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Vadmalsbyxor vid Råbergs-
kvarn. 
Foto: Erik Thorell

t INLEDNINGSVIS

Slöjd handlar om att ta tillvara, lösa problem, skapa, laga 
och återbruka i stället för att tröttna, slänga och köpa 
nytt. Ordet slöjd kommer från fornsvenskans slöghp 
och slögher och betyder händig, påhittig, skicklig eller 

konstfärdig.

Det är dags att lyfta fram den traderade kunskapen för att kunna 
belysa kulturarvet och ”kulturarvandet”. Tradering som betyder 
att lära ut saker vidare till generation efter generation. Det vi 
också kan benämna som den tysta - den ordlösa - den handlings-
burna eller kroppskunniga kunskapen.

Det verkar som det just nu finns ett ökat intresse för vävning, 
eller är det en önskan från oss som är vävintresserade?

Antalet vävutbildningar och kurser är långt ifrån så många idag 
som under 1970- och 1980-talen, men det förefaller som dagens 
unga generation är intresserad av att tränga på djupet i materia-
len, fibrerna och teknikerna. Hållbarhet och ursprung är viktigt, 
men också det individuella skapandet i relation till andra. 

Det finns idag nya sätt att inhämta kunskap genom YouTube och 
andra sociala medier. Vi talar om DIY, Do It Yourself, och den 
handgjorda revolutionen som internationella företeelser. Nu 
inkluderar vi även frugal innovation i begreppet hemslöjd. Det 
handlar om individens förmåga att skapa och omskapa, ensam 
eller kollektivt och då adderar vi också DIT, Do It Together. 
Vi pratar om att hemslöjd och det handgjorda skapandet kan 
vara med att rädda värden, inte minst utifrån FN:s agenda och 
uppdrag 2030.t

Kerstin Anders-
son Åhlin, tidigare 
verksamhetschef, 
Svenska Hems-
löjdsföreningarnas 
Riksförbund
Foto: Ellinor Hall 

Det handgjorda
”Det finns 
idag nya sätt 
att inhämta 
kunskap 
genom 
YouTube och 
andra sociala 
medier.”
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Handvävda, ”näsdukar”, huvuddukar från Mockfjärd, olika färger och rutningar för olika sönda-
gar. Underst ett ”åkklä”, handvävt i rosengång, typiskt för Mockfjärd. Privat ägo.
Foto: Erik Thorell
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t REDAKTÖREN t NY ADRESS

I vår tid har textilier och 
kläder varit förhållandevis 
billiga. Vi har upplevt tider 
när ”slit och släng” var 

honnörsord. Dessbättre har 
det på senare tid, inte minsta 
av miljöhänsyn, blivit mode 
att handla på second hand 
och loppisar. 

Före industrialiseringen 
och speciellt i allmogemiljö 
betingade textilier ett högt 
värde och status på grund 
av den långa och arbetskrä-
vande tillverkningsprocessen 
och ibland dyrbara material. 
Därför var återbruk i äldre 
tid en självklarhet, beroende 
såväl av nöd som en respekt 
för material och det hantverk, 
tid och ekonomiska resurser 
som lagts på framställning och 
införskaffande.

Textilier är något av det mest 
förgängliga av vårt materiella 
kulturarv. Att bevara dräkter 
och textilier i museernas 
samlingar kräver mycket 
speciella förutsättningar och 
varsam hantering. Av det 
äldre materialet är oftast 
upphovspersonen okänd, 
men för det yngre och mer 
hantverksmässigt tillverkade 
kan vi ofta få veta vem formgi-
varen är. I detta nummer finns 
exempel på såväl anonyma 
föremål som föremål av kända 
formgivare. 

Gemensamt visar de på  
gedigen hantverkskunskap 
och teknik – en handens kun-
skap och estetisk strävan samt 
ideal som gärna får tjäna som 
inspiration för eget slöjdande 
idag!t

Erik Thorell, redaktör

Flyttlasset går
För fyra år sedan 

trappade Dalarnas 
museum upp arbe-
tet med att söka nya 

magasin till museets samlingar 
och för ungefär tre år sedan 
förvärvade Region Dalarna en 
lämplig fastighet. De befintliga 
magasinen lever inte längre 
upp till den standard, både 
ur arbetsmiljösynpunkt och 
ur samlingsförvaltningssyn-
punkt, som ställs på ett läns-
museum med kulturhistoriskt 
viktiga samlingar. Parallellt 
har det pågått ett arbete med 
inredning och standarder 
för klimat och säkerhet i nya 
magasin. Packnings- och flytt-
planeringar har också utförts 
för att förhindra att objekt 
ska bli skadade eller komma 
bort i flytten. Samlingarna 
består av 150 000 föremål, 2 
miljoner bilder, arkivmaterial 
och mängder av film. Därför 
beräknas hela processen med 
flytt av samlingarna, till de 
nya magasinen vid Tallen i 
Falun, att ta flera år i anspråk. 
Museet har också fått en ny 

databas, PRIMUS, som hjälper 
till att hålla ordning på  
föremålen.

De textila samlingarna 
var de första som packades. 
Samlingen var redan gruppe-
rad i magasinen och en stor 
del av samlingen hade nyligen 
inventerats och registrerats i 
den nya databasen.

Alla föremålsmärkningar, 
identitetsnummer, checkades 
av mot databasen PRIMUS. 
Om det behövdes så syddes 
nya märkningar fast vid före-
målet. Därefter lades föremå-
let in i tubplast där kanterna 
svetsades igen. Varje plast fick 
sedan en streckkodsmärkning 
som innehåller föremålets 
identitetsnummer. På så sätt 
kan man lätt med en streck-
kodsläsare ”checka ut” och 
”checka in” föremålet när det 
flyttas till den nya placering-
en. Föremålen lades sedan på 
en pall med pallkragar. Kollit 
får därefter en märkning som 
följer ett packprotokoll. När 
dessa textilkollin kommer till 
det nya magasinet så ska de 

placeras i en fryscontainer för 
att eventuella skadedjur ska 
elimineras. För att kylan bätt-
re ska tränga ned i textilierna 
ligger skivor med borrade 
hål mellan varje pall. Innan 
föremålen läggs på hyllor 
i det nya klimatanpassade 
magasinet ska de fotograferas. 
Dessa bilder kommer sedan 
tillsammans med beskrivande 
text att läggas ut i den publika 
databasen, DigitaltMuseum, så 
att alla över hela världen kan 
få ta del av Dalarnas museum 
fina samlingar.t

 

Textilt
arv

Ovan: Föremålet läggs i tubplast där kanterna svetsas igen. Foto: T.v. Anna-Karin Jobs Arnberg.  
T.h.Erik Thorell
Nedan t.v: De inplastade föremålen packade i pallkrage. Foto: Anna-Karin Jobs Arnberg. T.h: Alla före-
målsmärkningar, identitetsnummer, checkades av mot databasen PRIMUS. Foto: Erik Thorell

Anna-Karin 
Jobs Arnberg
Verksamhets-
chef Kunskaps-
banken, Dalar-
nas museum.

Du kan redan nu se en 
del föremål och bilder 
från Dalarnas museum på 
DigitaltMuseum:
https://digitaltmuseum.
se/owners/S-DM
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Ovan: Skylt "Råbergskvarn". Nedan: De färdigstampade vävarna vikta efter avrinning. 
T.h. Prov på olika vadmalsvävar, längst till höger är ett tyg märkt med ”broderade” siffror. I äldre tid var detta nödvändigt för att ägarna 
skulle få tillbaka rätt tyg efter stampningen som ofta sköttes av specialister. 

Joan Jensen från Kristi-
anstad går kursen och 
det är hennes längtan 
efter ett ”enkelt liv” 

som har fört henne hit. Hon 
tycker att det är ”frihet i 
kunskapen att kunna odla, att 
skapa eget tyg och sy egna klä-
der”. Frihet är den drivande 
kraften!

