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t INLEDNINGSVIS

”Det är tur att 
vi kan ändra 
våra traditio
ner och skapa 
nya bättre 
upplevelser. ”

Täpp Lars Arnesson
Inspiratör, talare, 
skinnskräddare och 
fäbodbrukare från 
Malung.

Tiden går fort, ett år rusar iväg och det är dags att plocka 
fram alla ljus och dekorationer inför julen och vintern 
igen. Jag älskar julen, jag njuter i fulla drag av ljus, tomtar 
och alla smaker. Men min kompis njuter inte alls av julen, 

han har inga mysiga jular att se tillbaka på. Medan mina jular var 
fyllda av värme, doften av pepparkakor och smaken av saffran, var 
hans jular fyllda av bråk, lukten av fylla och smaken av vidbränd 
skinka. Det är tur att vi kan ändra våra traditioner och skapa nya 
bättre upplevelser. 

Man kan förklara en tradition som en återkommande händelse 
som ger liknande upplevelser varje gång. Det gäller bara att vi är 
klarsynta nog att plocka bort det vi inte tycker om och lägga till 
det vi mår gott av. Traditioner har alltid förändrats efter rådande 
förutsättningar. Julklappen har till exempel utvecklats från att vara 
ett elakt skämt där ett vedträ med en nidvers kastades in i stugan, 
medan den som kastat in vedträdet sprang vidare till nästa gård för 
att göra om samma sak. Idag är julklappen ofta ett berg av saker 
inslagna i vackert papper och vi frossar av vår tids överflöd.

Mitt tips inför julen är att vara rädd om dina traditioner, var rädd 
om din upplevelse. Ta bort ordet måste och välj det du tycker är 
viktigt för att skapa en bra upplevelse. Om pepparkaksbaket skapar 
mer stress och oro innan, än mys under själva baket så går det väl-
digt bra att mysa med köpta pepparkakor också. Se nu till att skapa 
bra upplevelser för dig och de som finns runt omkring dig.

Jag önskar er allesammans en riktigt God Jul! t 

Dagsverket
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Bakning i Gästgivargården på Ludvika Gammelgård under Julmarknaden den 9 december 1984 .  
Foto: Ludvika Hembygdsförenings fotosamling

SKAPA TRADITIONER 

Julstång tillverkad av Andreas 
Graveleij.  
Foto: Andreas Graveleij
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Tallkottar doppade 
i silver- eller guld-
färg, med en krok 
av mässingstråd, var 

vad vi tillverkade den där 
eftermiddagen vid köksbordet 
hos farmor och farfar i början 
av 1960-talet. De ”förgyllda” 
kottarna var ämnade att bli 
prydnader i julgranen. Kanske 
var de ett yttryck för tidens 
”hemslöjdsbetonade” och 
naturnära ideal som då rådde.
Idag ser vi ofta ”stajlade” jul-
granar som har ett färgtema 
där inte bara kulor och glitter 
är av samma kulör, utan 
ibland hela granen med barr 
och allt.

Men i många julpyntskartong-
er kan man fortfarande hitta 
dekorationer från olika tider. 
Gammalt och nytt i en härlig 
blandning. En del köpt pynt, 
annat av egen eller barnens 
tillverkning. Med en sådan 
blandning har granarna deko-
rerats från sent 1800-tal och 
ända in i vår egen tid.  Kanske 
är ett sådant sätt att dekorera 
julgranen en sista utlöpare 
av folkkonsten, där alla vet 
hur den ska se ut men med va-
riationer inom en given ram. 
En verklig skatt, som rymmer 
många minnen och kreativa 
uttryck, värd att bevara och 
använda.

Jag har länge tyckt mig se 
likheter med en pyntad jul-
gran och de folkligt smyckade 
brudarna. Gammalt och nytt 
– grällt och grant – i en skön 
kombination. Därför blev jag 
extra glad när jag i Järnabladet 
2:2017 fick läsa detta citat:  
” E bru ô e julgran e ä finist je 
vet, sa Snöbôrs Lisa.” t 
 
Erik Thorell, redaktör 

t REDAKTÖREN t MINNESORD

En gran 
så grann!

Jan Raihle var med 
sina 22 år som chef på 
Dalarnas museum en 
nestor i den svenska 

museivärlden.  Han kände 
alla legendariska museichefer 
som under 1970-talet om-
vandlat museerna till att bli 
helt nya publikattraktioner 
genom att lyfta fram upp-
levelser och inte bara visa 
föremål. I just den processen 
startade Jan sin museibana 
1972. Det var i Östersund 
under Jamtlis museichef Sten 
Rentzhogs ledning. Sten var 
en av de stora nydanarna 
inom museivärlden och Jan 
skulle följa i hans anda.

Jan tjänstgjorde en tid 
som byggnadsantikvarie i 
Jämtland och började då 
intressera sig för äldre tim-
merbyggnader. Det kom att 
bli en av hans specialiteter. 
Under Jans tid i museivärlden 
utvecklades dendrokronologi 
som ett sätt att åldersbe-
stämma trä genom att räkna 
årsringar. Tillsammans med 
experter på dendrokronologi 
reste Jan runt i länet för att 
upptäcka och beskriva Da-
larnas medeltida timmerhus. 
Man konstaterade en märk-
värdig, tämligen okänd skatt 
av byggnader från 1200- och 
1300-talen. De var i många 
fall på väg att ruttna ner men 
intresset för deras bevarande 
ökade. I flera publikationer 
berättade Jan om detta. Vid 
sin bortgång arbetade han på 
en större bok om medeltida 
timmerhus i Dalarna och 
Jämtland. För att praktiskt 
förstå tekniken timrade han 
dessutom sitt eget härbre.

Då Jan 1993 kom till Dalar-
nas museum mötte han en 
verksamhet med ekonomiska 
bekymmer och det var ingen 
lätt uppgift att bringa allt i 
ordning. Som chef led han 
nog en del av de åtgärder 
han tvingades genomföra. 
Senare kunde han efter ett 
intensivt arbete se till att hela 
huvudentrén omformades. 
Han skapade ”Nya Dalarnas 
museum”. Nya basutställ-
ningar byggdes och allt flöt 
i rätt riktning. Det var då 

elgitarrerna kom in i bilden. 
De blev Jans stora projekt. 

Vi som var unga på 60-ta-
let minns den elektriska gi-
tarrens kraft och genomslag. 
I Älvdalen producerade Hag-
ströms elgitarrer som spreds 
över världen. Gitarrerna är 
nu eftertraktade objekt och 
av en händelse fick Dalarnas 
museum ett erbjudande 
att köpa en samling av just 
Hagströmsgitarrer. Man slog 
till, insamlingar och musik-
galor organiserades, bidrag 
söktes och samlingen kunde 
förvärvas. Utan Jans entusi-
asm hade det varit omöjligt. 
Både under ungdoms- och 
senioråren spelade Jan också 
elgitarr. Det ryktas till och 
med om att hans band turne-
rat i Norge. 

