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”Samtidigt
ser vi hur
våra svenska
bönder går på
knäna.”

D

et är något märkligt som sker. I Sverige produceras flest
kokböcker per capita i hela världen. Recepten är regelmässigt baserade på närodlade produkter. Samtidigt
ser vi hur våra svenska bönder går på knäna. Vi lever
inte som vi lär. Och detta är allvarligt, för utan levande bönder
får vi ingen levande landsbygd – eller knappt något liv alls.

Globalt sett är jordbruket vår viktigaste verktygslåda för biologisk mångfald, rent vatten och minskade klimatgaser. Ett hållbart
jordbruk behövs – tillsammans med skogsbruket – för att tackla
framtidens stora utmaningar, såsom att försörja en kraftigt växande befolkning, med mindre mark, vatten och kemikalier. Där
får vårt hopp stå till biotekniken.

Marit Paulsen,
europaparlamentariker (FP). Foto: Per
Johansson, PROCARD AB
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Jordbruket är också en central del i en lång livsmedelskedja som
omsätter enorma belopp och som sysselsätter mängder av personer. Och visst kan vi importera vår mat, men inte vårt kulturarv!
Om det en dag inte finns annat än tungt odlad skog, granar och
tallar, mellan Siljan och Dalälven, vem ska då förstå och förvalta
vår folkmusik och våra folksagor? Och vad händer då med vårt
öppna landskap, våra blomstrande ängar och med midsommarnattens toner? Mat är mer än vad som ryms på tallriken.t

-här för att stanna

Adress: Box 22, 791 21 FALUN,
Tel: 023-76 55 00, fax: 023-283 58
Besöksadress: Dalarnas museum,
Stigaregatan 2-4, Falun. E-post:
dagsverket@dalarnasmuseum.se
www.dalarnasmuseum.se

Tryck: Landstinget Dalarna/Tryckcenter. Svanenmärkt.

Foto: Magdalena Thorsbrink
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Det blev publikrekord på museimässan i Falun den
15-16 november.

Allvarstider
Några nynazistister har
börjat bullra i Ludvika kommun. Man har arrangerat en
tävling i Saxdalens Folkets
hus och försökt att kapa ett
informationsmöte om den planerade flyktingförläggningen
i Sunnansjö. I Grangärdebygden har föreningslivet samlat
sig för att markera sitt avstånd
mot de ovälkomna aktiviteterna.
Vi vet att dessa extremister
vurmar för historia och traditioner. Hembygdsrörelsen riskerar väl knappast att trakasseras, däremot att omfamnas
på ett sätt som både kan skada
och skända vår verksamhet.
Var vaksamma! Var uppmärksamma på till vem ni hyr ut
era hembygdsgårdar. Var noga
med att valberedningen har
ordentlig koll på de personer
som föreslås väljas till föreningens förtroendeuppdrag.
Rådfråga vårt riksförbund
som har stor kunskap från
projektet Kulturarvet och
toleransen!
I Stockholm firar hembygdsförbundet sedan ett par
år den 30:e november som
Kåldolmens dag. Då uppmärksammas Karl XII, vår kanske
mest kände krigsflykting, som
efter katastrofen i Poltava 1709
fick en fristad i Turkiet. Hem
lär kungen ha tagit med sig
receptet på kåldolmen, ett utsökt exempel på mångkultur.
Detta är en dag som med en
portion humor vänder på våra
perspektiv och som vrider
30-novemberfirandet ur händerna på extremhögern. t
Erik Arrhén, redaktör
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Å

rets upplaga av museimässan är nu avblåst och Dagsverket kan rapportera
att det blev två hektiska dagar
för de tillresta utställarna. Av
de tre mässor som arrangerats
sedan 2009 var detta den
mest välbesökta med ca 2000
registrerade besökare i porten
på länsmuseet. Tidningen kan
även konstatera att mässan
etablerat sig som branschträff
då man i vimlet identifierade
en rad tillresta aktiva från diverse museer och hembygdsföreningar i länet.

databasen Bygdeband som
numera ägs av Sveriges
hembygdsförbund och administreras av Släktforskarnas
hus i Leksand AB. Databasen
sorterar bilder och arkivmaterial topografiskt, vilket gör
den särskilt intressant för
den som släktforskar eller vill
fördjupa sig i historien på en
specifik plats. Till glädje för
alla är att databasen numera
är fri att söka i. Föreningar
som tidigare skrivit avtal med
Genline måste förnya sina
kontrakt för att få fortsäta
nyttja databasen.

De 21 utställarna kom från
sammanlagt nio av Dalarnas
femton dalakommuner. Tematiskt representerade man allt
ifrån teknik, konst, arbetsliv,
näringsliv, geologi, dräkt och
textil. Utvärderingen visar att
utställarna är mycket nöjda
med arrangemanget.

Gymnasieelever på praktik
Mässan arrangeras av Dalarnas museum och Dalarnas
hembygdsförbund. Man
har etablerat ett fint sam-

Intressanta föreläsningar
Inte minst lockade föredragen
de föreningsaktiva, i synnerhet Irene Jonsson som
föreläste om textilvård på
hembygdsgården. Mats Fack
från Järvsö hembygdsförening
var inbjuden att tala under
rubriken ”Kan en bulle kosta
mer än 10 kr?” Han inledde
med att fråga sig om Dalarna,
som är en sådan framgångsrik
destination och där man länge
har haft vett att ta betalt av
turisterna, hade något att lära
från sitt nordligare grannlän?
Men absolut! Mats inskärpte
gång efter annan att bara för
att ideell tid är gratis ska den
inte värderas till noll kronor.
Tvärtom måste de föreningsaktiva lära sig att ta betalt för
sina tjänster och även berätta
om allt bra man uträttar för
sin hemkommun. Han understrykte t. ex hur viktigt det
är att föra statistik över sin
nedlagda tid.
Per Norberg informerade om

arbete med Falu kommun
som sponsrar evenemanget
med ett kontantbidrag och
monterväggar från Lugnetanläggningen. Till arrangörernas
och alla utställares stora glädje
hade Kristine gymnasiets
program för Hotell och turism
valt att förlägga en del av
sin praktik på museet under
mässan. Eleverna hjälpte till
med att så väl bygga som att
riva mässan. Man bistod även
utställarna med handräckning
och fungerade som värdar
och värdinnor i entréhallen
och hörsalen. Eleverna fick
förhoppningsvis även med sig
kontakter och kunskaper om
flera av länets besöksmål.t
Erik Arrhén
Hembygdskonsulent

