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Skolan spelade en nyckelroll för att sprida rent talad svenska. Dialekterna skulle utplånas.
Foto: Sven Nordahl, Dalarnas museum. Bild beskuren

”Svaret var
utförligt och
bra. Han fick
beröm och
jag en uppsträckning. Jag
skulle ha sagt
till honom att
tala svenska!
Ren svenska! ”

D

”Vad din mamma pratar konstigt! Är hon inte svensk?”
Jag minns hur jag studsade till inför min klasskamrats
fråga och snart försökte jag anpassa mig till valbomålet
med tjocka l och oböjda predikatsformer. Det gick inget
vidare. Mors järnamål var ju också mitt modersmål även om jag
växte upp i Gästrikland.
Inte blev det så mycket bättre när jag gick min lärarutbildning
och uppmanades att lära barnen ”svenska”. Den erfarenheten
delar jag med många, som fick slipa av sin värmländska, sin
småländska eller sitt dalmål inför debuten i katedern. Rektorn på
min skola stod i aulan på höstterminens första dag och förbjöd
eleverna att tala ”mål”. Hans egen skånska hörde visst inte dit…
Under en lektion där rektorn var närvarande ställde jag en fråga
och en ivrigt viftande pojke fick den. Svaret var utförligt och bra.
Han fick beröm och jag en uppsträckning. Jag skulle ha sagt till
honom att tala svenska! Ren svenska! Jag påpekade stillsamt att
jag tyckte att det var bättre att en elev deltog i undervisningen än
att han satt tyst. Vid klassens fyrtioårsjubileum kom pojken fram
till mig och sade ”tack för att du lät mig prata leksandsmål. Jag
hade aldrig tagit realexamen annars”. Det var nog en överdrift
men ändå ett litet bevis på att modersmålet var och är viktigt
oavsett var man har sina rötter.
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Nordiska språkstudier i Uppsala med inspirerande lärare som
Stig Björklund, Erik Olof Bergfors och Folke Hedblom ledde
mig vidare till Svenskbygderna i Amerika. Nu mer än någonsin
förstod jag vad ens dialekt betydde. Jag träffade dalfolk i andra
och tredje generationens utvandrare, som hade ett eget ”vardagsmål” mitt i det engelsktalande samhället. ”Ä e jussôm tä kôm
hem, når ve kan språkô tehôpâ på dalska”.

Margaretha
Hedblom
Malung
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Det är den känslan leksandskullan Björs Brita Wedin förmedlade,
när hon i ”stockholmsexil” skrev:
”Tä få tâl´
leksandsmål sôm grankåda
ti munnôn
Freskt.”t
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Omslagsbild: Sundbornsdräkten
Foto: Lars Dahlström
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t SPRÅKFORSKNING

t REDAKTÖREN

Bråda
tider
Nu är det bråda tider för
alla föreningsaktiva. Årsmötena tornar upp sig under
våren och till dess är det flera
viktiga dokument som ska
ställas samman. Hela föreningens administration sätts nu på
prov eftersom allt måste klaffa
på stämman. För en timme
eller två vilar hela makten hos
de närvarande medlemmarna
som ska ta ställning till årsredovisning, verksamhetsberättelse, om- och nyval, och inte
minst, ansvarsfrihet för den
tidigare styrelsen.
Ta vara på denna tid av
sammanställning och utvärdering. Passa på i styrelsen och
dunka varandras ryggar inför
allt bra ni har uträttat. Ta nya
tag under det kommande året
med de frågor där krafterna
tidigare inte riktigt räckte till.
I en nära framtid kommer
Sveriges hembygdsförbund
att presentera statistiken
över medlemsföreningarnas
nedlagda timmar 2013. Det
ryktas om att ungefär hälften
av medlemmarna har rapporterat in flera miljoner timmar
i nedlagd ideell tid. Hur det
fördelar sig i Dalarna känner
vi inte till i skrivande stund,
men vi är väl knappast latare
här än på andra håll. Vi vet i
alla fall att bara Dalarnas hembygdsförbunds egen styrelse
la ned närmare 500 timmar i
fjol på sitt styrelsearbete och
sina sidouppdrag. Vi inväntar
rapporten med spänning.t
Erik Arrhén, redaktör
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Dialekternas undergång förutspås gång efter annan,
men märkligt nog har flera visat sig påtagligt livaktiga.
Det är tur eftersom skillnaderna i dialektvärlden är en
verklig guldgruva för språkforskarna.

E

tt centralt forskningsområde inom
språkvetenskapen är
språklig variation och
dess gränser. Språklig variation handlar dock inte bara
om att utforska hittills okända
stamspråk i Amazonas, men
också om att se hur mycket
variation som kan finnas inom
en grupp närbesläktade språk.
Ta till exempel Skandinavien
– standardspråken, svenska,
danska och norska, är mycket
lika varandra, även om många
svenskar har problem med
att förstå danska, något som
huvudsakligen beror på det
danska uttalet. I de skandinaviska dialekterna finns
däremot en hel del variation
och trots att språkforskarna
har intresserat sig för dem
sedan 1800-talet är det mycket
kvar att upptäcka i denna
dialektvärld.
Dialekterna, liksom standardspråken, förändras ständigt,
och på sistone har denna
förändring accelererat, så att
flera av dem är direkt hotade.
Därför är det viktigt både att
undersöka dem så länge de
finns och att bevara dem, så
att de kan fortsätta finnas.
Slaget behöver nämligen inte
vara förlorat än. Språkvetenskapen känner till många
falska spådomar om att vissa
språk skulle dö ut som har
kommit på skam. Dansken
Rasmus Rask menade år 1813
att isländska skulle dö ut inom
ett hundra år och dalmålsforskaren Lars Levander trodde i
början av 1900-talet att älvdalska skulle vara borta runt en
generation senare.

En språklig skatt
Dalarna är det landskap som
har en särskild plats på Sveriges (och Nordens) dialektkarta: här finns en stor dialektrikedom och några av Nordens
mest spännande folkmål.
Intresset för dem har funnits
sedan länge, men det har inte
inneburit att man utforskat
målen särskilt grundligt än
så länge. På grund av sin
ålderdomliga karaktär har
naturligtvis älvdalska funnits
i forskarnas fokus, men trots
det vet vi fortfarande ganska
lite om den, jämfört med vad
vi vet om svenska, isländska
eller det minsta nordiska
standardspråket färöiska (med
sina 50 000 talare). Om de
andra sex Ovansiljanmålen
(Våmhusmålet, Orsamålet,
Moramålet, Sollerömålet,
Oremålet och Venjansmålet)
vet vi ännu mindre, liksom om
de övriga dalmålen. Inom den
nordiska (och också den internationella) språkforskningen,
har man insett att en språklig
skatt ligger framför våra ögon
och håller på att försvinna.

vi ingenting göra om de som
faktiskt talar dalmål slutar
att göra det och går över till
svenska. Det verkar många
vara medvetna om och det
är mycket roligt att se det
förnyade intresset för dalmålen i Dalarna och stolthet över
att kunna prata dem. Detta
intresse, denna stolthet och
det att man faktiskt ”dalskar”
är avgörande för att Dalarnas,
Sveriges och Europas kulturarv ska bevaras för framtiden.
Då kan det hända att någon
forskare som om ett hundra år
undersöker dalmålen kommer
att undra varför någon sa i
början av 2000-talet att dalmålen snart skulle dö ut. Hur
det faktiskt blir är helt upp till
er som ”dalskar” idag!t

En aspekt av dalmålen har studerats särskilt lite – ordföljden
som ofta visar sig vara mycket
ovanlig ur det nordiska och
germanska perspektivet.
Efter att ha upptäckt mycket
i dalmålen som har förbryllat
dem, tror språkvetarna att
man kommer att upptäcka
ännu mer.
Ett avgörande i våra händer
Men hur mycket vi forskare
än intresserar oss för dalmålen och vill bevara dem kan

Piotr Garbacz,
Førsteamanuensis, Institutt for
lingvistiske og nordiske studier,
Universitetet i Oslo.”
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t dialekt

t ORTNAMN

Kyssveden - dialektal
missuppfattning

Ô pä vâ så skiitâls
i lådinjin
Ordet låding används om perioden mellan vår och
vinter. Utrycket återfinns i orts- och gårdsnamn
samt i talesätt och diverse sammansättningar.