Dalarna var för 22 år se-
dan helt nytt län för Jan som 
han ägnade mycken tid åt att 
lära känna. Genom Dalarnas 
Hembygdsförbund skaffade 
han sig en bred bild från för-

eningarnas perspektiv. Han 
tog alla tillfällen till att resa 
runt och träffa hembygdsen-
tusiaster. Han lyssnade på 
amatörforskare och släppte 
in dem i museets akademiska 
värld. Jan kom att därför att 
betyda mycket för hembygds-
rörelsen i Dalarna.

Jan blev en mycket upp-
skattad kollega i museivärl-
den. Vid en konferens i Här-
nösand upphörde allt sorl vid 
supén när han lite försenad 
trädde in i salen. Någon utro-
par: ”Nu har Jan och Dalarna 
kommit – nu kan vi börja.” 
Jan och det han represente-
rade, stod för det goda sam-
arbetet mellan de svenska 
museiinstitutionerna.t

Staffan Nilsson,  
Birgitta Sandström 
Dalarnas museum och Dalar-
nas Fornminnes- och Hem-
bygdsförbund

Jan Raihle 1947-2017. Foto: Ryan Garrison. Dalarnas museum

Till minne!
Tidigare länsmuseichefen Jan Raihle har hastigt avlidit.
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Ett sådant gravfält 
ligger på udden Harn 
i den norra delen av 
Busjön i Äppelbo. 

Gravfältet upptäcktes på 
1940-talet och innehåller ett 
tiotal låga, runda och sten-
satta gravar. Med anledning 
av gravfältets utsatta läge, 
längst ut på en grusås, har de 
yttersta gravarna börjat rasa. 
För att rädda kunskapen om 
dessa gravar, innan de försvin-
ner ut i sjön, genomfördes 
en arkeologisk undersökning 
sommaren 2017. Under-
sökningen genomfördes av 
Dalarnas museum tillsammans 
med hembygdsföreningen i 
Äppelbo och frivillig allmän-
het.      

Gravarna på Harn 
Gravfältet på Harn innehåller 
ett tiotal gravar som skiftar 
i storlek från någon meter 
upp till fem meter i diameter. 
Gravfältet har karterats vid ett 
antal tillfällen och resultaten 
skiljer sig lite åt. Främst rör 
det uddens spets. Enligt den 

äldsta kartan skall det på spet-
sen ha funnits en större grav, 
men på en senare karta har 
detta ändrats till två mindre 
gravar. Det är just spetsen på 
udden som eroderat sönder 
mest genom åren och därför 
inriktades räddningsunder-
sökningen dit. 

Järnframställning 
Det finns inte bara gravar i 
området. Några hundra meter 
från gravfältet finns såväl 
stenålderslämningar som 
järnframställningsplatser. Av 
dessa är inte minst de senare 
av intresse. Skulle det kunna 
vara så att järnframställnings-
platserna är från samma tid 
som gravfältet? För att komma 
närmare ett svar på denna 
fråga innefattade den arkeo-
logiska undersökningen även 
slaggansamlingarna längs 
strandkanten.

Rädda och förmedla 
Udden Harn är ett välkänt 
besöksmål. Det är också män-
niskor som gjort mest skada 

En arkeologisk 
räddnings insats vid 
Harn i Busjön
På flera håll i Dalarna finns gravfält som ligger vackert placerade vid 
sjöar, på långsträckta grusåsar och uddar. Dessa gravfält dateras vanligen 
till århundradena efter vår tideräknings början och innehåller förutom 
de begravda även de äldsta järnföremålen vi känner till från länet.

Ovan och nedan: Den påträffade 
gravgömman grävs fram under 
stor noggrannhet och vördnad.  
Foto: Joakim Wehlin.   



DAGSVERKET NR 4. 2017 5DAGSVERKET NR 4. 2017

på gravfältet. Givetvis spelar 
olika naturliga processer in 
i eroderingen av gravfältet, 
men främst är det åverkan 
på träden och trampandet 
i rasbranterna som snabbat 
på förloppet. Det går inte 
att stänga av hela udden för 
besökare och det finns heller 
inget nytta med det. Ett grav-
fält som detta skall besökas 
och upplevas. Vi ansåg därför 
att det bästa sättet att rädda 
gravfältet var att tillsammans 
med lokalbefolkningen under-
söka de mest utsatta delarna. 
På så vis ökar kunskapen hos 
allmänheten om gravfältet och 
kanske också stoltheten att 
vårda detta till framtiden.       
Totalt deltog 18 personer vid 
utgrävningen och det var en 
strid ström av besökare, vissa 
kom gåendes och vissa kom 
vattenvägen. Vi kunde räkna 
till långt över hundra personer 
varav en stor del barn, vilka 
hjälpte till vid sållning och 
stenbärande. 

Fynden 
Vi kunde relativt snabbt 
klargöra att det rörde sig om 
en större grav och inte två 
mindre. En bekräftelse på 
detta kom också när vi lyfte 

bort all sten och en mörk fläck 
syntes i sanden. Inom den 
mörka fläcken påträffades 
nära ett halvkilo brända ben 
tillsammans med ett antal 
mindre järnföremål, bland 
annat pilspetsar. Benen har 
varit på osteologisk analys, 
det vill säga att en benexpert 
analyserat dem. Osteologen 
har kunnat säga att det rör sig 

om en vuxen individ, men i 
övrigt gick ingen information 
att få fram. Nu kommer benen 
att skickas för datering och 
inom kort vet vi när personen 
i graven dog.

Blästslagg 
Slaggen i vattenbrynet motsva-
rades av slagghögar ovan-
för strandhaket. Vi grävde 

meterstora rutor och kunde 
konstatera att det fanns både 
blästslagg och bitar av bränd 
lera från ugnar. Men vi hittade 
inga ugnsgropar. De har för-
modligen rasat ut i sjön. Men 
vi hoppas att det insamlade 
kolet ska kunna ge en datering 
för järnframställningen.

Alla analyser från undersök-
ningen är alltså inte färdiga 
och vi väntar med spänning 
på dateringarna från såväl 
graven som från järnframställ-
ningsplatserna. Hur gamla 
är de? Och framförallt är de 
samtida?t

t RÄDDNINGSINSATS

Joakim Weh-
lin, arkeolog 
FD, Dalarnas 
museumArkeologisk undersökning pågår längst ut på udden Harn i Busjön.  

Foto: Eva Carlsson.

Tibastbär och vändilarot 
–stå allt ont emot
Tibast är en liten, sparsamt grenad buske, som blommar på bar 
kvist tidigt på våren, ibland redan innan snösmältningen. Växten 
är giftig för oss däggdjur, men fåglarna sätter obehindrat i sig av 
bären och sprider fröna med avföringen.

Tibast (Daphne meze-
reum) är en av folk-
trons mest kraftfulla 
redskap mot trolldom 

och olika efterhängsna väsen. 
Trots att tibasten är giftig har 
den använts för en rad olika 
syften inom folkmedicinen.
Vänderot/läkevänderot 
(Valeriana officinalis) är en kal, 
flerårig ört med halvmeter-
höga, upprätta stjälkar som 
har en kort kraftig jordstam. 
Särskilt på torra platser doftar 
de mer eller mindre starkt. 
Denna doft kommer sig från 
valeriansyran i blombladen.

