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För många handlar byggnadsvård om att skapa ett bekvämt hem på ett miljömedvetet sätt och
med inspiration från historien. Foto: Björn Åberg

”Utmaningen
för de flesta är
att skapa ett
bekvämt och
funktionellt
hem med inspiration från
historien. ”
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är jag började jobba som byggnadsantikvarie för 14 år sedan var byggnadsvård fortfarande något av en subkultur.
Den allmänna uppfattningen var att traditionella hantverk var något som några få intresserade sig för. Någon
gipsskivetrött snickare kanske, ett par konservativa målare och ett
gäng antroposofer som gillade att gegga med lera…

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.

I dag är byggnadsvård en erkänd restaureringsideologi som förknippas med eftertänksamhet och omtanke. Kanske är det slowfood-rörelsens vurm för ekologisk odling och närproducerad mat
som har banat väg och också väckt tankar om vad byggnaderna vi
stoppar in våra kroppar i, består av.
Nu finns byggnadsvården både i dagspressen, i glassiga inredningsmagasin, det talas om det på radio och syns i tv. Dessutom pågår
det entusiastiska diskussioner på sociala medier som Facebook,
Instagram och på bloggar, där det delas tips om traditionella
metoder, naturliga produkter och återbruk av byggmaterial. Att
intressera sig för husens historia och att restaurera varsamt med
ett miljövänligt förhållningssätt har blivit en livsstil för allt fler husägare och lägenhetsinnehavare.
Erika Åberg
Byggnadsantikvarie
och husexpert i "Det
sitter i väggarna",
SVT1.
Instagram: erikashus
Foto: Lina Östling
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Oavsett om man är byggnadsvårdare i sitt yrke eller på sin fritid
står man med ena benet i byggbranschen och det andra i kultursektorn. Utmaningen för de flesta är att skapa ett bekvämt och
funktionellt hem med inspiration från historien. De mest högljudda
budskapen kommer från kommersiella kanaler men där kan
hembygdsgårdar och museer vara en stor inspirationskälla med sin
kunskap, sina autentiska interiörer, föremål och bildsamlingar! t
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Såverksägaren Oskar Sundströms dotter Rut framför
lekstuga, i bakgrunden syns
en variant av idealstaketet.
Foto: Gisslén, Dalarnas museums
bildarkiv.
DAGSVERKET NR 2. 2017

t ÅRSBOKEN
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Vårt levande arv
Minnen och spår i landskapet
Dalarnas Fornminnes- och
Hembydsförbunds årsbok
årgång 87.
Författare och redaktör:
Tomas Ljung, biolog med
kultur- och landskaphistorisk inriktning. Han har
beskrivit Dalarnas matur
och kulturhistoria i en
rad böcker och skrifter,
däribland Landet bortom
tiden, Ödebygdsminnen,
Säters Dal och Sankt Olof
i Dalarna.

Rosa skimmer
GAMLA HUS är en länk till
vårt förflutna precis som antika föremål. Men behandlas
de med samma respekt som
ett dyrbart antikt föremål?
Vad händer med husets karaktär när man byter ytterdörr
och fönster eller lägger på ett
plåttak som försöker efterlikna tegel? Behöver fasaden
vara perfekt?
En sned vägg, en sliten
skåpdörr hör till husets själ
och charm. Det ger huset den
individualitet som vi säger oss
sträva efter i dag, ändå renoverar och inreder vi likadant
över hela landet.
I gamla hus finns vittnesbörd
om gammalt gediget hantverkskunnande. Hela husen är
en hantverksprodukt som bygger på nedärvd kunskap och
tradition. Husen är byggda av
gedigna material utvalda för
att hålla i många generationer. Kvaliteter som inte är en
självklarhet i dag. Därför är
det ofta fördelaktigt, både för
plånboken och husets själ, att
renovera det gamla. Trasiga
detaljer kan bytas, små snickerier kan göra kopior på lister,
foder och skåp. Det finns idag
också en ganska stor andrahandsmarknad för byggnadsdetaljer.
Att plastmattor med mjukgörare och lim med lösningsmedel kan ställa till det rejält,
har jag själv fått erfara, när
den röda trasmattan på den
nyinlagda plastmattan skulle
öka julstämningen i huset.
Efter helgerna visade det sig
att kemikalierna från plast
och lim hade löst ut den
röda färgen ur textilmattan
och plastgolvet hade fått en
permanent rosa färg. Något
som inte skulle ha hänt på ett
såpskurat trägolv! t
Erik Thorell, redaktör
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Redaktionskommitté:
Staffan Nilsson, Birgitta
Sandström, Anna-Karin
Andersson och Erik
Thorell
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rets hembygdsbok heter ”Vårt
levande arv –
Minnen och spår i
landskapet” och är skriven av
Tomas Ljung. I boken avlyssnas berättelser från Dalarnas
bygd och skog genom de spår
människor lämnat genom sin
verksamhet där. Verksamhet
som berättar om historiska
brukningsformer och om

Niss Mor plockar rönnlöv,
Lima by i Leksand. Originalfoto: Gerda Söderlund,
Leksands lokalhistoriska arkiv.
Omslaget:kolorerat vykort i
Dalarnas museums samlingar.

växter och djur som utgör
minnen av svunna epokers
föreställningar och näringsfång. Att bruka naturen på ett
respektfullt sätt har tidigare
varit en traderad kunskap
som nu långsamt är på väg
att glömmas. Naturen läker
långsamt sina sår, så med
kunskap och ett skarpt öga
går det att urskilja gångna generationers bruk av naturen.

Det är en skön och värdefull
kunskap att upptäcka dessa
spår – och det är detta denna
årsbok handlar om.t
Erik Thorell, redaktör

Boken skickas ut till medlemmar i början av juni. Finns
även att köpa i museets butik.

Hjälp sökes!

Arkeologisk utgrävning av gravar
och järnframställningsplats vid
Busjön i Äppelbo
3-7 juli 2017
I sommar kommer Dalarnas
museum tillsammans med
Äppelbo hembygdsförening
genomföra en arkeologisk undersökning. Vi kommer gräva
på ett gravfält på udden Harn
i Busjön samt på en intilliggande järnframställningsplats. Båda lämningarna kommer sannolikt från järnålder
och århundradena efter Kristi

Fornäs udd i Vika, 2016. Foto: Krister Källström

födelse, men exakt hur gamla
de är och deras förhållande
till varandra hoppas vi få svar
på vid undersökningen.
Är du intresserad av att medverka vid undersökningen?
Kontakta Joakim Wehlin på
telefon 023-666 55 34,

mail: joakim.wehlin@dalarnasmuseum.se
Antalet medverkande är
begränsat! Följ utgrävningen
via Dalarnas museums Facebook och Instagram #dalarnasmuseum t
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t PRIS

Dalarnas
Byggnadsvårdspris
För andra gången utdelades i år Dalarnas byggnadsvårdspris,
instiftat av Dalarnas Fornminnes- och hembygdsförbund, Dalarnas museum, Länsstyrelsen Dalarna och Falu Rödfärg. Vem som
helst kan nominera och det handlar om goda byggnadsvårdsinsatser där ledorden är: Bevara – Använda - Utveckla.

