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Tvärärmatröja i samma snitt som modetröjor från 1700-talets mitt. Dalarnas museums
1700-tals ”kofta”, av handvävt halvylle. (DM 6680). Foto: Fredrik Hegert, Dalarnas museum

”Folkdräkt är
ett besvärligt
ord, fullkletat
med över
hundra års
åsikter, värderingar och
fördomar.”

Berit Eldvik, f.d
intendent vid Nordiska museet. Foto:
Christer Forssander.

möte
med mode
folkliga kläder 1750–1900
i nordiska museet

— berit eldvik —
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F

olkdräkt är ett besvärligt ord, fullkletat med över hundra
års åsikter, värderingar och fördomar. Ord som präglats
under en nationalromantisk era får lätt en sån prägel.
Museer och hembygdsgårdar har varit med om att skapa
den schablonbild som fortfarande lever kvar, att ”folkdräkter”
sett ut på ett speciellt sätt i varje socken över hela landet och
aldrig förändrats.

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

Talar vi istället om folkliga kläder kan vi kringgå mycket av gamla
uppfattningar. Göra klart att det är undantag att en socken haft
ett så säreget dräktskick att det skiljde sig mot alla andra. Siljansbygdens socknar är sådana undantag och det finns förvisso några
till i landet. Men överlag har allmogen burit en klädsel som var
en folklig tolkning av samtidens modedräkt i enlighet med den
stilkänsla och de förutsättningar som fanns i form av materialtillgång, sömnadskunskaper och ekonomi. Klädernas material
och sömnadssätt ger tydliga indikationer om tillverkningstid.
Det går därför att med viss marginal datera kläderna, något som
inte tidigare varit angeläget. Klädedräkten har aldrig varit statisk,
utan i ständig förändring. Det gäller även de mest dräktkonservativa bygderna. Under 1700-talet köptes modetyger som engelsk
kalmink och ylledamast till livstycken i många av dalasocknarna.
Rödbottnade blommiga kattuner som finns i många kyrkdräkter var en nyhet på 1820-talet. Ekonomiska faktorer, sociala
förhållanden, politiska händelser och tekniska förändringar i
tillverkningsmiljön är sådant som alltid påverkat sättet att klä sig
och kommunicera med omgivningen oavsett vilket stånd man
tillhört.t

Allmogens klädedräkt från 1700- och 1800-talen betraktas ofta som
egenartad och skiljd från stadens föränderliga modebild. Det lokala
särpräglade, med högtidsdräkternas exotiska färgprakt, har lyfts fram i
bildverk och återskapats i 1900-talets vurm för folkdräkter. En förskjutning av perspektivet mot det dräktskick som har varit gemensamt över
stora dealar av landet ger andra insikter. Det blir tydligt att även allmogens sätt att klä sig har påverkats av modeuttryck – att det har skett ett
möte med mode. I denna bok gör Berit Eldvik , tidigare intendent vid
Nordiska museet, en både detaljerad och personligt hållen exposé och
påvisar att allmogen, tvärtemot tidigare synsätt, snabbt anammade nya
stilbilder och återskapade dem i egna former.
Pris ca 220 kr i Nordiska museets butik

Manusstopp 2015/2016
Nr 3 Skrönor 17 aug. 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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Omslag: Pensionärsträff, ”de
gamlas dag” i Ludvika 1954.
Foto: Sven Nordahl, Dalarnas
museum
DAGSVERKET NR 2. 2015
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t REDAKTÖREN

Sydda koftor
I Dalarnas museum samlingar finns två kvinnotröjor, eller så kallade ”koftor”, från 1700-talet. Intressant med dessa tröjor är att de 1930
användes som förslag till en tänkt ”faludräkt”.

”på
modet”
Kläder, i alla dess former,
uttrycker mycket om oss som
människor och individer. Kläderna talar som ett slags språk
utan att höras, vi läser av det
vi ser och bildar oss uppfattningar om dem vi möter. Vi
bär kläderna närmast kroppen
som skydd eller statusmarkör.
Klädernas stil, form och färg
bestäms av tidens rytm och
smak. De speglar tidsandan
och är i ständig förändring. De
är mode!
Långa perioder av lågkonjunktur har hämmat kreativiteten
och minskat möjligheterna
att utveckla och anamma nya
moden, medan perioder av
högkonjunktur har givit skaparkraft och ekonomi för nya
modetrender.
Mode tolkas ofta som totala förändringar av snitt och
siluett, där våra ideal radikalt
förändras. Men även detaljer
som snabbt förändras hör till
modet.
Även de lokalt särpräglade
dräkterna, folkdräkterna, var
under viss perioder mottagliga för nya modedetaljer.
Detta fenomen uppmärksammades redan 1902 av konstnären Ottilia Adelborg, bosatt
och verksam i Gagnef. Hon
skriver då i sin dagbok:
”De tala aldra mest om vad
som är ’på modet’ här. Och om
det inte är på modet så kunna
de ej ha det. Ej ens barnen”. t
Erik Thorell, redaktör
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attunströjan för
sommarbruk och
halvylletröjan för
vinterbruk. Tröjorna
kompletterades med en vit
och blårandig kjol av halvbomull, mössa av vitt siden med
tambursömsbroderi, stycke
av knypplad spets, halskläde
av blommigt siden. Skorna
lånades från Bjursås och ett
storblommigt förkläde från
Floda. Ett djärvt försök att av
folkliga modeplagg skapa en
”särpräglad dräkt” för Falun
och Stora Kopparberg.
Tröjorna hade tillhört fru
Karin Tägtsten född 1796 i
Falun, sannolikt St. Kopparbergs socken, dit hennes far
inflyttat från Stora Skedvi 1775.
Hennes mor var född i Falun.
Några ytterligare uppgifter om
tröjornas historia finns tyvärr
inte.
Modestilen under 1700-talet
var rokokon, som kännetecknades av lekfullhet och
asymmetri. Den formella
hovdräkten hade ett styvt
liv och stela vida kjolar som
hölls ut av panier. Frisyrerna
under det tidiga 1700-talet var
små och vitpudrade. De växte
under århundrandet för att
under 1770-80-talet bli stora
och fantasifullt dekorerade
med levande blommor eller
miniatyrer av skepp och byggnader. Men vid sidan av det
stela, formella modet fanns en
ledigare dräkt, bestående av
kofta och kjol, som utvecklats
ur negligén. En dräkt som
främst användes på morgonen
men sedan även i andra informella sammanhang. Tröjorna
som Dalarnas museum har i
sin ägo säger mer om tiden
och dess mode, än om var de
kommer ifrån. Flera museer
har liknade tröjor. Kulturen
i Lund har en tröja och kjol
i siden med sirliga broderier, Nordiska Museet har en
vit vaddstickad som inte är
monterad, och i Gävle finns
det en av storblommigt kattun

med vit botten. Tröjorna har
en enkel konstruktion. Ena
halvans ärm, framstycke och
bakstycke är skuret i ett och
sammanfogas med den andra
halvan genom en söm mitt
bak. Ytterligare en lång söm
går längs ärmens undersida
och fortsätter direkt i sidsömmen. Framtill knyts den ofta
ihop med sidenband. Den lösa
passformen gjorde att det var
en omtyckt hemmadräkt som
användes av alla samhällsklasser.
På Nils Schillmarks målning ”Smultronflickan” från
1782, ser man den 12 åriga
adelsflickan Ulrika Charlotta
Armfeldt. I enlighet med
1700-talets romantiska ideal
har hon klätt sig i en folklig
klädsel bestående av randiga
tyger, sannolikt av halvbomull.
Det är framförallt de folkliga
attributen i form av halsduk,
förkläde och bindmössa som
anger hennes sociala status
som enkel ”bondflicka”. Kjol
och tröja av samma snitt, men
ofta i dyrbarare material,
kunde också användas av den
mer välsituerade kvinnan
under en ganska lång period
av 1700-talet.
På många orter i landet levde
adel och ”herrskapsfolk”

Magdalena
Fick fil. kand
textilvetenskap, museiassistent
Skansen Klädkammare
nära allmogen. Kontakten
mellan grupperna var stor.
Man möttes i vardagen och på
kyrkbacken där nyhetsutbyte
skedde mellan arbetsgivare
och torpare, arrendebönder
och tjänstefolk. Även kläderna påverkades av detta. I
och med detta nyhetsutbud
utvecklades inget lokalt särpräglat dräktskick, utan det
rådande modet följdes även
i det folkliga klädskicket. En
piga eller torparhustru hade
kanske inte råd att köpa dyrbara randiga kalminker, men
hon kunde väva ett randigt tyg
som påminde om dessa. t

Ovan: Nysydd 1700-tals dräkt från Skansens klädkammare. Foto
Marie Andersson, Skansen. Nedan: Dalarnas museums 1700-tals
”kofta”, av tryckt bomullstyg (DM 6679). Foto: Fredrik Hegert, DM
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Det enda bevarade kalminkslivet ifrån Nås. Livet har troligen
sytts om och ”moderniserats”
för användning i senare tid.
Foto: Margareta Jonth.
Mansväst, ”livstycke”,
av blå vadmal med
röda detaljer, hand
sydd. Västen är en
av två snarlika
som finns i
Dalarnas
museums
samlingar.
Foto: Fredrik Hegert,
Dalarnas museum

Klädd i Nås

Sockendräkterna upplevs idag som statiska och uniforma. Men har det alltid varit så? Arkiven innehåller
många spännande svar på den frågan. Att läsa gamla
bouppteckningar ger delvis en annan bild av dräkterna
i äldre tid.

”

Vad ska du ha för förklä? Vad
ska du ha för kjol? bruka’
dom fråga varann”, berättade
Bång Kari, född 1876. Då som
nu ville nåskullorna vara rätt klädda
när de skulle gå ut en kväll.

