
19. På fornlämningsrika Fornäs
udde i Runn finns bl a fyra områden
med gravrösen från bronsåldern
Dagsverket nr 2. 2012
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mål för sommarens utflykt
eller järnåldern. Platsen är unik i sitt
slag med tanke på gravrösen i sjöläge
(Vika 55:1 m fl).
20. I Frostbrunnsdalen finns en
varggrop, Tingskulle, trefaldighetskälla, sentida domarring m m (Stora
Tuna 144:1 m fl).
21. Bysjörundan vid Sör Amsberg
går förbi Dalarnas största gravhög,
vikingatida gravfält och mycket mer
(Borlänge 51:1 m fl).
22. På Djurmo Klack ligger två
stora gravrösen från bronsåldern i
imponerande bergläge med vidsträckt utsikt (Gagnef 52:1 och 53:1).
23. I Kroktorp finns Finnmarkens
hembygdsgård ”Lattao” ( Järna
202:1).
24. I Skattlösbergs finnmarksby
finns bl a Luossastugan och i omgivningarna kan man hitta en smöjtall,
fossil åkermark, trefaldighetskälla
och en fångstgrop för varg ( Grangärde 39:1 m fl). Ingår i Ekomuseum
Bergslagen.
25. I Klenshyttan finns en välbevarad masugn med bl a rostugn,
kalkugn och flera gamla bergsmansgårdar (Ludvika 11:1). Ingår i Ekomuseum Bergslagen.
26. Flatenbergs hytta är en gammal välbevarad bergsmanshytta med
Dagsverket nr 2. 2012

många olika lämningar (Norrbärke
38:1). Ingår i Ekomuseum Bergslagen.
27. Flogbergets gruvor är en spännande besöksgruva (Norrbärke 417:1).
Ingår i Ekomuseum Bergslagen.
28. Öster Silvbergs gruva är
bildskön med sitt turkosskimrande
vatten och i närheten finns bl a en
ödekyrkogård och gammal kapellgrund (Silvberg 20:1, 19:1 m fl). Ingår i
kulturleden Silverringen.
29. Silvhytteå är ett av landets
vackraste ödebruk. Det är en mycket
naturskön plats med mulltimmerhytta, rostugn och mycket mer ( Husby
101:1). Ingår i Husbyringen.
30. I Klosters fina bruksmiljö
finns ruinen efter ett medeltida
kloster, Gudsberga kloster, som var
Sveriges nordligaste cistercienskloster (Husby 50:1 m fl). Ingår i Husbyringen.
31. Norns bruk är en av Dalarnas
bäst bevarade bruksmiljöer och en
mycket vacker plats (Hedemora
125:1).
32. I Koppardalen i Avesta står
den magnifika järnbrukshyttan,
Verket, med ett spännande inlevelsemuseum. Tidigare har det stått en
kopparhytta och ett myntverk där
(Grytnäs 176:1)

SÅ HITTAR DU
Vill du veta om det
finns någon fornlämning i närheten där
du bor, eller på någon
annan plats i Sverige,
kan du söka i Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation på
nätet. www.fmis.raa.se
Här finns uppgifter
om lämningar såväl
på land som under
vatten. Du hittar
bl.a. information om
boplatser, blästbrukslämningar, gruvor,
torp, avrättningsplatser, skeppsvrak och
mycket annat. Tidsspannet är stort - från
äldsta stenålder till
1900-tal.
I listan finns den
specifika platsens
fornlämningsnummer,
RAÄ:nummer, i FMIS
angiven inom parentes, t ex (Idre 34:1).
Skriver man in Idre
34:1 i FMIS:s sökfält för
RAÄ:nummer får man
fram beskrivningen för
just den platsen.
Du kan även komma
åt en förenklad ver-

sion av fornminnesregistret i din mobiltelefon via appen
”Fornfynd”, som finns
för iPhone.

BILDERNA OVAN
A. Natursköna Silvhytteå är ett av landets
vackraste ödebruk.
Här finns mycket att
titta på! Nr 29. Foto
2007.
B. Öster Silvbergs gruva bjuder på härliga
färgupplevelser och i
omgivningarna hittar
man ödekyrkogård,
kapellgrund och annat
spännande. Nr 28.
Foto 2007.
C. På Ivarsnäs kan
man gå utmed ett
fångstgropssystem
och se naturmiljöer
där stenåldersmänniskor levt. Nr 7. Foto
1991.
D. Runt Halgonberget
kan man uppleva en
fin miljö med ovanligt
stor koncentration av
bevarade träd med
fäbodristningar. Nr 11.
Foto 2008.
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t Historia om hus

Sommarnöje vid Siljan
Små och stora drömmar
Turisterna började från 1890 vilja hyra eller äga egna sommarhem i Leksand. Från Tällberg i norr
till Åkerö i söder uppstod som ett pärlband av så kallade sommarnöjen.

D

et är snart dags att städa
i sommarnöjet! Under
första hälften av 1800-talet
började Dalarna komma
i blickpunkten för den tidiga turismen och kring 1850 var Leksand ett
etablerat besöksmål för de högre
samhällsskikten, inte minst för det
framväxande borgerskapet. Turister
från städerna sökte sig vid denna tid
till Leksand framför allt för att titta
på den i samtida resehandböcker så
omskrivna landstigningen med kyrkbåtar på söndagsmorgonen.
I första hand bodde man på Gästis
nära kyrkan och småningom hyrde
man in sig på någon gård i Noret. En
av de första traditionella bymiljöer
som resande under andra hälften av
1800-talet upptäckte, lärde känna
och närmast utforskade var Åkerö på

inreddes med sovplatser.

södra sidan av Österdalälven. Konst
närer, författare med flera har berättat om hur de bland annat hyrde in
sig på Knubbgården.
Vid sekelskiftet kring år 1900
började turister låta uppföra egna
sommarhem vid Siljan i Leksand
och i Rättvik. Sjurberg i Rättvik är
ett välkänt exempel där omvandlingen tog fart i och med järnvägens
ankomst på 1890-talet. I Leksand
uppkom ett pärlband av sommarnöjen längs Österviken från Tällberg
i norr till Åkerö i söder samt på vissa
fäbodar. Vanligen rörde det sig om
den traditionella timmerhuskulturens överloppsbyggnader som köptes
och flyttades: härbren eller loftbodar
med hög byggkvalité. En trapp byggdes till, några nya fönster kom till,
en kamin sattes in och byggnaden

