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till fäboden. Foto: Marie Andersson
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E

n tidsresa på museum har på många håll blivit liktydigt
med en dramalek där vi leker och lär kulturhistoria med
alla våra sinnen.

Manusstopp 2017
Nr 2, 8 maj. Nr 3,14 augusti.
Nr 4, 6 november

Tidsresor handlar om att förflytta sig i tiden. Det är faktiskt möjligt
i verkligheten, enligt Stephen Hawking som är en känd kosmologiforskare. På museer föredrar vi att göra det i fantasin där både
barn och vuxna kan delta i olika aktiviteter. Olika slags tidsresor
har funnits på museer i Sverige länge. Målet är att vi ska lära oss
kulturhistoria.

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.

Många gånger utgår vi från att barn lär sig bäst genom att få pröva
på olika aktiviteter som människor gjorde förr. Barnen kan då
känna, lukta, smaka och inte bara se och lyssna, för att försöka
förstå hur det en gång var. En inlärningsprocess som sker nästan
utan att de märker det själva, de har helt enkelt roligt även om det
innebär arbete och slit. Det handlar om att ta in kunskap med hela
kroppen.

Carin Dahlberg
Museipedagog/
etnolog, Stiftelsen
Skansen, Stockholm
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En pedagogisk metod som är vanlig på museer är Tidsresan med
rollspel. Den har en dramatisk kontext där barn och vuxna tilldelas
roller med olika relationer till varandra. Efter en tydlig början styrs
spelet med varsam hand av museipedagoger som leder dramaleken
framåt. Med inlevelse och fantasi lever barnen ”förritidenliv” en
stund. Det roliga har också ett bestämt slut: Getpinglan som startade äventyret pinglar igen och vi blundar. Ett barn, som fått låna
en keps och bondens namn - ”Mats”, utbrister: Neej, Jag vill inte
tillbaka (till nutid)! Magin är bruten. Men känslan finns förhoppningsvis kvar länge. Kanske har tidsresan väckt både nyfikenhet
att vilja lära mer och reflektion kring nutiden, ”Finns det barn som
arbetar så här idag?”t
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Vedhuggning på hembygdsgården i Stora Skedvi.
Foto: Karin Jansson
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t LOGOTYPE

t REDAKTÖREN

Språk och symboler måste ibland bytas ut för att motsvara
den ideologi och det synsätt som präglar verksamheten.

Ny logotyp för
DFHF 2017

"inlevelse"

F

ör ett par år sedan
gick jag med på en
spökvandring under
höstlovet på Skansen,
min dåvarande arbetsplats.
Det var en ruskig höstkväll när
mörkret fallit, som barn och
vuxna samlades på torget. Under museipedagogen Carins
ledning och berättande, om
olika folktroväsen, vandrade
vi runt bland hus och gårdar.
Vi fick se älvorna dansa på
ängen och längs vägen kom
en likskjuts med häst och
vagn. På kyrkogården rörde
sig osaliga andar. Över torget
sprängde en spökryttare fram.
Stämningen var spänd och vi
i gruppen höll oss tätt intill
varandra.

D

alarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund har under
några år diskuterat
att byta ut logotypen från
1930. Bokstäverna i frakturstil omfattade av ett rött solkors ger lätt associationer till
mörka politiska idéer såväl
historiskt som idag.
Efter kontakt med Riksheraldikern, beslutades att anta
hans rekommendationer
att behålla solkorset, men
att utforma bokstäverna i
samma stil som finns med i

logotypen från 1921. Eftersom det dåvarande Dalarnas
Hembygdsförbund förkortades med endast tre bokstäver, DHF, fanns året för
förbundets grundande med i
logotypen. Förbundets nuvarande namn ändrades 1930
till Dalarnas Fornminnes- och
Hembygdsförbund i och
med sammanslagningen av
Dalarnas Hembygdsförbund
och dåvarande Dalarnas
Fornminnesförening. Den
nuvarande förkortningen ger
inte plats för årtal så de fyra

Logotypen 1921-1930.

Logotypen 1930-2016.

Vi hade inte gått långt på
stigen förrän vi fick se att det
rörde sig bland granarna och
plötsligt kunde vi urskilja
trollen, med stora öron och
svans, som kom allt närmare.
Men i sista stund blev vi räddade av två åttaåriga pojkar
som stämde upp med ”Den
blomstertid nu kommer…”.
Och vips var trollen försvunna.
Det kallar jag för inlevelse!t
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Erik Thorell, redaktör
Ett beslut har också tagits att nu
alltid skriva Dalarna Fornminnes- och Hembygdsförbund med
bindestreck efter Fornminnes.

Hembygdsrörelsens
grundsyn

När vi på en smal stig passerade genom skogen berättade Carin att där kunde det
finnas troll som vill komma
och ta oss. Men… det fanns
olika knep för att skydda sig
mot trollen som var mycket
känsliga för kristna symboler.
Ett effektivt sätt att skydda sig
var att sjunga en psalm.

Erik Thorell, redaktör

bokstäverna – DFHF – får fylla
de vita fälten. På så sätt har
nu logotypen fått en utformning som stämmer med hembygdsrörelsen grundsyn som
uttalar ett humanistiskt och
demokratiskt synsätt, samt
att alla är välkomna oavsett
bakgrund.t

Hembygdsrörelsen
är en del av det levande samhället.
Den skapar broar
mellan det förgångna, nutiden och
framtiden.
Hembygdsrörelsen
har ett humanistiskt
och demokratiskt
synsätt.
Den är öppen för
alla, oavsett bakgrund.
Den respekterar kulturarvets skiftande
former i tid och rum.
Hembygdsarbetet
skapar gemenskap,
trygghet och identitet.
Intresset för kulturarvet är drivkraften
i engagemanget för
hembygden.
Här möts alla generationer.
Hembygdsrörelsens
grundsyn antagen
på Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma 2007

Logotypen 2017.
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Att väva är tidlöst. Foto: Berit Halvarsson

Tovning ett skönt hantverk. Foto: Berit Halvarsson

Lindesnäsdagen –
barnens kulturdag

Hur ska hembygdsföreningarnas uppdrag att bevara och vårda den
gamla kulturmiljön i en bygd, utvecklas och intressera nya generationer
människor? Det är en fråga som många föreningar idag brottas med i
samhällen med en minskande befolkning.