Allt mer funderar man över hur vår
nutida nåsdräkt uppstod omkring
1820-60. Vi har 1 mil till Järna, 2 mil
till Floda, men våra sockendräkter
kom att bli så olika! Vilka var trendsättarna i Västerdalarna? Varifrån
kom impulserna och hur har dräkten
sett ut i äldre tid?
Rött dominerar idag Nås sockendräkt, men så har det inte alltid
varit!
Nås Hemslöjdsförening har sedan
1950-talet gjort stora insatser för
vår textila kultur och sockendräkten. Utställningar har gjorts, liksom
enastående dokumentationer om
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bland annat flerfärgsvirkningen. Nås ”I dag har
Hembygdsförening har också mycket
vi glömt
information och föremål samlade.
bort plagg
Folkdansringens seminarium om
Bygdedräkter våren 2011 på Dalarnas som
museum blev en kick att forska vianvänts i
dare. I Nås är vi nu en grupp om fyra
minst 150
personer med kontinuerlig kontakt
och olika kunskaper. Vi har bland
år! ”
annat gjort en enkel broschyr om att
skaffa nåsdräkt. I en utvidgad grupp
har vi inventerat, dokumenterat och
gjort utställningar om nåsdräktens
alla plagg. För att komplettera de
bevarade föremålen med äldre uppgifter har jag tagit på mig uppgiften
att läsa gamla bouppteckningar
och annat arkivmaterial. Bouppteckningarna är en fantastisk källa
Margatill kunskap om kläderna i en bygd
reta Jonth
under äldre tid.
”arbetare
i kulturens
Bouppteckningarna överraskar
vingård”…
Impulser utifrån kom tidigt, 1608
Foto: Chrisutgav Carl IX befallning om en årlig
ter Lindberg.

marknad i Nås. Så kom gårdfarihandlare, olika befattningshavare och
deras hustrur med nya material och
nya borgerliga snitt. Redan från första allmogebouppteckningarna i Nås
på 1750-talet finns köptyger, kläde
och rask, som blev plagg i enfärgat
rött, grönt eller brandgult. Männens
klädmode påverkades också av att
inkallade soldater själva ordnade
klädseln, kronan tillhandahöll mönster för socknens skräddare som fick
nya idéer. Mycket riktigt återfinns en
”kolätt”, militär väst, i en bouppteckning 1792.
År 1757 ”hafwa qwinfolken gröna
friströjor” skriver Abraham Hülphers
i sin reseskildring. Rött ”kartun”
nämns i en bouppteckning från
1759. Andra köptyger var ”slising”
och ”hålands lärf”, liksom det högt
skattade silket! Kalmink var åtråvärt,
importerat från Norwich i England,
1758 antecknas ”randigt Karmink
DAGSVERKET NR 2. 2015

t GÖMT OCH GLÖMT
snörlöf”, 1829 ”KalminK
snölöf randit”, högt värderat.
Men 1868 är värdet på kalmink
bara några öre - nåskvinnorna
ville ha förnyelse!
I dag har vi glömt bort plagg
som använts i minst 150 år!
Okänt för oss är sälstickkläden, silkesbroderade halskläden från 1750 till 1800-talets
slut. Bortglömd är ”kruskjortill” eller ”krockkjortill”,
”orynkt Öfdel”, liksom ”knitningskläde”, kläde av lärft
med knypplad spets.

började kullorna smittas af
den nya tidsandan.”
Ett antal kvinnor fortsatte
dock att använda de traditionella kjolarna till vardags;
den sista som ägde enbart
nåskjolar dog 1963. Några
enstaka män använde sina
fårskinnspälsar långt in på

1900-talet. De kyrkliga varianterna lades allmänt bort runt
sekelskiftet 1900 och den sista
svartklädda bruden såg man
1924. Barnens koltar försvann
i slutet av 1800-talet men har
nu återskapats! Vid minst två
tillfällen har också Nås konfirmationsdräkt återuppstått och
sorgdräkt har använts flera

Arkiv är guldgruvor!
Man blir bokstavligt och
bildligt fast, bland handstilar
och detaljer. Personalen är
oerhört hjälpsam. Papperen
blir levande människoöden ibland känns det som man blir
alltför närgången de interiörer
man möter. Timmar och dagar
flyger iväg.

”Hônn ska du a för
förklä? Hônn ska du a
för kjortil? bruk dôm
fråg hôljarä”

Vid 1700-talets slut dyker det
upp blå livstycken, västar, för
män. Första gången 1794 och
andra gången 1796, då det
benämns som gammalt.

Information om klädskicket
i Nås finns från Linnés resa
1734 till Ella Odstedts del av
bokserien, Övre Dalarna bondekultur, från 1953. Ljudband
finns på SOFI, Institutionen
för språk- och folkminnen i
Uppsala, där gamla människor
berättar. Men för att få en fullständig bild är en genomgång
av bouppteckningar nödvändig. ArkivDigital är fantastiskt,
men ännu roligare är att sitta
på arkiven, till exempel Landsarkivet i Uppsala. Där kan man
se originalhandlingar från
Dalarna, kyrkostämmoprotokoll, bilagor till lysnings- och
vigselböcker m.fl.

Omvälvande vid
1800-talets mitt
Nymodigheter runt 1830 är
nattkappor och armringar för
män. Armringar för kvinnor
finns med i flera bouppteckningar från 1800-talets mitt!
Bomullen uppträder allt
oftare, 1842 i en gammal kjol.
Då nämns också kjol hopsydd
med liv!
Hela ”klädningar” eller byxa
med rock dyker upp i material
som corderoj, doffel, bombasin, domestik. Min farmors far
Jont Anders (f 1844) minns:
”På 1860-talet började en och
annan af den manliga Nåsbefolkningen, sommartiden,
utbyta knäbyxor och Nåsrock
mot sådana som tillskurits
efter moderniserad typ…
Handelsbodar uppslogs, och i
dessa fanns den nya civilisationen på lager. … på 1870-talet

gånger. Tyg till sorgkjortel har
åter börjat vävas. Festvarianten av sockendräkten har dock
aldrig varit ur bruk.

Ett av de äldsta fotografierna från Nås. Barnen är klädda i kolt.
Sannolikt har flickan som sitter i kvinnans knä en pojkkolt, kanske
ärvd efter storebror. Flickkoltarna brukar vara rynkade i midjan.
Fotograf Okänd

Det äldsta dokumentet med
någon textil information från
Nås är från 1603, men mest
material finns från och med
1758. Lycka är att fynda i privata gårdsarkivs bouppteckningar! t

Ordförklaringar
Fris ”tyg från Friesland”, ett
grovt ylletyg som kunde
ha nöthår inspunnet i
inslaget.
Rask enfärgat ylletyg, vävt i
kypert, som gjorts blankt
genom pressning.
Slising ”tyg från Schlesien”,
tidigast ett tunt linnetyg,
senare av bomull.

DAGSVERKET NR 2. 2015

Nåskjol med virkfläta och förkläde
med klädeslist. Foto: Erik Thorell
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Slimsklädd

Den 91 åriga Kersti Pers Britta, Floda sockens äldsta, sitter på bönpallen bakom sonen Olle år 1955. På huvudet bär hon ”kråkan”
en nyhet i dräktskicket som skapades under slutet av 1800-talet och som används än i dag som solhatt när de äldre arbetar i
trädgårdslanden. Foto: Sven-Gösta Johansson., Scanpix

Över tid har Dalarnas dräktskick påverkats och omskapats. Nya material, tekniker och lokal smak
förenat med en bygds ekonomi och social hierarki påverkade förändringarna. I litteratur som
behandlar klädbruket i Dalarna finns vanligtvis 1800-talets plagg och dess användningsområden
beskrivna, 1900-talets klädbruk lyser med sin frånvaro. En förklaring till det kan vara att kultureliten, som bland annat bestod av museitjänstemän och inflytelserika författare och konstnärer, inte
accepterade 1900-talets moderniteter i form av snitt, material och tekniker.

H

andeln med varor var
något som påverkade
dräktens utveckling. Forkörarna är ett exempel på
handlare som introducerade nyheter
under 1700- och 1800-talen. I sina
laster förde de in vackra och dyrbara tyger till Dalarna från de stora
marknaderna i Röros och Elverum.
Engelska tyger såsom rask, kalmink,
taburetter och sidendamast är några
exempel på varor som troligtvis
tagit den långa vägen från Norwich i
England via Trondheim och vidare
till marknadsplatserna i Norge. Och
sedan in över gränsen till Sverige
och Dalarna. Ett annat exempel är
knallarna, ”västgötarna” som årligen
gjorde sina rundvandringar med
knallesäckarna fulla av varor. Under
senare delen av 1800-talet hade
också de lokala gårdfarihandlarna en
betydande roll i modeutvecklingen.
Handlaren Trost Lasse från Floda
intecknade sitt affärsområde från
Gagnef i öster till Äppelbo i väster
och redan före 1890-talet köpte han
modevaror från grosshandlare Münnich i Falun. I sin dragkärra förde
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han med sig allehanda klädesvaror
såsom ”ryska sjalar”, röda sjaletter,
bomullstyger till blusar och moarétyger till förkläden. Vanligast var
att någon sömmerska sedan tog sig
an uppdrag att sy blusar, kjolar och
klänningar. I andra fall kunde provkollektioner på blusar beställas hem
från firmor såsom Elsereds. I Floda
tog både Mass Anna, Drängpers käring och Rask Kari upp beställningar
på blusar, från provkollektionerna,
som då ersatte de randiga dräktlivstyckena. I några gårdar fick de napp
men i andra gårdar ville man hålla
kvar vid sockendräkten. I en gård
lyckades Drängpers käring inte få
någon beställning varav hon bittert
uttryckte sig : ”Jonases kullor ska då
vara så riktigt floklädda dom, med
knivskedon och allt”.
Författaren och folkskoleläraren
Lars Lunell beskriver detta fenomen
i en artikel i Dalpilen 1902, ”…och så
blef man, hvad folket kallar slims, ett
hvad klädedräkten angår, egendomligt halftillstånd mellan härrskap och
bondfolk”. Att vara ”slimsklädd” be-

”...en klassisk 60-tals
sminkning
med måsvingeögon,
rosiga
kinder och
rött läppstift.”

