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Lapptäcke, med ”blockhusmönster”, sytt av Mina Andersson, 1865-1949, Örängarna, Hedemora.
Foto: Fredrik Hegert, Dalarnas museum 2015. Lilla bilden under "redaktören", detalj av täcket.

”Ett lapptäcke
skall just vara
ett täcke av
gamla lappar,
för små att
använda till
annat.”

Ulla Berglund
Brasch, Hemslöjdskonsulent, Dalarnas
Hemslöjdsförbund
Har du ett lapptäcke i dina gömmor tag fram och
titta på alla fina rutningar, randningar
och färgkombinationer som smälter
så fint samman.
Spar det, skriv ned
den information du
har om ditt lapptäcke och fäst det
vid täcket. Då kan
kommande generationer ta del av ett
stycke textilhistoria
från sin egen familj.
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Lapptäcket det perfekta återbruket
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När jag var liten på 1950-talet tillbringade jag mina somrar i vår
sommarstuga på Långsåsen, Långshyttan. Inför varje säsong
skulle alla sängtextilier ut på vädring en solig och varm försommardag. Linor sattes upp mellan björkarna och alla filtar, täcken
och madrasser skulle ut i solskenet och värmas upp efter den
kalla och råa vinterförvaringen. Där fanns ett lapptäcke som
sytts av en massa olika smålappar från kläder och andra textilier
som blivit över. Täcket syddes av min gammelmormor, Mina
(Vilhelmina) Andersson, 1865 -1949, som bodde på Örängarna,
numera Hedemora kommun. Jag träffade aldrig min gammelmormor då hon dog innan jag föddes. Täcket är sytt som rutor
med 13 lappar i varje, noga grupperade så att lapparna med
ljusare botten finns på ena halvan och de med mörkare botten
på den andra halvan av varje ruta. Rutorna i sin tur är placerade,
sammansydda, så att ljusa respektive mörka ränder bildas på
diagonalen när man ser täcket i sin helhet. Täcket består av sex
rutor på höjden och fyra rutor på bredden, totalt 160 x 110 cm.
Varje ruta är fodrad med ett randigt bomullstyg. Runt ytterkanterna var ett mörkt enfärgat tyg, vilket inte finns kvar idag, det
var för slitet i kanterna för att sparas. Jag minns mycket väl som
barn hur tungt täcket var att sova under, men det fanns med alla
somrar som vi bodde i stugan.
Någon gång i slutet av 1950- talet skulle täcket få en ny framsida.
Jag kommer ihåg att min mamma lånade en täckstol som sattes
upp på vinden i hyreshuset där vi bodde. Där stoppade hon om
täcket med ny vadd samt sydde på en ny framsida. Det nya tyget
var i persiskt mönster på röd botten. Det gamla lapptäckets tid
var förbi, men framsynt nog tycket min mamma att det avsprättade lapptäcket borde tas tillvara och sparade det. Täcket finns
nu i min ägo och jag tycker det är fantastiskt vackert och vilka
fina tyger sen! Mamma kunde berätta vilka kläder vissa lappar
kommit från. Ett lapptäcke skall just vara ett täcke av gamla
lappar, för små att använda till annat. Det är så man önskar att
textilier även idag borde tas tillvara.t

Manusstopp 2016
Nr 2/2016, 9 maj. Nr 3/2016
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: En laggad mjölkflaska
som fått ny användning som
fågelholk. Flaskan är märkt AM
vilket pekar på att den ägts av
Rällsjö Anders Matsson, 17221803 i Rällsjöbo, Bjursås. Privat
ägo. Foto: Erik Thorell 2015
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t LUX

t REDAKTÖREN

Fängslande föremål
Museet har många spännande föremål i sina
samlingar, alla föremål har sin speciella historia.
Vissa ting tycks ha fler minnen än andra och
sätter tankar och fantasi i rörelse.

"inte
ödsla"

A

tt fynda på loppis är idag högsta
mode vad gäller
såväl kläder som
möbler och prylar. Miljöbesparande – javisst!
Ekonomiskt fördelaktigt –
javisst!

I

arbetet med museets
samlingar, med märkning
och registrering, passerar
många olika sorters föremål mina händer och ögon.
Många är vackra, många är
intressanta av olika anledningar och så kommer det ibland
något som fångar tanken och
fantasin lite extra. Jag fastnade
för detta föremål för dess sammansättning av olika återbrukade ting; trådrullar, plåtlock,
gitarrstämskruvar, lådbeslag,
skurborste och el-sladd. Den

har också fått en påskriven
text ”LUX 41684”. Dammsugaren blir än mer intressant
då man vet att den tillverkats
av folkskollärare Erik Montelius, han och hans fru Anna
hade två döttrar, som skulle
lära sig städa som sin mor. Då
tillverkade fadern en leksaksdammsugare till döttrarna.
Detta var i början av 1930-talet, då det fanns mer händighet än pengar. Erik Montelius
var folkskollärare och til�lika träslöjdslärare, hustrun

Anna var ”syfröken”. De var
verksamma i den då nybyggda
skolan på Heden i Mockfjärd,
där de också hade sin bostad
på övervåningen. Dammsugarens historia har förmedlats av
Birgitta Spånberg 2001.t

Catrin Ståhl,
föremålsassistent, Dalarnas
museum

Men kanske känslan av att
göra fynd och att vara unik
i sitt uttryck, med det vi bär
på oss eller inreder våra hem
med, är det bärande argumentet. Återbruk har funnits i alla
tider men har skiftat form,
anledning och omfattning.
I allmogesamhället kunde det
vara en nödvändighet. Men
också en dygd – inget som
kunde användas fick slängas
– en religiös underton – inte
ödsla med gudsgåvorna!
Överflödsförordningar under
1700-talet förbjöd i princip
inköp av sidentyger för allmogen. Hur förordningarna efterlevdes kan ifrågasättas. Det
finns dock många exempel på
att just plagg av dyrbara material som siden, ylledamast och
kalmik sytts om och förändrat
utseende när modet skiftat.
Förbud, fattigdom, trend eller dygd? Kanske en dygd av
nödvändigheten?t
Erik Thorell, redaktör

Leksaksdammsugare tillverkad av trådrullar, plåtlock, gitarrstämskruvar, lådbeslag, skurborste och elsladd. Foto: Fredrik Hegert, Dalarnas museum
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Innan
åter
vinningscentralerna
För några decennier sedan började de
lappade jeansen synas i gatubilden, en
modenyck lanserad av den nya generation som inte upplevt det ofta förnedrande tvånget av hopsnörpta och
lagade plagg. För med efterkrigstidens
ökande välstånd hade synliga lagningar
och skarvar mer eller mindre försvunnit. Köp, slit och släng blev slagord och
ideal lanserade på 1960-talet av inredningsarkitekten Lena Larsson.