Kursråd
Deltagarna på kursen, har 
förutom morgonsamling varje 
dag, ett ”kursråd” en gång i 
veckan då allt arbete fördelas, 
från matlagning till att klippa 
gräs. Det är 20 deltagare på 
kursen så det är många åsikter 
som ska jämkas när schemat 
ska fyllas i. Fem villor som 
finns i byn står för det kollekti-
va boendet.

Årstiden styr
På våren handlar undervis-

ningen mest om teori och 
hantverk, medan dagarna 
på  sommaren är fyllda av 
odling på de egna jordlot-
terna. Där växer grönsaker, 
rotfrukter lök, pumpa, selleri 
och baljväxter. Gemensamt 
odlas potatis, kål och spann-
mål. I kursen ingår också 
undervisning i matlagning 
och traditionell konservering 
i form av frysning, torkning 
och mjölksyrning. I bakning-
sundervisningen förekommer 
även tunnbröd. En linåker in-
går också i den gemensamma 
odlingen. Linet bereds sedan 
hos och tillsammans med för-
eningen Orsa Lin och Ull.

Vävning
Deltagarna väver flera meter 
ylleväv var, och dessutom vä-
ver några trasmattor. De som 
inte väver och stampar ägnar 
sig istället åt husbyggnad där 

även verkygsvård och slipning 
är viktiga inslag. Lieslåtter och 
hässjning av hö lärs också ut 
på kursen.

Vadmalsstampen
Stampen byggdes på 1860- 
talet av bröderna Elias och 
Gustaf från Östra Råberget.  
Den övertogs genom mar-
kinköp på 1940-talet av Orsa 
Jordägare och iståndsattes, 
tillsammans med dammarna, 
av dem första gången 1954.  
I närheten finns en skvalt-
kvarn, som också den över-
togs av jordägarna, där Johan 
Smids från Orsa Kvarn AB mal 
mjöl samtidigt som stampen 
är igång.

Höstfloden
Höstfloden 1985 tog med sig 
delar av stampen. Nästan alla 
stockar återfanns och stampen 
kunde byggas upp på nytt i 

slutet av 1980-talet tack vare 
entusiasten Ulla Granström, 
från Hansjö i Orsa, som även 
denna soliga sensommardag 
fanns på plats vid stampen. 
Vid renoveringen fick hon 
praktisk hjälp av Ingemar 
Gustafsson.

Kursansvar
Anders Johansson är kursan-
svarig för kursen i Skattung-
byn sedan 1999 och sköter 
stampen under helgen. Det 
kontinuerliga underhållet står 
Orsa Jordägare för. Ansvarig 
för vävning och stampning är 
textilläraren och slöjdaren Be-
rit Zetterqvist. Hennes 20-åri-
ga erfarenhet av vadmalsväv-
ning har återuppväckt gammal 
kunskap om hur man ska gå 
tillväga vid såväl vävning som 
stampning. Mycket handlar 
om erfarenhet men kunskap 
finns också i gamla traditions-

”Så stampa vi vadmal…”

En solig eftermiddag i slutet av augusti 2019 parkerar jag bilen, tillsammans med många andra, efter den 
långa grusvägen som går från Furudals bruk mot Noppikoski i Orsa Finnmark. Ett stycke längre bort ligger 
Råbergs kvarn och vadmalsstamp, mitt mål för dagen. Från vägen är det en bit att gå på en slingrig stig 
genom skogen. Efter en stund hör jag ett ljud som inte hör till skogens vanliga sus och fågelsång. Det är 
ett dovt dunkande från vadmalsstampens tinnar eller stampträn som går upp och ner i stamphon, drivna 
av ett vattenhjul. Då slår det mig – jag får höra ett ”historiskt ljud” – något som inte vanligtvis hörs i vår tid 
men som under delar av året hördes på många håll i äldre tid. Stampen är under en helg i augusti i drift 
tack vare Mora Folkhögskolas kurs ”Ekologisk odling och hållbar livsföring” i Skattungbyn. Kursen är ett-
årig med start i januari och avslut i november för att på så vis kunna följa hela odlingsåret. Kursdeltagarna 
väver egna ylletyger som de stampar i Råberget och som de sedan syr kläder av. 
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t TINNAR

uppteckningar. Men det är inte 
alltid lätt att förstå instruktionerna 
i uppteckningarna förrän man själv 
har den praktiska erfarenheten. 

Material
Vadmalsväven består av entrådig 
varp och inslag, vävbredden är 100 
cm. Valet av ull till garnet är viktigt. 
Genom att prova sig fram med olika 
ull- och garnkvaliteter har man på 
kursen kommit fram till att garn av 
ull från allmogeraserna Svärdsjö- 
och Åsenfår har fungerat bra. Löst 
spunnet garn och löst vävt tyg valkar 
fortare och mer ihop än ett hårt 
spunnet och tätt vävt tyg.
Väven viks fram och tillbaka till un-
gefär 25 cm bredd, i gammal tid fick 
längden vara maximalt 40 alnar, 24 
meter. Först läggs tyget torrt i hoar-
na och stampas med kallt vatten för 
att tvättas. Därefter viks det om och 
stampas på nytt men denna gång 
med hett, inte kokande, vatten. När 
tyget tas ur hoarna för att vikas om 
får man inte ta med fingrarna i stad-
kanterna, man ska ta tag längre in 
på tyget för att undvika att det blöta 
tyget sträcks och blir vågigt i kanten.
Tyget måste få en jämn roterande 
rörelse i hon annars nöts det för 
mycket på samma ställe och det kan 
uppstå hål. Stampningen avbryts 
var tjugonde minut och tyget veckas 
om. Det ska inte heller gå ihop för 
mycket på bredden, i äldre tid fick 
det inte bli smalare än en aln, 60 
cm, som var en lämplig bredd för 
tillskärning av kläder. När det fär-
digstampade tyget tas ur hon ska det 
lindas på en träkavel, en rund käpp, 
utan att man tar i stadkanterna. Lin-
dat på kaveln ska det ”flys”, det vill 
säga att man stryker med händerna 
över det rullade tyget så att det blir 
jämnt. Tyget får rinna av och rullas 
om varje dag för att torka. I oktober 
börjar sömnaden av den stampade 
vadmalen som dessförinnan lämnats 
för pressning på en modern kem-
tvätt som har utrustning som kan 
pressa hela bredden.t

1-2. Stamparna eller ”tinnarna” går 
växelvis upp och ner i hoarna. 
3. Vadmalsentusiasten Ulla Gran-
ström, 92 år, tillsammans med systern 
Berit Moréus. 
4. Joan Jensen, från Kristianstad, som 
går på kursen passar på att sy ett 
plagg av ylletyg medan stamparna 
går.
5. Plagg sydda av den vadmal som 
eleverna vävt och stampat.
6. Rännan för vattnet mot vattenhju-
let som driver stamparna.
7-8. Den stampade vadmalen lindas 
upp på en ”kavel” för att pressa ur 
vattnet och bli slät. Anders Johans-
son, kursansvarig, längst till höger.

1 2

3

3
4

5 6

7 8

Text och foto: Erik Thorell



6 DAGSVERKET NR 3. 2020

t LAPPMATTA

Användandet av 
tygtrasor i vävsam-
manhang är en rela-
tivt sen företeelse. 

Den tog sin början i borgerliga 
samhällsklasser i Sverige och 
Svenskfinland. Här träffar man 
på ”lappmattor” i 1700-talets 
slut, vilket har tolkats som 
trasmattor. 

Trasmattan gör entré
Först en bit in på 1800-talet 
finner man ordet ”trasmatta”. 
När man väl hade accepte-
rat tanken på att lägga de 
dyrbart förvärvade textilierna 
på golvet blev trasmattorna 
snabbt nummer ett i hemmets 
textiltillverkning. Allt skulle 
ju tas tillvara, materialet och 

arbetstiden kostade nästan 
ingenting, och framför allt, 
kunde nu hemmet göras 
ombonat och hemtrevligt 
med enkla medel. I Sverige 
är det först mot 1800-talets 
slut som trasinslag fick denna 
explosionsartade popularitet. 
Som en slags biprodukt föddes 
trasryan som fick göra tjänst 
både på golv och i sängar.
Fantasin och skaparlusten 
har inte stannat vid vävda 
trasryor. För de många som 
saknade vävstol kunde virk-
ning, stickning eller flätning 
vara ett bra alternativ för att 
åstadkomma en liten matta 
under ett bord, vid sängen 
eller vid dörren.

