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Paus i arbetet, kanske någon drog en underhållande skröna!
Foto Sven Nordahl. Dalarnas museums bildarkiv.

” En riktig
rövarhistoria
är ofta värd
mer än högar
av fakta...”

D

et var en gång en timmerman som lagade ett gammalt,
illa byggt hus. Timmermannen, som var skicklig i sitt
yrke, funderade mycket under arbetet och tankarna
blev till en berättelse. För mig berättade han historien
om en, som inte var den händigaste, men som av fattigdom
tvingats klara sig ändå. En som bara hade kniven och yxan och
ingen granne till hjälp när stock skulle fogas till stock. Så blev
huset som det blev, det fick duga för att det måste.
Historia blir begripligt först då tingen får sammanhang och individer träder fram. Genom berättelsen upptäcker vi detaljerna,
skaparmödan, livet – det som på en gång är så likt och olikt vårt
eget. Vi minns det vi har känt, om den som lyssnar blir berörd
lever berättelsen vidare. Timmermannen målade upp ett diktat
levnadsöde så starkt att jag aldrig glömmer bort det.

Charlotte Ahnlund
Berg, etnolog,
pedagog och chef
för Pedagogiska
enheten, Kulturhistoriska avdelningen,
Stiftelsen Skansen.
Foto: ”Selfie” CAB

Få lyssnarna att rysa eller skratta och de ska minnas vad du berättat. En riktig rövarhistoria är ofta värd mer än högar av fakta:
skarva och brodera! Nu förfäras vän av ordning, inte får man
ljuga, vad sker då med vår aktning för det förflutna? Jag svarar,
gör som timmermannen. Utgå från dig själv, dela med dig av din
berättelse och gör tydligt att den är din, och du trampar ingen
på tårna. Använd alla knep du kan, då blir det fängslande och
minnesvärt. Den största missaktning vi kan visa historien är nog
likgiltighet och glömska.t

Prenumerera på DFHFs Nyhetsbrev!
Nyhetsbrevet, med aktuell information
från förbundet, föreningarna, andra
institutioner och närliggande organisationer, utkommer tolv eller fler gånger
per år. Medlemsföreningarna är välkomna att presentera sina program och
evenemang i Nyhetsbrevet.
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Medlemskap i DFHF för år 2015
erhålles genom insättande av 200
kr på bg 5604-8564. Som medlem
får du årsboken DALARNA, 4 nummer av Dagsverket, 20 procents
rabatt på museets och hembygdsförbundets publikationer.
Annonsera i Dagsverket:
Helsida: 1.600 kr
Halvsida: 800 kr
1/3-sida: 600 kr
1/4-sida: 400 kr
1/6-sida: 300 kr
1/8-sida: 200 kr
Priser exklusive moms
Manusstopp 2015/2016
Nr 4, 9 nov. Nr 1/2016, 1 feb.
Nr 2/2016, 9 maj
Redaktionen förbehåller sig
rätten att förkorta och redigera
insända texter. I och med att material lämnas till red. godkänner
upphovsmannen också att det
publiceras elektroniskt. Författarna
är ensamma ansvariga för sina
artiklars innehåll.
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Sänd materialet till hembygdskonsulenten; erik.thorell@dalarnasmuseum.se
Gå in på Dalarnas museums hemsida
www.dalarnasmuseum.se.
Klicka på Dalarnas Hembygdsförbund.
Skriv in din mailadress i fältet under
”Prenumerera på Nyhetsbrev”

Omslag: Örjan Green klubbar
Storfiskar
TrollkärringsSnörplig
Eldsjäl får
milan
Det
fångster i Solvarbo.
jakt i Nås”Marie”
jakt
utmärkelse
är den tionde milan som kolas
av föreningen Greens Mila.
Årets mila har fått namn efter
Örjans fru Marie.
Foto: Erik Thorell 2015
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Dra
en
DFHFs standar
skröna... D

”Hembygds arv är odlings grundval” skrev
Gustaf Ankarcrona som devis eller valspråk för
Dalarnas Hembygdsförbund.

F

rån min ungdom
minns jag äldre personer, främst män, som
när de träffades ”drog
en skröna”. En speciell berättarkonst vars främsta roll var
att underhålla, ibland med ett
visst mått av sensmoral.
Kortare historier som ofta
var personligt hållna och som
var försedda med passande
överdrifter för att förstärka berättelsen. De kunde vara helt
osanna eller kanske byggde de
på ett korn av sanning?
Traditionen att berätta de
närbesläktade sägnerna lever
även idag, det känner vi till
genom moderna ”vandringssägner” som Råttan i pizzan,
Maskarna i frallan i håruppsättningen eller Trädgårdstomten på resa.
Men lever kosten ”att dra en
skröna” kvar idag? Kanske
finns den endast som scenkonst. Idag upplever jag den
när jag hör artisten Peter
Carlssons ”mellansnack”, ett
fulländat berättande i skrönans form.
En berättare belönas rikligt av
vår fascination och uppskattning. Vi lyssnar och vill sen
själva prova om berättelsens
magi fungerar på andra. Så
sprids framförallt ”vandringssägnerna” i muntligt berättande på lunch- och fikaraster
och i skriven form över hela
världen i social medier.
I gammal tid berättades det
kanske med en extra inlevelse
vi en speciell tid på dagen. När
den ljusa dagen övergick i nattens mörker, ”lurades skymning”, en stund i gårdarna.
Kanske var det som Björs Brita
från Leksand uttrycker det i
sin dikt:
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Lurâ dôm skymmning
Sô va´nt´ä jämt
fôr tä spâr på ljusä´
Hä´va´fôr att då
såg dôm nô´
söm int´dôm kônd´si
ânnâ´s.
t
Erik Thorell, redaktör

et kom också att
broderas, tillsammans med årtalet för
förbundets bildande,
på det standar som Karl Trotzig komponerade för förbundet 1926. Standaret invigdes
vid förbundets årsstämma i
Säter samma år.
Valspråket ”utsäger klart och
tydligt hembygdsrörelsens
idé. Ingen odling, ingen kultur
kan varda bestående, som
icke bygger på gångna tiders
kulturarbete” kan man läsa i
årsskriften 1926/2, där det nya
standaret presenterades.
Som ett sammanhållande
tecken hade man valt, ”hjulet