Anna Karin
Jobs Arnberg
Antikvarie,
Dalarnas
museum

tyder att man helt eller delvis bar för
tiden moderiktigta kläder d.v.s. det
som ansågs vara ”herrskapskläder”.
En sådan klädsel kunde i början av
1900-talet bestå av sockendräktskjol
utan överdel och livstycke. Istället användes modeblus, med puffärm och
hög halsknäppning, utan halskläde.
Huvudbonad och förkläde kunde
man vara med eller utan. Silkesstumpor hölls uppe med korsett eller
höfthållare. Moderna höga eller låga
kängor med klack satt på fötterna.
I Dalarna börjande kulturpersonligheterna att tala om dräktens
”förfall”. I Floda ansågs förfallet ha
börjat på 1890-talet, ”men det sägs
att den förföll tidigare i Leksand, när
man började sy sig liv av sidendamast”. I diskussionerna talas det om
bärandet av de äkta-, fullständiga-,
gamla-, och riktiga dräkterna men
någon förklaring vad detta syftar till
finns inte. Var det dräkten som den
såg ut på 1850-talet eller på 1870-talet
som var den idealet? Eftersom en
bygds kläder alltid har påverkats av
nyheter och mode så blir det oklart
DAGSVERKET NR 2. 2015
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vad som menas med exempelvis uttrycket ”den fullständiga
dräkten”.
Trots att åsikterna om
sockendräktens utveckling var
laddade under första halvan
av 1900-talet så kunde modeinfluenserna inte stoppas.
I de flesta socknar där man
fortfarande bar lokalt särpräglade dräkter blandades det
nya med det gamla, så som
det hade gjorts i alla tider.
Med tiden accepterades
nymodigheterna och dräkten
fick nytt utseende. Vid tiden
för andra världskriget hade
sockendräkternas användning
i levande tradition nästan helt
upphört. I enstaka fall kunde
man träffa på äldre kvinnor
som bar sin dräkt helt eller
delvis i vardagslag. Vid en intervju med Karin Hökpers från
Floda berättade hon för mig
om sina minnen av hur dräkten användes under mitten av
1900-talet och framåt. Karin
var aktiv i Floda folkdansgille
från 1944 och fram till 1990-talet samt arbetade som föreståndare för Floda hemslöjd
mellan åren 1971-1991.
När Karin kom till Floda
år 1944 var de äldre kvinnorna klädda i flokjol, röda
strumpor, rutig modeblus
och ett randigt bomullsför-

kläde. Utanpå detta bars en
maskinstickad strandkofta
vilken kunde köpas på Åhlén
och Holm. Som huvudbonad
användes en påsömsbroderad
röd ylleschalett. Marjas Kisti
som dog år 1986 var den sista
i Floda som varje dag gick
klädd på detta sätt.

”En revolutionerande nyhet var
nylonstumpan som
introducerades på
1950-talet. ”
Vid mitten av 1900-talet
användes dräkterna vanligtvis
inte längre som vardagskläder.
Dräkterna plockades fram, vilket de gör än idag, för att användas vid speciella högtider
och offentliga sammanhang
såsom folkdansuppträdanden,
spelmansstämmor, midsommarfiranden, konfirmation
och skolavslutningar. Under
den här tiden var ungdomarna
i folkdanslagen en stor grupp
dräktbärare. Känslan för
dräktanvändandet fanns kvar
från tidigare generationer men
plaggen förändrades för att
passa in i tiden. De innovativa 60-tals ungdomarna såg
det som en självklarhet att
dräktplaggen skulle sys om
till rådande modeideal. Till
exempel fick den kvinnliga huvudbonaden ge vika för 60-talets tuperade och sprayade

hårmode och det kortkorta
kjolmodet gjorde sig påmint
i de avklippta dräktkjolarna,
vars längd nu skulle sluta under knät. En revolutionerande
nyhet var nylonstumpan som
introducerades på 1950-talet.
Med den tunna strumpan på
foten blev ”finskon” med en
liten klack under hälen som
klippt och skuren till stassen.
Som ”pricken över i” lades
en klassisk 60-tals sminkning
med måsvingeögon, rosiga
kinder och rött läppstift.
Bygdedräktsrörelsens arbete
med att återskapa dräkter fick
en ny och mer antikvarisk
inriktning under 1970-talet.
Experterna och specialisterna
från museerna, Ungdomsringen och hemslöjdsrörelsen
förespråkade förlagor och
historisk korrekthet. Man
började tala om exakta kopior
av kända folkdräkter och endast slitaget på originalplagget skulle skilja kopian från
förlagan. Återigen blev idealet
den ”äkta” dräkten, det vill
säga så som man var klädd på
landsbygden för närmare 200
år sedan. Det var också under
70-talet som sömnaden av
dräkterna sattes i fokus. I strävan att kopiera det autentiska
och det riktiga ändrades tillverkningsmetoderna. Ideologin om handsydda plagg slog
igenom och även om förlagan

hade maskinsömmar så skulle
det nu sys för hand när de
kopierades. Trots att sökandet
efter originalplagg och den
orimliga och noggranna exaktheten i sömmar och stygn,
fanns det viss kunskapsbrist
i hur plaggen modehistoriskt
blandades. Den viktigaste
faktorn var att kopiorna hade
autentiska förlagor i museernas samlingar.
Traditionen att förnya sockendräkterna enligt rådande
mode är sedan 1960-talet
i stort sett obefintlig. Förklaringen har dels med den
brutna levande traditionen
att göra. Sockendräkterna
används inte längre som kläder för dagligt bruk utan som
klädsel vid speciella tillfällen.
Dels har det också att göra
med 1970-talets stränga syn
på dräkternas utförande. Där
har också en bättre tillgång
på bra material och mönster
haft en avgörande betydelse.
Idag väljer några att bära och
tillverka dräkterna som de
såg ut på 1860-talet medan
andra använder dräkten med
nylonstrumpor, pumps och
studentmössa. Oavsett vilket,
så är och förblir, sockendräkterna en del av vår kulturhistoria. De har genom tiderna
förändrats i takt med nyheter
och modeinfluenser, de är
kläder! t

T.v Marjas Kisti hämtar mjölk hos Gossas Edvard i Holsåker, Floda, omkring 1980-tal. Foto © Lars Redhes samling av ”flobilder”. Mitten
överst: Slimsklädda flodakullor omkring 1910. Foto: E.E Westin, © Floda hembygdsförening. Mitten nederst: Slimsklädda rättvikskullor
1908. Foto: Märtha Berg, © Dalarnas museum Th: Kyrkbåtsrodd i Leksand omkring 1950-60 talet. Foto: Gunnar Lundh, © Nordiska museet.
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Två folkliga modeflugor
När man botaniserar i dräktsamlingar dyker det ibland upp plagg och
material som man inte förknippar med ett specifikt dräktskick och som
inte heller alltid finns dokumenterade i dräktlitteraturen. Det är plagg
som är uttryck för ett mode som gjort ett tillfälligt nedslag i en bygd och
sedan fått ge vika för nya trender.

S

ådana plagg är de tre
livtröjorna från Äppelbo som bevarats
till vår tid. Den ena
tröjan har virkade ärmar och
bålen är sydd av grön och
svartrutig vadmal. Ärmarnas
rosor är gröna mot röd botten. Den har en skärning med
insvängd midja och tämligen
långa skört, ett snitt som för
tankarna till 1870-talet. Att
den är handsydd och knäpps
med stora vita glasknappar
förstärker tidskänslan. Den
andra tröjan är av samma
modell och har bålen sydd av
ett ylletyg med tryckt svart
mönster. Mönstret på de
virkade ärmarna påminner
mycket om den första tröjans,
men här är bottenfärgen grön
och rosorna röda. Den tredje
tröjan är en manströja med
bålen tillverkad av ett rött
halvylletyg och de virkade
ärmarna har röd botten med
gröna mönsterfigurer.
Virkningen populär
Idag tänker man naturligt
på nåsdräkten när det gäller
virkade dräktdetaljer i sprakande färger. Virkningen slog
djupa rötter i Nås, där den
införlivades som en naturlig
del av dräktskicket och kom
att stanna kvar ända in i vår
tid. Virkningen blev populär
i borgerliga kretsar i mitten
av 1800-talet och användes i
inredningssammanhang och
till dräktdelar och accessoarer.
Tämligen snabbt spred sig
tekniken till folkliga led på
landsbygden. Den verkar ha
kulminerat runt 1870-80 tal.
Vid den tiden virkades det flitigt på många håll i dalasocknarna. Produkterna användes
framförallt till dräktdelar, men
exempel finns även på andra
virkade föremål.
Livtröjor
Under 1860-talet kom livtröjorna, med ärmar av annan
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teknik än bålen, in som en
modenyhet i många dräktskick. Enstaka tröjor med
gröna och svarta stickade ärmar finns också bevarade från
denna tid, liksom gröna med
rött mönster. Annars känner
vi dem idag som en kortare
tröja med bål av vadmal och
stickade ärmar i rött och svart.
Men i museernas uppteckningar ser man att det även
förfärdigades virkade ärmar
till dessa tröjor. I Västerdalarna har ofta bålens snitt följt
det rådande modet och växlat
i längd från ett årtionde till ett
annat.
De virkade ärmarna hade
mönster och färger i alla kulörer och fanns för både karlar
och kvinnfolk, uppger en
kvinna född 1853 i Floda. De
ansågs vara ganska hårda och
stela så de slog inte igenom i
någon större utsträckning.
Rutig bål
Den av ena tröjorna har båldelen sydd av grön och svartrutig vadmal. Det är också något
som ibland beskrivs i uppteckningar och ibland dyker det
upp enstaka plagg eller tygrester av denna typ av tyg. Både
från Järna och Gagnef finns
uppgifter om grön och svartrutiga tröjor. En gammal tröja
från Floda har rutig vadmalsbål och broderade, ”påsöma”,
ärmar av äldre modell. Även
gröna tröjor med tryckt svart
mönster förekom. I Mockfjärd
är det vanligt att kvinnotröjorna har rutiga båltyger med
övervägande röd bottenfärg
och till det tvåändstickade
ärmar i rött och svart.
Det verkar som det varit
vanligt med mönstrade tyger i
de första livtröjornas båldelar.
Kanske har det sin förklaring
i 1860-talets modeepok, nyrokokon, där rutiga tyger var
populära.