Lars Jönses
Byggnadsantikvarie,
Dalarnas
museum

Sommarnöjena placerades ofta
vända mot väster på de tallskogsbevuxna sluttningarna ovanför det
närmast vattnet liggande odlingslandskapet eller på impediment vid
åkerkanten eller vid någon sjöl (ravin
eller hålväg) nära Österviken.
Hade man större anspråk lät man
nytimra en större byggnad med fler
rum. Inredning och möblemang i allmogesil var högsta mode och kunde
från 1903 köpas på Andersson &
Normans möbelsnickeri i LeksandsNoret. De flesta av dessa sommarnöjen står än idag kvar, till och med
inne i Leksands-Noret. De är i flera
fall välbevarade och har blivit ett
stycke kulturhistoria som berättar
om Dalaturismens historia. t

Kaffekalas på Hedbysgården i Leksands-Noret i början av 1920-talet. Skepparen Hedbys Lars Larsson (nr tre fr.h.) med familj och sommargäster som
hyrt in sig i huset medan värdfamiljen flyttat ned i sommarköket. Foto
Jönses Carl Olssons samling/Leksands lokalhistoriska arkiv.

T.h. Byn Styrsjöbo i Leksand, arkitekten Georges von Dardels gård.
Foto Anders Jones, Leksands lokalhistoriska arkiv.
T.v. Zoologen Bernhard Haij hittade en mycket sällsynt gräshoppsart i fem
exemplar på en äng i Leksands-Noret. På platsen lät han uppföra sommarnöjet Solvi. Foto i privat ägo.
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Stina Edström, teckningslärare i Vänersborg, skaffade sig tillsammans med systern Siri och modern
ett sommarnöje på tallskogssluttningen i Lisselby
nära Åkerö i början av 1900-talet. Foto Anders
Jones, Leksands lokalhistoriska arkiv.
Dagsverket nr 2. 2012

t hembygd

Drick en
kopp för
hembygden
”Små grodorna, små grodorna är lustiga att se, små
grodorna, små grodorna ej
svansar hava de...”
Små grodorna, karusellen, prästens
lilla kråka och musikanter från Skaraborg, midsommarlekarna får både
barn och vuxna att springa runt den
björkrisklädda stången. Men bakom
stången och firandet står en hel skara
handkraft för att vi ska få vår efterlängtade midsommarafton. Samtidigt
är det också en tradition som håller
föreningarna runt om i länet vid liv.

Barnsligt hantverk
Hantverk och hemslöjd har aldrig varit hetare än nu.

H

emslöjden firar 100 år. Stora
Skedvis hembygdsförening
arrangerar i sommar en
utställning med naggiga
smörknivar och bubbliga grytlappar.
”Ära vare gud i höjden, detta har
jag gjort i slöjden”
Titeln säger säger det mesta, i utställnigen kommer ett antal slöjdade
verk, gjorda i småskolans år att ställas ut. Hela Kaplansgården kommer
under utställingen att stå till förfogande.
- Vi hade ingen aning om jubileumsfirandet av hemslöjden när
vi kom på idéen. Men det är verkligen i tiden, säger Jonas Ahlin, vice
ordförande i St. skedvis hembygdsförening.
Vill du få dig en nostalgisk tillbakablick och se vaggan till dagens
kreativa och morderna hantverk skall
du i sommarens kalender notera in
ett besök på Kaplansgården i
St. Skedvi under perioden 22 juni - 12
augusti.
Har du själv kanske gått i någon Skedviskola, har någon annan anknytning
till
St. Skedvi eller starka minnen från
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skolslöjden kanske du möts av ett
kärt eller smärtsamt återseende från
skolåldern.
Kontakt: http://www.storaskedvi.nu/
Fakta Kaplansgården:
Kaplansgården blev byggnadsminnesförklarad i fjol. En anrik, vacker
byggnad från 1700-talet. Huset står
på sin ursprungliga plats, med dalälven bara ett stenkast i från. Det är väl
bevarat och har under åren figurerat
som boningsplats åt prästen, café, årliga sommarutställningar och under
de senaste åren som samlingsplats
för julbordsgäster. Interiören har
några år på nacken men det fungerar
väl som ett nyckelhål till tiden som
passerat. t
Text och foto
Nicolina Gustafsson,
Dalarnas museum

”Ära vare
gud i
höjden,
detta har
jag gjort i
slöjden”

- Rent ekonomiskt betyder midsommarfirandet nästan allt för oss.
Det är vår största inkomstkälla och
en regnig midsommar avspeglas direkt i föreningens ekonomi, berättar
Svante Modin, ordförande i Rättviks
hembygdsförening.
Som för Rättvik och många andra
hembygdsföreningar är midsommarfirandet ett stort evenemang
i kalendern. Förberedelserna är
många och för vissa börjar planerandet redan i februari. Att hålla i ett
klassiskt firande kräver också en hel
del arbetskraft som till största delen
är av ideellt slag.
Allt för att hålla traditioner vid liv
och möta besökarnas förväntningar.
Det ska ordnas med spelstämmor,
fika, lotterier och inte minst majstångsklädnaden. Varje by har sin
tradition. Under Torsångs midsommarfirande bjuds årligen spelmän
från andra delar av världen och i
år kommer ett spelmanslag från
Polen att gästa midsommarfirandet. Traditionen sitter djupt rotad
i Svenskarnas hjärta och inte minst
Dalarna. Statistik visar att det är fler
svenska besökare än utlänska som
kommer till Dalarna under midsommarhelgen. Nästa gång du betalar för
en kopp kaffe och den hembakade
bullen på byns midsommarfirande
bidrar du till föreningen och traditionen hålls vid liv. t
Nicolina Gustafsson,
Dalarnas museum
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DFHF
150 år Årsmöte
och fest
Förbundet kallade den
5 maj till årsmöte med
efterföljande dräktparad och jubileumsbankett. Flera föreningar
strömmade till och
bidrog till att förgylla
en minnesvärd dag.
Årsmötet flöt på enligt
dagordningen. En
motion om att förbundet borde agera mot
skogsbrukets brutala
markberedning, där
fornminnen och kulturlämningar tar stor
skada, röstades ned.
Efter förhandlingarna
avtackades Sune Garmo för lång och trogen
tjänst i DFHFs styrelse
med förbundets egen
förtjänstmedalj i silver.
Dräktparaden bjöd på
en imponerande mångfald av färger, material
och uttryck. Det gränslösa kom till uttryck
så väl i detaljerna i
Dalarnas sockendräkter
som i de medverkande
folkdräkterna från
främmande landskap
och länder. Vikarierande hembygdskonsulent
Elizabet Ståhl önskar
framföra ett tack till
alla ni, stora som små,
som bidrog till klädprakten på och bakom
catwalken!
Banketten bjöd på en
välsmakande buffé
inspirerad av 1960-talets vurm för inkokt
lax, volauvent och
kassler samt exotiska
inslag som ananas och
mimosasallad. Kvällen fortlöpte med en
väl avvägd blandning
av musiknummer och
festtal som stämde till
eftertanke och ingöt
framtidstro bland de
församlade hembygdsvännerna. t
Erik Arrhén, redaktör
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Hemslöjden fyller 100 år
Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund firar 100 års jubileum 2012 och för att manifestera
hemslöjdens ställning i Dalarna har Dalarnas museum och Dalarnas Hemslöjdsförbund sammanställt utställningen SLÖJD 2012 som visas på länsmuseet 28 april till 9 september.