Valeriana-arterna är sedan 
gammalt kända som medi-
cinalväxter. Jordstammen 
samlades med rötterna 
antingen tidigt på våren eller 
på senhösten och torkades 
snabbt i skugga, sedan den 
rengjorts utan att fuktas. Som 
pulver, tinktur eller extrakt 
var den ett milt verksamt 
medel att stärka nervsystemet 
vid nervösa och hysteriska 
åkommor. Extrakt från Vale-
riana används fortfarande, till 
exempel i naturläkemedlet 
Valerina, mot insomnings-
svårigheter.

Bastdocka fäst på 
en ”liduväska” från 
Rättvik. Foto: Fredrik 
Hegert, Dalarnas mu-
seum. Dm samlingar 
(DM 23 598).
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t TIBAST

Folktro 
Växterna kunde skydda 
fäbodkullan, som förföljdes av 
en giftaslysten trollyngling – 
”Tidebast och vendelrot knöt du 
på dej – tvi mej som lärde dej!”  
Även barn som förtrollats av 
”någon ondsint kvinna”, så att 
de flera dygn kunde ”skaka 
våldsamt och under hjärtsli-
tande skrik klamra sig fast vid 
modern”, kunde hjälpas. Man 
sydde då in en liten påse med 
tibast och en med vänderot, i 
deras kläder, och det hjälpte. 
Man kunde också till nat-
ten hänga sådana påsar på 
stugans lås för att skydda sig 
mot ”oknytt”. På vissa håll 
har man ansett att den som 
bär tibast på sig aldrig blir 
ormbiten. Kreaturen försökte 
man skydda för osynliga väsen 
genom att tibast och vänderot 
bands på djuren när de gick 
ute på bete. 

Tibastdocka 
Fäbodkullorna hade ofta i ett 
bälte, eller i förklädsbandet, 
fästat redskap som behövdes 
för dagens arbete. I Järna 
kallades denna utrustning bäl-
tesbonad. Den innehöll kniv 
och knivskedar (knivslidor) av 
hopsydda läderstycken, sax 
av järn, liknande en ullsax, 
med saxsked (fodral), nålhus 
av mässing eller kohorn, 
invändigt fodrat med mjukt 
tyg, en docka av hopbunden 
tibastbark, tibastdocka, och en 
slant - de senare som magiskt 
skydd. 

Liduväska 
Från Boda och Rättviks finns 
några ”bastdockor” vidfästade 
”liduväskan” som kjolsäcken 
kallas där. Lidiväska betyder 
”ledigväska” och användes 
endast till vardagens dräkt och 
arbete. 
Sedan lång tid har man inom 
dräkt- och textilkretsar i 
Dalarna diskuterat vad dessa 
dockor tillverkats av och 
vilken funktion de haft. Skulle 
det kunna vara Tibast och 
motsvara de som beskrivs från 
Järna? Eller är bastdockan 
i Boda och Rättvik enbart 
utsmyckning? 

Analysen 
Under året har Dalarnas mu-
seum fått tillfälle att förvärva 
en liduväska med vidfästad 
bastdocka. Då öppnade sig 
också möjligheten att kunna 
skicka två strån för analys, till 
Jens Heimdahl & Ulf Strucke, 
Arkeologerna Statens histo-
riska museer, för att få svar på 
vilket material det är.
Proverna studerades morfolo-
giskt med hjälp av stereomik-
roskop med hög förstorings-
grad. Identifiering gjordes 
på vävnadsmorfologiska 
grunder av vedartsanalytiker 
Ulf Strucke. Ett tunt tvärsnitt 
genom ett av stråna studera-
des också i mikroskop med 
genomfallande ljus och hög 
förstoringsgrad.

Resultat och diskussion 
Den cellulära strukturen i 
tvärsnittet är tät och liknar 
den som återfinns i lin (Linum 
usitatissimum). Bast från 
innerbarken på vedartade 
växter, inklusive tibast, kan 
uteslutas liksom rottågor, men 
då referensmaterial från andra 
örtartade fiberväxter, främst 

hampa (Cannabis sativa), sak-
nades kan dessa inte uteslutas.

Ny analys 
För att komma närmare ett 
besked om vad det handlar 
om för material kontaktades 
textilhistoriker Git Skoglund 
i Göteborg. Hon har nyligen 
kommit ut med en bok om 
hampa och erbjöd sig att 
försöka göra en analys med 
den manuella metoden för 
fiber-tvist (Z- eller S-tvist).  
Resultatet blev inte positivt ef-
tersom materialet troligen inte 
har rötats och därmed är det i 
stort sett omöjligt att hitta lite 
längre fibrer som krävs för att 
göra en manuell test.
På bastdockans fäste finns 
dock en stjälk som är vriden 
och därför skulle det kunna 
röra sig om humle. Men för 
att kunna avgöra detta med 
säkerhet behöver en fiber 
analyseras i ett polarisations 
ljusmikroskop. I en sådan 

undersökning kan man se 
om det rör sig om humle/
hampa (Z-tvist) eller lin/nässla 
(S-tvist). Om det visar sig att 
det är Z-tvist återstår ännu en 
analys för att kunna avgöra 
om det är humle eller hampa. 
Svaret från den analysen kom-
mer att dröja, därför får fråga 
vara öppen ännu ett tag. Det 
spännande resultatet kommer 
att presenteras i kommande 
nummer av Dagsverket.t

Erik Thorell, redaktör

Vallkulla från Boda. De sämsta 
och slitna kläderna användes av 
kullan  vid vallgång. På huvudet 
användes en gammal karlhatt 
för att björnen skulle tro att hon 
var en karl. På vänster sida bar 
hon liduväskan med nålhus och 
stickjäl. Till höger bär hon sle-
skräppan, en nålbunden väska 
med salt och mjöl åt korna. På 
ryggen en liten näverkunt. Yxa, 
kniv och kohorn hörde också 
till utstyrseln. Av en fullt färdig 
vallkulla krävdes att hon skulle 
kunna spela två lekar, låtar, på 
hornet.
Foto: Jon Holmén, Institutet för 
språk och folkminnens arkiv, 
Uppsala.

”Liduväska”, kjolsäck,  märkt LH 1866 från Rättviks socken, Dalarna. 
Foto: Fredrik Hegert, Dalarnas museum

Föredrag

6/12 Biblioteket, 
Avesta kl. 18.30 

LANDET VISKAR
-det glömda kulturarvet.
Tomas Ljung - författare av 
DFHF:s årsbok 2017.

DFHF    DM     SV
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Jultidningar för barn 
har en lång historia. 
Bonniers förlag bör-
jade 1890 ge ut tidning-

en Snöflingan, en påkostad 
och ganska dyr tidning -  
60 öre - där de främsta svens-
ka konstnärerna deltog, bland 
annat Ottilia Adelborg. Den 
fick året efter en efterföljare i 
”skolbarnens tidning” Jultom-
ten. Det var folkskollärarna 
Emil och Amanda Hammar-
lund som genom Svensk Lä-
rartidnings förlag ville sprida 
jultidningar som lockade till 
läsning för folkskolans barn. 
Även tidningen Julklappen 
hade samma målgrupp och 
initiativtagare var Folkskolans 
Barntidnings förlag. 
 