Klack- och lappmattor
Klackmattor har fått sitt namn 
av att ytan består av nersydda, 
ofta broderade lappar som 
liknar skoklackar. Vid gransk-
ning av äldre exemplar anar 
man ofta att tyget tagits från 
en gammal kjol eller rock. För 
att tyget inte skulle rispas har 
kanterna oftast langettsöm 
runt hela kanten och något 
enkelt broderi på ”klacken”.  
De här mattorna har fått en 
renässans idag.
Terminologin i den textila 
världen kan vara knepig och 
variera beroende på vem 
som talar, eller var man bor. 
Ordet lappmatta används 
exempelvis ibland om trasryor 
där trasbitarna (lapparna) 
har sytts ner mot underlaget. 
Jag använder ordet för att 

beskriva de mattor där olika 
tyger sytts samman till en plan 
yta. En fin samling av lapp-
mattor och sydda trasryor har 
bevarats av Kerstin Rönnblad – 
Jacobson, som bor på Jakobes-
gården, där mattorna en gång 
gjordes.

Kuponger
Jakobes Anna Andersdotter, 
1856 – 1946, i Yttermo, Lek-
sand och hennes make Bröms 
Olof Olsson hade flera barn. 
En av sönerna, Olle, etablera-
de en dam- och herrekipering 
i centrala Leksand. Till hans 
affär kom så kallade kuponger, 
tygprover från olika textilfa-
briker. De utgående proverna 
tog Olle hem till modern som 
skapade lappmattor av dem. 
I kanterna sydde hon ofta in 
klackar av olika kvaliteter. 
Anna använde alltid trampma-
skinen för att sy sina mattor, 
dräkt- och kostymtyger blev 
till sammanfogade ytor med 
klackar i kanten. Tunnare 
blus- och klänningstyger syd-
des ner mot en trasmattebot-
ten och blev till trasryor.t

Trasryor & 
andra roliga mattor
Sängutrustning var i äldre tid ett dyrbart och status-
mättat område. Redan under medeltiden började 
skinnfällarna bytas mot garnryor i förnämare kret-
sar. De vävda ryorna hade oftast en slät botten med 
inknutna nockor, lösa garnändar knöts in i väven 
till vad som kallas flossa. Knutarna lades olika tätt 
beroende på beställarens eller vävarens önskemål. 
Den flossade sidan vändes neråt i bädden.

Vill du läsa mer om roliga mattor?

Kerstin Ankert har skrivit boken Trasryor och 
andra roliga mattor efter att under många år 
studerat, samlat uppgifter och dokumente-
rat trasryor, klackmattor och andra säng- och 
golvtextilier. Det är en bok om skapande i spar-
samhetens och kreativitetens tecken, ämnad att 
inspirera.

Boken Trasryor och andra roliga mattor utkom 
2019 och innehåller 96 sidor. Den kan beställas 
direkt från Kerstin Ankert: info@slagvarpen.se

Kerstin 
Ankert,  f.d 
antikvarie, 
Dalarnas 
museum
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t TUPPA

Sedan 2017 har Leksands Hem-
slöjdsvänner genomfört en 
inventering av tupphalskläden. 
Målsättning med inventeringen 

har varit att dokumentera många halsklä-
den och att se förändring över tid. Totalt 
har 493 halskläden dokumenterats och 
finns nu utlagda på Digitalt Museum. 

Inventering och analys
För att nå så många som möjligt har vi 
medvetet valt att genomföra flera inves-
teringstillfällen i olika bystugor. Ägarna 
tog med sig sina halskläden och fick dem 
dokumenterade på plats. 

Vid inventeringstillfället var arbetet 
uppdelat i olika stationer och fyra eller 
fem personer har deltagit i arbetet varje 
gång. Fem bilder togs på varje halskläde. 
Storleken på halsklädet har mätts upp 
och materialet bestäms. Vi har noterat 
hur halsklädet är fållat och hur många 
och hur långa tofsarna är. Mönsterfor-
merna har beskrivits och även vilka olika 
stygn som ingår i broderiet. Märkningen 
med årtal och initialer noteras och i de 
fall man vet vem initialerna står för no-
teras detta. Brodösen namn noteras där 
denna är känd. Synliga skador beskrivs 
och noteras. 
      
Storlek 
Storleken har förändrats över tid. De 
halskläden som var daterade före 1850 
var i storlek 50 x 50 cm upp till 55 x 55 
cm. Efter 1850 är flera halskläden 60 x 60 
cm och in på 1900-talet ökas storleken till 
65x 65 cm. Från 1970-talet är 70 x 70 cm 

vanligt. När man tittar på bilder på dräkt-
klädda kvinnor ser man att på de äldre 
fotona ligger halsklädet runt halsen och 
går inte ut på axeln men på senare tiders 
foton går halsklädet ut över axeln och ner 
mot överarmen. 

Material 
Under 1800-talet var bomull vanligt i hals-
klädena, det var på den tiden ett dyrbart 
material med hög status. Efter sekelskiftet 
1900 förändrades kvaliteten i halsklädena 
och linne blev vanligare. Bomullen hade 
blivit en vardagsvara medan däremot 
linet som inte längre odlades i hemmen 
blev betraktat som finare. Det tredje 
materialet som vi sett i inventeringen är 
etamin.  Det består av bomull och viskos 
och är ett konstfibermaterial och blev 
vanligt förekommande på 1920-talet. 
Etamin har främst använts till barnhals-
kläden och det äldsta i vår inventering är 
från 1937.  

Brodergarn 
Halsklädena är broderade med svart 
silkegarn men på många halskläden har 
färgen blekts. Nuvarande färg skiftar 
från ljusbeige, guldfärgat, blå tonat eller 

grönaktigt. På några barnhalskläden har 
brodergarn i bomull använts. Färgför-
ändringen hos brodergarnet är mycket 
varierad och följer ingen tidslinje.

Fåll och tofsar 
De äldre halsklädena är fållade med 
fållstygn och sedan översydda med 
kaststygn i kryss i svart silkegarn. Men i 
början av 1900-talet slutade man med att 
sy fållstygn och sydde endast kaststygn i 
kryss över den vikta fållen. Förändringen 
i sätt att fålla halsklädena följer materialet 
som under 1800-talet var bomull och på 
1900-talet var linne. Alla halskläden har 
en ”tuppa” i varje hörn som är gjorda 
av det svarta silkegarnet. Längden på 
tofsarna varierar mellan 2 cm och 6 cm. 
Ibland har en eller flera tofsar bytts ut 
vilket tyder på att de lätt blir slitna eller 
förstörs vid tvätt. 

Broderiteknik – stygn
Den broderiteknik som halsklädet är sytt 
i kallas svartstick och består av flera olika 
stygnvarianter. Det stygn som ingår i alla 
de inventerade halsklädena är rätlinjig 
plattsöm. I de halskläden som sys idag 
ingår dessutom korsstygn, sticksöm och 
kastsömstofsar. På äldre halskläden finns 
flera tekniker som flätsöm, klyvsöm, 
förstygn och efterstygn. På halskläden 
från slutet av 1800-talet har stjälkstygn 
varit vanliga. 

Mönster – motiv  
I inventeringen ingår två halskläden som 
sannolikt är från 1700-tal.  Det ena har en 

Inventering av 
tupp-
halskläden
Leksandsdräkten är rikt varierad 
med många olika dräktdelar där 
användandet följer kyrkoåret.
Tupphalsklädet ingår i kvinnornas 
högtidsdräkt. Det är broderat i 
svartstick med svart silkestråd 
och har tofsar i varje hörn, därav 
namnet tupphalskläde, tuppa 
betyder tofs. I äldre tider be-
nämndes halsklädet svart-
stickskläde. 