D

et är lättförståeligt att i en
värld där allt skulle köpas
för surt förvärvade pengar,
eller kanske till och med
tillverkas från grunden, blev det en
nödvändighet och en dygd att vara
rädd om ”gudslånen”. Omsorgen om
föremålen tog sig inte sällan uttryck
redan när de var nya: träspaden i
noga utvalt virke fick en järnskoning, skogskarlens vantar ”förskoddes” med läder på insidan och de
stickade strumporna försågs med
extra hällappar. Att vara slösaktig var
detsamma som att dra på sig vanära.
Och det var inte endast enkelt folk
som lagade; i Livrustkammarens
samlingar kan man studera hur
Gustaf III:s strumpor har stoppats
och hans kläder skarvats vid när de
varit för trånga (Lena Rangström
1997). Borgarnas och prästernas
döttrar fick, vid sidan av sina broderiarbeten, också reparera och vårda
textilförråden.
Det är med både förundran och visst
nöje man kan träffa på föremål som
lagats mer eller mindre ömsint för
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att kunna återanvändas: barnens kläder har förstås lagats, förlängts och
ärvts av yngre syskon, ett fint spetsglas har fått en nysvarvad träfot, något som blev en modefluga för några
år sedan, och den brustna grepen på
en spånkorg har sammanfogats med
ett beslag till en jugendbyrå. Sparsamhetsivern hade också präglat den
person som i historian lämnat efter
sig en påse märkt ”snörstumpar, för
korta att användas”.
Mot en helt ny funktion
Även plagg som befunnit sig bortom
all räddning i sin ursprungliga
användning har fått helt nya funktioner: den luggslitna rocken, det
utslitna och blekta förklädet, klänningen, skjortan o.s.v. har betraktats
med ”vad kan jag använda detta
till”- ögon. Trasmattor, trasryor och
slarvtjäll är kanske det mest kända
återbruksföremålen. De första börjar
dyka upp hos borgerligheten under
1700-talets slut och slår igenom hos
den bredare allmänheten ungefär
100 år senare. De tidigaste innehåller
oftast övervägande mörka ylletyger

”...den person som i
historian
lämnat
efter sig
en påse
märkt
’snörstumpar,
för korta
att användas’ ”

och hemvävt linne med sparsamma
inslag av någon klar färg. Där ett
visst slags material har funnits att
tillgå har det också förekommit mattor av det materialet. Sålunda har
trasor av konstsilke använts i omgivningarna runt Sjuhäradsbygden,
pappersfilt runt pappersbruken,
i kustområdena har utslitna fisknät utgjort vanligt förekommande
inslag. Den som hade tillgång till ett
skrädderi kunde sy ihop yllelappar
till dörrmattor. Av de bäst bevarade
sidorna på kläderna som skulle kasseras kunde lapptäcken bli till nya
prydnader för hemmet.
I modern tid har gamla uttjänta
föremål fått bidra till skrotskulpturer
och byggen av drivved har berikat
konstens område. Men de konstskapare som i forn tid tog en funktion
till en annan, ofta med stor finess
och fantasi, förblir nästan alltid anonyma artister.t

Kerstin Ankert
f.d antikvarie,
Dalarnas museum, Falun
DAGSVERKET NR 1. 2016

t TA TILL VARA

Lagat
för ett
längre
liv!

Bild tv: Armringar har varit en vanlig gåva till brudgummen. Här har två sådana sytts ihop och blivit till framsidan av en kjolsäck, från Nås.
Bilder denna sida ö t.v:Vardagsplagg blandade med rödbottnade kattuner och rosenschalar fick bidra till det lilla barntäcket i lappteknik.
Ö t.h: På en dop-påse från Malung har någon samlat det finaste som huset förmått: ett halskläde i siden, små metallfjädrar, tapetbitar,
spetsar och glasbitar. Mitten t.v: Badrumsmattan är virkad av plastkassar som sparats, klippts i remsor och färgsorterats. Nedan t.v: Gamla
hästskor, ”sinkor”, där ”klackarna” slitits ut eller smitts bort för att kunna slås in i en stolpe. Mellan två sådana stolpar har man skjutit in
en hässjeroa i varje skopar för att stänga en öppning, ett ”led”, i en gärdsgård eller mellan byggnader, bilderna från Bjursås. Foto: Erik
Thorell 2015. Nedan t.h: Fattigmans björnfäll? Mattan är gjord av vaxade vävsolv. Kanske hade solven börjat brista och behövde bytas ut…
Hedvig Ulfsparres samlingar, Länsmuseet Gävleborg. Foton Kerstin Ankert där inget annat anges.
DAGSVERKET NR 1. 2016
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t KÖKSBORDET

Inom den så kallade hårdslöjden, det vill säga trä- och metall, har man
i alla tider återbrukat saker, dock på lite olika sätt beroende på vilket
material det gäller. Trä är ett relativt billigt material som kanske inte alltid
återbrukats i form av att man gjort om en produkt till en ny. Lappat och
lagat föremål har man så klart gjort, och när det inte längre varit möjligt
har man kunnat utvinna energi genom att använda det till ved. Inom
timringskonsten kan man däremot se exempel på återbruk, när stockar
från gamla hus återuppstått i nya, utifrån de behov man haft.

Hårdslöjd i repris

D

agens träföremål används på ett mycket
mer försiktigt sätt
än tidigare, en del
används tyvärr inte alls utan
hamnar inlåsta i ett glasskåp
eller placeras på finhyllan.
Efter att ha överlevt ett par
generationer och några loppisar hamnar det kanske till slut
i kommunens värmeverk om
det inte har en känd skapare
eller hunnit blivit antikviteter.
Akta ståltråden
Metall däremot är ett mer exklusivt material. Att framställa
järn var en mödosam process,
för att inte tala om mer ädla
metaller som guld. En historia
som berättats är att när man
började ersätta de vridna
björkvidjorna i en lövmatta
med ståltråd gällde det att
upplysa besökande, om de
inte själva förstod det, att man
minsann torkade fötterna mel-