O

m man översätter uttrycket i rubriken så blir det:
Det plägar vara så tidvis i
lådingen. Lådingen är vår
femte årstid och används fortfarande åtminstone av mig och en del
äldre enviksbor. På Gotland används
lådingen som namn på våren. Men
hos oss är det tiden mellan vinter och
vår, när kung Bores kamp håller på
att förloras.
Ordets ursprung
Enligt SAOB har ordet låding eller lådig sitt ursprung troligen ur
fornbulgariska. Man kan ju tänka
sig att ordet kommit in med svenska
vikingar när de åkte ner till Svarta havet, eller rent ut av ännu tidigare. På
ryska heter sommar leto och används
i lite vidare begrepp när man talar
om ålder, ungefär som svenskans
uttryck att en person är si eller så
många vårar gammal.
Uppteckningar av lådingen
Om man tittar i Lars Levanders
Ordbok över folkmålen i övre Dalarna finner man lådigen i många
olika sammansättningar. I vissa
fall närmar man sig mera vår eller
försommar. Man hittar till exempel
lådig-bodar, som vårfäbod och ett
ställe där man stannade en kort
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period innan man flyttade till den
”riktiga” fäboden som ibland var en
långfäbod med lång buffringsväg. Det
var då bra att ha en närmare fäbod
med kort buffringsväg och med tidig
gräsväxt, där djuren kunde börja äta
upp sig före den långa buffringen.
Min dialekt enviksmålen, finns ju inte
nedtecknade i denna ordbok eftersom min dialekt är en Dala-Bergslags
dialekt och inte Dalmål. Däremot har
jag hittat uttrycket i Svärdsjö dombok
under tidiga 1700-talet och där översätts ordet som tidig vår, eftersom
domboksskrivaren inte förstod ordet.
Jag har försökt hitta på notisen i mina
avskrifter av domböckerna, men har
inte lyckats hitta det.
Gårdsnamn i Bengtsheden
På Bengtsheden i Svärdsjö fanns även
Lådigs som gårdsnamn en period.
En utbrytning av Skräddargården
på Bengsheds Åkern under mitten
av 1700-talet fick detta gårdsnamn.
Det var Mats Andersson (1730-1805)
från ursprungsgården Skräddars
och hans hustru Lisbet Andersdotter
(1726-1793) från Källsjön i Ockelbo/
Åmot som bygger en egen gård. Tre
av deras barn blir kvar på gården och
gårdsnamnet finns kvar ytterligare
en generation, men gården upphör
på 1820-talet. De tre övriga barnen

Vårvinter vid Dådran.
Foto Björn Engström

”Det
finns
också
många
olika uttryck för
när det
får börja
smälta
snö av
dagsmeja utan
allvarliga
konsekvenser.”

Björn
Engström
Enviken

flyttar hem till moderns hembygder
och där tappar jag bort dem. Matses
syster Lisbet Andersdotter (17271812) och hennes man bor kvar på
den gamla Skräddargården.
Efter Sigfrid får det siga i frid
Det finns också många olika uttryck
för när det får börja smälta snö av
dagsmeja utan allvarliga konsekvenser. Det finns många sådana
uttryck som är vanliga i stora delar
av Sverige och dessa tänker jag inte
behandla här. Däremot finns en lokal
variant i Enviken som lyder: ”Ättôr
Sigfrid får ô siga i frid”. Förmodligen
har denna ramsa bevarats eftersom min morfar hade en bror med
namnet Sigfrid Brodin (1874-1939).
Alla olika ramsor är mycket lättare
att komma ihåg om de rimmar och
gamla namnsdagar var viktiga och
vanligen kunde man förr almanackans olika viktiga namnsdagar och
särskilt de olika märkesdagarna. Ordet siga betyder sakta rinna som de
första smältvattendropparna gör och
har släktskap med ordet seg. För vår
del kan det få börja töa efter Sigfrid,
som infaller den 15 februari utan att
några svåra urväder inträffar. Man
skulle kunna säga att lådingen börjar
vid den tiden. t
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Det finns många exempel på hur ortsnamn kan ha förvanskas av olika
myndighetspersoner som präster, länsmän eller lantmätare. I fallet Kyssveden är det förkortningen som gjort att ursprunget är svårt att upptäcka

O

fta var dessa
myndighetspersoner kommen från
andra orter och
förstod inte vad lokalbefolkningen sa och gjorde därmed
egna tolkningar som ibland
blev fel. De flesta bevarade
äldre handlingar är skrivna av
sådana personer. Nästan bara
i privata gårdsarkiv kan man
hitta handlingar skrivna av
lokalbefolkningen. Ända in i
modern tid finns exempel på
hur ortsnamn blivit förvanskade.
Byns ursprung och historia
Byn Kyssveden har sitt ursprung under Gustav Vasas
tid. Mats Olsson i Marnäs
får tillåtelse att behålla sitt
nybygge den 9 januari 1546,
som han hade upptagit av

ödemark. Det har diskuterats
mycket om denne Mats Olsson
skulle ha fått sitt torpebrev
för gentjänster under Gustavs
flykt från danskarna vintern
1520. By- eller gårdsnamnet
har tolkats av flera språkforskare som kya = kalvhage.
Bland annat har Petrus Envall
och Harry Ståhl behandlat det
som självklart att det skulle ha
varit en kalvhage i fäbodmarken från början.
Jag har länge misstänkt att
det istället härstammar från
det ålderdomliga dialektordet
”skyssla” i enviksmålet. Skysslar är runda stockar som ofta
lades över bäckar som bro.
Kyssveden blev en gårdssamling runt denna 1500-tals gård,
vid den bäck som rinner från
Björktjärn och ner i sjön Björkan. Det har under lång tid

varit ett gränsområde mellan
byarna Marnäs, Övertänger
(inklusive deras fäbod Björkboda som fick fast bosättning
på 1590-talet) och Enviken
(inklusive utjorden i det som
blev byn Hedgårdarna genom
den första utflyttningen på
1650-talet). Över bäcken
lades det skysslar som gjorde
att man kunde komma över
bäcken. Denna bro var viktig
för att kunna färdas genom
bygden. Jag har nyligen hittat
belägg i ett gårdsarkiv, på att
man skrev Skysslebrosveden.
Eftersom det är svårt att uttala har man förkortat det till
Kyssveden för den uppodlade
svedjan vid bron som var
gjord av skysslar. Det är en
odaterad (men skriven före
1727) skrivelse som gjorts av
ortsbor där det skrivs ”Skiyss-

lebrosweden”. Det här visar
också hur värdefulla gårdsarkiven är och ofta finns det helt
unika dokument att upptäcka
där.
Byns försvinnande
Byn Kyssveden blev som mest
5 gårdar under 1700-talet
och flera gårdar flyttades ut
därifrån under 1800-talet,
huvudsakligen till Marnäs. Vid
storskiftet 1858 fanns en gård
kvar och den gården lades till
Hedgårdarna och därmed blev
byn utplånad. Vid det tillfället
fastställdes bäcken som gräns
mellan Hedgårdarna och
Björkboda. Numera är det inte
många enviksbor som ens vet
var Kyssveden har legat. t
Björn Engström, Enviken