F

ör att ta tempen på slöjden idag
gjordes Slöjdrundor i några av
länets kommuner. Vi bjöd in alla
slöjdare/hantverkare att komma
och visa oss vad som tillverkas idag.
Gensvaret var mycket stort och vi imponerades av all kreativitet och skaparlust
som finns. Alla föremål som visades vid
Slöjdrundorna finns med i ett bildspel på
utställningen och även en del av föremålen har lånats in.

genom en exposé av hästar i många olika
utföranden och målningar. Dalahästen
som blev en stor succé 1939 på världsutställningen i New York har fått många
efterföljare och upphör aldrig att få nya
skepnader och by/socken tillhörighet.
Dalahästen har blivit en symbol för både
vårt landskap och Sverige och tillverkas
fortfarande både med traditionella tekniker och krusas/målas för hand.

Vill du ta del av programmet för hela utställningstiden se museets hemsida www.
dalarnasmuseum.se/slöjd 2012.

Den stora Hantverks- och industriutställningen i Falun 1927 har fått utgöra
tema för ett av rummen i utställningen.
Bilder från den tiden har inspirerat oss att
försöka efterlikna en av de utställda paviljongerna nämligen rummet från DalaFloda. Vävnader i rosengång, krabbasnår
och noppväv, autentiska från tidigt 1900
tal, har lånats in från Floda. Några av vävarna är identiska med de som ställdes ut
1927. En färgsprakande prakt av vävnader
upphängda enligt dåtidens sätt att
exponera länets slöjdskatt.

Utställningen inleds i museets entréhall

Eleverna från Sätergläntan, Hem-

Utställningen fokuserar på görandet och att synliggöra det immateriella
kulturarvet. Dalarnas hemslöjdsförbunds
medlemsföreningar finns med under
utställningstiden och deltar aktivt med
att visa olika slöjdtekniker. Även en del
workshops och prova på kurser kommer
att ordnas.
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slöjdens gård i Insjön, har en egen del i
utställningen. Under sin studietid besöker
eleverna Dalarnas museums samlingar
och lär sig av det traditionella sättet att
tillverka slöjdföremål. De har inspirerats
till rekonstruktioner och till nytillverkning av föremål i olika tekniker. Träkistor,
stickade vantar, klädesplagg och vävnader visas.
Slöjdklubben vänder sig till åldrarna
7-14 år och syftar till att barn ska få möjlighet att få slöjda på sin fritid. Slöjdklubbarna Slaggstenen i Falun och Guldvingen
i Gagnef visar i utställningen vad de lärt
sig genom att få prova på olika material
och tekniker.
Dalarnas dräkter har fått en egen
utställningsmonter, där delar/detaljer
till olika sockendräkter visas. Det är
många tekniker och material som måste
bemästras för att tillverka dräktens alla
delar. I utställningen ställer vi frågan om
vem som förvaltar kunskapen om och
hantverket att tillverka olika dräktdelar
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t slöjd 2012
i framtiden? Vem bär ansvar för att det
finns kvar till kommande generationer? I
Dalarna finns en stark dräkttradition och
vilja att bära dräkt i många sammanhang.
Utställningen vill visa allt det fantastiska
hantverk som ligger bakom varje detalj
vid dräkttillverkning.
Utställningen visar träslöjd i både
traditionell och nyare skepnad, smide,
tvåändsstickade vantar och sockor,
dalknyppling, hårarbete, halmkronor,
handvävda textilier mm allt nytillverkat.

Återbruk har blivit ett inslag i hemslöjdens arbete för ett hållbarare samhälle
och roliga och praktiska föremål visas i
väv med tidningspapper, lampett i plåt,
matta och korgar av förpackningar och
plastpåsar för att nämna några. Det mesta
kan återbrukas och kreativiteten är stor
vad gäller att tillverka nya användbara
föremål av avlagda och förbrukade material.
Slöjden är levande och har många kunniga utövare i Dalarna. Några har vi fått

möjlighet att visa i sommarens utställning
SLÖJD 2012 på länsmuseet, men res ut i
Dalarna i sommar och besök hantverkare
och aktiviteter på hembygdsgårdar så
finns så mycket mera slöjd och hantverk
att ta del av. Låt dig inspireras och kanske
vill du själv testa att tillverka något med
egna händer! t
Ulla Berglund Brasch,
Dalarnas Hemslöjdsförbund

Bilder från
utställningen. ”Slöjd
2012”
Foto
Anders
Nilser.
Dalarnas
museum
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t BYGGNADSVÅRD
T.v. Tornet
är skivtäckt
med horisontala skarvar, troligen
enkelfalsar.
Resterande
tak är yngre,
fabriksmålad
skivtäckt
plåt med
förskjutna
skarvar.
T.h. Skivtäckt kopparplåt med
förskjutna
skarvar som
möjliggör
läggning
med dubbelfals.