med de fyra ekrarna, de
gamlas solhjul, solens tecken
på runstaven, ljusets och
evighetens symbol, in i sena
tider använd av dalfolket
såsom vårdtecken på dörren
till stugan och härbret, eller
på redskap och bohag för den
dagliga gärningen.” Detta
var alltså innan en variant av
solkorset kom att användas
som symbol för andra mörka
politiska syften.
Så såg logotypen ut mellan
1921 och 1930 då hembygdsförbundet slogs ihop med
fornminnesföreningen och
logotypens bokstäver ändrades till de i frakturstil som
fortfarande används.
Syftet med standaret var att
få en symbol, ett tecken, att
samlas kring vid högtidliga tillfällen och känna samhörighet
i arbetet för den ”sak åt vilken
man på skilda platser vigt sina
krafter.”
För tillverkning av standaret
utfärdades ett ”upprop till
Dalarnas kvinnor att insamla
medel. ”
De damer som tog sig an
den uppgiften var landshövdinskan Karin Kvarnzelius,
friherrinnan Caroline Arfwedson, borgmästarinnan Elisabet
Cornelius, borgmästarinnan
Anna Winqvist, konstnärinnan Ottilia Adelborg och
kyrkvärdsmor Werkmäster i
Utanåker.
Tyget, eller duken som
den kallas, vävdes av ”hemmaspunnet lin från hembygdens tegar, och utfördes i
gammal konstrik damastväv
med mönster från åldriga linnedukar i gamla dalagårdar.”
Sömnad, band, stång och
metallbeslag utfördes som
hemarbete av slöjdkunniga
människor i Dalarna.
I år firar DFHF sitt hundraårs
jubileum och har också varit
värdförbund för SHFs riksstämma. Standaret har åter
tagits fram ur magasinet och
fanns på plats i museets hörsal
vid båda dessa tillfällen.t
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Skrönor i urval
Falun
I gammal tid använde man
bland annat sjön Vällans vatten till att driva pumparna i
gruvan. Under ett kungligt
besök visade man drottning
Kristina hur det hela fungerade och stod då vid sjöns
strand och betraktade utloppet till den grävda kanalen
(Krondiket) som ledde till
gruvan. Någon sade:
- Gruvkollegiet har förslagit att
denna för oss så viktiga sjö ska
benämnas Vällan! Har möjligen drottningen något annat
namnförslag?
Drottning Kristina svarade:
- Nej, Vällan går ”väl an”!
Därmed blev namnet Vällan
vedertaget.t
Efter kriget tog en hosjöbo
åter fram sin motorcykel av
märket Harley Davidsson
som stått i en lada under
kriget. Han mekade, putsade
och smörjde upp den. Inför
”jungfruresan” fick en kamrat

inta platsen bredvid honom
i sidovagnen. Ekipaget gled
sakta ut genom samhället
och på en raksträcka ökade
föraren hastigheten och medpassageraren ropade med en
stammande röst:
- Kkkkör, kkkör!
Föraren trodde att passageraren njöt av den höga hastigheten och gasade på ytterligare, varpå passageraren åter
ropade:
- Kkkkör, kkkör!
Föraren tänkte att det var då
själva den och gasade nu på
med full gas. När raksträckan
var slut och farten saktade av,
pustade passageraren fram
det han egentligen ville ha
sagt med mycket ansträngda
andetag:
- Kör inte så förbannat fort.
Botten på sidovagnen är
borta, jag har fått springa som
bara den för att hänga med
och benen har gått som trumpinnar! t

möda kunde lyfta upp armen
ungefär i höjd med axeln.
Hällsjö fortsatte att hålla lite
rundsnack om ditt och datt,
men kastade plötsligt fram
frågan:
- Nå, hur högt brukar du an-

Avesta

En dag bestämde luffaren
Brödkrigarn sig för att ta
genvägen över en inhägnad
hage, men då kom en ilsken
tjur rusande emot honom.
Han insåg att han aldrig skulle
hinna ta sig över inhägnaden.
Utan att tänka sig för började
han spela på dragspelet, i
stället för att ta till flykten och
försöka rädda sig. Tonerna
från bälgen fick oväntat tjuren
att tvärstanna på fläcken och
luffaren Brödkrigarn fortsatte
med sin förtrollande musik
medan tjuren gick baklänges,

nars kunna lyfta armen?
Patienten blev överrumplad
och sade:
- Så här!
Varvid han sträckte upp armen rakt upp i luften. Det blev
ingen sjukskrivning. t

flåsande och bölande. Luffaren Brödkrigarn hade hjärtat
i halsgropen, men fortsatte att
spela, han förstod att det var
musiken som på något underligt vis fick tjuren att tveka.
Till slut kunde han rädda sig
över inhägnaden och sade
med tårar i ögonen:
- Det här dragspelet är sannerligen en trofast vän. Det ger
mig mat och räddar mitt liv
även på mer oväntade sätt! t

Borlänge
Företagsläkare Hällsjö fick en
dag besök av en arbetare på
Domnarvets järnverk. Denne
önskade bli sjukskriven för
han hade ont i ena armen.
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Doktor Hällsjö undersökte
sjuklingen och undrade:
- Hur högt går det att lyfta
armen?
Patienten visade att han med
DAGSVERKET NR 3. 2015
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Malingsbo

Orsa

Gustav Hedlund i Älvestorp
kunde konsten att skildra
det han varit med om utan
att överdriva allt för mycket.
Ett år hade han fått den stora
äran att vara drevkarl under
den kungliga jakten med Gustav V. Han berättade senare:
- Det började smälla och när
vi drevkarlar fick gå fram till
kungen satt han där stolt i
stolen i granrisbersån med
sin bössa i ena handen. Vi fick
reda på att han hade skjutit en
älgtjur och när jag gick fram
till den fick jag se att den var
träffad bakom örat. Jag gick
tillbaka till kungen och sade
till honom;
I gränstrakterna mellan
Hälsingland och Dalarna var
råkurr ett känt begrepp. En
gammal gubbe från Los berättade:
- Men ni skulle ha varit med
på 1890-talet när jag for in
för att exercera, då gick det
hett till må ni tro. Det började natten innan, då vi slogs
så vi var tvungna att plocka
skrinnan full med kroppsdelar

och fara till lasarettet i Mora.
Doktorerna, dom plåstrade
och lappade, men hur dom
än gjorde så blev det kroppsdelar kvar till en hel karl. Den
karlen tog vi med oss hem till
Los för att få kyrkskriven. Men
den attans prästen, han sade
att vi skulle vänta till nästa
slagsmål, för då kanske det
kom att fattas en karl!t

Skrönorna har ställts
till Dagsverkets
förfogande av Mats
Neubauer och är
hämtade ur hans
kommande bok
”Sanna och osanna
dalahistorier” del 2.
Boken utkommer i
maj 2016.

Ludvika
En liten pojke i en by i finnmarken hade försvunnit och
man gick man ur huset för att
leta rätt på honom. Men man
fick slutligen ge upp. Efter
tre dagar dök en björnhona
upp intill ett par skogskarlar och betedde sig som om
hon ville visa dem något.
Skogskarlarna följde efter
björnen på behörigt avstånd
när den lufsade iväg och efter
en stund kom de till hennes
håla. Björnen avlägsnade sig
DAGSVERKET NR 3. 2015

”Nu du Gustav hade du allt
en djävla tur för kulan sitter
bakom örat på tjuren!”
Kungen svarade;
”Ja, det tog väl där jag siktade!”
Det trodde jag inte på, men
för att bevisa sin skjutskicklighet tog V-Gurra upp en enkrona som han gav mig. Han
beordrade mig att gå hundra
steg ut på mossen och hålla
upp kronan. Token gör som
stollen säger, så jag stegade
hundra steg och vände mig
om och höll upp kronan. Och
jag hann inte mer än att blinka
förrän det sved till i nypan och
vi såg aldrig kronan nåt mer.
Han var en djävel att skjuta
den där V-Gurra!t

därifrån och skogskarlarna
vågade kika in i björnhålan. I
den låg den försvunne pojken
och sov i allsköns ro. När han
vaknade sade han att han fått
mat av den snälla björnmamman. Efter den händelsen
jagades aldrig mer björn i de
trakterna. Man hade insett att
en björn liksom människan
var förståndig, kunde tänka
och hade känslor för andra
varelser.t

Mats
Neubauer
Trädgårdsmästare och författare, Rottneby,
Falun

BILDTEXTER:
Alla bilder ur Dalarnas museums bildarkiv där inget annat
anges.
Sid 4:
Motorcykel med sidovagn.
Foto: Kurt Ahlinder, Falun.
Dr Hällsjö med personal ser
om en patients fot. Ur Dr K E
Hällsjös fotografialbum.
Tunabygdens hmbf.

