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”Det fanns inga ekonomiska eller kulturhistoriska intressen att behålla de tre huskasernerna”,
förklarar byggnadsnämndens ordförande Ronny Beyer, Borlänge, i en artikel i DD 24 augusti
2017. Då hade rivningen av de snart hundraåriga lärarbostäderna vid Kvarnsvedens skola påbörjats. Fram till dess bebodda, underhållna och gediget byggda. Ett fantastiskt trivsamt och
särpräglat boende i det som var en del av brukssamhället Kvarnsvedens kulturmiljö.
Foto: Erik Thorell 2017. Bilderna är fristående från texten.

”Med
kunskap,
ömsesidig
respekt och
öppenhet
kan vi tillsammans bli
bättre på att
skydda våra
kulturmiljöer för framtiden!”

André Strömqvist
Byggnads- och
trädgårds
antikvarie.
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En särskilt
värdefull byggnad

V

ad innebär egentligen välbevarat och värdefullt? Jag
kommer att tänka på när jag försökte förklara för
några beslutsfattare att ett hus var välbevarat, men i
dåligt skick. Det var ett sekelskifteshus där det mesta
var ursprungligt: socklar, foder, dörrar och platsbyggd köksinredning. Men ingen hade tagit hand om huset på länge och i
köket var en stor fuktskada i taket. Beslutsfattarna ville riva och
jag ville bevara.
Beslutsfattarna såg en ”värdelös” rivningskåk. Jag såg en, enligt
Boverket, ”särskilt värdefull byggnad” som ska bevaras och inte
får förvanskas. Vi såg olika saker, men båda hade rätt. De hade
rätt i att huset var i dåligt skick och jag i att det var ”en särskilt
värdefull byggnad”. Huset står fortfarande kvar, men är renoverat till nyskick. En ekonomiskt betydligt värdefullare byggnad,
men är det fortfarande en ”särskilt värdefull byggnad”? Den här
motsatsen behöver inte finnas.
Flera undersökningar visar att hus som är både välvårdade och
välbevarade blir dyrare vid försäljningar. Människor vill inte
förvanska sina hus, stadsdelar eller byar. Med kunskap, ömsesidig respekt och öppenhet kan vi tillsammans bli bättre på att
skydda våra kulturmiljöer för framtiden!t

Annonsera i Dagsverket:
Helsida: 1.600 kr
Halvsida: 800 kr
1/3-sida: 600 kr
1/4-sida: 400 kr
1/6-sida: 300 kr
1/8-sida: 200 kr
Priser exklusive moms
Manusstopp 2020
Nr 3, 10 augusti; Nr 4, 2 november
Redaktionen förbehåller sig rätten
att förkorta och redigera insända
texter. I och med att material
lämnas till redaktören godkänner
upphovsmannen också att det
publiceras elektroniskt. Författarna
är ensamma ansvariga för sina
artiklars innehåll.
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Interiör från "Nya huset" på
Nygårdsgården i Bingsjö.
Foto: Lars Karlsson Liljas
DAGSVERKET NR 2. 2020

En dörr
på glänt

D

et är inte ofta man
kan komma in i
byggnader som har
varit orörda sedan
mer än hundra år. Än mindre
i sådana som varit orörda i
140 år. På sensommaren 2019
hade några av oss antikvarier
på Dalarnas museum den
fantastiska möjligheten att få
uppleva just detta i två hus på
samma gård i Bingsjö. Anledningen var att Nygårds-gården
i byn då skulle byta ägare. Det
mesta av lösöret var skingrat men snickerier, tapeter,
tak och golv var i de flesta
rum bevarade i ursprungligt
skick. Vissa tillägg från senare
tid fanns i båda husen men
många originaldetaljer var
fortfarande väl synliga.
När man själv som barn
upplevt miljöer från tidigt
1900-tal, vid besök hos äldre
släktingar, frambringar det så
klart en massa minnen. Bilder
av en tid som redan då var
långt från rådande byggnadsoch inredningsideal. En skön
nostalgi inställer sig men
inte bara det. Dessa byggnader och miljöer är också ett
tidsdokument om gedigna
hantverkstraditioner där man
även byggde för en långsiktig
hållbarhet.
Att idag arbeta på samma
sätt och framförallt ta tillvara
material och varsamt renovera så sparas både vår miljö
och kulturhistoria.
Låt detta nummer av Dagsverket förmedla gångna tiders
ideal och tekniker och vara en
inspiration för dig som själv
renoverar, eller vill hänge dig
åt en härlig nostalgitripp.t
Erik Thorell, redaktör
DAGSVERKET NR 2. 2020

Egnahemsvilla från tidigt 1900-tal där rödfärgen var ett viktigt inslag.
Svartvit foto Modellvilla, Främby egnahem, Falun. Foto Birger Nordensten, Stora Ensos Bildarkiv, Dalarnas museum. Färgfoton: Erik Thorell

Den rödmålade

byggboomen
V
i känner igen tanken
från i dag: Går det
att bygga bort bostadsbristen? Precis
som många i dag önskar sig
ett förstahandskontrakt på en
bostad önskade sig svenskarna
på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ett hem de
kunde kalla sitt eget, inte bara
någonstans att bo utan en
plats att leva på. Egnahemsrörelsen gav många svenskar
deras första chans i livet att få
ett lån att köpa eller bygga en
bostad för. Husen byggdes ofta
efter rödmålade förlagor eller
efter typritningar som förutsatte att husen rödmålades.
Nationalromantiken
Rödfärgen hade vid den här tiden börjat bli en symbol inom
nationalromantiken, som
hyllade hembygden och det
lantliga livet på röda bondgårdar. När det började byggas

nya svenska hem var alltså
rödfärgen det självklara valet
att måla med. Sverige hade
haft lite av en identitetskris i
början av 1900-talet eftersom
så många svenskar lämnat
landet och den svensk-norska
unionen precis upplösts. Då
var den röda färgen perfekt
för att omskapa bilden av
nationen. Den kom ju bokstavligen från den svenska jorden
och industrin vid Falu Gruva
som hade bidragit till att göra
Sverige så framgångsrikt under stormaktstiden.
Rödfärgen – en symbol
I Falu Rödfärg hittade Sverige
både minnena av landets styrka och det trygga, jordnära
som landet saknat under
åren av emigration. Den röda
färgen blev alltså inte bara
symbolen för friheten i att äga
sitt eget hem, den blev också
en symbol för hela nationen.