Lantmäteriverkets karta från storskiftet 1858, visar den sista resten av byn Kyssveden. Littra Wa är Kyssvedshemmanet som då fördes
till Hedgårdarna vid gränsen mot Björkboda. Kyssvedsbäcken kommer från norr och rinner ner i sjön Björkan. Bostadshuset är markerat
med ett kryss och finns strax norr om landsvägen. I övrigt visas andra byggnader och olika åkrar samt ängsmark med även större stenar
utritade. Karta ur Dalarnas museums arkiv
Dagsverket nr 1. 2014
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t dialekt
jenum!? I så fall kan det ju,
om jag känner efter, heta jenä
stugu i stället för je stugu.
Efter åtskilligt huvudbry insåg
jag att det vi saknade här i
världen var en grammatik
för soldmålet. Så nu finns
alltså världshistoriens första i
”Färdär”. Och förhoppningsvis framgår där att jenum och
jenä är dativformer, i vinbärsbuskens fall föranledda av
ordet ata (vid, bredvid). Dessa
underbara dativformer som
nu är nästan bortglömda! Ja,
på så sätt öppnade ”Färdär”
en ny och mycket spännande
värld för mig.

Flygfoto över Sollerön år 1989.
Foto KG Svensson, Dalarnas museum

Intresset för sollerömålet har levt och frodats sedan början av
1900-talet. Efter idogt arbete finns idag så väl en ordbok som en grammatik, men tyvärr minskar antalet Solleröbor som talar mål kraftigt.

”Färdär frå Soldn”

– Spår från Sollerön

V

i sitter här och
minns….

År 1999 trycktes den, ordboken på sollerömål som vi
döpte till ”Färdär frå Soldn”.
Ordet ”färdär”är ett gammalt
soldord som betyder fotspår,
spår, lämningar efter något.
Om det kommer en tid då
ingen längre talar sollerömål
då önskar vi att boken ska vara
en skattkista som gör språket
levande igen.
Orden i Nisses anteckningsbok
Den här ordboken är resultatet av ett ”op-arrbet”, många
har hjälpt till. Det startade år
1915, då två av våra ivrigaste
hembygdsforskare, Håll Nils
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Mattsson och Karl Lärka
började ana vart vårt urgamla
språk var på väg. I ett kortregister samlade de små lappar
med nedtecknade ord och
meningar som de snappat upp
från äldre solleröbor. Håll Nils
fortsatte sitt ordsamlande livet
ut. Prydliga, maskinskrivna
listor i folioformat, fulla av ord
med böjningar och exempel
skickades undan för undan
till Uppsala Landsmålsarkiv
(ULMA) – senare Dialekt- och
Folkminnesarkivet. När han
avled år 1959 vid 82 års ålder,
hade han hunnit renskriva och
leverera till och med bokstaven L. Resten, M-Ö, fanns i en
liten svart anteckningsbok.
”Nisses” anteckningsbok blev
liggande i tio år. Då bildades
”Soldmåls-lajä”, Sollerömålsla-

get – en grupp solleröbor som
beslöt sig för att fortsätta på
det inslagna spåret och bearbeta resterande ord. 25 år tog
det, och i oktober 1994 sattes
punkt efter bokstaven Ö, med
ordet ”övliet”, hövlighet. Tanken var nu, att detta enorma
arbete skulle vara grunden till
en ordbok. Med stor respekt
och klappande hjärtan tog vi
undertecknade på oss att försöka åstadkomma en sådan.
En ”inföding” (Margit Andersson) och en ”utsockning”,
(Suzanne Danielsson).
Behovet av en grammatik
”Infödingen” har ordet: Så
här i efterhand kan jag säga,
att jag knappast har varit med
om något roligare i mitt liv.
Det var en upptäcksresa, helt

i klass med att gå i Amerikautvandrarnas spår. Först tänkte
jag, att soldmålet är jag ju
född med. Solklart! Inget som
man behöver direkt anstränga
sig för. Ända tills en vacker
sommardag, då min femton år
äldre kusin Bond Erik yttrade:
”Ukän fin dag! I tror i sätt
mi ata jenum vinbersbåssk å
flukkär-åv an.”(Vilken fin dag!
Jag tror jag sätter mig bredvid
en vinbärsbuske och plockarav den.”) Jenum vinbersbåssk!
Vänd se an?(Vad säger han?)
Ä jättär full jänn båssk? (Det
heter väl jänn om en buske).
Hela veckan gick jag och
prövade. Jänn båssk = buske är
en han. Je stugu = stugu är en
hon. OK! Saker och ting här på
Sollerön är antingen han, hon
eller det, jänn, je älld jätt. Men
Dagsverket nr 1. 2014

Språkstudier i Margits
garage
”Utsockningen” har ordet:
För mig med. Men för mig var
det något fullständigt obekant
som jag skulle få insyn i. Jag
visste ingenting om de gamla
dalmålen när jag kom till Dalarna och Sollerön ett halvt år
tidigare. Dalmål var för mig,
då, en dialekt, en melodi, inte
ett gammalt språk med egen
grammatik och ord som inte
alls gick att förstå för je utsåkknäs menistj. En människa
som kom utifrån.
Första året satt vi i Margits garage och arbetade, de senare
tre åren fick vi vara i ”Lillys

Teckningar av Margit Andersson
Dagsverket nr 1. 2014

hus”. Det är en stuga som
testamenterats till bl.a Sollerö
hembygdsförening av en gammal lärarinna, Lilly Sterner.
Stugan ligger högst upp i byn
Bengtsarvet. Där vi satt såg vi
ut över bergen och Siljan, och
rösena efter vikingatida gravar
på Sollerön. Margit satt vid ett
fönster och jag vid ett annat.
Ord efter ord tog jag emot från
Margits handskrivna listor, ord
med sammansättningar, böjningar och exempel. Ord efter
ord skrev jag in i det dataprogram som vi kommit överens
om att använda; det skulle bli
en tydlig ordbok, som var lätt
att läsa, som man skulle kunna
sitta och läsa nästan som en
vanlig text.
Alla de där orden och uttrycken förtrollade mig. Det
var som om de gamla tiderna,
gammbälvärdi tog mig i
handen och började berätta.
Och jag förstod, att språken,
våra dialekter, våra mål,
har skapats av människorna
genom naturen. Samtidigt
som språken uttrycker oss,
uttrycker de också den natur
vi lever i, - och av. Det blev så
tydligt när jag satt och skrev
och hade denna underbara utsikt framför mig, en tavla som
solleröborna haft inför sina
ögon i alla tider. Och jag kände
en djup tacksamhet mot dem
som varit med om att samla

ihop alla dessa ord, för att de
känt en så stark kärlek till sitt
språk. Och till dem som talat
detta språk.
Kvinnfolk och arbete
Vi skulle kunna ge tusen
exempel på förtrollande ord.
Det gjorde vi också när vi
fångades upp av den hänförda
entusiasm inför dalmålens
bevarande, som svepte fram
över Dalarna ungefär samtidigt som vår ordbok blev klar.
Från alla socknar kom det små
strömmar av människor som
verkligen ville! att deras mål
skulle leva. På närmare 40 tillställningar hos olika föreningar, på konferenser, årsmöten,
i skolor och liknande drog vi
runt och berättade om alla
skatter vi funnit i sollerömålet. Vid det här laget torde de
flesta i Ovansiljan känna till
att vi på Sollerön har 54 olika
benämningar på mer eller
mindre dåliga fruntimmer.
Några exempel ur listan:
je bögla = tittar ondskefullt
je flunsa = tjock och fet
je lärrpa = slarvig
je pjätta = fjollig
je ravla = pratar strunt
je tjova = går tungt
osv. o.s.v.