Ogift kvinna från Leksand, 
klädd i högtidsdräkt.
Foto: Erik Thorell

"För de äldre halsklädena vet 
man av naturliga skäl inte 
vem brodösen var. I senare 
tid har många broderat sitt 
eget halskläde eller fått hjälp 
av någon i familjen."
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mycket ålderdomlig ornamen-
tik där broderiet är glest och 
består av endast en hörnruta. 
Efter 1800 har tre olika möns-
terformer identifierats hos de 
inventerade halsklädena och 
dessa kan följas tidsmässigt.       

Geometriskt mönster 
Inventerade halskläden 
från 1800–1850 har mönster 
uppbyggda av geometriska 
former i rätlinjig plattsöm och 
korsstygn som de dominerade 
sömnadssätten. Efter 1900 
återkom denna mönster-
form igen och blev den helt 
dominerande och ingår i det 
mönster som säljs på Lek-
sands Hemslöjd idag. 

Geometriskt mönster i hu-
vudsak i rätlinjig plattsöm
Denna mönsterform var vanlig 
mellan 1850–1870. Mönster-
formen är fortsatt geometrisk 

men stygnen har ändrats till 
att vara i huvudsak rätlinjig 
plattsöm. 

Blomsterliknande mönster 
Runt 1870 kommer helt andra 
mönsterformer på halskläde-
na. Dessa mönsterformer är 
fortfarande trådbundna men 
friare i sin utformning. Möns-
terformerna är blomsterlik-
nande och på vissa halskläden 
har bårderna mellan snibbarna 
bytts ut till blomsterbuketter. 

Märkning
Halsklädena märktes med 
årtal när halsklädet började 
användas och med initialerna 
på första ägaren. Namnmärk-
ningen följde det ålderdomliga 

sättet att namnge barnen med 
faderns förnamn, så kallat 
patronymikon. Första boksta-
ven i kvinnans förnamn samt 
första bokstaven i faderns 
förnamn följt av D för dotter 
var den vanliga märkningen 
under hela 1800-talet. Efter 
1910 blev det vanligt att märka 
halsklädet med första boksta-
ven i kvinnans förnamn och 
efternamn. Enstaka märkning-
ar enligt patronymikon före-
kom fram till 1960-talet. Av 
det 493 halskläden som ingår 
i inventeringen är 37 omärkta, 
många av dessa är halskläden 
till barn.
 
Brodöser
För de äldre halsklädena vet 
man av naturliga skäl inte 
vem brodösen var. I senare tid 
har många broderat sitt eget 
halskläde eller fått hjälp av 
någon i familjen. I intervjuer-
na har det framkommit att det 
har varit vanligt att man fått 
eller själv broderat halsklädet 
till sitt bröllop. Det har också 
funnits flera brodöser som har 
broderat på beställning. Bro-
derade halskläden har också 
gått att beställt via Leksands 

Hemslöjd. De ärvda halsklä-
dena har använts av släkten 
vid bröllop och andra stora 
högtider.t

 
Högtidsklädda kullor från Hälla och Tibble i Leksand 1894. 
Lägg märke till paraplyerna!
Foto: Siljedal & Co, Leksands lokalhistoriska arkiv.

Yvonne 
Winroth, 
Leksands 
Hemslöjds-
vänner

Den textila samlingen 
finns publicerad på 
DigitaltMuseum.
digitaltmuseum.se
sök på: 
Leksands 
Hemslöjdsvänner 

Ogift kvinna från Leksand, 
klädd i högtidsdräkt.
Foto: Erik Thorell

Halskläde som antas vara från 
1700-talet.

Geometriskt mönster, 1800–
1850, som togs upp igen från 
omkring 1900.

Geometriskt mönster huvud-
sakligen i rätlinjig plattsöm, 
1850–1870.

Blomsterliknande mönster, 
1870–1900

Halskläde från 1815.
Foton på halskläden: Erik Thorell



DAGSVERKET NR 3. 2020 9DAGSVERKET NR 3. 2020

t GODISPÅSE

Tukku är grankåda 
som om den plockas 
på rätt sätt kan tuggas 
som tuggummi. C A 

Gottlund, en dalaresenär som 
besökte Svärdsjö 1817, skrev: 
”... då jag nu tittade längre 
fram i körkan såg jag huru 
ena hälften af församlingen, 
nämligen qvinfolkssidan åt och 
smackade, likväl utan att jag 
kunde observera att de stucko 
något i munnen. Hade det varit 
annorstädes, skulle jag hafva 
trott dem äta konfekt; men i 
Dalarna kunde jag icke inbilla 
mig annat än att de smaskade i 
sig ost och bröd, hvarmed de till 
kyrkovägskost hade måhända 
försett sina kjortelsäckar. Jag 
frågade därföre högst nyfiken 
spögubben eller körkvaktarn, 
hvad detta frukosterande 
betydde. Han svarade tukkoa, 
tukkoa! Derigenom skulle 
befordras hvita tänder och 
skörbjugg förekommas.”

Tänk att denna lilla påse blivit 
bevarad! Och att någon varit 
förutseende att skriva en lapp 
som berättar vad den var av-
sedd för. Ett sällsynt exempel 
på ett textilt vardagsföremål.

Mallen
BAD kan betyda Brita Anders-
Dotter och årtalet är sannolikt 
tillverkningsåret. En påse att 
förvara tukku i, men prak-
tisk också på ett annat sätt. 
Linnesömnad och broderier 
utfördes av flickorna under 
sommarhalvåret, då dagsljuset 
kunde utnyttjas effektivt. När 
fäbodpigan vallade korna och 
getterna fanns det alltid arbete 
med i ”kunten”, ryggsäcken. 
Det var linnelappar som skulle 
broderas och bli till utsmyck-
ning av överdelar, mans-
skjortor och sängutrustning. 
Arbetet togs fram när korna 
rastade mitt på dagen på 
”vilrummô”. Dessa broderier 

märktes alltid med initialer 
och årtal, sängutrustningen 
även med plats och tillverkare.
På tukkupôsan fanns mallen 
till bokstäver och siffror!

Märkduk
Ett antal år tidigare hade för-
eningen fått en märkduk, en 
linnelapp med bokstäver, siff-
ror och provsömmar. Märkdu-
kar är sällsynta i allmogemiljö, 
även om de förekommer. 
Märkduken är broderad av 
Erikjans Anna Olsdotter från 
Östansjö. Hon var född 1833 
och alltså 14 år när hon fick 
lära sig att brodera. Tänk om 
den också skulle ha blivit en 
tukkupôsa, men aldrig blev 
färdigsydd som sådan? 

Familjen
Anna Olsdotter gifte sig 1858 
med sin kusin Erik Hansson, 
äldste sonen hos Klockars, och 
de tog över gården. Hushållet 
var stort, där bodde Eriks far 
och flera syskon samt pigor 
och drängar. Första barnet 
föddes 1860, sonen Eric, men 
han levde bara sju dagar. Sex 
år senare kom dottern Anna, 
hon blev nästan tre månader. 
I början av 1868 fick de en ny 
dotter, Brita. Brita fyllde tre 
år och Anna väntade barn 
igen. Men nästan två månader 
innan hon skulle föda det fjär-
de barnet dog Brita och den 
nya flickan Anna blev endast 
åtta dagar. Inga dödsorsaker 
anges i kyrkböckerna. Inom 
familjen har man förklarat det 
med att föräldrarna var för 
nära släkt. När Erik Hansson 
dog 1894 övergick gården i 
brodern Anders ägo. Anna 
som överlevde sin man med 
24 år, bodde kvar och kallades 
alltid faster.t

”Tukkupôsa”
För omkring 10 år sedan fick Svärdsjö hembygdsförening en gåva av en privat-
person som varit på auktion och ropat in en låda med textilier. Personen som 
har ett tränat öga för äldre föremål förstod att här fanns något extra intressant. 
Bland dukar, handdukar och lakan låg en liten linnepåse, ungefär 7x10 cm, 
med broderade bokstäver i rött. Hela alfabetet fanns med tillsammans med 
märkningen BAD och året 1852. Där fanns också siffror, figurer och provsöm-
mar av olika stygn. Inuti påsen låg en handskriven lapp med texten ”tukkupô-
sa”. Det var alltså en påse att förvara tukku i.