Dragspelare på ängen.
Foto: August Eriksson
Sid 5:
Slagsmål i snårskogen.
Foto: August Eriksson 0041
Björn.
Ur Dalademokratens arkiv
I det här området var älgarna
i så stort antal, att de kunde
komma i vägen när någon
provsköt en bössa. Vykort
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Älvdalen
En Öjvallsbergsbo hade fiske
i Bornåssjön som en viktig
fritidssysselsättning och var
där med om en hel del
anmärkningsvärda episoder.
Han behärskade verkligen den
ädla konsten att berätta sina
upplevelser på ett magnifikt
sätt. Och han ”ljög aldrig”:
- En dag skulle jag vittja några
gäddkrokar utanför dammhuset. Det var på vårkanten och
rätt kallt, men fin skare. Jag
åkte därför cykel. Som vanligt
hade jag skinnhandskarna på
mig. Men så körde jag rakt
över ett varmhål. Skaren höll
inte och då skinnhandskarna
oturligt nog hade fryst fast i
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Storfiskare har fångat storgäddan. Foto: Sven Nordahl. Dalarnas museums bildarkiv.

styrstången sjönk jag som en
sten till botten med cykeln.
Nå, vad var då att göra på tre
meters djup. Jag ville ju inte
lämna cykeln, Monarken, jag
haft i nästan tio år. Så då var
det bara att hålla andan och
försöka cykla under isen mot
vaken vid dammhuset. Det var
inte svårt att orientera sig, för
det lyste så grannt i solskenet.
Gäddorna kilade härs och
tvärs och allt gick bra tills jag
skulle cykla upp i vaken vid
dammhuset. Just som jag hade
fått huvudet och axlar över
vattenytan och tagit några
djupa friska andetag, så körde
en femkilosgädda rakt in i
framhjulet på Monarken. Jag

gjorde en alla tiders praktvurpa på huvudet ner i vattnet
och fick såna sabla kallsupar
att jag höll på att drunkna! t
En annan gång berättade
Öjvallsbergsbon:
- Jag var vid Bornåssjön och
fiskade med spinnspö. Efter
första kastet blev det hugg
och så kraftigt till och med att
jag varken förr eller senare
varit med om maken. Det var
en gädda som huggit och den
vägde säkert tio kilo. Jag kämpade med den minst en timme
innan jag kunde börja veva in.
Just som gäddan befann sig
vid båtkanten fick den syn på

mig, gick då under ekan och
försvann med drag och allt. I
min iver att klara reven kunde
jag inte hindra att plånboken
halkade ur innerfickan. Och så
var den borta den med. Dubbelt förargligt, för jag hade en
tågbiljett i den. Nåja, jag satte
nytt drag på reven och gjorde
ett kast igen på samma plats.
Tror du inte att jag fick hugg
igen och denna gång hamnade
den magstinna gäddan i ekan.
Döm om min förvåning när jag
återfann min plånbok i buken
på gäddan. Biljetten fanns
också kvar på sin plats, men
den var klippt på retur! t
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Storgäddan och ögat
S
Täpp Lars Arnessons skröna från barndomens Malung.

om barn berättade min bästa kompis morfar en skröna
som vi barn fascinerades av.
Vi skrattade så vi grät när
gubben blev arg för att vi inte kunde
tro på det han berättade.

Det fanns för länge sedan här i
Malung en driven och duktig storfiskare. Han gick till en sjö väster om
älven för att fiska och han hade bara
hunnit slänga i kroken innan spöet
rycktes ur hans hand och följde med
den stora fisken ner i djupet. Fiskaren var både klok och uppfinningsrik
och förstod han att det måste ha
varit den övermåttan stora gäddan,
som det ryktades om, som tagit hans
spö.
Han vände genast hem till socknen
och hämtade ett järnspett som han
värmde tills det glödgade. Han
bankade och slog på det glödgade
spettet och smidde det till en stor

krok. Han hängde kroken på ryggen
och gick till stallet, hämtade tömmarna till hästen, rullade ihop dem
och hängde dem över ena axeln. Så
gick han till ladugården och släppte
lös den största gris de hade. Fiskaren
ville ta med sig grisen men den var
för tung att bära så han lockade med
sig grisen med hjälp av en hink med
lite mjöl i.
Så gick fiskaren iväg med kroken
på ryggen, tömmarna på axeln och
grisen tätt bakom sig tillbaka sjön.
Fiskaren gick ut på en udde som låg
långt ut i sjön och i den stora tall
som växte längst ut på udden knöt
han fast ena änden av tömmen. I
den andra änden knöt han fast den
stora kroken innan han trädde upp
grisen på kroken och kastade både
gris och krok i vattnet. Det tog inte
lång stund innan fiskaren förstod att
den stora gäddan satt fast på kroken
då tömmen spändes så hårt att det

”Så gick
han till ladugården
och släppte lös den
största gris
de hade.”

var nära att den stora tallen skulle
åka med ner i sjön. Fiskaren drog
så mycket han kunde, han drog och
drog, och tog spjärn mot en jordfast
sten för att lyckas få upp gäddan på
land.

När gäddan väl var på land var fiskaren så trött att han knappt kunde
greppa om yxan och höja den så
pass att han kunde slå ihjäl den stora
fisken. Fiskaren samlade ihop de
sista av sina krafter och högg sin yxa
i ett välriktat hugg i gäddans huvud,
men i det samma som yxan slog i
huvudet på fisken sprätte den till.
Hela den stora fisken spändes som
en båge, den stora stjärtfenan nådde
till toppen på tallen och träffade en
Täpp Lars Arkotte som for iväg ända till Sollerön
nesson
och slog ut ett öga på en gammal
Inspiratör, talare,
kärring.t
skinnskräddare
och fäbodbrukare från
Malung.