»Alla de där orden
och uttrycken förtrollade mig. Det var
som om de gamla tiderna, gammbälvärdi tog mig i handen
och började berätta.
Och jag förstod, att
språken, våra dialekter, våra mål, har skapats av människorna
genom naturen. «
Fortsättir prat soldmål!
Men nu då, hur blir det nu?
Kommer det att bli bara
”färdär” kvar efter sollerömålet och de andra dalmålen?
Enligt den stora enkätundersökningen Dalmålsstudien,
som genomfördes för tio år
sedan, så talade endast 4 %
av solleröbarnen vårt gamla
soldmål. Till de 4 %, som
kanske är ännu färre nu,
säger vi: Håll ut!!!! Fortsätt att
tala sollerömål! Tala aldrig
svenska i onödan! Ni har en
så viktig uppgift! Och det är
bara ni som kan göra det! För
sollerömålet vidare! Fortsättir
prat soldmål! Svänskir ålldär i
unödan! t

Samtidigt finns det endast 15
likvärdiga namn på karlar!
Men så småningom började vi
undra om de gamla svenska
översättningarna av kvinnonamnen verkligen innehöll
den riktiga betydelsen. Frågar
man gamla solleröbor, kan
betydelsen av dessa kvinnonamn ibland vara mycket mer
nyanserade och intressanta. Je
ludda t.ex behöver inte bara
vara korpulent, otymplig och
trög. Hon kan också vara vänlig, glad och hjälpsam. Je pinggäl som beskrivs som slampig
och lättjefull är kanske både
rolig och kvicktänkt. Je rannta,
kvinna som i onödan springer
omkring i gårdarna – en orolig
själ som inte trivs hemma – är
det kanske synd om.
Ett annat ord, som vi har
många varianter av, är arbete,
d.v.s. hur vi arbetar. Vi kan
kabba, slaffsa, slasa, näta,
påla, klåjta, blukå o.s.v. Slutsatsen blir, om man räknar
kallt, att de mest betydels
fulla orden på Sollerön är
kvinnfolk och arbete.

Margit
Andersson
Sollerön

Suzanne
Danielsson
Sollerön
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t dIALEKT

Upphittade
språkskärvor
räddas ur
glömskan
I snart 50 år har man i Orsa verkat för att dokumentera och främja användandet av orsamål.
Det idoga arbetet har bl.a. krönts med en ordbok
som med en riklig förekomst av exempel bereder läsaren stor glädje, oavsett dennes förtrogenhet med orsamålet.

D

et har skrivits en
hel del på orsamål
genom åren. Vi har
flera författare, som
publicerat dikter och andra
texter i tidningar och böcker.
Även barn skrev på orsamål.
I Orsa Skoltidning, som gavs ut
av Orsa lärarförening mellan
1931 och 1985, fanns redan
från början orsamålsuppsatser av skolbarn. Trots denna
positiva attityd från skolan,
som uppmuntrade eleverna
att skriva på orsamål, minskade antalet barn som skrev
på orsamål och efter mitten av
1970-talet hittar vi inte längre
några uppsatser.
Ossmolslag i arbete
Insikten om att detta särpräglade språk var på väg att
försvinna fick några orsabor
inom hembygdsföreningen,
att på 1960-talet bilda en
grupp, som arbetade med
att dokumentera orsamålet.
Gruppen kallade sig Ossmolslag, ”Orsamålslaget”. De
började träffas regelbundet
för att samla gamla ord, skriva
uppsatser och spela in äldre
orsamålstalare. De höll även
i undervisning i orsamål för
skolelever inom ramen för
”Fritt valt arbete” på hög-
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stadiet. Ossmolslag är, efter
snart 50 år, alltjämt i högsta
grad levande. Mellan 25 och
30 personer från de flesta av
Orsas byar träffas varannan
tisdag i Slöjdstugan på Orsa
Hembygdsgård.
Idag leds träffarna i Ossmolslag
av Karin Ohlsén, som bl.a. tar
fram olika texter och dikter
som vi gemensamt går igenom. Vi diskuterar såväl innehållet som ordval, ordformer
och formuleringar. Allt fler
blir också inspirerade till att
skriva själva. Vi brukar även
översätta texter av olika slag
till orsamål. Diskussionerna
leder ofta till associationer till
andra ord och formuleringar.
På så sätt kan vi locka fram
glömda ord och uttryckssätt. I Ossmolslag ser vi dessa
upphittade språkskärvor som
ovärderliga skatter, som vi vill
rädda ur glömskan, så att de
kan bevaras för framtiden.
Andra mål inspirerar
Ett annat sätt att hitta glömda
ord är att leta i grannsocknarnas mål. Många ord i texter på
t.ex. moramål visar sig finnas
också i orsamålet, när vi väl
blir påminda om det. Särskilt Bengt Åkerbergs arbete

Tri ola:jkö es-krakör/ es-krak fro börti Ästjosem.
Tre olika hässjekrakar från Äskåsen (Högståsen).

hässjekrake es-kra|tji(m) -tjin, -kör, -kär; krak(n) =, =, kratji
Es-kratjin a röttnåd. Hässjekraken har ruttnat. Sta:jt nid
kråkån! Stöt ned kraken! Falla add jånn-stöndji, döss ånn
skuld djer wölo a es-kråkåm. Far hade ett spett, när han skulle
göra hål för hässjekraken.
E för int indjön, sö bevör ingga es-kråkå nufärtid’n. Det är
väl ingen, som behöver några hässjekrakar nuförtiden.
Wi tomm öllo kratji(n) mi wöss em-att. Vi tog all kraken med
oss hem.
Täj nöga kråkå-pinnå a wöss! Tälj några ”krakpinnar” åt oss!
Jåp mi let att eskråkå-wöl! Hjälp mig att leta reda på hålet till
hässjekraken
med texter och grammatik
på älvdalska har varit en stor
inspirationskälla för oss. När
man läser texter på andra
mål är det lätt att lägga märke
till det som skiljer de olika
målen åt. Det som utmärker
dalmålen är ju den stora
dialektsplittringen, inte bara
mellan socknarna, utan även
mellan byar. ”Det är olika i
olika byar”. Men vi har också
slagits av hur mycket vi har gemensamt; vi har ju i grunden
samma språk.