Mässvimmel Foto: Susanne Nyhlén, Dalarnas museum
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Leksandslök –

en nygammal uppstickare
Den danske författaren H. C. Andersen vämjdes över den
stickande löklukten i Leksands kyrka. Idag arbetar kockar
och trädgårdsodlare för att den gamla leksandslöken ska
leva kvar och få en plats i det moderna köket.
södervägg. Löken skulle sättas
runt Ersmäss 18 maj och skördades kring Bartolomeidagen
24 augusti. Den förvarades
sedan i knippor upphängda på
takstängerna inne i stugan.
Med stor sannolikhet var
det potatislök som odlades.
Johannislök ska vara ett äldre
namn på potatislök. Den är
nära släkt med schalottenlök
och förökas med sättlök som
delar sig och ger många nya
små lökar – härav namnet.
Smaken är lik den gula lökens
och när den gula löken så
småningom gick att köpa på

En renässans för löken
Fröuppropet vid Programmet för
Odlad Mångfald, POM förkortat, har
2002-2006 samlat in fröer av gamla
sorters köksväxter och också potatislök från hela landet. Projektledare
Lena Nygårds har inte bara samlat
växtmaterial utan också historia och
minnen kring grönsakerna, som ofta
gått i arv genom många generationer
på gårdarna.
Dessutom har projektet ”Äldre
köksväxter i odling och användning
på nytt” tillkommit. Det ingår i regeringens satsning ”Sverige – det nya
matlandet” som kommer att pågå under tre år och stöds via Landsbygdsprogrammet. Projektet samordnas
av POM och är ett samarbete mellan
myndigheter, odlare, kockar och
mathandel och vill stå som modell
för hur vår rika mångfald av odlingsvärda men bortglömda köksväxter på
nytt ska odlas och användas i såväl
vardagsmat som restaurangkök.
I arbetet med att dokumentera
Leksands kulturväxter har Monica
Rönnkvist tagit sig an den Leksandslök som hon fick av grannen Doris
Nylands i Ullvi under tidigt 70-tal.
Historia har nertecknats, uppförök-

ning skett under flera år och den
odlas nu av över 100 trädgårdsodlare
i Leksandstrakten. Det odlas liknande
potatislökar på flera ställen, t ex i
Siljansnäs och Bjursås, alla genetiskt
olika.
Just Leksandslöken har valts ut till
projektet ”Äldre kulturväxter i odling
och användning på nytt” för att den
är frisk, god, lätt att odla och förvara
och för att den har en dokumenterad historia och är synlig i ett vidare
kulturellt sammanhang. Från hösten
2013 har det gått att köpa sättlök under POM:s varumärke Grönt kulturarv tillsammans med Lena Nygårds
nyskrivna lilla bok om potatislök.
Löken har blivit ett populärt tillskott
på Hildasholms skördefest, på Bondens marknad i Leksand och även på
Skansens höstmarknad.
I oktober 2013 har POM också arrangerat ett seminarium om Leksandslöken i Leksand. Inbjudna har
varit allt från odlare till kockar. Det
räcker inte med att odla en grönsak,
den måste också komma till användning på sätt som passar nutidens
smaklökar! t

»Lök ingick, som
det verkar, inte i det
vardagliga kosthållet
utan mer som något
uppiggande att tugga
i sig vid marknader
och långvariga kyrkobesök. «

Nyskördad klunga av Leksandslök. Foto Agneta Magnusson

H

ar man odlat lök
länge i Dalarna?
Många tecken tyder
på det. Johannislök,
vitlök, midsommarlök är
några av de namn som står
att läsa i uppteckningar från
1700- och 1800-talen.
I Linnés Dalaresa 1734 noteras
vid besök i Bjursås att vitlöken
”som den raraste aroma i
kyrkan tuggas”.
År 1849 besöker H C Andersen Leksands kyrka. Han
skriver ”kom en outhärdlig
löklukt; nästan alla hade med
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sig små lökknippen som de
satt och åt av; jag orkade inte
med det, jag gick ut på kyrkogården.”
Några år senare besöker
också Artur Hazelius Leksands
kyrka, där kyrkobesökarna
äter lök ”ett barbariskt bruk
hvartill företrädesvis leksandsbor gör sig skyldiga”.
På många ställen står att läsa
om lökodling och söndagshandel vid kyrkan i Älvdalen,
Mora, Rättvik och Leksand.
Lars Levander skriver om
Mora marknad den första

veckan i juli att ”hade man
ännu några styver kvar, köpte
man sig lök (midsommarlök)
som förtärdes rå”.
Lök ingick, som det verkar,
inte i det vardagliga kosthållet
utan mer som något up�piggande att tugga i sig vid
marknader och långvariga
kyrkobesök.
Odling
Lök odlades allmänt på nästan varje gård i en plantlav/
plantskulle, ett slags dåtida
kallbänk placerad vid en varm

1900-talet slogs potatislöken
i stort sett ut. Den nya gula
löken var större och lättare att
skala. Potatislöken, som hade
den stora fördelen att kunna
förvaras i rumstemperatur
hela vintern, kom att överleva
på enstaka gårdar.
Lillie Landgren grundade
och ledde en trädgårdsskola i
Leksand under tidiga 1900-talet. I sin kursbok Vår trädgård år 1910 kan vi för första
gången läsa om den förträffliga Leksandslöken, som är
lättodlad, härdig, fin i smaken
och hållbar. Man kan ana
att potatislöken någon gång
under kanske sent 1800-tal
måste ha börjat användas mer
allmänt i matlagningen. Det
vore intressant att få reda på
mera om detta!
Dagsverket nr 4. 2013

Löklust
från Leksand
–ett nytt recept
4 portioner

400 g Leksandslök
eller schalottenlök

Agneta
Magnusson
Leksand
Odlande kulturhistoriker,
ordförande
i föreningen
Leksands
kulturväxter
Tel. 0709-45
17 18, e-post:
agneta.
magnusson@
live.se

200 g skivad eller
tärnad bacon
Helst färska örtkryddor i mängd som:
timjan, persilja, vitlök,
gräslök, kungsmynta
Salt, svartpeppar, ett
par nypor socker
Förväll löken max 1
minut. Spola i kallt
vatten. Skala.
Sätt ugnen på 225
grader.
Klipp baconskivorna i
strimlor och lägg i en
ugnsfast form.
Låt stå i ugnen tills
fettet smälts ut.
Lägg i löken (hela
små, delade stora
lökar), strö över salt,
peppar, socker, klippta kryddörter. Låt stå
mitt i ugnen ca 30
minuter.
Servera gärna på
rostat bröd med extra
flingsalt, grovmalen
svartpeppar och en
sallad. Eller som en
fyllning i tunnbrödrullar eller crêpes. Rester
kan bli fyllning i en
omelett.

Leksandslök på rad i plantskullen på Leksands hembygdsgårdar vid kyrkan.
Foto Agneta Magnusson
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Variera med tillägg av
andra grönsaker som
små tomater, grönkål,
mangold. Fårost och
olivolja är ingen dum
ersättning för bacon.
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t personhistoria

t samlingar

Vad vi samlar på våra hembygdsgårdar kommer framöver att påverka vår bild av det
förgångna. Ska vi välja att spara det som är unikt eller representativt? Ett livstycke från
Gagnef ger oss samlare lite att fundera över.