Skrönornas skröna

En ”trahia” från Norn
Ja, det var på den tiden, när
krig pågick nere i de andra
länderna. Då var det mången
gång ont om mat också här
hemma. Ibland fanns det inte
ens potatis att äta till sillen
och brödet. Då någon gång
– det var väl 1916 eller 1917 –
sysslade ett par skogshuggare
med att hugga kolvedsres
nära vägen i skogen bortemot
Sakristorp. Bäst det var fick
de se en bekant man komma
cyklade efter vägen och han
tycktes ha brått.
- Hör du du, ropade de till
honom, stanna lite och dra en
”skröna” medan vi vilar oss en
stund! Du brukar vara skicklig
på sådana du.
- Är ni skvatt galna – inte har
jag tid med sådant nu inte,
svarade mannen. Jag har hört
talas om, att det har kommit
en vagn med potatis till Söderbärke station och att de, som
kommer dit får köpa av dem
så långt de räcker. Nu skall jag
åka hem efter några säckar
och åka dit med. Jag träffar väl
DAGSVERKET NR 3. 2015

alltid någon, som hjälper mig
köra hem potatisen sedan.
Med dessa ord skyndade han
vidare.
- Ja men, sade huggarna och
såg på varandra, då måste väl
också vi passa oss och försöka
få något med.
De gömde yxor och sågar för
den dagen och skyndade sig
hemåt de också. Och kort
därefter hade de sökt reda
på några tomsäckar och lagt
dessa på pakethållarna och
så trampade de på allt vad de
orkade den långa vägen ända
till Söderbärke. Det spelade ju
ingen roll att de var vardagsklädda. Men när de äntligen
kom fram, så inte fanns det
någon potatisvagn där inte
och inte kände någon till, att
det hade stått någon sådan
där heller. Så nog fick de där
huggarna sig en ordentlig
”skröna”!
Ja, och nu kan ni väl också
tänka er hur mycket det är
att sätta tro till vad Helmer
brukar pladdra om.t

Två cyklister som kanske just har hört en ”trahia”.
Foto: Per Magnus Sörhuus. Dalarnas museums
bildarkiv.

En ”trahia”,
som det kal�lades i Norn
i gammal tid,
kommer av
ett gammalt
ord tragilja
som betyder
just skröna,
anekdot eller
skämthistoria.
Den här skrönan har nedtecknats av
Elis Dahlgren
efter Helmer
Nornsjö i
Norn. Som
Elis Dahlgren
anmärker i
sitt föjebrev
förekommer
den här
historien i
flera olika
varianter i
Södra Dalarna.
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Korta skrönor...
Pliktmedveten post
Den unge Bror von Vegesack
skulle rycka in till Dalregementet sommaren 1930 med
några dagars uppskov på
grund av studentexamen.
Vid kaserngrinden hejdas han
av en pliktmedveten dalasoldat med ett kraftfullt ”Halt!”

”Vid kaserngrinden
hejdas han av en
pliktmedveten dalasoldat med ett kraftfullt - Halt!”

kommer jag att efterspanas av
polisen”.
”Då får du gå tä marketenterigrinda” säger den pliktmedvetne, ”för där står dä ingan
post!”
32 år senare blev Bror
von Vegesack chef för
Dalregementet.t
Insänt av Curt Holgersson,
Stockholm.

Den timide studenten meddelar att han ska rycka in men
det vet inte posten någonting
om, den stora inryckningen
var ju för några dagar sedan.
”Hännä får du int komma in”
blir således det bistra svaret.
”Jamen jag måste inställa mej
i dag” genmäler den blivande
regementschefen, ”annars

Snöplig björnjakt

Bror von Vegesack, chef
för Dalregementet mellan
åren 1962–1971.
Foto ur Dalademokratens
arkiv, Dalarnas museum

Kusollasfars pengar
När Kusollasfar i Kärfsåsen dog, fick de inte
igen några pengar efter
honom. Men de visste att
han hade slantar, så de
letade överallt, men de
fick inte igen några.
Gubben gick igen efter
sig flera gånger, för att
tala om, var han gömt
pengarna. Men husfolket blev så rädda, så de
gömde huvudena i fällarna, bara han kom, så
han kunde aldrig tala om
något för dem.
Men så var det en klok
bergkarl, en man från
Osmundberg som hette
Sik, han hade varit soldat
och då hette han Ehn,
som var ut till kyrkogården en kväll och tog mull
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Kunglig björnjakt i Korsån 1886. Bakre raden f.v Förvaltare Södersten,
Taube, Bråkehielm, Bokhållare Westlig. Främre raden f.v; Seton, Wennerberg, Prins Eugen, Hallgren, Kronprins Gustaf (sedemera Gustaf
V), Douglas, Gripenstedt, d´ Otrante, Hamilton, Thorén, af Peterses,
Skogvaktare Backström, Fersen, Gyldenstope.
Foto: August Wahlström, Falun. Dalarnas museums arkiv

och ben. Och Sik låg i
Solig-klädstugan på natten. Och då kom Kusollasgubben in och ville
(att) han, Sik, skulle tala
om för dem hemma, att
han hade gömt pengarna
bakom ett hörnskåp inne
i stugan hemma.
Detta lovade Sik och då
försvann Kusollasgubben.
Sedan talade Sik om för
dem i Kusollas vad gubben hade sagt, och när
de såg efter var det 300
kronor bakom väggskåpet. Och sedan gick inte
gubben igen efter sig
mera.t
Uppteckning från Boda
av E.H. Nord
Insänt av Britt Eklund,
ljudarkivarie, Institutet för
språk och folkminnen,
Uppsala.

En gubbe i en Ålby invid Gagnefsgränsen hade fått reda på,
var en björn hade sin vistelse
en sommar. Och han ville
ha björnens päls och skinka.
Därför surrar han fast en tom
strömmingstunna uppe i en
fura, slaktar en killing och
lägger under trädet, laddar
sin flintbössa, klättrar upp i
tallen och står trygg i tunnan, väntande på det lurviga
jaktbytet. Nalle kommer också
och börjar kalasa på killingen,
utan att ana gubbens försåt.
Och naturligtvis skulle han
nu skjuta. Men hur han än
bökade och spjärnade, när

han skulle få flintlåsbössan att
ge eld, bar det sig inte bättre
till än att bottnen gick ur gubbens strömmingstunna. Gubben och flintbössan ramlade
burdust ned på Nalles rygg.
Björnen skuttade som ett
Jehu in i småskogen. Gubben
skuttade även han men åt rakt
motsatt håll. Nalle gick säkert
aldrig mer till den furan för
att spåra färsk killing och gubben jagade säkert aldrig mer
från strömmingstunna uppe i
tallarna.t
Fritt efter en artikel i Falu
Läns Tidning 5 april 1930.