lan ståltrådarna så att dessa
inte slets ut. När björkriset var
utslitet kunde man ta tillvara
på ståltråden och göra en ny
matta.
Köksbord som arbetsplats
I dag betingar ståltråd och
järn ett ganska humant pris
som råvara. Att återbruka
det utifrån rent ekonomiska
aspekter är inte längre relevant, ändå finns det en mängd
slöjdare och hantverkare som
gör just det, återbrukar. Den
estetiska aspekten har blivit
viktig där man vill ta tillvara
mönster från en gammal
konservburk eller rosten som
finns på gamla plåtfat som en
del i sitt skapande. Är man
dessutom hobbyslöjdare och
inte förbrukar stora kvantiteter material är det också ett
enkelt sätt att komma över
det material man behöver.
Ibland kan man ju också få lite
hjälp på traven om man kan
utnyttja den grundform som
redan finns. Konservburkar,

gamla plåtlådor, kakmått,
några nitar och ett par enkla
verktyg är allt man behöver
för att komma igång. Köksbordet funkar utmärkt som
arbetsplats, ingen verkstad
behövs. Ett ganska tillgängligt
och demokratiskt hantverk
med andra ord. Därmed inte
sagt att den som vill, inte kan
utveckla sitt kunnande och
tillverka väldigt komplicerade
och tidskrävande föremål.
Kretslopp
Att ta tillvara på det material
som finns i ens närhet stämmer också väl in på det tankesätt som slöjden alltid haft.
När man levde nära naturen
var det självklart att det var
där man hämtade sitt material. Idag när det flesta bor i en
stadsmiljö är det enklare att
komma över konservburkar,
kaffepaket eller kanske någon
gammal lastpall. Genom att
återbruka det som ses som
skräp spar man också på
jordens resurser och bidrar till
ett hållbart samhälle. Om man
håller sig till bara ett material
eller tänker på att de slöjdade
föremålen ska gå att montera
isär, så kan man tillverka en
sak och bruka den så länge

Fredrik Eriksson, Hemslöjdskonsulent, Dalarnas
Hemslöjdsförbund
man har lust för att sedan låta
den gå tillbaka till kretsloppet
via sopsorteringen.
Händernas verk
Att vara kreativ och tillverka
det man behöver med de material som finns i närheten är
precis lika relevant idag som
det alltid varit. Tips och idéer
delas flitigt genom Internet,
företeelserna är inte längre
lokala utan delas globalt. DIY,
Do It Yourself, är ett begrepp
som används flitigt. Vilka
material man använder, vilka
tekniker man jobbar med eller
om man kallar sig slöjdare
eller inte spelar inte längre
lika stor roll. Det faktum att
man gjort det själv med sina
händer är det viktigaste. Genom att skaffa sig den kunskap
som krävs för att göra sina
egna saker kan man uppnå ett
visst oberoende och samtidigt
omge sig med saker som är
helt unika och som inte finns
i mer än ett exemplar vilket
lockar allt mer i en värld där
man genom multinationella
företag kan köpa samma saker
oavsett i vilket land man befinner sig på jorden.t

Från v: Lampett tillverkad av Tina Nilsson, Gagnef. Skåp tillverkat av Ida Bergh, Falun. Plåtbil tillverkad av Kjell Åke Åkesson, Leksand.
Foto: Dalarnas museum. Bilderna tagna i samband med utställningen Slöjd 2012 på Dalarnas museum
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t ARKEOLOGI

En flöjt av en pipa
I somras gjordes intressanta arkeologiska fynd i Falun. Vi hittade skaft av
kritpipor som gjorts om till flöjter och som kanske använts av barn. Det
är sällan man hittar spår efter barn vid utgrävningar, men när det händer
känns historien mycket mer levande!

E

n kritpipa användes när man
rökte tobak och det var de
engelska sjömännen som
började med detta. Bruket
med tobaksrökning spreds i Sverige
under 1600-talet och bara efter
några årtionden tycks det som om
alla människor rökte, fattig som rik,
man som kvinna.
En kritpipa är skör och har därför
en mycket kort användningstid.
Pipans utseende har ändrats under
tiden med snabba modeväxlingar i
fråga om storlek, längd och utsmyckning på huvud och skaft. Piporna
har ursprungligen haft relativt långa
skaft och vi hittar ofta delar av dessa
skaft vid arkeologiska undersökningar.
Därför blev vi inte förvånade när
vi i somras hittade många skaft från
kritpipor, när vi gjorde arkeologiska
undersökningar i Falun. Bland de
hundratals fragmenten av kritpipor

plockat upp några. Sedan har någon
karvat hål i dem, och flöjten var klar
att användas!
Vem som använt flöjterna vet vi
inte och det är inte alls säkert att det
rör sig om barn. Fynden tillför dock
en ny dimension till stadsbilden,
eller egentligen tre; återbruk, barn
och musik.

fanns dock tre stycken med karvade
hål. Detta är mycket ovanligt. I Sverige har endast ett fåtal sådana hittats
tidigare, i Härnösand och Halmstad.
Det finns också kända fynd från de
brittiska öarna.
De karvade hålen visar att pipsskaften återbrukats som flöjter. När
detta återbruk har skett är svårt
att säga. Utifrån lagerföljden och
dateringen på kritpiporna tycks det
skett relativt snart efter att piporna
använts på 1600-eller 1700-talet.
Det är inte svårt att tänka sig hur
dessa pipskaft låg spridda på stadens
gator och torg, och att barn i sin lek

Små spår efter de små
De arkeologiska föremålen från
Falun visar en myllrande stad med
internationella kontakter, handel
och högstatusföremål. Fynden visar
också spår av dåtidens arbetsliv
med hantverksrester från snickare,
skomakare, smeder och skräddare.
Det finns lämningar som vittnar om
djurhållningen, samt husgeråd och
personliga tillhörigheter. Ibland hittar vi också föremål av nöjeskaraktär, främst i form av tärningar och
spelpjäser, sådant som idag förknippas med spel och lek. Det är när den
här typen av föremål påträffas, som

DAGSVERKET NR 1. 2016

barnen dyker upp i sinnebilden.
Naturligtvis har dessa kvarter
vimlat av barn, men spåren efter
dem är vanligen oerhört svåra
att upptäcka vid en arkeologisk
undersökning. Ibland påträffas
skosulor eller delar av kläder i
barnstorlek. Det händer också att
man hittar leksaker i form av exempelvis trä- eller lerfigurer. I Falun är det mest kända exemplet
Kårebocken i trä som påträffats i
de nedre delarna av Elsborg, och
som kan vara 600 år gammal.

”Det är
inte svårt
att tänka
sig hur
dessa pipskaft låg
spridda på
stadens
gator och
torg, och
att barn
i sin lek
plockat
upp några.”