Stipendium 
Jultidningarna kom ut i stora 
upplagor. Jultomten, som var 
den största av dem, i cirka 
tvåhundratusen exemplar. Att 
jultidningarna under perioden 
1890-1930 fick en sådan stor 
spridning hade förmodligen 
att göra med att folkskolans 
lärare sålde tidningarna som 
ett sätt att både tjäna pengar 
och befrämja läsning hos sina 
elever. Det var också vanligt 
att ge jultidningen som stipen-
dium vid höstterminens slut 
Se Ellen Jolins bild av två 
Gagnefsflickor.

Demokratisk ambition 
Jultidningarna för barn inne-
höll berättelser, sagor, dikter, 
visor, pyssel och reproduk-
tioner av konstverk. Sveriges 
mest kända och folkliga konst-
närer anlitades, till exempel 
Jenny Nyström, Carl Larsson, 
Fanny Brate, Ellen Jolin, Elsa 
Beskow och Ottilia Adelborg. 
Tidningarna trycktes i tre-färg 
som gav en färgglad upple-
velse. Många bilder i hel sides- 
eller mittuppslagsformat 
klipptes ut och användes som 
tavlor i hemmen. En del av 
bokförlagen hade en demokra-
tisk ambition; alla barn skulle 
ha råd med jultidningen och 

tryckte därför upp en kortare 
- 10 öre - och en längre version 
- 25 öre - av samma tidning. 

Utställning 
Ottilia Adelborgmuseet visade 
under december 2016 och 
januari 2017 ett urval av 
jultidningar, huvudsakligen de 
som har illustrationer av Ot-
tilia. Hon medverkade utöver 
de ovan nämnda tidningarna 
också i Midvinter, Tummeli-
ten, Julbocken och Julklapp till 
svenska barn.t 

En enkel sökning på Google ger besked om att i år är cirka hundratusen 
barn engagerade i att sälja jultidningar. Det är en gammal tradition att 
till julen ha en tidning som berättar, underhåller och ger sysselsättning 
under lediga dagar.  Artikeln tidigare publicerad  i Dalfolk nr 4-2016 

Jultidningar för barn

Ottilia Adelborg, 
1855-1936, utbildad på 
Tekniska skolan och 
Konstakademin, kom till 
Gagnef 1902. Bosatt där 
från 1903 till sin död. 
Uppgifterna hämtade ur 
Berghammar, Beatrice, 
2004: Ottilia Adelborg 
och barnens jultidning-
ar - tillkomst, spridning, 
gestaltning.  Stock-
holms universitet. 

Lena 
Nordensjö,  
Fil. lic., ordf i 
Gagnefs Min-
nesstuga och 
Ottilia Adel-
borg museets 
eldsjäl.

1. Barnens Julrosor 1906. OA  
2. ”Kersti och Britta – Två små 
vänner I Gagnef, som fått bra 
betyg i examen. Tafla av Ellen 
Jolin”. Jultomten 1904. 
3. En söndag vid Gagnefs kyrka. 
Jultomten 1907. OA. 
4. Stor-Kersti och Lill-Kersti. 
Julklappen 1904. OA. 
5.  Flicka som gungar - ”Hej vad 
det går”. Snöflingan 1896. OA. 

t SNÖFLINGAN
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Vi människor har smyckat våra bostäder inför julhögtiden med dekora
tioner av olika slag långt före elljustaken, både av skrockfullhet och av 
dekorationslust. Så här års pryds i stort sett varenda trädgård, innergård 
eller torg av en klassisk svensk rödgran med belysning, dels för att lysa 
upp och dels för att signalera att här firas det jul. På samma sätt pryds 
många fönster med julsymboler som adventsljusstakar och pappers
stjärnor. Kanske är den huvudsakliga tanken för många idag att vi behö
ver mera ljus denna mörka årstid och tanken om den kristna julen har 
kommit i skymundan vartefter sekulariseringen breder ut sig.

Med tradition i  
dyngstacken

Artikelförfattare: Andreas Graveleij, 
Trädgårdsmästare, Kniva Trädgård
Foto: André Strömqvist
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En mycket gammal 
tradition, på gårdarna 
i äldre tid, var att med 
julkors eller julruskor 

utsmycka gödselstacken vid 
jul för att bringa god tur till 
nästkommande skörd. Stacken 
var gårdens hjärta och ofta var 
gödsel en bristvara, inget fick 
gå fel med odlingarna, detta 
var en fråga om liv eller död. 

Julruskor 
Julkorset som stacks ner i 
stacken var ofta snidat genom 
att man täljt upp spån i träets 
ändar som en dekoration, 
dessa finns beskrivna av 
Linné från hans dalaresa. Ett 
kors med ruskor av granris i 
ändarna istället för täljda spån 
förekom också. I Leksand 
fanns benämningen dyng-

stång vilket antyder att det rör 
sig om en avbarkad granstör 
med toppen lämnad kvar, på 
många håll kallad julruska. 
Stören användes sedan till 
hässjestör och från Älvdalen 
finns berättat att toppruskan 
sparades för att välsigna åkern 
vid vårsådden. Denna typ 
av stänger förekom även vid 
kryckeståt där entrén till ett 
brudpars boning smyckades 
av just samma skäl – att bringa 
lycka och fruktbarhet. 

Julkross 
En annan variant är julkross 
där flera, minst tre, avkvis-
tade och avbarkade träd med 
endast toppen kvar binds ihop 
så det bildas en kon. Denna 
modell är ganska vanlig även 
nu för tiden. På Zorngården i 
Mora togs traditionen upp av 
Anders och Emma Zorn som 
levde i en nationalromantisk 
tid då äldre seder och bruk 
uppmärksammades för att 
inte falla i glömska. Än idag 
sätter museet upp julkross 
framför gården. 

Julstänger 
Seden att smycka våra entréer 
med ris och ljus till jul finns 
ju i allra högsta grad kvar än 
idag, men att få syn på ett 
par julstänger som ståtligt 
reser sig intill huset eller 
gårdsgrind en har blivit en 
ovanlig syn. Dessa feststänger 
valdes ut med omsorg i skogen 
bland de högsta, smäckraste 
granarna. Man barkade av 
stammen och skapade gårdens 

egna smyckade krön i toppen - 
rena slöjdmästerverken i vissa 
fall. Ofta fanns korsformen 
som en grund men strålande 
stjärnformer förkom också. De 
mest utsmyckade verkar man 
haft i Finlands Österbotten där 
även midsommarstängerna 
är hantverksmässiga under-
verk än idag. Resningen av 
julstången skedde då gårdens 
alla sysslor skulle vara klara 
för året, den 21 december på 
Tomasdagen. Tanken med de 
smyckade träden var att utlysa 
julens frid på gården. Man vi-
sade att här firar vi något stort 
och det låg prestige i att ha hö-
gre och mer dekorerade träd 
än granngården. Då skulle den 
egna gården få bättre skördar 
och lycka. Under annandagens 
Staffansgång drog bygdens 
pojkar runt på dåtidens ”bus 
eller godisstreck”. Det berät-
tas att man var så rädd för att 
stängerna skulle sågas ner, 
om man inte bjöd av gårdens 
goda, att man plockade ner 
och gömde undan dem. 
Det förekommer många 
olika namn på dessa stänger 
beroende på var de använts, 
men det rör sig troligen om 
samma bruk. I Dalarna finns 
de omnämnda som julspira 

och julstakar eller julstjärna 
om toppdelen var formad som 
en stjärna.  