1

Den rutiga vadmalen är idag
en bortglömd teknik som förtjänar att uppmärksammas.
Andra plagg
I Äppelbo finns även bevarat
ett större virkat stycke, kanske
ett ”åkläde” eller filt. Den är
virkad av ullgarn i svart och
lila. Mönstret känns igen från
madrassernas stjärnbolster
med mönsterfigurer som i Äppelbo kallas ”sälburos” eller
”Betlehemsstjärna”.
I Dalarnas museums samlingar
finns en vante, som delvis är
flerfärgsvirkad, från Bjursås.
I privat ägo finns från samma
socken en lite tygbit som
är grön med svarta ränder.
Tygbiten är så liten att det inte
säkert går att avgöra om den
också varit rutig eller enbart
randig. Den skiljer sig från
de andra rutiga ylletygerna
genom att den är vävd med
linvarp, som ursprungligen
dolts av det täta och troligen
valkade ullgarnsinslaget.t

Redaktören är
tacksam för tips om
fler bevarade plagg
eller fragment, såväl
rutiga som virkade.

Erik Thorell
Redaktör,
Hembygdskonsulent Dalarnas museum

Teknik

Den teknik som här endast benämns virkning
avser det som idag går
under namnet ”flerfärgsvirkning”. Utmärkande för denna teknik
är att den görs med
fasta maskor med nedtag i bakre maskbågen
med en vanlig virknål.
Virkningen utförs hela
tiden från samma håll.
Antingen virkar man
runt som i de rosiga
ärmarna eller så måste
tråden tas av efter ett
avslutat varv och sedan
börjas om på nytt från
samma håll. Så är till
exempel ”kjolflätorna”,
kjolbanden, virkade i
Nås och Floda.
Tekniken att göra
nedtag i den bakre
maskbågen var tidigare
det allmänt vedertagna.
Att virka genom båda
maskbågarna användes
mest till grövre arbeten som man önskade
tjockare än vanligt.
Det ansågs inte passande vid mönstervirkning. Att virka i bakre
maskbågen från samma
sida ger arbetet ett
enhetligt, lätt randat
utseende.
1. Tygfragment från Bjursås,
privat ägo. Grönt och svart
ullgarnsinslag, linvarp.
Foto: Erik Thorell
2. Kvinnotröja från Äppelbo
(Ä 1560). Bålen av ylletyg med
tryckt mönster. Ärmarna virkade. Använd av Spansk Emma,
född 1887.
Foto: Lisa Emanuelsson
3. Livtröja för kvinna från Floda,
privat ägo. Bålen av grön och
svart rutig vadmal, ärmar av
röd vadmal med en äldre typ av
”påsöm”. Foto: Erik Thorell
4. Vante, där endast mittrosen
är flerfärgsvirkad, från Bjursås.
Dalarnas museums samlingar
(DM 22828:33).
Foto: DM Fredrik Hegert
5. Del av virkad ärm till manströja från Äppelbo (Ä1445).
Foto: Sophia Bernhardsson
6. Virkade ”sälburosor” på
åklä eller filt från Äppelbo.
Ursprungligen starkt lila och
svart. Foto: Erik Thorell
7. Livtröja från Äppelbo i Skansens Klädkammares samlingar
(SK 21.396). Foto: Erik Thorell
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Från v. Mannekänguppvisning i Grycksbo i mitten av 50-talet. Studenten i Falun 1956. Pensionärsträff, ”de gamlas dag” i Ludvika 1954.
Små bilder t.h, Äldre par i Norr Lindberg 1954. Sensommarreportage, mitten av 50-talet. Foto: Sven Nordahl, Dalarnas museums bildarkiv.

Hattar och Mössor
Genom historien har människan burit huvudbonader. Till skydd för väder och vind eller för att
behaga. Bibeln säger att kvinnor skall täcka sitt hår och huvud, men ”en man är inte pliktig att
hölja sitt huvud”. Från medeltiden till nutid har hatt och mössmodet tagit sig många olika uttryck i
den västerländska kulturen.

B

ockstensmannen, som
hittades i en torvmosse i
Halland, bar på 1300-talet
en strutformad mössa som
räckte långt ner på ryggen. Tittar vi
på dalmålningar bär alla hatt, mössa
eller hätta, då man vistas utomhus.
Ända fram till mitten av 1950-talet
ansågs man oklädd utan hatt eller
mössa utomhus.
Partipolitik
Hatten eller mössan kunde markera
klasstillhörighet eller yrke.
Sveriges första riksdagspartier på
1700-talet kallades Hattarna, som
representerade adeln, och Mössorna
som representerade de lägre stånden. Stora Daladansen 1743, det sista
stora bondeupproret, var en protest
mot Hattarnas oansvariga krig mot
Ryssland.
Rallarhatt
Barockperiodens förnäma hattar
hade vida mjuka brätten liksom
senare tiders rallarhattar, som under
1970-talet började dyka upp på spelmansstämmor. Nu bärs dom stolt av
sångerskan Miss Li. Egentligen var
det billiga och enkla pressade kapliner i färgad filt.
I början på 1900-talet ansågs det
inte lämpligt att kvinnligt tjänstefolk
skulle bära hatt. Tjänstefolk skulle
ha sjalett. Att bära hatt var bara
förunnat finare damer. På landsbygden var det oftast bara prästfrun
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och skollärarinnan som kunde ses i
någon vacker hatt.
Bowlern
Fram till första världskriget bar män
hög hatt vid finare tillställningar,
men den hade börjat trängas undan
av Bowlern dvs. kubben eller plommonstopet som vi mest förknippar
med Charlie Chaplin.
Bowlern förekommer även i James
Bond filmen Goldfinger där den
urstarke Oddjobb kastar sin stålbrättade bowlerhatt mot Bond. Även i
sportens värld har bowlern satt sina
spår. Uttrycket ”Hat-tric” kommer av
att en engelsk cricketspelare gjorde
tre mål i följd och belönades med en
bowlerhatt.
Pillerburken
Mode ikonerna Chanell och Dior
formade 1940 och 50-talens vackra
kläd-och hattmode. Herrhattar kunde bli damhattar, men inte omvänt.
Ingen är dam utan hatt, skulle man
kunna säga. Kvinnor bar hatt såväl
ute som inne på restauranger, caféer
och biografer, där dom var i vägen,
som Hellzephyrs från Orsa sjunger,
”Varför sitter gamla kärringar med
hatten på?”
När herrmodet blivit stramare har
damernas hattmode blommat. Hattens sista glansperiod var på 1950-talet. Med 60-talet krympte damernas
hattar så brättena försvann och

”...en ny
generation
med rötter i USA,
som kom
med rock
n´roll,
stålkam i
bakfickan
på jeansen och
brylcreme
i håret.
Då kunde
man inte
ha något
på huvudet.”

Gösta Jansson
sekreterare
CTH:s
Vänförening

kvar blev bara en liten pillerburk.
Borta är nu de dagar då en anständig
kvinna inte kunde visa sig ute utan
hatt.
Barnförbjudet
Var man nykonfirmerad 14-årig med
hatten på, kom man lätt in på barnförbjudna filmer. Kom man i stickad
”Ryssmössa” som var populär efter
de ryska framgångarna vid Skid-VM i
Falun 1954 var det 15 års koll. Hattar
fungerar som dörröppnare än idag.
Hatten sätter personen i centrum,
man beundras, får företräde, bemöts
både vänligare och värdigare. Hatten
gör människor vackrare och damhatten förstärker kvinnligheten.
I filmer från 30-,40- och 50-talen
fanns inga barhuvade män, alla
bär dom filthattar; James Cagney,
Humphery Bogart, Robert Mitchum,
Eddie Constantine, John Wayne och
James Stewart. På söndagsmattiné
-den gode Hoppalong Cassidy i sin
vita hatt, dom onda hade svarta
hattar. Cowboy-hatten formades
1865 av John Stetson. Idag är Stetson
världens mest kända hattmärke.
Kepan
I alla tider har huvudbonaden
markerat en klass, grupptillhörighet
eller ett yrke. Under första halvan
av 1900-talet bar bönder hatt och
industriarbetare skärmmössa. Kom
en bondgrabb i kullrig hatt ner på
bruket i friarärende åkte han på
DAGSVERKET NR 2. 2015
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stryk. Vice versa gällde för
bruksgrabbar i vegamössa på
besök i bondbyn. På CTH Fabriken tillverkades 1927 1000
mössor om dagen!
I jämlikhetens namn kom
skärmmössan och kepsen.
Först i sportiga sammanhang
för att idag bäras av både
barn, ungdomar och föräldrar
eller som en grupptillhörighets symbol bland ungdomar och idrottsfans. På CTH
Fabriksmuseum i Borlänge
finns Varg-Olle Nygren mössor
i form av båtmössa och vegamössa med speedway märke,
mössor som ”skinnknuttarna”
åkte omkring i. Ishockeyidolen Sven ”Tumba” Johansson finns också i form av en
idolbild inuti en mössa. Inför
fotbolls VM i Sverige 1958 tillverkades en blå-gul fanskeps
med det officiella VM-emblemet fastsytt framtill.
Året efter begåvades Ingemar
”Ingo” Johansson också med
en barnkeps med idolmärke,
när han blivit världsmästare i
boxning.

konstruera Flodakråkan. Den
har en båge i nacken och en
vidare båge i framkanten som
sammanbands med träspröt.
Klädseln var hemmavävd
näsduksväv. Såg Annas Pers
käring tillsammans med Res
Lasses Anna, hennes syster
Brita och Ros Anna samt Jonases Anna gjorde mer än 2.500
kråkor. När den sista kråksöm-

merskan dog på 1930-talet
började denna fantastiska
sommarhuvudbonad att
försvinna.
Studentmössor
På 1970-talet tillverkade CTH
40.000 studentmössor om
året. Studentmössan kom
till redan 1845 när studenter
från Uppsala skulle resa till

”Idag markerar hatten den modiga. Unga
vågar bära hatt. För
dom är det något
nytt”
Hatten av
I mitten av 1950-talet fick vi
tonåringarna, en ny generation med rötter i USA, som
kom med rock n´roll, stålkam
i bakfickan på jeansen och
brylcreme i håret. Då kunde
man inte ha något på huvudet.
Flickornas hattar åkte av och
ersattes med sjalett och plats
på motorcykelns ”bönpall”.
Sedan kom raggarna i sina
bilar, mobila tonårsrum, utan
föräldrainsyn. Sedan kom
Beatles och pop-vågen med
sitt långa hår. Frisörerna fick
slå igen. Hemma låg hattarna
och mössorna kvar på hatthyllorna.