Vårda ditt plåttak
Har du ett gammalt plåttak och undrar hur gammalt det är ? Det kan vara svårt att åldersbestämma då flera olika metoder och behandlingar har använts under samma tid. Tjocklek, behandling
och falsar kan alla vara hjälp i dateringen.

P

låt har använts som taktäckningsmaterial på slott och
kyrkor ända sedan 1500-talet, men blev en vanlig syn
på herrgårdar på 1700-talet och
användes allmänt först på 1800-talet.
Äldre plåttak är idag en ovanlig syn i
landskapet. Många skivtäckta plåttak
har ersatts av andra täckningsmaterial, eller om de bytts till ny plåt, till
svarta trapetskorrugerade plåttak
målade i fabrik. Denna typ av tak
exploderade efter andra världskriget.
Ett gammalt skivtäckt plåttak har
lagts med stor hantverksskicklighet
och målats för hand. De är väl värda
att bevara.
Från smidd till korrugerad plåt
De första plåttaken gjordes av smidd
plåt tillverkade i vattendrivna hammare i små format, det vanligast
formatet från 1700-talet till början
av 1900-talet är 45 x 59 cm. (1 ½ x 2
fot). Från mitten av 1800-talet börjar
plåtar med formatet 60 x 120 cm att
tillverkas och blir vanligast från början av 1900-talet. Dessa två format
var de vanligaste, men även andra
format förekom. Man kunde också
återanvända gammal takplåtar som
klipptes om till ett helt unikt format.
De korrugerade plåtarna med sinusoch trapetsprofil härstammar från
1900-talet.
Plåten kräver rostskydd
I början av 1800-talet började den
smidda plåten konkurreras ut av val-
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sad plåt. Den valsade plåten var både
billigare och bättre vilket bidrog till
en ökning i förekomsten av plåttak.
Denna plåt var en helt obehandlad
järnplåt, s.k. svartplåt. Svartplåten
användes ända in på 1900-talet trots
att galvanisering och förzinkning som
introducerades under senare delen
av 1800-talet framställde plåtar med
avsevärt bättre rostskydd. Förzinkningen skedde genom att plåtarna
sänktes i ett varmt zinkbad.
Det absolut vanligaste bindemedlet för målning av plåttak har varit
linolja. Under 1700-talet fram till
1800-talets mitt var det vanligt att
använda tjära eller linolja blandat
med pigmentet kimrök. Vid mitten
av 1800-talet tillsattes fler ingredienser till färgen, kimröken kunde t.ex.
bytas ut mot harts eller blyerts. Nu
började man också använda en linoljebaserad blymönja som användes
som rostskyddande grundfärg och
täckmålades med ren linoljefärg.
Under 1800-talet och början av
1900-talet ströks plåtarna vanligen
två gånger; en gång på var sida innan
de falsades horisontalt, en gång på
undersidan innan ihopfalsningen,
och slutligen hela ovansidan av takytan när täckningen är färdig. Denna
traditionella målning med linoljefärg
dominerade fram till 1960-talet. Du
kan enkelt se om taket är målat med
blymönja –skrapa lite och se ifall du
får fram ett rött lager under täckfärgen! Från 1960-talet blev alkydolje-

”Bevara
ditt gamla
plåttak
med beprövade
metoder
som
redan
använts
på taket”

Lovisa
Smedberg
Byggnadsantikvarie,
Dalarnas
museum

färgen vanligare. Blymönja används
inte idag på grund av dess miljöfarlighet.
Olika tider, olika fogar
Från slutet av 1700-talet sammanfogades plåtarna med hjälp av
falsar, även om spikning fortfarande
förekom. Man falsade med enkelfalsar och plåtarna lades så att de
horisontala skarvarna, hakfalsarna
(som ligger ner), låg i det närmaste i
en horisontal linje. När man gick från
formatet 45x 59 cm. till 60 x 120 cm
lade man de horisontala skarvarna i
kortsidorna istället för i långsidorna,
vilket innebär att de vertikala skarvarna på taket, ståndfalsarna (som
står upp) ligger på i stort sett samma
avstånd oavsett de olika formaten.
Från och med 1920-talet började man
istället använda dubbelfalsar, där
falsen viks ännu en gång. Detta medförde att hakfalsarna försköts en halv
plåtlängd eftersom det annars blev
för många lager plåt i de korsande
skarvarna. Så har ditt tak förskjutna
skarvar är det inte äldre än 20-talet.
Bevara varsamt
Bevara ditt gamla plåttak med beprövade metoder som redan använts
på taket. Är det tidigare målat med
linoljefärg – utför ommålning med en
linoljebaserad färg! Sopa taket och
håll hängrännor rena från löv och annat växtmaterial. Ett plåttak har både
bra brandsäkerhet och är tätare än
många andra material. t
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t ETNOLOGI

Bruket av

Sommarkök

I Svärdsjö socken har bruket att under sommarhalvåret byta matlagningsplats till ett s.k sommarkök varit mycket vanligt förekommande. Svärdsjöborna har ”flyttat ut” till ett kök i lillstugan/sommarstugan eller ”flyttat ner” till ett kök i källaren, till den s.k jordvåningen/stenstugan. Traditionen
har sträckt sig långt fram i tid och än idag finns det ett fåtal hushåll som under sommarhalvåret
byter kök.