Ovan: ”Tukkupôsa”
– fram och baksida – från 1852. 
Foto: Erik Thorell

T.v. Klockar Erik Hansson och Anna Olsdotter, med dottern Brita, 
troligen 1870, Östansjö, Svärdsjö. Foto: Okänd. Privat ägo.
T.h. Anna Olsdotter 1901. Foto: Frida Dihlström

Märkduken från 1847.
Foto: Erik Thorell

Hasnis Eva 
Nicklasson, 
Svärdsjö 
Hembygds-
förening
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Anders Zorn 
– en sportig 
herre i rött

I Nordiska museet samlingar finns ett drygt 100-tal plagg som tillhört Anders 
Zorn, 1860-1920. Dessa skänktes till museet 1933 av hans hustru Emma Zorn. 
Samlingen består av tre kostymer, några hattar och skor samt skjortor och slip-
sar eller kravatter. De flesta av dessa plagg är från Zorns sista år i livet och av en 
karaktär man kan förvänta sig av herrar i Zorns position och ålder på 1910-talet 
- diskreta men eleganta. Men en av Zorns kostymer är allt annat än diskret. 
Den är nämligen starkt röd.

Varför Zorn valde 
att skaffa sig en röd 
kostym vet vi inte 
idag. Tyvärr finns 

ingen korrespondens mellan 
museet och Emma Zorn som 
berättar något om kläderna 
hon skänkte. Men vad som 
kan sägas är att färgen inte 
är typisk för tiden. Under 
1800-talet går herrmodet mot 
en allt mer diskret och mörk 
karaktär. Män ska inte längre 
lysa med färger och utsmyck-
ningar. Runt sekelskiftet 1900 
är det framför allt svart, grått, 
vitt och brunt som gäller på 
nästan alla plagg utom slipsar 
och kravatter. Men att Zorn 
gillade röda kostymer kan vi 

nog utgå ifrån. Det finns näm-
ligen ytterligare en bevarad på 
Zornmuseet. Zorn valde också 
en röd kostym till ett av sina 
mer kända självporträtt ”Jag i 
röda kostymen”. 
 
Vidunderligt mönster
Anders Zorn verkar ha varit 
en man som var intresserad av 
kläder och gjorde genomtänk-
ta val. Redan under sin ung-
domstid, i slutet av 1870-talet, 
när Anders Zorn går på 
Konstakademien i Stockholm, 
beskrivs han som en mode-
medveten yngling som tar ut 
svängarna. En av hans stu-
diekamrater berättar om ett 
möte med Zorn från den tiden 

där Zorn är iklädd en ”fotsid 
sommarulster av vidunderligt 
mönster och utländskt snitt”. 
Han var alltså inte rädd att 
sticka ut. Även senare i livet 
beskrivs Zorn som en elegant 
klädd herre, medveten om sin 
sina kläder. 

Knickerbockers
Det är alltså den röda färgen 
som sticker ut gällande kosty-
men i Nordiska museet. Själva 
snittet är inte avvikande. Kos-
tymen är av en modell som 
vid tiden kallades sportkost-
ym, bestående av kavaj med 
korta slag och utanpåliggande 
fickor, väst, knäbyxor och 
keps, allt i samma något grova 

Man i sportkostym, ur engelsk 
modejournal från 1908. 
Från ”Edwardian fashion” av 
Daniel Milford-Cottham, Shire 
Publications, 2014.

Ovan t.v. Självporträtt av Anders Zorn ”Jag i röda kostymen”, målat 1915. Foto: Zorn samlingarna. 
T.h. Anders Zorns röda sportkostym från 1917. NM.0194998a-c. Foto Catharina Sack © Nordiska museet
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röda ylletyg. Sportkostymer var mer 
ledigt skurna än vanliga kavajkostymer 
och tänkta att användas som fritidsplagg 
vid till exempel promenader, jakter och 
cykelturer. Från början hade de så kall-
lade knickerbockers, alltså knäbyxor med 
knäppning under knät, men de utvecklas 
sedan till de så kallade golfbyxorna eller 
äppelknyckarbyxorna på 1910-talet, där 
byxbenen pöste över knäna. Långbyxor 
förekom också. 

Den röda färgen
Men varifrån kan Zorn ha fått inspira-
tionen till sin röda kostym? Zorn var en 
berest man och bodde också utomlands i 
några perioder. Bland annat i Frankrike, 
England och USA. Men lika lite som på 
Sveriges dåtida modescen förekom röda 
kostymer i något av dessa länder. England 
var ledande när det gällde herrmode un-
der 1800-tal och tidigt 1900-tal, men de 
föreskrev just den diskreta look med dova 
färger som nämnts ovan. Rött förekom-
mer dock i en del engelska jaktkläder, 
men då endast i jackan eller rocken. En 
inspirationskälla kan ha varit andra själv-
porträtt. Ända från slutet av 1600-talet 
har många konstnärer valt att klä sig i rött 
just på sina självporträtt. Det gjorde att 
man stod ut och gav energi till porträttet. 
Rött är också en färg som varit kopplat 
till makt och använts av regenter genom 
århundraden. 

Skrädderiet
Det har antagits att den röda kostymen 
som finns i Nordiska museet samlingar 
ska vara den som han har på sig på själv-
porträttet ”Jag i röda kostymen”. Men så 
är inte fallet. Porträttet är målat 1915 och 
kostymen är sydd först 1917. Det kan vi 
säga så exakt därför att, såsom var vanligt 
hos de mer exklusiva herrskrädderierna, 
det finns en etikett fastsydd i kostymen 
med datum, tillverkare och beställare no-
terat. Kostymen är sydd hos skrädderifir-
man J. M. Janson & Wallgren i Stockholm, 
en firma som sytt flera av Zorns kostymer. 

Sticka ut
Trots att vi idag inte vet varför Zorn gilla-
de röda kostymer, så kan vi konstatera att 
han var en man som gick sin egen väg och 
inte var rädd för att sticka ut i valet av 
kläder. Något som vi herrar kanske borde 
vara duktigare på att ta efter även idag 
när det gäller kostymer?t

Etikett i innerfickan på Anders Zorns röda 
kostym från 1917 med skräddarfirmans och 
beställarens namn samt datum. 
Foto: Elisabeth Eriksson 
© Nordiska museet

Huvudbonaden, kepsen, till Zorns röda 
sportkostym.
Foto Catharina Sack 
© Nordiska museet.

Under lågkonjunk-
turen i slutet av 
1920-talet var det 
svårt att hitta syssel-

sättning i Dala-Floda liksom på 
många andra platser i Sverige. 
Men med en lång tradition 
av duktiga hantverkare inom 
både textil och träförädling 
samt ett stort mått av före-
tagaranda så kunde krisåren 
vändas till något positivt i 
ortens utveckling. 

Hemslöjdsnära produkter
Kvinnorna broderade ”på-
söm” och vävde ”floväv”, en 
rosengångsväv med halvkrab-
ba i olika starka färger och 
mönster. De nya inredningsi-
dealen gjorde att draperier, lö-
pare, kuddar, gungstolsmattor 
och vepor blev populära tex-
tilier i hemmen. Fler och fler 
snickerier, som bland annat 
tillverkade målade och snidare 
brudkistor och syskrin, 

kunde erbjuda dalainspire-
rade möbler. Under 1940-ta-
let fanns det närmare ett 
trettiotal firmor i Floda som 
ägnade sig åt ”hemslöjdsnära” 
produkter som såldes vidare 
antingen via förläggare, han-
delshus, hemslöjden eller så 
kallade ”nasare” som med tåg 
och cykel tog sig runt i landet. 
Det var i efterdyningarna av 
denna tid som Sten Hultberg 
började söka i landet efter ett 

lämpligt ställe att starta ett 
textiltryckeri. 