Skapa själv 
Jag har funnit något väldigt ro-
givande i att göra julstänger till 
vår egen gårdsplan. Det är en 
ny tradition för mig som det 
känns angelägen att berätta 
om. Ibland klär jag om förra 
årets stänger som står lutade 
mot uthuslängan större delen 
av året eller så får jag för mig 
att lägga till någon snedsträva 
eller annan krumelur. Jag 
skapar mina egna traditioner 
och det måste få vara tillåtet 
att fritt skapa utifrån en inspi-
rerande historisk förlaga -  så 
som man alltid gjort. Tradi-
tioner är lika mycket en länk 
framåt som bakåt i tiden.t

T.v. Julkross och julstång i Blind-
berg, Älvdalen. 
Foto: Karl-Erik Forsslund, Dalar-
nas museums bildarkiv.

Nedan t.v. Julstänger vid in-
farten till Storgården i Sörvik,  
Ludvika. 
Foto: Karl-Erik Forsslund, Dalar-
nas museums bildarkiv

Nedan: Julstång tillverkad av 
Andreas Graveleij.  
Foto: Andreas Graveleij.

t JULKORS
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God jul och gott nytt år 
tillönskas er alla !

Redaktionen

1. Storgården Sörvik, Ludvika. Foto: D. Klingzell, Ludvika hem-
bygdsförenings bildarkiv. 2. Julskyltning I Falun. Foto: S. Nilsson, 
Dm bildarkiv 3. Foto: V. Lundström, Dm bild arkiv 4. Storgården 
Sörvik, Ludvika. Foto: F. Forsslund, Ludvika Hembygdsförenings 
bildarkiv. 5. Snöåns lanthushållsskola, Stora Ensos bildarkiv/Dm 
6. Husmodersskolan Falun 1920-tal. Stora Ensos bildarkiv/Dm.
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t ÅRETS KVINNA

Atombombens efter-
dyningar i Hjortnäs
Hjortnäs kom under några dagar i augusti 1945 att stå i mediafokus, efter att den första atombom
ben släppts över Hirosima den 6 augusti. Den judiska vetenskapskvinnan Lise Meitner, hade efter 
flykt undan Nazisterna i Tyskland kommit först till Köpenhamn och atomfysikern professor Niels 
Bohr, men tvingats fortsätta flykten till Sverige. Eftersom hon var judinna hade nazisterna konfi
skerat hennes egendom i hemlandet. Efter kriget kunde hon, under 25 år professor och atomfysi
ker vid Kaiser Wilhelm Institut för Chemie i Berlin, ändå inte få sin rättmätiga pension.

Mycket få svenskar, 
till skillnad mot 
den övriga världen, 
känner till att den 

person som upptäckte och 
förklarade hur denna kärn-
kraft frigjordes ur materien, 
var en liten vänlig kvinna, 
Lise Meitner. Hon bodde 22 
år i Sverige, varav minst en 
sommar i Hjortnäs, och blev 
svensk medborgare.

Pensionat Hjortnäs Gård 
Professor Gudmund Borel-
ius med familj var välkända 
sommarboende i Hjortnäs. Bo-
relius blev i unga år forskare 
och professor på Stockholms 
Högskola i kärnfysik, troligtvis 
1937. Möjligen var Borelius 
även medlem av vetenskapsa-
kademin. Genom sin position 
kom han i kontakt med Lise 
Meitner och var troligtvis den 
som rekommenderade Lise 
Meitner att tillbringa en som-
mar i Hjortnäs. Själv bodde 
familjen Borelius den aktuella 
sommaren 1945 hos Anna 
Bolin, Hag Anna. Lise Meitner 
blev gäst hos min mor Hoff 
Signe Hedlund, född Dahl-
ström, på Pensionat Hjortnäs 
Gård.

Telefonbudet 
Ett bud nådde Lise Meitner via 
telefon Hjortnäs 15, att bege 
sig till Falun, mitt i natten 
svensk tid - dagtid i Amerika, 
för att ta emot ett telefonsam-
tal. Presidenthustrun Elinor 
Roosevelt ville gratulera 
Meitner till upptäckten av 
kärnspaltningen – fissionen.

Journalister anländer 
På kvällen den 7 augusti tog 
min syster Britta, allt-i-allo på 

pensionatet, och en anställd, 
Elna Forsberg från Gävle, 
cyklarna till Fältviken för ett 
efterlängtat bad efter arbets-
dagen. Tillbaka på pensionatet 
hade de första journalisterna, 
som sökte Meitner, redan 
anlänt. Några av dem utbad 
sig om husrum över natten. 
Britta och Elna iordningställde 
gästrum vilket tacksamt  
accepterades.

Hälsa på geten 
Lise Meitner var vid denna 
tidpunkt på dagen på besök 
hos familjen Borelius, hos Hag 
Anna där de bodde. Meitner 
var föga trakterad av journa-
lister, kanske mest på grund 
av sin dåliga svenska. När hon 
återkom till pensionatet stod 

journalisterna och tidningsfo-
tograferna på kö. Bland annat 
en fotograf hade fått för sig 

att den lantliga miljön, där 
många bilder togs på Meitner, 
kunde ytterligare förstärkas 
genom att den världsberömda 
kvinnan, som abrupt hamnat 
i rampljuset, fick hälsa på en 

get. Såväl geten som Meitner 
syntes tycka lika illa om upp-
tåget, idén ropade inte MEIT-
NER. En rad foton togs den 7 
och 8 augusti i omgivningarna. 
Däribland vid Nordströms 
smedja vilka sedan publicera-
des i många tidningar, liksom 
bilden på när min mor serve-
rande Lise Meitner i pensio-
natets matsal. Min mor var då 
43 år, min syster Britta 19 år 
och jag själv skulle om ett par 
veckor fylla 15 år.

Presidentens inbjudan 
Som en följd av berömmelsen 
och den vetenskapliga bedrif-
ten, vilket enligt amerikanska 
uppgifter lär ha förkortat 
kriget med ungefär ett år, 
bjöd president Truman Lise 
Meitner till USA. Där blev hon 
korad till årets kvinna av den 
amerikanska journalistkåren. 