” Vi vill dela med
oss av allt roligt och
intressant som vi har
upptäckt.”
Ordboken vi själva vill ha
Dessa språkliga skatter ingår
nu i ordboken Orsaord, som
utkom första gången 2010,
och som nyligen kommit i en
utökad och omarbetad utgåva.
Denna ordbok är mer än en
samling gamla ord. Vi vill dela
med oss av allt roligt och intressant som vi har upptäckt.
Därför följs varje ord av flera
meningar, som ger exempel
på ordens olika böjningar och
användningar. Och det finns

många exempel på typiska
ordvändningar och karaktäristiska uttryck. Boken är illustrerad med teckningar från
1930-talet av Ernst Grandell.
Ordbokens utformning, liksom arbetssättet i Ossmolslag,
har vuxit fram efter hand. Utgångspunkten har hela tiden
varit att skriva den ordbok vi
själva ville ha. Den ska vara
lättillgänglig och rolig att läsa.
Vår önskan är att ordboken
ska vara användbar och lockande för alla språkintresserade, även i våra grannsocknar,
liksom för språkforskare som
intresserar sig för det så unika
dalmålet. t

Eva Olander,
Orsa
Dagsverket nr 1. 2014

Malungskulla. Foto Lars Dahlström
Dagsverket nr 1. 2014
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t MUSIK

t ARKEOLOGI
Med utgångspunkt i ett sådant
antagande borde det vara
människor från de västra kustområdena som invandrar till
siljansområdet för nära
10 000 år sedan. Dessa
grupper skulle därför kunna
ha relationer också till den
sydvästliga invandringen till
Skandinavien från dagens
Tyskland via Danmark. Den
största delen av stenmaterialet
från Limsjöboplatsen liknar
dock inte alls den spånteknologin som kännetecknar
Ahrensburgkulturen.

Undersökningsområdet
väster om Limsjön i
Leksand. T.v praktikant
Selma Mossberg. T.h
Joakim Wehlin
Foto: Anna Lögdqvist.

Limsjöboplatsen i Leksand -

Spår efter de första
människorna i Dalarna

Teknik möter material
Frågan återstår därför om
vad denna tidigare ej uppmärksammade stenteknologi
i Limsjömaterialet kommer
sig av? En idé skulle kunna
vara att man redan övergått
till tryckteknik längs kustområdena i väst och att tekniken
förändras när man rör sig mot
inlandet och senare kommer till siljansområdet. Detta
skulle då kunna bero på att
råvarutillgången ändras och

att en oregelbunden teknik
uppstår. Det som talar emot
detta är att den östliga teknologin finns närvarande i stenmaterial från hela Dalarna och
har använts med fina resultat
på lokala råmaterial. Samtidigt
och på samma lokaler finns
den dominerande och mer
oregelbundna teknologin. Resultaten från undersökningen
i Limsjön tillsammans med det
stenmaterial som påträffats på
Orsandbaden vid Siljan fåtalet
kilometer åt nordväst antyder
att den oregelbundna stentekniken är något äldre, kanske
500 år. Om så är fallet skulle
den östliga stentekniken vara
ett senare inslag. För att få ett
tydligare svar på frågan krävs
fortsatta och mer riktade
studier av dessa lokaler.
Boplatser nära vatten
Ser man bara till 14C-dateringarna från Limsjöboplatsen
finns tre tydliga faser i den
äldre stenåldern. De äldsta
dateringarna kommer från
brända ben av ren och fisk

För ca 10 000 år sedan anlände de första människorna till Dalarna. Länge har forskare hävdat att
invandring skett söderifrån men senare års analyser av stentekniken från området antyder andra
tänkbara invandringsvägar. Den arkeologiska utgrävningen i Leksand 2013 stärker intrycket.

G

enom arkeologiska undersökningar som Dalarnas
museum nyligen utfört
väster om Limsjön i Leksand har ny information om de tidiga
människorna i Dalarna frambringats.
Stenmaterialet som analyserats av
forskare vid Uppsala universitet visar
inslag av en teknik som tyder på en
kunskapsspridning från öst i dagens
Finland och Ryssland. Det rör sig om
en tryckteknik, vilket ger regelbundna och mycket fina spån. Dock är det
resterna efter en annan stenteknik
som dominerar i det arkeologiska
materialet. Grundtekniken är densamma då man arbetat från en kärna
med plattform, men resultatet blir
mer oregelbundet. I detta fall rör det
sig istället om en slagteknik som inte
liknar något annat från perioden och
kan närmast jämföras med äldre sydskandinavisk teknik att slå flinta.
Invandrare från väst
Men varifrån och hur kom dessa
första människor till Siljansområdet?
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Utifrån stenmaterialet från Limsjöboplatsen kompletterat med material
från andra kända stenåldersboplatser
går det att diskutera en rad möjliga
svar på den frågan.
Det är tydligt att kunskapen om den
östliga trycktekniken fanns med hos
människor som tidigt anlände till
Limsjöboplatsen. Detta tyder på en
kontaktlänk som sträcker sig västerut
mot kustområdena i dagens Norge
och västra Sverige. En kontaktlänk
som därifrån spänner norrut längs
kusten och vidare runt resterna av
inlandsisen i norr till dagens Finland
och Ryssland. Frågan återstår dock
om det var människor från dessa
östliga områden som succesivt kom
invandrande eller om det är kunskapen om teknologin som förflyttats? Senare års analyser tyder på
det senare och att olika grupper av
människor möttes i norr och att den
östliga trycktekniken senare spreds
söderut.

”Men
varifrån
och hur
kom
dessa
första
människor till
Siljansområdet?”

Joakim
Wehlin
arkeolog, FD
Dalarnas
museum

Eva Carlsson
och Joakim
Wehlin, arkeologer Dalarnas
museum, berättar om de
senaste undersökningarna
och jakten på
den okända
bronsåldern i
Dalarna.
Fri entré!

Förutom älg och ren är det
tydligt att människorna
vid Limsjön nyttjat det rika
fisk- och fågellivet för jakt av
föda. Kanske är det rent av
just Limsjön som utgjort den
viktigaste faktorn till varför
människor valde att bosätta
sig på platsen. Förhållandet
till vattnet är sällan något som
lyfts för diskussion rörande
dessa tidiga stenåldersmänniskor eller renjägare som de
inte sällan tituleras. När man
ser fiktiva bilder på dessa invandrande pionjärer kommer
de nästan alltid påpälsade och
gåendes till fots. Det skall dock
påpekas att mestadelen av
Dalarnas kända stenåldersbo-

platser och lösfynd ligger intill
de stora vattendragen. Kanske
kom de första människorna
till Dalarna paddlandes? För
detta talar inte minst fyndet av
en paddel i Åkermyren nära
Österby i Hedemora. Paddeln
som är gjord i furu påträffades
1928 och har nyligen daterats
till 7 000 – 6 500 f. Kr. genom
14C-analys. t

Från vänster:
Oregelbundet spån. Regelbundet spån. Regelbundet spån
från Limsjöboplatsen
Omarbetad teckning av
Joakim Wehlin

Teckning av paddeln från
Åkermyren i Hedemora
(Inventarienummer 18680 hos
Statens historiska museum).
Paddelns längd är 87 cm.
Omarbetad teckning av
Joakim Wehlin

MISSA INTE
Föredrag på
Dalarnas museum
onsdag 5/3
kl 19
Arkeologiska
nyheter från
Leksand,
Torsång och
Falun.

och dateras till tiden 7 600 7 100 f. Kr. Renbenen är funna
i härdar tillsammans med ben
från älg och klövdjur. Fas två
dateras till perioden 6 500
- 6 200 f. Kr. och den yngsta
stenåldersfasen vid Limsjön
där bland annat en härd och
två kokgropar daterats till
perioden 5 200 - 3 700 f. Kr.