När braxen flydde från Siljan
Siljan var förr en mycket
fiskrik sjö. Blanklax, sik, harr,
ål , id , nors, ryssing, blektor, abborre, gädda och lake
fanns där i betydligt större
mängd än nu. En gång ska
även braxen ha funnits i Siljan
men den förekommer nu inte
längre. Enligt en gammal folksägen ska den på följande sätt
ha försvunnit:
En av prästerna i Mora, som
var en lycklig fiskare och genom återkommande rensning
uttröttat sin lata piga, hade
en gång gjort en stor fångst
av braxen, som ännu levde,
när han kom i land. Pigan som

var vred och häpen över det
ständigt återkommande dryga
arbetet, stack en nål genom
ögonen på en braxen och kastade den i sjön samtidigt som
hon ropade: ”Så måtte åtminstone inte du hitta hit igen!”
Hennes önskan gick på ett
märkvärdigt sätt i uppfyllelse,
för efter den dagen har varken
den eller någon annan braxen
varit synlig i denna sjö.t

Fritt ur D.T Dalarnas Tidning
18 juni 1925.
DAGSVERKET NR 3. 2015

E trôllkäringsjakt
i Nås
En skröna på dialekt från Nås om en
Trollkärringsjakt. Upptecknade 1921.
(E.L. Berättat av L.T.) Historien insänd
av Margaretha Hedblom, Malung
Fastär va inni fjösä,
ô då fekk o hör att ä
va nôn inni fjösä ô
höll på klippt fårar.
Då sprang o å in ita
kârar, farfa ô Sus
Olâr - för dôm va
innä inni stugo ô
satt ô språkä ô söp,
för hä va julhälja, sô
dôm va fur môrnâ
å sä - ô tal fur ôm ä
för dôm. Ô dôm ut
ita fjösä, ô skull ta
trôllkärnja, men då
add o dri å, då dôm
kam dit.
Men då add ä kôm
nisnö, sô dôm fôld
spôrar ätt o, ända
ita Anders Mattssôn
i Hagô. Där vart ä
slut på spôrar mitt
i väjän, sô hä såg ut
sôm o add flug pi
värä där. Hä ant vir
gåle ôm dôm add
fått ti o, då farfa va
sô stor-sint. -----t
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Dåpp Inger Larsson och Margareta Jonth i Nås har
funderat angående
dialektala ord och
uttryck samt uttalsbeteckningar.
Rubriken: E, om
ordet vore femininum. En, då jakt är
maskulinum
Det står ä på några
ställen som kan
vara feltolkat â –
mycket öppet a (här
korrigerat i texten).
môrnâ = ”lullig, dåsig” – inte helt pigg
och vaken
hä ant vir gåle/gåli
= det har inte varit
gott ifall…
stor-sint (betoning
på båda stavelserna)
= ur-sinnig; sinnu,
sint = arg
Bild från inspelningen av filmen ”Häxan”
1956. Skådespelerska Marina Vlady. Bilden är
en illustration. Foto Sven Nordahl.
Dalarnas museums bildarkiv.
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Eda Hillerström som konfirmand, tredje sittande från vänster.
Kyrkoherden är Samuel Westin.
Foto: Privat ägo. Fotograf okänd.

Då min kusin Eda deltog i

Hembygdsförbundets pristävling

Å

ren 1925 och 1929
anmälde läraren
vid Östanviks folkskola i Ore socken,
J. V. Larsson-Näs, skolans
högre avdelning till att delta i
Dalarnas Hembygdsförbunds
pristävling. Eventuellt pris
skulle gå till en skolresa.

ders, Anders” sa hon ”milan
brinner!” Han gick och skulle
se efter. Men den brann inte.
Då tog han bössan och skulle
springa efter henne in i skogen. Men då han skulle skjuta
efter henne började tallarna
att ramla omkull. Då förstod
han att det var Bästa.

År 1925 var pristävlingen en
folkminnesinsamling, utlyst i
Falu Kuriren i februari 1925.
Skolans elever intervjuade
äldre Orebor och de lyckades samla in 42 bidrag. Här
nedan kommer tre exempel
på Bästan eller Råndan, som
hon också kallades. Det var
namnen på skogsrået i Ore
socken. Hon var ett förföriskt
ensamväsen som rådde över
skogen och dess villebråd.
Framför allt gjorde hon sig
känd för att förföra ensamma
män i skogen.

Berättad av Jon Mattson, född
1847 i Sunnanhed. Upptecknad av Sven Jonsson, Sunnanhed, 12 år.

Bästa och kolaren
Det var en gång en kolare. Då
han hade lagt sig på kvällen
kom en fin fröken in genom
dörren. Hon hade en svans.
Kolaren hette Anders. ”An-
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Rånda
Det hände en gång för länge
sedan att en fäbodkulla skulle
till en källa och hämta vatten
en midsommarnatt. Det var
bara grumligt vatten i källan.
Hon öste och öste och tänkte,
att hon skulle få rent vatten,
men det var bara grumligt. Då
gick hon hem med vattnet fast
det var grumligt. På morgonen
när hon vaknade, var det en
silverkedja i vatthinken.
Berättad av Anna Mattsson,
född 1851 i Sörboda. Upptecknad av Hanna Johansson,
Östanvik, 12 år.

Då Bästa narrade
Stut-Olov
Stut-Olov var i ett fäbodställe
alldeles ensam för att bära
in hö. Men det blev kvällen
innan han var färdig att gå
hem, så han måste ligga där
över natten. Innan han lade
sig gick han ut ett litet tag.
Då fick han se att det lyste i
stugan bredvid. Då trodde
han, att det kommit dit folk,
så han skulle gå dit och hälsa
på dem under kvällen. Men
då han kom intill stugan, blev
det mörkt, och han hörde ett
skallande skratt, som for från
stugan till skogen.
Berättad av Anna Larsson,
född 1876 i Sunnanhed.
Upptecknad av Ellen Olsson,
Sunnanhed, 12 år.
Till pristävlingen 1929 hade
eleverna som uppsatsövning skrivit ”Om skrock”. De
prisbelönta bidragen från Östanviks folkskola publicerades
i Dalarnas hembygdsförbunds
tidskrift, fjärde häftet 1929.
Min kusin Eda Hillerström,
född den 28 juli 1916, gick i

sjätte klass och deltog med två
bidrag om husdjuren.
Om smörkärning
Om det inte ville bli smör, så
skulle man lägga en vigselring
i smörkärnan. Då skulle det bli
smör.
När korna inte ville
komma hem
Om korna inte ville komma
hem till kvällen, så skulle
man rita tre streck på båset
och ett kors på länken, där de
skulle stå. Första gången man
släppte ut korna, skulle man
lägga en stålbit på tröskeln, så
korna fick stiga över den, annars kunde de bli trollade.t

Göran von
Knorring
Ore Hembygdsförening, Fil.Mag i
etnologi och
militärhistorike. Foto:
Toni Sica
DAGSVERKET NR 3. 2015
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Den gamla
silvergruvan

D

en gamla silvergruvan på Burängsbergs
gruvskog, som sedan
lång tid tillbaka
spökat i folkfantasin eller i
verkligheten, låter ännu tala
om sig.
Sedan lång tid tillbaka har
det brutits silvermalm av hög
halt, påstås det, men av någon
anledning avbröts arbetet och
gruvhålet täcktes av furustockar och mossa. Det uppges
också att en och annan som
utan tanke på malmletning
gått genom gruvskogen och
funnit platsen av en ren händelse, men att det sedan varit
en omöjlighet att på nytt finna
stället, ty gruvskogen är stor
och villsam. Det berättas att
en person som sålunda påträffat den övertäckta gruvan och
blottat stockarna från mossan,
sedan lagt ett nytt lager mossa
över. För att markera stället
bröt han av några grantoppar
invid platsen, men sedan när
han skulle återvända med
redskap för att göra närmare
undersökning, fann han grantoppar avbrutna litet varstans.
Därför var det omöjligt att
hitta det rätta stället.
För något år sedan deltog
en yngling från Torsberget i

DAGSVERKET NR 3. 2015

sällskap med ett par skogsingenjörer i skogstaxering på
gruvskogen. Ynglingen som
heter Artur Nordström fick av
en händelse se några gamla
stubbar nära varandra, och
när han grävde undan mossan
därintill låg där grova furuklyftor över ett gruvhål. Pojken
nämnde ingenting åt ingenjörerna utan rättade till mossan.
Nu har han och många flera
förgäves sökt att återfinna
platsen. Något av verklighet
tycks det ändå ligga i ryktena
om den gamla silvergruvan på
gruvskogen.t
Fritt ur Falu Kuriren 27 maj
1930.