Kråkan
Hattar, mössor och hättor är
starkt förankrade i folkdräkterna men har med tiden varit
utsatta för förändringar. Folkets kläder var många gånger
differentierade efter socialstatus. Kyrkoåret blev normerande för dräktvariationerna.
Man klädde sig efter almanackan. Från marknadsbesök
i Norge tog man med sig hem,
förutom snidade trähästar,
även den röda stickade luvan
som blivit en del i Västerdalarnas mansdräkter.
När kvinnorna i Dala-Floda for
utsocknes i slutet av 1800-talet
hade de ett blommigt ylletyg
på huvudet, som ersatte det
tidigare hucklet av vadmal och
virkhättan, en föregångare
till den nuvarande blommiga
påsömshättan. 1850-talets modehuvudbonader, bahytterna,
blev modell för den speciella
sommarhuvudbonaden ”Kråkan”. Detta har berättats om
kråkans tillkomst. Såg Annas
Pers käring hade vid besök i
Hedemora på 1870-talet sett
en för tiden modern bahytt,
liknande den som bärs av
kvinnliga frälsningssoldater,
den hatten fick henne att
DAGSVERKET NR 2. 2015

Köpenhamn. För att hitta ett
gemensamt igenkänningstecken togs det fram en vit mössa
med svart skärm. 40 år senare
fick den sitt blå-gula foder.
Trots att det förr fanns någon
modist i de flesta samhällen
var CTH representerat i 300
samhällen och tillsammans
hade man 1300 adresser i sitt
kundregister.

Ingen satte på sig hatt eller
mössa längre. Hatt- och
mössfabrikanterna fick läkare
att uttala sig om vådan av att
gå barhuvad. Man kontaktade
TV ledningen och påtalade
det olämpliga i att TV reportrar uppträdde utomhus utan
huvudbonad.

Evert Hedlund, född
1909 i Borlänge. Han
arbetade i ungdomen på CTHs Hattoch Mössfabrik och
”hade ny keps varje
lördag när han gick
till Folkets Park på
dans”. Bilden troligen
tagen i Stureparken,
senare kallad Folkets
Park, Borlänge. Bild
beskuren. Foto: Robert
Östling, privat ägo.

Hattfabriker över hela världen
gick i graven. Sveriges äldsta
hatt och mössfabrik CTH i Borlänge som startade 1885, med
över 200 kvinnor anställda
när man var som störst, gav
också upp år 2004.
2005 bildades CTH Vänförening som idag svarar för CTH
Hatt & Mössfabriks Museum.
Idag markerar hatten den
modiga. Unga vågar bära hatt.
För dom är det något nytt.
Nu när ingen äldre längre bär
hatt. Men det blir aldrig som
förr... t
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Hur ser de ut?

Älvdalsdukar i siden
K. A. ALMGREN STOCKHOLM” står det i stämpeln som sätts i ett hörn på avigsidan på sidenduken.
Foto: Kerstin S Wölling

Sidensjalen – ett av de mest omhuldade och statusladdade plaggen
i den folkliga dräkten. Omsorgsfullt bevarade i gårdarnas gömmor
ända in i våra dagar. Laddade med berättelser om vem som en gång
fått dem och när de använts. Men föga känt är när och var dessa
dyrgripar tillverkats.

H

alskläden och huvuddukar av siden har under
hela 1800-talet – och lite
före och lite efter också,
beroende på var man bodde – varit
ett viktigt tecken på social rang och
välstånd. Vid konfirmationen blev
man vuxen och då fick flickorna sin
första sidenduk, så småningom fick
de kanske också en duk i fästmansgåva. Dukarna användes bara vid
kyrkobesök och högtidliga tillfällen.
De vårdades ömt och kunde gå i arv.
Alla sidenväverier i Stockholm vävde
sidendukar och resande säljare
spred dem i hela det nordiska kulturområdet. Mot slutet av 1800-talet
minskar efterfrågan på sidendukar
och inhemska sidenprodukter, följaktligen också antalet sidenväverier
i Sverige. Från 1904 finns bara K. A.
Almgrens sidenväveri kvar och det
är verksamt till 1974. Firman startade
1833 och produktionen går att följa i
årsredovisningarna till kommerskollegium. Från starten och fram till
1863 redovisas varje produkt för sig,
metervaror i aln och dukar i stycken.
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Efter 1863 redovisas alla löpmetersorter som en post och dukarna
fortfarande för sig. Allt som vävs på
fabriken bokförs naturligtvis i ”Fabriksböcker” för att bli redovisningsbart. Man skriver upp vilken vävstol,
vilken väverska, produkt, vävbredd,
datum för varpning, hur lång varpen
är och vad den väger, vad inslaget
väger, datum för nedklippning,
mängden i meter eller stycken och
vad det nedklippta vägde. Det kan
också finnas anteckningar om beställare eller användningsområden. Kort
sagt en fantastisk källa för kunskap
om verksamheten i nordens sista sidenväveri. Tyvärr finns inte fabriksböckerna från fabrikens första år
bevarade, men från 1896 på hösten
och fram till fabriken stängs kan man
följa verksamheten i vävsalarna.
Sidenduk
Kärt barn har många namn. Huvudduk, halskläde, sjalett för att bara
nämna några av de rikssvenska
benämningarna. Men i bokföringen
står det “Dukar” och det kommer jag
i fortsättningen att kalla den fyrkan-

” Vid
konfirmationen
blev man
vuxen
och då får
flickorna
sin första
sidenduk.”

Kerstin S
Wölling
fil mag textilvetenskap,
intendent vid
Stiftelsen K. A.
Almgrens sidenväveri och
museum.

tiga sidenbit som vävts med bårder
i kanterna och som brukats allmänt
i Norden. De tidiga dukarna var
möjligen mer enkla i sitt utförande
men hade gärna flera färger i bårder,
rutor och ränder. Men i och med
jacquardvävstolens införande i de
svenska manufakturerna fullkomligt
exploderade möjligheterna att göra
fantastiska vävda mönster. Och man
tvekade inte att både väva rutor i
färger och ha mönstervävda bårder
och mönstervävd yta i spegeln,
dukens yta innanför bården. De
ljusa färgerna byttes ut mot starkare
under 1800-talets mitt, när den nya
anilinfärgen kommer i bruk. Mot slutet av 1800-talet var det populärast
med enfärgat svart. Otaliga mönster
vävdes och i fabriksbokföringen
kan det stå namn på mönstren. På
bevarade dukar kan det vid fabriksstäpeln stå ett två eller tresiffrigt
nummer och det numret är kopplat
till ett duknamn, men också till en
vävbredd och en bindning. Samma
mönster kan vävas på olika bredder
och med olika vävteknik. Och på
samma varp kan med hjälp av hålDAGSVERKET NR 2. 2015
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kortsbyte flera olika mönster
vävas.
För att koppla mönsternamnen till sina nummer finns tyvärr inga dokument bevarade
på fabriken, men i Nordiska
museets arkiv finns tre mönsterböcker från Almgrens. En
är odaterad, möjligen den
första i raden, de andra är
daterade 1901 respektive 1908.
I dessa mönserböcker står
alltså namnen och numren,
vävbredd och vävsätt, totalt
456 nummer.
Älvdalsdukarna då?
Under 1900-talet dominerar
de svarta varparna vid dukvävningen, möjligen varierade
med färger i inslaget. Men så
dyker det upp några poster
med flerfärgad varp för rutiga
dukar åren 1928, 1933, 1935
och 1938, och vid alla dessa
poster står det “Älvdalen”.
Bredden är 82 cm, de har förutom de glada färgerna gult,
blått, rött och grönt i rutning
också ett invävt mönster. Det
är inga stora mängder man
väver.
Men var i Älvdalen kan de
ha hamnat? Jag får ett tips
och mycket riktigt! Älvdalens
kvinnliga slöjdklubb, ÄKSK,
bildas 1921 och klubben främsta syfte är att möjliggöra för
traktens kvinnor att skaffa sig
Älvdalsdräkt. Och än idag väver man tygerna, tillhandahåller mönster och skaffar fram
det som efterfrågas för att fylla
den uppgiften. Och där finns
mer information och till och
med ett par av dukarna! Sammanställt med kassaböcker,
kvitton och årsberättelser hos
ÄKSK och den Almgrenska

dokumentationen framkommer följande:
År 1926 vävs 25 stycken dukar
med mönstret Ranka och
år 1928 har ÄKSK köpt in 5
stycken dukar á 25:- .
År 1933 vävs 21 stycken dukar
med mönstret Vinblad. Alla
köps in av ÄKSK.
År 1935 vävs 24 stycken “No2”
och ÄKSK köper 20 stycken.
År 1938 vävs 32 stycken “No3”
och ÄKSK köper 25 stycken.
Bland tygprover och vävnotor
från Almgrens som hamnat på
Textilmuseet i Borås finns ett
färggrant vävprov och noterat
att: No2 och No3 har gul och
grön bård men tvåans fållkant
bara är röd medan treans
fållkants invik är rött, sen gult
och grönt och mönstret börjar
efter fållen.
Slöjdklubben har tre brev
från VD Viktor Brattberg på
Almgrens AB till Frida Åhs,
kassör i ÄKSK med datum från
år 1938. Korrespondensen
visar att man skickat en duk
som förlaga för färgerna och
att man på väveriet vill minska
antalet färger i randningen.
Det gör duken lättare att väva
och den blir billigare. Man
måste dock förbinda sig att
köpa 25 stycken, och enligt
ett bevarat kvitto från 1938
kostar de då 27 kr styck. De
två dukarna hos ÄKSK med
Almgrensstämpel är i glada
färger. De har ett gult och ett
grönt hörn och har samma
vävda mönster, Vinblad, men
eftersom färgfälten är olika
breda är de vävda på olika varpar. Troligen är då den med
bredare färgfält en förenklad
version av den med samlare,

och alltså från den sista leveransen år 1938.

saknar stämpel som kunnat ge
ledtrådar om tillverkningsåret.