A

tt flytta till sommarkök har varit vanligt
förekommande på
många platser runt
om i Sverige men någon riktig
undersökning av ämnet tycks
aldrig ha gjorts rörande förhållandena under 1900-talet och
fram i vår egen tid. Innehållet
i denna text bygger på den
C-uppsats i etnologi som jag
för tio år sedan skrev under
studier vid Uppsala Universitet
och som behandlade studiet
av sommarkök i min hembygd
Svärdsjö. I undersökningen
koncentrerade jag mig främst
på förhållandena i Svärdsjö,
men tangerade naturligtvis
bruket av sommarkök på
andra orter runt om i Sverige.
Med denna bakgrund vill jag
påstå att i Svärdsjö, och i dess
grannsocken Enviken, har bruket med sommarkök, speciellt
det att ha ett kök i källaren,
varit så vanligt förekommande
bland så många hushåll, och
detta så långt fram i tid, att det
kan sägas vara ett utmärkande
drag för bygden. Det är både
bönder boende på gårdar och
arbetare boende i villa som
nyttjat seden. Ni som lever
i andra delar av Dalarna får
gärna rätta mig om jag har
fel! Det skulle vara otroligt
intressant att få vetskap om
hur sedan tagit sig i uttryck på
andra håll i landskapet.
För att hålla värmen
under vinterhalvåret trängde
hushållets medlemmar
längre tillbaks ihop sig i ett
rum som fick tjäna som kok-,
arbets- och sovplats. När den
varmare årstiden kom spred
hushållets medlemmar ut sig
över gårdens olika byggnader
och även matlagningsplatsen
byttes till en enklare. En äldre
byggnad på gården fick ofta
tjänstgöra som sommarkök. På
medeltiden var det ett eldhus
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som dialektalt kunde kallas för
sters eller stess. En benämning som sedan funnits kvar
och applicerats på andra typer
av byggnader innehållande
ett extra kök, i vår tid en av
benämningarna på köket i källare. Sommarköket användes
även som grovkök vid ex.
slakt, bak, byk och bryggning.
Många familjer sov också i en
kammare i anslutning till sommarköket.
Stenstuga eller jordvåning
I slutet av 1800-talet fanns i
Svärdsjö lill- eller sommarstugor med kök dit familjen flyttade på så gott som samtliga
gårdar. När ett nytt bostadshus
byggdes försågs det vanligtvis
med en källarvåning med kök
och då övergick familjen att
bruka köket i källaren istället.
Under en del äldre bostadshus
kunde det grävas ut en källar-

våning som försågs med kök.
På gårdar där det inte byggde
något nytt hus fortsatte man
med att flytta ut till lillstugan
på gården. De äldsta husen
i Svärdsjö som byggdes med
stenstuga är från slutet av
1880-talet. Det yngsta som jag
hittade byggdes år 1964. En
stenstuga var mycket praktisk
att vistas i, det var nära till
källaren där maten förvarades
och så skönt att komma in och
äta i den svala stenstugan när
man under varma sommardagar utomhus arbetade med
höskörden. Som jag redan
nämnt byggde även hushåll
där far i huset var arbetare
och familjen saknade djur hus
med sommarkök. Men jag
antar att människorna som
byggde dessa hus härstammade från bondgårdar och
därmed hade seden med sig
sedan barndomen.

Murns fäbodstuga, Gammelfäboden, Svärdsjö. I markplan
låg sommarköket som var försett med spis och stengolv.
Foto: Privat

Olika flyttdatum
Familjerna flyttade till sommarköket i mitten eller slutet
av maj. Det var viktigt att
flytten skedde i god tid före
midsommar så att alla sysslor
som skulle vara färdiga innan
dess hanns med. På hösten
flyttade familjerna efter att
allt lortigt utomhusarbete
och skräpigt inomhusarbete
var avklarat. Denna period
sträckte sig långt fram till ex.
allhelgonahelgen. Det finns
också familjer som valde att
flytta från sommarköket dagen
före julafton och därmed
vistades större delen av året i
sommarköket. Ju längre fram i
tid desto kortare period vistas
hushållet i sommarköket. I
nutid kan skolavslutningen
utgöra flyttdagen. En familj
vistades vid tiden för min
intervju endast i sommarköket
under semestern. De hushåll
som brukar en gård vistas än
idag en längre period i sina
sommarkök.
Höst- och vårstädning
När flytten skulle ske städades
förr sommarköket noga, sedan
packades det som skulle bäras
ut eller ner och det blev ett
fasligt spring med allt som
skulle med (jag har själv hjälp
mina morföräldrar att flytta
ner till deras jôlvåning). När
allt var nere skulle det ställas
in i skåpen och efter det skulle
det ordinarie köket noggrant
städas. Ja, inte bara det utan
helst hela huset skulle gås
igenom. På hösten skedde
samma procedur fast då i omvänd ordning. Just detta med
att noggrant få städa igenom
huset två gånger per år var
viktigt. Idag är detta med städningen inte lika viktigt. Förr
var det betydligt flera saker
som flyttades. Idag är sommarköken välutrustade och
hushållen har för det mesta
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två uppsättningar av det de
behöver i fråga om köksattiraljer. Men det finns sådana som
berättat om att de vår och höst
burit diskmaskinen mellan de
olika köken.
Stenstugan blir garage
Seden med att flytta till sommarkök har upphört vid olika
tidpunkt för olika familjer. I
en familj upphörde seden på
1930-talet i och med att mor i
huset blev sjuk. I en annan familj byggdes stenstugan om till
garage när familjen 1947 köpte
bil. På 1950-talet var det mer
regel än undantag att sommarkök nyttjades. Behovet med
sommarkök minskade när
man på gårdarna slutade med
kor och andra djur. Sedan
finns det många andra anledningar till man upphör med
att bruka sommarkök. Det kan
vara att utrymmet behövs och
byggs om till annat, man vill
inte deklarera för två kök, det
blir generationsskifte eller ens
partner är inte uppvuxen med
sommarkök och förstår inte
tjusningen med det.
En enklare tillvaro

Att livet på sommaren skulle
vara enklare med minde att
städa är ett behov som funnits
genom alla tider. Förr var det
så mycket arbete under sommarhalvåret att det var det
som hushållet fick lägga tiden
på. Att vistas i ett sommarkök
ger en enklare och lättsammare känsla. En del av behovet
av att byta kök anser jag har
förändrats över tid. Förr var
det att få känna friheten och
bre ut sig över gården, inte
leva så tätt ihop. Ju längre
fram i tid när uppvärmningsmöjligheterna av stora hus
blev betydligt bättre blev det
istället mysigt att på
sommaren komma närmare
varandra och leva mera tätt
ihop på en liten yta. Människorna lever i ett sommarkök
både nära varandra och nära
naturen. Vistas man ex. i en
stenstuga finns det ofta en
dörr direkt ut till marken.
Ett otroligt stort behov som
bruket av sommarkök uppfyller är dock en variation i
tillvaron, en årsrytm som ger
de som brukar sommarkök
något att längta till, att både få
längta ut eller ner och in eller

Dörren till Murmästergårdens stenstuga, Svärdsjö, med det
ingraverade byggåret 1873 mellan initialerna HPS och BED.
Foto: Privat

upp. Två gånger per år får
man uppleva nyhetens behag
när man just har flyttat. Har
man djur kan man inte åka
bort på längre semestrar utan
den variation som man kan
få i livet kan vara den att just
flytta till sommarkök. Sedan
kan det också vara svårt att
bryta en tradition som man
som barn fått med sig. Att
flytta till sommarkök är något
som de som än idag gör det
alltid gjort och det bara är

Samlingar och etik

Efterlyses...

