Johan Nordlander-sällskapets kulturpris 2021 för
framstående norrländsk kulturhistorisk gärning tilldelas
Eskil och Gertrud Dagman, Åsele
Eskil och Gertrud Dagman tilldelas Johan Nordlander-sällskapet kulturpris för sitt
hängivna och uthålliga arbete för uppbyggnad av hembygdsområdet i Åsele samt för sitt
engagemang att bevara och sprida Åseles lokalhistoria.
Makarna Dagman har bägge varit aktiva som lärare, Eskil som religion- och historielärare och
Getrud som textillärare. I samarbete med hembygdsföreningen i Åsele har de tagit sig an de
omfattande samlingarna av föremål som förvaras på hembygdsområdet och skapar fortlöpande
sevärda utställningar i de 17 byggnaderna.
Getrud har ett stort intresse för textilier i alla former och har på ett förtjänstfullt sätt byggt upp
historiskt vädefulla utställningar, som illustrerar tidigare tillverkning och användning av textilier.
Förutom kläder för barn och vuxna som använts i skilda tider och sammanhang finns uniformer
och andra persedlar för olika yrkesgrupper. En samling av virkade brudkronor och andra
värdefulla textilhantverk har en framträdande roll i utställningen.
Förutom att organisera och bygga upp 50-talet utställningar har Eskil egenhändigt tillverkat
modeller av Åsele samhälle, från den första kyrkobyn på 1600-talet med ett fåtal kyrkstugor till
idag. Modellerna är detaljerade och hans miniatyrer levandegör hur samhället växt fram under
olika tidsepoker. Hans historiekunskaper har även resulterat i presentationer av Åseles historia
skildrad i 15 filmer som har producerats av Åsele Videoteknik och Näslunds väg,
tillgängliggjorts av Åsele bibliotek och kan nu ses på Youtube.
Eskil Dagman har i Åsele prästbordstorpare, dagsverkare och arrendatorer åren 1884–1970,
samlat sin forskning med 623 sidor personhistoria. Han har även utifrån handskrivna blad
renskrivet och tillgängliggjort häften om nomadläraren Rut Lindblad (1895–1995), Hanna
Lindblads familjeepos 1866–1982 och en skrift om flyktinghistoria i Åsele 1944–1945 (1985).
Åsele kommuns kulturstipendium 2005 tilldelades Eskil Dagman och år 2007 erhöll Eskil och
Gertrud Dagman samt Gudrun och Lars Sörlin utmärkelsen Årets Åselebo.
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Johan Nordlander-sällskapets kulturpris för framstående norrländsk forskning utdelas årligen till
någon som jämsides med sin normala yrkesgärning gjort en stor insats inom något område av
den norrländska kulturen.
Information om sällskapet och om tidigare pristagare finns på www.johannordlandersallskapet.se