Bevara, använda och utveckla är ledorden för Dalarnas byggnadsvårdspris
Priset ges till insatser som:
Bevara:
Genom en större åtgärd eller ett längre
kontinuerligt underhåll bevarat och
vårdat en befintlig byggnad eller miljö.
Man ska ha utgått ifrån traditionell byggnadskultur och tagit hjälp av traditionella
material och metoder.
Använda:
Bevarat en byggnad genom att ge den
en ny funktion. Funktionen ska vara långsiktig och den ska värna om byggnadens
kulturhistoriska värden.
Utveckla:
Med inspiration hämtad från Dalarnas
traditionella byggnadskultur uppfört en
ny byggnad. Konstruktionen ska vara
nyskapande men vila på kunskaper i det
lokala och traditionella byggnadsskicket.
Mer information finns på:
www.dalarnasmuseum.se
www.falurodfarg.com

Vinnare 2017. Gamla Apoteket i Hedemora. Foton: Jacob Hidemark

J

uryn har i år, liksom 2015,
bestått av Jacob Hidemark,
arkitekt SAR/MRS, Ulf Löfwall, tidigare länsantikvarie i
Dalarna, Jan Raihle, tidigare länsmuseichef, samt Birgitta Sandström.
Intresset för priset var stort och inte
mindre än 29 nomineringar hade
kommit in vid ansökningstidens
utgång den 30 januari. Juryn fick
ett styvt jobb att välja ut de objekt
som skulle besökas och undersökas
närmare. De flesta nominerade hade
mycket hög kvalitet och tre av dem
var dessutom byggnadsminnen. Det
blev sju objekt som valdes ut för ett
besök.
Strax före påsk gjorde juryn en
tvådagarsresa som täckte in stora delar av Dalarna för att bese de utvalda
byggnaderna. Dessa demonstrerades
med stor entusiasm av ägare och förvaltare för de nominerade bidragen.
Det var med påtaglig stolthet som
man beskrev hur man gått tillväga,
vad man gjort, vad man använt för
material och tekniker och annat som
man ansåg värdefullt att poängtera.
Det visade sig att en besiktning på
plats var absolut nödvändig för att
kunna få en uppfattning. Insända foton, beskrivningar och ritningar var
bra underlag, men att se objektet gav
en helhet som annars varit omöjlig.
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Tanken var att få fram tre finalister
bland vilka en skulle bli vinnare.
Men kvaliteten på objekten var så
hög, de var så olika och funktionerna skiljde sig markant åt. Diskussionen drog ut på tiden, men till slut
blev det fyra finalister som valdes ut.
Vinnaren
Gamla Apoteket i Hedemora blev
vinnare av Dalarnas Byggnadsvårdspris 2017.
Juryns motivering:
Det byggnadskomplex i Hedemora
som går under namnet Gamla Apoteket uppfördes omkring 1780 och
har byggts om vid flera tillfällen,
bland annat av Lars Israel Wahlman
1897. Mellan åren 1849-1968 hade
stadens apotek sina lokaler här med
en försäljningsdel och en bostadsdel.
Därefter fanns här olika kommunala
verksamheter fram till 2013. Idag
finns här en byggnadsvårdsbutik och
ett café.
Under 1900-talets andra hälft
byggdes huset om kraftigt med ny
rumsindelning, gipsväggar, glasfiberväv och andra moderna material.
Restaureringen är mycket väl genomförd med kunskap och kvalitet. Ursprungliga material och tekniker har
använts. Tidigare förlorade delar av
den äldre interiören har ersatts med

"Det var
med
påtaglig
stolthet
som man
beskrev
hur man
gått tillväga..."

Birgitta Sandström
Jurymedlem.
Tidigare chef
för Zornsamlingarna, Mora

material, ytskikt och detaljer som väl
överensstämmer med byggnadens
typ och ålder. Det som återstår av
ombyggnaden från Wahlmans tid
har poängterats och är väsentligt för
helhetsintrycket.
Trädgården har restaurerats i
samarbete med expert. Byggnaden
är skyddad som byggnadsminne
och ingår som en väsentlig del i den
kulturhistoriskt värdefulla miljön
av riksintresse kring Stora Torget.
Restaureringen bidrar positivt till
upplevelsen av området.
Den tidigare apoteksdelen har gjorts
om till en byggnadsvårdsbutik och i
bostadsdelen har ett café inretts med
servering både inom- och utomhus.
De nya användningarna är väl anpassade till byggnadens kulturhistoriska
kvaliteter. Restaureringen är en
fortsatt pågående process som tillsammans med redan gjorda insatser
utgör inspirationskälla för besökare.
Den pedagogiska ambitionen är hög.
Man visar hur exempelvis hur äldre
dörrar och fönster kan räddas och
säljer rätt produkter för detta.
Vinnaren tilldelades en bronsplakett, formgiven av konstnären Ebba
Matz, tillsammans med ett diplom
ur landshövding Ylva Thörns hand
den 18 maj 2017 på innergården vid
Gamla Apoteket i Hedemora.
DAGSVERKET NR 2. 2017

t GRANTILJOR
Övriga finalister
Gravsjösågen i Ovanmya är en
unik ramsåg som rekonstruerats och
satts i så gott skick att man återigen
kan såga plank ur stora stockar med
vattenkraft.

Klädd eller oklädd
Ändå in på 1900-talet var de grå timrade opanelade husen tydligt
dominerande på den svenska landsbygden. Det var i de skogfattiga delarna av Sverige, t.ex på västkusten, där man först började
brädfodra husen. De salta vindarna slet på väggarna. Brädfodringen gjorde också husen något tätare mot drag. Traditionen att
brädfodra spred sig sedan mot öster in över hela landet.

P
Gruvarbetarstugan i Falun är ett
strålande exempel på att ha en stark
känsla för objektet som sådant. Att
inte restaurera ”sönder” utan våga
behålla det slitna och det autentiska.

å 1600- och 1700-talet började man klä in knutarna för att
skydda dem mot röta. Carl von
Linné såg brädfodrade hus först
1746, vid sin resa i Dalsland. Han beskrev
hur bondgårdarnas väggar var klädda
med upprätta grantiljor.
De mest påkostade husen vid denna tid
var byggda i sten. För att få ett förnämare
trähus i staden att mer lika ett stenhus
brädfodrades hela fasaden, gärna med
en spåntad slätpanel som målades med
oljefärg. Mer allmänt är lockpanelen
vanligast, med över- och underbrädan
lagda omlott. De första panelerna tog vara
på träets hela bredd, och de kilsågade
brädorna var därför bredare vid roten
än vid toppen. Dessa brädor monterades
med varannan rot uppåt och varannan
rot nedåt på väggen. Nackdelen blev att
varannan bräda fick de avsågade fibrerna
uppåt och därför var mer utsatta för
fuktinträngning. Efter en tid började brä-

dorna kantsågas raka. Alla brädor var då
lika breda i hela längden, men fortfarande
hade de enskilda brädorna olika bredd.
Nu kunde alla brädor sättas upp och ner,
så att de öppna fibrerna var nedåt.
Opanelat timmer
Under sågverksindustrins blomstring i
slutet av 1800-talet kom de finbladiga sågarna som innebar att brädsågningen blev
så allmän att det kunde bli vanligt med
brädfodrade byggnader även på landsbygden. Mot slutet av 1800-talet blev det
allt vanligare med olika typer av spontad
panel som monterades med olika riktningar. Under 1900-talet skedde en snabb
förändring tills idag, då de grå byggnaderna främst karaktäriserar fäbodarna. Men
Dalarna står ut. Här dominerar än idag de
opanelade timmerbyggnader målade med
Falu rödfärg.
Ett nytt hus i timmer kunde inte brädfodras direkt utan behövde stå och torka ihop

Ollas Olles gård i Övre Gärdsjö
har varsamt restaurerats. Gårdens
allmogeträd har tillvaratagits. I
mejeribyggnaden med glidgjutna betongväggar har ett dalskåpsmuseum
inrättats.