Föredrag på
Leksands kulurhus,
torsdag 20/3
kl 13 och kl 18.
De arkeologiska undersökningarna vid
Limsjön i Leksand 2012 och
2013. Spåren
efter de första
människorna i
Dalarna.
Anna Lögdqvist och Joakim Wehlin,
arkeologer
Dalarnas museum.
Entré: 50:-,
begränsat
antal platser.
Dagsverket nr 1. 2014

Illustration av en fiskare i kanot från stenåldern.
Teckning av Daniels Sven Olsson. Bilden är beskuren.
Dagsverket nr 1. 2014
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t dialekt

t BYGGNADSVÅRD

Bevara målen
I Dalmålsakademien samarbetar de föreningar
i övre Dalarna som vill stödja bevarandet av
dalmålet. Akademien har bl.a. genomfört en stor
enkätundersökning, man sänder podradio och
verkar för de lokala språkens riksstatus.
åsikt. Vi vill väldigt gärna höra
även din åsikt! Hör gärna av
dig till någon i styrelsen

Ängsklocka. Foto P Roland
Johanson, Dalarnas museum.
Bild beskuren.

U

nder föreningens
hela existens har
det diskuterats om
”dalmål” är rätt term
för vårt språk eller inte. För
många av oss betyder dalmål
att man talar svenska men att
det hörs att man kommer från
Dalarna. Språkforskarna har
använt termen för att beteckna folkmålet i 21 socknar
i övre Dalarna, och det är
detta folkmål Dalmålsakademin ägnar sig åt. En del av
språkbrukarna själva säger
dalska, andra säger dalmål,
medan jag, som är uppvuxen
på Sollerön, sade sollerömål,
orsamål, venjansmål etc. Jag
kände inte till någon term
som var gemensam för ”hela
språket”. Däremot har jag
alltid känt att detta folkmål är
ett eget språk visavi svenskan,
eftersom ”vanliga svenskar”
inte förstår det. Vid årsmötet
i april 2013 lade styrelsen
fram ett förslag om att ändra
namnet Dalmålsakademin
till Dalska akademin, Dalska
språkakademin eller liknande.
Beslutet vid mötet blev att tillfråga medlemmarna om deras
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Dalmålsstudien 1999
Verksamheten har skiftat
under åren. Till att börja
med lade föreningen ned
oerhört mycket tid på den
stora enkätundersökningen
Dalmålsstudien om attityder
till dalmål. Förhoppningen
var att forskare och studenter
skulle använda materialet
(ca 10 000 enkätsvar), men
luften gick ur de personer som
jobbat så hårt med enkäten,
och ”marknadsföringen” av
det empiriska materialet kom
aldrig igång. Materialet ligger
fortfarande och väntar, men
det visar alltså ett resultat från
år 1999. Bland annat visade
studien att en stor majoritet av
föräldrarna (mellan 74 och 94
%) ville att deras barn skulle få
delta i dalmålsundervisning.
Dalmål i etern
Dalmålsakademin har medverkat i Radio Dalarnas dialektprogram och haft egna program i Radio Siljan. Numera
gör vi egen podradio under
namnet Daladialekt, som man
kan nå via Dalmålsakademins
hemsida dalmalsakademin.se.
Podradio är ett radioprogram
som du kan ladda ner till din
dator, surfplatta, smartphone,
eller liknande. Det är Anki
Elings Blomberg, som har
dragit igång det hela, och i
dagsläget finns sex inspelade
program.
Lokala språkens status
Dalmålsakademin har också
skrivit inlagor till Riksdagen
bland annat angående Sveriges ratificering av Europeisk
stadga om landsdels- eller
minoritetsspråk, oftast kallad
minoritetsspråkskonventionen. Att få politiker att inse
det lokala språkets betydelse är svårt. Ulum Dalska i
Älvdalen kan gratuleras som
den medlemsförening som

lyckats bäst med att få lokala
politiker att göra åtminstone
något. Ulum Dalska har också
med vissa språkforskares hjälp
kommit så långt att minoritetsspråkskonventionens expertkommitté uppmanat svenska
myndigheter att ” i samarbete
med älvdalsktalande klargöra
älvdalskans ställning”. Expertkommitténs uppgift är att ge
förslag till Europarådets ministerkommitté, vilka sedan ger
rekommendationer till Sverige
om vilka åtgärder som bör
göras. I dessa rekommendationer nämns dock inte älvdalskan alls. Undertecknad hade
önskat att alla dalmålsdialekterna hade agerat gemensamt
för en dialektstödjande språkpolitik, men språkforskarnas
fokusering på älvdalskan har
till viss del satt käppar i hjulet
för Dalmålsakademins språk-

Vi ser gärna dig som medlem
i föreningen. Enskild medlem
betalar 150 kr/år och föreningar 400 kr/år på PlusGiro
131 25 61-2.
Dalmålsakademin tar även
tacksamt emot andra ekonomiska bidrag till verksamheten! t

Sylvia Måsan
sekreterare i Dalmålsakademin.
Porträtt i lera.

Katten lär ut mål

Inspelningen har gjorts i
hemmamiljö och sex personer
Kjell Davidsson, Ingrid Hjorth,
Anna-Karin Bustad, Margareta
Morin, Anita Muller och Maria

Värna ditt
linoleumgolv

4 tips för att vårda ditt golv

Leif Lorentzon, Kjell Danielsson, Gunnel Malm och Inga Westerberg
poserar med den nyutkomna berättelsen Mormors katta. Foto
Kent Olsson/Dalarnas Tidningar. Bild beskuren

I slutet av 1980-talet fick Rut
Puck Olsson i Älvdalen iden
att skriva berättelsen Mormors
katta på älvdalsmål, som hon
var rädd skulle utplånas.
För två år sedan aktualiserade
Gunnel Malm i Gagnefs Hembygdsförening frågan och det
resulterade i att det startades
sju studiecirklar, där deltagarna översatte berättelsen till
just sin hembygds dialekt.
För att komplettera berättelsen har föreningen tagit
fram en Cd-ljudbok där man
kan höra och samtidigt läsa
Mormors katta.

Den tidigare omätligt populära och lättstädade ”korkmattan” rivs idag friskt ut i en överdriven iver att renovera huset till något slags ursprungligt skick. Byggnadsantikvarie
Lovisa Smedberg ger tips om hur du bäst vårdar mattan
som definitivt förtjänar ett bättre öde.

politiska arbete.
Dalmålsakademin fortsätter
sitt enträgna arbete att stärka
dalskans olika dialekter, men
utan stöd från dig och andra
människor är det inte möjligt!

Gagnerud har läst in var sitt
kapitel på sin hembys mål.
Översättningen är byggd på de
ord och uttryck som deltagarna var och en från sin by tagit
med sig från sina förfäder och
skall därför ses som ett ”naturligt dokument ur dagens
verklighet”.
Eftersom våra svenska dialekter sakta men säkert tynar
bort, är det av allra största vikt
att vi försöker att intressera
barnen. Det är det som Katten
försöker göra. För vi, som hör
till den äldsta generationen tar
annars kunskapen med oss i
graven. Det vill Katten förhindra på alla sätt. t

Är du lycklig ägare till ett gammalt linoleumgolv? Behandla
det varsamt och underhåll samt
städa det på rätt sätt!
• Rengör med torra metoder!
Dammsug och sopa ditt golv
i första hand. Om du behöver
använda en våt metod, rengör
med ljummet vatten och ett neutralt rengöringsmedel (pH 6-8).
Vanligt handdiskmedel fungerar,
men undvik såpa som förtvålar
linoljan och torkar ut mattan. Låt
inte vatten självtorka på mattan
utan torka upp det väl med en
trasa.
• Traditionellt har linoleummattor fernissats med linoljefernissa.
Dagens linoljefernissor tillverkas
ofta vid lägre temperatur än vad
de historiskt sett gjorde, vilket
riskerar att ytan förblir kladdig.
Fråga i din byggnadsvårdsbutik
efter en vax, olja eller lack som
har god vidhäftning men samtidigt möjliggör framtida underhåll!
• Linoleummattorn har en förmåga att ”läka” mindre repor
och märken eftersom oxidationsprocessen fortsätter även i det
färdiga golvet.
• En genomgjuten linoleummatta kan slipas försiktigt med
stålull om den har fula fläckar.