Hembygdsgården som historiefabrik

I
Johan Gabriel Grönstedt

»En stor stark«

Konjak är en fransk spritsort. I Sverige dominerar dock helt unikt det svenska varumärket Grönstedt marknaden. För detta kan vi tacka leksingen Johan Gabriel Grönstedt,
som lärde sig grunderna som vinskänk på stadskällaren i Falun.
Fotograf Okänd

Å

r 1819 kommer en 13-årig
pojke till Falun för att börja som lärling på stadskällaren. Den stad han möter
präglas av Sveriges mest industriella
arbetsplats, Falu koppargruva. I
staden finns allt ifrån besuttna bergsoch ämbetsmän till gruvdrängar
och obemedlade. Naturligtvis är det
privata umgänget strikt uppdelat,
men ett undantag finns, nämligen
stadskällaren, där alla kan mötas.
Verksamheten där sägs ha startat
redan under 1700-talet. Stadskällaren
övertas i början av 1800-talet av Adolf
Wilhelm Renström och han kommer
att ge 13-åringen från Leksand hans
första lärospån inom yrket.
Krögare på stjärnkrogen
Johan Gabriel Grönstedt föds år 1806
på Limå bruk där fadern är bruksinspektör, men familjen flyttar snart
till centrala Leksand. Hans mor Brita
föder ytterligare en son och två döttrar. När Johan Gabriel är 11 år avlider
hans far och som 13-åring kommer
han alltså till Falun för att börja sin
yrkeskarriär.

År 1824 reser Johan Gabriel till Stockholm och får anställning i grosshan-
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delsfirman Mazer & Co, vars verksamhet är handel med viner. År 1833
blir han egen företagare, då han övertar vinkällaren Stiernan, som är en av
de mest kända krogarna i Stockholm.
Ett steg i Grönstedts karriär är att bli
godkänd som ”vinskänk” i ett burskap, där man skall känna skillnad på
franskt, spanskt och portugisiskt vin
samt kunna binda en tunna. Burskap
är känt i Sverige sedan 1300-talet,
men förlorade praktisk betydelse när
full näringsfrihet infördes år 1864.
Efter att ha visat sina kunskaper blir
Grönstedt upptagen i burskapet.

”60% av
all konjak som
säljs i
Sverige
är Grönstedts.”

Firma Grönstedt & Co
År 1846 utökar Grönstedt verksamheten och han öppnar en vinhandel
i von der Linderska huset på Västerlånggatan, dit också familjen flyttar.
Grönstedt är då gift med Apollonia
Bader och de har två barn. Sonen
Johan Gustaf Anton, född 1845 och
dottern Anna Carolina Apollonia,
född 1849. Efter förlossningen avlider
hustrun och Grönstedt står nu ensam
med två barn. Han är då 43 år.
Efter att företaget expanderat med
bl. a. filialer i Lübeck och Tavastehus Elizabet
avvecklas källaren Stiernan och Grön- Ståhl, Falun

stedt & Co ser dagens ljus.
Johan Gabriel Grönstedt är en stor,
med sina 150 kg, och förmögen man
när han avlider år 1876. Han har
under åren bl. a. varit huvudman
för Vinskänkssocieteten, ledamot
av stadsfullmäktige, suppleant i
drätselkammaren och riddare av
Wasaorden.
Sonen, som arbetat inom företaget
åren 1866-1871, visar att han inte har
kraft nog att överta verksamheten,
så fadern testamenterar firman till
trotjänarna Wilhelm Schuldheis och
Carl Johan Hedström. Dessa driver
företaget till 1917 då det löses in av
monopolet. Grönstedt som firma
upphör först år 1960.
Arvet från Johan Gabriel Grönstedt
bärs idag vidare av Master blender
Folke Andersson. Han säger i en
intervju att utan Grönstedts arbete
hade inte Sverige varit så unikt i konjakssammanhang. 60% av all konjak
som säljs i Sverige är Grönstedts.
Ingen annanstans i världen utanför
Frankrike har ett inhemskt konjaksmärke så stark ställning. t
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Dalarnas museums samlingar av sockendräkter
finns ett livstycke. Det är
rött, av ylledamast, med
snörning i tennmaljor. Det
har bunt och broderier på
framstyckena. Märkningen på
insidan av livstycket berättar
att det här är föremål nummer
17791 i museets samlingar.
Uppgifter om tillverkare och
brukare saknas, men ändå bär
livstycket på en berättelse.
Inte alla kan utläsa den, men
den som har kunskapen kan
se den i sömmarna, i tyget,
mot bakgrund av andra folkliga plagg.
I grunden liknar livstycket
flera av de andra liv från Leksand som finns i samlingarna.
Men just det här livstycket
berättar om någon som har
flyttat till Gagnef, och för att
rätta sig efter sin nya sockentillhörighet ändrat skärningen,
sprättat bort band och sytt dit
nya. Numera vilar livstycket i
gagnefshyllan i museets dräktmagasin.
Vilka tankegångar som låg
bakom att just det här livstycket kvalificerade sig för
evigt bevarande finns inte
dokumenterat. Men säkert är
att plagget genom sin tillvaro
som museiföremål har laddats
med andra betydelser än det
bar på när det fortfarande var
i bruk.
Hembygdsgårdar, och andra slags museer, skulle kunna
liknas vid historiefabriker.
In kommer råvaran. Det är
källmaterialet: föremål, foton
och arkivhandlingar. Ut kommer produkter: tolkningar
och gestaltningar i form av
utställningar, informationsmaterial och programverksamhet. På vägen gör vi urval. Vi
väljer bort, lägger till, sätter
ihop. Och genom det skapar vi
också betydelser.
Som historiefabriker är
museer producenter av det
vi brukar kalla vårt kulturarv.
Vad som egentligen ryms i

Dagsverket nr 4. 2013

kulturarvsbegreppet är inte
helt självklart. Är det de delar
av vårt kulturella arv som ger
positiva eller symboliska associationer? Är det de föremål
och företeelser vi väljer att bevara för framtiden? Är det alla
historiska spår och lämningar?
Klart är att vårt kulturarv är
laddat. Det väcker känslor, föreställningar och engagemang.
Kanske handlar kulturarvet,
oavsett vilka innebörder ordet
ges, ytterst om det som händer i historiefabrikerna. Om
förädlingen från källmaterial
till de berättelser vi väljer att
berätta, med hjälp av de föremål vi valt att samla, vårda
och visa. För väljer, det gör vi.

föreningslokaler, då riskerar
vi att gå miste om detta andra,
om allt det som finns mellan
ytterligheterna.
Just därför är det viktigt att i
historiefabrikerna ställa sig
frågan: vad är det egentligen
vi väljer? Och att sen ibland
välja mellantingen. t
Karin Kåks
Umeå