Juryn enades om att kvaliteten på de
insända förslagen var mycket god,
det blev ett svårare arbete än förra
gången. Samtidigt gladde vi oss åt
den entusiasm, viljan att lära och
inte minst kärleken till objektet som
framkom hos dem vi mötte på vår
resa.t
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I Dalstuga nära gränsen mot Hälsingland i Rättviks socken finns ett uthus med den här fina
locklistpanelen. Brädorna är av varierad bredd, men de är alla ovanligt stora.
Foto: Adam Moll, Dalarnas museum
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t
och sätta sig under några år.
Under väntetiden rödfärgades
ofta timret - därför är rödfärgat timmer under en panel ett
säkert sätt att veta att huset
under en tid stått utan panel.
Är timmerstommen dålig
men huset har aldrig haft
panel?
En timmerstomme står emot
mycket, och är kärnan frisk är
det oftast inte bråttom med
några åtgärder. Kontakta en
timmerman som är duktig
på byggnadsvård och som
kan göra en statusbesiktning.

Byggnadsantikvarierna på
Dalarnas museum kan hjälpa
dig att värdera byggnadens
kulturhistoriska värde för
omgivningen. Kanske kan du
panela en vägg och låta de
andra vara. Kanske kan du
isolera invändigt.
Har du ett hus med en
äldre panel som börjar se
lite trött och skadad ut?
Principen ”byt så lite som
möjligt” är bra att hålla,
eftersom den bevarar husets
särdrag. Enstaka plank som
är dåliga kan bytas. Om större

delen av nederdelen av en panel är dålig kan ett alternativ
vara att göra en generalskarv
och under en vattbräda lägga
några rader med liggande
panel.
Måste panelen bytas?
Förr var inte alla bräder exakt
lika. Beställ gärna en ny panel
i samma dimension som den
gamla och med några olika
bredder, så bevarar du husets
särdrag. Passa på att lägga en
vindpapp under panelen för
energieffektivisering. Någon
vidare tilläggsisolering är sällan värt den förändring av karaktär som det drar med sig.
Gör då hellre energiåtgärder
på taket och på innerbågen i
fönstren.

"Alla brädor var
då lika breda i hela
längden, men fortfarande hade de
enskilda brädorna
olika bredd. Nu kunde alla brädor sättas
upp och ner, så att
de öppna fibrerna
var nedåt."
Byggnadsminnet Böösgården i
Avesta uppfördes sannolikt på
1700-talet. Huvudbyggnadens
fasader är varierande på ett
livfullt sätt – mot Böösgränd
är den rödfärgade timmerstommen synlig men knutarna
inklädda, på gaveln täcker en
vacker oljemålad locklistpanel
bostadsvåningarna medan gavelröstet har en slät panel, som
även återfinns på ytterligare två
av husets hela fasader. Panelbrädorna är av olika bredd, för
att ta tillvara så mycket som
möjligt av stocken de kom från.
Foto: Adam Moll, Dalarnas
museum

Tips & Råd
Vårda husets fasad genom
att se till att hängrännor och
stuprör fungerar som de ska
och inte är igensatta med löv.
Se till att dräneringen fungerar. Se till att grunden och
nederdelen av ytterväggen är
fri från växtlighet. Ha helst
inte rabatter mot husväggen.
En timmerbyggnad i Dalarna,
utan panel, är en viktig del av
landskapets karaktärsdrag.
Var rädd om huset och överväg noga alla alternativ innan
du brädfodrar huset.t
Lovisa Smedberg
Byggnadsantikvarie på
Länsstyrelsen
Värmland, tidigare Dalarnas
museum.

LÄSTIPS
- Trähus -en handbok
av Andreas af Malmborg och Johan Månsson, Prisma 2003
- Vårda och renovera
trähus av Sören Thurell,
Natur & Kultur 2005
- Stad i trä av Sten
Rentzhog, Nordiska
museet 1967
- Byggnadspraktikan
- historia kring jordbrukets byggnader :
byggnadsdelarnas historia och vård av Astrid
Eriksson, Länsstyrelsen
i Jönköpings län 2007

Köksfrossa
Vi börjar med ett erkännande – jag är en av alla dessa så kallade hemnetknarkare som med stort nöje tar del av den generösa flora digitala
bostadsannonser som med enkelhet finns att tillgå nuförtiden. Det
som lockar mig är hus och miljöer som har förändrats så lite som möjligt, men vilken tid de hör till är inte riktigt lika viktigt. Ett helt intakt
1970-talshus är alltså betydligt mer kittlande än en 1800-talsdalagård
som renoverats vart tionde år och är klädd i en modern skrud.
6

Adam Moll
Byggnadsantikvarie, Dalarnas museum.
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t HYBRIDKÖK

D

et som snabbt blir
tydligt i djungeln
av mäklarbilder är
att de rum som är
utsatta för högst förändringstryck är badrum och kök.
Detta är förstås inte särskilt
konstigt eftersom de rummen
blir utsatta för mycket slitage
och fukt, fort blir omoderna
när ny teknik och standard
introduceras i hemmen, och
dessutom uppfattas av många
som ofräscha i högre grad
eftersom vi där har större krav
på hygien än i andra utrymmen. Med detta sagt går det
dock förstås mycket bra att bevara kök och badrum och anpassa dem försiktigt istället för
att riva ut dem helt, men det
är inte detta ämne som den
här texten kommer handla
om - även om det också skulle
behöva skrivas mer om!
Trender
När det gäller helrenoverade kök har jag noterat vissa
tendenser. Det finns huvudsakligen två dominerande
trender i kökens stil, nämligen det blanka, rostfria och
högteknologiska designköket
samt det nostalgiska, men i
funktion moderna, lant- eller
allmogeköket. Den sistnämnda trenden finns i flera olika
varianter. Vanliga begrepp
är fransk lantstil, allmogekök
eller sekelskifteskök. Stilmässigt så kan det röra sig både
om pärlspontsfrossa och kök
med glasvitriner, pilastrar och
marmorskivor.