Ingen av de gamla dukar som
jag såg hos ÄKSK liknade de
rutiga dukar som bar den Almgrenska stämpeln, så den förlaga man skickade till väveriet
var troligen privatägd. Men
på Dalarnas museum finns en
duk som starkt påminner om
dessa. Dukens formgivning
anser jag vara av en äldre typ
med stöd av följande kriterier:
den är tunn och mönstret i
spegeln går i en riktning, likt
ett löpmetertyg, och har inte
anpassats mot de raka kanterna på bårdernas mönster.
Vävbredden är 78 cm och
fransen är några cm av varpen
och inslaget. Den har troligen
tillverkats under 1830- 40-talen innan man bättre kunde
mönsterpassa yta respektive
bård mot varandra. Duken

I de dukar som med säkerhet
kan sägas är av 1900-talets
produktion är kännetecknen
att de är tjocka och bård och
spegelmönster är integrerade
med varandra, ibland så att
det till och med är fyra spegelvända hörnmotiv. De flesta
har en monterad frans.
På årsmötet år 1947 läser
ordföranden upp ett brev från
Almgrens där man meddelar
att man slutat väva dukar,
vilket man enligt fabriksbokföringen gör redan 1942. “Herr
E. Åhs lovar att vid resa till
Norge höra efter, om där ginge
att få sidendukar, eftersom
dukar förr i världen alltid
anskaffats därifrån”. Och var
ÄKSK sen får sina dukar ifrån
är en annan historia.t

T.v Troligen den tidigare varianten av sidenduk som beställdes 1933 eller 1935. Foto: Kerstin S Wölling
T.h Troligen den senare förenklade varianten av sidenduk som beställdes 1938. Foto: Kerstin S Wölling
Överst t.h Älvdalsdräkten med sidensjal. Bild beskuren. Foto: Maria Ottosson
DAGSVERKET NR 2. 2015
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Kläder av papper
-går det?
I Dalarnas tidningar kunde man nyligen läsa om att Stora Enso söker nya användningsområden
för trä då efterfrågan av tryckpapper minskar. Bland annat funderar de på att öka tillverkningen
av viskos, som är ett textilt material tillverkat av cellulosa. Men måste de ta omvägen över trådtillverkning och vävning för att göra kläder? Är det inte lättare att göra kläder av papper, om Stora
Enso nu har för mycket av den varan? Frågan låter kanske dum, men att använda papper till
kläder är inte nytt och det finns många exempel på det i historien.

F

öre 1900-talets begynnande
masskonsumtion var vi mer
sparsamma med de produkter som tillverkades. Kunde
de återanvändas så gjorde man det.
Att nytillverka något var oftast en
större arbetsinsats än att återbruka.
Lumppapper, tillverkat av gamla uttjänta textilier, var en förhållandevis
dyrbar produkt i allmogesamhället.
Hade man något papper, som inte
längre fyllde sin ursprungliga funktion, så var det ändå för dyrbart att
använda för att tända sin brasa eller
för att torka upp något med. Istället
kunde man använda det som mellanlägg i olika plagg. Oftast ligger papperet osynligt, så vi idag inte ens vet
att det är där, men när en del plagg
går sönder kan papperet avslöjas.
Bindmössor
Vi hittar det bland annat i bindmössor. Nordiska museet har en stor

samling bindmössor, och i en del,
som är lite trasiga, kan man se att
papper har använts för själva stommen. Bindmössorna tillverkades
ofta av en person som var speciellt
kunnig på området men beställaren stod troligen oftast för det
mesta av materialet. Papperet, som
kunde vara från en trasig bok, gamla
kistebrev eller dokument, formades
tillsammans med lim till önskvärd
modell av stomme. Denna täcktes
sedan oftast med ett broderat tyg av
siden och fodrades på insidan så att
själva stommen inte syntes. Resultatet blev en bindmössa med en stadig
form. På samma sätt gjordes ibland
också med kjolväskor, doppåsar och
bröstlappar.
Till lyst
Även på utsidan av de sistnämnda föremålen kunde papper förekomma,
då som dekoration. Hade man färgat

Bröstlapp till bruddräkt, från Nås, Dalarna, 1800-talets första hälft. I mitten, under metalltrådarna, är formklippta papperslappar i olika färger fästa.
Dessa samt övriga dekorationer är fastsydda på en baksida av lumppapp.
NM.0219129 Foto: Elisabeth Eriksson, © Nordiska museet
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” Papperkläder
passade in
i 1960-talets syn på
varor och
produkter.
”Slit-ochsläng” var
tidens
melodi,
så papperskläder som
användes
en gång
och sedan
slängdes bort
ansågs
väldigt
praktiskt. ”

Leif Wallin
Intendent
vid Nordiska
museet.

papper, guld- eller silverpapper till
övers, så användes det till att dekorera med. Tillklippt i olika former
syddes papperet fast, tillsammans
med andra färgglada och glittrande
detaljer av textil och metall, för att
pryda föremål som man riktigt ville
lysa med. Vare sig papperet befinner
sig på utsidan eller som mellanlägg,
så gick förstås plaggen inte att tvätta.
Även övriga material i festkläder
var ofta svårtvättade varför det inte
gjorde någon skillnad.
Maskerad
Papper användes inte till kläder
enbart i folkliga sammanhang utan
även i högreståndsmiljö. I maskeraddräkter var det populärt att använda
olika sorters papper för att skapa tillfälliga kostymer. De kunde vara avancerade, tillverkade av sömmerskor
och föreställa nästan vad som helst.
Men papper är ett känsligt material
att ha i festliga sammanhang vilket
framgår av en notis i Blekinge-posten
1875:
”En något excentrisk dam i Florenz
hade nyligen en bal, till hvilken inbjudningen skedde med det tillägg, att
de inbjudne skulle infinna sig iklädda
papperskläder. Drägterna voro förtjusande vackra, men under dansen
visade de sig icke tillräckligt varaktiga.
Mer än ett klädesplagg måste lagas
med – klister.”
Kristid
I kristider har papper fått träda in
som ersättning för andra material.
Under första världskriget, då även
Sverige led brist på vissa varor,
tillverkades en del skor av papper.
Sedan några decennier tillverkades
då majoriteten av pappersmassan
av vedfiber, cellulosa, och papper
hade blivit billigare och mer lättillgängligt. Min farmor, född 1912, har
berättat att de pappersskor hon fick
då, där även sulorna var av papper,
DAGSVERKET NR 2. 2015
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Stomme till bindmössa från Stora Tuna, privat ägo. Två delar av
lumppapp med påklistrat foder av linnetyg. Delarna har varit hopsydda längs mittlinjen, veckad och formad till den önskade mössmodellen innan yttertyget monterats. Foto: Erik Thorell

Skjorta av papper ”non wowen” från ca 1967. Inköpt i butiken
Paper House i Stockholm och använd endast en eller två gånger.
NM.0310847 Foto: Thomas Adolfsson, © Nordiska museet

var besvärliga att använda när
det var blött. De löstes helt
enkelt upp. Även under andra
världskriget tillverkades skor
av papper. I Nordiska museets samlingar finns ett par
sandaletter från 1943 med en
tjock sula av trä och överdel
av band vävda av papperssnören. Denna typ av skor var
åtråvärda eftersom det var
ransonering även på skor. Men
skor av denna typ, som inte
innehöll något läder av bättre
kvalitet eller andra material
som det var brist på, gick att
köpa utan ransoneringskort.
Pappersskjortan
1967 gick Göran Söderström
till affären Paper House på
Nybrogatan i Stockholm och
köpte en skjorta tillverkad av
papper. Affären sålde mest
papperskläder och det var helt
rätt och inne då. Göran hade
blivit bjuden på en fest och vill
ha något nytt och modernt.
Han tyckte att en skjorta i
papper med ett vågat mönster
kunde passa bra. Trenden
med papperskläder hade
börjat året innan i USA, där
ett företag som sålde pappershandukar erbjöd sina kunder
att också köpa en klänning
i papper. Detta blev en stor
DAGSVERKET NR 2. 2015

succé och snart hade de sålt
närmare 500 000 st. Pappesklänningarna blev omskrivna
i pressen och det blev trendigt
med papperskläder.
Slit och släng
Papperkläder passade in i
1960-talets syn på varor och
produkter. ”Slit-och-släng” var
tidens melodi, så papperskläder som användes en gång och
sedan slängdes bort ansågs
väldigt praktiskt. Ingen tvätt
och ingen strykning. Kläder
skulle gärna vara färgglada
och ha stora mönster vilket
var lätt att trycka på papper.
Papperskläderna var också
billiga och man kunde våga
sig på att köpa några kläder
med starkare färger och större
mönster än på ett plagg som
skulle användas flera gånger.
Design för kändisar
Även kända designers formgav
papperskläder. Paco Rabanne
gjorde en bröllopsklänning i
papper 1967. Kändisar hakade
på trenden och Beatles hade
orange pappersjackor vid en
USA turné. De flesta papperskläder som tillverkades var
klänningar, men herrskjortor
och kostymer förekom också.
Mycket tillverkades i USA,

men även Mölnlycke i Sverige
tillverkade kläder av papper.
Flugan med papperskläder
blev kort. Redan 1968 började
det avta i USA och snart även
här i Sverige. Det var ju inte så
praktiskt med papperskläder
ändå. Göran berättar att hans
skjorta inte var så skön att ha
på sig, och man fick vara försiktig så den inte revs sönder.
Skulle man ha papperskläder
måste det ständigt köpas nya
plagg. En del kunde tvättas
och strykas, men då kunde
man ju lika gärna köpa kläder
av tyg. Göran använde sin
skjorta en, högst två gånger,
sedan blev den liggande och
skänktes sedan till Nordiska
museet 1982.