L

indesnäs är en gammal
bruksort i södra delen
av Vansbro kommun
med en liten del bofast
befolkning och en stor del
fritidsboende. Sedan några år
finns i Lindesnäs en hembygdsförening som i första
hand har uppdraget att vårda
det gamla bruksmuseet med
dess miljö och en naturstig.
Syftet är också att i den miljön
skapa gemenskap bland de
boende och ta till vara den
kompetens och kunskap som
finns i bygden.
Barnen som målgrupp
I föreningen har styrelsen från
början talat om barnen som
en viktig målgrupp för att ge
upplevelser av äldre och yngre
kultur; hantverk då och nu;
historia igår och idag. Det har
bland annat givit kontakter
med skolorna i Vansbro kommun som erbjuds visningar av
museet. En särskild Lindesnäs-
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dag genomförs också under
sommarsäsongen. Konkret har
det inneburit att skolklasser
kommit till museet och under
ledning, i mindre grupper,
samtalat om utvalda föremål
och dess funktion. Det har
fått igång diskussioner kring
arbete förr och nu, material
och arbetsmiljö.
Arbetarhem
I museet finns en rekonstruktion av ett arbetarhem från
finnmarken som ger en bra
bild av vilka levnadsförhållanden som rådde under brukstiden. Här finns en vävstol
uppmonterad för barnen att
väva på, inte bara under särskilda besök, utan under hela
säsongen då museet är öppet
för allmänheten.
Lindesnäsdagarna
Lindesnäsdagarna har skapats
främst med tanke på barn och
föräldrar och de har genom-

förts vid två tillfällen, 2015
och 2016. Då under sommarsäsongen när Lindesnäs haft
besök av campande turister
och fritidsboende i bygden.
Under 2015 bjöds barnen in
till skattjakt på Naturstigen.
Det innebar att hitta så många
föremål som möjligt i och
omkring det uppbyggda skogsarbetarbostället. I museet anordnades uppfinnarverkstad
där barn och vuxna kunde
göra nya saker av gamla.
Klockor, dammsugare, vågar,
små motorer och mycket annat plockades isär och gjordes
om till fantasifulla nyskapelser
med hjälp av limpistoler.
Hantverk
Under det år som varit har
fokus legat på hantverk och
skapande verksamhet. Konstnärer boende i byn har ställt
upp med ”prova på” aktiviteter som till exempel; tovning,
vävning, knådning av lera,

Muurikka = stekhäll för
utomhusbruk, av finskt
ursprung/tillverkning.

Berit Halvarsso, sekreterare
i Hembygdsföreningen
Lindesnäs
Gemenskap
akvarellmålning och bakning
i murrikka över öppen eld.
Utöver det ställde den lokala
fiskevårdsföreningen upp med
kastspön för att barnen skulle
få pröva fiskelyckan i den intilliggande dammen.
Barnen prövade under dagen
på de flesta aktiviteter men
några fastnade vid uppfinnarverkstaden eller vid tovningen. Ett mycket uppskattat
inslag var bakningen i murrikkan där de färdiga bröden åts
med smör och ost. När man
tröttnat på aktiviteter kunde
man köpa glass i den intilliggande herrgården som inrymmer kafé- och restaurang.
Vår förening tror på att anordna den här typen av aktiviteter med deltagande av både
barn och vuxna. Den gamla
kulturen görs levande, men
sätts in i ett modernt sammanhang, där byns kompetens och
kunnande tas tillvara för att
bygden ska leva vidare.t
DAGSVERKET NR 1. 2017

t SKAPANDE SKOLA

Andretta och Doktorinnan
Våra hembygdsgårdar är fantastiska miljöer där man kan
lära sig om sin lokala historia. Norrbärke Hembygdsförening har som ambition att bidra till hembygdsundervisningen i skolan. Bland annat har de valt att dramatisera
berättelser. Man bör ha vissa kunskaper om sin lokala
historia för att känna sig rotad på platsen och att kunna
skapa sig en identitet. Här kan hembygdsföreningarna
göra en stor insats.

E

tt av husen på hembygdsgården är en gammal stuga från
1600-talet. Den kallas för
”Andrettas stuga”. Vid sekelskiftet 1900 bodde där en kvinna
som hette Andrietta.
Vid närmare efterforskningar har vi
fått en bild av vem denna kvinna var.
Faster Johanna
Vid en årligen återkommande
”gammaldags skoldag” får barnen

undervisning av ”faster Johanna”,
som är lärarinna på skolan och har
knut i nacken. Efter skoldagen får de
också hälsa på gamla Andretta i sin
stuga. Barnens förmåga att fantisera
gör att de snart själva deltar i den
improviserade berättelsen. Genom
ett samarbete mellan kulturförvaltningen och hembygdsföreningen har
ett teaterspel skapats om ”Andretta
och Doktorinnan”. Det spelas av
proffessionella skådespelare, Maria
Norgren och Boel Werner, och finansieras genom projektet ”Skapande
skola” med pengar från kulturrådet.
Andretta
Föreställningen utspelar sig under
andra halvan av 1800-talet. Den fattiga Andretta förkroppsligas och får
berätta om sin bakgrund, som ogift
med två döttrar. Hon berättar också
om karamellförsäljning, om att söka
tillfälliga arbeten som löspiga och
om särskilda händelser. Det handlar om när kungen Oscar II kom på
besök, när valsverket startades, när
pråmarna med tackjärn for utför
kanalen och när sillskutorna kom till
hamnen. För att göra det extra spännande berättas också om lite ruskiga
saker, som avrättningar, sjukdom
och död.

"Föreställningen
utspelar
sig under
första
halvan av
1800-talet.
Den fattiga
Andretta
förkroppsligas och får
berätta om
sin bakgrund, som
ogift med
två döttrar ."

Doktorinnan
Doktorinnan Fanny från Stockholm,
som är på besök i Smedjebacken,
fungerar som ett bollplank och en
som kan kasta in frågor för att föra
berättelsen vidare. Hon bidrar också
med klassperspektiv och spännvidden mellan stad och land när hon
berättar om Stockholm. Där har man
både telefon och spårvagn och gifta
kvinnor får ha egen inkomst. Barnen
är mycket uppmärksamma, de sitter
uppslukade av gestaltningen.
Uppföljning
Från lärarhåll har vi hört att det senare lett till många frågor och samtal
om det barnen fått se och höra. Från
skolperspektivet finns det möjligheter att följa upp föreställningen,
både kreativt och teoretiskt. Spelet
har setts av alla tredjeklassare i
kommunen under ett par års tid. En
öppen föreställning för allmänheten
har också skett.t
Andretta var döpt till Andrietta men
kallades för Andretta.
Oscar II, kung i Sverige 1872-1907.

Kristina Bjerndal, Ordförande
i Norrbärke
HembygdsförDAGSVERKET NR 1. 2017

Bilder från "en gammeldags skoldag"
På bilden med barnen visar Andretta
ett gammalt mynt.
Foto: Tord Rådberg
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t ARKEOLOGISKOLA

Arkeologiskolan i By
Detta fynd är kanske en gammal soppsked? Foto: Benjamin Grahn Danielsson.

Under våren 2016 genomfördes en första satsning inom ramen för
Arkeologiskolan. Under en vecka i april undersöktes lämningarna efter
färjkarlens sedan länge övergivna torp på Ropnäsudden, norr om och
strax intill bron som leder över Dalälven vid Näs i Bybygden. Färjan var
i drift till dess en bro tillkom över älven år 1909. Platsen för torpet, med
husgrund och övergiven jordkällare, är vid en första anblick väldigt anspråkslös, men efter en veckas fältarbete fick vi en annan bild av platsen.