Joakim Wehlin,
arkeolog, FD
Dalarnas
museum

Kritpipstillverkning i Falun
Kritpipan gjordes av vit piplera.
De första piporna tillverkades i
England på 1570-talet, men det
tycks som om användningen av
piporna började sprida sig först
vid sekelskiftet och då kommer
de flesta piporna från Holland.
De äldsta kända exemplen i Sverige är från slutet av 1500-talet.
Kritpipor har också tillverkats i
Sverige, men detta skedde först i
början av 1700-talet. Falun är en
av de städer i Sverige där det funnits kritpipstillverkning. Den som
startade kritpipsbruket i Falun
hette Daniel Friederich Theel och
fick sina tillverkarprivilegier 1754.
Pipbruket låg först vid hörnet
Engelbrektsgatan och Kristinegatan, alltså där nuvarande polishuset står. Någon gång innan år
1788 flyttades pipbruket. Den nya
platsen blev sannolikt kvarteret
Kopparplåten norr om korsningen Engelbrektsgatan-Nybrogatan.
Där har ett stort antal kritpipor
och tillverkningsrester efter dem
påträffats. Tillverkningen i Falun
pågick till omkring 1820.t

Foto tv. Tre funna kritpipsskaft
med karvade hål från kvarteret
Västra Falun. Piporna är daterade
till 1600-1700-tal.
Ovan: Engelsk kritpipa funnen i
kvarteret Stigaren i Falun. Pipan är
daterad till 1640-1660.
Foto: Fredrik Hegert, Dalarnas
museum
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Ett berg av kläder
Återbruk har nu blivit ett ganska välanvänt och slitet ord, men slutar
liksom ändå aldrig att vara aktuellt. Det ursprungliga och nödvändiga
i att omsorgsfullt sörja för alla våra material, ta hand om dem och leda
dem runt i kretsloppet med kunniga och vana arbetshänder behövs.
Som en motreaktion på vår tids massproduktion har det på temat
textilt återbruk under senare år publicerats en del böcker, kurser har
ordnats och det finns till och med gymnasie- och folkhögskoleutbildningar som fokuserar på redesign. Borås textilhögskola och näringslivet har startat projektet Re:design Textile med lyckat resultat.

U

nder 2000-talets början
har vi kunnat följa alla
larmrapporter om den
smutsiga och allt snabbare
modeindustrin som tär på arbetskraft och miljö. Det är först under de
sista fem åren som medvetenheten
ökat och det sakta börjat röra på sig.
2012 uppmanade Greenpeace bland
annat ett flertal stora klädkedjor att
skriva under på att vara giftfria 2020.
I våras enades Nordens miljöministrar om att textilindustrin 2050 ska
ingå i ett textilt cirkulärt flöde. Tiden
har en förmåga att rusa på i allt för
snabb takt och målet är ännu långt
borta. Men om vi ska nå en hållbar
textilindustri behöver vi först och
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främst knyta ihop början med slutet
på den linjära avfallstrappan för att
lyckas skapa en cirkulär modell.
Minskad konsumtion
Ett mycket viktigt trappsteg på avfallstrappan handlar om att minska
konsumtionen. Det ofantliga tryck
som hela tiden stressar systemet, de
stora modekedjornas säsonger har
gått från fyra till uppemot åtta på
ett år. Fortfarande kan vi se hur en
t-shirt säljs för bara en femtiolapp
och hur reorna avlöser varandra.
Varje gång överproduceras det
för att kunna möta de potentiella
kunderna i butik. Överflödet dumpas
sedan i låglöneländer. Nu måste vi

Lina Sofia
Lundin – textilkonstnär, hantverkspedagog
och författare
till boken; ”Naturlig färgning”.
Grundare till
klädbiblioteket
Lånegarderoben.

ändra kurs och inte fokusera på hur
mycket kläder vi tror vi behöver i
våra garderober utan på hur mycket
vår jord faktisk kan producera. Nya
affärsmodeller måste premieras, till
exempel leasing, uthyrning, utlån
och byteshandel. Det måste skifta till
att vinsten ska finnas i de plagg som
håller länge. På designutbildningarna idag måste studenterna få lära sig
hur de kan designa smart, innovativt
och hållbart. En design som följer
plaggets hela livslängd. Vilka fibrer
ger minst påverkan socialt och på
miljön? Vilka egenskaper i ett material passar till vilket ändamål? Hur
klarar plagget många användare? Var
behövs extra förstärkningar? Och
DAGSVERKET NR 1. 2016

t AVFALLSTRAPPAN
hur kan plagget i slutskedet
monteras isär och återvinnas
på bästa sätt?
Återanvändning
Det andra steget handlar om
att återanvända. Här finns
massor av kreativa sätt att
låna ut, byta med varandra,
sälja eller ge bort. Några
klädmärken, som Filippa K,
har dessutom startat en andrahands försäljning av sina egna
plagg. Men för att det ska vara
möjligt med fler användare
behöver vi ju ta hand om plaggen, lappa och laga tills att det
inte längre går. Ett tänk som
alltid varit följeslagare med
den textila slöjdaren, där material är material. Ofta dyrbart
och fyllt med historia.
Återvunna fibrer
Som steg tre ska fibrerna
återvinnas. Ett system för inlämning är på gång att byggas
upp på några håll i landet men
än så länge halkar det mesta
ner till steg fyra, i brännbart
där energi utvinns, de blir
till biogas. Några klädföretag
har så smått kommit igång
med egen insamling. De fibrer
som samlas in skickas ner till
fabriker i Holland, eftersom

DAGSVERKET NR 1. 2016

alla lumpfabriker i Sverige
har lagts ner. De första tre
stegen skulle kunna räcka för
att sluta cirkeln men idag är
steg fyra, energiutvinningen,
den största posten. Enligt
naturvårdsverket slänger
medelsvensken varje år 8 kilo
textil rakt ner i soporna. Och
2012 slängde vi tillsammans i
Sverige, Norge och Danmark
145 000 ton textil.