”En av Szenfelds
kunder är Lady Gaga
som, i musikvideon
till låten G.U.Y från
2014, klädde både sig
själv och sina dansare i Szenfelds kollektion Haute Papier.”
String med prassel
Även om vi inte har upplevt
någon ny stor modevåg med
papperskläder, så har de dykt
upp då och då under de senaste decennierna. Dels inom
sjukvården, men också som
konfektion. Bland annat har
underkläder sålts i omgångar,
för att användas som extrapar vid resor. HM lanserade

2002 en stringtrosa av papper.
Men i Aftonbladet fick dessa
inte bra kritik. Rubriken på
artikeln löd: String med
prassel - obekvämt trassel .
Nya papperstrosorna funkar
bäst som munskydd – eller
haklapp.
Lady Gaga
På cat-walken har det också
dykt upp papperskläder då
och då under de senaste
decennierna. En svensk
designer som jobbat en hel
del med papperskläder är
Bea Szenfeld. Hennes kläder
i papper är lika mycket konst
som klädesplagg och hon har
designat flera kollektioner
med pappersklänningar. De är
förstås mycket sköra, men kan
användas. En av Szenfelds
kunder är Lady Gaga som, i
musikvideon till låten G.U.Y
från 2014, klädde både sig
själv och sina dansare i Szenfelds kollektion Haute Papier.
Szenfeld berättar i en intervju
med tidskriften Elle att det var
ganska besvärligt att frakta
kläderna till USA, men att det
gick bra. Det framkommer
inte ihur kläderna klarade sig
i dansen.
Så om Stora Enso vill hitta nya
vägar för sina produkter kan
de kanske titta bakåt i tiden
för att få nya uppslag, eller
kontakta Lady Gaga. Men de
behöver nog lösa problemet
med hållbarhet och komfort
innan vi får en ny våg av
papperskläder.t
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Livstycke, inspiration,
av Malin Bohm.
Foto: Lina Nääs

16

DAGSVERKET NR 2. 2015

t INSPIRATION

Mode

med inspiration
från det folkliga
Det är något med färgerna, mönstren, materialen och detaljerna i dräkterna som gör att man
blir alldeles lycklig och varm inombords. När
man kliver in i en hemslöjdsbutik så är det som
att släppa loss ett barn i en godisbutik. Jag vet
inte om det är rötterna eller bara att det är så
fantastisk sinnligt och vackert.

V

i är många som har
inspirerats från det
etniska, folkliga
eller folkloristiska. I
dräkter från hela världen hittar vi samma mönster, samma
material, samma detaljer, samma skärningar och modeller.
Det inspirerar. Och inspirerat
har det alltid gjort.
Import
Tryckta tyger kom bland annat från Frankrike, sjalar ifrån
Ryssland, ylletyg från England
och siden från Orienten. Så
redan där kan man prata om
att trender och mode har influerat det folkliga. Nu vänder
vi på det hela och låter det
folkliga inspirera modet. Att
blanda rutigt med blommigt,
broderade kurbitsar med
vävda ränder och fler än två,
tre färger på en gång är något
nästan otänkbart i modevärlden, men det finns undantag.
På catwalken i Paris och
Milano visar designers, som
Jean-Paul Gaultier, Valentino,
Kenzo och Rochas med flera,
upp kläder med tydlig influens
ifrån det folkliga och etniska.
I Sverige har vi bland andra
Gudrun Sjödén, Odd Molly,
Nygårds Anna och Ewa i Walla
som klär oss i mode inspirerat
från det folkliga.
Sätergläntan
När jag har undervisat på
Sätergläntan, i modern
sömnad med inspiration från
det folkliga på såväl läsårsutbildningen som korta kurser,
DAGSVERKET NR 2. 2015

brukar jag börja i textilarkivet. I lådan med linneplagg,
plockar jag fram särk efter
särk, enkla hängselsärkar
först, sen hålkrusöverdelar
från Gagnef, för att sist toppa
med skördesärkar från Skåne
och brudgumsskjortor från
Hälsingland. Alla blir helt
matta av allt ”oooande och
aaahhhande”. Sen försöker vi
att samla ihop våra tankar om
vad det folkliga är, för att sedan ”gå loss” i eget skapande.
Det som fyller vita tavlan brukar då vara ord som: Detaljer;
broderier, knappar, trådknappar, tennknappar, metallknappar, spännen, maljor, snörning, påsydda band, spets,
hyskor och hakar... Sömnadsdetaljer; smala manschetter,
skört, vida kjolar, stråveck,
halssprund, ståndkrage,
smock..... Färger; klara färger
i mix, vitt och svart, kontrastfärger och komplementfärger..... Material; mönstrade
kattuner, vadmal, lin..... Sådär
fortsätter vi och täcker en hel
vit tavla med vad vi tycker är
folkligt. Sen börjar arbetet
med inspirationscollage för att
göra det folkliga till ”sitt eget”.
Tänja gränser
Att tänja på gränserna, utmana och ifrågasätta det strikta
dräktanvändandet var mer
regel än undantag för mina
elever på Sätergläntan. Varför
skulle man inte få bära det där
fantastiska livet tillsammans
med ett par vanliga jeans
eller skinntröjan som vanlig

”En studie i svart”
av Elin Ivre
Foto: ”VANDAL”

vinterjacka? Några elever blev
utskällda av dräktkonservativa och många diskussioner
fördes om vad som var rätt
och fel. Men att inspireras är
aldrig fel.
Elin och Malin
Nyligen intervjuades Elin
Ivre, som nu går på Beckmans
designhögskola och tidigare
har studerat på Sätergläntan, i
programmet ”Sverige” på SVT.
Hon intervjuades angående
sitt arbete ”En studie i svart”
och berättar då att hon blev
avrådd från att jobba med
dräkterna ifrån Siljansbygden
på grund av att det upplevdes
som provokativt att göra om
en dräkt från den bygden.
Istället vände hon sig söderut
till Vingåker och skapade
ett plagg med inspiration
därifrån. Plagget hon gjorde
var helt i svart men tillverkat
enligt konstens alla regler med
”äkta” material och handsydda sömmar. För att, som hon
säger, ”färgerna stod i vägen”
och hon ville se skärningar
och detaljer framträda istället.
Hon beskriver inledande att;
”När hon fick se de folkliga
plaggen och förstod hur fint
sydda de var, och sedan fick
höra från de som var uppväxta med dräkten vad den stod
för och vad den betydde för
dem, så blev hon som frälst
eller förälskad”. En annan av
mina elever från Sätergläntan
är Malin Bohm. Hon har hittat
”sitt eget” uttryck med att
behålla det folkliga i sina mo-

derna plagg. Hon arbetar med
utgångspunkt ifrån Sollerön
och har en webbsida där hon
presenterar sina vackra och
folkligt inspirerade plagg.
Modet förändras och är
unikt och individuellt från
designer till designer. Vissa
hämtar inspiration från de
rika färgerna och mönsterskatterna, andra i detaljer och
skärningar i folkdräkten. Hos
betraktaren väcks känslan av
att plagget bär något genuint,
ursprungligt och folkligt. Vi
lånar och modellerar om,
men i grunden kvarstår den
traditionella folkdräkten som
stilfullt anpassat sig till modets
estrad.t

Intervjun med
Elin Ivre kan Du
se i programmet
”Sverige” –
säsong 12 avsnitt
11 i SVT.
Mer av Malin
Bohms
kollektion kan
du se på:
malinbohm.se

Kattis Karlsson Nordqvist
lärare i textil,
formgivning
och mönsterkonstruktion
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t LÄSVÄRT

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 för godissugna!

GUSJÖN OCH HÖKNÄS

Folk och gårdar i Gusjöns
och Hörknäs byar. Transtrands Hembygdsförening
2014. Erik-Åke Tranberg.
464 s.
Gårdarna och dess innevånare
beskrivs från 1500-talet till
2000-talet, med utgångspunkt
från kyrkböcker, skattelängder och storskifteskartor.Ett
urval av bilder, på gårdar och
människor, framtagna av Dokumentationsgruppen inom
hembygdsföreningen.

HUNDRAETTÅRINGEN SOM
STANNADE KVAR

En bok skriven av Sven och
Hans Johansson. 95 s.
Boken är en unik berättelse
om Sven Johansson, Säters
nu äldste, som gläntar på
porten och tar oss med till en
ovanlig uppväxtmiljö innanför
grindarna till Säters mentalsjukhus, där mamman 1912
anställdes som portvakt och
pappan som snickare. Sven är
101-åringen som stannade kvar
på sjukhuset, i staden och i
livet.

SÄTERSMEDEN 2014

GRÄNGE NR 45

Säters Hembygdsförenings
årsskrift. 45 sid.

Gränge ges ut av Samarbetskommittén för Hembygdsföreningarna inom
Ludvika kommun.40 sid.
Rättelse av utgivare.

Temat i årets Sätersmeden är
barndomsupplevelser. Några
kända författares och konstnärers rekreerande vistelser
i Silvbergsskogarna beskrivs
liksom många andra händelser i Säters kommun.

Årsskrift för hembygdsintresserade, sammanställd
av hembygdsföreningarna i
Ludvika kommun 2014. Numret innehåller berättelser från
Gonås och Blötberget, via Väsman ända till Karlstad. Man
passerar även sockengränsen
mot Floda under en vådlig
flottningsförberedelse.

ORE HEMBYGD 2015

FRÅN BY SOCKENGILLE

BÄRKEBYGDEN

SKEDVIPLOGEN

Årsskrift 2015 för Ore Hembygdsförening. 35 sid.

Årgång XLI – 2015. 80 sid.

Nr 35 – 2014. Norrbärke
Hembygdsförening / Söderbärke Hembygdsförening. 80 sid.

Årgång 38 – 2015. Stora
Skedvi Hembygdsförening
32 sid.

Årets bok innehåller artiklar
om Finn Arnes barndomshem
och om floran i Ore. Artiklar
finns också om skvaltkvarnar,
böcker och bokprojekt.

I årsboken finns skrivet om
idrottsrörelsen i bygden.
Sockenstugans omvandling
från offentlig byggnad till
privatbostad beskrivs, liksom
de minnen som kommer ur ett
tjänsteschatull.

I det digra innehållet finns
artiklar om föreningsliv i
bygden, barndomens skola,
Smedjebackens musiksällskap,
hemkört och mycket annat.
För den fikasugne finns
recept på Torrbotårta !