G

enom att arkeologer,
den lokala hembygdsföreningen
och skolan samarbetar är tanken att flera ska få
vara med och ”kulturarva”.
By sockengille når ut till en
ny grupp människor, bygdens
yngsta. Kultur- och fritidsförvaltningen får en möjlighet att
bedriva en bra och nyskapande kulturverksamhet och By
skola får ytterligare ett kreativt
sätt att bedriva undervisning.
Grävningen
Under fyra dagar fick barnen
i By skola delta i den arkeologiska undersökningen. Första
dagen deltog klass 4–6. Det
blev snabbt mer aktivitet på
platsen än vad det hade varit
under de senaste hundra åren!
Förutom fönsterglas, järnspikar och djurben hittades
bland annat en liten glasflaska, delar av en kaffekopp, en
flaskhals från en ölflaska, en
kniv, ett mynt från 1870-talet,
en liten blomma av metall och
en tjock järnstång. Tillbaka
i skolan skapade eleverna
bilder om dagens upplevelser.
Eleverna skrev även roliga berättelser och mustiga skrönor.
Andra dagen var det ettornas tur. Då hittade eleverna
ben från ko, får, gris och höna,
fönsterglas, porslin och spikar.
Tillbaka i skolan skrev elev-
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erna faktatexter och också
sagan ”Torpet och tjejen som
gifte sig”.
Tredje dagen var det förskoleklassen som intog grävningsplatsen. De hittade glas, spikar, porslin och ben från får,
gris och ko. I ruta nio hittades
mycket fönsterglas, men också
en kniv. Sållet var populärt
och användes mycket flitigt.

"Då hittade eleverna
ben från ko, får, gris
och höna, fönsterglas, porslin och
spikar. Tillbaka i skolan skrev eleverna
faktatexter och också
sagan ’Torpet och
tjejen som gifte sig’ "
Sista dagen i fält, var det
klass 2–3 som deltog i grävningen. Man hittade glas,
tegel, träkol, slagg, järnspikar,
djurben och porslin. Man hittade även en sked, ett handtag
till en byrå eller kista, delar av
en kritpipa, en griskäke och
en 0,5 meter lång järnstång!
Tillbaka i skolan ritade de bilder gruppvis och skrev en text
till. Man fokuserade mycket
på färjkarlen Svärd-Janne och
hans hustru Carolina.

Resultat
Resultatet av undersökningen,
och barnens efterarbeten i
skolan, blev sommarens utställning på By hembygdsgård.
Förutom barnens bidrag är
det Benjamin Grahn Danielsson och Ronnie Jensen, som
har ställt samman texterna
och ordnat utställningen i
övrigt.

Ronnie Jensen, Arkeolog,
medlem i
Tolvmannanämnden, By
sockengille,
Redaktör för
Sockengillets
årsskrift
Under hösten har utställningen ”vandrat vidare” till Verket
i Koppardalen i Avesta.
Dokument, äldre kartor och
den arkeologiska undersökningen visar att färjelinjen
här har gått över Dalälven
från 1600-talet och fram till
invigningen av bron 1909. Sannolikt har en färja funnits här
ännu längre tillbaka. Det står
alldeles klart att projektet blev
ett lyckokast.t

Ett parti av utställningen på
By hembygdsgård. I förgrunden syns bildspelet, som är
sammanställt av Mikael Moen,
By skola. I bakgrunden syns
text och bilder, som berättar
om den första grävningsdagen
och med ett urval av barnens
teckningar.
Foto: Ronnie Jensen.

Färjkarlstorpet omkr. 1910. Stugan revs 1923.
Arkivbild, By sockengille.
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t HARTASS

Din klara sol…
Psalmen 420, skriven av Johan Olof Wallin, inleder
Djurmoskolans tredjeklassares gammaldags skoldag i
Skolmuseet i Djurmo.

1

2

3

D

e förväntansfulla barnen
i bänkarna har redan
utanför skolhuset fått plagg
som förflyttar dem bakåt
i tiden. Pojkarna har fått hattar av
olika modeller och flickorna har försetts med ”fransnäsdukar”, den för
Gagnef så karakteristiska huvudbonaden som alla kvinnor och flickor
bar vid sekelskiftet 1900. På bänkarna finns namnlappar som ytterligare
förstärker känslan av förfluten tid.
Där blir Julia Fjärdsmans Kersti
och Liam blir Kymmer Mats för en
dag. Andra blir Nisses Anna, Jönses
Brita, Vik Anders och Liss Erik. De
gamla gårdsnamnen bringar ordning
bland det fåtal förnamn som var de
enda använda i Gagnef i början av
1900-talet.
Efter psalmsången börjar övningen
i välskrivning med såväl blyerts som
bläck. Den äldre skrivstilen är en utmaning såväl att läsa som att skriva.
De som vill får också prova på att
skriva i sand, den metod som använ-
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des som första träning när barnen
kom till skolan i gammal tid. Även
griffeltavlan med krita och hartass
provades på.
På rasten får flickorna sopa i skolsalen medan pojkarna bär in ved till
kaminen. Därefter börjar en lektion
med teckning. En stor fin plansch
sätts upp i stativet och barnen får
rita av valfri del av en smultronplanta med detaljer och förstoringar. Alla
övningarna sker med stort intresse
och inlevelse och något av den gamla
tidens lugn infinner sig.
Därefter blir det ”Slut för idag – Tack
för idag” och barnen reser tillbaka
till nutiden.
Skolmuseet i Djurmo är inrymt i den
gamla småskolan som byggdes 1865
och användes fram till 1942. Den
gamla miljön har iordningställts av
Gagnefs hembygdsförening och huvudman och ansvarig för verksamheten idag är Gagnefs Minnesstuga.t
Erik Thorell, redaktör
1. ”Fjärdsmans Kersti”
suddar med hartassen
på griffeltavlan.
2. Med hatt eller
”fransnäsduk” på
huvudet tar barnen
steget in i historien.
3. Välskrivning med
bläck.
4. Lärarhjälp kan behövas för skrivstilen.
Foto: Erik Thorell

Arkeologiskolan handlar om att alla som vill ska kunna vara
med och skapa berättelser om kulturarvet i sin bygd eller
närmiljö. Projektet drivs av Kultur- och fritidsförvaltningen, i
Avesta kommun, som vill att historisk kunskap om hembygden ska vara en del av skolan. Under våren 2016 genomfördes ett pilotprojekt, ”Den arkeologiska undersökningen vid
Näs”, i ett samarbete mellan Kultur & Fritid, By skola och By
sockengille. Initiativtagare till projektet, och tillika projektledare, är Benjamin Grahn Danielsson, arkeolog. Ansvarig är
kultur- och fritidschefen i kommunen, Ing-Marie Pettersson
Jensen. Kontaktperson för skolan var Ingrid Carlsson och
för By sockengille Margareta Björk, ordförande, och Ronnie
Jensen, arkeolog, som även kom med förslaget av undersökningsobjekt och ansvarade för layouten av utställningen.
DAGSVERKET NR 1. 2017
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Resa i tiden

Tidsresor är ett bra sätt att väcka intresse för bygdens historia hos
barn och ungdomar. En skön sommardag fick eleverna i klass tre i
Stora Skedvi skola prova på bondesamhällets sysslor för 100 år sedan.