"Stilmässigt så kan
det röra sig både om
pärlspontsfrossa
och kök med glasvitriner, pilastrar och
marmorskivor."
Effektivitetsstudier
Men hur mycket allmoge
eller sekelskifte är då dessa
lantkök? Rent historiskt så
har de faktiskt inte särskilt
stor förankring. Det vi i dag
kallar kök är till största del en
1900-talsuppfinning. Innan
1920–30-talen så bestod de
allra flesta köken som mest av
en öppen härd eller möjligen en järnspis, ett skafferi i
hörnet, kanske ett arbetsbord,
en slaskhink, några öppna
väggfasta hyllor och en skänk.
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De kök vi är vana vid nu
”uppfanns” i huvudsak under
1930- och 40-talen och standardiserades på 1950-talet, allt
baserat på noggrant genomförda effektivitetsstudier.
Sedan dess är det mest utseendet på köken som ändrats,
bara till en mindre del har
funktionen och planeringen
utvecklats.
Ålderdomlig dräkt
Därför kan det bli lite märkligt
när ett kök som i grunden
baseras på 1950-talets
ingenjörskonst kläs i en ålder
domlig dräkt av pärlspont
eller klassicistiskt listverk
och monteras i en historisk
miljö. Rent historiskt är det
en väldigt lös grund att stå på,
men med det sagt så kan det
ju förstås finnas många andra
skäl till att välja ett sådant kök
– till exempel att man tycker
att det är vackert.
Lyxen blir vardag
Men varifrån kommer då de
nygamla lantköken om de nu
saknar historisk grund? Många
av dem använder detaljer
och attribut som går att hitta
i historisk byggnadskultur så
det går ganska lätt att förstå
hur de rent stilmässigt har
tillkommit och satts samman.
Den mer intressanta frågan
är nog varför? Min teori är att
det handlar om trender och
mottrender. När folk under
1900-talet plötsligt fick tillgång
till nya praktiska kök från att
ha haft mycket enkla och svårarbetade tillagningsutrymmen
så är det lätt att förstå lockelsen till modern design, släta
luckor som inte samlar smuts
och ohyra, generösa lättskötta
arbetsytor och hygieniska
rostfria diskbänkar med kallt
och varmt vatten. Allteftersom
vi vande oss vid all denna
lyx och lyxen blev vardag så
började så klart motsatsen att
attrahera igen. Och vad uppfattas vi då som motsatsen till
det funktionalistiska köket? Jo,
pärlspont, spegeldörrar och
kolonnordningar. Men man
var så klart inte beredd att
offra den funktionalitet som
det praktiska funkisköket gav,
så därför blev resultatet den
hybrid mellan nytt och gammalt som kallas allmoge- eller
lantkök. Vad som blir nästa
trend lämnar jag åt framtiden
att förtälja. t

Det 1700-talsinspirerade köket "Gustav" från Tibrokök 2017. Foto: Tibrokök

Kök från tidigt 1900-tal någonstans i Dalarna. Foto: Valfrid P Lundström

Köket på Carl Larsson-gården är sig likt sedan konstnärsfamiljens tid
men har varsamt anpassats för modern matlagning. Foto: Adam Moll
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FARSTUN –

gårdens färgrika karamell
1

Byggnadsvårdaren ser potentialen i försummade hus med ledsna fasader, vet att virkeskvaliteten är hög och att de återfår sin stolthet och glans
med färgen i slutskedet. Många byggnadsvårdsprojekt innebär långa
arbetsprocesser med lappande och lagande, färgskrapning och slutligen
målning. Färgsättningen väljs kanske redan i början av projektet, men är
bland det allra sista som färdigställs. I doften av torkande linoljefärg och
färgpigga fasader infinner sig tillfredställelse och en stunds vila. Medan
träet glatt suger i sig linoljan planerar byggnadsvårdaren nästa projekt.

Bild 1, 3 och 4.
Färgsättningar från tiden kring
1900. Fasaderna är rödslammade medan fönsterbågar
och foder är oljemålade. Här i
vitt eller grönt. Brokvistar och
farstukurar har, till skillnad från
fasaderna, ljusa oljefärger; vitt,
grönt och rosa. Hus med bevarade färgsättningar visar ofta
dörrar i avvikande färger så som
brunrött, grönt eller den idag så
populära gul- eller guldockran.

ärgsättningen är
väldigt viktig för
byggnadens karaktär.
Kulörerna påverkar
hur byggnaden upplevs i
landskapet och hur byggnadsdetaljer som dörrar och
fönster, knutar, vindskivor
eller listverk framträder i
fasaden. Färgsättningen är en
del av husets arkitektur, av
gårdsbilden men även en del
av bymiljön.

först. Därefter prioriterades
fasaden som rödslammades,
delvis eller helt. Kläddes timmerstommen om med panel
kunde den oljemålas i ljusare
kulör och få ett nytt uttryck.

F

Mätta magar och målade
gårdar
Färg var länge exklusivt, en
statusmarkör få förunnat. På
bergsmansgårdar och större
hemman var färg vanligt
redan under 1700-tal. Även
om det röda järnoxidpigmentet utvanns tidigt och i stor
skala i Falun dröjde det tills
1800-talets senare del då den
rödfärgade stugan började
bli vanlig på Dalarnas lands-
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bygd. Fick man någonsin en
slant över gick den inte till
färg. Lyxen att kunna välja
mellan olika färgsättningar
började med mätt mage. Den
färgpalett som idag betraktas
som traditionell etablerades
så sent som kring sekelskiftet
1900. Sinnebilden av Dalarnas
röda byar är en effekt av ett
allmänt ökat välstånd under

1900-talet. Det kan vara svårt
att föreställa sig det gytter av
grånat och solbränt timmer
som faktiskt präglade Dalarnas
byar. Ännu ett stycke in på
1900-talet fanns byar som stod
helt ofärgade. När väl färgen
kom till gården smyckades
fönster och dörrar liksom
boningshusets brokvist
med oljefärgsmålning allra

Pigmenten
Till och med 1900-talets första
hälft användes pigment som
ockror, terror, umbror och
oxider som enkelt kombineras. De trivs med varandra och
ger harmoniska färgsättningar.
Dalablått är egentligen inte
en traditionell kulör, den kom
som en romantisk turistfantasi
och hör samman med den
kemiska färg- och pigmentframställningen från och med
1900-talets mitt.
En statusmarkör
Genom bostadshusets färgsättning manifesterades gårdens
välmående med den rikaste
färgsmyckningen. Fönster och
DAGSVERKET NR 2. 2017
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3

dörrar är vanligtvis oljemålade i vitt eller i avvikande
kulörer som accentuerar husets ögon. Farstur från tiden
kring 1900 är ofta oljemålade i
ljusa kulörer som avskiljer sig
från de rödslammade mörka
fasaderna likt ett smycke.
Ladugårdar från samma tid
har vanligtvis rödslammade
paneler och oljemålade portar
liksom fönster medan mindre
uthus på samma gård kan vara
enbart rödslammade eller
ofärgade. Omålade gårdar
kan tyda på fattigdom eller i
vissa fall sparsamhet. Idag är

de mindre vanliga, men desto
värdefullare. Gammalt virke
är av mycket hög kvalitet.
Det behöver inget offerskikt
av färg och kan gott lämnas
omålade.t

Malena
Andersson,
byggnadsantikvarie,
Dalarnas
museum

KULÖRVAL
Ta reda på ditt eget hus färghistoria genom att skrapa försiktigt
på färgskikt i skyddade lägen, där kan du få fram flera lager av
äldre kulörer. Gamla färgskikt är uttorkade och därmed ljusare än
de ursprungligen varit. Fukta färgskikten så framträder kulörernas
ursprungliga lyster och djup. Välj de kulörer som stämmer överens
med huset i övrigt. Har ditt hus fönster och panel från tiden kring
1900 så bör du välja de kulörer som huset hade vid den tiden, även
om stommen i sig är äldre. Är de äldre färgskikten fullständigt
otillgängliga kan hus i omgivningarna utgöra förebild. Det finns
vanligtvis några hus i varje by som inte målats om sedan 1900-talets början.