”De fibrer som samlas in skickas ner till
fabriker i Holland,
eftersom alla lumpfabriker i Sverige har
lagts ner.”
Lågskaliga produktioner in
i framtiden
För att kunna återbruka och
hålla naturen och människor
friska, bör självfallet produktionsleden vara så rena och
transparanta som möjligt.
Innehållet bör tydligt redovisas så att vi vet vad vi arbetar
med. I stor skala och vid
snabb sortering är det än så
länge svårt att separera olika
materialblandningar. Men

för den enskilde slöjdaren är
detta inte något stort problem,
eftersom hen ofta utgår från
en mindre plattform och har
god kännedom om materialets alla betingelser. Med
enkla tester kan olika fibrer
och kvalitéer särskiljas. Att
bedriva mindre verksamheter
är idag väldigt kostsamt men
jag vill ändå tro att vi snart
inser värdet av lågskaligheten
då det i dagsläget finns andra
vinster än de ekonomiska.
Det skulle innebära en större
kontroll och vara lättare att
ha ett helhetsperspektiv.
Processer skulle bli sundare
för alla inblandade och spridning av sjukdomar som kan
drabba både mark, grödor och
djur vid framställningen av
jungfrufibrer skulle minska.
Att stimulera den inhemska
fiberproduktionen blir en stor
utmaning för Nordens ministrar, men även om den vägen
är snårig så blir de sociala
och miljömässiga vinsterna
många.

den och bredden och när vi
tröttnat på innehållet bränns
de oftast upp på avfallstrappans fjärde steg! Här kommer
därför en uppmaning till alla
textilt kunniga, att steppa
upp i täten, utmana med er
kompetens kring material och
produktion, för att ge plaggen
en andra, tredje och fjärde
chans. Så hjälps vi åt att knyta
ihop början med slutet!t
Tv..Klädberget.
Foto: Christian Åslund
Nedan: Min linåker från sommaren 2015. Foto: Lina Sofia
Lundin Förnyelsebart! Färgämnen från växter och matrester.
Foto: Lina Sofia Lundin .

Knyta ihop
Oavsett hur snabb denna
utveckling är, så badar vi idag
i mängder av kläder. Våra
garderober är fyllda på höj-
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Två par ärmar
Kofta sydd av tvåändsstickade ärmar från Gagnef. Dalarnas museums samlingar.
Foto: Erik Thorell

En ärm från en urvuxen livtröja blev bakstycke, en ärm
delades till framstycken. Resår och framkanter var maskinstickade. Koftorna blev varma och tjocka. Det gick åt
fyra ärmar till varje kofta. Så berättar kvinnor i Gagnef,
födda runt sekelskiftet 1900, om hur livtröjorna en bit in
på seklet kunde återanvändas till mer moderna plagg.
Antingen sydde man själv om ärmarna till koftor eller så
vände man sig till en sömmerska i Djurås

D

en enda nu kända koftan
som sytts av livtröjsärmar
finns i Dalarnas museums
samlingar och kommer
från en gård i Moje. Den är sydd
på samma sätt som beskrivits ovan
men det förefaller som det gått åt
fem hela ärmar och delar av en
sjätte ärm. En till bakstycke som, för
att få ut midjevidden, har skarvats
med små kilar av ytterligare en ärm
med samma mönsterbårder som
ryggstyckets. Två ärmar har gått åt
till framstyckena och ytterligare två
till ärmarna i koftan. Ärmmuddar
och krage är resårstickade medan
framkanterna är slätstickade.
Koftan knäpps med fem stora genomsydda knappar och knapphål i
de påsydda framkanterna.
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Modenyheter
Det var på 1920-talet som de yngre
kvinnorna i Gagnef började använda
moderna klänningar istället för den
särpräglade dräkten. Kanske att
den här beskrivna koftan är sydd
då eller snarare på 1930-talet där
den stilmässigt stämmer bra in.
Det skulle kunna förklaras med att
många livtröjor då inte användes på
traditionellt sätt. Istället uppfann
man ett nytt användningsområde för
de praktfulla och slitstarka tvåändsstickade ärmarna.

avbildade västen, som finns i privat
ägo, har ingen datering eller härkomstuppgift. Det är därför omöjligt
”Den kom- att säga om den tillverkats under
tidigt 1900-tal eller om någon uppmer från skattat modellen så mycket att även
en gård i västen tillverkats ett par decennier
in på 1900-talet. I andra socknar kan
Moje.”
man se på gamla foton att samma
västmodell, men av andra material,
förekommer under tidigt 1900-tal
och då används tillsammans med
andra traditionella dräktplagg.
Västen från Gagnef verkar vara
tillverkad av endast ett par ärmar.
Kilarna i sidan är sannolikt tagna
Damväst
vid någon av ringningarna, eftersom
Det är intressant att det också finns
man kan se någon enstaka stjärna
en väst som är tillverkad på samma
men ingen stickad bård. Bården har
sätt. Den är av en modell som i post- Erik Thorell,
orderkataloger från tidigt 1900-tal
Hembygdskon- istället ersatts med ett mycket fritt
sulent
och enkelt broderi av svart tråd.
brukar kallas ”damväst”. Den här
DAGSVERKET NR 1. 2016

t DAMVÄST
Västen har ett påsytt svart
trikåband runt alla kanter.
På vänster framstycke har en
bröstficka, klockficka, markerats med hjälp av en bit påsytt
band. Västen har hållits ihop i
midjan med ett dubbelt band
som går från vänster framstycke. Den ena änden har
trätts igenom en ögla på höger
framstycke och sedan knutits
ihop med den andra änden av
bandet.
Vart tog bålen vägen?
Det kan vi delvis få svaret
på genom ytterligare ett
plagg som finns i Dalarnas
museums samlingar. Där har
livtröjsbålen försetts med en
påsydd förlängning av rött
halvylletyg med masinstickningar i avvikande färg runt

kanterna. Tyget är sannolikt
från ett rött förkläde eller luva
som återanvänts. Hals- och
ärmringningarna har kantats
med blått bomullsband. Den
har blivit en ”damväst” även
den. Västen knäpps med fyra
häktor längs framkanten.
I privatägo finns en röd väst av
liknande modell. Den har delvis sytts av ett halvylletyg som
troligen har varit ett förkläde.
En vågad spekulation skulle
kunna vara att framstyckena
av helylle varit en röd vadmalskjol! Den knäpps med sex
stycken genomsydda knappar
av metall och hals- och ärmringningarna har kantats med
blått bomullstyg.
Livtröjor i Gagnef
Livtröjorna med stickade

ärmar och bålen sydd av
ylletyg kom på 1860-talet in
som en modenyhet i många
dräktskick. Efterhand utbildades specifika mönstertyper
och tröjmodeller för de olika
socknarna i framförallt Västerdalarna. I Gagnef karaktäriseras ärmarna av ganska små
stjärnor/rosor glest spridda
över ärmarna. Bårderna är
breda och består av flera olika
mönster. Vid sekelskiftet 1900
blev de, enligt tidens mode,
mycket vida vid axlarna. Det
är denna detalj som gjort
ärmarna lämpliga för återanvändning som fram- och
bakstycken i koftorna. Båldelarna i kvinnornas livtröjor är
vid den tiden sydda av grön
vadmal eller annat ylletyg. De
är ofta försedda med påsydda

band och har maskinbroderier, ”krus”, med flera olika
färger på tråden.
Sådana dekorationer avslutar
också ärmarna. Tröjorna är
mycket korta och går inte att
knäppa, knapphålen är bara
markerade med maskinsöm
och glasknapparna är endast
dekorativa. Männens livtröjor
var längre, enkel- eller dubbelknäppta, de har ofta sparsammare broderier på bålen. De
kan även vara försedda med
fickor.t
Redaktören är tacksam
för tips om fler bevarade
koftor och västar sydda
av livtröjsärmar.
erik.thorell@dalarnasmusuem.se.