T

idsresan är ett koncept som
Jamtlis friluftsmuseum i
Östersund tagit fram och
som riktar sig till barn från
fem års ålder till och med högstadiet. Jamtli har utvecklat metoden i
över två decennier och 2008 utgavs
boken "Tidsresan, lek och fantasi
som pedagogisk metod", skriven av
Jamtlis pedagog Britt-Marie Borgström. Syftet med tidsresorna är
att barnen och ungdomarna ska få
ökad förståelse för hur livet var förr,
under en tidsperiod som de också
arbetar med i skolan.
Tidsresa i Skedvi
Konceptet har spridit sig i landet,
bland annat till Säters kommun där
eldsjälar från Stora Skedvi hembygdsförening och skola tog hjälp av
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kultursekreteraren Karin Hästö för
att ordna den första tidsresan 2005.
Arrangörsgruppen bestämde att resorna skulle rikta sig till kommunens
tredjeklassare och utspela sig 100 år
bakåt i tiden.
Tidsresorna ägde rum på hembygdsgården i Stora Skedvi, där skolbarnen fick känna på hur bondesamhällets vardag såg ut förr. Under 2007
fortbildade sig några medlemmar ur
hembygdsföreningen i metoden och
året efter bjöd hembygdsföreningen
in kommunens lågstadielärare för
en utbildningsdag med Britt-Marie
Borgström. Hon gick igenom teorin
bakom metoden och ledde en tidsresa för lärarna på eftermiddagen.
Tvättdag
Förra året arrangerades en tidsresa

i mindre skala, utan kommunens
medverkan. Då bjöd Stora Skedvi
hembygdsförening på egen hand in
tredjeklassarna i Stora Skedvi skola,
som fick komma till hembygdsgården i två olika grupper för en tvättdag. Barnen togs emot vid grinden
av Anita Roslund från hembygdsföreningen i rollen som prästfrun.
– Pigorna och drängarna är gamla
och trötta, skulle ni kunna hjälpa
dem en dag? frågade hon och fick
många ivriga nickningar till svar.
Barnen fick därefter ta på sig mössor
och hucklen och tilldelades varsitt
Text och foto:
tidsenligt namn. Anita Roslund samKarin Jansson
lade barnen i ring och visade ett par
Frilansjournalist,
arbetsredskap, som bandkrusartång
styrelseledamot
och tvättstöt.
i Stora Skedvi
– Vet ni vad det här är? frågade hon
hembygdsförening.
och barnen gissade vilt.

"... lingondricka och
sockerkaka
det var
gott."
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Klappa och såga
Tanken med kläderna och
de tidstypiska namnen som
Karl och Elsa är att barnen
ska känna att de smälter in i
miljön och kunna leva sig in i
rollen lättare. I hembygdsgårdens olika byggnader fanns
sedan fler medlemmar från
föreningen, i roller som pigor
och drängar. Uppdelade i
mindre grupper fick barnen
prova på att såga och klyva
ved, tvätta i balja med såpa,
använda tvättstöten, klappa,
skölja och hänga tvätten på
lina, rensa lingon, koka kaffe,
mangla med mangeldon och
krusa band med bandkrusartång.
– Jag vill tvätta mer! utbrast
en flicka när alla skjortor var
upphängda.
Lingondricka
När alla sysslor var utförda
bjöds barnen på lingondricka
och sockerkaka, innan det var
dags att gå tillbaka till skolan.
Enligt läraren Else-May Jansson var tvättdagen ett bra sätt
att väcka intresse för historia
hos barnen.
– Vi kommer att prata om vad
de har upplevt och prata om
den här tidsperioden på lektionerna framöver, sade hon.
Under tidsresan väcks barnens
sinnen, när de får känna,
lukta och arbeta praktiskt med
kroppen. Resan behöver inte
utspela sig i en viss tid eller i
ett visst land, så länge det är
ett historiskt resmål som kan
kopplas till undervisningen.
”Det var en rolig dag”
Att skolbarnen uppskattat
tidsresorna visar de uppsatser
som de skrivit efteråt. Efter
en tidsresa på Stora Skedvi
hembygdsgård som arrangerades 2008 lät omdömena bland
annat så här:
"Vi fick tvätta kläder, stryka
och mangla. Det var kul!"
"Det var en rolig dag!"
"Dom tog med oss på en
spännande tidsresa som var
jättekul. Vi fick prova på att
tvätta på gammeldags sätt och
stryka men också mangla på
gammeldags vis. När tjejerna
fick tvätta fick pojkarna hugga
ved. För att vi hade jobbat så
bra så fick vi lingondricka och
sockerkaka det var gott."t

DAGSVERKET NR 1. 2017
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Lojalisternas arv
vårdas i Knowlton
I hjärtat av den franskspråkiga provinsen Québec i Kanada ligger
den lilla engelskspråkiga staden Knowlton, där Brome County
Historical Society verkar ideellt sedan mer än hundra år tillbaka.
En intervju med föreståndaren visar att hembygdsarbete i Kanada
bjuder på många likheter med Sverige.

Mrs Arlene Royea Ayotte förestår Brome
County Historical Society.

T.v. En busslast glada pensionärer anländer till museet.
Mitten. En Fokker DVII - ett dubbeldäckat tyskt stridsflygplan från första världskriget– är museets affischnamn.
T.h. Efter en omfattande insamling kunde Brome County Historical Society 2014 köpa in Knowltons äldsta byggnad, ett timmerhus som tillhört
samhällets grundare och namngivare Paul Holland Knowlton.
Foton: Daniel Jolin, Lac Brome

U

nder flera år besökte
jag regelbundet den
lilla staden Knowlton
i Québec, Kanada,
och blev allt mer nyfiken på
det lilla friluftsmuseet Brome
County Historical Society i
stans utkant. Både till form
och uppbyggnad påminner
nämligen friluftsmuseet om
en svensk hembygdsgård. Det
är emellertid utmärkande att
museet förmedlar ett anglosaxiskt kulturarv i en annars
franskspråkig landsdel. År
2015 bokade jag in mig på en
intervju med föreståndaren
Mrs Arlene Ayotte för att få
lära mig mer om hur ideellt
”kulturarvande” går till i
Kanada.
Brome County Historical
Society grundades redan
1897. Sällskapet hade år 2015
omkring 450 medlemmar och
leds av en ideellt arbetande
styrelse. Det löpande arbetet
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sköts däremot av en anställd
föreståndare med stöd av en
projektanställd praktikant
och flera volontärer. Verksamheten består av en mycket
aktiv programverksamhet
med både fasta och tillfälliga
utställningar, föreläsningar,
marknader och barnaktiviteter, därtill tillkommer vård
av hus, samlingar och arkiv.
Värdkommunen Lac Brome
stödjer museet med ett årligt
bidrag på $ 35 000 (ca 230
000 SEK).
Hembygdskunskap i skolan
Sällskapet har sedan sitt
bildande särskilt arbetat för
att stödja hembygdsundervisningen i de lokala skolorna.
I museet finns en särskild
barnavdelning som skolklasser från både de engelsk- och
franskspråkiga skolorna i kommunen besöker under läsåret.
- Fast om eleverna får komma