Nedan: Illustration av Einar
Norelius ”Den bergtagna”, visa
nr 1 ur band I.
Bilden är hämtade ur Einar Norelius illustrationer till bokverket Svenska folkvisor, som gavs
ut i fyra band under åren 1956
till 1960. Samtliga dessa tuschteckningar, totalt 287 stycken,
donerades 2014 till Dalarnas
museum av konstnärens dotter,
May Strandberg.

Krucifixet i Leksands kyrka i skyddsplast vid renoveringen 2008.
Foto: Lars Jönses, Dalarnas museum

Triumfkrucifixet i
Leksands kyrka

O

m det medeltida triumfkrucifixet, som
hänger på sakristians vägg och som i
vinter varit på tal att placeras
på annan plats i kyrkan, finns
i folktraditionen här följande
historia:
Vid en kyrkorestauration långt
tillbaka, blev krucifixet nertaget och det beslöts att det inte
mera skulle uppsättas. Det låg
på kyrkogolvet och skräpade,
varför en arbetare tänkte
hugga sönder detsamma, men
just som han lyfte yxan för att

fullborda sitt uppsåt, segnade
han ned – död. Krucifixet fick
då förbli kvar, men skulle
undanställas i bårhuset. När
det skulle bäras dit var det så
tungt att elva man hade stor
möda att bära detsamma. Senare beslöts det att krucifixet
på nytt skulle placeras inne
i kyrkan, på sin nuvarande
plats, och då bars det med
lätthet av två man.
Infört i FK april 1927 av signaturen A.W.
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En frimurarhistoria från Horndal

D

Det sades, att
handlanden och
hemmansägaren
Anders Bylén i
Tyskbo, Mårtens Eric Larsson
i Tommesbo samt en Hedin
i Hede voro frimurare. Så
avled nämnda Hedin och blev
begraven på övligt sätt. Och
därom hade det väl ej blivit
vidare tal om inte en beskäftig

”Så avled nämnda
Hedin och blev begraven på övligt sätt.”
galenpanna släppt ut ryktet,
att man sett Eric Larsson och
Bylén farande söderut en natt
havande den döde Hedin mellan sig i åkdonet. De skulle ha
hållit honom sittande. Nu tog
skvallret fart. Det var alldeles
klart, att Hedin aldrig hade
blivit begraven, utan att sten

av lämplig tyngd lagts i kistan
och att nämnda personer
forslat liket till frimurarna i
Stockholm. Man kan ju tycka,
att folk skulle ha förstått det
orimliga i detta, men nej, det
tisslades och tasslades och
blev allt tokigare. För att få
slut på skvallret såg sig vederbörande nödsakade att öppna
Hedins grav och kista samt
att få vederhäftigt, vittnesgillt
folk att intyga, att Hedin och
icke sten låg i den begravda
kistan. Nu äntligen måste historien anses som avlivad och
torde vara glömd. Den hände
troligen något år i slutet av
1850-talet.t

1.
Berättat av Carl Erik Ericsson
(1861-1949)

Illustration av Jan-Erik Pettersson

Hur Dalälven
kom till By

V

år farfar berättade
för oss att i Fullstaälven/Dalälven/
ligger en holme som
heter Biskopsholmen. Där
bodde en gång på 1300-talet
en biskop som hette Piper. Det
var en stor man och han kom
osams med herrarna uppe i
Dalarna, så de vart så arga att
de satte sig för att de skulle
dränka biskopen med allt vad
han ägde och hade. Så började de dika ut Siljan, vattnet
började rinna och stannade ej
förrän det kom till havet.

Illustration av Jan-Erik Pettersson
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Vattnet strömmade över
Biskopsholmen och allt vad
biskopen ägde i husgeråd flöt
bort. Farfar mindes när han
var liten, att i hans födelsegård i Byns i Hovnäs hade de
en stol som flöt i land i Hovnäs
och som kom från biskopsgården. Det var en sådan där

”Det var en stor man
och han kom osams
med herrarna uppe i
Dalarna...”
stol, som begagnades vid vissa
tillfällen. Farfars mamma hade
den till vetemjölslåda.t

2.
Berättat av Eliases Lovisa
Persson (1869-1959) i Storbyn,
By.
Berättelserna
1, 2 och 3 är
insända av
Lars Östlund.
Kyrkoskrivare,
Folkärna
församling,
Västerfärnebo
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t JAKT

Illustration av Jan-Erik Pettersson

Misslyckad vargjakt i Folkärna

M

in mormor, Anna Larsdotter i Pellbo, berättade
flera gånger om en vargjakt, som en av grannarna
hade utrustat och som enligt hans
mening på grund av de utstuderade
arrangemangen skulle bli av mycket
givande art. Det blev dock en ren
missräkning och slutade istället
med att jägaren ådrog sig bygdens
allmänna åtlöje. Förloppet var detta,
att vargarna på Dammsjön och i markerna däromkring var särskilt rovgi-

riga, så utrustade den bålde jägaren
en hästfora med kolskrinda och i
den en sugga samt efteråt på släp en
fäst halmkärve föreställande suggan,
enligt vad han tänkte sig. När jägaren
kom ut på sjön började han våldföra
sig på suggan med avsikt att få henne
att skrika, men ju mer suggan blev
rullad och masserad, desto mera
nöjd och välmående tycktes hon
vara med tillvaron. Suggan var nämligen brunstig! Några vargar kunde
således ej lockas inom skotthåll den

” ...en ren
missräkning och
slutade istället med
att jägaren
ådrog sig
bygdens
allmänna
åtlöje!”

gången och som händelsen så småningom blev vida känd, spred sig
också ett allmänt löje över jägarens
finurliga försök att jaga varg.t

3.
Berättat av Erkers John Morell
(1869-1959) i uppteckningen ”Kullhyttan – minnen från en folkärnaby” från 1945.

Killingen och fönsterrutan

D

et här är inte en
skröna i dess rätta
bemärkelse utan
mer en historia om
livet i gammal tid. Den bygger
på en verklig händelse som
kanske har ”kryddats” en
aning för att uppnå större
effekt. En minnesgod 91-åring
man i Mockfjärd berättade
historien för mig 1986. Det är
en fin liten historia som ger
inblick i hur det kunde gå till
i allmogesamhället, både vad
gäller hantverk och hur det
kunde vara att åldras. Personerna som nämns i berättelsen bör ha varit födda på
1840-talet i Mockfjärd.
Asp Olofs hustru, Lakmases Anna, var fäbodkulla i
Bastberget. Asp Olof var med