Nobelpristagare 
Kärnfysikern Niels Bohr flydde 
från Danmark till USA, hans 
familj flydde till Sverige. Även 
den familjen tillbringade flera 
sommarveckor i Hjortnäs 
Gård och sågs cykla omkring 
i bygden på sina svarta cyklar 
av dansk och i Hjortnäs ovan-
lig modell. Såväl Niels Bohr 
som sonen Aage fick seder-
mera Nobelpriset. Aage var en 
av de familjemedlemmar vilka 
tillbringade minst en sommar 
på Pensionat Hjortnäs Gård.t

Hoff Signe Hedlund, på Pensionat Hjortnäs Gård, serverande Lise 
Meitner i pensionatets matsal. Foto: Privat

"Ett bud nådde Lise 
Meitner via telefon 
Hjortnäs 15, att bege 
sig till Falun, mitt i 
natten svensk tid - 
dagtid i Amerika, för 
att ta emot ett tele-
fonsamtal."

Hoff Sven Hed-
lund, folklivs-
forskare
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Minnesgoda Hedemorabor 
har berättat att Lapp-
Lisa ofta satt utanför sin 
villa på Målargatan och 

broderade under den varmare årsti-
den. Broderigarnet hade hon klippt 
i lämpliga längder och lagt ner i en 
stor kakburk av plåt. Efterhand som 
hon sydde plockade hon slumpvis 
upp trådarna, en efter en. Detta kan 
förklara att ett blomblad kan vara 
lila, gult eller vinrött och samma 
blommas kronblad kan vara ljus-
gröna eller turkosfärgade.

Garnityr
Åtskilliga ritade och räknade kaffe-
dukar, bordlöpare, väggbonader och 
paradhanddukar hann Lapp-Lisa 
brodera och skänka bort.
-Lapp-Lisa var en god kund, hon 
köpte hela set av broderier, eller 
garnityr, som man sade på den 
tiden. Oerhört flitig och generös var 
hon, berättar Lilian Borg som var 
expedit på Wiklunds hemslöjdsaffär i 
Hedemora tidigt 1950-tal.

Tavlor
Under 1960-talet började Lapp-Lisa 
brodera tavlor med blomstermotiv. 
En av de tidigaste tavlorna är date-
rad 1962. I ett brev till vännen Inga 
Lövgren i Västerås skriver Lapp-Lisa 
1968: ”Jag sitter och syr små tavlor, 
glad så länge jag ser och försöker 
praktisera Sörj ej för dagar som 
komma” – sången återfinns idag som 
nr 866 i Frälsningsarméns sångbok.

Spreds över världen
I en tidningsartikel samma år berät-

tas att inte mindre än 392 vänner 
hade fått sådana broderade minnen 
av henne att hänga på väggen. Fram 
till sin död 1974 hann Lapp-Lisa med 
att sy omkring 700 tavlor. Tavlorna 
är spridda över hela vårt land, i de 
nordiska länderna och ända bort till 
Amerika. Några tavlor visas i Vilhel-
mina museum, som 2013 inrättade 
ett minnesrum över nybyggardottern 
från byn Mark som blev världskänd 
sångerska.t

t SISTA ROSEN

Har du en tavla eller textil som 
Lapp-Lisa broderat?
Kontakta Marcus Brännström,  
tfn 070-290 17 05,  
marcusfbrannstrom@ 
hotmail.com 

Marcus Bränn-
ström,  musiket-
nolog, Västervik 
Foto: Anders 
Steiner

Blommor,  
böner och 
goda tankar
Barnatro, barnatro, till himmelen du är en gyllne bro… 
Hur hon sjöng vet många. Men hennes broderier är 
kanske inte lika kända. Hon var en av vårt lands mest 
färgstarka andliga sångerskor. Hon var också en konstnär 
med nål och tråd. AnnaLisa Öst, 1889–1974, mer känd 
som LappLisa, var aldrig sysslolös. Mestadels med mou
linégarn sydde hon sina karakteristiska blomstermotiv. 
”Jag syr in blommor och böner och goda tankar i varje 
tavla”, sade sångerskan själv om dessa arbeten.

Överst: Samma motiv, men material och färgsättning 
visar på en oerhörd variationsrikedom. Till vänster 
doktorns tavla, daterad på baksidan november 1972. 
Där lyser Lapp-Lisas humor igenom när hon hänvisar 
till Romarbrevet 11:29: Ty sina nådegåvor och sin kal-
lelse kan Gud icke ångra. Till höger en av de tidigaste 
tavlorna, dedicerad till vännen Ester 4 juni 1962.
Foto: Marcus Brännström 
Ovan ”Minne av Anna-Lisa till vännen Stig 14 oktober 
1967.”  Även om några av blomstermotiven går 
tillbaka på kaffedukar från handarbetsaffärer, blir de 
designade vårblommorna med tiden mer och mer 
Lapp-Lisas egna. Formerna förändras efter många 
avritningar och börjar leva sitt eget liv med färgspra-
kande garner i kreativa kombinationer. Lapp-Lisas 
broderier är ibland exempel på ekumeniskt återbruk. 
En frälsningssoldat broderade på det svarta tyg som 
tidigare varit dräkt till en diakonissa i Svenska kyr-
kan. Foto: Marcus Brännström

T.v: Samedräkten var hennes scenkostym och brode-
riet hennes avkoppling mellan sångframträdandena. 
”Flitig var och du skall vinna!” är Lapp-Lisas egen-
händigt skrivna kommentar till bilden i familjen Östs 
fotoalbum. Foto: Okänd, omkring 1950.
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t JULGUMSE

Ovan: ”Sista rosen” var Lapp-
Lisas favoritmotiv. Familjen 
Holmgrens tavla syddes 1966 på 
brun bottenväv med mouliné-
garn i nästan alla regnbågens 
färger. Motivet går tillbaka på 
ett uppritat arbete från handar-
betsfirman Marks, sytt i lingarn 
med en mer dämpad färgskala. 
Foto: Marcus Brännström 

Nedan: Sen tavla med unikt  
motiv, daterad december 1973. 
Foton: Marcus Brännström

Dessa gamla julse-
der, som jag nu 
ska berätta om, är 
från ungefär 1878, 

alltså 70 år sedan. Då för tiden 
bryggde de juldrickat själva. 
Detta gjorde man av malt, som 
man gjort själv. Kornen skulle 
vätas en tid, och sedan skulle 
de torka i bastun. De flesta 
gårdar hade nämligen på den 
tiden en bastu. 

Rågbullar 
Efter brygden kom baket. De 
bakade tjocka rågbullar. En 
särskild stor rågbulle bakade 
de, som de sedan skulle picka 
alla möjliga krumelurer i. Den 
skulle ligga på bordet hela 
julen. Sedan skulle de bryta 
sönder den och ge åt korna. 
Men somliga sparade den 
ända till Valborgsmäss och gav 
korna den då, när de skulle ut 
på bete. På julaftons morgon 
skulle de ta med en brödbit åt 
korna.

Flottbröd 
På julaftons kväll skulle man 
äta flottbröd och kokt fläsk. 

Julgröt, sötost, getost, mesost, 
smör, flottbröd, koktfläsk, 
skinka, bröd och dricka skulle 
stå på bordet över hela jul. 
Sötost var den riktiga julosten.