hit är alltid upp till den enskilde läraren, suckar Mrs Ayotte. En problematik som även
hembygdsföreningar i Sverige
är väl förtrogna med.
Ett kanadensiskt Skansen
Brome County Historical
Society har genom åren byggt
upp ett friluftsmuseum som
i mångt och mycket påminner om ett Skansen i nordamerikansk tappning. Det
lummiga området omfattar i
dagsläget sju hus. Här finns på
ursprunglig grund en gammal
skola, en brandstation och ett
tingshus. Därtill äger och vårdar sällskapet ytterligare en
skola, en fontän och ett antal
monument på andra platser
i stan.
För att tillmötesgå nya
behov har sällskapet i olika
omgångar låtit uppföra tre
nya byggnader där man bland
annat ordnar utställningar

för att visa upp föremålen i
olika tematiska tablåer. Men
husbeståndet vållar i Kanada,
precis som i Sverige en del
bekymmer.
- Vår största utmaning är
underhållet av byggnaderna,
säger Mrs Ayotte.
Samlingar och arkiv
Sedan ett par år pågår en
systematisk digitalisering av
arkivet och ett arbete med
att katalogisera samlingarna
i ett nyinköpt museidatasystem. Samlingarna består av
omkring 150 000 föremål och
arkivalier, som för det mesta
skänkts av generösa ortsbor.
En trehövdad kommitté beslutar numera vilka gåvor som
ska tas emot och självklart,
inskärper Mrs Ayotte med
höjda ögonbryn, undertecknar givaren ett gåvobrev. Än
så länge har sällskapet inte
företagit någon gallring i samDAGSVERKET NR 1. 2017

t
lingen. Mrs Ayotte berättar att andra
ideellt drivna museer i Kanada fått
dåligt rykte sedan de ställt till med
auktion och sålt av dubbletter.
- Vem skulle våga skänka något till ett
sånt museum? frågar hon retoriskt.
Brittiska lojalister flyr Amerikas
förenta stater
Det är imponerande på vilket målmedvetet och professionellt sätt som
Brome County Historical Society
bedriver sin verksamhet. För att till
viss del förstå detta starka ideella
engagemang måste vi sätta oss in lite
i områdets historia.
Efter att Amerikas förenta stater brutit sig loss från Storbritannien valde
ca 40.000 lojala brittiska undersåtar, så kallade lojalister, att efter
freden i Paris 1783 flytta norrut över
gränsen till Kanada, som kvarstod
som koloni i det brittiska imperiet.
Till de nya invånarna – mestadels
engelsktalande protestanter – erbjöd

med bildandet av Brome County
Historical Society uppfördes under
1800-talet här kyrka, skola och ett
allmänt bibliotek, för övrigt det
första allmänna biblioteket med fritt
inträde i Kanada. Det är fyra mycket
starka bastioner i upprätthållandet
av en kulturell identitet.
Det historiska sällskapets verksamhet påminner påfallande om hur en
svensk hembygdsförening fungerar
och arbetar. Men en viktig skillnad är
den mycket starka etniska laddning
som finns dold i modersmålet och
kulturarvet i det tvåspråkiga Kanada.
Man kan förstå att känslan av både
utsatthet och gemenskap, i egenskap
av engelskspråkig minoritetsgrupp i
ett franskt språkhav, varit en särskilt
stark grogrund för att värna traditioner och identitet.t

"Mrs Ayotte berättar att
andra ideellt drivna museer i Kanada fått dåligt
rykte sedan de ställt till
med auktion och sålt av
dubbletter."
den brittiska kronan obruten mark
öster om Montréal, i ett område som
tidigare dominerats av franskspråkiga katoliker. Brome Township, som
efterhand blev Brome County med
Knowlton som centralort, kom att
ingå i det med tiden blomstrande
Eastern Townships, som fortfarande
betecknar lojalisternas gamla kärnområde i Québec.
Identitetsskapande hembygdsarbete
Invånarna i staden Knowlton har
genom åren målmedvetet värnat sin
protestantiska tro, sitt språk och sitt
anglosaxiska kulturarv. Parallellt

Erik Arrhén,
Falun
Foto: Daniel Jolin, Lac Brome

Pelle och Annas nya kläder
När Elsa Beskow besökte sin vän Ottilia Adelborg i Gagnef 1911 ritade
hon delar av sin saga om ”Pelles nya kläder”. Redan för hundra år sedan var det angeläget att berätta för barn om hur kläder tillverkades i
hemmen innan industrin helt tagit över. I boken får man följa de olika
momenten fårklippning, kardning, spinning, färgning, vävning och
skrädderi. En del av dessa sysslor utfördes i hemmen, till andra anlitade man yrkesfolk.

S

Tidsresans farfar täljer
räfspinnar och farmor lär
barnen att karda ull.
Foto: Ragnar Nyberg

tiftelsen Gagnefs Minnesstuga vill ge nutidens barn
tillfälle att göra en tidsresa
till början på 1900-talet.
Tidsresor använder lekens magi för
att förflytta barn och vuxna till en
annan tid och ett annat sammanhang. Barnen får namn som förr i tiden och sätter på sig ett klädesplagg
som användes då. De får träffa familjen som ”bor på Minnesstugan”. Det
är barnen Pelle 10 år och Anna 7 år
som behöver nya kläder.
Genom att delta i sysslorna på
gården får barnen med alla sinnen
uppleva hur det var i Gagnef förr.
Tidsresorna görs för åk 3. Brev till
barnen och lärarhandledning skickas
ut i förväg.
Förberedelse
Tidsresan förbereds av lärarna så
att barnen vid sitt deltagande är
införstådda med att de ska befinna
sig i en annan tid. Det material de
får tillgång till är ett klassfoto från
tidigt 1900-tal och en familjebild där
det framkommer att familjerna vid

DAGSVERKET NR 1. 2017
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t FRANSNÄSDUK

Mormor som är på besök väver tyg till Pelle och Annas nya kläder.
T.h. Faster färgar garnet blått med färgväxten indigo.
Nedan: I stugans tak sitter en vasskrona-"oro"- som tillverkats till
ett bröllop för mycket länge sen.
Foto: Ragnar Nyberg

Populärast är att nysta och
vinda garn till mormor vid
vävstolen, tälja räfspinnar och
att karda den tvättade ullen.
Trots att barnen deltar en
begränsad tid får de klart för
sig att tillverka kläder är ett
arbete som tar lång tid.