Men vad väljer vi då? Ofta
får föremål och fenomen sin
status som kulturarv på grund
av sin representativitet eller
unicitet. I historiefabrikerna
väljer vi alltså ofta det typiska
och det unika att bevara för
eftervärlden. Inte alltid, och
kanske inte medvetet. Men
ofta.
Livstycket med inventarienummer 17791 är på en och
samma gång en symbol för det
typiska och det unika. Det är
på sätt och vis ett representativt plagg, i det att det säger
någonting om det som varit
typiskt för två olika socknar.
Men i detta är livstycket också
ganska ensamt i museets
dräktsamling. Samtidigt berättar det om något annat, något
vardagligt och vanligt. Något
som inte är representativt,
men inte heller unikt. En händelse i ett liv.
Spannet mellan det typiska
och det unika är stort. Ja,
enormt till och med. Mellan dessa ytterligheter finns
egentligen allt det som är
livet. Här finns vardagen, och
alla de små val och händelser
som i slutänden bestämmer
en människas livslopp. Och
om vi, alltför ofta, väljer det
unika och det typiska i våra
hembygdsgårdar, museer och

Livstycket från Gagnef bär på en berättelse. En flytt från Leksand
finns skriven i plaggets skärning, broderier och band.
Foto: Catrin Ståhl, Dalarnas museum
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t BAKVERK

Avnjut en falustruva
Bakverket struva var tidigare en läckerhet som faluborna friterade
och åt med välbehag till Valborgsmäss. Efter arkivstudier och provbakning hoppas Dalarnas museum kunna fresta läsekretsen att ta
upp denna smakliga tradition.

D

et kom ett brev med
en fråga om receptet till Falustruvor.
Brevskrivaren hade
fått sådana hos sin mormor i
Falun. De hade varit alldeles
nykokta. Nu ville hon och hennes systrar gärna ha receptet.
Struvorna hade varit smaksatta med saffran och korinter och det var en uppgift
som museet inte hade sedan
tidigare.
Brevskrivaren berättade att
som liten bodde hon hos sin
mormor Britta Löfvin (född
cirka 1924) som var gift med
slaktaren Lars Löfvin längst
upp på Sturegatan 139. Mormor hade en liten koppartratt
som hon hällde smeten i och
lät den rinna ner i flottyren.
Smeten blev till bruna mjuka
och lite sega garnnystan. Mina
mostrar och jag har hängt

med näsorna över kastrullen
men ändå lyckats missa hur
man gjorde själva smeten.

tan 6, Falun. Från 4-årsåldern
och hela uppväxttiden bodde
hon vid Gettorget.”

Falustruvor och Valborgsmäss
I gamla uppteckningar om
folklivet i Falu stad beskrivs att
man åt struvor med korinter
vid Valborgsmäss och första
maj:

Faluns mest legendariska
struvförsäljare – Struv-Eva
bodde i Gamla Herrgårn. I museets verksamhet har ”StruvEva” serverat sina struvor.
Dalarnas museums pedagog
Annacari Jadling-Ohlsson
berättar att man ringlade ned
smeten i den heta oljan, det
användes inget struvjärn.

Fröken Margareta Ljusdal
(född 1856) berättar att på
valborgsmässafton och första
maj åt man struvor. En annan dam har berättat att ”På
valborgsmässafton skulle man
äta struvor. De åtos till kaffet
och gjordes i hemmen. Det
fanns särskilda pannor, som
användes för att göra struvor.
Det skulle vara korinter i dem.
Avser slutet av 1890-talet.
Meddelare: Fru Maja Carlsson,
f. Runnvik, född 1888, Vasaga-

En bortglömd Falutradition
Det är dags att ändra på att
den här sortens struvor idag
är mer kända som finska struvor (tippaleipä) än som Falustruvor. Med tanke på att Gustav Vasa figurerar i den finska
traditionen och dessutom med
tanke på allt finlandssvenskt
herrskap genom seklerna haft

uppdrag i Falun – bland annat
som landshövdingar – så hör
nog traditionerna ihop, men
är numera rätt bortglömd i
Falun!
Till våren, Maja på Gettorget,
Valborgsmäss och Första maj
är det hög tid att återuppliva
struvtraditionen i Falun. Berätta gärna om resultaten! t

Maria Björkroth, antikvarie, Dalarnas
museum

Detta behövs:
• En tratt att ringla smeten
genom, en tratt med två eller fler pipar omtalas speciellt som ”struvjärn”
• En gryta för flottyrsmeten,
observera att man bör ha
grytlock i beredskap om
oljan blir för varm.

Sturvor bakade av Maij Björklund, Dalarnas museum
Foto: Staffan Björklund
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Dagsverket nr 4. 2013

• Något som håller degtrådarna på plats t.ex. ringar
för äggstekning. Konservburkar utan lock och botten används flitigt i många
recept, men det bästa är
nog om de är rätt låga. Det
finns gamla kopparpannor
med fördjupningar i botten
och kanhända är det sådana som avses med att det
fanns särskilda struvpannor.
Dagsverket nr 4. 2013

• Hålslev eller motsvarande
för att få upp struvorna.
• Plåt eller galler där de
friterade struvorna kan rinna
av.
Maij Björklund, som har
gjort struvorna på bilden
brevid, rekommenderar att
smeten inte är för tunn.
Exakt hur tjock smeten ska
vara är olika beroende på
vilka redskap som används
för att ringla smeten. En
tratt eller en spritsning från
en plastpåse passar för olika
tjock smet.
Smeten friteras i olja till
brun fin färg, får rinna av på
papper, vänds i strösocker

• Ägg (3 stycken)
• Mjölk eller grädde (1,5 dl)
• Vetemjöl (3 dl)
• Socker (2 msk)
• Salt
• Korinter eller korinter
och saffran
• Eventuellt jäsmedel (Bak
:::pulver 1 tsk eller jäst ¼
paket)
Det förekommer recept dels
utan jäsmedel, dels med
bakpulver eller med jäst.
Vår frågeställare beskriver
struvorna som ”bruna mjuka
och lite sega garnnystan”.
Ska de vara sega behövs
jäsmedel, eller också var de
väldigt nykokta när barnen
fick dem.
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t MUSIK

t FOLKMINNEN

Julslakt på Malungs finnmark
Slakten hör julförberedelserna till. Nordiska museets meddelare från
Malungs finnmark Kerstin Engström berättar här hur man gick till väga i
hennes hemtrakt under andra hälften av 1800-talet.

K
Gunnar Turesson berättar om fyra visor
som alla sjungits vid olika typer av fester.