DAGSVERKET NR 2. 2017

5

Bild 2. Rällsjö Brita Larssons gård, Bjursås socken, står med ofärgat
timmer endast fönstren är oljemålade. Foto: Lars Jönses
Bild 5. Timmerstomme med villainspirerad panelbeklädnad från tiden kring 1900. Allt virke är hyvlat och oljemålat enligt ett trefärgs
schema där panelen vanligen är ljus, fönsterbågarna kulörstarka och
foder liksom andra listverk i en tredje kulör. Dalbyn, Ore socken.
Bild 6. 1900-talets nyuppförda ekonomibyggnader hade rödslammade paneler. På de enklare rödslammades bräddörrana likt panelen.
Portar på större ladugårdar oljemålades ofta. Brunrött, nougatbrunt
och svart var mycket vanligt. Grönt och gulbrunt förekom även.
Vissa äldre ekonomibyggnader av liggtimmer lämnades ofärgade
medan andra rödfärgades, i första hand de som fanns nära boningshuset. Foton 1, 3, 4, 5, 6 Malena Andersson
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En gång för alla-

Spara era gamla fönster!
Foto: Erik Thorell

Fönster är husets mest komplexa byggnadsdel. Det skall klara av flera helt olika funktioner skydda mot väder och vind, släppa in ljus, vara genomsynligt och skall dessutom gå att öppna för
vädring. Och samtidigt skall det vara hållbart och helst energisnålt. På köpet får man ett viktigt
arkitektoniskt element, vackra fönster kan lyfta intrycket på en hel byggnad och motsatt kan ett
fult fönster vara lika förödande för husets utseende.

N

är man upptäcker att kittet
är sprucket och färgen flagnar så ställs man plötsligt
inför frågor som är ungefär
lika komplexa. Byta eller renovera?
Vad är bäst för huset, vad är bäst för
miljön och vad är bäst för plånboken? Och kan jag laga själv eller
måste jag lämna bort arbetet? Reklamen i brevlådan säger att det i stort
sett aldrig är fel att byta fönstren och
ibland kan man få en ytterdörr på
köpet. Det är en växande bransch
och gamla originalfönster försvinner
i en oroväckande takt. Men Svenska
Byggnadsvårdsföreningen säger:
Stopp ett tag, läs detta först!
Livslängd och hållbarhet
Ett träfönster med bra virke och
linoljefärg håller flera hundra år med
rätt underhåll. Det vill säga om man
lagar löst kitt, kollar fönsterlister
och håller färglagret fräscht genom
oljning eller ommålning vid behov.
Ett fönster med isolerkassett, två
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eller tre ihopsatta och beskiktade
glasrutor med gas mellan rutorna,
anses hålla sin isolerförmåga ungefär
25 år. Om bågar och karmar är av
PVC eller aluminium har dessa också
en begränsad livslängd och normalt
byts fönstret när den första av dessa
komponenter har tjänat ut. Med andra ord vinner träfönstret resurshushållnings- och livslängdskampen, 1-0!
Miljöbelastning
Aluminium- och plastfönster innehåller en rad komponenter som
aluminium, fogmassor, plaster,
färger etcetera, och är i jämförelse
med linoljemålade träfönster riktiga
miljöbovar, både vid tillverkning och
senare när de hamnar på tippen. Om
fönstren renoveras på plats slipper
vi också emballage och långväga
transporter. Vi kan läsa i tidningarna att medvetna konsumenter
har börjat plastbanta sina hem och
konsumtionsvanor och det tål också
i detta sammanhang att påminna om

miljökatastrofen 2010 när 1 miljon
kubikmeter giftslam från ett aluminiumverk läckte ut med katastrofala
följder för det ekologiska systemet
längs floden Donau. Så det naturvänliga fönstret av förnyelsebara råvaror
med linoljefärg vinner även miljökampen. 2-0!
Gröna jobb
En samhällsekonomisk aspekt är att
fönsterrenovering ger gröna jobb.
Det vill säga att det gynnar småföretag med lokal arbetskraft istället
för en avlägsen tillverkning, vida
kringresande montörer och långa
transporter. 3-0!
Energibesparing
Men hur är det med energibespaStefan Fickler, ringen? I reklamen lovar fönsterVerksamhetsle- bytarna guld och gröna skogar. Ett
dare, bebyggelmodernt fönster med glaskassett
seantikvarie
kan ha ett u-värde på runt 1 och ett
Byggnadsvanligt kopplat fönster ett u-värde på
vårdsföreningen
knappt 3. Det låter ju som att det kan
DAGSVERKET NR 2. 2017
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bli en tredubbel besparing?
Om det kopplade fönstret är i
bra skick och förses med en 3
eller 4 mm lågemissionsruta i
innerbågen hamnar U-värdet
runt 1,8, fortfarande nästan
dubbelt så högt som utbytesfönstret. Vore det ändå inte
lönsamt att byta? Jo, men inte
så mycket som man skulle tro.
Fönstren är bara en liten del,
c:a 15% av husets klimatskal
och enligt Energimyndighetens beräkning är skillnaden
bara 4-8% mellan tvåglasfönster och isolerglasalternativet
om man ser till husets totala
energiförbrukning i en normalvilla. Men OK, 3-1!

"Ett träfönster med
bra virke och linoljefärg håller flera
hundra år med rätt
underhåll."
Privatekonomi
Nästa fråga är hur det är med
privatekonomin, när har man
räknat hem investeringen i
minskad energiförbrukning?
I samma normalvilla som
ovan har Energimyndigheten
räknat ut att utbyte av glaset
i innerbågen till en lågemissionsruta går att räkna hem
på 9-18 år och med regelbundet mindre underhåll kan de
sedan som sagt ha en livslängd
på hundratals år. Ett utbyte
till fönster med glaskassett tar
32-36 år att räkna hem men
eftersom de måste bytas efter
25-30 år räknar man aldrig
hem fönsterbytet. 4-1!

De tunga glaskassetterna
behöver klumpiga beslag,
tjocka karmar och bågar
vilket tillsammans med de
tjocka glasen ger ett sämre
ljusinsläpp, en avsevärd
kvalitetsförsämring som man
bör fundera på före byte.
Vidare är många insatsfönster
helt täta vilket påverkar den
gamla byggnadens innemiljö. I
vissa fall krävs det installation
av ventilationssystem för att
inneklimatet skall bli bra. Och
ventilationssystem innebär
i sin tur strömförbrukning,
ventilationsförluster och service. 5-1! Matchen är helt klart
avgjord. Men det finns ännu
fler argument för att spara de
gamla fönstren.
Ovarsamma åtgärder
Både Energimyndigheten och
Boverket förespråkar fönsterrenovering med LE-glas i
innerbågen istället för fönsterbyte. Dessutom får man enligt
Plan- och bygglagen inte göra
ovarsamma och förvanskande
åtgärder på huset och enligt
Boverkets byggregler (BBR) får
ljusinsläppet inte minskas.
En ytterligare aspekt vid fönsterbyten är att det ofta blir
skador runt infästningen som
måste lagas, i flerbostadshus
är det inte ovanligt att fönsterbänkar av marmor försvinner
och eleganta friskluftsintag
byts till enkla springventiler i
fönsterbågen.
Och sist men inte minst - ett
gediget, väl underhållet träfönster med profilering, originalbeslag och skiftande glas
är vackert och ökar välbefin-

nandet, det ökar även husets
ekonomiska värde vid en försäljning till kvalitetsmedvetna
hus- och bostadsrättsköpare.
Vi kan inte räkna med att
fönsterindustrin tar ansvar
för samhällskostnaden,
deras uppdrag är att göra så
stor vinst för företaget som
möjligt. Men man skall vara
medveten om att ingen annan
tjänar på fönsterbytet, allra
minst Moder jord.t