Julgran 
Några julklappar vankades 
minsann inte varje jul. De 
brukade ha en liten julgran 
på bordet, i vilken man hängt 
papper, som man klippt. Ljus 
hade de bara i ljusstakar som 
stod i fönstren och i en på 
bordet. Man brukade också 
hacka enris och strö på golvet, 
annars blev det ingen riktig 
jul. Om någon granne kom 
och hälsade på, fick han inte 
gå utan att ha smakat på juld-
rickat, för han fick inte ”gå ut 
me´ jula”.

Julotta 
På juldagsmorgon skulle man 
gå upp klockan två och äta 
smörgås och ugnspannkaka, 
innan man for till julottan. 
Dit åkte man häst. Man måste 
skynda sig, om man skulle få 
något stallrum åt hästarna, 
men de som inte hann, fick 
ställa in dem i Göras och Jax 
stall. När de for hem från 
julottan, skulle de köra i kapp. 
Då åkte de, så slädarna tril-
lade. 

Julkärvar 
De brukade alltid hänga ut 
julkärvar, så det är väl en gam-
mal god sed, som lever kvar. 
Om barnen inte var snälla, 
kom julgumsen.t

Läsåret 1948–49 var jag elev i klass 6 vid Rönndalens gamla folkskola i 
Enviken. Lärarinnan hette Elisabeth Lundin och tjänstgjorde i sin födel
sebygd. Inför julen 1948 gav hon oss i uppdrag att intervjua någon äldre 
person i vår närhet om hur julen firades i vederbörandes barndom och 
sedan återge det i en uppsats. Jag intervjuade min farmor, Erikanders 
Lisa Jansson, som bodde i byn Hedgårdarna, fortfarande i gården där 
hon föddes 1869. Resultatet blev denna uppsats.

Gamla julseder i Enviken

Alva Rostvik-
Pettersson

Artikelförfattarens farmor, Erikanders Lisa Jansson 1869-1956, Hedgårdarna, Enviken. 
I mitten tillsammans med barnbarnen, längst fram artikelförfattaren Alva Rostvik. Till höger rör farmor i 
messmörsgrytan framför brokvisten. Foto: Okänd. Privat ägo.

"På julaftons kväll 
skulle man äta flott-
bröd och kokt fläsk."

Skolteckning av julbordet så 
som Alva Rostvik föreställde sig 
det efter farmoderns beskriv-
ning. 
Foto: Erik Thorell
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Nära nytt

Dagsverkets redaktion tar tacksamt emot årsskrifter och andra publikationer från hembygds före ningar och skribenter  
runt om i Dalarna. Vi anmäler så många som möjligt i tidningen och lämnar dem därefter till Dalarnas museums bibliotek.t LÄSVÄRT 

BÄRKEBYGD

Nr 37 
Norrbärke och Söderbärke  
Hembygdsförening. 2016 
80 sidor 
 
Bärkebygden innehåller artik-
lar om Villastaden i Smedje-
backen, Strömsholms kanal, 
den äldsta kyrkbåtsrodden på 
Barken och Kristna socialde-
mokrater i Söderbärke. Vi får 
också läsa om Werner Aspen-
ström och Manfred Björkquist.

SÄTERSMEDEN 2016 
 
Säters Hembygdsförenings 
årsskrift 
43 sidor.

I denna Sätersmeden finns 
intressant läsning om hur 
det var att arbeta på Säters 
sjukhus och hur familjelivet 
påverkades under beredskaps-
åren på 1930–40-talen. Läs-
ning finns också om arkitekten 
Magnus Dahlanders verk-
samhet i Brooklyn och USA, 
liksom om Säters manskör och 
den första ”Säterjäntan” 1958.

SÅGMYRA NYHETER

Nr 115 2016. Sågmyra Hem-
bygdsförening 
31 sidor

I detta nummer skrivs det om 
visning av Tidstrands Yllefa-
brik, banrekord i Hackmora 
bergslopp och om Hedins 
vedklyv. Om det nystartade 
språkcaféet skrivs också en 
sida.

JÄRNA HEMBYGDSBLAD

Nr 3, årgång 35, 2016. Järna 
Hembygdsförening. 19 
sidor.

Detta blad innehåller en redo-
görelse för Snöå Lanthushålls-
skolas 80–åriga verksamhet, 
där vi även får tillgång till ett 
antal matrecept. Festspelen 
och skidtävlingar på 1920-talet 
finns också att läsa om, liksom 
ett finnmarksminne. En artikel 
handlar om realskoleutbild-
ningen som kombinerade kor-
respondens- och traditionell 
undervisning med utbildade 
lärare.

TUNARÖTTER

Nr. 3 2016 Årgång 25 
Föreningen Släkt och Bygd 
i Borlänge. 16 sidor. 
 
Medlemsbladet, som nu fun-
nits i 25 år innehåller, förutom 
en historik över föreningen, 
berättelser om en svenskame-
rikan som söker sina rötter 
i Stora Tuna. Kommentarer 
finns också om en byvandring 
i Gustafs och om ett gammalt 
vykort. Nervfeber, eller tyfoid-
feber, förklaras med anledning 
av föreningens nya CD-skiva 
där man bl.a. kan söka bland 
angiven dödsorsak i kyrkböck-
erna.

FRÅN BRUK OCN BYGD 
 
Medlemsblad för Grycksbo 
Gille. Nr 2:2016. Årgång 13 

Andra delen av artikeln om 
Grycksbo Skytteförening finns 
med i detta nummer. Hän-
delser i världen, Sverige och 
Grycksbo 1967 finns speglade 
i en annan artikel. Vi får också 
läsa om Grycksbos siste back-
hoppare samt om sommarens 
och höstens aktiviteter där en 
dramatiserad vandring efter 
”Gamla Fruns väg” ingick.

NÅSVARGEN

Årgång 23 nr 1 2016. Nås 
Hembygdsförening. 24 
sidor. 
 
Den 60-åriga Nås Hembygds-
förening samlar i detta num-
mer många intressanta artik-
lar om gamla tider. Minnen 
skrivna av en lärarinna som 
blott 16 år gammal kom till 
Nås Finnmark för att under-
visa, är en mycket tankeväck-
ande artikel. Tobaksfabriken 
och dess innevånare belyses 
också i en artikel. Båda dessa 
artiklar har kopplingar till 
Selma Lagerlöf då hon samlar 
material till boken om utvand-
ringen till Jerusalem.

JÄRNA HEMBYGDSBLAD

Nr 2, årgång 36, 2017. Järna 
Hembygdsförening. 20 
sidor.

I detta nummer får vi läsa 
om vapentillverkning i Järna! 
Dessutom om vattenvägar till 
Skamhedsöar under 1800-talet 
och om en fäbodstuga som 
aldrig blev färdigbyggd på 
grund av vittror och trolls 
motstånd. Numret innehåller 
också flera gamla bilder från 
tidigt 1900-tal.
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Transtrands Hembygds-
förening stod i år värd för 
Dalarnas Fornminnes- och 
Hembygdsförbunds årliga 
Höstfest. Festen samlade ett 
70-tal deltagare från förbun-
dets medlemsföreningar som 
under dagen fick ta del av 
värdföreningens verksamhet 
och bygdens historia på hem-
bygdsgården Olnispagården i 
Sälen.