Färgen kunde nästan sägas
vara av lika stort värde för
bilden av Sverige som den
svenska flaggan. Inte konstigt
att vi längtar hem till den röda
stugan när vi varit hemifrån.
En gammal hederlig
svensk målning
I boken Svenska Allmogehem
från 1909 beskrivs upplysningar för egnahemsbyggare med
allt från byggnation, trädgård, inredning till markköp
och huslån. Om färgval och
målning står att läsa: ”Köp
Falu Rödfärg”, ”En gammal
hederlig svensk målning”,
”Det är nätt upp det bästa vi i
den vägen äga”.

Anna
Blomster,
Ph.D Scandinavian
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NYA HUSET

På sensommaren 2019 skulle Nygårdsgården i Bingsjö byta ägare.
Det mesta av lösöret var skingrat
men snickerier, tapeter, tak och
golv var i de flesta rum bevarade
från äldre tid, i många fall från
den tid då husen uppfördes.

G

ården stod ursprungligen på
annan plats i byn men flyttades
omkring 1860–1861 till nuvarande plats som då var åkermark.

Nygårdsgården i Bingsjö
1.

3.

2.

”Stora huset”
I det vita rappade huset bodde då Nygårdsfar och Nygårdsmor. De hade två söner; Jonas 1870–1943 och Per 1869–1935.
De kom senare kom att överta gården och
delade den i två delar. Det blev Jonas som
övertog det ”Stora huset” med tillhörande ladugårdslänga mot vägen. Omkring
1897 byggde han en affärsfastighet på
annan plats i byn och flyttade då även
ladugårdslängan dit.
I ”Stora huset” fanns även byns postkontor under första halvan av 1900-talet.
Byfolket brukade samlas på vägen utanför
gården vid sextiden på kvällen för att
invänta bussen som kom med posten. Vägen, som då var den enda till Bingsjö, gick
över Dådran och förbi Nygårdsgården.
”Nya huset”
Jonas sålde senare ”Stora huset” till sin
bror Per som byggde ”Nya huset” 1912
och som då ersatte en äldre byggnad som
stod i vinkel mot ”Stora huset”. Huset
byggdes med halv källarvåning där det
fanns sommarkök med utgång till baksidan och matkällare i form av ett stort
rum. Till detta hus köptes alla möbler och
annat lösöre nytt, inget togs med från
”Stora huset”. Per bodde med sin familj
i ”Nya huset” hela livet och drev jordbruket med ett tiotal kor, kalvar, grisar
och höns. Pers båda döttrar flyttade från
Bingsjö men återkom varje sommar och
bodde då i ”Stora huset” liksom dotterdöttrarna gjorde till för omkring tio år
sedan. De hyrde båda husen av en ättling
till Jonas som då blivit ensam ägare av
hela gården. Hyresgästerna var noga med
att inget fick ändras i husen, det fick inte
ens målas om - ”de tyckte inte om lukten av
målarfärg”.
Fotoateljén
Öster om boningshusen finns också ett
litet hus som under sent 1800-tal användes som fotoateljé av Jonas. Han var på
sin tid en erkänd fotograf under namnet
Nygårds Jonas Hansson med ateljé även
i Enviken. Han var också handelsman i
byn och drev dessa båda verksamheter
från 1897. Mer om honom kan man läsa i
Årsboken Dalarna 2018. I detta hus finns
också ett rum som inrymmer en stor
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

murstock med pannmur, öppen härd
och bakugn. Rummet innanför utgjorde
ateljén där det långt fram i tiden fanns
björkstubbar och annat som använts som
kulisser och rekvisita för fotograferingen.
Tidvis bodde också tjänstefolk i huset och
under en period även en skomakare.t

Adam Moll,
Erik Thorell,
byggnadsantikvarie, hembygdskonsulent,
Dalarnas museum
Dalarnas museum

1. Nygårds i Bingsjö. Till vänster ses det vita
rappade ”Stora huset” från 1860 och till
höger ”Nya huset” byggt 1912.
2. Hall på nedre botten i "Nya huset".
3. Detalj av dörrfoder och tröskel.
4. Kärlhylla i "Stora huset".
5. Hatthylla i "Nya huset".
6. Litet rum i "Nya huset" med korkmatta,
tapeter och dekorerad rullgardin.
7. Kakelugn i "Nya huset".
8. Takros i "Nya huset".
9. Förstugan i ”Stora huset” med schablonmålningar från 1860-talet på väggarna.
Ytterdörrarna har tillkommit senare när
farstukvisten byttes mot en glasveranda.
Foto: Erik Thorell, 3, 4. Adam Moll, 1, 7, 8.
Simon Langwagen, 9. Lars Karlsson Liljas, 2,
5, 6.
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1.

Pellusgården

3.

Öppet hus

4.

2.

1. Flera olika byggnader omger Pellusgårdens tun. På
den öppna platsen har tröskladan stått.
2. Farstukvisten på parstugan.
3. I långsideshärbrets gavelsprång skymtar en, troligen
återanvänd, undertaksbräda med tydliga dekorationsmålningar.
4. Parstugans långsida mot nordost.