DAGSVERKET NR 3. 2015

henne där då följande inträffar:
En killing har kommit in i
stugan, när Anna får se detta
”hojar” hon till. Killingen blir
rädd och hoppar upp och
slår sönder en fönsterruta.
Asp Olof går då, över 80 år
gammal, ner till Mockfjärd
för att skaffa en ny ruta. Han
går till hemgården i Västbyn
och berättar för familjen att
han ska ”fram till Hea” och
ha en glasruta. Men då han
kommer till affären har han
inga mått på rutan. Han får
därför övernatta i hemgården
och återvänder följande dag
till Bastberget. Där tar han
mått på rutan, som brukligt
var med en trästicka. Stickans
längd visade det ena måttet
och en skåra i samma sticka

visade det andra måttet.
Dagen efter återvänder han
hem till Västbyn igen men har
då glömt stickan i Bastberget.
Han får än en gång övernatta i
hemgården, för att dagen efter
gå till Bastberget igen. En dag
senare kommer han åter till
hemgården i Västanbäcken,
och går ”fram till Hea” och
får sin glasruta. Därefter blir
det ännu en övernattning i
hemmet. Dagen efter ger sig
gårdsfolket tidigt iväg till arbetet på åkrarna. Då de kommer
hem till gården har Asp Olle
återvänt till Bastberget.
Men - kvar vid trappen står
glasrutan. t
Text och foto Erik Thorell,
Hembygdskonsulent
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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.

Läsning på dialekt!

VI BOR I STORA SKEVI

SKAMRISBERGET

SOOL-ÖEN 2015

FARMORS BRÖLLOP

Karin Jansson och Maria
Hansson 2015. En bok om
människor i en bygd. 100 s.

-ett fäbodställe i Järna
socken. Atremi 2014. Mattias Lundell och Skamheds
bydokumentationsgr. 132 s.

Sollerö hembygdsförening.
263 s.

Aterim 2014. Karin Zetterqvist. 19 s.

Sollerö hembygdsförening
speglar i årsboken föreningens
hundraåriga historia. Flera artiklar speglar också tidsandan
och hur det var att leva och
bo på Sollerön för hundra år
sedan, men även hur det var
att arbeta på öns campingplats
under 1970-talet.

Karins farmor som var född
1893 berättar, på ”flomål”
om sitt bröllop och om första
tiden som maka och mor i
Floda i början av 1900-talet,
på den medföljande CDskivan. Gamla fetsliga traditioner som kryckdragning och
tredagars bröllopsfest speglas
mot fördömandet av den som
fick barn innan nio månader
gått efter bröllopet. Skriven på
dialekt med översättning till
rikssvenska i boken.

EN GEOLOGISK OCH HISTORISK RUNDRESA I LUDVIKATRAKTEN

Under ett år träffade författarna människor som lever och
bor i Stora Skedvi. I boken får
vi träffa några av dessa som
berättar om hur livet är, och
har varit, i bygden. En fin och
levande samtidsdokumentation av en hembygd.

Boken ger läsaren en bild av
fäbodvallar och fäbodställen i Risbergsområdet i Järna
socken och lyfter fram de
människor som vistats där
under historiens gång. Många
namn på platser presenteras
med ambitionen att öka användningen av namnen idag.
Illustrerad med nya och gamla
fotografier.

RÄTTVIKSKRUS

SAGOR PÅ MORAMÅL

GRUVOR I LUDVIKATRAKTEN

Rättviks hembygdsförenings årsskrift 2015. 80 s.

-och på svenska. Bogg Majvor Jonsson 2012. 33 s.

Ludvika Hembygdsförening
2013. 35 s

I årets bok får vi bland annat
läsa om Persborgs anhalt –
hållplats för tågen på väg från
Rättvik mot Mora, liksom om
järnvägen Insjön-Rättvik. Historier, anekdoter och fakta om
ett äkta original och legend i
Röjeråsen finns med liksom
historien om den oflyttbara
byrån. Utseendet på Rättviks
kyrkas torn, som det framställs på en akvarell från 1794,
analyseras och förklaras utifrån annan historisk kunskap.

Åtta gamla kända svenska
sagor är översatta till moramål
av Bogg Majvor Jonsson.

Ett stort antal gruvor i Ludvika trakten beskrivs utifrån
det bildmaterial som finns i
Ludvika Gammelgårds arkiv.
Även arbets- och bostadsförhållanden för gruvarbetare
vid sekelskiftet 1900 beskrivs.
Skriften innehåller också en
ordlista för begrepp vanliga
inom gruvhanteringen.
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Författaren som är född och
uppväxt i byn Vika har dialekten som modersmål. Ord
och uttryck har skiftat genom
tiderna, många som användes
av far- och morföräldrar är
idag borta. Det är inte heller
många av den yngre generationen som pratar moramål,
även om de flesta förstår
dialekten.

Ludvika Hembygdsförening. Gunnar Lidén 2015.
23 s.
Att skriva historien om Ludvika är som att lägga pussel med
oändligt många bitar. Landskapet har gett människorna
förutsättningar för att leva och
skapa historia. Historien om
Ludvika börjar därför med
berättelsen om hur landskapet
har uppkommit.

DAGSVERKET NR 3. 2015

t NOTERAT

”Vinterns
fester”
är temat för Dagsverket nr 4 2015
Varg/hundskinnspäls med pälsband från Mockfjärd.
Foto: Erik Thorell

V

älkommen med
berättelser om hur
ni firar vinterns
högtider och fester.

Berättelser om Hallowen,
Allhelgona, jul, nyår eller
varför inte trettondagsfirande
och tjugondaknut så som de
firas idag eller firades efter
gammalt.

Gärna Dina personliga minnen från dessa högtider, eller
om Du känner till några sådan

äldre historier, får Du gärna
skriva ner dem och skicka in
dem till DFHF och Dagsverket
senast 9 november 2015.
Kanske kan just Ditt bidrag
komma med i Dagsverket.
Redaktionen förbehåller
sig rätten att förkorta och
redigera insända texter. I och
med att materialet lämnas
till redaktionen godkänner
upphovsmannen också att det
publiceras digitalt.t

100 år sedan
Dalarnas
Hembygdsförbund
bildades!

D

Det första steget
mot bildandet av ett
regionalt Hembygdsförbund i Dalarna
togs den 4 juli 1915 vid en sammankomst på Gustaf Ankarcronas Holen i Tällberg.
Till denna hade representanter för de lokala hembygdsföreningarna och andra kulturpersonligheter bjudits in. I år,
100 år senare på samma dag,
högtidlighölls detta genom
en Jubileums lunch och visning av Holens Gammelgård
för speciellt inbjudna gäster.