Entagevåning
Sten Hultberg växte upp i 
Stockholm. Under tidigt 1930-
tal gick han på målarskola i 
München och startade efter 
studierna en klichéanstalt i 
Stockholm. Mellan åren 1936 
och 1952 var Sten gift med 
textilformgivaren Astrid Sam-
pe. Astrid som med sin unika 

Sten Hultbergs textiltryckeri 
i Dala-Floda

”Jag började i sjätte klass med att städa lokalen och sedan i sjunde klass var 
jag där ibland och jobbade. Då fick jag ta emot tygrullar som kom i olika le-
veranser. Tygrullarna var ihoplagda så att det blev veck och mitt jobb var att 
rulla isär dessa och göra så att de blev släta igen. Tygerna kom från NK och 
de ville ha tyger tryckta. När allt var klart fick jag emballera och paketera allt 
för att skicka vidare med tåg till Säter där den negativa tryckfärgen framkall-
ades”. Så berättar Gusten Norestrand, född 1935, som arbetade vid Hultbergs 
textiltryckeri i Floda som springpojke under 1940- och 1950-talen.

Leif Wallin,
intendent, Nordiska 
museet

Metervaran ”Tampico” formgi-
ven av Sten Hultberg
Foto: Dalarnas museum.
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drivkraft, både som affärskvinna och som 
en av landets största textilformgivare, 
ansvarade för NK:s textilkammare mellan 
åren 1937–1971. I bilder från parets hem 
år 1941, en etagevåning vid Gumshornet 
i Stockholm, kan man se att duon inrett 
med dåtidens mest nydanande textilier 
och möbler, men också en kurbitsmålad 
dalakista av den modell som tillverkades 
i stor mängd vid något av de snickerier 
som fanns i Dala-Floda vid tiden.

Tryckeriet
Sten Hultbergs textiltryckeri grundades 
1947 i Dala-Floda. Lokalen, ett gammalt 
snickeri, hade de förutsättningar som 
behövdes. Det låg strategiskt beläget 
nära järnvägsstationen i Floda och kunde 
inrymma de 30 meter långa tryckbord 
som behövdes. Arbetskraften fanns också 
lokalt. Vid tryckeriet arbetade fem till tio 
personer och vissa perioder var beställ-

ningarna så stora att man arbetade i flera 
skift. Flera av kurbitsmålarna, som målat 
kistor och skåp i Floda, fick anställning 
som schablontryckare vid Hultbergs. 
Bland andra fick flodaborna Hilmer 
Norden och Helge Tysk måla schabloner 
medan Duv Erkä och Anderses Gustav 
fick trycka tyg med schablonerna. Fär-
digtryckta dukar, bonader och gardiner 
lämnades ut till hemsömmerskor som 
fållade och pressade alstren för vidare 
försäljning.

Nya ideal
Under 1950-talet skedde genomgripande 
förändringar av inredningsidealen. Det 
estetiska betonades istället för som tidi-
gare funktionen som då spelat en större 
roll. Arkitekter och inredare hade behov 
av nya moderna textilier när byggandet 
av bostäder och offentliga institutioner 
kom igång efter kriget. De nya tryck-

metoderna förutsatte kunskaper om färg 
och kemi och till sin hjälp hade Hultberg 
kemisten Kalle Gerock som gjorde alla 
färgblandningar.

Formgivare
Arkitekter, keramiker och glaskonstnärer 
började formge mönster till tyg. Alla, på 
den tiden, stora formgivare lät trycka 
sina tyger vid Hultbergs tryckeri. Bland 
andra Astrid Sampe, Stig Lindberg, Mari 
Simmulson, Sofia Widén, Inez Svensson, 
Kaj Beckman, Marianne Westman med 
flera. I stadkanten fanns information 
om vem som gjort och vem som tryckt 
mönstret. Därmed upphöjdes tyget till 
något som liknade ett signerat konstverk. 
Tryckeriet, som till större delen tryckte 
olika formgivares mönster för bland 
annat Nordiska Kompaniets räkning, var 
verksamt fram till 1964. Hultberg designa-
de även egna mönster och finns represen-
terad på bland annat Nationalmuseum i 
Stockholm, Victoria and Albert Museum 
i London och Museum of Modern Art i 
New York. 

t KLICHÉ
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1. Sten Hultberg vid ritbordet. Foto: Lars 
Redhes arkiv. 
2. Munther Lisa fållar en duk på trampsyma-
skinen. Fållning utfördes som hemarbete 
för tryckeriet. Foto: Floda Hembygdsfören-
ings arkiv.
3. Valter Munter och Helge Tysk ritar scha-
bloner. Foto: Gunnar Zetterqvist.
4. Duv Erkä och Anderses Gustav trycker 
tyg med schablon. Foto: Gunnar Zetterqvist.
5. Tygtrycket ”Annica” formgivet av Sten 
Hultberg, här använt som del av midjeför-
kläde. Foto: Dalarnas museum.
6. Tygtrycket ”Lergök” formgivet av Sten 
Hultberg för NK:s Textilkammare.
Foto: Dalarnas museum.
7. Metervaran ”Fantasia” formgiven av Mari 
Simmulson. Foto: Dalarnas museum.
8. Tygtryck "Pelikan" formgiven av Sten 
Hultberg. Foto: Dalarnas museum.
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Ett ovanligt fynd 
gjordes bland slaggen 
eller förmodligen 
snarare i ett kultur-

lager under ett slaggvarp. I 
en jordig klump låg en trasig 
fingervante. Den var 24 cm 
lång, 11 cm bred och hade en 
dekorativ frans i nederkanten. 
Vid närmare betraktande 
visade den sig vara tvåänds-
stickad. Den var stickad av 
tunt ullgarn ca 5,5 maskor per 
cm, det betyder väldigt tunna 
stickor, 1,75 eller finare.

Dateringen
Vanten antogs vara från 
1600-talet, vilket är ovanligt 
i sig. Det finns inte så mycket 
stickat bevarat från den tiden, 
varken entråds- eller tvåänds-
stickat. Det som finns bevarat 
på museer är ofta mycket ex-
klusiva saker, mönsterstickade 
plagg i silke och ibland med 
guldtrådar. 
Tidigare hade vanten daterats 
utifrån uppgifter på en karta 
från 1688, men härom året lät 
vi datera vanten med C14-me-
toden. Eftersom det är en 
statistisk metod ger det ett rätt 
brett dateringsintervall, i detta 
fall 1490–1645, med två sigmas 
sannolikhet. Det betyder att 
den sannolikt är hundra år 
äldre än vad vi tidigare trott.

Fyndplatsen vid Born
Vanten hittades nära Borns 
hyttegård. Namnet Born syftar 
på att ån inte var farbar en 
sträcka, utan packningen be-
hövde bäras. Det indikerar ju 
också tillgång till vattenkraft, 
ett bra ställe att anlägga en 
vattendriven kopparhytta. På 
1300-talet bodde där bergs-
män och senare under medel-
tiden ingick åtminstone en del 
i Sankt Margaretas prebende 
i Västerås domkyrka. Den bör 
ha dragits in till kronan av 
Gustav Vasa. 

Fogdegården
Efter 1527 ägde således Gustav 
Vasa bland mycket annat en 

gård med en eller flera hyttor 
i ett centralt läge vid Koppar-
berget. När han beslutade sig 
för att närmare styra verksam-
heten vid gruvan, beskatta 
bergsmännens koppar med 
tionde och tillsätta en fogde, 
kom gården väl till pass. 
Gården benämndes fogdegård 
1540–1620. Den övergavs un-

gefär samtidigt som Falun fick 
stadsrättigheter. De fastslogs 
först 1641, men flera förslag 
hade lagts fram under början 
av 1600-talet. 
Kartan från 1688 visar Borns 
ägor, väster om bron fanns 

slaggvarp där gården förmo-
das ha legat. Senare kartor 
från 1761 och 1886 visar en 
stad med gator och kvarter, 
men området kring hytte-
gården och ner mot ån var 
snarast ett industriområde 
med slaggvarp. Så var det 
ännu 1974 när utgrävningen 
startade.