I byn Lerdal nära Rättviks samhälle ligger den ålderdomliga och välbevarade Pellusgården. Gården är sannolikt uppförd under 1700-talets senare hälft. I boken Svenska gods och gårdar, som gavs ut 1940, uppges
att gårdens man- och ekonomibyggnader uppfördes 150 år tidigare, vilket i så fall skulle betyda omkring
1790. Tidigaste belägg är dock storskifteskartan från 1828 som visar gården på platsen.

P

ellusgårdens byggnader av solbränt
timmer är placerade
så att de omsluter
ett kvadratiskt gårdstun och
speglar därmed den nordsvenska gården som varit vanlig
i nedansiljan. Gården består
förutom bostadshus i form av
en parstuga även av ladugård,
foderbod, stall, bagarstuga,
stall, avträde samt en bod
med lider. Intill den senare
har tidigare funnits en trösklada som såldes i samband med
ett arvskifte under 1900-talets
senare hälft. Den ombyggda
tröskladan återfinns numera i
Viborg, Orsa och utgör del av
Viborgs bystuga.
Härbren
Utanför gårdsfyrkanten finns
även två härbren, ett gavelhärbre och ett långsideshärbre.
De två härbrena har troligen flyttats till platsen efter
storskiftet, då inga byggnader
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finns markerade på storskifteskartan där de står idag. I
långsideshärbrets gavelsprång
skymtar en undertaksbräda
med tydliga dekorationsmålningar, troligen återanvänd.
Enligt uppgift ska också strax
nordväst om den plats där
härbrena står idag, ha funnits
en torkstuga för säd som dock
försvann under 1930-talet.
Gårdstyp / Rättviksgård
Gården kan sägas vara mycket
typisk för trakten då den
innehåller just den uppsättning av byggnader placerade
så som varit vanligt förekommande i Rättvik. Enligt en beskrivning från år 1849 bestod
en gård i Rättvik av parstuga
och mitt emot denna fähuset
med foderbod på var sida om
ett portlider. Invid stugan och
i vinkel till denna återfinns en
bod och trösklada med inkörs
port dem emellan. Den fjärde
sidan utgjordes av stall och en

eller ett par mindre stugor. Utanför gården förekommer ett
eller flera härbren. Var gården
förmögen kunde ytterligare
en trösklada förekomma, då
vanligen placerad utanför
gårdsfyrkanten.
Parstugan
Av beskrivningen ovan framgår att bostadshusen i Rättvik
utgjordes av en parstuga,
vilket var vanligt i nedansiljan
till skillnad från ovansiljan där
enkelstugan istället varit vanlig. Enligt uppgift har parstugor ibland uppförts etappvis,
där den ena hälften timrades
först och det utanför knutarna framskjutande timret där
kammaren skulle ligga inte kapades utan behölls i dess fulla
längd. När den andra hälften
byggdes uppstod en synlig
skarv mitt på kammarväggen,
vilket kan vara en trolig orsak
till att endast denna del av
fasaden ofta kläddes med

panel som i fallet på Pellusgården. Den senare tillkomna
delen kom ofta att benämnas
nystuga.
Farstukvist
Pellusgårdens parstuga
är försedd med en typisk
farstukvist av Rättviksmodell
med kraftiga svarvade stolpar
och kontursågade detaljer.
Bostadshuset beboddes fram
till 1950-talet och bagarstugan
till 1970-talet. Byggnaderna
har dock inte moderniserats i
någon större utsträckning och
har därför bevarats i ett mycket ålderdomligt skick. Pellusgården är idag till försäljning
och fråga om byggnadsminne
har väckts.t

Text och Foto:
Ulrika Jansson
Antikvarie,
Länsstyrelsen i
Dalarnas län
DAGSVERKET NR 2. 2020

på
Ludvika Herrgård
Herrgården, bestående av huvudbyggnad och två flyglar, är ett fornminne med beteckning RAÄ-nummer Ludvika 71:1. Foto Erik Thorell

Under hela 2019 pågick en mängd aktiviteter och evenemang i Ludvika där man firade att det gått 100 år
sedan stadsrättigheterna utfärdades. Staden har uppkommit kring etableringen av elkraftindustrin vid
forsen, den industrin som idag är ABB och kommunens största arbetsgivare. De ordnade ”Öppet Hus” för
allmänheten i industrilokalerna och ett antal visningar i Ludvika Herrgård. Herrgården ägs sedan slutet av
1970-talet av ABB och efter en restaurering 1990 används den för bolagets representation. Interna möten, kursverksamhet och ett industrimuseum ryms i de två flyglarna. Vid restaureringen tog man vara på
atmosfären av framförallt sekelskiftet 1900, men spår av tidigare epoker finns också.

D

en nuvarande
huvudbyggnaden
uppfördes efter en
brand 1783 och stod
klar 1786. Den timrade huvudbyggnaden var ursprungligen
rödmålad med gråmålade utsmyckningar och hade taken
täckta med tjärade spån. Den
brädkläddes och vitmålas på
1850-talet samtidigt som taken
försåg med plåtbeklädnad.
Under årens lopp har interiörerna genomgått ganska stora
förändringar efter olika tiders
ideal.
DAGSVERKET NR 2. 2020