Ôl så grymmande gôtt

Kräftkalas på Kiala gård 23 juli 1905 (Borgå, Finland) Fr v Anders Zorn, Karl von Knorring, Albert Gebhard, Albert Edelfelt, Oskar
Levin och Albert Engström. Sofia Bergman serverar. Fotograf: Louis Sparre. Zornmuseet, Mora

G

od mat och god dryck
kräver också sina dryckesvisor. Dessa och andra
visor som finns/funnits
i folklig tradition uppvisar många
varianter. Sjung och låt tonerna vara
för örat vad maten och drycken är
för gommen.
En sång till det goda ölet vid t.ex.
bröllop.
Kôm skâ vi gå tä Knösmor å jär ôss
kalas
Å håla dö*, tror ja´nt hä va då bus bas
Å Knösmor ho bryggd öl så grymmande gôtt
så dörär å postär frå tjällârâm sprang.
Kut jettra på tâtje, då flög klöva tå
då kan du förstå hôkket ölet va då
(K- E. Forslund 1925)
*håla dö är ett mindre svärord
Dricka björn
Stabbdansen sker under skåldrickning. Den kallas även att dricka
björn och förekom sista dagen vid
bröllop. Därvid sjöngs denna visa.
Då låg under bordet en man klädd i
skinnpäls med den ludna sidan utåt.

I innerfickan hade han en flaska med
brännvin och svagdricka som skulle
föreställa björnens blod. Av denna
blandning hälldes så i en kosa. Ett
par av bröllopsgästerna i sänder steg
upp på en bänk vid ena änden av ett
bord, och för varje par sjöngs visan.
Vid andra ändan av bordet stod
brudparet.
Om blodet förrinner, dör man.
Genom att äta ett djurs kött och
dricka dess blod kunde man tillägna
sig livskraft. Björnen kunde i vissa
kulturer betraktas som en fruktbarhetsgudom.
Hwem ska denna skålen tähöra mi lusti
Camrat
Dä ska ( Anders Larsson/Anna Larsdotter) göra mä sit frest mo
Han (hon) lutar nu till, drick som du
will
Tre kappar på ra, ra, ra, ra ,ra
Så kommer hä inte nå olåt å sta

Ô huru a dôm förr dsort?
ô huru a dôm förr dsort?
Jo dôm ha allti, jo dôm ha allti
Brukt krökt på armen ô så dsort
(M. Jonth 1975)

Anders Zorns favoritvisa
Dryckesvisa eller skänklåt från Mora
att lika glättigt som allvarligt sjungas
till helan. Lär ha varit en favorit hos
Anders Zorn.

(Abr. Hülphers 1757)

I: Få få få få
Fåmi lite upp i kosu :I
Jenn gång å jenn gång å jenn gång å
jenn gång til
Tralala tralala tralala lalala

Sång till värden vid bröllop
Brud och brudgum skänkte dricka ur
två silverskålar till bröllopsgästerna,
man och hustru, sedan två om två,
hopparade efter lämplighet. Allt
medan spelman spelade, och bröllopsskaran sjöng.

Wåst´n smörä
supen litter upp umörä
Jän få mi jenn til
Känn, an wärm i kvidim, ken will
Undvår jenn sup til å nejk för jenn
lisslan til?
Tralala tralala tralala tralala

Ô vårôn värd, ô vårôn värd
han är den allra bästa
han dricker ej ur tomma glas
ej heller gör hans gäster
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”Då låg
under
bordet
en man
klädd i
skinnpäls
med
den
ludna
sidan
utåt.”

Lissman
Gunnar
Turesson
Bjursås

erstin Engström
föddes år 1869 i
Lisskogsåsen på
Malungs Finnmark.
Redan som ung flicka var hon
road av att skriva. ”Jag blev
glad varje gång vi fick ta fram
skrivböckerna i skolan”, berättade hon. En ny värld, inte
minst bokligt sett, öppnade
sig, när hon kom till Malungs
prästgård. I byn Grimsåker
fann hon sin livskamrat och
där kom hon att leva till sin
död i slutet av 1940-talet.
Efter att ha vunnit en skrivartävling, blev hon tillfrågad av
Nordiska museet om hon ville
besvara några frågelistor och
det ville hon gärna. Under
sjutton år från början av
1930-talet sände hon in långa
prydligt handskrivna listor.
För sina insatser tilldelades
Kerstin Hazeliusplaketten av
Nordiska museets styrelse.
De flesta texterna handlade
om livet i Malung förr i tiden.
Kerstin var noga med att
namnge sina sagesmän, som
alla var födda på 1800-talet
och övriga källor. Här kan
man läsa om sådd och skörd,
bak och matlagning, markna-

der, västgötaknallar, frierier,
klädedräkt, slöjd och hantverk
för att nämna några ämnen.
Så här berättade hon om grisslakten i sin barn- och ungdom
(ett sammandrag av en längre
uppteckning):
Tid för slakt
Oktober var den vanligaste
slakttiden när det gällde ”småkräk” och kor. Till helgomässa,
dagens Allhelgonahelg, skulle
den vara avklarad. Man hade
inte råd att ha slaktdjuren
längre för fodrets skull. Vissa
år var det svårt att behålla ens
livdjuren till våren, då de i
bästa fall kunde släppas ut på
friskt bete.
Grisarna däremot, vanligtvis
halvårsgamla, slaktades mestadels kring Luciadagen. S.k.
”fargaltar” (avelsgaltar) kunde
man slakta närhelst man
behövde fläsk, om man hade
råd därtill förstås. Det var inte
självklart i den tidens Dalarna.
Åren 1867-69 stod nöden för
dörren i många hem och tiggarvandringar förekom. När
inte ens havren, det vanligaste
sädesslaget, gav tillräcklig
skörd, fick många familjer det
svårt.

Slaktgumman kommer
Tidigt på morgonen kom
slaktgumman. Hon hade ett
visst respektfullt anseende i
byn och kom med speciella
slaktknivar, nyslipade och
brynta mot en läderrem för