denna tid var ganska stora
med 6-8 barn. Namnskicket;
gårdsnamn, förnamn och soneller dotternamn beskrivs. I
Gagnef var fyra pojknamn och
fyra flicknamn de som alltid
användes; Olof, Per, Erik och
Anders -Karin, Kerstin, Anna
och Britta. Barnen uppmuntras att fråga äldre släktingar
om eventuella gårdsnamn och
namn förr i tiden.
Tidsåtgång
Barnen indelas i grupper om
8-10 barn så att det blir möjligt
för alla att ta del av de sysslor
som presenteras. En timme
avsätts för att gå igenom de
olika momenten och höra
berättelser om familjen och
tiden de lever i.
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Genomförande
Barnen möts av berättaren
som ska visa dem hur det var
i Gagnef förr. Spelplatsen är
hembygdsgården Minnesstugan och omkringliggande
område. Fåren i sin hage är
en utgångspunkt. Gruppen
leds in i ett portlider som
markerar gränsen mellan nu
och då. Barnen räknar till tio
steg när de håller i tidsrepet
som för dem in i en annan tid.
Tidstypiska kläder erbjuds;
fransnäsduk för flickor och
hattar för pojkar. De känner
igen plaggen från klassfotot de
tidigare har studerat. Barnen
får också en träbricka med ett
namn från förr i tiden; Jönses
Anna Persdotter, Klipp Anders
Andersson osv. Namnen

används senare av de olika
personerna som utgör gårdens
folk.
Gårdens hemmavarande
personer är mor som spinner,
farmor kardar, farfar täljer
räfspinnar, mormor som kommer på besök väver och en
faster färgar garn. Ibland kan
gårdens barn vara med; Pelle
nio år och Anna sju år, även
yngre syskon kan vara med.
Berättaren sätter in barnen
i familjens situation; far är i
Stockholm och bygger hus, de
äldre barnen är och förbereder fäboden inför sommaren.
Alla deltagare i tidsresan är
klädda enligt den tidens sed.
Barnen deltar i alla sysslor,
känner och luktar på material
och de färdiga produkterna.

Reflektioner
Trots att de barn som deltar
i tidsresan är 9-10 år är det
förvånansvärt många som
fångas av tidsresans magi. De
tror och vill förvissa sig om att
de som presenteras som familj
verkligen bor där. Vilken säng
ligger du i? Vem delar du säng
med? Vilken mat tycker du
bäst om?
Många barn vill gärna dröja
kvar i tidsresans magi. De
säger:
- Det är så lugnt här.
- Jag kan sitta här hela dagen
och karda.
- Jag kan hjälpa dig så att du
blir färdig med all ull.
- Jag vill lära mig att väva eller
tälja.
Tidsresan har nu pågått i åtta
år och ger både barn och deltagande vuxna mycket glädje
och trevliga pratstunder. En
reflektion vi gör varje år är
att barn tycker om att arbeta
tillsammans med vuxna. Tar
vi vara på det i vår tid?t
Lena
Nordensjö,
Fil. lic., ordf. i
Gagnefs Minnesstuga och
Ottilia Adelborg museets
eldsjäl
DAGSVERKET NR 1. 2017
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Bygdens barn
Bygdens barn är ett projekt som Svärdsjö församling startade redan år
2005. Innehållet utformades efter vilka behov och önskemål som fanns
i skolorna inom församlingens gränser. Man utgick från läroplanen och
lyssnade in vilka teman som var mest aktuella. År 2012 fick Svärdsjö
Hembygdsförening en förfrågan från församlingen om vi ville samarbeta
kring temat; Hembygd i årkurs 2.

V

i har nu prövat detta
samarbete under
några år. Därför vill
vi gärna dela med
oss av våra positiva erfarenhet. Det har verkligen varit delat ansvar med mindre arbete,
men dubbel glädje, erfarenhet
och nöjdhet.
En förmiddag i maj mellan
klockan nio och tolv samlas ett
fyrtiotal elever från årskurs 2
på Gammelgården. Allt fungerar väl med skolskjutsarna
på morgonen, aktiviteter på
förmiddagen och hemfärden till olika skolor. Vi som
arbetat med genomförandet
är helt övertygade om att vi
lyckats tack vare en noggrann
planering, och med såväl ett
individuellt som gemensamt
ansvarstagande.
Alla får pröva på
Programmet utgår från vår
Gammelgård, där berättelser,
både våra och elevernas, blandas med olika aktiviteter på
fyra stationer om 20 minuter
DAGSVERKET NR 1. 2017

vardera. Innehållet varieras
på varje station och utgår
från äldre tiders föremål och
hantverk. Alla ska få pröva på.
Första året hade vi en hel del
diskussioner om dagens elever
skulle vara intresserade. Vi
hade oroat oss i onödan! Det
är fantastiskt att se och höra
dessa entusiastiska elever.
När de ser en man utklädd i

ett speciellt skägg ropar de;
”vi vet att du är kung och
heter Gustav Vasa”.
Att komma ihåg och kunna
säga ”slättje-pösa” är inte helt
lätt. Men det förenar oss i
många skratt och tungvrickningsförsök. Och tänk att
det fortfarande är intressant
att få göra kor av pinnar och
grankottar.
Korv och bröd
Efter detta pass kommer det
en välbehövlig paus på en
halvtimme för alla och korv,
bröd och festis smakar extra
gott.
Sedan ringer det i skolklockan
sista gången denna förmiddag. Alla samlas på Tunet för
dans och ringlekar. Starten
kan vara lite besvärligt. Det är
tydligen fortfarande lite svårt
med att hålla andra i handen,
det finns ju tjej- och killbaciller. Men med medryckande
musik, populär lekledare och
vuxna förebilder är leken
snart igång.

"Att komma ihåg och
kunna säga ”slättjepösa” är inte helt lätt.
Men det förenar oss i
många skratt och tungvrickningsförsök."
Alla nöjda
Ni kanske tycker att detta blev
alltför positivt berättat. Men så
här är känslan hos oss alla när
gästerna åkt och vi pustat ut.
Naturligtvis är det en utvärdering efter varje tillfälle och det
finns alltid småsaker som kan
förbättras. Men utvärderingen
har varje år visat att elever
och lärare är mycket nöjda
och många tack från föräldrar
kommer i efterhand.
Lärarna har önskat mera historik om byggnader och deras
olika funktioner, för att kunna
förbereda eleverna bättre.
Detta ger också oss i hembygdsföreningen en tankeställare om vad vi ska berätta om
när vi möter nya besökare vid
andra tillfällen.
Hembygdsföreningen var med
på museimässan på Dalarnas
museum 2016. Då delade vi ut
en sammanfattning om hur vi
arbetar vad gäller planering
och ansvarsfördelning.
Till sist!
Vi har en potta under sängen
i Storstugan. När eleverna får
frågan om vad detta kan vara
så har en gissning under alla
år varit -CHIPSSKÅL.t
På denna länk kan du själv
hämta lathunden:
http://www.svardsjohembygdsforening.se/verksamheter/arrangemang

Inga Murmäs- Helena
ter, Svärdsjö- Dahlin,
hembygdsför- Förskollärare
ening
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Dagsverkets redaktion tar tacksamt emot årsskrifter och andra publikationer från hembygdsföreningar och skribenter
runt om i Dalarna. Vi anmäler så många som möjligt i tidningen och lämnar dem därefter till Dalarnas museums bibliotek.

Minnen

ELDSJÄLAR

FRÅN BRUK OCH BYGD

100 år med hembygdsrörelsen. Hembygdens år 2016.
450 sidor

Medlemsblad för Grycksbo
Gille. Nr 1 2016 Årgång 13
16 sidor

Eldsjälar är personer som
uträttar mer än de måste och
får betalt för. De kan vara anställda eller ideellt arbetande.
Inom hembygdsvård och kulturmiljö är ideellt engagemang
mer regel än undantag. Från
Dalarna porträtteras Gustaf
Ankarcrona, Karl-Erik Forsslund, Olof Sundell, Gunnar
Zetterqvist, Anders och Emma
Zorn, Ottilia Adelborg, Olle
Wingborg och Erik Hofrén.