Denna artikel är tidigare även
publicerad i Svenska byggnadsvårdsföreningens medlemstidning
Byggnadskultur nr 1 år 2017 På www.
byggnadsvard.se finns över 750
artiklar om byggnadsvård, tillgängliga för alla.
Svenska byggnadsvårdsföreningen
är en oberoende, ideell förening
som sprider kunskap och förmedlar
kontakter om byggnadsvård och
sunt byggande. Vi skapar opinion för
det byggda kulturarvet, att inte riva
fungerande hus och att bygga nytt
på ett hållbart sätt.
Bli medlem i Byggnadsvårdsföreningen för 355 kr/år. Som medlem
får du:
•
•
•
•
•
•

tidskriften Byggnadskultur
ett stort byggnadsvårdsnätverk
regionala arrangemang
temadagar
rabatter och medlemsförmåner
frågeforum m.m.

Med ditt medlemskap hjälper du oss
även att skapa uppmärksamhet när
historiska byggnader och miljöer
hotas.
Läs mer på www.byggnadsvard.se
eller kontakta oss på 08-30 37 85
eller kansli@byggnadsvard.se.

Ovan: Gammalt fönster med renlav/fönsterlav, mellan ytter- och innerfönster, för att suga upp kondens.
Foto: Erik Thorell
Nedan: Funkishus med bevarade originalfönster.
Foto: Malena Andersson

Profilerade fönsterfoder ger fönstret en mjuk inramning med
skuggspel i linjer, vanligt förekommande i östra Dalarna. Björkboda,
Envikens socken. Foto: Malena Andersson
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»Kom och titta här!

Har du sett vad som
kommer fram bakom
tapeterna!«

Tapetarkeologi
En bit ner på väggen, helt intill murstocken, hade den beige 30-talstapeten lossnat och avslöjade där sin betydligt mer färgstarka föregångare.
Försiktigt började vi lossa det översta lagret men tvingades ganska snart
ge upp, risken att skada det som låg dolt där under var alltför stor. Vad vi
upptäckt var en s.k. gobelängtapet från tiden kring 1920, mörkt blå med
svarta, gula och gröna detaljer. Något helt annat än den ljusa variant som
satts upp i mitten av 1930-talet och ännu täckte väggarna.
12
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T.v. Nu har huset i Hole återfått sin skyddande linoljefärg med i det närmaste samma kulör som från början. Verandans färgsättning är dock
ett nutida lekfullt tillägg. T.h. De så kallade gobelängtapeterna från 1920-talet har varit möjliga att frilägga tack vare att det klister som
användes vid omtapetseringen på 1930-talet löstes upp av vatten. På så sätt har det övre tapetlagret kunnat lossats från det undre på ett
enkelt men tidsödande sätt.

H

uset i Hole by, strax
utanför Malungs
centrum, hade vi
köpt en månad tidigare, i juli 2012. Såväl exteriört
som interiört är det exceptionellt välbevarat sedan det
uppfördes 1915. Endast en lätt
uppdatering av tapeter och
komplettering av köksinredning verkar ha skett i mitten
av trettiotalet, i övrigt är det
mesta intakt. På gården finns
lyckligtvis även en byggnad
uppförd 1936, inrymmande
både skinnverkstad och en
modern bostad. Det äldre
huset kan därför tas om hand i
lugn och eftertänksam takt.
Dilemma
Vi började genast göra efterforskningar för att ta reda
på hur det skulle gå till att
frilägga det äldre tapetlagret.
De råd vi fick efter sökningar
på nätet och telefonsamtal
till vänner var ganska nedslående, flertalet råd inkluderade
både kemikalier och hyrda
maskiner. Inget av detta kändes särskilt lockande.
Några dagar senare talade
jag med konservator Lennart Persson i ett helt annat
ärende, och nämnde då vårt
tapetdilemma.”Det borde inte
vara några problem” var hans
svar. ”Om den nuvarande tapeten är uppsatt så tidigt som
på 30-talet borde det räcka
med vatten för att lösa upp
limmet.” Fyllda av entusiasm
DAGSVERKET NR 2. 2017

grep vi oss an uppgiften. Först
blöttes en kvadratdecimeterstor yta upp, efter fem sex
minuters väntan kunde sedan
det övre lagret tapet lyftas av
med hjälp av en bred och tunn
spackelspade. Till vår glädje
kunde vi konstatera att arbetet
visserligen var tidskrävande,
men inte alls särskilt svårt.
Och tapeten som bit för bit
framträdde var dessutom
riktigt fin!
Lång tid
Konservatorn hade förvarnat
om att den äldre tapeten, om
den var av en sämre kvalitet,
kunde släppa mycket färg.
Lyckligtvis visade det sig inte
vara så, endast en mindre del
av tryckfärgen satt kvar på
baksidan av 30-talstapeten.
Stärkta av framgången fortsattes arbetet till långt inpå
kvällarna. Ofta i skenet av
ficklampor, någon el hade inte
funnits i huset på tio år
Det visade sig att friläggningen
skulle komma att ta långt
tid. Först två år senare hade
vi hunnit runt hela rummet.
Den tapet som kom fram hade
alltså inte sett dagsljuset på
närmare 80 år. När den i mitten av 30-talet tapetserades
över hade den gissningsvis
suttit uppe i ett tiotal år och
då ersatt den ljust gråblå
originaltapeten från 1915 som
fortfarande finns bevarad
bakom. I Åhlen & Holms postorderkatalog från 1915 finns en

På vinden i huset återfanns
några restbitar av trapphallens
tapet. Här kan man se att den
i original var mer kontrastrik,
färgerna framträder dessutom
intensivare än vad som framgår
av fotografiet.

liknande tapet beskriven som:
”Mycket modern gobelintapet.
Lämpar sig bäst i salar, men
för övrigt i alla finare, ljusa
rum.” Den beskrivningen
passar utmärkt på vår sal som
med sitt hörnläge och tre höga
fönster är både fin och ljus.