Inredningen
Hur interiören tedde sig under
det sena 1700-talet kan man
få en ganska god uppfattning
om genom de handlingar som
finns i brukets arkiv. När byggnaden uppfördes inreddes
endast bottenvåningen. Den
fick två förstugor och tolv rum
- sal, förmak och brukspatronens tre rum samt kamrar
för familj och tjänstefolk.
Från omkringliggande städer
anlitades hantverkare för
inredningen. Snickarmästare
Decker från Säter la in golv av

breda furuplankor, monterade
helfranska dörrar och snickrade spegelförsedd bröstpanel
på rummens väggar. Konstnären Johan Dybeck, utbildad i
Stockholm, arbetade i ett år
med att måla vävtapeter med
romantiska motiv. Dekorerade
kakelugnar levererades av
Daniel Fahlholm i Hedemora
och J. Billstedt i Köping.
Förmaket
I bouppteckningen 1796
efter ägaren Johan Axel
Cedercreutz får vi även veta

hur rummen var inredda.
Förmaket som var det egentliga sällskapsrummet hade
ljusröda väggar med porträtt
av drottningar i medaljonger
och oljemålad bröstpanel. Där
fanns en kanapé, sex fåtöljer,
ett runt tebord med alrotsinläggningar, ett spelbord av valnöt och ett förgyllt pelarbord
med marmorskiva. Kristallkrona och förgyllda lampetter
gav reflekterande ljussken i en
stor guldinramad spegel på
ena väggen. Detta rum är idag
en del av matsalen efter en
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tidigare ombyggnad av rumsdispositionen åren 1907–1909.
Herrgården var då i släkten
Roths ägo sedan 1836 och för
ombyggnationen anlitade Carl
Roth arkitektfirman Hagström
och Ekman i Stockholm.
Bottenvåningen blev då en ren
sällskapsvåning och på övervåningen inreddes sovrum för
familj och gäster.
Kabinettet
Det som idag påminner om
1700-talet är förutom de
bevarade kakelugnarna ett
rum, kabinettet, som vid
renoveringen inreddes i en
av kamrarna mot väster. Det
gavs en känsla av 1700-talets
stilideal med målade väggfält
varav ett försetts med en originalmålning som återfunnits
på vinden. Från fönstret mot
väster har man utsikt mot den
franskinspirerade parken från
1700-talet. Fönstret mot söder
har sin vy emot den mer oregelbundna engelska parken.
Salen
Salen användes mestadels för
måltider. Längs väggarna, som
var dekorerade med skogsoch jaktmotiv, stod fällbord
och mindre bord samt 18 läderklädda stolar. En skänk och
två väggur ingick också i möblemanget. Detta rum är idag
uppdelat i två rum. Det främre
kallat vardagsrummet och det
inre, som genom sammanslagning med ett par kammare,
blivit en salong. Där finns en
av kakelugnarna från byggåret
och på väggarna nytryckta
tapeter med röd bottenfärg.

t FÄRGTRAPPA
Möblerna är i empirstil. En del
gamla möbler inköptes 1982
av ABB på auktionen efter
gårdens sista ägare, Augusta
Roth Lundström och kunde
efter renovering åter placeras
i herrgården.
Vardagsrummet
I vardagsrummet möts man
av ännu en vacker kakelugn,
tillverkad i Hedemora 1786.
Där hänger också porträtt
av Carl Reinhold Roth, hans
hustru och två av deras söner,
Carl Edward och Carl Emil.
Rummet har som sig bör en
blandad och mindre formell
möblering präglad av det tidiga 1900-talets mer avslappnade umgängesstil.

grönmålade väggfasta möblerna har tillverkats i jugendstil
av Bröderna Erikssons Möbelverkstad utanför Arvika efter
ritningar av Carls Roths andra
hustru Carin.
Herrgårdsliv
Att det fortfarande finns en atmosfär och stämning av herrgårdsliv i miljöerna är inte att
ta miste på. Man kan mycket
väl förstå att Ludvika Herrgård
uppskattas och kanske även
upplevs exotisk av besökare
från andra länder, när de får
vistas i rum med möbler som
är svenska tolkningar av de
stora internationella stilepokerna. Det var i alla fall något
som vi tjugo besökare på Öp-

pet Hus fick en känsla av när
vi gick på en initierad visning
med Håkan Flink från ABB en
varm dag i juli 2019.t
Erik Thorell, redaktör
1. De nakna glödlamporna i
taket lyser upp rummet likt en
stjärnhimmel.
2. Den vackert dekorerade kakelugnen, i det som idag är vardagsrum, tillverkades av Daniel
Falholm i Hedemora 1786.
3. På väggarna i salen sitter de
nytryckta tapeterna med röd
bottenfärg i empirstil.
4. I biblioteket finns grönmålade väggfasta möbler i jugendstil tillverkade av Bröderna Erikssons Möbelverkstad utanför
Arvika efter ritningar av Carls
Roths andra hustru Carin.
Foton: Håkan Flink

Matsalen
Dagens matsal har tillkommit
genom sammanslagning av
förmaket och en kammare i
husets mitt. I detta rum gör
sig idag den nya tiden och industrialismen påmind. Väggar
och tak har givits en för det tidiga 1900-talet typisk jugendkaraktär som manifesteras av
en mängd nakna glödlampor
i taket, en för den tiden stor
lyx. Samtidigt med elen installerades också centralvärme,
rinnande vatten och en hiss
från köket i källaren upp till
matsalen, en funktion som
rummet fortfarande har idag.

1.
1. Med en färgkarta, ett så kallat NCS-index, kan du lätt identifiera äldre färglager. Utifrån dessa blir det även lättare att välja tapeter!
2. Vitt kan ses som det självklara valet för de flesta heminredare idag, men historiskt
har den kulören sällan använts. En färgundersökning visade snabbt att detta rum
tidigare haft dörrar, foder och golvsocklar i en ljusgul kulör. Det gula återspeglas i rummets bevarade takmålningar.
3. Skrapa inte mer än du behöver. Här har en antikvarie tagit fram små fält i en gammal
spegeldörr, som snabbt visar att den en gång varit betsad med något mörkare profiler.

Om du bor i ett gammalt hus har säkert du, som så många av oss,
varit nyfiken på hur rummen en gång sett ut. Ja kanske till och med
hur de såg ut när huset var nybyggt. En enklare färgundersökning
kan snabbt ge dig en uppfattning om tidigare färgsättningar och historiska lager på väggar, dörrar, köksluckor, trappräcken eller annat.