Tidskriften innehåller förutom
en återblick på årets aktiviteter en artikel om Grycksbo
Skytteförening. Vi får också en
träff med Grycksbomålarna.

RÄTTVIKSKRUS

JULIA SUNDELLS DAGBOKSOCH MINNESANTECKNINGAR

Rättviks Hembygdsförenings Årsskrift 2016 Årgång
36. 80 sidor
Getter som ett nödvändigt ont
– i mitten av 1800-talet fanns
det 5117 getter i Rättvis socken.
Nästan dubbelt så många som
antalet kor. Det och mycket
annat kan man få veta om
man läser gamla sockenbeskrivningar i Lantmäteristyrelsens arkiv. Om målningar med
motiv från Karlfeldts dikter
ägnas ett kapitel. Naturvårdsbränning och dialektala ord
har också en plats i denna
årsskrift.
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Presenterade av Sune
Garmo 2016. 40 sidor
Julia Sundell blev klockar- och
skollärarfru i Rättvik 1890. Under sin tid på Klockargården
skrev hon dagbok och minnesanteckningar om aktuella händelser i församlingen. I boken
presenteras anteckningarna
under rubriker som Bondetåget, flygmaskiner, läkarfrågan
och hemslöjden. Vi får också
en intressant inblick i restaureringen av Rättviks kyrka i
början av 1900-talet.

HELMERS VALS

LINDESNÄS HISTORIA

ROMAN

REVIDERAD UTGÅVA

Aino Trosell. Berättelsen
om en far och ett Sverige
som en gång var. 2016

Hilkka Alm och Henry Matsson. Hembygdsföreningen
Lindesnäs Gemenskap
2016. 123 sidor

Utifrån ett digert källmaterial,
fotografier, dagböcker, skulpturer och andra konstföremål
och människors berättelser
har Aino Trosell skapat romanen om sin far Helmer. Han
var född i Malung och berättelsen skildrar hans förfäder,
hans närmaste och hans långa
liv. En berättelse som ger oss
ett människoöde från kristallmottagare till färgteve.

Boken bygger på det material
som författarna forskat fram
i arkiv, litteratur och genom
intervjuer med äldre minnesgoda personer i bygden. Vi får
inte bara läsa om bruket utan
också om Hembygdsmötet
1916, barnkolonin, nöjesliv,
övernaturliga händelser och
mycket annat.

SÅGMYRA NYHETER

ÅHLDRÄKTEN

Informations- och kulturblad för Sågmyra. Nr
112:2016. Sågmyra Hembygdsförening. 31 sidor

Åhls Hembygdsförening
2016. 95 sidor

Nytt och gammalt blandas i
denna skrift. Vi möter eldsjälar som Leif Jons som ideellt
dragit skidspår i över 30 år
och Ingvar Åslund som gjort
en stor insats för hembygdsföreningen genom att ta fram
bilder från gamla glasplåtar.
Även prylnostalgikern Peter
Stadigs porträtteras i text och
bild.

Boken ger en inblick i Åhldräktens varianter och hur
den burits vid olika tillfällen,
både historiskt och idag. I boken syns både gamla bevarade
dräktdelar från 1800-talet och
nysydda dräktdelar från 1900och 2000-talet. Boken ger
en lättillgänglig information
för alla som är intresserade
av dräkten, samt inspirerar
framtida generationer att bära
Åhldräkten.
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t NOTERAT
Sveriges Hembygdsförbund
startar insamlingsverksamhet
Pressmeddelande 7/12-16

HEMBYGDSVÄN – EN NY
STÖDFORM FÖR KULTURARV
I SVERIGE

Sveriges Hembygdsförbund
lanserar en ny stödform,
Hembygdsvän. Genom att bli
Hembygdsvän kan både privatpersoner och företag bidra
till att kulturarvet bevaras,
används och utvecklas. I hela
landet finns 2 050 hembygdsföreningar som kommer att
kunna söka pengar ur fonden.
- Vi vill ge privatpersoner och
företag som värdesätter Sveriges kulturarv möjlighet att bidra till att kulturarvet bevaras
för dagens och morgondagens
generationer, säger Jan Nordwall generalsekreterare för
Sveriges Hembygdsförbund.
Pengarna går till en särskild
fond, Sveriges Hembygdsfond, som ska fördela bidrag
till hembygdsföreningarnas
arbete med:
-kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och gårdsmiljöer,
-samlingar och arkiv
-tillgängligheten till kulturarvet
för alla grupper i samhället.
Bakgrunden är att många av
landets 2 050 föreningar saknar medel för att ta hand om
hembygdsgårdar och deras
samlingar och arkiv. Sveriges
hembygdsföreningar tar hand
om 10 000 byggnader, 5 miljoner föremål, 2 500 hyllmeter
arkiv och 8 miljoner fotografier. Medlemmarna bidrar
årligen med över 4 miljoner
arbetstimmar men behöver
också pengar för att lägga om
tak, brandsäkra arkiv och att
göra gamla kulturmiljöer tillgängliga för alla människor.
- Hembygdsföreningarna
samlar vår gemensamma historia. Och de gör det ideellt,
helt utan vinstsyfte. Genom
att bli Hembygdsvän kan man
bidra till hela rörelsens arbete
så att pengarna hamnar där
de gör mest nytta, säger Jan
Nordwall.
Lanseringen av Hembygdsvän
är en del av Sveriges Hembygdsförbunds 100-årsjubileum.
- Hembygdsrörelsen har tagit
ansvar för att bevara kulturDAGSVERKET NR 1. 2017

arvet i 100 år. Vi gör det gärna
i 100 år till, säger Jan Nordwall. För mer information,
kontakta: Jan Nordwall, generalsekreterare, 070-794 91 24,
jan.nordwall@hembygdsforbundet.se
Länkar: -hembygd.se/press
-hembygd.se/hembygdsvan
-hembygd.se/sverigeshembygdsfond
SKÄNK EN GÅVA

Läs mer och skänk en gåva på
www.hembygd.se/hembygdsvan eller sätt in ett bidrag på
Plusgiro 80 25 76-9 (Obs, inte
bankgiro).

OBS!

DFHF vill uppmärksamma
sina medlemsföreningar på
att den nya fonden - ”Hembygdsvän” - i första hand
vänder sig till större bidragsgivare. Det ska också
betonas att den nya fonden
inte ska stå i motsättning
till de lokala föreningarnas
egna fonder som erhålls
genom donationer och
minnesgåvor.

Årsstämma 2017
Den 22 april 2017 kl 10-15
hålls årstämman på
Dalarnas museum.
Anmälan senast den 7
april till: erik.thorell@
dalarnasmuseum.se.
Kaffe och bulle serveras
från kl. 9.15.
De som önskar kaffe och
smörgås senare under dagen anmäler även detta.
Program
-Årsmötesförhandlingar
-DFHF och Dalarnas museum informerar
-Föreningarnas frågor och
ärenden
-Föreläsningar
Varmt välkomna!