Fler tapeter
Huset kan även i andra rum
visa upp fler intressanta
tapeter. I övre våningen finns
ett tidigare sovrum vilket på
30-talet fick en ny funktion
som kök. Även där sitter en
s.k. gobelängtapet, denna
dock något enklare än salens.
I det intilliggande sovrummet
finns under 1930-talets beige
tapet en mycket tilltalande
blåblommig föregångare.
Den är nu på gång att tvättas
fram med samma metod som
salens.
Den kanske mest intressanta
tapeten sitter dock i trapphuset. Här rör det sig om
en originaltapet från husets
tillkomst 1915. Den är vaxad
och var därför en gång i tiden
avtvättbar. Mönstret är typiskt
för tillkomsttiden med sin
geometriska jugenddekor.
Den idag rostbruna färgen
har under rummets 100-åriga
historia mattats av betydligt.
Att döma av restbitarna som
sparats på vinden frestas man
att säga - Tack och lov!t

Text och
foto: Nirs
Peter Nordin,
antikvarie,
Malung-Sälens
kommun
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Idealstaket
Bambustaket på rulle har kommit och lämnat byggvaruhus, handelsträdgårdar och stormarknader under det senaste decenniet. Den
smarta konstruktionen består oftast av bambupinnar sammanflätade
med ståltråd, som sedan rullats till behändiga knippen, lätta att föra
med sig hem i baksätet på bilen. Bilden ovan är tagen i Mockfjärd i
början av 1900-talet och visar ett tåglass med idealstaket, en slags ståltrådstaket skapade utifrån samma modell som vår tids bambuskrank.
Ovan: Idealstaket på lass, bild tagen i Mockfjärd i 1900-talets början. Foto: Mockfjärds hembygdsförenings arkiv
Nedan: Olika varianter av idealstaketet. Från Söderberg och Haak Aktiebolags broschyr om Idealstaket 1899-1900.

I

dealstaketen bestod av
sågade träspjälor som
sammanflätats med galvaniserad ståltråd till långa
staketsjok, som sedan kunde
fästas mot stolpar av vinkeljärn eller trä. Sammanflätningen av idealstaketens spjälor
skedde maskinellt, genom
en slags spinnrocksliknande
anordning, en staketmaskin.
Staketmaskinen rullade upp
det färdiga staketet på rulle,
som lätt kunde transporteras
ut i landet via järnväg. Mängden staket per rulle uppgick
till mellan 20 och 25 meter,
beroende på vilket snickeri
som tillverkat staketen. En för
Dalarna lokal tillverkare av
idealstaket var enligt uppgift
Högbergs såg och kvarn AB i
Mockfjärd, men produktion
förekom även hos exempelvis Lidboholms AB i Braås,
Småland.
Leverantörer
Olika sågverk och småindustrier tillverkade idealstaket som
sedan såldes via olika leverantörer i exempelvis Stockholm.
Leverantörerna sålde troligtvis olika typer av idealstaket
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beroende på vilken tillverkare
som användes. Söderberg och
Haak Aktiebolag i Stockholm
levererade idealstaketen
på 20-meters rullar, röd-,
grön- eller omålade samt med
eller utan vit spets och med
möjlighet till impregnering
med carbolineum. Företaget
tillhandahöll utöver detta ett
flertal olika former på spjälor
anpassade sig till olika ändamål - däribland järnvägsmiljöer, verkstadsmiljöer, villor,
lantställen, koloniträdgårdar
och som skydd mot smådjur.
Längs järnvägar
De flesta som känner till
begreppet idealstaket förknippar det starkt med järnvägar.
I en reklampamflett rörande
idealstaket från ovannämnda
Söderberg och Haak Aktiebolag nämns att idealstaketen
användes flitigt av statens- och
enskilda järnvägar, bland
annat för instängning av bangårdar. Idealstaket och andra
staket med spjälor utgjorde
dock en förhållandevis liten
del av det totala stängselbeståndet längs med järnvägen kring 1900-talets första

decennier. Det är troligt att
stakettypen främst användes
i anslutning till mera bebyggelsemässiga miljöer, så som
bangårdar, stationsområden
och banvaktarstugor.
Snöskredsskydd
Idealstaketen användes även
som snöskärmar till bil- och
järnvägar. I Finland förekom
flitig användning av sådana
snöskärmar vid järnvägarna
kring sekelskiftet 1900. I
Sverige undersökte statens
väginstitut hur idealstaket
kunde användas i syfte att
skydda bilvägar från snödrev

under det tidiga 1940-talet. I
utredningen testas flera olika
idealstaket, bland annat den
stakettyp som tillverkades på
Högbergs såg och kvarn AB i
Mockfjärd. Leverantören var
AB vägmaskiner i Sundbyberg.
I undersökningen av idealstaketen framgår att det och andra staket sammansatta med
ståltråd är lätta att transportera och sätta upp. Tyvärr framkommer även vissa problem
med idealstaketet. Exempelvis
gick järntrådarna som höll
samman staketen ofta sönder
efter några år. Södermanlands
södra vägdistrikt rapporterade
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t NOTERAT
till undersökningen att en
leverans av idealstaket var helt
förbrukad efter enbart elva år.
Aska vägdistrikt meddelade
att järntrådarna i idealstaketen gärna brast efter 7-9 års
användning.
I trädgårdsstaden
Idealstaketen användes även
i de egnahemsområden som
byggdes under perioden 19001930 (se omslagsbild). De nya
områdena tog ofta inspiration
från de engelska trädgårdsstädernas slingrande gator och
grönska. Gaturummet var ett
viktigt och genomtänkt inslag
som skapades genom samspel
i utformning och placering
av husen. Mellan gatan och
husen fanns ofta en buffertzon av trädplanteringar och
staketanordningar. Staketen
uppfördes och sköttes oftast
av enskilda villaägare som
genom byggnadsordningar
ålagts att uppföra ett staket
av viss höjd mot gaturummet.
Det är troligt att det enkla
och praktiska idealstaketet

Kastanjestaket

var lockande för många – det
kunde som tidigare nämnt
levereras färdigmålat med den
för tiden populära vitmålade spjältoppen. I och med
funktionalismens intåg 1930
blev utrymmet mellan hus
och gaturum öppnare. Höga
idealstaket och lummiga trädgårdsmiljöer ansågs plötsligt
hopplöst utdaterade, röriga
och oestetiska. Staketen blev
succesivt lägre och träet ersattes av smidesjärn. I snöskyddssyfte överlevde som nämnt
idealstaketen ytterligare några
decennier, men snart glömdes
företeelsen. Idag finns bara en
känd staketmaskin kvar i Sverige, och den ägs av Nässjös
hembygdsförening.t

Kristoffer
Ärnbäck,
byggnadsantikvarie, Dalarnas museum

Inget nytt under solen! Sedan några år har det blivit populärt att
omgärda trädgårdarna med staket av ribbor från kluvna kastanjeträd, sammanbundna med galvaniserad ståltråd. Staketen levereras
som metervara och är tillverkade i Polen. Där växer kastanjeträden
ymnigt och mycket av staketribborna kommer från gallringsskog.
Staketen har traditionellt använts i Frankrike och England som
fårstängsel. Det har en hållbarhet på upp till 25 år och behöver inte
behandlas. I England hamlas månghundraåriga träd som vårdas ömt.
Bäsna Trädgård har de senaste fem åren upplevt ett stort intresse
för kastanjestaketet. Man har där valt att måla en del staket med
Falu Rödfärg. Foto: Erik Thorell
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DFHF-s årsmöte
2017