Biblioteket
Brukspatronens rum har idag
en helt annan funktion och
karaktär än den ursprungliga.
Av dessa rum har det blivit
biljardrum och bibliotek. De

1.
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3.

4.
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3.

Vilken färg?
S

skalpell är att rekommendera, då grövre verktyg så som
tapetknivar lätt skär igenom
färglagren och skadar det
bakomliggande virket.

Tålamod
Att utföra en färgundersökning på egen hand behöver
nödvändigtvis inte vara så
krångligt. Allt som behövs är
en bladtunn skalpell, som ofta
går att köpa på hobbybutiker,
en stadig hand och en hel del
tålamod. Att använda en liten

Gå på djupet
Använd skalpellen för att markera en liten ruta där du vill
skrapa, sedan börjar du försiktigt luckra upp det yttersta
färgskiktet med knivspetsen.
Sakta men säkert kan man
sedan jobba sig ned lager för
lager i färgskikten. Då de flesta
ytor i äldre hus varit målade
mer än en gång kan det vara
intressant att blottlägga ytor
från alla tidigare färgsättningar, så att man får en synbar
kronologi. Men kom ihåg, vid

om husägare kanske
du letar inspiration
och riktlinjer för en
kommande renovering, eller så är du bara intresserade av just er byggnads
historia. I vilket fall som helst
kan en färgundersökning vara
ett bra första steg för att skapa
en bättre helhetsbild av en
fastighet.

2.

2.
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en renovering eller restaurering är det inte alltid det
äldsta skiktet som är det mest
intressanta!

Vad gör jag nu?
Om du hittar en kulör som
du gärna vill återskapa är
detta lätt ordnat med ett så
kallat NCS-index, en solfjäder
bestående av kulörprover som
du lätt håller upp mot den målade ytan för att jämföra. Varje
kulör i ett NCS-index har sin
egen unika kod, som du sedan
tar med dig till din färghandel
där de utan problem blandar
till färgen åt dig. Ett NCS-index
kan vara rätt dyrt, men vissa
färghandlare har sådan som
man kan låna eller hyra.

Sök råd!
Mer avancerade miljöer
bör dock undersökas av en
antikvarie, som även kan ta
fram ett helt färgschema för
varje rum eller byggnadsdetalj. I dessa fall kan ni även få
rekommendationer på tapeter
och de specifika kulörer som
en gång funnits i just ert hus
och som speglar den historiska epok som eftersträvas.t

Text och Foto:
Simon Langwagen
Byggnadsantikvarie, Dalarnas museum
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t SNOOZA

I Dalarna finns det många hus som står obebodda och öde. Ett av alla dessa hus var Strömgården eller
Strömsborg i Östra Långstrand, Transtrand. En gård med rötterna i 1720-talet. När jag flyttade in där 2017
hade gården stått tom sedan 1929. Huset hade sedan dess använts som sommarstuga men var bortglömt
och nästan som i dvala. Här tänker jag dela med mig av några tankar kring hur det är att väcka ett hus som
sover. Välkomna till Strömsborg!

Väck ett hus som sover

det tidigare ägare vet, kanske
ännu större.
Skynda långsamt
Gamla hus kan vara sjusovare,
därför behövs det tid att väcka
ett hus. Om det är möjligt, bo
en tid i huset innan ni påbörjar omfattande reparationsarbeten. Det gör att man får upp
ögonen för vad som är viktiga
detaljer eller funktioner i
huset. Ett hem måste kunna
anpassas för att vara funktionellt, men samtidigt är det
viktigt att både se detaljer och
helhet. Jag tog över ett hus där
det mesta hade lämnats kvar i
form av möbler, äldre fotografier, brev, kläder och mycket
annat. Det är både en ynnest
och en börda. En ynnest för
att det som förefaller vara
rena skräpet eller värdelösa
ting för en person, kan vara
värdefulla pusselbitar för någon annan. Men en börda för
att det innebär mycket arbete.
Självklart så innebär det inte
att man måste spara allt, men
man bör vara medveten om

att en del föremål kan bidra
till husets historia. Skippa
därför slänghysterin och låt
huset ”snooza” en tid - det kan
ta flera år.
Ett hus är inte bara ett hus
För att inte riskera att huset
vaknar på fel sida och förlorar
sin personlighet måste man
tänka på att ett hus även är
dess närmaste omgivning. Tillhörande uthus med byggnadsdetaljer, träd och igenvuxna
trädgårdar skapar tillsammans
med bostadshuset – ett rum
som är viktigt för helheten.
Det kan låta som mycket jobb
med gamla hus, vilket det kan
vara. Då är det viktigt att ock-

så sitta ner och njuta i solen
mellan arbetspassen. Och till
sist en dag kan man säga: God
morgon kära hus, har du sovit
gott?t

Ovan t.v. Korkmatta från sekelskiftet 1900. T.h. Dörrhandtaget till salsdörren. Nedan
t.v. Trappstegen belagda med
linoleummatta och lister av
mässing i kanten. T.h. Kakelugn
i matsalen

Huvudbyggnaden på Strömgården i Transtrand.

E

n viktig del när man väcker
ett hus är att hitta dess historia och de människor som
bott där och format miljön
- vad är det för hus man väcker?
När jag flyttade in på Strömsborg
visste jag ingenting om huset eller
dess historia, en lärandeprocess
som ständigt pågår – man lär sig nya
saker varje dag.