Ovan: Damväst sydd av tvåändsstickade ärmar. Privat ägo. Foto: Erik Thorell 2015.
Nedan tv: Detalj av kilen i damvästen. Enkelt broderi har ersatt de stickade bårderna. Foto: Erik Thorell 2015. Mitten: Livtröja för kvinna
från Gagnef. Dalarnas museums samlingar. Foto: Fredrik Hegert, Dalarnas museum 2015. Th. Damväst sydd av en livtröjsbål som skarvats
med ett rött halvylletyg. Dalaranas museums samlingar. Foto: Fredrik Hegert, Dalarnas museum 2015
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t D.I.Y.

Trashion

Min mormor samlade tomma limpbrödspåsar som man sen fick som matsäckspåse. Farmor
använde de små plastklipsen, som höll ihop brödpåsarna, som klädnypor på solsemestern. I min
barndom levde fortfarande det praktiska återbruket. Ingenting ska förfaras, som min mormor
sa! Mina tubsockor, 3-packen för 29 kr, kunde komma tillbaka med lagade hål och vem har inte
ätit fattiga riddare gjorda på torra gamla franskbröd? Sen hände något med återbrukstänket och
en hel generation ville bara glömma att laga när man kan köpa nytt!! Men så idag, i eftertankens
kranka blekhet, har det miljömedvetna ”tänket” återvänt igen.

I

äldre tider hörde återbruket ihop med nöd.
Man fick ta vad man hade
eftersom man inte hade
råd med något annat. Små
tygbitar togs tillvara för att
vara dekorativa på dräktdelar,
byxor lappades och lagades till
de nästan inte höll ihop längre
och då blev de istället fyllning i någon husvägg. Under
världskrigen blev köksdukar
klänningar och gamla kostymer barnkappor. Att nöden
är uppfinningarnas moder är
en sorglig sanning. Men den
bevisar också att det skapar
ett kreativt sinne.
D.I.Y.
Idag har återbruket en helt
annan status. Det är mer en
trend där vi lever i en flodvåg av D.I.Y - Do It Yourself.
Det kan innefatta allt från en
hemmagjord surdegslimpa till
en hel stuga byggd av återbrukat byggmaterial. Idag ger
återbruket en möjlighet att få
skapa fritt. Alltså en betydligt
mer lyxbetonad företeelse än
förr. Att arbeta i återbrukat
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material ger en möjlighet att
använda ett överflöd av material, eftersom klädinsamlingslådor och soptippar är helt
överfulla av saker som ingen
längre vill ha eller tycker sig
behöva.
Etno
I designvärlden har man sneglat på, och inspirerats av, etniska och inhemska ”folkliga”
föremål som är producerade
av återbruks material. Vem
älskar inte Afro Arts charmiga
draperier av platskapsyler och
ljusstakar av gamla ansjovisburkar eller Brusewitz brickor
med gamla broderier och
bonader. Att använda sig av
återbruk är också för många i
första hand ett miljötänk. Att
inte enbart konsumera utan
att reflektera över vad man
har och kanske lappa och laga
eller göra egna juldekorationer. Det är för många inte bara
ett sätt att formge saker utan
också ett ställningstagande till
hur man lever sitt liv och tar
ansvar för vår planet och för
våra barns framtid.

Trash och fasion
I min roll som pedagog vill jag
förmedla insikten att vi kan
påverka. Istället för att konsumera nyproducerat uppmanar
jag mina elever att skapa själva
av återbruk. Det har bland annat resulterat i ett skolprojekt
som vi döpte till Trashion - en
kombination av trash och
fashion. Under temat skapar vi
kläder och smycken ämnade
för catwalken.
Projektet är årligen återkommande. Vi brukar starta projektet på soptippen, där vi har
fått möjlighet att komma
”backstage” och rota i högarna. Vi har också ett lyckat
samarbete med Röda korset
som ger oss tillgång till delar
av det som lämnas in. I gengäld framhåller vi ursprunget
på de modevisningar där vi
visar kläder av omsydda secondhandplagg och smycken
av gammalt skrot.
För mina elever ger överflödet
av ”skrot och skräp” en fantastisk möjlighet att skapa nytt.
De behöver inte vara rädda för

att göra fel, det finns ju ändå
en miljard konservburkar
till att använda eller gamla
cykelslangar och bestick. Man
behöver heller inte fastna i
några konventioner om vad
som är snyggt respektive fult.
Ställningstagande
Att arbeta med återbruk kan
alltså ses ur flera perspektiv ekonomiskt - politiskt – eller
lustfyllt.
Idag kan man inte prata om
att vi lider någon större nöd.
Däremot kan man prata om
ett politiskt ställningstagande
och också om en vilja och en
lust efter att få skapa själv
och då i ett material som inte
kostar just någonting alls men
som resulterar i helt unika
föremål. t

Kattis Karlsson Nordqvist
lärare i textil,
formgivning
och mönsterkonstruktion
DAGSVERKET NR 1. 2016

t HEMBYGD

Ny ordförande i DFHF

Landshövding
Ylva Thörn

Det var med stor och spänd
förväntan som jag på kvällen
den 31 augusti 2015 anlände
till Residenset i Falun för
att dagen efter påbörja mitt
uppdrag som Landshövding
i Dalarna. Ett fantastiskt län
som jag besökt många gånger,
där jag gått i skidskola på
Högfjällshotellet i Sälen, njutit
av vackra omgivningar och
träffat många som arbetar och
upprätthåller vård, service
och omsorg till invånarna i
Dalarna.
Jag har inget släktskap eller
annan förankring i länet men
känner ändå en samhörighet.
Det finns vissa likheter med
det län och den plats jag är
född och uppvuxen på. Jag
kommer från en typisk bruksort - Åtvidaberg i Östergötland. Min far var fanerare och
tillverkade kontorsmöbler på
Facit, ett framgångsrikt världsföretag som också tillverkade
skriv- och räknemaskiner.
Min mor jobbade på konditori
men sadlade om också hon till
Facit.