På Finnmarken i
Värmland läste man
en ramsa som löd:
”Slaktbänken ska in
Å trynträdet på
Grisen ska dö
Å håranska tå”
att bli riktigt vassa. Någon
trolldom i samband med
slakten kände Kerstin inte till
men meddelade att gummorna brukade spotta på
knivarna innan de satte igång.
För att barnen i gården skulle
hålla sig undan och inte se hur
slakten gick till, skickade man
dem till granngårdarna för att
låna ”rumpdraget” eller något
annat nödvändigt redskap. I
mörkret kunde de höra hur
grisar i andra gårdar skriade.
Det var en kuslig stämning.
När de kom hem igen, ibland

med en vedklabbe inslagen i
ett tidningspapper, eller tomhänta, var grisen redan död
och det ångade om kroppen
där den låg på en slaktbänk.
Intill stod någon och rörde
blod, som skulle användas
till palt. Det var bara det sista
blodet, det mörka hjärtblodet, som inte användes till
föda. Man brukade säga att
det bara var skriket som inte
togs tillvara. Inälvor till hackmat, tarmar till korvskinn,
huvud och fötter till sylta.
Körtlar och könsdelar lämnades kvar. Av urinblåsan kunde
man göra små askar, som var
uppskattade gåvor, och gallan
blandades med brännvin och
blev salva för frostsår. Om
borsten var grov sattes den
fast på becktråd och användes
vid sömnad.
Slakten ägde rum ute på
gården så att övriga djur inte
skulle se vad som hände.
Karlarna hade burit fram en
slaktbänk och hjälpte till
att lyfta upp grisen på den.
Var det för kallt ute tog man
skyndsamt in den döda grisen
i stugan och fortsatte slaktproceduren där. Man först skulle
man sätta ett ”trynträ” runt
grisens tryne, vrida om så att
den varken kunde bitas eller
skrika och så stack gumman
den i halsen. Ingen bedövning
användes – var det en spädgris eller killing kunde man
slå den i huvudet först för att
göra den litet omtöcknad.
Därefter skulle grisen ”skållas”, avhåras, vilket skedde
med hjälp av hett vatten och
en kniv som man skrapade
av håren med. I senare tid
användes harts för att borsten
skulle lossna lättare. Tidigare
flåddes grisarna ofta och huden bereddes och man sydde
ett slags ryggsäckar av den.t

(A. Stolpe 1990)t
Bilder i texten: Träsnitt hämtade ur
Olaus Magnus, Historia om de Nordiska
Folken.
Dagsverket nr 4. 2013

Grisslakt i Morsveden, Bjursås.
Foto: August Eriksson, Dalarnas museum
Dagsverket nr 4. 2013

Margareta Hedblom
Malung
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t hembygd

Färnäs bygdegård med slagkäglestenen i förgrunden.
Foto: Krister Larsson, bygdegårdens kulturråd

Färnäs Bys Bygdegårdsförening
välkomnas som ny
medlem i DFHF
Föreningen bildades 20
februari 1949 och den lokal
som då fanns tillgänglig var
bystugan. Färnäs bystuga är
en äldre timmerbyggnad från
senare delen av 1800-talet och
innehöll då som nu endast ett
rum utan vatten och avlopp.
Ett stort behov av en ny ändamålsenlig lokal fanns således.
Stadgarna för föreningen tog
sin form 1948 och det fanns
möjlighet att teckna andelar
à 25:-.
1964 hade man genom ideella
insatser fått ihop hela 100.000
kr som var den ekonomiska
grundplåten till bygdegården.
Två år senare var ritningarna
klara och godkända för att
1967 påbörja byggnaden som
21 september 1968 invigdes
med middag och dans.
Eget arkiv
Under årens lopp har ett byarkiv upprättats och idag finns
mängder med bilder, handlingar och brev från svunna
tider. Många, både tragiska
och spännande upplevelser
som vi kan ta del av i nutiden.
Idag finns möjligheter att digitalisera innehållet i byarkivet
och på så sätt kunna nå ut till
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allmänheten och de som är
intresserade. Det är också vårt
ansvar att fortsätta med bevarandet av Färnäs historia.
Ett kulturråd
Genom att vi nu blivit godkända som medlemmar i
Dalarnas Fornminnes och
Hembygdförbund kan vi få
hjälp med dokumentation
vilket vi är mycket tacksamma
för. Att i byn starta en egen
hembygdsförening ser vi inte
som realistisk. Däremot kan
man integrera delaktigheten
i bygdegårdsförening vilket
vi gjort genom att upprätta
ett kulturråd som arbetar
fristående men med stöttning
av styrelsen. De kulturdagar vi
haft har varit mycket välbesökta och visar att ett verkligt
intresse för bygdens historia
finns. t

Margith
Henriksson,
Färnäs
bygdegårds ordf.

Ungdomar
dokumenterar
gamla härbren

Vem har skrivit
årets hembygdsbok i Dalarna?

Bygdegårdsföreningen i Färnäs har gett byns
ungdomar sommarjobb med att dokumentera
ca 200 härbren. Man hoppas även att arbetet
ska intressera dem för Färnäs kulturhistoria.

Sveriges hembygdsförbund
delar ut utmärkelsen årets
hembygdsbok. Vinnaren koras
på Bok och Biblioteksmässan i Göteborg i september
och belönas med 5000 kr.
Enligt reglerna har Dalarnas
hembygdsförbund rätt att
nominera en bok till den nationella tävlingen. Nu börjar
jakten för att utse landskapets
bidrag.

• Nominerade böcker ska
senast den 1 april ha inkommit i 3 exemplar till Dalarnas
hembygdsförbund, Box 22,
791 21 Falun.

Tävlingsinstruktioner:

För frågor kontakta Erik Arrhén på 023-765 546, 070-684
34 81 eller erik.arrhen@dalarnasmuseum.se eller läs mer
om priset Årets Hembygdsbok
på SHF:s webbplats. t

I somras har sex av byns ungdomar fått feriearbete i Färnäs
bygdegårds byarkiv. Ungdomarna har arbetat i lag om två
och i treveckorsperioder.
Arbetet har gått ut på att i
första hand fotografera och
kartlägga byns alla härbren
och dit hör även fäbodarna
Fåsås och Ingärningsbodarna.
Ca 200 gamla härbren finns i
Färnäs och de äldsta är ända
från 1200-talet. I bygdegården
finns ett fantastiskt byarkiv
som är väldokumenterat med
bla a brev från 1700-talet och
framåt.
Totalt har ca 5000 bilder och
dokument digitaliserats. När
innehållet i byarkivet blir i
digital form bevaras originalen samtidigt som dessa blir

tillgängliga för allmänheten.
Hur och när är dock inte klart
ännu. Mycket beror på ekonomiska resurser.
Folke Hansjons har varit
handledare för ungdomarna
och han konstaterar att dessa
har gjort ett otroligt bra jobb.
Att det är ungdomar från byn
gör att vi hoppas dessa blir
intresserade att vara med i det
fortsatta arbetet med digitaliseringen. t

Margith Henriksson,
Färnäs bygdegårds ordf.

Slagkäglestenen i närbild. Foto: Krister Larsson, bygdegårdens
kulturråd

Unik sevärdhet
på bygdegården
Avtryck från nedstörtad utomjordiskt
jätteblock hittades i stenbrott.
Den 15 oktober 2013 placerades ett 3 ton tungt stenblock vid entrén till Färnäs
Bygdegård. Det är inte vilket
stenblock som helst, utan en
slagkägla. Slagkäglan är ett
spår av det meteoritnedslag
som drabbade Siljansområdet
för 377 miljoner år sedan.
Om man ser noga på blockets sidor, så upptäcker man
räfflade ytstrukturer. Sådana
strukturer kan bara uppkomma genom den oerhörda
kraft som bildas vid ett stort
meteoritnedslag. Slagkäglor
hittas oftast under det som
varit nedslagskraterns botten.