Soldat Ström
Strömgården har fått sitt namn efter
soldat Jacob Ström, 1789–1885. På
1910-talet fick det ett mer nationalromantiskt epitet - Strömsborg. På
gården föddes folkskolläraren, riksdagsmannen och riddaren av Vasaorden Johan Ström, 1848–1928, som
kom att sätta stor prägel på gården.
Han lät åt sina föräldrar uppföra
det bostadshus som idag finns på
platsen. Ström kom dock själv aldrig
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att bo i huset då han hade lärarbostad i Vörderås. Efter föräldrarnas
bortgång hyrdes huset ut till ett
antal personer innan Ströms äldsta
dotter, före detta post- och telefonstationsföreståndarinnan Anna
Ström, 1873–1935, flyttade in 1929.
Hon bodde dock inte kvar i huset
länge utan flyttade redan samma år
till Stockholm där hennes yngre bror
Samuel bodde. Anna var den senast
bofasta i huset innan jag flyttade in.

"God morgon kära
hus, har du
sovit gott?"

är cirka 160 kvadrat och huset är
utrustat med fyra kakelugnar och
en vedspis. Johan Ströms dagböcker
från tiden för husets uppförande
finns bevarande och där kan man
följa byggandet som påbörjades i
maj 1879 och stod beboeligt hösten
1880. Tre timmermän från Vitsand
var anlitade och Ström stod för kost
och logi.

Intervjuer
I de fall där det fortfarande finns
personer i livet som bott i huset så
Huset
bör man om möjligt fråga dessa vad
Bostadshusets nedre våning består
de känner till om huset, vad de har
av en rymlig hall klädd i pärlspånt,
Text och foto:
för minnen eller information om
en matsal, en mindre kammare Olle Tranberg,
när ombyggnationer utförts. En stor
idag omgjort till kontor, samt ett
Styrelseledamot skillnad mot förr är att idag ärver
stort kök med tillhörande skafferi
av Transtrands
allt färre det hus man bor i, istället
och köksingång. Övervåningen utHembygdsförengörs av en rymlig hall, en stor salong ing och Dalarnas köper man hus som man många
gånger inte har någon koppling till.
med målade golv, ett större sovrum Hembygdsförbund
Då är vikten av att dokumentera
samt ett par kattvindar. Boytan
DAGSVERKET NR 2. 2020
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t ÖVER HÖRN

Hem ljuva hem
-

om att inreda i ”sekelskiftesstil”

Många av oss har lyckan att bo i ett äldre hus, kanske gör du det också? Då gissar jag att du någon gång haft
tankar på att inreda ditt hem på ett sätt som stämmer överens med husets ålder och atmosfär. De flesta
”äldre” hus på den svenska landsbygden är uppförda under årtiondena runt sekelskiftet 1900, låt säga någon gång mellan 1890–1930. Följaktligen lockar just den perioden många som ska välja färger och möbler
till sitt ”sekelskifteshus”

Kafferep i Malung. Tidstypisk inredning från tiden kring sekelskiftet 1900 med en rikedom på mönster och färger.
Foto: Okänd. Malung-Sälen kommuns lokalhistoriska arkiv.

I

hopp om att bli inspirerad
går du till din dator för att
söka bland alla de bilder
du kan hitta där. Du skriver in ”sekelskiftesinredning”
och liknande ord i datorns
sökfält. Resultatet är nedslående. Vitt, vitt och åter vitt.
Spröjsade köksluckor och infällda spotlights. Det visar sig i
det närmaste omöjligt att hitta
något som på riktigt berättar
om hur inredningen såg ut hos
våra far- och morföräldrar.
Hur bodde de, vilka var deras
inredningsideal?
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Till Malung
Låt oss därför resa till Malung
och där besöka några hem vid
tiden kring sekelskiftet 1900.
Med hjälp av fotografier hämtade från Malung-Sälen kommuns lokalhistoriska arkiv får
vi möjlighet att se hur det såg
ut på riktigt. Först och främst
kan vi konstatera att de skulle
häpnat över vår användning
av den vita färgen. För dem
var vitt en färg för sjukhus och
andra institutioner. Hemma
ville man ha dämpade färger
och vackra mönster. Varmt

och stämningsfullt. Det vita
kunde komma in i snickerier
och tunna trådgardiner.
Kafferep på virkad duk
Vi är bjudna på kaffe hos två
syskonpar som dukat upp på
det runda bordet i kammaren. Vi ser oss omkring och
konstaterar att den blommiga tapetens färger ger både
livlighet och värme åt rummet. Upp mot taket avslutas
väggen med den obligatoriska
tapetbården. De mörkbruna
möblerna är skinande blanka

och högt upp på väggen tickar
det imponerande vägguret
med sina svarvade knoppar
och kolonner.
Vår värd har, precis som de
flesta av hans bekanta, möblerat över hörn. Han har ställt
den höga mörkpolerade byrån
tvärs över rummets ena hörn.
Ovanpå det en vit, förmodligen virkad, duk och en brun
lådspegel. För att fullborda
arrangemanget har han över
det hela placerat en liten
hörnhylla. Et voilà! Det hårda
och tråkiga hörnet är borta.
DAGSVERKET NR 2. 2020

I stället har han fått en ombonad mjukhet.
Det obehandlade trägolvet har
han täckt med trasmattor i täta
rader - djärvt nog lagda diagonalt över rummet.
Bastpiedestal och katt
Vi tackar för kaffet och beger
oss iväg på vår velociped. Målet
är ett hus lite längre bort i byn.
Där bor det medelålders par vi
ska hälsa på härnäst. De sitter
i salen och väntar. Katten betraktar oss med misstänksamhet från husses knä. Den stoppade mörkbonade soffan de
sitter i har också den placerats
över rummets ena hörn. Tyget
är förstås mörkt och smutståligt. Högst upp på soffans höga
utsirade krön hänger dock
en dekorativt virkad vit duk.
Inspirationen kommer från
förmögnare hushålls så kallade
antimakasser. Väggen är självklart tapetserad. Tapeterna var
relativt billiga och man kunde
kosta på sig att byta ofta. Detta
par har valt en tapet med ett
för tiden modernt stramt
jugendmönster. Även i detta
hem hittar vi den viktiga statussymbolen, vägguret. Stort och
mörkbrunt. På golvet tätt lagda
trasmattor och framför soffan
den bastpiedestal som favoriserades i många malungshem vid
den här tiden.