De lokala hembygdsföreningarnas samlingar
började byggas upp i början
av 1900-talet. Ambitionen var
att visa en för hembygden representativ gård med fasta och
lösa inventarier. Föremålen,
som till största delen var gåvor, numrerades och registrerades och de blev ortens egen
museisamling. Dessa hembygdsgårdars samlingar ska
naturligtvis behandlas med
samma omsorg och vård som
andra museers samlingar. Om
frågor och problem med etiska
regler uppkommer är Svenska
ICOMs ETISKA REGLER till
stor hjälp.
Några frågeställningar som
nyligen varit aktuella:

Dalarna är känt för sina
sockenfanor som vid högtidliga tillfällen går i täten för olika
parader och vandringar. Det
saknas dock en förteckning
över dessa fanor och detta vill
nu Dalarnas Hembygdsförbund råda bot på. Om ni har i
er ägo en sockenfana, svara då
på den enkät som skickats ut
eller ladda ned den på www.
dalarnasmuseum.se (klicka på
Dalarnas hembygdsförbund
i vänsterspalten). Förvaras
fanan hos någon annan, ex
församlingen, vidarebefordra
då formuläret dit eller skaffa
informationen själv. För mer
information kontakta elizabet
stahl@dalarnasmuseum.se t

- När ett föremål har tagits in
i samlingen och registrerats
har man accepterat att ta hand
om det för framtiden. Därför
är det mycket viktigt att man
vid förvärvstillfället verkligen
tänker igenom om det är ett
föremål som man
vill spara. Här kan man inte
vara ”snäll” mot givaren och ta
Dagsverket nr 2. 2012

emot sådant som redan finns
väl representerat i samlingen.
- I en museisamling där föremålen är katalogiserade kan
endast i undantagsfall föremål
gallras ut ur samlingen, det
kan då vara t ex när ett föremål har blivit så skadat att det
inte kan lagas eller förmedla
någon information. Föremålet
ska då förstöras så att det inte
kommer ut på den privata
marknaden. Här kan man
också citera ICOM: ”Museisamlingar förvaltas för allmänhetens räkning och får inte ses
som realiserbara tillgångar”.
- Om loppmarknadsverksamhet ska bedrivas i anslutning
till hembygdsgården är det
viktigt att klart skilja på föreningens samlingar och det som
kommer utifrån för att enbart
försäljas. Det får aldrig vara
något tvivel på om föremål
kommer från föreningens egna
samlingar. t
Rune Bondjers, antikvarie,
Dalarnas museum

någonting som ska vara en del
av ens tillvaro, en del av ens
upplevda sommar. t
Anna Rosén,
Fil mag, Hedemora
Artikeln bygger på en
uppsats med titeln: ”Då är
det SOMMAR! Bruket av
sommarkök i Svärdsjö” och
finns att låna på Falu Stadsbibliotek.

Hantverkare med kunskap
i renovering och konstruktion av jordkällare efterlyses
av byggnadsantikvarierna på
Dalarnas museum. Många
privatpersoner hör av sig
med frågor om denna typ av
källare. Tips mottas tacksamt
av Lovisa Smedberg, lovisa.
smedberg@dalarnasmuseum.
se eller 023-765 516. t

Kalendariet
26 aug Arkeologins dag (Se
www.dalarnasmuseum.se)
1 sep
Dfhfs Höstfest i Tällberg.
Skogens dag
8 sep Geologins dag
9 sep Kulturarvsdagen,
15 sep Sista ansökningsdag till
Konung Gustav VI Adolf fond
för svensk kultur
10 nov
Arkivens dag
Seminarium, Det immatriella
kulturarvet, Dalarnas museum
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t LÄSVÄRT

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 kullor, korpraler och koncentrationsläger…
med sina byggnader men i ett
upprop efterlyses nya frivilliga bidrag till de nödvändiga
men kostsamma rustningar
som återstår. Vidare bjuder
årsskriften bl.a. på läsnig om
Dalmålarnas arkiv, projektet
Meteorum, Bokhandeln i Rättvik samt exempel på spännande livsöden funna i sockenkyrkans s.k. Personalier.

om Bergsbrukets lämningar
i Rosberga fjärding och en
annan om By sockens erkända
sjukkassa. Årsboken innehåller även föreningens årsberättelse.
Skedviplogen
Stora Skedvi Hembygdsförening, årgång 35, 2012

Orsa kompani lovar ingenting bestämt – Orekorpralen Giftings bevingade ord
Göran von Knorring. Ore Hembygdsförening 2012.

Giftings ord föll vid Komtillmåtta gästgiveri i Gagnef
efter att kompaniets kapten
uppmanat soldaterna att vara
måttfulla med spriten. Boken
handlar om Giftings liv och
arbete i Dalbyn, och hans
tillvaro som indelt soldat i
1890-talets Sverige. Läsaren
får följa de bevingade orden
från att de fälldes i Gagnef
till att de senare spreds över
riket. Idag står Gifting i stram
givakt som gjuten staty i Orsa.
Boken kostar 180 kr + frakt
och kan beställas på bertil.
orehembygd@telia.com eller
070-639 9372

Årsskriften innehåller bl.a.
delar av Bror Gustafssons
nedskrivna minnen. Bror
var född 1901 och noterade
sedan barnsben sina tankar
och funderingar om livet. Här
ryms även ett urval av unika
bilder från kraftverksbygget i
socknen. Dessutom får läsaren
reda på vem som äger den
stora åsnan vid den gamla
nykterhetslogen.

Svarttjärn/Inges
- Ett svenskt koncentrationsläger eller ett skogshuggarläger
med skiftande historia i tre
dramatiska akter på 1940-talet. Christer Hammare, Strands
Grafiska i Norden AB, 2012.