På bilden ett av de gamla härbren som dokumenterats omgärdat
av de ungdomar som feriearbetat.
Från vänster: Jesper Ottosson-Lassis, Matilda Bihlar, Marcus Wiberg, Emil Björklund och Alfred Björklund. Julia Eriksson saknas på
bilden. Foto: Krister Larsson, bygdegårdens kulturråd
Dagsverket nr 4. 2013

• Endast böcker som utgivits
under år 2013 av eller i samarbete med en hembygdsförening i Dalarna kan nomineras.

• Dalarnas bidrag till Årets
hembygdsbok kommer att
presenteras på förbundets
årsmöte i Falun den 26 april.

Den cirka 4 kilometer stora
meteoriten skapade den
cirkelformade krosszon, som
idag utgör Siljansringen. Den
sträcker sig runt Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön och
ned genom dalgången i Boda
till Rättvik och Leksand. RingDagsverket nr 4. 2013

ens diameter är cirka 65 km.
Flera har bidragit till att
stenen nu kan beskådas i
Färnäs. Blocket av Siljansgranit kommer från stenbrottet
i Färnäs, och har donerats
av Boggs Grus AB. Mattsons
Bygg och Järn i Mora AB har
bidragit med virke. Lennie
Trogen har fraktat stenen till
Bygdegården, och Färnäs Bys
Bygdegårdsförening har stått
för arbetet. Ett varmt tack till
er alla! t

Agneta
Arnesson
Westerdahl,
Projektledare
Länsstyrelsen för
projekt Geopark
Meteorum

Godis. Foto Staffan Björklund, bild beskuren

Alla tiders
godis
Långt innan tuggummi kunde
köpas rakt över disk kunde
det plockas av skogsvana vallkullor- och pojkar. Det gällde
bara att hitta den rätta, klara
droppen, ”skinknöp” (”gyllknopp”), som gav den riktiga
kådan. Den tuggades raskt
ihop och tuggades så länge
man önskade. Den kunde
också sparas i fickan eller i
ett fack i snusdosan, för ett
senare tillfälle, som när man
t ex ville uppvakta en särskild

flicka. Kåda som uppstår i
barkskador på gran kan vara
av olika kvaliteter. ”Rinnkåa”
eller ”görkåa” duger inte till
njutningsfullt tuggande, däremot kunde den kokas ihop
till ett hyfsat vinterförråd. Det
hände också att tuggkåda togs
med till staden och såldes. t

Ur boken ”Dalmål”, Dalarnas
museums förlag 1998
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t LÄSVÄRT

t NOTERAT

Dagsverkets redaktion tar tacksamt emot årsskrifter och andra publikationer från hembygdsföreningar och skribenter
runt om i Dalarna. Vi anmäler så många som möjligt i tidningen och lämnar dem därefter till Dalarnas museums bibliotek.

Platta paket i julklapp

LEKSANDSKLÄDD

KNIS KARL + CD

Leksand, Djura och Siljansnäs
med almanacka för leksandsdräkten under kyrkoåret
Den välillustrerade boken vill
vara en inspirationskälla och
kunskapsbank för alla som
vill bära dräkten eller bara vill
veta mer om den. I slutet finns
även en ordlista, skötselråd
och ett sammandrag på
engelska. Säljes på Leksands
kulturhus och hemslöjd. Pris
240 kr.

Sex författare presenterar
Knis Karl som den mångfacetterade förkämpen för folklig
kultur i Dalarna. Vi möter
spelmannen, timmermannen,
hembygdsvårdaren och mediapersonen. Texten åtföljs av
förteckningar över Knis Karls
förtjänsttecken och utmärkelser, hans bibliografi och
medverkan i fonogram. CD:n
innehåller 39 inspelningar
med Knis Karl ur Svenskt Visarkivs samlingar. Pris 350 kr.

Charlotte Lautmann. Leksands hemslöjdsvänner
2013. 71 s.

BOLHEDEN MORNÄS – FOLK
OCH GÅRDAR I BOLHEDEN
OCH MORNÄS

Lars-Erik Nerback. Transtrands Hembygdsförening
2013. 188 s.

Boken innehåller beskrivningar av åtta gårdar i Bolhedens
by och tjugo gårdar i Mornäs
by, båda belägna i Transtrands
socken, från 1600-talet till
2000-talet. Faktaunderlaget är
hämtat från kyrkböcker, skattelängder, lantmäterihandlingar. Tack vare hembygdsföreningens Dokumentationsgrupp
har texten kunnat illustrerats
med ett stort antal bilder.
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Red. Thomas Fahlander.
Dalarnas museums förlag
2013. 191 s.

LUDVIKA PÅ 1940-TALET

Dalarnas sockenfilmer.
Dalarnas museum 2013.
Speltid ca 80 min.
I filmen visas bland annat
gruvdrift, skogs- och jordbruk,
bygdens gårdar, Ulrika kyrka,
Gammelgården, Brunnsviks
folkhögskola, idrott med
bland annat invigningen av
Hillängens IP 1941, företag och
industrier. Hantverk och hemslöjd visas i avsnittet Dalaexpo
1944 med mera…Försäljningsställen: Ludvika kommun, kultur- och fritidsförvaltningen,
Dalarnas museum och www.
dalafilm.se.

Skinnarebygd 2013

KORNÄSBYGDEN 2013-2014

Årsbokskommittén kan i år
leverera Skinnarebygd med 17
välillustrerade artiklar. Hela
boken är dessutom numera
i färg. Läsaren kan ta del av
flera intressanta artiklar, bl.a.
om socknens kvarnstenar från
stenbrottet i Östra Utsjö. En
vacker översiktsbild av området pryder dessutom omslaget. Vidare finns läsning om
spelmän, jaktlag, Linné etc.
Boken avslutas med föreningens verksamhetsberättelse för
2013.

Årets utgåva är en blandning
historiska tillbakablickar och
samtida skildringar av bygden.
Bl.a. behandlas Lönnemossas historia och där levande
släkter. I en artikel går man
på djupet med vägnätet och
dess planering för att skapa
förståelse för dagens trafikproblem. I några kortare artiklar
behandlas mejeriet, Korsnäsbröd och badhuset. Skriften
kan beställas på tel. 023-342
93 eller köpas på Dalarnas
museum.

Malungs hembygdsförenings årsbok. 280 s.

KUNGL DALREGEMENTETS
MUSIKKÅR 1776-1971 + CD

Per-Ola Söderlund & Lennart Franzén. Kungl Dalregementets kamratförening
2013. 173 s.
Boken behandlar militärmusiken vid Dalregementet under
nästan 200 år, så väl tiden när
regementet var vid Rommehed som senare i Falun. Stor
möda har lagts vid att redovisa
regementets musikanter under de tre seklerna. CD-skiva
med 17 st marscher skrivna för
och av dalkarlar. Boken kan
köpas på Dalregementets museer eller beställas på e-post
lena.soderlund@ya.se.