"Alltså precis
tvärtom mot
de inredningsråd vi
får idag, där
basen skall
vara vit och
eventuella
textilier får
bidra med
färgaccenter."
Foto t.h.
Fredagsmys i soffhörnet. En interiör
från 1910-talets Malung med den typ av
bastpiedestal som
tycks ha funnits i
många Malungshem
vid den tiden.
Foto nedan.
Familjelycka. Stolta
föräldrar fotograferade i kammarens
ena hörn där den
höga mörkbruna
byrån med sin näst
intill obligatoriska
lådspegel placerats.
Foton: Malung-Sälen
kommuns lokalhistoriska arkiv.

Sekelskiftesinredning på
riktigt
Hos våra sista värdar kan vi
bara konstatera att det mesta
är sig likt från hur deras vänner
och bekanta inreder sina hem.
Mönstrade tapeter, trasmattor i täta rader och möblerna
placerade över hörn. Här ser vi
också hur de vita trådgardinerna och den likaså vita duken
lyser upp.
Alltså precis tvärtom mot de
inredningsråd vi får idag, där
basen skall vara vit och eventuella textilier får bidra med
färgaccenter. Vid sekelskiftet
1900 inredde man med en bas
av mättade färger och lyste upp
med en och annan vit detalj.
Se där några tips. Nu är det
bara att sätta igång!t

Nirs Peter
Nordin,
Kulturhistoriker
DAGSVERKET NR 2. 2020
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t LÄSVÄRT

t NOTERAT

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.

Blandat från Dalarna

Årets Hembygdsbok
i Dalarna 2020
LUDVIKA LEXIKON
-en bok om Ludvika kommun från då till nu.

Ludvika Lexikon har av DFHF:s jury utsetts till Årets
Hembygdsbok i Dalarna. Boken har i och med detta också
nominerats till Årets Hembygdsbok 2020 hos SHF.
Redaktör Hans Häglund.
Huvudförfattare Hans Häglund och Lilian Jacobsson.
Utgiven av Ludvika Hembygdsförening 2019.
STORA TUNA KYRKA 550 ÅR
Ann-Louise Ebberstein 2019
176 sidor

Stora Tuna kyrka fyllde 550 år
2019. Ett jubileum över byggnaden där författaren tecknar
historiska fakta om kyrkan
genom tiderna men behandlar
också musiken i kyrkan samt
ger oss en inblick i vad som
finns och funnits i kyrkans
närhet. Om kyrkogården och
om kyrkan som mötesplats
idag och en del av de präster
som varit verksamma i församlingen får vi också läsa.

GUBBEN OCH GUMMAN –
KALLN Ö KELINDJI 2019
Orsa-Skattunge Hembygdsförening. 35 sidor

Här kan man läsa om viktiga
händelser och väderlek i Orsa
speglade genom anteckningar
i almanackor från 1890-talet.
Skriften innehåller också den
andra delen av musiklivet i
socknen på 1950-talet. Vi får
också ta del av den fantastiska
skatt av uppteckningar med
tillhörande teckningar om Orsamålet som presenterades på
en språkkonferens i Estland.

AUGUSTA TONNING - ETT
LIV, EN RÖST
Jane Betts 2019. 69 sidor

Augusta Tonning tillhörde
kretsen av de verkligt stora
rösträttskämparna i Blekinge
efter att hon lämnat Dalarna.
Här hade hon tillsammans
med maken Pär, varit verksam
på både Fornby folkhögskola
och Hästbergs flickskola. Kvinnors rätt till utbildning var
under hela verksamhetsperioden, de två sista decennierna
av 1800-talet, deras ledstjärna.

DALARNAS ORKESTERFÖRENING 1919–2019
Christer Eklund, 2019
87 sidor.

Föreningens historia skildras
via kritikers öron och texter.
Vi får en inblick i hur DOF
gjorde viktiga freds- och
stödinsatser för de nordiska
grannländerna genom valet
av svensk och nordisk musik
under krigsåren. En tillbakablick på musiklivet i Falun vid
sekelskiftet 1900 kompletterar
bilden av det lokala musiklivet.

Årsboken Dalarna 2020
Boken skrivs i år av Dalarnas museums byggnadsantikvarier och kommer att behandla
modernismens byggande i Dalarna. Vi kommer
att kunna läsa om vad som hände med bostadsbyggande, stadsplanering, lokal husproduktion,
industri och näringar, landskommunernas byggande, fritid och turism i ett Dalaperspektiv
under perioden 1930–1980.
Årsboken kommer i år att släppas till första
advent.

Föreningsinformation med
anledning av coronasmittan!
Här hittar ni som medlemmar information med anledning
av covid-19 och hur verksamheten i föreningarna kan
påverkas.

MOTIVERING:
Med Ludvika Lexikon har författarna skapat en annorlunda hembygdsbok genom valet att ge den formen av en
uppslagsbok. Det omfattande verket kom till i samband
med Ludvika stads 100-års jubileum 2019 och publicerades först på nätet.
I arbetet med boken har författarna bedrivit ett omfattande forskningsarbete och ett givande samarbete med
många uppgiftslämnare.
Inledningen ger en geologisk, geografisk och historik
bakgrund samt vägledning för användning av verket.
Genialiskt nog finns också den förnämliga litteratur- och
källförteckningen placerad i bokens början.
Läsaren kan slå upp just det ämne som intresserar för
stunden eller låta sig tas med på en inspirerande resa
bland mångskiftande och välskrivna artiklar om stort som
smått i såväl Ludvika tätort som hela nuvarande Ludvika
kommun. Boken inbjuder både Ludvikabor och övriga att
besöka platser som man inte kände till förut. Den digitala
versionen borde kunna vara särskilt användbar i skol
arbetet.
Juryn har bestått av Ingrid Neil, Gagnefs hembygdsförening,
Marita Trygg, Grycksbo Gille och Inga Olsson, Dalarnas
Fornminnes- och Hembygdsförbund.
Kontaktperson gentemot Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund har varit Erik Thorell, hembygdskonsulent,
Dalarnas museum.
Erik Thorell