Skedviplogen belyser i år mer
av föreningens verksamhet än
tidigare. Bygdens drosknäring
i historisk belysning fortsätter
i detta nummer. Berättelsen
om hur Vika bröd blev Skedvi
bröd finns med. Orrsta bys
historia och den kommunala
omsorgen under första världskriget speglas i varsin artikel.
För den som vill stärka sig
med ölsupa finns utförligt
recept.
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t NOTERAT
Nytt från DFHF
På Dalarnas hembygdsförbunds årsmöte den 18 april
2015 samlades drygt ett hundratal delegater och åhörare
i Dalarnas museums hörsal.
Årsmötet
Till mötesordförande utsågs
landshövding Maria Norrfalk.
Årsmötet godtog verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2014 och beviljade
styrelsen för det gångna året
ansvarsfrihet. Årsmötet biföll
Lima hembygdsförenings
motion till Sveriges Hembygds
Förbund om ökade anslag
för vård av föreningarnas
byggnader.
Årsstämmans val
Till ordförande för 2015/2016
valdes tillträdande landshövdig under förutsättning
att densamme tackar ja. Till
ledamöter i styrelsen valdes
för perioden 2015-2017 Staffan
Nilsson (vice ordf ), Falun,
Anna-Karin Andersson, (2:e
vice ordf ) Nyhammar, Jon
Bodin, Säter, Inga Murmäster,
Svärdsjö, Gertrud Ihlis, Djura
(ers). Till ordinarie revisorer
2015/2016 utsågs Inga Gruvris,
Leksand och Anders Jonsson
och till ersättare Mats Zetterström, Bjursås och Hans
Jonsson, Bjursås.
Valberedning har varit Thomas Björklund, Ulla Berglund
Brasch och Svante Modin.
Ledamöter och ersättare i
styrelsen valda 2014 – 2016 är
Margareta Hedblom, Malung,
Per Kåks, Hedemora, Jan-Olof
Montelius, Falun, Birgitta
Sandström, Falun.
Avtackning, vinnare och
diplom
Efter årsmötesförhandlingarna avtackades landshövding
Maria Norrfalk för ett engagerat och väl utfört arbete
som förbundets ordförande.
Hon tilldelades förbundets
förtjänsttecken med diplom
och blev också hedermedlem.
Samma utmärkelse tilldelades
också Elizabet Ståhl, f.d. hembygdskonsulent och årsboksredaktör.
Information och föredrag
På plats informerade Sveriges
Hembygdsförbund, Vuxenskolan, Bygdeband, Hembygdsförsäkringen, Falu Rödfärg,
Föreningen Dalkarlsvägen,
Sollerö hembygdsförening,
Föreningen Släkt och Bygd i
Borlänge och Sågmyra hembygdsförening.
DAGSVERKET NR 2. 2015

Hembygdskonsulent Erik
Thorell presenterade sig med
ett föredrag om sin tidigare
arbetsplats på Skansens Klädkammare i Stockholm.
Nytt om medlemsavgifter
Dalarnas Fornminnes- och
Hembygdsförbund tog på
årsstämman beslut om nya
medlemsavgifter för 2016.
Enskild medlem: 250 kr/år
Enskild medlem erhåller 1 ex.
av Årsboken och 4 nummer av
Dagsverket/år.
Stödjande förening: 1500 kr/år
Stödjande förening erhåller 1 ex. av Årsboken och 4
nummer av Dagsverket/år till
4 medlemmar/styrelseledamöter.
Medlemsförening: 300 kronor
i grundavgift, sedan 15 kr/
medlem (varav 13 kronor till
SHF).
Minimiavgift: 1050 kr, max
avgift 7800 kronor.
Familjemedlemskap räknas
som 2 personer.
Föreningen erhåller 1 ex. av
Årsboken och 4 nummer av
Dagsverket/år till 4 personer i
föreningen/styrelsen.
Möjlighet finns att göra ytterligare prenumerationer
på Dagsverket för 100 kr/
pers. (4 nummer/år)

Hjälp sökes…
Arkeologisk utgrävning på
Fornäs udd i Vika av
bronsåldersgrav, 6-17 juli 2015

I

sommar kommer Dalarnas
museum tillsammans med
Vika-Hosjös hembygdsförening att genomföra en
arkeologisk forskningsundersökning.
Vi kommer gräva ut ett stenröse som ligger på Fornäs udd
i Vika. Rösen av denna typ anses vara gravar från den äldre
bronsåldern, 1 700-1 100 f.Kr.
Hur gammalt detta röse är vet
vi inte och väldigt få rösen är
undersökta i Dalarna.

Är du intresserad av att
medverka vid undersökningen? Kontakta Joakim
Wehlin på mail joakim.
wehlin@dalarnasmuseum.se
eller på telefon 023-76 55 34,
070-302 11 34
Antalet medverkande är
begränsat!
Följ utgrävningen via Dalarnas
museums Facebook och Instagram #dalarnasmuseum t

Nästa nummer:
SKRÖNOR

är tema i Dagsverket nummer
3/2015. Det kan vara allt från
spök-och skräck-historier till
fiskelycka eller andra skarvade berättelser. Huvudsaken är
att det är en god historia. Den
kan utspelas sig i en förgången
tid, eller gärna, något som
berättas hända idag.
Känner Du till några sådan
historier får Du gärna skriva
ner dem och skicka in dem till
DFHF och Dagsverket senast
17 augusti 2015. Kanske kan
just Din skröna 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

Arkeologistudenter
undersöker en grav.
Foto: Joakim Wehlin

Boka in redan nu!

Höstfest
på Sollerön

Lördagen den 5 september 2015, kl. 10.00-16.00
(kaffe serveras från 09.30)
Sollerö Hembygdsförening och
Dalarnas hembygdsförbund
hälsar medlemsföreningarna och enskilda medlemmar VÄLKOMNA till en dag på Sollerön med ”vikingaföredrag”, vandring längs kulturstigen, skvaltkvarnsbesök och en parad med Sollerödräkten.
Detaljerat program kommer senare!
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PORTO
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BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan
(ej adressidan)

DFHF, Box 22, 791 21 Falun
År 2012 fyllde Dalarnas Hembygdsförbund 150 år och Dalarnas museum
firade 50 år den 3:e maj 2012.
I och med dessa jubileer uppmanades
folket i Dalarna, på initiativ av Margaretha Hedblom i Malung, att skicka in sina
livsberättelser eller händelser den 3:e
maj 2012 till Dalarnas museum.
Projektet döptes till SKRIV!.
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ISBN: 978-91-87719-02-8

DALARNAS
HEMBYGDSFÖRBUND

Men om föreningen har anställda som får lön för
sitt arbete, exempelvis en vaktmästare,
sommarjobbande ungdomar eller någon som
sköter städningen så omfattar inte
grundförsäkringen dem. För de anställda behöver
man alltså teckna en tilläggsförsäkring. Om den
anställde aldrig arbetar mer än 16 h på en vecka
så kan man teckna denna tilläggsförsäkring
genom Hembygdsförsäkringen. Då anmäler man
det på kontaktuppgifterna ovan och omfattningen
blir densamma som för den som arbetar ideellt.
Om man har anställda som arbetar mer än så är
man skyldig att teckna mer omfattande
försäkringar och det kan man dessvärre inte göra
genom Hembygdsförsäkringen.

KONTAKTA FÖRSÄKRINGSKANSLIET
 Skadeanmälan
 Nyteckning, uppdatering och tillägg på
försäkringen
 Frågor om omfattning och säkerhetsåtgärder
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Din plats i historien. Uppläsare Annacari Jadling - Ohlsson
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Omslagsbilden är en illustration.

OM FÖRENINGEN HAR ANSTÄLLDA
I grundförsäkringen som gäller alla föreningar
som är medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund
ingår en olycksfallsförsäkring som omfattar alla
som utför ideella uppdrag åt föreningen eller
deltar på föreningen egna arrangemang.

Skriv

1. Inledning
2. Mormor, Gun-Britt Qvicker, Siljansnäs
3 .Utanmyrarapsodi, BusGunnel Åkesson,
Utanmyra
4. Mitt liv, Åsa Hag, Borlänge
5. Nedtecknade delar av mitt liv,
Margareta Karonen, Djura
6. Levnadsskildring, Seppo
Karonen/Margareta Karonen, Djura
7. Sommarminne, Elsie Wikström, Sälen
8. Tulpanen, Inger Olenius, Falun

Skriv

www.dalarnasmuseum.se

Ljudbok

Din plats i historien.
Berättelser från Dalarna

Berättel

ser

Ovan: ”Skriv”, ljudbok. Uppläsare Annacari Jadling-Ohlsson.
Nedan: Omslag till årsboken DALARNA 2015 ”Berättelser”.

Kura Skymning...
...sa man förr då man samlades i kvällningen för att
berätta historier för varandra.
Det var den tid då inte det
fanns någon TV och kanske
inte ens en radio, utan man
underhöll varandra med både
sanna och osanna berättelser.
Numera heter det storytelling
och man kan gå kurser i att
lära sig berätta en historia.
Hembygdsförbundets årsbok
DALARNA 2015 har underrubriken Berättelser och
innehåller historier från länets
hembygdsföreningar. Vi bad i
ett upprop i hembygdsförbundets Nyhetsbrev föreningarna
berätta de bästa historierna
man inte får glömma om hembygden. Det kunde vara en
sann eller uppdiktad historia
eller kanske en blandning
av sant och osant. Berättelser strömmade in från hela
Dalarna och gav redaktionen
många intressanta läsupplevelser. Vi har fått ta del av allt
från människoöden, emigra-

tion, oknytt, vådaskjutning,
storartade gåvor, kloka gummor och gubbar till bygdens
kyrkklockor och nu är det er
tur att ta del av dessa berättelser. Så läs och njut!
Passa också på att lyssna till
ljudboken ”Din plats i historien” där Annacari JadlingOlsson läser valda berättelser
från de bidrag som inkom till
jubileet 2012. Projektet döptes
till SKRIV! och de 140 berättelser som kom in handlar om
livsberättelser eller händelser
från den 3 maj 2012. Ljudboken innehåller femton bidrag.
Urvalet var inte lätt, men
övriga bidrag finns i museets
arkiv, så det kommer kanske
en del 2.t

Elizabet
Ståhl, årsboksredaktör,
fd hembygdskonsulent
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