Korsnäsbygdens historiska
forskargrupp. 60 s.

skriv!

Ljudbok. Div författare.
Dalarnas museum 2013
Speltid ca 285 min.
I samband med att Dalarnas
hembygdsförbund fyllde 150
år och Dalarnas museum 50 år
2012, uppmanades allmänheten i Dalarna att skicka in sina
livsberättelser eller händelser från den 3:e maj 2012.
Projektet döptes till SKRIV!
140 berättelser skickades in,
varav alla nu finns arkiverade
i Dalarnas museums arkiv. På
denna ljudbok har man gjort
ett urval av 15 historier som
talats in av Annacari JadlingOhlsson.

Dagsverket nr 4. 2013

Korova, kålrot och svedjerova Foto: Agneta Magnusson

I år gick utmärkelsen
Årets guldärta till Da-

larna. Länsstyrelserna och
Programmet för odlad mångfald uppmärksammar varje år
arbetet med att bevara gamla
lokala växtsorter och odlingstraditioner. Agneta Magnusson
och Monica Rönnkvist från
Leksand fick guldärtan för sitt
engagemang i att bevara vår
växtkultur. Under seminariet
Leksandslöken lever den 5
oktober fick Agneta Magnusson och Monica Rönnkvist
varsitt diplom och utmärkelsen Årets Guldärta. Agneta
Magnusson för sitt arbete
med att dokumentera äldre
växter och odlingstraditioner i
Leksandstrakten, och Monica
Rönnkvist för sitt arbete med
Leksandslöken. Källa: Länsstyrelsen i Dalarna
Dalarnas hembygdsförbunds årsmöte äger rum

den 26 april. Medlemsföreningar är välkomna att motionera till stämman senast den
15 mars. Motionerna kommer
först behandlas av arbetsutskottet den 1 april och därefter
av styrelsen på mötet den 11
april. Skicka motionerna till
Dalarnas hembygdsförbund,
Box 22, 791 21 Falun eller
mejla dem till erik.arrhen@
dalarnasmuseum.se

Dagsverket nr 4. 2013

Dags att söka bidrag
till arbetslivsmuseer 2014.

Många hembygdsföreningar i
Dalarna förvaltar samlingar,
miljöer eller utställningar med
bäring på arbetsliv. Föreningarna är därmed kvalificerade
att söka Riksantikvarieämbetets särskilda utvecklingsmedel. Syftet med bidraget är
att stärka möjligheterna att
bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. Sammanlagt
finns 6 miljoner kr per år att
fördela: 4 miljoner till mindre
projekt (inget projekt är för
litet!) och 2 miljoner till några
större satsningar. Sista ansökningsdag är i mitten av mars.
Se www.arbetsam.com för
vidare information.
Dalarnas museums
bildbyrå har fått en egen

hemsida med adressen arkiv.
dalarnasmuseum.se
Först ut i museets digitala
bildarkiv har man valt att visa
delar ur pressfotografen Sven
Nordahls samling. Efter hand
följer fler spännande fotosamlingar på denna sida. Du har
möjlighet att beställa de bilder
du tycker om och önskar
använda.

Dagsverket har granskats utifrån genus av prak-

tikant Elin Larsson, Hälsing-

gårdsskolan åk 9. Sedan nr 2
2010 fram till och med detta
nummer har tidningen utkommit femton gånger. I åtta
av numren har män skrivit
krönikan på sidan 2 och i sju
fall en kvinna. Räknar man
samman alla signerade artiklar
som publicerats fördelar sig
skribenterna med 53 % män
och 47 % kvinnor. Notera att
redaktören är man.
Dagsverket vill gratulera professorerna Maths

Isacson och Erik Hofrén som
har tilldelats Landstinget
Dalarnas kulturpris 2013 för
sina arbeten med att levandegöra Dalarnas och Bergslagens
industrihistoria.
Kålrot & rovor sökes!

Projektet ”Gamla trotjänare i
köksland och i grytan” söker
kunskap om gamla sorters
kålrot och rova, som kanske
fortfarande odlas i Dalarna.
Uppgifter om odlingshistoria,
traditioner, recept och kuriosa
är av stort intresse. Syftet med
insamlandet är att skapa intresse för fortsatt odlande och
uppmuntra till efterfrågan av
de gamla goda och kulturhistoriskt intressanta sorterna. Vi
ser fram emot att det på sikt
ska bli möjligt att få tag i både
fröer och färdiga rötter – för

tillagning på både gamla och
nya sätt!
Jordbruksverket stöder projektet som drivs av Lena Nygårds
och Agneta Magnusson.
Hör av dig till:
Agneta Magnusson, Åkerövägen 44, 793 33 Leksand,
tel. 0709-45 17 18, e-post:
agneta.magnusson@live.se
Rock Swing och sing är
namnet på stödkonserten för
Hagströmkampanjen i Rättviks
kyrka den 25 januari 2014.
Förboka biljetter, det brukar
bli slutsålt! Biljetter kommer
att finnas till försäljning på
Dalarnas museum och div.
platser i Rättvik.
Medverka i nästa nummer av Dagsverket. Tema är

Dialekter. Redaktionen efterlyser färdiga artiklar som kan
beröra t.ex. ortsnamn, språkbruk, grammatik och ordlistor, främjande av dialekten
etc. Texterna får gärna vara
illustrerade! Skicka eller mejla
ditt bidrag till erik.arrhen@
dalarnasmuseum.se eller ring
023-765 546. Deadline är den
10 februari men meddela
alltid redaktören i god tid att
du önskar medverka. t
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SVERIGE
PORTO
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BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan
(ej adressidan)

Julklappstips!
NY FILM

LUDVIKA PÅ
1940-TALET
...gruvdrift, skogs- och jordbruk,
bygdens gårdar, Ulrika kyrka,
Brunnsviks folkhögskola, invigningen av Hillängens IP 1941, företag, industrier, hantverk och
hemslöjd...Försäljningsställen:
Ludvika kommun, kultur- och
fritidsförvaltningen, Dalarnas
museum och www.dalafilm.se.
Pris: 195:-

NY LJUDBOK

skriv!
BERÄTTELSER
FRÅN DALARNA
15 historier från projektet
SKRIV!
Inläsare: Annacari JadlingOhlsson.
Finns att köpa i Dalarnas museums museibutik.
Pris: 195:-

Det är gratis och ni får bekvämt nyheter från
hembygdsrörelsen i Dalarna i er mejllåda en
till två gånger i månaden.

Nyhetsbrev för

Registrera er på www.dalarnasmuseum.se,
klicka på fliken Dalarnas hembygdsförbund.

Dalarnas hembygdsförbund