µ www.hembygd.se/covid-19
Om årsmöten och evenemang:
BOKEN OM DALFORS
Birgitta Kax Stenberg 2019
250 sidor

SÄTERSMEDEN 2019
Säters Hembygdsförenings
Årsskrift. 43 sidor

JÄRNA HEMBYGDSBLAD
Järna Hembygdsförening
2019. 19 sidor

Dalfors är en gammal by som
ligger vid nordvästra spetsen
av sjön Amungen i Ore socken.
Boken handlar om livet i byn
– förr, nyss, nu – och människorna som befolkar den. Här
finns berättelser om bruket,
sågen, skogen och sjön. Skola,
affärer, fester och föreningar.
Och husen – vartenda ett!
Flera hundra bilder hjälper
minnena på traven.

I en artikel om Säters gatunamn får vi dels en förklaring
av namnen och en historisk
bild av staden, dels en glimt
av staden som den ser ut idag.
Brukshanteringen vid Ljusterån från 1600-talet och framåt
refereras i en annan artikel.
Hur julfirandet på sjukhuset
såg ut på 1930-talet speglas
genom en artikel ur tidskriften
”Humanitet”.

En berättelse från 1903 där
Anders Hansson från Järna återger en resa till en
”gyllene” stad, Coldfoot, i
Alaska under guldruschens
dagar, inleder årets blad. Det
innehåller också en artikel
om träsnidaren Kjell Karlsson
som har täljt allt från gubbar
och gummor, tomtar och
tjädertuppar till dalahästar i
snart 60 år. Några björn- och
varghistorier finns med som
avslutning.
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DALFOLK 3:2019
Släkt-, hembygds- och emigrationsforskarföreningen Dalfolk.
16 sidor

En berättelse om de villkor
och strapatser som rådde för
kvinnliga lärare i det sena
1800-talet skildras genom en
personlig berättelse. Vi får
också läsa om människorna
vid Nykvarn i Rättvik. Om
linet som kulturväxt, dess
beredning och betydelse i
Dalarna finns tre artiklar i detta
nummer, som avslutas med en
artikel om Norns bruk utanför
Hedemora.
DAGSVERKET NR 2. 2020

µ www.bolagsverket.se.
Folkhälsomyndighetens information:

µ www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap
utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
Smittskyddslagen:

µ www.1177.se/Dalarna/sa-fungerar-varden/lagar-ochbestammelser/lagar-i-varden/smittskyddslagen/

µ www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs2004-168

DAGSVERKET NR 2. 2020

15

B

SVERIGE
PORTO
BETALT

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

DFHF, Box 22, 791 21 Falun

Saker att göra medan du
väntar ut corona
På Dalarnas museums hemsida hittar du
saker att göra i väntan på att pandemin
ska försvinna.
Vi släpper dessutom våra betalfilmer fria.
I tiderna som råder vill vi bjuda på det vi kan.
Därför kommer det bli nya filmsläpp
kontinuerligt under hela våren.
dalarnasmuseum.se

Vi vann!

Nästa nummer
Tema: Textil
Manusstopp 10 augusti 2020
Kallelse till DFHF:s årsmöte 2020
Härmed kallas medlemmarna i Dalarnas Fornminnes- och
Hembygdsförbund till årsmöte. Mötet kommer att vara digitalt
via Zoom på grund av rådande restriktioner orsakade av
Coronapandemin.
Fredag den 5 juni 2020, kl. 14.00

Vi är fortfarande i glädjerus över vinsten och den fina
motiveringen.
”Den insats Jennie Tiderman-Österberg och Dalarnas museum har
gjort för kulturarvet är otrolig. Jennie har undersökt företeelser
inom fäbodkulturen i allmänhet och vallmusiken i synnerhet, ur
både historiskt och samtida perspektiv. Genom att ge ut resultatet
i bokform och aktivt berätta om en ibland bortglömd del av den
Svenska folkmusiken är projektet Fäbodlandskap och vallmusik
också en insats för att lyfta det kvinnohistoriska konstnärsskap
som finns i kulturen.”
Här är projektledaren Jennie Tiderman Österbergs ord:
”Det här är inte mitt pris, utan det tillhör alla som varit delaktiga i
projektet på ett eller annat sätt. Jag har haft förmånen att leda ett
helt otroligt gäng som alla har gjort en fantastisk insats - Hembygdförbundets redaktionsgrupp, alla författare och fotografer, min
medredaktör Erik Thorell, layoutaren Anna K Eriksson, filmproducent Pers Göran Olsson, filmarna Maja Hagerman och Claes
Gabrielsson, Cia och Leif på Dalagård, teknikerna Lars Östman och
Daniel Hedblom, min kompanjon i fält Maria Björkroth, alla musiker (särskilt Agneta Stolpe, Kerstin Sonnbäck och Melker Brodin
som varit extra inblandade), publikvärdarna under turnén och sist
men inte minst alla fäbodbrukare som har bjudit in oss hem till sig
och delat med sig av all sin kunskap. Jag är så stolt över projektet
som vi på Dalarnas museum har drivit och vi har verkligen lyckats
synliggöra fäbodbruket och vallmusiken på så många sätt, vilket
kommer att bära långt även i framtiden!”

På hemsidan hittar du:
- Kallelse
- Dagordning
- Verksamhetsberättelse
- Stadgar
www.dalarnasmuseum / dalarnas hembygdsförbund
Välkomna att deltaga önskar styrelsen!