Leif Lorentzon
Gagnefs Hembygdsförening.
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usmödrarnas samarbetskommitté genomförde en
undersökning år 1946 som
kom fram till att två tredjedelar av alla bostadsrum i Sverige
hade golv täckta av linoleummattor.
Idag är de gamla mönstrade linoleummattorna en utrotningshotad
golvart och lever en borttynande tillvaro. Hur många linoleummattor blir
idag inte utrivna till förmån för de
underliggande smala furubrädorna,
som egentligen aldrig var tänkta att
synas?

från Tyskland, England, Holland och
Schweiz.

Engelsk uppfinning
I England hade man under slutet av
1800-talet experimenterat med flera
olika material för att skapa golvmattor. Linoleum uppfanns på 1860-talet
av engelsmannen Frederick Walton
som även startade en fabrik för
linoleummattor i Staines Middlesex
år 1864. Linoleummattan tillverkades
genom att linolja rann ner på båda sidor om ett bomullstyg och oxiderade.
När ett 12-15 mm tjockt lager bildats
maldes tyget ner. Det s.k. linoxidet
blandades sedan med harts och
knådades med korkmjöl och färgpigment. Senare byttes korkmjölet
ut mot trä- eller kalkstensmjöl. Men
ordet korkmatta används fortfarande
i Sverige. Den sega massan valsades
mot en undersida av juteväv. Undersidan målades också ofta med en
röd färg för att vidhäftningen mellan
juteväven och mattan skulle öka.

I Sverige tillverkades bara tryckta
mattor, så har du en genomgjuten
mönstrad linoleummatta på ditt golv
kan du vara säker på att den importerats. De första svenska linoleummattorna var bruna, gröna eller
terrakotta. I början av 1900-talet
introducerades de granitmönstrade
mattorna där 3-5 olikfärgade linoleummassor pressats samman. På
1930-talet kom de marmormönstrade
mattorna och de svensktillverkade
mattorna av denna typ började tillverkas 1953. Linoleumtillverkningen
i Sverige var som störst 1930-1955
men slogs nästan helt ut av plastmattan på 1960-talet. Den inhemska
tillverkningen uppförde 1973. Under
de senare åren har linoleummattan
upplevt en renässans, men dagens
utbud är i jämförelse med tidigare
mycket mer begränsat och de gamla
dekorativa mönstren finns inte i produktion. Under 1903-1946 producerades mattor i 500-600 olika mönster i
Sverige. t

Svensk tillverkning
Den första svensktillverkade linoleummattan såldes till Göteborg år
1898. Den tillverkades vid Linoleum
AB Forshagas fabrik i Värmland.
Denna samt den norska fabriken AV
Viktoria Linoleum var de enda skandinaviska fabrikerna. Den svenska
flyttade efter några år till Göteborg.
Men den inhemska tillverkningen
av linoleummattor räckte aldrig till
och många mattor importerades

Det finns två typer av linoleummattor, den genomgjutna och den
tryckta. De första mattorna var
enfärgade, men i slutet av 1800-talet
började mönstrade mattor tillverkas.
I den genomgjutna utgör själva linoleummassan mönstret, medan den
tryckta har en enfärgad matta med
ytligt tryck. En tryckt linoleummatta
är naturligtvis mer ömtålig eftersom
trycket kan slitas ut.

Lovisa Smedberg
byggnadsantikvarie,
Dalarnas museum
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Gott och blandat

DET SVENSKA DRAGSPELET

Del 2 1945-1960 2013.
Bo Nyberg. 151 s.

I del 2 fortsätter historien om
bälgaspelet, nu under dess
guldålder. Antalet dragspelsfabriker i landet stod på topp.
Instrumentet hördes i radio
och på film, i konsertlokal och
på dansbana, och inte minst,
i hemmet. Texten är rikt
illustrerad och försedd med
sak- och personregister samt
käll- och litteraturförteckning.
En CD-skiva följer med boken.
Läs mer på www.nybergmedia.se Pris 250 kr + porto.

Textilkonservering - Att
vårda ett kulturarv

Svenska föreningen för
textilkonservering. Bohusläns museums förlag 2012.
233 s.

I denna bok delar 25 textilkonservatorer med sig av sina
erfarenheter från museer
över hela världen. Här får du
matnyttiga råd om hur man
bäst dammsuger en matta, hur
föremål bör transporteras och
hur en utställning kan byggas
etc. Författarna belyser viktiga
frågor om hur vi samlar och
sparar för framtiden. Så väl
vackra som pedagogiska foton
och bilder illustrerar texten

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.

Orsaord – en orsamålsordbok

Karin Ohlsén och Eva
Olander. Orsa-Skattunge
Hembygdsförening. 624 s.

Detta är en utökad och omarbetad utgåva av ordboken,
som utkom 2010. Ordboken
är sökbar från så väl svenska
till orsamål, som omvänt. För
att belysa ordens betydelser,
användning och böjning finns
gott om exempelmeningar
och dessutom flera typiska
uttryck och formuleringar.Den
är rikt illustrerad med vackra
och informativa teckningar av
Ernst Grandell.

Husby-Rocken 2013

Långshyttans Brukshistoriska Förening. Årgång 53.
43 s.
Ett digert och varierat innehåll
väntar läsaren av årgång 53
av Husbyrocken. I en replik
till TV-dokumentären om
Jan Stenbeck, beskriver Otto
Stjernqvist hur finansmannen
styckade och sålde ut Fagerstakoncernens olika delar.
Vidare kan man bl.a. läsa om
byggnaderna Husby kyrka och
Ytternora herrgård samt berättelser av en torparunge och en
gärdesgårdsbyggare. Två spännande rättsfall refereras.

Kolla våra hembygdsgårdar En handbok om
underhåll av hembygdsgårdar

Finnbo och Fjällgrycksbo – två byar i Bjursås
socken

Sveriges hembygdsförbund. 2013. 68 s.

Bjursås Fornminnes- och
Hembygdsförening 2013.
365 s.

Denna bok är ett hjälpmedel
för alla som arbetar med hus,
så väl nya som gamla. Här ges
råd och tips kring underhåll
och förvaltning av ett hus alla
tänkbara skrymslen och vrår.
Den är pedagogiskt illustrerad och lättfattligt skriven för
största tänkbara räckvidd.
Skriften kan med fördel kompletteras med mallen för underhåll och åtgärder som finns
utlagt på www.hembygd.se

Denna fylliga volym presenterar två Bjursbyar ur en rad aspekter. Tonvikten ligger dock
på gårdar, hus och dess ägare
i nu- och dåtid. Här finns även
en genomgång av områdets fäbodar samt artiklar om skolan,
vägar, post och affärer, olika
näringar, folktro, hushållning
samt personporträtt. Boken
illustreras av kartmaterial och
bildmaterial, så väl äldre som
nytaget.

Orsaröster. Tolv orsa
målsinspelningar

Eva Olander och Karin
Ohlsén. Orsa-Skattunge
Hembygdsförening. CD
med texthäfte. Speltid ca
30 min. 44 s.