Fotografer: Kattis Karlsson Nordqvist, Isabella Bennstedt
och Annelie Thurin. Vissa bilder beskurna.
DAGSVERKET NR 1. 2016

Tidigt började jag spela fotboll
och gjorde så i 18 års tid.
Idrotten, lagsporten har också
bidraget till att forma mig
som människa – något jag har
haft nytta av i mitt yrkesverksamma liv. Jag utbildade mig
till undersköterska och har
arbetat inom sjukhemsvård
och åldringsvård. Ett arbete
som jag tyckte mycket om och
som jag fortfarande kan sakna.
En stark drivkraft som jag
alltid har haft är att människor
har ett lika värde och att tjejer
och killar måste få mera jämställda villkor och möjligheter.
Jag engagerade mig tidigt i
det fackliga inom Kommunal
för att förbättra villkoren för
oss som arbetade inom offentliga sektorn i kommuner och
landsting. Fick förtroendeuppdrag lokalt i Åtvidaberg och på
Universitetssjukhuset i Linköping. 1987 började jag arbeta
som förhandlingsombudsman
på Kommunals förbundskontor i Stockholm. 1996 fick jag

Foto: Ulf Palm

medlemmarnas förtroende att
leda hela förbundet och valdes
till förbundsordförande - ett
uppdrag som jag lämnade
2010.
Under den tiden hade jag även
uppdrag inom vår globala
fackliga organisation Public
Service International (PSI). Vi
lever i dag i en gränslös värld.
Jag är nog lite av ett naturbarn
och pojkflicka, älskar att vandra i naturen, sitta på en sten
eller i en eka med metspö och
filosofera och jag räds inte att
stå upp för ett bättre samhälle
där alla får plats. Samtidigt
gillar jag att läsa böcker, gärna
deckare. Måns Kallentoft är
för närvarande min favorit.
Går gärna på idrottstävlingar,
bio och konserter. Ska dock
erkänna att jag har mer att
lära i musik och kulturvärlden.
Och var kan man göra det allra
bäst om inte i Dalarna.
Jag har ett stort samhällsengagemang och tänker fortsätta
med det. Det finns mycket
att jobba vidare med när det
gäller att se samhället som en
helhet och det beroende vi har
av varandra. I Dalarna finns
så mycket stolthet, skickligt
företagande, hembygdsengagemang, kultur, skog, sjöar,
fjäll, jordbruk, renskötsel och
turism. För att inte tala om
alla invånare som vill leva, bo
och utveckla Dalarna tillsammans. Summerar man allt
detta så stämmer det väldigt
väl in på mina ideal, förhoppningar och vilja till att arbeta
för människors lika värde,
jämställdhet och ett öppet
demokratiskt samhälle.
Jag ser fram emot att som
landshövding aktivt arbeta
för att vi tillsammans fortsätter känna glädje, stolthet och
framtidstro i hela Dalarna.t
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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.

Industrihistoria!

SÅGMYRA I BAKSPEGELN

ARBETARKONST FÖR
2000-TALET
AHLBÄCKSPRISTAGARNA
1993-2014

SÄTERSMEDEN

GRÄNGE NR 46

Säters Hembygdsförenings
årsskrift 2015. 63 sidor

Smått och stort som timat i
Sågmyra med omnejd från
1500-talet och fram till vår tid.
Boken är en sammanställning
av material från olika källor i
kronologisk ordning och med
många bilder.

Fred Andersson
Dalarnas museum 2015
91 sidor

Industrihistoria dominerar
årets Sätersmed genom artiklar om pulkfabriken, Bispbergsgruvor, Nisshyttan, gengasfabriken och olika gruvor.
Den längsta artikeln ägnas åt
Säters Väveri. En redogörelse
för gamla yrken finns också,
samt mycket annat smått och
gott.

Årsskrift för hembygdsintresserade. Hembygdsföreningarna i Ludvika kommun 2015. 32 sidor

SÅGMYRA NYHETER
NR 111 2015

FRÅN BRUK OCH BYGD

Roland Pettersson 2015
314 sidor

Sågmyra Hembygdsförening. 31 sidor
Vi får läsa om Yllefabriken ur
olika aspekter, dansbanebiljetter och en före detta bibliotekaries bekännelser! Därtill
smått och gott om aktuellt i
Sågmyrabygden.

Denna bok är ett bevis för att
det fortfarande finns intresse
av att skildra arbetare eller
arbetsmiljöer. Här presenteras arbetarkonstnären Johan
Ahlbäck och de tjugoen konstnärer som mottagit Ahlbäckspriset. Boken fyller en lucka
och bidrar till definitionen av
arbetarkonst idag.

Medlemsblad för Grycksbo
Gille nr 2 2015. 16 sidor
Förutom en återblick på sommarens och höstens aktiviteter
får vi läsa ett utdrag ur prosten Munktells dagbok och om
gårdarna Matsbo och Knektbo,
samt om Pappersbrukets 275
års jubileum.

Riksstämman 2016

21-22 maj i Stockholm.
Mer information finns på hembygd.se
och publiceras i Nyhetsbrev.
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INDUSTRIDOKUMENTATION –
HUR OCH VARFÖR?

Jernkontorets Bergshistoriska skriftserie 47. Peter Du
Rietz och Anna Lindgren
2015. 63 sidor
Industrin genomgår en snabb
utveckling, vilket gör att
industridokumentationer är
angelägna. Vill du dokumentera en industri eller industriell verksamhet men är osäker
på vilka positiva effekter en
industridokumentation kan
ge? Boken inspirerar och ger
goda råd och är en hjälp i
arbetet med att dokumentera industrier och industriell
verksamhet.

Detta nummer inleds med
ett kriminaldrama anno 1915.
Tyfors herrgård, den siste patronen på Fredriksbergsbruk,
förändringar på Gravendals
bruk under 1970-talet och Nyhammars kraftverk är andra
saker som belyses.

TUNUM

Tunabygdens Hembygdsförenings årsskrift 2015.
112 sidor
Årets Tunum ger en återblick
på verksamheten under de
senaste decennierna hos den
100-års firande föreningen.
Vi får också ta del av historiken om Östbergs möbelaffär
i Forssa, Collin och Ströms
verksamhet samt kryckeståt
och husförhör. Tunabygdens
allér och Hesse magasinsfond
beskrivs också i varsin artikel.
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t NOTERAT
Nätet och våra fotografier
- En hembygdsforskares funderingar om hur vi arbetar
med att tillgängliggöra bilder!
Jag vill här ta upp några frågor
som blir alltmer aktuella ju
längre tiden och utvecklingen
går, nämligen hur och vilka
bilder vi lägger upp på nätet.
Att lägga upp lågupplösta fotografier anser jag vara helt OK.
Det kan vara föreningar, arkiv
och museer som använder
bilderna i syfte att göra reklam
för sin verksamhet för att sedan kunna sälja högupplösta
kopior och därmed få in några
kronor till verksamheten.
Att privatpersoner lägger ut
bilder från ett område, kan
få negativa konsekvenser
om inte personen känner till
områdets historia.
Det förekommer också att
högupplösta fotografier läggs
upp på nätet av privatpersoner. Dessa foton kan då laddas
ner och användas i tryck.
Kulturbevarande föreningar
och institutioner går därmed
miste om de intäkter som så
väl behövs för arbetet med
bevarandet av fotosamlingar.
Privatpersoner säger ofta att
nätet är fritt och JAG gör som
JAG vill. Det enda sättet att
komma till rätta med detta
tror jag är att prata med dessa