Författaren Christer Hammare redogör för de huggkursläger som i början av
1940 – talet förlades i och runt
Svarttjärn och Inges, främst
för invandrade men som med
tiden övergick allt mer till
interneringsläger för tyska desertörer och slutligen fångkoloni för . 80 sidor spännande
läsning om en av Sveriges
enda koncentrationsläger?

Dalkullor
En svensk märkvärdighet
Hoff Sven Hedlund Votum 2011

Från By Sockengille 2011

För 37:e året utkommer
By med sin årsbok till ”hägn
och förkowran” för dess
medlemmar och allmänhet.
Innehållet spänner från äldre
till nyare tid. En längre artikel
behandlar livet i bostadsområdet Sibirien i Horndal där
de röda arbetarlängorna stod
på rad. Vidare finns en artikel
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Dalfolkets arbetsvandringar är omtalade. I denna
påkostade bok får kullorna sin
särskilda belysning. Innehållet
spänner över 208 sidor, fördelade på 25 kapitel, där fokus
ligger på de olika arbetsplatser
där kvinnorna säsongsanställdes: bryggerier, ammunitionsfabriker, trädgårdar, kyrkogårdar, herrskapshem etc. Tack
vare generösa bidrag, har ett
gediget arbete med bildresearch förlänat texten en lång
rad belysande illustrationer.
Dessvärre lyser en bildförteckning och källförteckning med
sin frånvaro.

Rättvikskrus
Rättviks Hembygdsförenings
årsskrift 2012. Årgång 32. Pris
125 kr

Redaktörerna Garmo &
Kellner levererar 80 sidor
läsning om Rättvik. Den förste
står själv som författare till en
rad artiklar med utgångspunkt
i svedjebruk och Rättviks
kyrka. Föreningens ordförande Svante Modin redovisar
i en viktig artikel för de olika
byggnadsvårdande insatser
som ägt rum på Gammelgården under 2010 och 2011.
Föreningen har kommit långt

Arkeologisk rapport
2011:9. Arkeologiska
undersökningar på
fastigheten Falan 22,
1600-talsbebyggelse
inom stadslager RAÄ 68
i Falu stad och kommun,
Dalarna
Dalarnas museum 2012

Det gjordes en arkeologisk
utgrävning i hörnet FalugatanÖstra Hamngatan i Falun i
samband med att Falan galleri
byggdes om 2008. Resultaten
är nu redovisade i en rapport.
Det var en spännande grävning som givit ökad kunskap
om Faluns historia. Nu kan
vi t.ex. rätt säkert säga att en
kantskoning timrades längs ån
i samband med att Falun blev
stad. Men också att de redan
före stadens tillkomst byggdes en del vid Falubron. Det
är bara hoppas att framtida
undersökningar kan bidra
med ytterligare stoff. Vi fick
fram en välbevarad 1700-talsgård med stenlagd gårdsplan
omgiven av uthusbyggnader, bostadshuset har legat
närmare Falugatan, troligen
under trottoaren. Rapporten
finns att köpa i museibutiken
men även att läsa på mussets
hemsida, under arkeologi,
www.dalarnasmuseum.se.
Dagsverket nr 2. 2012

t NOTERAT
om insektsfällor, samt flera
olika blad om förvaring av
kyrkliga textilier att publiceras. Kontakt: Ingela Chef
Holmberg – konservator
Källa: Riksantikvarieämbetet

Kålgårdsbadet, Falun, kring 1960. Vykort, Gerhards
konstförlag. Dalarnas museums bildarkiv.

Den svenska befolkningsstatistiken har sedan 1600-talet utgått från en genom
tiderna i princip oförändrad
indelning av landet i ett par
tusen församlingar (tidigare
socknar). Församlings- och
sockenindelningen är levande
i människors medvetande och
har stor betydelse för lokal
identitet och tillhörighet. Den
långa obrutna befolkningsstatistiken gör det möjligt att
i historieforskning följa människor från vaggan till graven,
till glädje för hundratusentals
släkt- och bygdeforskare över
hela Sverige. Denna befolkningsstatistik är väsentlig för
planeringen av vår gemensamma framtid.
Sveriges Hembygdsförbund
(SHF) vill härmed kraftfullt
protestera mot alla planer
på att förändra indelningsgrunden. Den gamla församlingsindelningen är, liksom
socknarnas namn, levande
historia med stark livskraft
under nära tusen år och en
integrerad del av landskapsmiljön. Den är en del av Sveriges immateriella kulturarv,
vilket regeringen så sent som
2010 förbundit sig att skydda
när man ratificerade Unescos
konvention för skydd av det
immateriella kulturarvet.
SHF uppmanar regeringen
att följa det förslag som Folkbokföringsutredningen (SOU
2009:75) föreslog i sitt betänkande, nämligen att folkbokföringen ska ske i historiskt
stabila distrikt som följer
Svenska kyrkans församlingsindelning 1999/2000.
Uttalande vid Sveriges bygdsförbunds riksstämma, Visby
6/5 2012
Dagsverket nr 2. 2012

Dalarnas hembygdsförbunds styrelse beviljade på
sitt konstituerande möte den
5 maj Dalarnas museum 25
000 kr för att genomföra ett
Byggnadsvårdsläger för barn
på Gammelgården i Borlänge.

Riksantikvarieämbetet
får många frågor som rör
praktiska lösningar kring hur
man bevarar vårt kulturarv.
Det har vi tagit fasta på och
startar nu en serie med enkla,
digitala rådgivningsblad.
Serien heter Vårda väl och är
en enkel kanal för att, på ett
lättbegripligt sätt, ge svar och
praktiska råd på frågor som
rör vården av kulturarvet.
- Det finns många olika behov av Vårda väl-blad, som vi
har sett i våra kontakter med
museer, länsstyrelser och
Svenska kyrkan med flera,
säger Ingela Chef Holmberg,
konservator vid Riksantikvarieämbetet, som är med
i arbetet att ta fram Vårda
väl-bladen. Hon efterlyser
även idéer på vad ett Vårda
väl-blad skulle kunna innehålla. De första publicerade
bladen handlar om arkeologisk konservering, hantering
av arkeologiska föremål samt
om blymönja. Du finner dem
på www.raa.se/vardaval
Under våren kommer även
blad om alunbehandlat trä,

iZettle gör det möjligt för små
föreningar och privatpersoner att lösa kortbetalningar
på ett enkelt sätt. Systemet
är lätt att installera och roligt
att använda, och – det kostar
inget att ansluta sig! Till och
med kortläsaren är kostnadsfri! Ersättningen för tjänsten
är 2,75 % av köpesumman som
iZettle behåller för egen del
(lite dyrare för American Express: 3,75%). Resten skickas
direkt till det bankkonto man
angivit, eller till plusgirot. En
Iphone eller Ipad med 3G är
visserligen inte gratis, men
många har skaffat dem för
egen del, och det kostar inget
extra att använda dem för museets bästa. iZettle är mycket
användarvänligt.
Källa: Nyheter för Arbetslivsmuseer 29 maj 2012.