Årets hembygdsförening
Nomineras av Dalarnas
Fornminnes- och Hembygsförbund till Sveriges
Hembygdsförbund senast
15 mars 2017.
För mer information
kontakta Erik Thorell 0236665546, erik.thorell@
dalarnasmuseum.se.

Arkeologi i Dalarna
7 mars kl 18
Hedemora, Gussarvsskolan
-med fokus på Hedemora
Greger Bennström

Riksstämma 2017

11 mars kl. 14
Älvdalen, Rots skans
-med fokus på Älvdalens
kommun
Maria Lannerbro Norell

26-28 maj i Uddevalla. Mer
informationfinns på hembygd.se och publiceras i
DFHFs nyhetsbrev.

Köp boken "Arkeologi i
Dalarna" för 250:- (ord.
pris 350:-). Kontant betalning- jämna pengar!

skriva en bildtext om vad de
såg på bilden.
Skrivandet underlättades av
några frågor som fanns till
bilderna:
-Vad gör barnen?
-Vad tänker dom på?
-Hur mår dom?
-Är dom rika eller fattiga?
Bilden med barnarbetare vid
Falu Gruva från tidigt 1900-tal
var den som engagerade flest
till att skriva kommentarer. Så
här skrev barnen om den här
bilden:
Vaschet vid Falu gruva omkring
år 1907, gruvarbetarbarn
sovrade fram malmen.
Foto: Birger Nordensten,
Dalarnas museums bildarkiv.

Klotterplank
Under Berättardagarna som
arrangerades av DFHF på
Dalarnas museum i mars
2016 fanns några aktiviteter
som vände sig direkt till barn.
En av dessa var ett ”klotterplank”, med förstoringar av
fyra gamla bilder, där barn
och ungdomar själva kunde
Klotterplanket på lagom höjd
från golvet; fotoförstoring, frågor och ett stort blädderblock
att skriva på.
Foto: Erik Thorell

- Skönt att fotografen kom! Då
fick vi en paus.
- Fattiga pojkar som arbetar i
gruvan. De längtar tills arbets
dagen är slut.
- Fattigdomens sargade anleten,
bottenlös misär….. tänk de
som ändå fick gå i skolan, ha
föräldrar, få äta en bit varje
dag.
- Att dom vill gå i skolan istelet
för att joba i gruvan!
En enkel aktivitet som gav
tillfälle till reflektion över historien och barnens situation i
gamla tider.t
Erik Thorell, redaktör
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DFHF, Box 22, 791 21 Falun
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Byggnadsvård är temat
för Dagsverket nr 2 2017
manusstopp 8 maj.
Kretsträffar våren 2017
Efter ett intensivt jubileumsår är det åter dags att gå vidare
med aktiviteter på lokal nivå. Det är alltså tid för en ny omgång
med ”Kretsträffar” för Dalarnas hembygdsföreningar.
I år inriktar vi träffarna mot barnverksamhet i föreningarna.
Folkskolan fyller 175 år och Dagsverket 1:2017 har temat
”Tidsresor”.
Innehållet på träffen blir:
- Info från DFHF, Erik Thorell, hembygdskonsulent
- Tidsresor – verksamhet för barn i föreningarna,
Annacari Jadling-Ohlsson, museipedagog,
Dalarnas museum
- Frågor och tips från föreningarna
Inbjudan till föreningarna har gått ut i slutet av januari.
Sista anmälningsdag anges i inbjudan.
Erik Thorell, Hembygdskonsulent, DFHF,
erik.thorell@dalarnasmuseum.se, 023-666 55 46
14 mars, Stabergs Bergsmansgård, Falun + Borlänge kn
16 mars, Folkärna Gammelgård, Avesta kn 		
29 mars, Hedemora, Gussarvsskolan, Hedemora + Säters kn
6 april, Insjön, Insjöns Teater, Leksands + Gagnefs kn
25 april, Ludvika Gammelgård, Ludvika + Smedjebackens kn
26 april, Dalskåpsmuseet, Öv. Gärdsjö, Rättviks kn 		
4 maj, Orsa Hembygdsgård, Mora + Orsa kn 		
16 maj, Älvdalens Hembygdsgård, Älvdalens kn		
17 maj, Lima Hembygdsgård, Malungs kn			
18 maj, Nås, Ordenshuset, Vansbro kn		

Kaosväder - Vintern slår till!
Så brukar det låta på kvällstidningarnas löp. Tipsen nedan
hjälper dig att skydda kulturarvet i vinter:

Håll koll

Regelbunden tillsyn är A och O, särskilt vintertid. Tänk på att tillsyn efter en
storm eller köldknäpp är lika viktig som under. Det är först när det tinar man
märker om något fryst sönder.

Brrrr!

Ha en underhållsvärme på minst 15° i byggnaderna. Om kranar är belägna
mot yttervägg, öppna skåpluckor för att öka cirkulationen.

Bara vanligt vatten…

Om lokalerna ska kallställas stäng av och töm systemet på vatten både ute
och inne. Häll glykol i toalettstolarna för att minimera risken för sönderfryst
porslin.

Snökaos!

Förbered er så ni vet vem som ansvarar för snöskottningen om det blir en
snörik vinter. Förebygg förödande snöras genom att hålla efter taken. I
fastighetsägaransvaret åligger det er att förebygga snöras, avlägsna istappar
och halkbekämpa.

Varde ljus

Står adventsmys med levande ljus och eldning i öppna spisen på schemat?
Kanske kombinerat med halmbockshantverk? Se till att ha fungerande
brandsläckningsutrustning nära tillhands. Och en torkande julgran, den
brinner bättre än fnöske…

NOMINERING TILL ÅRETS HEMBYGDSBOK
Kontakta hembygdskonsulenten för mer information!
023-666 55 46, erik.thorell@dalarnasmuseum.se
Dalarnas hembygdsförbund har rätt att nominera en
bok som representerar länet till den nationella
tävlingen.
Skicka in ert bidrag senast 15 mars.
•
•
•
•
•

Boken ska ha skrivits av eller i samarbete med en
hembygdsförening i Dalarna.
Juryn kommer att värdera forskningsinsatsen och
de litterära kvaliteterna i presentation och
gestaltning.
Lagarbete premieras framför enskilda insatser.
Priset delas inte ut två gånger till samma bokserie.
Priset delas inte ut till nytryck av böcker.

Folkskolan 175 år
Gamla skolfotografier ger en fin inblick i dåtidens klädkultur och mode.
Lägg märke till att några av flickorna
har förkläde utanpå de korta klänningarna som gör snörkängorna
synliga. De flesta pojkarna har mörk
kostym, men en har sjömansblus.
Lärarinnan har hatt och paraply – den
tidens statusaccessoar.
Lärarinnan Hanna Andersson med
sin klass utanför Östra Skolan i Falun
omkring 1893.
Första raden från vänster; nr. 5 Maria
Helgesson, nr 8 Maria Wikström,
nr 9 Elna Ersson.
Foto: J. A. Ströms samling
Dalarnas museums bildarkiv.
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