personer och förklara vad
ett sådant beteende medför
för våra kulturföreningar och
institutioner.
Det andra problemet är när
det läggs upp upphovsrättsskyddade bilder. Jag har själv
råkat ut för detta ett antal
gånger genom åren, foton
tagna av mig eller min far har
publicerats, både med och
utan att fotografens namn angivits. Ett sådant beteende är
lagvidrigt och kan led till åtal
om det upptäcks och anmäls.
När jag upptäckt sådana fall,
så har jag kontaktat ansvariga
och bilderna har som regel
tagits bort omgående.
Tänk om de personer som
köper fotografier kunde leva
upp till kravet att endast använda dessa för eget personligt bruk och vid användande
i tryck tillfråga den säljande
institutionen om tillstånd och
betala för bilden. På så sätt
skulle många intressanta foton
kunna användas för att belysa
vår historia. Att lägga ut fotografier på nätet är förbjudet
utan tillstånd!
Min avrundande fråga över
ovan sagda är: Hur skall vi alla
som sysslar med kultur och
historia hantera dessa företeelser på bästa sätt, så att vi alla
kan få ta del av vår bildskatt
utan att trampa någon på

DFHF Årstämma
Tid: Lördag 23 april 2016 kl. 10.00–15.00
Kaffe och bulle serveras från kl. 09.15.
Plats: Dalarnas museum
Förhandsanmälan för förtäring senast den
11 april till Inger Sjödin, tel 023-666 55 03,
mail: inger.sjodin@dalarnasmuseum.

tårna eller begå lagbrott? Här
måste vi hjälpas åt för allas
bästat
Christer Fredriksson
Amatörforskare inom områdena: järnvägar, båtar, gruvor,
hyttor, mm i Bergslagen.

Vad säger
lagen?
”Upphovsrätt och integritet” heter en broschyr som
nyligen givits ut av Sveriges
Hembygdsförbund och går att
rekvirera från dem eller från
DFHF.
I den framgår bland annat att: Upphovsrätt är den
ideella och ekonomiska rätt
som skaparen av bilden har.
Den innebär bl.a. att fotografen har rätt att bli namngiven
och att verket inte får manipuleras eller publiceras utan
tillstånd. Upphovsrätten gäller
automatiskt och fotografen
behöver inte registrera bilden
eller förse den med copyright
stämpel.
Fotografiskt verk eller fotografisk bild?
Ett fotografi utgör ett fotografiskt verk om det har så kallad
verkshöjd – är särpräglat och i
viss mån unikt. Om den

inte är ett fotografiskt verk
är den istället en fotografisk
bild, förenklat - en amatörbild
istället för en bild tagen av en
professionell fotograf.
Ett fotografiskt verk är skyddat 70 år efter fotografens
död. En fotografisk bild är
skyddad i 50 år efter fotografens död. Rätten till bilden
tillhör dock alltid fotografen.
Rätten till bilder ärvs också
under skyddstiden.
Fotografier som saknar
konstnärligt och/eller vetenskapligt värde och som togs
före 1969 är fria att använda.
För beställda porträtt gäller
dock särskilda regler.
Tillstånd?
Om skyddstiden inte gått ut
krävs för båda kategorierna
av bilder att man fått tillstånd
att publicera dem i tryckt eller
i digital form. Fotografens
namn ska alltid anges när ett
fotografi publiceras.
Särskilda regler finns också
för publicering av fotografier
där nu levande personer kan
identifieras. Samtycke till publiceringen bör alltid inhämtas. För barn gäller givetvis
samma regel och tillstånd ges
av vårdnadshavare. Återhållsamhet bör iakttas när det
gäller bilder på identifierbara
barn.t
Erik Thorell
Hembygdskonsulent

Program
10.00 Årsmötesförhandlingar
- DFHF och Dalarnas museum informerar
- Föreningarnas frågor och ärenden
12.00 Förstäkt fika. (Förhandsanmälan krävs,
se ovan. Fikat betalas på plats).
13.00 ”Hur förmedlar vi kulturarvet” – ”Hembygdsföreningens mötesplatser”
– Inga Murmester, Svärdsjö hembygdsförening
14.00 “Wikimedia som kulturförmedlare”
– Calle Eklund, Föreningen Hedemora gammelgård
SVAR PÅ BILDGÅTAN

Föremålet på bilden är en
mycket sliten lie (lieblad) som
smitts om till en krok som
murats in i spismuren. Bladet
har suttit i muren och fästet
har utgjort kroken.
Foto: Erik Thorell 2015
DAGSVERKET NR 1. 2016
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B

SVERIGE
PORTO
BETALT

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

DFHF, Box 22, 791 21 Falun

Berättardagar
11-12 mars 2016
Hembygds- och museimässa
på Dalarnas museum
-en mötesplats för berättande
Berättelser för barn och vuxna • Spela in din egen berättelse • Ta en selfie hos porträttfotografen • Skriv din
egen bildtext • Seminarium om berättande och berättarcaféer mm.

Aino Trosell och
Peter Carlsson kommer kommer du?

Fri
entré

Fullständigt program: dalarnasmuseum.se 11/3 kl 12-17, 12/3 kl 10-16

NOMINERING TILL ÅRETS

HEMBYGDSBOK
Kontakta hembygdskonsulenten för mer information!
023-666 55 46, erik.thorell@dalarnasmuseum.se
Dalarnas hembygdsförbund har rätt att nominera en
bok som representerar länet till den nationella tävlingen.
Skicka in ert bidrag senast 15 mars.
•
•
•
•
•
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Boken ska ha skrivits av eller i samarbete med en
hembygdsförening i Dalarna.
Juryn kommer att värdera forskningsinsatsen och
de litterära kvaliteterna i presentation och gestaltning.
Lagarbete premieras framför enskilda insatser.
Priset delas inte ut två gånger till samma bokserie.
Priset delas inte ut till nytryck av böcker.

Odling är temat för
Dagsverket nr 2 2016.
Manusstopp 9 maj.
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