Behöver ni en lokal eller vill
ni bygga om er anläggning för
att skapa en ny möjlighet för
barn, unga eller personer med
funktionsnedsättning på er
ort? 2012-2014 delar Arvsfonden ut minst 200 miljoner
kronor i stöd till föreningar
som vill bygga eller göra om
lokaler och anläggningar så
att de ger nya möjligheter för
barn, unga eller personer med
funktionsnedsättning.
Verksamheten ni vill bedriva i lokalen ska vara nyskapande på orten. Det betyder
att er idé ska skilja sig från
föreningens ordinarie verksamhet och från andra verksamheter i närområdet. Det
kan också vara nyskapande
att involvera en ny målgrupp
i verksamheten. Minst en av
Arvsfondens målgrupper barn, unga, och personer med
funktionsnedsättning - ska
medverka i hela projektet från
planering till genomförande.
Källa: Arvsfonden

Skojare ringer runt i länet
och försöker pracka på företag
och föreningar dyra telefonoch datalösningar. Tillhör er
hembygdsförening en av de
drabbade ska ni inte tveka att
höra av er till förbundets vikarierande hembygdskonsulent
för rådgivning.

”E´lita kula mä bara
Dalarna” Foto:
Anders Nilser, Dalarnas
museum

Utse årets arbetslivsmuseum! Vem som helst är
välkommen att nominera
något av de museer som finns
med i databasen www.arbetslivsmuseer.se Nomineringen
skickas senast den 12 augusti
2012 till: nominering@arbetslivsmuseer.se Eller till Årets
Arbetslivsmuseum – Arbetets
museum, Laxholmen, 602 21
Norrköping. Skicka gärna med
broschyrer, bilder och annat
som kan berätta om museet.

Dagsverket
nr 3

Temat är ”Det gränslösa landskapet”. Välkommen att skriva
något om exempelvis arbetsvandringar, fäbodbruk, migration till och från Dalarna,
idéer och influensers påverkan
på landskapet. Redaktionen
önskar färdiga artiklar, gärna
med illustrationer. Skicka eller
mejla ert material till erik.
arrhen@dalarnasmuseum.se
eller ring 023-765 546. Deadline för insänt material är den
20 augusti men meddela alltid
redaktören i god tid innan att
ni önskar få med en artikel.
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Kulturarvsdagen
9 september Tema: Under ytan

Historien bär spår av människans
påverkan sedan årtusenden tillbaka.
Men alla spår är inte synliga.
Vilka var människorna och vilka
är historierna som med tiden dolts
under marken, bakom dörren,
under golvet, under vattenytan?
Alla är välkomna att anmäla till
Riksantikvarieämbetet ett evenemang
som knyter an till årets tema.
www.raa.se/kulturarvsdagen
Riksantikvarieämbetet i samarbete
med Sveriges hembygdsförbund

DET BRINNER I HEMBYGDSGÅRDAR

Att drabbas av att hembygdsgården brinner ner till
grunden är nog en av de största förluster som kan
drabba en hembygdsförening. Inte bara
kulturhistoriskt värdefulla byggnader går förlorade,
man mister också samlingarna och de
hembygdsintresserade mister en betydelsefull
samlingspunkt. Därför är det förstås viktigt att
föreningen gör allt den kan för att förebygga att det
händer. Från försäkringskansliet kan alla anslutna
föreningar beställa ett gratis arbetsmaterial till hjälp
för att förebygga bränder.
Under hela året fortsätter kampanjen Så skyddar vi
kulturarvet. Föreningarna har möjlighet att vid ett
tillfälle få bidrag till införskaffande av exempelvis
brandsläckare, brandfiltar eller brandlarm med upp till
50 %, max 2 000 kr. Ansök genom att skicka in kopia
på kvitto eller faktura till försäkringskansliet, se
adress nedan. Glöm inte att ange vart bidraget ska
utbetalas. Till larm finns ytterligare bidrag att söka.

MÅNGA UPPDATERINGAR SAKNAS

Fortfarande är det över hälften av alla föreningar som
ännu inte uppdaterat sin försäkring. Vid eventuell
skada är det mycket viktigt att föreningens byggnader
och lösegendom är korrekt försäkrade. Ett uppdaterat
försäkringsunderlag ska skickas in även om inga
ändringar behövs göras. Kontakta försäkringskansliet
om ni är osäkra på om er förening har uppdaterat.
Hembygdsförsäkringen,
Östra Långgatan 30A, 432 41 Varberg
hembygdsforsakringen@hembygd.se 0200-22 00 55

Etapp 1 i Hagströmkampanjen är avklarad och en
av världens största samlingar
av gitarrer från Älvdalen
är hemma igen i Dalarna!
Etapp 2 i Hagströmkampanjen pågår och målet
med den är att fortsätta
insamlingen för att kunna
finansiera skapandet
av en permanent
Hagströmutställning
på Dalarnas museum.
Så hjälp oss att befria
gitarrerna ur de låsta
magasinen.

Alla bidrag små
som stora är
välkomna!
P.S.
Varje månad plockar
vi fram en ny fantastisk
gitarr ur de låsta magasinen, den finns att
beskåda i en monter i
museets entréhall eller
på hemsidan.
Håll utkik efter

Månadens gitarr

www.hagstrominsamlingen.se
www.facebook.com/
hagstromfundraiser
www.dalarnasmuseum.se

