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Samerna – en symbol för Sverige 

Varje hembygdsgård har både ett och annat, 

som man inte har sett förut. Med stora 

förväntningar följde jag med Mölndals-

Postens och Kungälvs-Postens tecknare 

Anders Johansson på en biltur till Dalens 

hembygdsgård i Svartedalen, som ligger 

inom Kungälvs numera mycket vidsträckta 

kommun. Mina förväntningar infriades 

redan när vi rullade fram mot gården. 

”En kragemärr” 

Där ute på fältet stod en ”kragemärr”. Så 

heter det på äkta bohuslänska, men hemma i 

Mölndal lär man ha kallat sådana 

torkställningar för bönor för ”bönkrakar”. Sådana eller 

liknande hade funnits även i min hembygd, men där hade 

de försvunnit före mannaminne. Henric Hallmar (1896 – 

1978) hade dock hört talas om dem. Från Mölndal är inte 

några bilder kända med påföljd att jag omedelbart gick ut 

på fältet och fotograferade Dalens ”kragemärr” från olika 

vinklar. En sådan finns i bruk på annan plats i södra 

Bohuslän, berättade Anders. Innan potatisen slog igenom, 

var bönor ett mycket viktigt födoämne. 

Gjutjärnsreliefer 

Folkkonsten har ägnats stor uppmärksamhet alltsedan 

nationalromantikens dagar. Folk prydde sina hem med 

konstverk även bland de breda folklagren. Kistebreven 

har man skrivit om och beundrat, men vem har skrivit om 

gjutjärnskaminerna? De är hopsatta av gjutna plattor, som 

har reliefer på sin yta. I Dalens hembygdsgård fick jag se 

Johannes Döparen, Adam och Eva vid kunskapens träd 

samt Nattvardens instiftande. Dessa gjutjärnsreliefer är ofta betydande konstverk. Särskilt 

Nattvardens instiftande här var välkomponerad. 

Drottning Kleopatra 

Helt oförmodat stötte jag på en egyptisk drottning uppe på vinden. Vad kan man inte finna i 

en välutrustad hembygdsgård? Där finns en stor oljemålning, som visar drottning Kleopatra 

”Kragemärr” eller ställning för torkning av bönor. 
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Drottning Kleopatra av Egypten med en 

orm i högerhanden. 

 

https://larsgahrnskriver.wordpress.com/?p=7057


av Egypten med blottad barm. I högerhanden håller hon en liten orm, som hon hade plockat 

upp ur en skål med fikon. (Så gick det till, enligt en vanlig uppfattning, när man smugglade in 

ormen till den fångna drottningen.) Hon står i begrepp att lägga ormen mot sitt bröst för att på 

detta sätt ta sig själv av daga. Hon höjer blicken mot himlen. En konservator har lagt ner 

mycket arbete på denna målning, men 

hembygdsfolket blev besviket, när tavlan 

värderades. Målningens ekonomiska värde 

motsvarar på intet sätt dess konstnärliga 

värde. 1800-talsmåleri är lågt värderat i våra 

dagar. 

Broderade bonader 

Sydda och broderade bonader var förr 

mycket vanliga väggprydnader i hemmet, 

men de har nu försvunnit från väggarna. 

Kanske anser man deras budskap vara alltför 

högtidliga och deras bilder alltför 

tidsbundna. Det är stor skada. Bonader och gobelänger har sedan urminnes tider prytt 

väggarna, men nu är det i stort sett slut med denna sed. Jag brukar alltid titta på broderade 

bonader. Här i Dalens hembygdsgård finns en mycket intressant sådan. På den står några ord 

ur vår nationalsång, nämligen: Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord. För att återge orden i bild 

ses i bakgrunden vita fjäll och några granar. I förgrunden ses två ackjor (lappslädar) med en 

lapp i varje och två renar som dragdjur. Orden fjällhög och Nord illustreras alltså av fjäll och 

samer. 

Samerna representerar det svenska 

Bonaden ger belägg för ett känt men i våra dagar förbisett förhållande, nämligen att vi andra 

svenskar alltid har varit stolta över vår samiska befolkning och den samiska kulturen. I våra 

dagar framhäver man gång på gång, att samerna har blivit illa behandlade och ringaktade. 

Givetvis kan man finna belägg för sådant i 

vår långa historia, men även alla andra 

svenskar har av och till behandlats illa eller 

ringaktats. Bonaden visar, att man har varit så 

stolt över Lappland och våra samer, att man 

kunde låta dem representera det mest svenska 

eller mest nordiska, som man kan tänka sig. 

Bonaden i Dalens hembygdsgård är en 

tankeställare för oss alla. 

Gott vatten 

Dalens hembygdsgård hade ytterligare en 

sällsynthet, nämligen gott dricksvatten. 

Bohusleden, det vill säga vandringsleden 

genom landskapet, går förbi i närheten av gården. Därför har man skyltat vid leden och 

upplyser om att vandrarna kan fylla på sina vattenflaskor vid hembygdsgården. Dagens 

naturmänniskor vill inte gärna dricka vatten från sjöar och bäckar. Därför är deras 

vattenflaskor ofta tomma. Vandrarna gör gärna en avstickare fram till gårdens pump, där man 
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kan fylla på. Även jag gick fram till pumpen för att smaka på vattnet, som smakade friskt och 

utmärkt. Jag blev upplivad av det goda vattnet och uppmanade de två värdarna: ”Tappa 

vattnet på flaskor, och sälj det på hembygdsmarknader! Här på landet har ni egna brunnar 

med bra vatten i var och varannan gård, men i tätorterna får de vatten från Göta älv. Där i 

tätorterna skulle folk nog kunna köpa så bra brunnsvatten.” Även dricksvattnet kan vara en 

anledning att ta sig hit. Jag har redogjort för det som jag fastnade för, men givetvis kommer 

andra att uppmärksamma annat. Här finns mycket att se och uppleva. 

Lars Gahrn 