På Dalarnas hembygdsförbunds årsmöte den 22 april
2017 samlades drygt ett hundratal delegater och åhörare
i Dalarnas museums hörsal.
Till mötesordförande utsågs
landshövding Ylva Thörn. Årsmötet godtog verksamhetsberättelse och årsredovisning för
2016 och beviljade styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna
året.
ÅRSSTÄMMANS VAL
Till ordförande för 20172018 valdes landshövding
Ylva Thörn. Till ledamöter i
styrelsen valdes för perioden
2017-2019 Staffan Nilsson,
Falun, Anna-Karin Andersson,
Nyhammar, Jon Bodin, Säter,
Inga Murmester, Svärdsjö.
Gertrud Ilis, Djura, valdes
som ersättare för samma
period och Ronnie Jensen, By,
valdes som ersättare för 2017,
fyllnadsval efter Per Kåks,
Hedemora.
Ordinarie ledamöter för 20162018 är Jan-Olof Montelius,
Falun, Christoffer Olerås,
Stora Skedvi, Birgitta Sandström, Falun, Olle Tranberg,
Transtrand.
Till ordinarie revisorer
2017/2018 utsågs Inga Gruvris,
Leksand och Anders Jonsson,
Sundborn och till ersättare
Mats Zetterström, Bjursås och
Hans Jonsson, Bjursås.
Valberedning har varit Thomas Björklund, Ulla Berglund
Brasch och Svante Modin,
samtliga omvaldes.
MOTIONER
Årsmötet biföll motionen,
angående landskap och landskapsskyltar, till SHFs årsstämma 2017. I motionen framgår
att Dalarnas hembygdsförbund anser att landskapen ska
uppmärksammas mer tydligt.
Ett av många bra sätt är att
sätta upp vägskyltar vid landskapsgränserna, på samma
sätt som nuvarande kommunoch länsskyltar. DFHF anser
att Sveriges hembygdsförbund
med kraft skall agera i frågan
gentemot berörda parter på
alla nivåer med stöd av motionen. Länen är enbart administrativa enheter och namnet
Dalarna har varit starkare än
svensk förvaltning under mer
än 360 års tid. Landskapens
namn är ett traditionellt sätt
att orientera sig. Namnen är

en del av invånarnas identitet. Landskapens ursprung
baseras också vanligen utifrån
kulturgeografiska begrepp.
Även för besöksnäringen är
landskapen väsentliga som
orienteringsfaktorer utanför
storstadsområden.
Landskapen har sedan
1600-talet förlorat all sin
rättsliga form. Trots detta
lever namnen starkt i både ett
socialt och kulturellt perspektiv och inte minst litterärt. Alla
känner till landskapen i Sverige. Det finns landskapsblommor, landskapsfiskar, -fåglar,
-skalbaggar och -mineraler etc.
Dessa skapar kulturella markörer som är sammanhållande
och identitetsskapande.
AVTACKNING, VINNARE
OCH DIPLOM
Per Kåks, Hedemora, avtackades för 6 år som ledamot och
ersättare i DFHFs styrelse, där
han lagt tid och engagemang
på förbundets arbete. Han fick
diplom, förtjänsttecken och
blommor.
FÖRELÄSNINGAR
Efter årsmötesförhandlingarna
föreläste Lars Jönses, verksamhetschef/byggnadsantikvarie
på Dalarnas museum om
projektet Medeltida timmerhus där drygt 150 timmerhus
i Dalarna har inventerats. De
är alla daterade mellan 1237
och 1599. Det är ungefär lika
många medeltida timmerhus som finns i hela Norge.
Föreläste gjorde också Eva
Sjöblom, manusförfattare frilansfilmare och filmpedagog
med ett förflutet som musei
pedagog, under rubriken
”Vilket liv” – tidsresor och
kulturmöten på hembygdsgårdarna. Hon berättade om ett
projekt med levandegörande
på hembygdsgårdarna i Leksand på 1990-talet men som
fortfarande är i högsta grad
aktuellt som pedagogisk form
och kan användas för förmedling av kulturhistoria till både
barn och vuxna.t
Transtrands Hembygdsförening
och DFHF hälsar medlemsföreningarna och enskilda medlemmar välkomna till

Höstfest
På Olnispagården,
Sälen, lördagen den
2 september 2017
09.30-16.00
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BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan
(ej adressidan)

DFHF, Box 22, 791 21 Falun

Skydda kulturarvet !
Vattenfelsbrytaren Vatette

Vi rekommenderar vattenfelsbrytaren Vatette som
skyddar effektivt mot vattenskador och därtill

kräver mycket lite handhavande. Ni beställer den

genom er lokala VVS-are och anmäler efter

installation till försäkringskansliet att ni önskar
investeringsbidrag samt säkerhetsrabatt.

50 % tillbaka

För att vända utvecklingen kring vattenskador har
Sveriges Hembygdsförbunds försäkringsråd

beslutat att höja investeringsbidraget för vattenfelsbrytare till 50 % tom 30 juni 2018. Om ni

Småskolan i Västäng, Älvdalen, endast farstukurens front har målats med
grön linoljefärg. Foto: Erik Thorell

installerar vattenfelsbrytare får ni alltså hela 50 %

av investeringen tillbaka, dock maximalt 5 000 kr.

Ny handbok om systematiskt brandskydd
Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att

rädda liv, skydda oersättliga byggnader och

föremål, undvika förödande merkostnader och följa

lagen. Men hur få ihop det med allt annat på
föreningens att göra lista? Ta hjälp av vår

kostnadsfria handbok, särskilt framtagen för
föreningar. Kontakta försäkringskansliet!

Rätt försäkringsskydd

Att ansvara för försäkringsskyddet ligger inte bara
på den som betalar årsfakturan. Ansvaret är hela
styrelsens, som årligen bör se över så att ni inte
försäkrar varken mer eller mindre än vad ni har
behov av.

Lera är temat
för Dagsverket
nr 3 2017
manusstopp
14 augusti.

Folkskolan 175 år - Skogsbo skola
Årskurs 3 i Skogsbo skola, Grytnäs, fotograferade i klassrummet 1934
med ”svartatavlan” och två skolplanscher som bakgrund. Läraren hette
Greta Andersson och hon undervisade klassen i årskurserna 3-6. I årskurs 1-2 var det Brita Morén från Gagnef som undervisade.
Till skolan hörde också en skolträdgård där överlärare Agaton Ericstam undervisade i trädgårdsskötsel. Trädgården låg mellan skolan och
överlärarbostaden.
I skolträdgården fick eleverna odla mest ettåriga blommor; Sömntuta,
Rosenskära, Ringblom och troligen Reseda. De fick också så grönsaker;
kål, morötter och lök som de sedan fick ta med hem och äta. I skolträdgården växte också bärbuskar. Eleverna fick fruktträd att ta med hem
och plantera. Av de två meterhöga äppelträd Eivor Dahlin fick var ett
av sorten Oranie. Träden planterades hemma i villaträdgården. Eivor
som bodde granne med skolan, och var mycket trädgårdsintresserad,
tillbringade även dagar av sommarlovet i skolträdgården.
Agaton Ericstam hade stort hembygdsintresse och undervisade också
klassen i historia. Han var med och bildade Grytnäs hembygdsföreningen 1919 och gav på eget förlag ut Grytnäsboken, en hembygdsbok i
två delar 1941 och 1953.
Zackarias Reyner arbetade också som folkskollärare i Skogsbo skola,
han bodde i en villa på andra sidan vägen, mitt emot skolan. Även
Reyner var mycket trädgårdsintresserad och hade en biodling. Han
berättade gärna om växterna och lärde ut deras latinska namn när Eivor
besökte hans trädgård.t
Erik Thorell, redaktör. Foto: Nyberg (Justus Nyberg, Gävle?)
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