Det serverades ”tidsenlig”
mat med sillbrus, tunnbröd,
svagdricka och kaffe med
jordgubbstårta. Lunchen hade
dukats upp på samma plats
som den serverades 1915.
Initiativtagare och arrangör
var föreningen ”Välkommen
till Tällberg” genom Hans
Jensen med flera.t
Läs mer om bildandet
av Hembygdsförbundet i
Dagsverket nr 1 2015: www.
dalarnasmuseum.se

Kretsträffar för förbunPreliminär plan för träffarna:
dets medlemsföreningar
Säters kommun		
hösten 2015. DFHFs hem9 september, Gustafs
bygdskonsulenter
har
i
några
Älvdalenspåkommun		
1915-07-04 bildades Dalarnas Hembygdsförbund
Holen, i Tällberg
2015-07-04 firades 100-årsjubileet på samma sätt, på Holen i Tällberg
år anordnat kretsträffar för
15 september, Idre
hembygdsföreningarna. Som
Malungs kommun		
nytillträdd konsulent tänkte
16 september, Malung
jag fortsätta den traditionen
Vansbro kommun		
under hösten 2015. Men
17 september, Vansbro
eftersom det här blir min först Smedjebackens kommun
turné till föreningarna har jag
22 september, Söderbärke
tänkt träffa er kommunvis i
Rättviks kommun		
höst, så att det finns mer tid
23 september, Boda
för er att berätta om vad ni
Ludvika kommun		
har för verksamheter på gång.
30 september, Strömsdal
Jag har därför tillfrågat några
Mora kommun		
föreningar om att vara värd i
7 oktober, Våmhus
respektive kommun för dessa
Orsa kommun		
träffar. Inbjudan till förening7 oktober, Våmhus
arna har gått ut i augusti.
Leksands kommun		
14 oktober, Djura
Innehållet på träffarna blir:
- Info från DFHF
Gagnefs kommun		
15 oktober, Floda
- Info om Jubileumsåret 2016
- Info från Vuxenskolan –
Hedemora kommun		
samverkan kurser, program
21 oktober, Vikmanshyttan
och STIM
Borlänge kommun
- Info om de lokala förening22 oktober, Tuna Hästberg
arnas verksamhet
Avesta kommun		
- Frågor och tips från fören28 oktober, Grytnäs
ingarna
Falu kommun		
25 november, Falun t
Ovan: Foto: Carl Gudmundsson. Nedan: Foto: Hans Jensen.
På bilden syns fr. v. Gustaf Ankarcrona, Anna Soldin, Tora Fabritius f. Jansson, Gerda Boëthius,
Werkmäster Kerstin Jansson, Ottilia Adelborg, Stenback Anna Mattsson, Rull Karin Andersson,
NR 3.Ollas
2015Anders Hansson (Furn), Axel Boëthius, Erik Bäckman, Lars Hansback,
Elsa DAGSVERKET
Borg, Berna Jansson,
Gottfrid Nordin, Karl Trotzig, Karl Edvard Hällsjö, Lars Åhs, Carl Gudmundsson och Karl-Erik Forsslund.

På bilden syns fr. v. Hans Jensen, Annika Norlén, Signe Alm, Birgitta Broberg, Lena Lundkvist,
Karin Nissniss, Christina Forsberg, Ingbritt Bodin, Håkan Norman, Olle Hellstenius, Jon Bodin,
Per Kåks, Erik Thorell och Jan-Olof Montelius.

Representerade var, förutom Dalarnas Fornminnesförening, olika föreningar i Gagnef, Hedemora,

Representerade var Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund, Tällbergs Hembygdsförening,
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SVERIGE
PORTO
BETALT

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

DFHF, Box 22, 791 21 Falun

Bra att veta om inbrottsförsäkringen
För att inbrottsförsäkringen skall gälla krävs att
tjuven brutit sig in med våld i lokalen. Det innebär
att egendom som står löst på tomten och inte är
inlåst i en byggnad, exempelvis utemöbler, båtar
och robotgräsklippare, inte omfattas av inbrottsförsäkringen. För båtar och robotgräsklippare kan
man teckna tilläggsförsäkringar så att de har ett
utökat skydd mot stöld även när de inte är inlåsta i
en byggnad.

Försäkringen gäller alltså i princip inte heller om
någon gått in i byggnaden med nyckel. Det finns
dock två scenarier då inbrottsförsäkringen trots allt
gäller då. Dels om tjuven först gjort inbrott någon
annanstans och där kommit åt nyckeln till lokalen,
dels om tjuven genom hot tilltvingat sig nyckeln.
Det viktigaste är att ha ett gott mekaniskt skydd
som försvårar för tjuven att ta sig in. Dörrblad,
karm, beslag och lås skall uppfylla säkerhetskraven
i skyddsklass 1 för att inbrottsförsäkringen ska ge
full ersättning. Som komplement till det mekaniska
skyddet rekommenderas inbrottslarm, men det är
inget krav i försäkringsvillkoren.
Är ni tveksamma på om era lås är godkända så
konsultera en lokal låssmed som säkert kan föreslå
vilka godkända lås som passar just i er lokal.
Uppfyller inte byggnaden säkerhetskraven kan
föreningen få reducerad ersättning vid ett inbrott.

Textredigering
Många texter som finns med i detta
nummer av Dagsverket är skrivna för
mycket länge sedan och med gammalt
språk och stavning. Därför har stavning
och språk här delvis korrigerats och
moderniserats för att bli mer lättläst.
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Inga Murmäster flankeras av ordförande i Sveriges hembygdsförbund,
Bertil Svanström, och Margareta Johansson vid överlämnandet av
Plaketten på Hembygdsfesten i Staberg. Foto: Erik Thorell

Eldsjäl från Svärdsjö
fick utmärkelse av
Sveriges Hembygdsförbund

I

nga A:son Murmester från
Svärdsjö Hembygdsförening fick ta emot Plaketten,
en utmärkelse som Sveriges Hembygdsförbund delar
ut ”för rik gärning i hembygdsvårdens tjänst.”
Inga A:son Murmester har
gjort fantastiska mycket för
verksamheten inom Svärdsjö
Hembygdsförening. Hon har
genom ett hängivet engagemang i egen bygd och landskap fört hembygdsrörelsen
i Dalarna framåt, inte minst
på den breda populärpublika
arenan.
Inga Murmester har varit ordförande i Svärdsjö Hembygdsförening i 25 år. Där har hon
varit drivande och omtyckt
och lyckats engagera medlemmar i alla åldrar. Hennes styrka är dels sin djupa kunskap
om bygden, dels sin förmåga
att leda en av Dalarnas största
och driftigaste hembygdsföreningar. Hon har en förmåga
att arrangera program i stort
som smått, program som
samlat många hundratals
besökare, ett exempel är de
legendariska sillkvällarna på
hembygdsgården.

Inga Murmester har också lett
sin hembygdsförening in på
helt nya områden som t.ex.
industrihistoriska miljöer
kopplade till bergsbruket. Där
har hon samarbetat med Högskolan Dalarna och Stiftelsen
Stora Kopparberget.
Inga Murmäster har genom
styrelseuppdrag varit engagerad i Världsarvet Falun och
sitter i Dalarnas hembygdsförbunds styrelse. Hon har också
haft ett mångsidigt och omfattande samarbete med Dalarnas museum och Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen
Dalarna. Hennes engagemang
har betytt mycket för Dalarnas
hembygdsverksamhet.
Utmärkelsen delades ut i
Staberg utanför Falun vid
Sveriges Hembygdsförbunds
riksstämma som hölls 29-31
maj. Under ceremonin fick
även Göran Allard, Gotland,
Ingvar Törnqvist, Jönköping
och Jan Bäckström, Värmland,
ta emot utmärkelsen.t
Erik Thorell,
Hembygdskonsulent
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