Under dagen visades de 
miljöer som försetts med 
automatiskt ljud och ljus när 
man som besökare kommer 
in i rummet. En berättarröst 
förmedlar kunskap om hur 
bygganden använts och hur 
det var att leva och bo i Trans-
trand i äldre tid. De miljöer 
som nu stod klara med denna 
teknik var parstugan som 
visade en tidig 1800-tals miljö 
och en miljö från sekelskiftet 
1900. Även i ladugård och 
smedja fanns denna teknik. 
Vidare visades en textil utställ-
ning med fokus på dräkten i 
Transtrand och samt en foto-

utställning om Transtrandsbor 
förr och nu. Föreningen äger 
också en gammal skolbyggnad 
som inretts tidstypiskt och 
som lyfts fram särskilt i år när 
den svenska folkskolan firar 
175 år.
Dagen avslutades med en 
vandring till Vasastenen som 
är ett minnesmärke över 
traditionen om att Gustaf Vasa 
skulle ha övernattat i Trans-
trand och Olnispagården på 
sin flykt undan danskarna. 
Stenen står nära den plats där 
de första vasaloppen gick av 
stapeln på 1920-talet.t 

Sedan många år träffas de 
dräktansvariga i södra Dalar-
nas socknar en gång per år 
för att behandla frågor som 
rör bland annat materialan-
skaffning och tillverkning av 
dräkter.
Ansvaret för dräkterna ligger, 
sedan Södra Dalarnas Hem-
slöjdsförening upphörde med 
sin butik i Hedemora, i de 
flesta fall hos de lokala hem-
bygdsföreningarna. Men även 
på lokala hemslöjdsföreningar 
och folkdanslag.
I år arrangerade Dalarnas 
Hembygdsförbund och Dalar-
nas Hemslöjdsförbund träffen 
tillsammans med Ludvika 
Hembygdsförening på Ludvika 
Gammelgård.
Föreningens ordförande Erik 
Andersson berättade om hem-
bygdsföreningen och gammel-
gården. Vi fick också tillfälle 
att se delar av textilsamlingen 
och några miljöer under 

ledning av Lisbet Andersson, 
Gun-Britt Udd och MariAnne 
Sand.
Denna gång låg fokus på 
inventering, framtagning och 
kopiering av mönster. En 
idé om att skapa ett större 
projekt, där man skulle kunna 
rita mönster för de tillskurna 
plaggen som ingår i dräkterna, 
diskuterades. Genom att 
tillhandahålla kopior av dessa 
skulle man kunna möta den 
ökade efterfrågan som finns 
från allmänheten som vill sy 
egna dräkter. 
Till dräktrådet är också 
knutna Bettina Posselt som är 
yrkesvävare och Mia Ljung-
ström Svensdotter som syr 
dräkter från olika orter.t 

Visste du att det finns tolv 
ärtsorter och upp mot tio 
kålrotssorter med ursprung i 
Dalarna? Goda, lättodlade och 
härdiga sorter som efter hand 
anpassats till vårt klimat. Ett 
grönt kulturarv som det är 

vårt gemensamma ansvar att 
använda och föra vidare in i 
framtiden.

Dalarnas trädgårdshistoria 
kan skrivas på många sätt. I 
den här skriften står husbe-
hovsodlingen i centrum, inte 
minst allmogens kålgårdar och 
ärtland.    

Med början under 1860-ta-
let fick trädgårdsodlingen ett 
uppsving. Vem hade kun-
nat tro att det kunde växa 
kronärtskocka, tomater och 
belgiska päron på Tibbleber-
get i Leksand?

t NOTERAT 

Höstfesten i 
Transtrand

Dalarnas Hembygdsförbunds 
ordförande, landshövding Ylva 
Thörn, tillsammans med några 
av deltagarna på Höstfesten. 
Foto: Erik Thorell

Olle Tranberg var sakkunnig guide vid Vasastenen dit Höstfestens 
deltagare tagit en promenad. Foto: Erik Thorell

Dräktrådet i 
Södra Dalarna Ny bok från 

DFHF!

Deltagarna vid Dräktrådsträffen på Ludvika Gammelgård 2017. 
Foto: Erik Thorell

Trädgårdsodling i Dalarna 
genom 400 år.

Finns till försäljning i  
museibutiken för 125 kr.

"Om vintern bruka de 
mycket kål och ärter..." 

JULKLAPPSTIPS! 

Skolteckning av Anna-Lisa 
Frid, klass 3 i Korsnäs skola, 
1930. Privat ägo.



16 DAGSVERKET NR 4. 2017

B SVERIGE
PORTO
BETALT

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan

(ej adressidan)

DFHF, Box 22, 791 21 Falun

Ett nytt bostadsområde byggdes i slutet av 1950-talet i södra delen av 
Mjälga i Borlänge. Täppgatan delade den äldre villabebyggelsen från den 
nya. Det var många unga barnfamiljer som flyttade in i området och den 
befintliga Mjälgaskolan kunde inte längre ta emot alla nya elever. Därför 
byggdes Täppskolan, en Elementhusbyggnad från Mockfjärd, med tre 
skolsalar och lärarutrymmen.  
Läsåret 1960–61 var det första året som Täppskolan var i drift. De yngsta 
barnen i Täppskolan var födda 1953 och fick i årskurs 1–3 undervisning 
på skolan.
Gymnastik hade man i det närbelägna Landstingets Träningsverkstäders 
lokaler. Det fanns heller inte någon matsal, därför fick man äta skollun-
cherna i klassrummen. Sista läsåret vid Täppskolan var 1981–82. Då hade 
de stora elevkullarna försvunnit och det var inte längre möjligt att ha 
skolan öppen. 
Under 2016–17 uppfördes nya bostadshus på platsen eftersom Täppsko-
lan rivits ett antal år tidigare.t

Erik Thorell, redaktör

VÅRDA OCH BEVARA
är temat  

för Dagsverket 
nr 1 2018 

manusstopp 1 februari.

Klass 1 vid Täppskolan 1962–63. Första årskullen i  grundskolan som infördes 
1962 i Borlänge.
Nedre raden från vänster: 
Benita Åsberg, okänd, okänd, Kerstin Bergqvist, Susanne Wikström, Marita 
Nilzon, Helen Lundberg, Maj Doverdal
Mitten raden: 
Irené Hultman, Björn Eriksson, Leif Sundin, Erik Thorell, Dag Hildemar, Kerstin 
Forsberg, Marie Jernberg
Bakre raden: 
Alf Samuelsson, Bengt Lindgren, läraren Gunvor Norberg, Bo Hendriks, Bengt-
Conny Hedvall 

Välkomna till 
Dalarnas 
museums 

butik!
 

Nyrenoverad 
och med nytt 

sortiment.

Folkskolan 175 år - Täppskolan Borlänge 