Utspisning
Uppgifterna om gårdens 
bebyggelse är väldigt knapp-
händiga, bara ett stort korsvir-
keshus nämns. Men uppgifter 
om hur många och vilka som 
utspisades kan ge en bild. Vid 

det finare fogde- och svenne-
bordet var det inte ovanligt 
att 50 personer serverades 
och vid legofolksbordet 150 
personer, men det kunde 
vara både fler och färre. Till 
legofolk räknades bland annat 
hyttarbetare och gårdsfolk.
Vid den arkeologiska under-
sökningen hittades djupt un-
der slaggen rester av träkon-
struktioner som förmodligen 
vara delar av byggnader men 
inte närmare kunde bestäm-
mas.

Vanten är kastad?
Även om vanten gått sönder 
är den välgjord. Men eftersom 
den trots allt är så söndrig 
är den nog inte borttappad 
utan snarare bortslängd. Det 
mest troliga är kanske att det 
var någon i fogdens hushåll, 
någon tillresande köpman 
eller liknande som burit den 
en gång.

Färg
Vi vet alltså inte om vanten 
är stickad i Falun. Vi vet inte 
heller om den varit färgad. 
Det som legat i marken har 
en tendens att bli brunt, men 
på fotografierna efter konser-
veringen ser den ljus ut. Vita 
vantar var vanligt om man 
utgår ifrån vad som finns i 
museets samlingar, vita fing-
ervantar för männen och vita 
halvvantar för kvinnorna. 
Vanten från 1500-talet är 
bland det äldsta stickade i 
Sverige och det äldsta tvåänds-
stickade föremålet. Datering-
en har också gjort det möjligt 
att ge vanten ett tydligare 
sammanhang och kunskap om 
att den är bortslängd under 
hyttegårdens verksamhet och 
inte bara hamnat i ett slagg-
varp.t

Bornvanten
När det på 1970-talet skulle byggas radhus i Gamla Herrgården i Falun, gjordes en arkeologisk un-
dersökning. Det var inte så vanligt på den tiden, åtminstone inte i Falun. Men anledningen var att på 
1500-talet hade Borns hyttegård legat där radhusen skulle byggas. Hyttegården var fogdegård och till 
den hörde flera hyttor vid Faluån.

Ovan t.v. Den tvåändsstickade vanten som hittades vid utgrävning-
ar där Borns hyttegård en gång legat. Foto: Dalarnas museum. 
T.h. Nystickade vantar med den gamla vanten från Borns hyttegård 
som förlaga. Beskrivning finns i boken ”Tvåändsstickat” från 
Dalarnas museum. Foto: KG Svensson, Dalarnas museum.
Nedan: Fyra av Dalarnas museums antikvarier studerar vanten 
inför C14-provtagningen. Foton: Fredrik Hegert, Dalarnas museum.

Eva 
Carlsson, 
arkeolog, 
Dalarnas 
museum

t FYND
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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.tLÄSVÄRT 

Blandat från Dalarna

NISSES ANDERS ERSSONS 
BARN – OCH DERAS GÅRDAR 
Anna Garmo och Lars-Olof 
Nordesjö 2019. 50 sidor

Nisses Anders Erssons sju 
barn flyttade inte långt från 
föräldrahemmet i Nordåker, 
Gagnef. Vad som hänt med 
deras gårdar på de dryga 100 
år som gått får vi ta del här. 
Till vår hjälp att läsa om gamla 
tider och jordbrukets alla 
termer har boken försetts med 
en gedigen ordlista där även 
olika hustyper presenteras.

 

TUNARÖTTER 1:2020 
Medlemsblad för föreningen 
Släkt och Bygd i Borlänge. 
16 sidor

En episod från 1627 omtalade 
i Skedvis kyrkas räkenskaper 
och senare även i domstols-
protokoll ger oss inblick från 
en annan tid med kyrklig 
makt. Vi kan också läsa om de 
världsberömda akrobat-artis-
terna ”Charlie Bros”, bröder-
na Hugo och Kalle Frisk från 
Borlänge. 

FOLKAREBOKEN – EN TIDS-
RESA GENOM AVESTA – BY – 
FOLKÄRNA – GRYTNÄS
Mats Isacson, Ronnie Jensen, 
Karin Perers, Ing-Marie Pet-
tersson Jensen, Lars Östlund 
2109. 508 sidor

Boken som gavs ut i samband 
med Avestas 100 års jubileum 
2019 tar oss med på en resa 
från äldsta tid med jägare och 
samlare, genom medeltid och 
till idag. Jordbruk, näringar 
och industri skildras likväl 
som olika folkrörelser och de 
tre socknarnas hembygdsför-
eningar. Flera Folkareprofiler 
presenteras också i denna 
gedigna ”sockenbok”.

BODABYGDEN 2–2019
Informations- och kulturblad 
för Boda socken, Boda Hem-
bygdsförening, 20 sidor

Bodabygden nummer två 
inleds med den andra delen 
om skogsarbete i Boda på 
1950-talet. Vi får också följa 
med på en tidsresa med Boda 
kyrkokör och två porträtt av 
uppskattade spelmän. Recept 
på Klabbe och enbärsdricka 
återfinns också i detta num-
mer.

RÄTTVIKSKRUS 
Rättviks hembygdsförenings 
årsskrift 2020. 80 sidor

Lekar från förr, inleder årets 
skrift, där både Andersgubbar 
och Annagummor finns med 
liksom ramsor och polsktral-
lar. Vi får också läsa om gärds-
gårdar och hägnad i äldre 
tider. Lerdals byskola, minnen 
från Karl-Tövåsens fäbodliv, 
en resenär i Rättvik 1853 samt 
om källaren i Nedre Gärdsjö, 
som enligt traditionen skall ha 
gömt Gustav Vasa. 

DALFOLK 1:2020 
Släkt-, hembygds- och emigra-
tionsforskarföreningen Dalfolk. 
16 sidor

I detta nummer återfinns som 
vanligt flera intressanta artik-
lar om dalfolk som verkat i el-
ler utanför landskapet i äldre 
tid. Sveriges äldsta emigrant, 
kronojägaren och uppfinnaren 
Per Hallström, busskungen 
från Våmhus och Skogsbruk 
för hundra år sedan är några 
exempel på vad som finns att 
läsa. 

FRÅN BY SOCKENGILLE, 
ÅRSSKRIFT, 2020 
By Sockengille. 86 sidor

Kvinnornas julvaka är en 
berättelse om Carl Larssons 
i By anmödrar och inleder 
årsboken. Vi får också läsa 
om när Madicken flyttar in på 
hembygdsgården genom den 
teateruppsättning som genom-
fördes där under sommaren 
2019. Vidare följer en artikel 
om livet med körsång och en 
annan om dalmålare verksam-
ma inom Folkare härad. Tis-
telfjärilen, sommarens stora 
begivenhet, uppmärksammas 
också med ett par sidor.