Denna CD ger ett smakprov
på de många inspelningar
som finns av talat orsamål.
Här finns korta berättelser
med varierat innehåll. I det
medföljande texthäftet är alla
inspelningar utskrivna och
översatta till svenska. Häftet är
illustrerat med teckningar av
Ernst Grandell.

Våra slåtterängar har
ett stort biologiskt värde och
är en viktig del av vårt kulturarv. Ängarna är dock helt
beroende av att det finns människor som fortsätter att sköta
dem. För att uppmärksamma
de som utför detta viktiga
arbete och sporra till fortsatta
insatser delar Länsstyrelsen
ut silverlien till Årets ängsbrukare i Dalarna. Både enskilda
personer och föreningar som
på ett förtjänstfullt sätt skött
en eller flera slåtterängar med
höga biologiska och kulturhistoriska värden i Dalarna kan
nomineras.
Nomineringen ska innehålla:
• Den/de nominerades namn
• Motivering till varför din
kandidat förtjänar utmärkelsen
• Vilken äng din kandidat
sköter
• Ditt eget namn, adress och
telefonnummer
Vinnaren utses sedan av en
jury med representanter från
Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen och Dalarnas
fornminnes- och hembygdsförbund och LRF.

Dagsverket rättar

Senast den 13 april behöver vi
ha din nominering.
Adress: Länsstyrelsen Dalarna, Landsbygdsenheten, att:
Märta Ohlsson, 791 84 Falun.
E-post: marta.ohlsson@lansstyrelsen.se

Dagarna bjöd på en utställning
med visning av gamla svartvita bilder från bygdearkivet.
Flera skolkort uppmärksammades av besökare från byn
som kände igen både sig själva
och sina klasskamrater. Det

Förlåt klavertrampet i en
artikel i Dagsverket nr 4 2013.
Konjaksfursten heter Johan
Daniel Grönstedt och inte Johan Gabriel. Är du intresserad
av mera information läs Marin
Lindströms bok ”Grönstedt,
konjaksfursten från Leksand”.
/Elizabet Ståhl
Medlemskorten utgår

Det kommer inte längre att
skickas ut några medlemskort
till enskilda medlemar i Dalarnas hembygdsförbund. För
rabatter i Dalarnas museums
butik behöver ni endast uppge
namn och medlemskap för
att tillgodoräkna er medlemsrabatt på litteratur utgiven av
Dalarnas museum och Dalarnas hembygdsförbund.

fanns även intressanta foton
som berättar om hur man
levde förr och hur vardagen
kunde se ut.
Flera hantverkare fanns
också på plats för att visa
sina alster, där ibland Hanna
Cedervall som arbetar i bl a
lera. Marieann Klockar visade
vävda band till bygdedräkt och
luffararbeten. Ingrid Pettersson och Ulla Holmer visade
upp sina målade tavlor. Peter
Häger riktar in sig på att måla
tavlor från olika platser i Mora
med omnejd. Ove Gustavsson
är ytterligare en tusenkonstnär som tillverkar i trä, målar
kurbits och tavlor.
En trappa ned föreläste
Marcus Wiberg om när han
och fem andra feriearbetande
ungdomar från byn inventerade drygt 200 gamla härbren.
Ett nytt nummer av tidningen
”Färnäs Förr och Nu” fanns till
försäljning. Arrangemanget av
utställning står bygdegårdens
kulturråd för.
Kungliga bidrag

Kulturdagar i Färnäs
Bygdegård, 27-28 DEC

I fördelningen av medel ur
Gustav VI Adolfs fond för
svensk kultur, har vår monark
visat sig synnerligen generös
gentemot projekt med Dalaperspektiv. Dagsverket har
genom åren uppmuntrat sina
läsare att söka medel ur denna
fond och läsningen av följande
beviljade ansökningar borde

sporra ytterligare föreningar
och personer att pröva lyckan
kommande år: Johan Ahlbom,
tryckningsbidrag ”Granbergsliv”, 10 000 kr; Lång John
Erik Långberg, bidrag till
kostnader för digitalisering,
35 000 kr; Birgitta Sandström,
tryckningsbidrag till ”Emma
Zorn – en biografi”, 50 000
kr; Svärdsjö hembygdsförening, restaurering av tak på
parstuga, 150 000 kr.
Gangsingen Lång John Erik
Långberg har fått medel ur
fonden för sitt digitaliseringsprojekt om Dalarna. De största
kostnaderna i arbetet är
lokalhyror för ett bombsäkert
skyddsrum, där alla hundratals pärmar, dokument,
litteratur och mikrofilmer
förvaras. Projektet omfattar
i dag ca 15600 digitaliserade
A4-sidor motsvarande över
6200 wordfiler. Projektet är
hittills koncentrerat på Dalregementets 1200 rotar, befäl
och övrigt manskap, gårdarna
i Mockfjärd och Gagnef t o m
1835, Leksand och Siljansnäs
1628-1733, Åhl ca 1700, Rättvik
och Boda ca 1660-1722. En detaljerad och uppdaterad bild
av projektet erhålles på http://
dalregementet.blogspot.com
Öppet hus på Länsstyrelsen i Falun, lördagen 29
mars. t

Gränge 2013

Samarbetskommittén för
Hembygdsföreningarna
inom Ludvika kommun. Nr
44. 36 s.
Det breda samarbetet mellan kulturarvsföreningar i
Ludvika kommun fortsätter. I
årets upplaga bjuder man på
artiklar i en rad ämnen som
exempelvis begravningstraditioner, gamla tidningsklipp,
reseberättelser, historier,
byggnader (gästgivaregårdar
och biografen i Sunnansjö),
Säfsens järnväg och inte minst
Unicaboxen.

Dräktutställning på kulturarvsdagarna i Färnäs. Foto: Krister Larsson, bygdegårdens kulturråd
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SVERIGE
PORTO
BETALT

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan
(ej adressidan)

DE CENTRALSKANDINAVISKA
DIALEKTERNA:
dalmålen och
besläktade
dialekter på den
norska sidan.

Föredrag på Dalarnas
museum 9 april kl 19
Yair Sapir, lektor i
svenska språket vid
Högskolan Kristianstad
Arr: Dalarnas Hembygdsförbund
och Folkuniversitetet

Seminarium i Mora 16-17/5 om

MEDELTIDA TIMMERHUS
För att öka kunskapen om medeltidshusen och rikta uppmärksamheten mot
dem anordnas detta seminarium som
vänder sig till timmermän, ägare och
förvaltare av äldre timmerbyggnader.
Fullständigt program och information om
hur du anmäler dig finner du på Hantverkslaboratoriets hemsida: craftlab.gu.se
eller maila
henrik.larsson@conservation.gu.se
Arr: Dalarnas museum, Dalarnas hembygdsförbund,
Länsstyrelsen Dalarna samt Hantverkslaboratoriet vid
Göteborgs universitet

Kallelse av enskilda
medlemmar till Dalarnas
hembygdsförbunds årsmöte
Tid: 26 april 2014. Kl. 10.00-ca 15.00.
Kaffe och kanelbulle serveras
från kl. 09.15.
Plats: Dalarnas museum, Falun.
Förhandsanmälan för förtäring senast
den 15 april till Inger Sjödin,
tel 023-765 503,
mail: inger.sjodin@dalarnasmuseum.

Program
10.00 Årsmötesförhandlingar
Hembygdsförbundet och Dalar
nas museum informerar
Föreningarnas frågor och ärenden
12.00 Förstäkt ﬁka (förhandsanmälan
krävs. Fikat betalas på plats).
13.00 Information från Skatteverket
Länsstyrelsen och Vuxenskolan.

14.00- Föredrag
15.00