DALFOLK 4:2019 
Släkt-, hembygds- och emigra-
tionsforskarföreningen Dalfolk. 
16 sidor

Artiklar om gamla Bessarbron 
i Järna, julfirande i Malung vid 
mitten av 1800-talet och bröd 
från Bjursås presenteras. En ar-
tikel berättar om den kanaden-
siske bombflygare, med rötter 
i Gagnef, som landade med 
fallskärm i Sverige, internera-
des i Korsnäs och fick besöka 
hembygden under julhelgen. 
Vi får också följa spaningarna 
efter konstnären Jon Flygare 
från Blecket i Rättvik.
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Konkursen
Under de sista åren som 
textiltryckeriet var verksamt 
försökte Sten Hultberg få till 
ett större samarbete med 
Westmans textilateljé i Falun. 
Under flera år hade Hultberg 
tryckt Westmans textilier 
och istället för att syskonen 
Westman skulle bygga ett eget 
tryckeri i Falun erbjöd han 
köp av lokalen i Dala-Floda. 
Sten Hultbergs textiltryck kom 
senare att gå i konkurs och 
han själv flyttade tillbaka till 
Stockholm. Konkursboet sålde 
ut de textiler som fanns kvar 
och än i dag har många av de 
boende i Dala-Floda textiler 
som trycktes på orten.t 

Årsmötet som hade utlysts 
till den 18 april ställdes in på 
grund av Coronapandemin. 
Mötet hölls istället fredagen 
den 5 juni som ett digitalt 
möte via Microsoft Teams med 
datasupport från Loxodonta. 
Representanter för 15 fören-
ingar och styrelsen deltog i 
mötet.

Till mötesordförande utsågs 
vice ordförande Staffan 
Nilsson. Årsmötet godtog 
verksamhetsberättelse och 
årsredovisning för 2019 och 
beviljade styrelsen ansvarsfri-
het för det gångna året.

Till ordförande för ett år 
valdes: Landshövding Ylva 
Thörn.
Till ordinarie ledamöter för 
två år (2020–2022) valdes: 
Jan-Olof Montelius, Falun, 
Kristoffer Olerås, Stora Skedvi, 
Olle Tranberg, Transtrand.
Kvarstående ledamöter val-
da 2019–2021:
Staffan Nilsson, Falun, An-
na-Karin Andersson, Nyham-
mar, Jon Bodin, Säter, Inga 
A:son Murmester, Svärdsjö.
Till ersättare på två år 
(2020–2022) valdes: 
Ronnie Jensen, By och Bente 
Mellqvist Danielsson, Malung.
Kvarstående ersättare, vald 
2019–2021: 
Gertrud Ilis, Djura
Till revisorer på ett år val-
des: 
Inga Gruvris, Leksand och 
Anders Jonsson, Sundborn.
Till revisorsersättare på ett 
år valdes:
Mats Zetterström, Bjursås och 
Hans Jonsson, Bjursås. 
Till valberedning utsågs: 
Ulla Berglund-Brasch, Falun, 
Svante Modin, Rättvik och 
Kersti Jobs Björklöf, Leksand.
Inga motioner hade inkommit 
till årsmötet.

Utmärkelser
Årets Hembygdsbok i Dalarna 
2020 tilldelades i år Ludvika 
Lexikon. Boken har i och med 
detta också nominerats till 
Årets Hembygdsbok 2020 hos 
SHF. Boken och motivering-
en presenteras i Dagsverket 
2:2020. DFHF:s juryn har 
bestått av Ingrid Neil, Gagnefs 
hembygdsförening, Marita 
Trygg, Grycksbo Gille och Inga 

Olsson, Dalarnas Fornminnes- 
och Hembygdsförbund. Ludvi-
ka hembygdsförening kommer 
att uppvaktas med diplom vid 
senare tillfälle.

Avtackningar
Birgitta Sandström, Falun, 
som invaldes i DFHF 2009, av-
tackades för sina år som leda-
mot i styrelsen, arbetsutskot-
tet och i redaktionsgruppen 
för Årsboken Dalarna. Birgitta 
har varit en aktiv styrelse-
medlem med engagemang, 
kunskap och kompetens som 
har varit mycket värdefull för 
hembygdsrörelsen i Dalarna. 
Hon kvarstår i redaktions-
gruppen för Årsboken 2020. 
En blombukett skickades med 
bud till Birgitta under efter-
middagen.

Minnesord
Staffan Nilsson läste upp ord-
förande Ylva Thörns minnes-
ord över Thomas Björklund, 
sammankallande i valbered-
ningen, som avled kort tid före 
årsmötet. Ett referat återfinns 
på baksidan av detta nummer.

Avslutning på mötet 
Ordförande Ylva Thörn, 
framförde genom Staffan 
Nilsson, styrelsens tack för allt 
ideellt arbete i föreningarna 
som varje dag bär, värnar och 
utvecklar en stolt fornminnes- 
och hembygdsrörelse. Det är 
ett rikt kulturarv att förmedla 
till nutidens människor och 
till eftervärlden. Ett fantastiskt 
arbete.
Styrelsen tackade också för 
förtroendet att få fortsätta 
arbetet med dessa angelägna 
frågorna.
En ny styrelsemedlem, Bente 
Mellqvist Danielsson från Ma-
lungs hembygdsförening, häl-
sades välkommen i styrelsen 
efter Birgitta Sandström.t

tNOTERAT

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

µ www.hembygd.se/covid-19

Om årsmöten och evenemang: 
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-och- 
bestammelser/lagar-i-varden/smittskyddslagen/

µ www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-
2004-168

DFHF:s styrelse, med Birgitta Sandström i mitten, vid vårutflykten 
till Grangärde 2019. 

Birgitta Sandström. 

DFHF:s ÅRSMÖTE 2020

Anna-Karin 
Jobs Arnberg
Verksamhets-
chef, Kun-
skapsbanken, 
Dalarnas 
museum.

Metervaran ”Spectrum” formgi-
ven av Sonna Rosén.
Foto: Dalarnas museum.
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BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING

Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan

(ej adressidan)

DFHF, Box 22, 791 21 Falun

Nästa nummer: Jul igen 
Manusstopp: 1 november 2020

en

vid ersätts
vattenskada? 

Vad

Vid en vattenskada ersätts inte rören och kopplingarna  
som orsakat vattenskadan då utbyte av dessa ingår i 

underhållet. Det som ersätts är den skada vattnet orsakat. 
Föreningen har därför allt att vinna på att sköta det löpande 

underhållet och byta ut rör och kopplingar som åldrats 
INNAN läckage uppstår. 

Thomas Björklund, ordförande i Bjursås Fornminnes- och Hem-
bygdsförening, avled den 14 maj. Han var mitt i sin gärning och 
skulle också i år varit en del av vårt årsmöte eftersom han var 
sammankallande i Valberedningen sedan många år.

Thomas föddes samma år som hans far Olle Björklund valdes in 
i styrelsen för Bjursås Fornminnes- och hembygdsförening och 
övertog sedermera ordförandeklubban efter sin far 1984 och var 
alltjämt verksam som ordförande när han avled.

Man kan säga att han levde, verkade och andades hembygdsfören-
ingen och var drivande i att utveckla föreningen och Dössberget 
till vad det är idag. Fordonsmuseum, stor scen för uppträdande 
under sommartid och utbyggnad av Värdshuset. Väl känt är också 
midsommarfirandet på Dössberget.

Thomas var en aktiv och utpräglad föreningsmänniska som visste 
vad han ville och fick mycket gjort. Han var också ordförande i 
Mellanskog och ordförande i Dalarnas Jägarförbund fram till 2017.

Thomas återkom alltid med stolthet till sin hembygd, dess värde 
och betydelse för alla boende. Han är saknad och lämnar efter sig 
ett stort tomrum men finns i ljust minne bevarad.

Tack Thomas, vila i frid.

Styrelsen för DFHF

Du har väl inte missat att
titta på våra 

Du hittar filmerna här: 
http://dalarnasmuseum.se/verksamhet/kunskaps-

fordjupning/samtal-fran-ljugarbanken/ 

På Dalarnas museums hemsida hittar du
även andra saker att göra i väntan på att 

pandemin ska försvinna.

dalarnasmuseum.se

Minnesord 

Thomas Björklund välkomnar DFHF:s medlemmar till Höstfesten på 
Dössberget 2019. Foto: Erik Thorell

HÖSTFESTEN
DFHF:s sedvanliga Höstfest är i år inställd 
p.g.a. den rådande pandemin och de 
restriktioner denna medför.


